مايو
٢٠١٩

إضغط هنا

إضغط هنا

٢٠١٩ مايو٣١

٢٠١٩ مايو٣١

)تعاون دولي (إيطالي

EGYPT-ITALY
COOPERATION
PROGRAM FOR
SCIENTIFIC RESEARCH EXCHANGE OF
RESEARCHER, CALL-1

)تعاون دولي (إيطالي

EGYPT-ITALY
COOPERATION
PROGRAM FOR
SCIENTIFIC RESEARCH PARTICULAR
RELEVANCE FOR
RESEARCH PROJECTS,
CALL-3

1

صندوق العلوم و
التنمية التكنولوجية
STDF

أكاديمية البحث العلمى
Academy of
Scientific Research
& Technology

ASRT Supports
innovators to participate
in exhibitions,
conferences and
international competitions

دعم سفر الباحثين المصريين لحضور
أنشطة علمية خارج مصر
دعم جزئى لتنظيم المؤتمرات والندوات
وورش العمل ودورات تدريبية داخل
مصر وذلك للمراكز والمعاهد البحثية
والجامعات المصرية
دعم الباحثين والطلبة الموهوبين
المشتركين فى مسابقات عالمية
الدعم المادى للجمعيات العلمية
المسجلة باالدارة العامة للجمعيات
العلمية باألكاديمية بغرض إقامة أو
تنظيم (مؤتمر  -ندوة  -ورشة عمل ..
إلخ)

بنك االبتكارالمصري

بنك الكتروني وطني يساهم في التنمية
التكنولوجية القائمة على االبتكار و
االختراع مع حفظ كامل الحقوق األدبية
والفكرية لعمالء البنك

2

سارى طوال العام
التقدم قبل موعد الحدث
بشهرين

طوال العام

إضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

منحة لمدة ثالثة أشهر مقدمة من مركز
NAMومركز  ICCBSفى مجال
ابحاث الدواء والصيدلة واالعشاب
والمنتجات الطبية بباكستان -2019
2020

أكاديمية البحث العلمى
Academy of
Scientific
& Research
Technology

منحة مشتركة بين أكاديمية البحث
العلمى و مركز العلم والتكنولوجيا
لدول عدم االنحياز والدول النامية
NAM

15مايو 2019

مدرسة صيفية لمركز سيزامى Joint
OPEN SESAME and
Instruct Macromolecular
Crystallography Thematic
School

خالل الفترة من  30سبتمبر حتى 4
أكتوبر  2019بالمملكة المتحدة.

 18مايو2019

برنامج تمكين رائدات أعمال
Women Up

يهدف المشروع الممول من اإلتحاد
األوروبي إلى تعزيز مشاركة المرأة
في منظومة التنمية التكنولوجية و
اإلقتصادية من خالل اتاحة فرصت
نموية للمشروعات الصغيرة و
المتناهية الصغر للسيدات

 ٢٠مايو ٢٠١٩

3

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

برنامج تنمية أقاليم مصر الحدودية و
البحوث اإلقليمية

أكاديمية البحث العلمى
Academy of
Scientific
& Research
Technology

ورشة العمل SESAME 1st
Industry & Applied
Science Workshopاألردن
 29-28أكتوبر 2019

برنامج الثقافة العلمية و التعليم
اإلبداعي

برنامج النهوض بالفنون و اآلداب و
دعم صناعة السياحة

برنامج موجه لتنمية أقاليم مصر
الحدودية و جنوب مصر وبحوث
التنمية اإلقليمية عموما

عرض التطبيقات المميزة التى يمكن
االستفادة منها من ضوء
السنيكرترون فى المجاالت العمية
والطبية والهندسية وغيرها من
المجاالت الحيوية
يهدف هذا البرنامج إلى تبسيط العلوم
بدء التقدم في  ٤مايو ٢٠١٩
برنامج جديد يهدف إلى دعم األفكار
المبتكرة في الفنون و اآلداب و دعم
صناعة السياحة
بدء التقدم في  ٤مايو ٢٠١٩
4

 ٢٠مايو٢٠١٩

اضغط هنا
اضغط هنا

 30مايو 2019

اضغط هنا

 ١يونيو٢٠١٩

اضغط هنا
اضعط هنا

 ١يونيو٢٠١٩

اضغط هنا
اضغط هنا

مشروعات التعليم الفني

أكاديمية البحث العلمى
Academy of
Scientific
& Research
Technology

دعم المرحلة الموحدة لمكاتب دعم
االبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا
TICOs

نوادي ريادة األعمال

برامج لدعم مشروعات و ابتكارات
التعليم الفني في مصر و الذي يشمل
طالب المدارس الفنية و معاهد الكفاية
االنتاجية و الكليات التكنولوجية

١يونيو٢٠١٩

إلنشاء شبكة من المكاتب )(TICOs
المتخصصة لدعم االبتكار ونقل وتسويق
التكنولوجيا فى التجمعات البحثية
والصناعية

 15يونيو 2019

نادي ريادة األعمال هو مجموعة
ديناميكية و متحمسة تجمع الطالب ،و
أعضاء هيئة التدريس  ،ورجال األعمال
معا لنشر ريادة األعمال في جميع أنحاء
الحرم الجامعي و المجتمع المصري

 15يونيو 2019

5

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

استكماالا لما تم انجازه من خالل برنامج
"انطالق" ،أطلقت أكاديمية البحث العلمي
و التكنولوجيا برنامج "مسرعاألعمال
 – "101شعاره "أنمو ،أو اندثر"

 15يونيو 2019

برنامج الصحة و الدواء

مشروعات بحثية للتحديات ذات
األولوية (أمراض القلب واألوعية
الدموية – السكري – السرطان –
األمراض المعدية – أمراض الجهاز
التنفسي – مقاومة مضادات الميكروبات)

 ١يوليو ٢٠١٩

برنامج جسور التنمية

استثمار الكفاءات العلمية و التكنولوجيا
للعلماء و الخبراء المصريين بالخارج
لمواجة التحديات التنموية في مصر

٤يوليو٢٠١٩

مسرع األعمال 101

أكاديمية البحث العلمى
Academy of
Scientific
& Research
Technology

6

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

الشبكات العلمية القومية

أكاديمية البحث العلمى
Academy of
& Scientific Research
Technology
البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية
(انطالق)

سيركز دعم األكاديمية هذا العام على
تكوين شبكات في مجاالت:
الشبكه القومية للطب الشخصي
الشبكه القومية للرياضيات
الشبكه القومية للحاضنات التكنولوجية
الشبكة القومية للمتاحف العلمية
بدء التقدم في  ٤يونيو ٢٠١٩
انشاء فروع جديدة للحاضنات في
مجاالت :
حاضنة الخدمات المالية والتجارة
اإللكترونية
حاضنة البرامج والتطبيقات واألجهزة
الطبية والتشخيصية
حاضنة دباغة وتصميم الجلود
إدارة حاضنة النسيج و الصناعات
النسيجة بالمركز اإلقليمي لألكاديمية
بمدينة طنطا
بدء التقدم في  ٤يونيو٢٠١٩

7

٤يوليو٢٠١٩

٤يوليو٢٠١٩

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

جامعة الطفل

برنامج جامعة الطفل الذي تتبناها
ألكاديمية كمشروع قومي في مجال
التعليم االبداعي غير الرسمي للعلوم و
اكتشاف و احتضان األطفال المميزين
في مراحل مبكرة من التعليم
بدء التقدم في  ١يوليو ٢٠١٩

معرض القاهرة الدولي لالبتكار

معرضا ا دوليا ا مصريا ا بمثابة سوق
لالبتكار مقصدا ا رئيسيا ا للمبتكرين و
الداعمين لالبتكار من جميع أنحاء
العالم
بدء التقدم في  ٤يونيو ٢٠١٩

أكاديمية البحث العلمى
Academy of
Scientific
& Research
Technology

8

 ١أغسطس ٢٠١٩

 ٤سبتمبر ٢٠١٩

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

برنامج طبق فكرتك

يتميز البرنامج بالمشاركة بمشاريع حرة
أو ابتكارات خاصة باألفراد والتي تتسم
باالبتكار و الجدوى االقتصادية و معالجة
مشكلة ما  ،مما يكون له تأثير ايجابي
على تطوير المجتمع المصري.
بدء التقدم في  ٤مايو ٢٠١٩

مشروعات التخرج

علماء الجيل القادم

أكاديمية البحث العلمى
Academy of
Scientific Research
& Technology

 ٤سبتمبر ٢٠١٩

اضغط هنا
اضغط هنا

دعم مشروعات التخرج لطالب السنوات
النهائية في الجامعات المصرية
بدء التقدم في  ٤اكتوبر ٢٠١٩

 ١نوفمبر٢٠١٩

اضغط هنا
اضغط هنا

منحة دراسية
بدء التقدم في ٤سبتمبر ٢٠١٩

٤نوفمبر٢٠١٩

اضغط هنا
اضغط هنا

9

قطاع الشئون الثقافية والبعثات لوزارة
التعليم العالي
Cultural Affairs and Missions
Section

اعالن عن التقدم للحصول على
الدكتوراه الممولة من بروتوكول
التعاون مع البنوك المصرية
البنك األهلي المصري ـ بنك مصر
االعالن الثالث)

منح للحصول على الدكتوراه

على مدارالعام

البرنامج الدراسى
Fudan Corvinus
Double Degree
Finance MBA
Programme

البرنامج الدراسى الذى يتم تنفيذه
بالتعاون بين جامعة Fudan
بالصين و جامعة Corvinus
بالمجر و يحصل الطالب من خالله
على ماجستير فى إدارة االعمال من
الجامعة المجريه

 ٢٠مايو ٢٠١٩

اعالن عن مشروع الحاضنات
التكنولوجية
في اطار التعاون مع البنوك
المصرية
( بنك مصر والبنك األهلى
المصرى ) االعالن الرابع

جامعة  Marylandبالواليات
المتحدة االمريكية

10

 31مايو 2019

إضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

قطاع الشئون الثقافية
والبعثات لوزارة التعليم
العالي
Cultural Affairs
and Missions
Section

برنامج الماجستير من
جامعة  Nalandaبالهند

برنامج الماجستير لمده عامين

قبل  3اسابيع من
يونيو٢٠١٩

اضغط هنا

برنامج تدريبى
بجامعة ايفيتوس بالمجر

برنامج تدريبى للصيف للغه المجريه و
الثقافه

فتره التقدم:
من  ١٥ينايرحتى ١٠
يوليو ٢٠١٩

اضغط هنا

USAID

تعاون دولي ( الواليات المتحدة
األمريكية)
منح للحصول على الماجستير ,مهمة
علمية لما بعد الدكتوراه او تدريب
بالواليات المتحدة األمريكية
منح للحصول على الماجستير بالجامعة
األمريكية بالقاهرة.

١٤يوليو ٢٠١٩

إلعالن الثالث
لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح
الدراسات العليا للمهنيين
للعام الدراسي 2020/2019

منح دراسية مقدمة للمرحلة الجامعية
من المدرسة الدولية للتعليم التابعة
لجامعة فيتنام

للمرحلة الجامعية
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 30يوليو 2019

اضغط هنا

اضغط هنا

هيئة الفولبرايت

FULBRIGHT EGYPTIAN
– STUDENT PROGRAM
MASTER’S DEGREE

منحة لدراسة الماجستير
(الواليات المتحدة االمريكية)

FULBRIGHT EGYPTIAN
– STUDENT PROGRAM
APPLIED, FINE AND
PERFORMING ARTS

منح هيئة فولبرايت الدراسية في
الفنون الجميلة و التطبيقية

FULBRIGHT EGYPTIAN
– STUDENT PROGRAM
VISITING STUDENT
RESEARCHER
FULBRIGHT EGYPTIAN
– STUDENT PROGRAM
ISLAMIC STUDIES

 ٢٣مايو ٢٠١٩

 ٢٣مايو ٢٠١٩

اضغط هنا

اضغط هنا

FULBRIGHT
منح لجمع مادة علمية لطلبة
الدكتوراة بالواليات المتحدة
االمريكية

 ٢٣مايو ٢٠١٩

اضغط هنا

منح هيئة فولبرايت (الواليات
المتحدة االمريكية)

 ٢٣مايو ٢٠١٩

اضغط هنا

12

HUBERT H. HUMPHREY
FELLOWSHIP PROGRAM

منح هيئة فولبرايت (الواليات المتحدة
االمريكية)

 17يوليو 2019

اضغط هنا

هيئة الفولبرايت
FULBRIGHT

FULBRIGHT FOREIGN
LANGUAGE TEACHING
ASSISTANT PROGRAM

منح هيئة فولبرايت (الواليات المتحدة
االمريكية)

FULBRIGHT EGYPTIAN
– SCHOLAR PROGRAM
POST-DOCTORAL
RESEARCH GRANTS

منح هيئة فولبرايت (الواليات المتحدة
االمريكية)

FULBRIGHT EGYPTIAN
– SCHOLAR PROGRAM
ARTS MANAGEMENT,
MUSEUM AND HERITAGE
STUDIES

منح هيئة فولبرايت (الواليات المتحدة
االمريكية)
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 22يوليو2019

 22اغسطس 2019

 22اغسطس 2019

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

AUF
اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

٢٠١٩  مايو٣١

اإلعالن الخاص بمشروعات التعاون
العلمي الجامعي الدولي المقدمة من
الوكالة الجامعية الفرانكفونية

Projets de coopération
scientifique interuniversitaire: appel 2019

٢٠١٩  يونيو٦

منحة للحصول علي الدكتوراة و ابحاث
ما بعد الدكتوراة

L’Oréal-UNESCO For
Women in Science Egypt
Fellowships

L’Oréal-UNESCO

2019  يونيو12

Enhance human capital
development in Africa,
while strengthening intraAfrican collaboration

Intra-Africa Academic
Mobility Scheme 2019

European
commission

٢٠١٩ يوليو٣

دعوة تقديم المشاريع االستراتيجية تحت
إطار برنامج التعاون عبر الحدود
-2014 لحوض البحر المتوسط لألعوام
2020

14

Agence
universitaire de la
Francophonie

ENI CBC MED
Programme
Building today the
Mediterranean of
tomorrow: call for
strategic projects

European Union

