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/13إستمرار فتح باب التقديم لمنح دراسية للشباب المصرى المتميز
لدراسة درجة الماجستير فى بريطانيا

يعلن برنامج «التشيفنج» عن فتح باب التقدم للمنح الدراسيه للعام الدراسي
- 2016 . 5102ان برنامج التشيفننغ هو برنامج حكومه المملكة المتحدة
للمنح الدراسيه  ،و تموله حكومه المملكه المتحده من خالل وزارة الخارجية
وشئون الكومنولث.
ويتم تقديم المنح الدراسيه للخريجين من جميع انحاء العالم و منهم مصر
لدراسه درجة الماجستير لمده سنه واحده في اي موضوع وفي اي جامعه من
الجامعات الرائده في المملكه المتحده علي ان يكون المتقدم ممن لديهم مهارات
القياده و لديه خبره عمليه سنتين علي االقل و كذلك القدره علي صناعه القرار.
و توفر المنحه الدعم المالي لدراسه درجه الماجستير في واحده من الجامعات
الرائده في المملكه المتحدة و يشمل الدعم مصاريف الدراسه و كذلك دعم
شهري كمصاريف لالعاشه  ،وتذاكر السفر من والي مصر .
وعلي المتقدم ان يستوفي شروط التقدم و هي:-
ان يكون المتقدم مصري الجنسيه علي ان يعود الي مصر فور انتهاء الدراسه.
ان يكون حاصال علي درجه الليسانس او البكالوريوس.
ان يكون لديه خبره عمليه سنتين علي االقل.
للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للخبر االصلى بالضغط هنا

/13منح تدريبيه مقدمه من هيئه التعاون الدولي اليابانية  JICAطويله
األجل

تم االعالن عن البرنامج التدريبي طويل األجل للعام الدراسي  5102/5102وذلك لدراسة الماجستير والتدريب الداخلي ،
الذى سيعقد خالل الفترة من سبتمبر 5102حتى سبتمبر  5102باليابان في مجال :
African Business Education Initiative for youth ABE Initiative 2nd Batch
الشروط الواجب توافرها في المرشح :ـ
 .0إجاده اللغه االنجليزيه تحدثا وكتابة مع الحصول على شهاده تثبت ذلك .
 .5أن يكون حاصال على شهاده جامعيه أو مايعادلها .
 .3أن تكون له مده خبره عمليه فى مجال الدورة أو الكورس.
 .2أن يستوفى المرشح التقرير الطبى المرفق باستمارات الترشيح على أن يعتمد من جهه عمله.

المزايا الماديه للمنحه :ـ

تتحمل مؤسسه الجايكا بالقاهره تذاكر السفر ذهابا وايابا واإلقامة ومصاريف االنتقاالت الداخلية والمادة العلمية والكتب
الدراسية وفيما عدا مما فرض بموجب القانون رقم  28/552تتحملها الجهة المرشحة او المرشح للمنحة.

المستندات المطلوبه :ـ

إستيفاء استمارات التقديم التي يمكن الحصول عليها من مكتب الجايكا بالقاهره بالعنوان التالى :
( مركز التجاره العالمى ـ الدور الثامن ـ  0080كورنيش النيل ـ بوالق ـ القاهره ) تليفون رقم  52222521فاكس :
 52222523او من خالل الموقع اإللكتروني الموضح بعد  :ـ
http://www.jica.go.jp/regions/africa/internship.html

مع إعتماد الجهة المرشحة مستوفيا الموافقة من الجهة المعنية المختصة لكافة البيانات سواء بالنسبة للمرشح أو المعلومات
التى يدونها فى االستمارة المشار اليها  ،ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع الى الموقع اإللكتروني الموضح بعد  :ـ
http://www.jica.go.jp/regions/africa/course.html
اخر موعد للتقدم هو 5102/01/31
علما بان االداره المركزية للبعثات ال تتحمل ايه نفقات عن هذا البرنامج.

 /11منح الدراسية قصيرة األجل المقدمة من هيئة الداد األلمانية
DAAD

برامج المنح الدراسية قصيرة األجل المقدمة من هيئة الداد األلمانية DAAD
والممولة من وزارة الخارجية األلمانية بالتعاون مع بعض الجامعات األلمانية والعربية

تم اإلعالن عن برنامج المنح الدراسية قصيرة األجل للعام الدراسي  5102/5102والتى تشمل ثالث برامج  :ـ
الت نسيق بين الجامعات األلمانية والعربية فى مجال تطوير المناهج الدراسية ودفع اإلعتراف األكاديمي بالشهادات
الدراسية.
التعاون قصير المدى عن طريق اللقاءات والندوات وورش العمل بين الجامعات من الطرفين.
الشراكة البحثية بين الجامعات العربة واأللمانية بغرض تكثيف البحوث والمشروعات.
ولمزيد من المعلومات عن هذه البرامج يرجى االطالع على الموقع اإللكتروني الموضح بعد :ـ

https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/18808.de.html
http://www.svu.edu.eg/news-en/1982.pdf

علما بأن اخر موعد للتقدم لهذه البرامج وفقا لما هو موضح امام كل برنامج على الموقع اإللكتروني الموضح أعاله.

/13الجمعية اليابانية لتطوير العلوم  JSPSلشباب الدارسين المتميزين

بدء الترشيح لالجتماع السابع لشباب الباحثين تحت مسمى االمل  HOPEوالمزمع عقده فى العاصمة اليابانية طوكيو
فى الفترة من  1مارس حتى  5مارس  5115حيث يمنح البرنامج شباب الباحثين المتميزين الفرصة للتحاور مع
العلماء الحاصلين على جوائز نوبل والخبراء فى مجاالت العلو م والتكنولوجيا المختلفة مما يساعد على اكتشاف ملكات
االبداع العلمى واالبتكار عند الشباب.
 المجاالت المشاركة فى االجتماع  :الفيزياء ـ الكيمياء ـ الطب ـ الفسيولوجي . شروط التقدم  :أن يكون المرشح من شباب الباحثين المصريين بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية الذينيدرسون حاليا لدرجه الدكتوراه أو الحاصلين على الدكتوراه خالل الخمس سنوات الماضية فى التخصصات السابق
اإلشارة اليها عالية.
 المزايا المالية  :تتحمل  JSPSمصاريف اإلقامة والوجبات والتنقالت الداخلية فى اليابان ،كما أن المنحة ال تغطىتذاكر الطيران ويمكن للجهة الموفدة للمرشح أن تتحمل قيمه تذاكر السفر.
ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعه الموقع االلكترونى الموضح بعد :ـ
http://www.jsps.go.jp/english/e-hope/index.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-hope/outline7.html
http://www.jsps.go.jp/hope/boshu.html

 طريقه التقدم  :يرجى استيفاء استمارة التقدم من خالل الموقع االلكترونى السابق ويرفق بها المستندات المطلوبةويتم تسليم الملف كامالً بالعنوان التالي  4 :شارع ابراهيم نجيب ـ جاردن سيتي ـ القاهرة ـ تليفون رقم 50694914
وحده اتصال البعثات بالمكتب الفنى لرئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات .
 اخر موعد للتقدم  52 :سبتمبر 5114البعثات التتحمل ايية نفقات عن هذا اإلجتماع.
ملحوظه  :فى حاله زياده أعداد المتقدمين عن ست مرشحين سيتم عمل مفاضله بينهم إلختيار أفضل العناصر.

 /13تفعيل اتفاقيات للتعاون العلمى بين الجامعات المصرية والبرازيلية

استقبل د .السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي السيد /ماركو برانداو سفير البرازيل بالقاهرة صباح
اليوم األحد بحضور د .الهاللى الشربينى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات ، .وذلك بمقر الوزارة ،حيث
بحث الجانبان سبل دعم عالقات التعاون بين البلدين فى مجال التعليم العالى وخاصة فى مجال التعليم الفنى،
واالستفا دة من الخبرة البرازيلية فى هذا المجال ،وكذلك تبادل الخبرات بين األساتذة والطالب ،وتفعيل اتفاقيات
للتعاون العلمى بين الجامعات المصرية والبرازيلية ،وكذلك عقد ورش عمل بمشاركة رجال األعمال المصريين
والبرازيليين فى إطار ربط التعليم بالصناعة وتلبية احتياجات سوق العمل.
وخالل اللقاء أكد الوزير على عمق عالقات التعاون مع دولة البرازيل ،مشيراً إلى ضرورة االستفادة من الخبرة
البرازيلية فى مجال النهوض بالتعليم الفنى ،وسد الفجوة ما بين التعليم والصناعة باعتباره من األولويات التى
تهتم بها مصر حاليا ً.
ومن جانبه استعرض السفي ر البرازيلى تجربة البرازيل فى النهوض بالتعليم الفنى ،وأهمية مشاركة القطاع
الخاص فى الربط بين احتياجات سوق العمل ومخرجات المؤسسات التعليمية ،مؤكداً حرص بالده على دفع
وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خالل المرحلة المقبلة.

 /13مناقشة مدى إمكانية إنشاء جامعة مصرية ايطالية في مصر

استقبل السيد األستاذ الدكتور /الهاللي الشربينى وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات يوم
االثنين الموافق  3133/9/8األستاذ الدكتور  /فرانكو بروشيلى الملحق العلمي بسفارة إيطاليا بالقاهرة.
هذا وقد تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع الجانب االيطالي في المجاالت العلمية والتعليمية والبحثية  ،وقد تم
مناقشة مدى إمكانية إنشاء جامعة مصرية ايطالية في مصر تركز على التخصصات البيئية والتطبيقية التي تحتاج إليها
الخطط البحثية االجتماعية واالقتصادية في مصر  ،هذا باإلضافة إلى العديد من الموضوعات والمشروعات المستقبلية
األخرى التي تعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين من خالل برنامج تعاون مقترح مقدم من الجانب االيطالي يتضمن
تبادل الخبرات األكاديمية والمنح الدراسية  ،حيث أكد األستاذ الدكتور /الهاللي الشربينى حرص وزارة التعليم العالي
المصرية علي دعم العالقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي  ،ومن جانبه فقد تقدم األستاذ
الدكتور/الملحق العلمي بالشكر للقطاع والوزارة على الجهد المبذول في سبيل تدعيم التعاون الثنائي بين الجانين في
مجال التعليم العالي

 /13دعم العالقات المصرية الليبية فى مساعدة الطالب الليبيين الدارسين
في مصر

استقبل السيد األستاذ الدكتور /الهاللي الشربينى وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات يوم
االثنين الموافق  3133/9/3السيد الدكتور  /عبد العزيز قنصل ليبيا في القاهرة و السيد الدكتور  /محمد احمد
الوليد المستشار الثقافي واألكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة.
هذا وقد تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع الجانب الليبي في المجاالت العلمية والتعليمية والبحثية ،حيث
أكد األستاذ الدكتور /الهاللي الشربينى حرص وزارة التعليم العالي المصرية علي دعم العالقات الثنائية بين
البلدين ومساعدة الطالب الليبيين في ظل الظروف الحالية التي تشهدها دولة ليبيا  ،ومن جانبه فقد تقدم السيد
الدكتور المستشار الثقافي بالشكر للقطاع والوزارة على الجهد المبذول في سبيل مساعدة طالب الليبيين
الدارسين في مصر والعمل على تذليل بعض المشاكل التي تواجههم.

منح زماالت فردية من االتحاد االروبي

الهدف من الزمالة الفردية تعزيز القدرة اإلبداعية واالبتكارية من الباحثين ذوي الخبرة الراغبين في تنويع الكفاءة
الفردية من حيث اكتساب المهارات على المستوى متعدد التخصصات من خالل التدريب أو المتقدمة ،والتنقل

الدولية والمشتركة بين القطاعات.
للمزيد من التفاصيل  -نرجوا تحميل الملف

/19منح دراسية ألوائل الخريجين ( علماء الجيل القادم  /الدورة الرابعة)

منح للحصول على درجة الماجستير لجيل جديد من الخريجين المصريين المتفوقين .وهي منح محددة األهداف
والموضوعات لتلبى احتياجات المجتمع من البحث العلمي وتساهم فى إيجاد حلول للمشاكل الملحة والضاغطة
التى تواجه المجتمع فى الصحة ،والغذاء/الزراعة ،والمياه ،االتصاالت وعلوم الفضاء ،والصناعة والبحوث
االجتماعية وإدارة العلوم والتكنولوجيا
 منح لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وإحتياجات الصناعة الوطنيةقيمة المنحة  07777ألف جنيه ( سبعون ألف جنيه ) وتفاصيلها كالتالي:1مكافأة شهرية حتى (  0077جنيه ) طوال مدة المنحة  07شهر 2تدريب متخصص فى اللغة والكمبيوتر والمهارات األساسية وإدارة االبتكار وريادة األعمال وحقوق الملكيةالفكرية حتى (  07االَف جنيه)
3مساهمة فى نفقات البحث ( متوسط  02ألف جنيه شاملة رسوم التسجيل ) وحسب طبيعة البحث-مواعيد هامة

5/8/2014
20/8/2014
20/9/2014
20/10/2014
11/11/2014

مخاطبة الجامعات ومراكز البحوث ومراكز البحوث
والتطوير بالصناعة والشركات لتحديد احتياجاتهم من طالب
المنح فى المجاالت المستهدفة
االعالن عن المنح
اَخر موعد لتلقي الطلبات
اإلعالن عن أسماء الفائزين
التعاقدات

1/12/2014
1/3/2015

بدء مرحلة التدريب للمقبولين
بدء العمل فى المشروع

يتم المفاضلة بين المتقدمين للمنحة الواحدة طبقا ً لمحصلة ما يلي:
درجات المجموع التراكمي للطالب مدى مالئمة المقترح البحثي للمجال المعلن عنه وجودتهالتميز الشخصي للمتقدم من حيث إجادة اللغات األجنبية واستخدام الحاسب االَلي والحصول على دوراتتدريبية فى مجال التخصص وخالفه
•المنحة تنافسية على مستوى الجمهورية
• تنتهي عالقة الطالب بأكاديمية البحث العلمي بمجرد إنتهاء المنحة والحصول على الدرجة وعقد المنحة ال يعني
تعيينا ً أو إلزاما ً من األكاديمية او الجهة المستضيفة للطالب بالتعيين
•يشترط للحصول على المنحة التفرغ التام وأال يكون معينا ً بأى جهة حكومية
لمزيد من المعلومات عن برنامج المنح والشروط ومعايير التقييم وكيفية التقدم على الموقع التالي
www.arst.sci.eg

رئيس الجامعة يطمئن علي البعثة المشاركة في االوليمبياد

اجرى الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعه اتصاال هاتفيا بالدكتور محروس محمود رئيس البعثه المشاركه فى
اال وليمبياد ،وذلك لالطمئنان على طلبه وطالبات الجامعه كما طالب رئيس الجامعه رئيس البعثه بتذليل كافه
العقبات التى تو اجه الوفد المشارك  ،ومن جانبه يعقد الدكتور محروس رئيس البعثه اجتماعا مساء اليوم لمناقشه
كافه االمور المتعلقه بالمسابقات الرياضيه المختلفة التي تشارك بها الجامعة .

