يوليو
٢٠١٩

1

إضغط هنا

إضغط هنا

إضغط هنا

٢٠١٩  أغسطس٩

٢٠١٩  سبتمبر٥

٢٠١٩  سبتمبر٥

EGYPT-UK COOPERATION:
NEWTON-MOSHARAFA
PROGRAM: RESEARCHER
LINKS: INSTITUTIONAL LINKS,
CALL-6

مشروعات تعاون دولي

EGYPT-US COOPERATION
GRANT : COLLABORATIVE
RESEARCH, CALL-20

مشروعات تعاون دولي

JOINT EGYPTIAN JAPANESE
SCIENTIFIC COOPERATION
(JEJSC), CALL-11

مشروعات تعاون دولي

2

صندوق العلوم و التنمية
STDF التكنولوجية

منح اليونسكو
Green Chemistry for life
Green Chemistry special
grants for research
projects on
phosphogypsum
أكاديمية البحث العلمى
Academy of Scientific
Research & Technology

Newton-Mosharafa
Fund

International Program for the
Incorporation of Researchers

Newton Fund Institutional
Links

دعم وتطبيق األبحاث العلمية فى مجال
الكيمياء الخضراء التى يقوم بها العلماء
الشباب ،حيث يشترط للتقدم لهذه
المنحة أال يتعدى عمر الباحث 39
عاما ً وأن يكون حاصالً على درجة
الدكتوراه أو ما يعادلها

 ٣١أغسطس ٢٠١٩

يهدف المعهد الوطنى البيرو فى إطار
االتفاقية الموقعة بينه وبين البنك الدولى
إلى نشر وتعزيز استقدام الباحثين
االجانب فضال عن المغتربين
البيروفيين للقدوم الى البيرو للمشاركة
فى المشروعات البحثية التى تسهم فى
حل مشاكل القطاعات المختلفة

على أن يكون مواعيد
التقدم الكترونيا 24
يوليو ٢٠١٩
و 11سبتمبر٢٠١٩

مشروعات تعاون دولي
Grants to create joint
research projects between
UK and Egyptian institutions

3

 9اغسطس 2019

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

4

صندوق العلوم و التنمية
التكنولوجية STDF

أكاديمية البحث العلمى
Academy of Scientific
Research & Technology

EGYPT-US COOPERATION
GRANT : JUNIOR SCIENTIST
VISIT, CALL-20

برنامج المنح الدولية التابع للمركز
الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا
الحيوية
International
Fellowship Program (IFP
ICGEB

تعاون دولي
)Short-term (up to 9 months
research training visits to U.S.
must apply Rresearchers
within 10 years after receiving
his/her PhD.
فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى
والتكنولوجيا مع المركز الدولى للهندسة
الوراثية والتكنولوجيا الحيوية يعلن
المركز بالتعاون مع ادارة التعاون الدولى
بوزارة العلوم و التكنولوجيا بالصين
مدة المنحة من  6الي  12شهرا
• البد أن يكون المرشح حاصال
على درجة الدكتوراة وستعطى
األولوية لمن له دراسات
وأبحاث لما بعد الدكتوراه.

5

 ٥سبتمبر ٢٠١٩

30سبتمبر ٢٠١٩

إضغط هنا

اضغط هنا

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

مهمة علمية لما بعد الدكتوراه

١٤يوليو ٢٠١٩

اضغط هنا

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

اعالن الدورات التدريبية في مجال الذكاء
االصطناعى الممولة من البنوك المصرية
الينك األهلى المصر و بنك مصر
بالتعاون مع وزارة التعليم العالى
للعام  2019/2018االعالن الخامس

جمع المادة العلمية لما بعد
الدكتوراه لمدة ستة اشهر خارج الوطن

6

١٥يوليو ٢٠١٩

اضغط هنا

FULBRIGHT EGYPTIAN
SCHOLAR PROGRAM – POSTDOCTORAL RESEARCH
GRANTS

منح هيئة فولبرايت (الواليات المتحدة
االمريكية)
three to nine months

DAAD

The German Egyptian
Research Short term
Scholarship GERSS

جمع المادة العلمية لما قبل الماجستير
جمع المادة العلمية لما قبل الدكتوراه
ابحاث ما بعد الدكتوراة

Erasmus+
International credit
mobility

University of piraeus

هيئة الفولبرايت
FULBRIGHT

منحة دراسية للتدريب بجامعة بيروس
باليونان لمدة أسبوع
المنحة خاصة بأعضاء هيئة التدريس و
المدرسين المساعدين و المعيدين

7

 22اغسطس 2019

The call for
application will
be opened on the
15th of October
2019

للتقديم يسعدنا زيارتكم
بوحدة ادارة
المشروعات

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

8

USAID
إلعالن الثالث
لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح
الدراسات العليا للمهنيين
للعام الدراسي 2020/2019
قطاع الشئون الثقافية والبعثات
لوزارة التعليم العالي
Cultural Affairs and
Missions Section

اعالن الدورات التدريبية في مجال
الذكاء االصطناعى الممولة من البنوك
المصرية
الينك األهلى المصر و بنك مصر
بالتعاون مع وزارة التعليم العالى
للعام  2019/2018االعالن الخامس

تعاون دولي ( الواليات المتحدة
األمريكية)
منح للحصول على الماجستير,
منح للحصول على الماجستير بالجامعة
األمريكية بالقاهرة.

جمع المادة العلمية لما قبل
الماجستير لمدة ثالثة أشهر خارج
الوطن
التدريب بعد الماجستير للسادة الحاصلين
على درجة الماجستير وغير مقيدين
لدرجة الدكتوراه وقت التقدم لإلعالن
لمدة ثالثة اشهر خارج الوطن

9

١٤يوليو ٢٠١٩

١٥يوليو ٢٠١٩

اضغط هنا

اضغط هنا

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

اعالن الدورات التدريبية في
التخصص لكافة المجاالت الممولة من
البنوك المصرية
الينك األهلى المصرى و بنك مصر
بالتعاون مع وزارة التعليم العالى
للعام  2020/2019االعالن الخامس
منح الجامعة االمريكية بارمانيا

صندوق العلوم و التنمية
التكنولوجية STDF

علماء الجيل القادم

جمع المادة العلمية لما قبل
الماجستير لمدة ثالثة أشهر خارج
الوطن

منح دراسية للحصول علي الماجستير

منحة دراسية
لحديث التخرج ( دفعة 2013ومابعدها )
و شرط اإلنتهاء من اإلمتياز بالنسبة
لألطباء

 ٣١يوليو ٢٠١٩

انظر الرابط

٤نوفمبر٢٠١٩

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

بدء التقدم في ٤سبتمبر ٢٠١٩

DAAD

The German Egyptian
Research Short term
Scholarship GERSS

جمع المادة العلمية لما قبل الماجستير
جمع المادة العلمية لما قبل الدكتوراه
ابحاث ما بعد الدكتوراة

10

The call for
application will be
opened on the
15th of October
2019

اضغط هنا

11

USAID
إلعالن الثالث
لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح
الدراسات العليا للمهنيين
للعام الدراسي 2020/2019
قطاع الشئون الثقافية والبعثات
لوزارة التعليم العالي
Cultural Affairs and
Missions Section

تدريب بالواليات المتحدة األمريكية
لمدة فصل دراسي

اعالن عن التقدم للحصول على
الدكتوراه الممولة من بروتوكول
التعاون مع البنوك المصرية
البنك األهلي المصري ـ بنك مصر
االعالن الثالث)
اعالن الدورات التدريبية في مجال
الذكاء االصطناعى الممولة من البنوك
المصرية
الينك األهلى المصر و بنك مصر
بالتعاون مع وزارة التعليم العالى
للعام  2019/2018االعالن الخامس

١٤يوليو ٢٠١٩

اضغط هنا

منح للحصول على الدكتوراه

على مدارالعام

إضغط هنا

جمع المادة العلمية لما قبل الدكتوراه
لمدة ستة اشهر خارج الوطن
التدريب بعد الماجستير للسادة
الحاصلين على درجة الماجستير وغير
مقيدين لدرجة الدكتوراه وقت التقدم
لإلعالن لمدة ثالثة اشهر خارج
الوطن

١٥يوليو ٢٠١٩

اضغط هنا

12

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

اعالن الدورات التدريبية في التخصص
لكافة المجاالت الممولة من البنوك
المصرية
الينك األهلى المصرى و بنك مصر
بالتعاون مع وزارة التعليم العالى
للعام  2020/2019االعالن الخامس

DAAD

 ٣١يوليو ٢٠١٩

المنح الدراسيه للعام االكاديمى
 2020/2019للحصول على الدكتوراه
بالتخصصات الموضحه على الموقع
االلكترونى للجامعة.

 13يوليو ٢٠١٩

The PhD Programme
supports Egyptian
researchers to do their
PhD at UK Higher
Education institutions

منح للحصول علي درجة الدكتوراة لمدة
ثالث سنوات
منحة اشراف مشترك لمدة عام

 8اغسطس 2019

The German Egyptian Research
Short term Scholarship GERSS

جمع المادة العلمية

The call for
application will be
opened on the
15th of October
2019

منح دراسية من جامعة
الدراسات بباليرمو فى صقلية

Newton-Mosharafa
Fund

جمع المادة العلمية لما قبل الدكتوراه لمدة
ستة اشهر خارج الوطن
التدريب بعد الماجستير للسادة الحاصلين
على درجة الماجستير وغير مقيدين
لدرجة الدكتوراه وقت التقدم لإلعالن
لمدة ثالثة اشهر خارج الوطن

13

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا

14

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

المجلس الهندى للعالقات الثقافيه ICCR
يقدم منحا ً للطالب المصريين للدراسة
بالجامعات او المعاهد الهندية لعام
 2020/2019فى Ayurveda, Unani
منح دراسية للمرحله الجامعية
االولى مقدمه من
،Siddha and Homoeopathy
المجلس الهندى للعالقات الثقافيه  ICCRويشترط فى المتقدم ان يكون حصل على
دراسة فى تخصص الفيزياء والكيمياء
والبيولوجى واليقل عمره عن  18عاما
وقت التقدم للجامعات او المعاهد الهنديه
باالضافه الى مستوى متوسط فى اللغه
االنجليزيه
للمنح الدراسيه للطالب االراغبين فى
الدراسه فى الجامعات اليونانيه والمعاهد
منح دراسية مقدمه من
العليا للتكنولوجيا وذلك للمرحلة الجامعية
حكومه اليونان لعام 2020/2019
االولى  Undergraduateاو مرحله
الدراسات العلياPostgraduate
منح دراسية مقدمة للمرحلة الجامعية
من المدرسة الدولية للتعليم التابعة
لجامعة فيتنام

للمرحلة الجامعية

15

 17يوليو ٢٠١٩

 21يوليو ٢٠١٩
لسفاره اليونان بالقاهره

 30يوليو ٢٠١٩

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

برامج دراسيه مقدمه من
جامعة شا ردا الهنديه لعام
2020/2019

عدد من المنح الدراسية فى برامج
الدراسه الجامعية والدراسات العليا

انظر الرابط

قطاع الشئون الثقافية والبعثات
لوزارة التعليم العالي

منح دراسيه مقدمه  PCTEبالهند

منحه دراسية

انظر الرابط

اضغط هنا
اضغط هنا
اضغط هنا

Cultural Affairs and
Missions Section

منح دراسيه مقدمه من
جامعة الدراسات بترنتو بشمال ايطاليا

منحه دراسية

انظر الرابط

اضغط هنا
اضغط هنا

اعالن عن البرامج الدراسية التي
تقدمها الجامعة السويسرية
للعلوم التطبيقية خالل الفترة من 2017
ـ 2020

منحه دراسية

16

انظر الرابط

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

2019  يوليو23

2019 يوليو30

منح هيئة فولبرايت (الواليات المتحدة
)االمريكية
This one-year Fellowship
program is offered to young
and mid-career professionals
who have a proven track
record of leadership, a public
service commitment, and the
capacity to benefit from a
program of independent nondegree study at a leading U.S.
university
منح هيئة فولبرايت (الواليات المتحدة
)االمريكية
nine-month non-degree grant
beginning in
August/September 2020

17

HUBERT H. HUMPHREY
FELLOWSHIP PROGRAM

هيئة الفولبرايت
FULBRIGHT

FULBRIGHT FOREIGN
LANGUAGE TEACHING
ASSISTANT PROGRAM

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

2019  اغسطس22

للتقديم يسعدنا زيارتكم
بوحدة ادارة
المشروعات

اضغط هنا

منح هيئة فولبرايت (الواليات المتحدة
)االمريكية
three to nine months

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

منحة دراسية للتدريب بجامعة بيروس
باليونان لمدة أسبوع
المنحة خاصة بأعضاء هيئة التدريس و
المدرسين المساعدين و المعيدين

University of piraeus

The EPOS programme offers
individual scholarships to
participants from developing
countries so that they may
study development-related
postgraduate courses at
selected universities in
Germany.
18

Development-Related
Postgraduate Courses (EPOS)

هيئة الفولبرايت
FULBRIGHT

Erasmus+
International credit mobility

DAAD

19

إضغط هنا

إضغط هنا

٢٠١٩  أغسطس٩

٢٠١٩  سبتمبر٥

تعاون دولي
Ten-day residential training
programme, in the UK.
Through their research,
applicants must have
developed (or co-developed),
or be in the process of
developing (or co-developing)
a new technological
innovation.

EGYPT-UK COOPERATION:
NEWTON-MOSHARAFA
PROGRAM: LEADERS IN
INNOVATION FELLOWSHIPS
(LIF), CALL-5

تعاون دولي
Joint seminars

JOINT EGYPTIAN JAPANESE
SCIENTIFIC COOPERATION WORKSHOP AND SEMINAR,
CALL-1

20

صندوق العلوم و التنمية
STDF التكنولوجية

أكاديمية البحث العلمى
Academy of Scientific
Research & Technology

دعم سفر الباحثين المصريين لحضور
أنشطة علمية خارج مصر
دعم جزئى لتنظيم المؤتمرات والندوات
وورش العمل ودورات تدريبية داخل
مصر وذلك للمراكز والمعاهد البحثية
ASRT Supports innovators to
والجامعات المصرية
participate in exhibitions,
دعم الباحثين والطلبة الموهوبين
conferences and international
المشتركين فى مسابقات عالمية
competitions
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

21

سارى طوال العام
التقدم قبل موعد الحدث
بشهرين

طوال العام

إضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

أكاديمية البحث العلمى
Academy of Scientific
Research & Technology

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

 ١أغسطس ٢٠١٩

معرض القاهرة الدولي لالبتكار

معرضا ً دوليا ً مصريا ً بمثابة سوق
لالبتكار مقصدا ً رئيسيا ً للمبتكرين و
الداعمين لالبتكار من جميع أنحاء
العالم

 ٤سبتمبر ٢٠١٩

SPIE International Day of Light
2019 Photo Contest

إتاحة الفرصة للمصورين المحترفين
والهواة على حد سواء الفرصة إلظهار
مدى تأثير الضوء على الجوانب
الثقافية واالقتصادية والسياسية
لمجتمعنا العالمي.

١٦سبتمبر ٢٠١٩

22

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا

صندوق العلوم و التنمية
التكنولوجية STDF

مشروعات التخرج

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

 ١نوفمبر٢٠١٩

برنامج تدريبى
بجامعة ايفيتوس بالمجر

برنامج تدريبى للصيف للغه المجريه و
الثقافه

 ١٠يوليو ٢٠١٩

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

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

الهدف من البرنامج  :التعرف على آليات
ونظم ادارة الحاضنات بالجامعات
المصرية الحكومية والمراكز البحثية
مدة البرناج  14 :ليلة
الجامعة المضيفة  :جامعة Maryland
بالواليات المتحدة االمريكية
التخصصات المتاحة :البيوتكنولوجى-
الهندسة-االدارة -العلوم-البيوميديكالICT-

23

 ١٨يوليو ٢٠١٩

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

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

السفارة الهندية

منح تدريبيه مقدمه من
وزارة الشئون الخارجيه بالحكومه
الهندية
Technology
Commercialization and
business scale up in Fruits and
vegatable processing
industry.

تقام الدوره التدريبيه فى الفتره من 17
ـ 2019/11/30
شروط التقدم  :الحصول على االقل
على درجه جامعية فى مجال علوم
التغذيه  /تكنولوجيا االغذيه  /اداره
اعمال  /الزراعه
تشمل المنحه تذاكر السفر واالقامه لمده
 14يوم.

 10سبتمبر ٢٠١٩

اضغط هنا

Indian Technical and
)Economic Cooperation (ITEC
Scheme for training courses

انظر مرفق  1و 2

انظر مرفق  1و 2

انظر مرفق  1و 2

INDIAN INSTITUTE OF
)TECHNOLOGY (IIT

برنامج تدريبي خاص بتطوير الطاقة
الكهرومائية الصغيرة

انظر مرفق  3و 4

انظر مرفق  3و 4

INDIAN NATIONAL INSTITUTE
OF WIND ENERGY
)(NIWE

برنامج تدريبي خاص بتكنولوجيا و
تطبيقات توربينات الرياح

انظر مرفق  5و 6

24

انظر مرفق  5و 6

