األسبوع الثالث

 فتح باب التقدم لمنح برنامج التشيفنج
25/8/2014

أعلن برنامج التشيفنج ،عن فتح باب التقدم للمنح الدراسية للعام الدراسى  ،5102 -5102وبرنامج التشيفنج هو
برنامج حكومة المملكة المتحدة للمنح الدراسية ،وتموله حكومة المملكة المتحدة من خالل وزارة الخارجية
وشئون الكومنولث ،ويتم تقديم المنح الدراسية للخريجين من جميع أنحاء العالم ومنهم مصر لدراسة درجة
الماجستير لمدة سنة واحدة فى أى موضوع وفى أى جامعة من الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة ،على أن
يكون المتقدم ممن ل ديهم مهارات القيادة ولديه خبرة عملية سنتين على األقل وكذلك القدرة على صناعة القرار .
وتوفر المنحة الدعم المالى لدراسة درجة الماجستير فى واحدة من الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة ويشمل
الدعم مصاريف الدراسة وكذلك دعم شهرى كمصاريف لإلعاشة ،وتذاكر السفر من وإلى مصر .
وعلى المتقدم أن يستوفى شروط التقدم وهى-:
 1/1أن يكون المتقدم مصرى الجنسية على أن يعود إلى مصر فور انتهاء الدراسة
 2/2أن يكون حاصالً على درجة الليسانس أو البكالوريوس.
 3/3أن يكون لديه خبرة عملية سنتين على األقل
 4/4أن يكون لديه القدرة على تلبية متطلبات الحد األدنى للمنحة فى اللغة اإلنجليزية.
 5/5أن يكون قادرً ا على الحصول على التأشيرة الصحيحة ،وتلقيه عرضًا غير مشروط من إحدى الجامعات
البريطانية
*وقد بلغ عدد من حصلوا على المنحة فى العام الدراسى  01 5102مصريًا.
التقدم للمنح الدراسية لعام  5102 - 5102من اآلن
حتى  02نوفمبر 5102
برنامج المنح

www.chevening.org/apply
www.chevening.org

البريد االلكترونى

chevening.cairo@fco.gov.uk.

http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/9854.aspx

 تعاون وزارة التعليم العالى و روسيا االتحادية لتحضير فاعليات
المؤتمر التعليم الدولى لعام 4102
26/8/2014

تحت رعاية وزارة التعليم والبحث العلمى فى روسيا اإلتحادية وغرفة التجارة والصناعة وحكومة موسكو
وفى اطار برتكول التعاون بين رئيس قطاع الشئون الثقافية و البعثات و السفارة الروسية االتحادية بهدف
تعزيز التعاون على الجانبين فى مجال التعليم العالى بين البالدين والتحضير لفاعليات معرض التعليم الدولى
الذي سوف يعقد فى موسكو تحت رعاية وزارة التعليم والبحث العلمى لروسيا اإلتحادية فى الفترة بين 9-7
اكتوبر  4102وذلك بمشاركة أكثر من  011مؤسسة وشركة تعليمية من مختلف دول العالم.

للمزيد من التفاصيل إضغط هنا
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/1ggfd.aspx

 برتكول تعاون بين وزارة التعليم العالى و سفارة كوريا الجنوبية
26/8/2014

تقرر إنشاء جامعة كورية فى مصر مكتب ثقافى مصرى بدولة سيول بكوريا واخرى كوري بالقاهرة خالل يقاء وزير
التعليم العالى و سفير كوريا الجنوبية وقد تبدا العمل بها فى االسبوع االخير من الشهر الجارى  .لمزيد من تفاصيل الخبر
إضغط هنا
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/Inventors-Forum.aspx

 منح دراسية للحصول على الماجستير والدكتوراه مقدمه من مركز
علوم االعصاب والوراثة القبرصي

28/8/2014

يقدم مركز علوم االعصاب والوراثة القبرصي  Molecular Medicineمنحا للحصول على الماجستير والدكتوراه في
مجال علوم االعصاب والوراثة حيث يعد المركز معتمدا أوربيا ومن اكبر المراكز المتطورة في هذا المجال .
وعلى الساده الراغبين في االطالع على هذه المنح وشروطها وكيفيه التقدم لها  ..يرجى مراجعه الموقع اإللكتروني
الموضح بعد :ـ
http://www.cing.ac.cy/easyconsole.cfm/id/576

* علما بأن المركز يتحمل تكاليف الدراسة فقط ويتحمل الدارس او الجهة الموفدة له تكاليف السفر واإلقامة .

اإلدارة المركزية للبعثات ال تتحمل أيه نفقات عن هذه المنح
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/236.aspx

 تسهيل إجراءات القبول واالقامة للطالب الوافدين من سلطنة عمان
26/8/2014

فى إطار العالقات المتميزة بين وزارة التعليم العالى و البعثات و المستشار الثقافي لسلطنة عمان بالقاهرة
تقرر زيادة أعداد الطالب العمانيين الراغبين فى الدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية من خالل تيسير كافة
إجراءات القبول والقضاء على مختلف المشكالت والمعوقات التى تواجه الطالب الوافدين .للمزيد إضغط هنا

http://www.sohaguniv.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/1215g.aspx

 برتكول تعاون بين الجامعات المصرية والكويتية والطالب
المغتربين الصوماليين
26/8/2014

فى إطار برتكول التعاون بين وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و جامعة الكويت لبحث سبل تبادل الخبرات و
التبادل الطالبي و دعم البحث العلمى بين الجاماعات المصرية والكويتية باالضافة الى االهتمام بعمق العالقات المصرية
والصومالية فى تقديم الدعم لدولة الصومال فى مجال التعليم العالى فى ظل الظروف التى يواجهها وتوفير الراحة التامة
للطالب الصوماليين المغتربين بمصر .
للمزيد من التفاصيل يرجى الضغط هنا.
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/212g.aspx

 إختيار بحث د/محمود عبد العليم من أفضل االبحاث المنشورة فى
Tetrahedron
27/8/2014

إختيار بحث د /محمود عبد العليم على فى  Tetrahedronمن أفضل األبحاث المنشورة ووضع اسم الجامعة
عليه و ذو اهمية فى مجال التخصص و ذلك من قبلSYNFACTS
حيث ان البحث يستخدم تقنية النانو فى تخليق المركبات العضوية و سيتم تكريم د/محمود فى جامعة غرناطة
فى شهر سبتمبر

http://www.sohaguniv.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/mahm.aspx

 إنتهاء موعد تحويل الطالب الوافدين من سوريا الى الجامعات
المصرية
28/8/2014

إعالن
عن تحويل الطالب الوافدين من سوريا (بمختلف جنسياتهم)
الى الجامعات والمعاهد المصرية
للعام الجامعي 4102/4102
هام  :التقدم عبر الموقع االلكترونى خدمة مجانية

أوال التحويل الى الجامعات والمعاهد الحكومية ( :يشترط أن يكون الطالب مقيدا بجامعة
حكومية أو معهد حكومى فى سوريا)
 0ـ يتقدم الطالب مباشرة بما يفيد قيده بأى من كليات أو معاهد الجامعات الحكومية السورية الى الكلية أو المعهد المراد
التحويل إليه (بما فى ذلك التعليم المفتوح) للحصول على خطاب موافقة مبدئية على التحويل بحيث ال يعد ذلك قبوال نهائيا
.
 5ـ يبدأ التقدم للتحويل اعتبارا من  5102/7/0وحتى نهاية يوم  ، 5102/8/00عبر الموقع االلكترونى لقطاع الشئون

الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي بالضغط على رابط طلب التحويل وبعد استيفاء الطلب يجب مراعاةتحميل
صور واضحة على الموقع من األوراق اآلتية :
( شهادة الثانوية أو الدبلوم المعادلة لنظيرتها المصرية ـ بيان القيد بالجامعة السابقة ـ خطاب السفارة  -جواز السفر
وصورته ـ خطاب الموافقة المبدئية على التحويل التى حصل عليها الطالب نتيجة اإلجراء الوارد بالبند رقم )0
 0ـ بعد ظهور النتيجة المبدئية ال يعد التحويل نهائيا وال يتم تنفيذه إال بعد تقدم الطالب بأوراقه إلى اإلدارة العامة لقبول
ومنح الطالب الوافدين بالوزارة ــ ــ تشتمل هذه االوراق على (شهادة الميالد ـ شهادة الثانوية أو الدبلوم المعادلة

لنظيرتها المصرية ـ بيان القيد بالجامعة السابقة ـ خطاب الموافقة المبدئية على التحويل ـ جواز السفر وصورته ـ صور
شخصية) التخاذ اإلجراءات الالزمة تمهيدا الستصدار الموافقة النهائية على التحويل .

4ـ يقتصر التعامل مع الطالب نفسه أو أقاربه من الدرجة االولى (الوالد /الوالدة /األخ /األخت) أو مندوب
سفارة بلد الطالب بالقاهرة.

ثانيا التحويل من الجامعات الخاصة السورية :
ـ يمكن تحويل المقيدين بأى من الجامعات الخاصة السورية الى أى من المعاهد الخاصة المصرية التابعة لوزارة التعليم
العالى باتباع نفس الخطوات الواردة فى البند أوال .
ـ التحويل إلى الجامعات الخاصة يكون بالتقدم للجامعة الخاصة مباشرة وإنهاء كافة اإلجراءات طبقا للنظم المتبعة لديها
وال يحتاج ذلك التقدم على الموقع أو مراجعة اإلدارة العامة للوافدين بالوزارة .

 منح لشباب الباحثين مقدمه طبقا التفاق التعاون العلمى بين مصر
والمانيا
28/8/2014

افادت الهيئه االلمانيه للتبادل العلمى  DAADبأنه تم االعالن عن منح قصيره االجل  GERSSللفصل الدراسى ربيع
 5102/5102المموله بالمشاركه بين الهيئه االلمانيه ووزاره التعليم العالى والمقدمه لشباب الباحثين المسجلين للماجستير
او الدكتوراه او مابعد الدكتوراه ومده المنحة تتراوح من ثالثه اشهر الى سته أشهر.

 http://cairo.daad.de/en/ولمزيد من المعلومات واالطالع على تفاصيل المنح وطريقه التقدم من خالل الموقع
االلكترونى الموضح بعد :ـ
www.funding-guide.de

ويمكن الحصول على استماره التقدم من خالل الرابط التالى:ـ

ـ مواعيد التقدم لخريف  5102/5102من  9/0حتى 5102/01/02

االداره المركزيه للبعثات التتحمل ايه نفقات عن هذه المنح
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/5545.aspx

 غدا  ..إنتهاء موعد التقدم لمنح الحكومة المكسيكية لألجانب لعام
4102
28/8/2014

تنبيه هام للساده الراغبين فى التقدم لمنح الحكومة المكسيكية لألجانب  4102أخر موعد للتقدم غدا
 4102/8/42فى البرامج التالية -:
 .0أساتذة زائرين

 .5مؤتمرات رفيعة المستوى
 .0برامج للمهتمين بالدراسات المكسيكية (خينار وإسترادا)
 .2منحه االبداع الفنى
 .2منحه للمشتغلين بوسائل االعالم
 .2تحسين جوده مؤسسات التعليم العالى المكسيكية
وللراغبين فى االطالع على الشروط والمستندات المطلوبة والمزايا المالية للمنحه من خالل الموقع االلكترونى
الموضح بعد :ـ
http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta -de-becas-para-extranjeros
مع العلم بأنه موضح امام كل برنامج من البرامج السابق اإلشارة اليه اعاله ( مده المنحة ـ المستندات والشروط المطلوبة
).

* علما بان االداره المركزية للبعثات ال تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح
http://www.sohag-univ.edu.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%5B%5Dh,g.aspx

