سبتمبر
٢٠١٩

1

صندوق العلوم و التنمية
التكنولوجية
STDF

أكاديمية البحث العلمى
Academy of Scientific
Research & Technology

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

مشروعات تعاون دولي

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

International Program for the
Incorporation of Researchers

جسور التنمية "الدعوة االستثنائية"

 ٥سبتمبر ٢٠١٩

إضغط هنا

مشروعات تعاون دولي

 ٥سبتمبر 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

 11سبتمبر٢٠١٩

اضغط هنا

يسمح للمؤسسات البحثية في مصر
باالستفادة من خبرات المغتربين
المصريين

 1أكتوبر ٢٠١٩

اضغط هنا

2

إضغط هنا

3

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

منح برنامج الزمالة اليونسكو/اليابان
(كيزو ابوتشى) للباحثين الشباب لعام
2019

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.
تركز المنح على األنشطة البحثية فى
مرحلة الدراسات العليا (مابعد
الماجستير) فى المجاالت األربعة التالية -
البيئة مع التركيز على الحد من
الكوارث -الحوار بين الثقافات-
تكنولوجيا االتصال والمعلومات -حل
النزاعات بالطرق السلمية
4

 ٥سبتمبر ٢٠١٩

30سبتمبر ٢٠١٩

 31أكتوبر 2019

إضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

هيئة الفولبرايت
FULBRIGHT

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

DAAD

FULBRIGHT EGYPTIAN
SCHOLAR PROGRAM – POSTDOCTORAL RESEARCH
GRANTS

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

21سبتمبر 2019

منح الجراء ابحاث مابعد الدكتوراه
بجامعة بوليتكنيك االيطاليه

جامعة العلوم والتكنولوجيا بميالنو
 Politecinco Di Milanoفتحت
باب التقدم للحصول على العديد من
المنح الدراسيه لمهمات علميه مابعد
الدكتوراه للعام المقبل  2020فى
مختلف التخصصات العلميه

يرجى زيارة الموقع
االلكترونى

The German Egyptian
Research Short term
Scholarship GERSS

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

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

5

اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

6

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

صندوق العلوم و التنمية
التكنولوجية STDF

DAAD

Chevening Scholarships
Programme
منح للحصول على الماجستير من
المملكه المتحده

توفر هذه المنح فرصه للدراسه للحصول
على درجه الماجستير لمده عام فى إحدى
جامعات المملكه المتحده

 5نوفمبر 2019

منح الجامعة االمريكية بارمانيا

منح دراسية للحصول علي الماجستير

انظر الرابط

علماء الجيل القادم

منحة دراسية
لحديث التخرج ( دفعة 2013ومابعدها )
و شرط اإلنتهاء من اإلمتياز بالنسبة
لألطباء
بدء التقدم في ٤سبتمبر ٢٠١٩

٤نوفمبر٢٠١٩

The German Egyptian
Research Short term
Scholarship GERSS

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

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

7

ضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا

8

أكاديمية البحث العلمى
Academy of Scientific
Research & Technology

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

تركز المنح على األنشطة البحثية فى
مرحلة الدراسات العليا (مابعد
الماجستير) فى المجاالت األربعة
التالية -البيئة مع التركيز على الحد من
الكوارث -الحوار بين الثقافات-
تكنولوجيا االتصال والمعلومات -حل
النزاعات بالطرق السلمية

 31أكتوبر 2019

اضغط هنا

منحة إعادة التكامل مع االتحاد الدولى
لعلوم التغذية

تهدف هذه المنحة إلى تمكين أخصائي
التغذية الشباب الذين أكملوا تدريبهم
للحصول على الدكتوراه بالخارج

 30سبتمبر ٢٠١٩

اضغط هنا

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

منح برنامج الزمالة اليونسكو/اليابان
(كيزو ابوتشى) للباحثين الشباب لعام
2019

9

على مدارالعام

إضغط هنا

قطاع الشئون الثقافية والبعثات
لوزارة التعليم العالي
اضغط هنا

اضغط هنا

٢٠١٩  سبتمبر6

منح للحصول على الدكتوراه

منح دراسيه بايطاليا

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

جمع المادة العلمية

The German Egyptian Research
Short term Scholarship GERSS

10

Cultural Affairs and
Missions Section

DAAD

11

اضغط هنا

اضغط هنا

2019  سبتمبر21

اضغط هنا

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

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.

12

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

Development-Related
Postgraduate Courses (EPOS)

هيئة الفولبرايت
FULBRIGHT

DAAD

برامج دراسيه مقدمه من
جامعة شاردا الهنديه لعام
2020/2019
قطاع الشئون الثقافية والبعثات
لوزارة التعليم العالي
Cultural Affairs and
Missions Section

عدد من المنح الدراسية فى برامج
الدراسه الجامعية والدراسات العليا

انظر الرابط

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

منحه دراسية

انظر الرابط

منح لطالب المرحلة الجامعية
للدراسة بجامعه البخاري الدولية
بماليزيا

منحه دراسية

انظر الرابط

13

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا

اضغط هنا

14

صندوق العلوم و التنمية
التكنولوجية STDF

أكاديمية البحث العلمى
Academy of Scientific
Research & Technology

JOINT EGYPTIAN JAPANESE
 SCIENTIFIC COOPERATIONWORKSHOP AND SEMINAR,
CALL-1

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

بنك االبتكارالمصري

تعاون دولي
Joint seminars

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 الكتروني وطني يساهم في التنمية
التكنولوجية القائمة على االبتكار و
االختراع مع حفظ كامل الحقوق األدبية
والفكرية لعمالء البنك
15

 ٥سبتمبر ٢٠١٩

سارى طوال العام
التقدم قبل موعد الحدث
بشهرين

طوال العام

إضغط هنا

إضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

معرض القاهرة الدولي لالبتكار

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

مشروعات التخرج

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

اكاديمية البحث العلمي
Academy of scientific
research & technology

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

تقام الدوره التدريبيه فى الفتره من 17
منح تدريبيه مقدمه من
ـ 2019/11/30
وزارة الشئون الخارجيه بالحكومه
شروط التقدم  :الحصول على االقل
الهندية
على درجه جامعية فى مجال علوم
Technology
التغذيه  /تكنولوجيا االغذيه  /اداره
Commercialization and
اعمال  /الزراعه
business scale up in Fruits and
تشمل المنحه تذاكر السفر واالقامه لمده
vegetable processing industry.
 14يوم.

16

 ٤سبتمبر ٢٠١٩

 ١نوفمبر٢٠١٩

 10سبتمبر ٢٠١٩

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا
اضغط هنا

اضغط هنا

االجتماع الثانى عشر لألمل
HOPE Meeting
المنعقد باليابان

منح تدريبيه مقدمه من
وزارة الشئون الخارجيه بالحكومه الهندية

أن يكون المرشح من شباب الباحثين
المصريين بالجامعات المصريه او المراكز
البحثيه الذين يدرسون حاليا ً لدرجه
الدكتوراه او الحاصلين عليها خالل الخمس
سنوات الماضيه

 20سبتمبر ٢٠١٩

اضغط هنا

Under India- Africa Forum
Summit-III 20/2019
Small Hydropower Development

 28سبتمبر ٢٠١٩

اضغط هنا
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