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 . 2015-2014 الجنوبٌة كورٌا من دراسٌة منحة

 

 للحصول KDI  معهد ٌقدمها التً الدراسٌة البرامج فً للمشاركه دعوة

 العامة اإلدارة/  السٌاسة مجاالت فً والدكتوراه الماجستٌر درجتً علً

 ، النفقات كافة تشمل الحكومٌٌن للمتقدمٌن منح خالل من التنمٌة وسٌاسة

 الشروط كافة علً األطالع ٌمكن المصروفات من الكامل اإلعفاء ومنها

 : اإللكترونً الموقع خالل من

mailto:http://admissions.kdischool.ac.kr/ 

 

 . المقبل 2014 أكتوبر 24 ٌوم 2014/2015 الدراسً العام طلبات لتلقً النهائً الموعد

 

 . 2015 – 2014 لعام DAAD مكتب من دراسٌة منح

 

 استكمال بغرض ألمانٌا إلى دعوة على للحصول فرص ٌقدم بالقاهرة داد مكتب  

 غٌر األبحاث معهد أو حكومٌة عالً تعلٌم مؤسسة فً عمل مشروع أو البحث

 .تمدٌدها ٌمكن وال أشهر 3-1 من وتتراوح. الجامعٌة

 أو المصرٌة الجامعات فً العاملٌن الدكتوراه حملة: البرنامج من المستهدفة الفئة

 . البحثٌة المؤسسات

 01-12-2014: المنحة انتهاء تارٌخ

 .مراجعة ٌرجى المعلومات، من لمزٌد 

mailto: DAAD http://cairo.daad.de/en/  

 

 

 

 

 

 



 . وألمانٌا مصر بٌن العلمً للبحث دراسٌة منح

 

The German Egyptian Research Short term 

Scholarship  GERSSS 

 وزارة) العالً التعلٌم وزارة قبل من مشترك بشكل ممول برنامج هو

 منح لتموٌل وذلك (DAAD) االلمانٌة التعلٌم ووزارة( العالً التعلٌم

 .ألمانٌا إلى للسفر المصري الشباب لعلماء األجل قصٌرة دراسٌة

 برامج فً المسجلٌن باحثون هم البرنامج من المستهدفة الفئات

 وتتراوح. الدكتوراه بعد المرشحٌن والشباب دكتوراه، و ماجستٌر

 : التفاصٌل من ولمزٌد أشهر ستة إلى ثالثة بٌن دراسٌة المنح مدة

mailto:http://cairo.daad.de/en/ 

 15-10-2014: المنحة انتهاء تارٌخ

 

 . JICA اٌيبببٔيت اٌذٌٚي اٌخعبْٚ ٘يئٗ ِٓ ِمذِٗ حذسيبيٗ ِٕح

 

 ، 2014/2015 اٌذساسي ٌٍعبَ اٌخذسيبي اٌبشٔبِج عٓ االعالْ حُ

 حخٝ 26/1/2015 ِٓ اٌفخشة خالي سيعمذ اٌزٜ

 : ِجبي في ببٌيببب23/4/2015ْ

 

Practical Technology for Mechatronics and Robots 

 ـ: اٌّششح في حٛافش٘ب اٌٛاجب اٌششٚط

 . رٌه حثبج شٙبدٖ عٍٝ اٌحصٛي ِع ٚوخببت ححذثب االٔجٍيزيٗ اٌٍغٗ إجبدٖ -

 . ِبيعبدٌٙب أٚ جبِعيٗ شٙبدٖ عٍٝ حبصال يىْٛ أْ  -

 .اٌذٚسة ِجبي فٝ عٍّيٗ خبشٖ ِذٖ ٌٗ حىْٛ أْ  -

 .عٍّٗ جٙٗ ِٓ يعخّذ أْ عٍٝ اٌخششيح ببسخّبساث اٌّشفك اٌطبٝ اٌخمشيش اٌّششح يسخٛفٝ أْ -

 ـ: ٌٍّٕحٗ اٌّبديٗ اٌّزايب

 عذا ٚفيّب ، اٌعٍّيت ٚاٌّبدة اٌذاخٍيت االٔخمبالث ِٚصبسيف ٚاإللبِت ٚايببب ر٘ببب اٌسفش حزاوش ببٌمب٘شٖ اٌجبيىب ِؤسسٗ حخحًّ

 .ٌٍّٕحت اٌّششح اٚ اٌّششحت اٌجٙت حخحٍّٙب 225/89 سلُ اٌمبْٔٛ بّٛجب فشض ِّب

 ـ: اٌّطٍٛبٗ اٌّسخٕذاث

  : اٌخبٌٝ ببٌعٕٛاْ ببٌمب٘شٖ اٌجبيىب ِىخب ِٓ عٍيٙب اٌحصٛي يّىٓ اٌخي اٌخمذيُ اسخّبساث إسخيفبء



:   فبوس 25748240 سلُ حٍيفْٛ(  اٌمب٘شة ـ بٛالق ـ إٌيً وٛسٔيش 1191 ـ اٌثبِٓ اٌذٚس ـ اٌعبٌّٝ اٌخجبسٖ ِشوز  )

25748243 

 اٌّعٍِٛبث أٚ ٌٍّششح ببٌٕسبت سٛاء اٌبيبٔبث ٌىبفت اٌّخخصت اٌّعٕيت اٌجٙت ِٓ اٌّٛافمت ِسخٛفيب اٌّششحت اٌجٙت إعخّبد ِع 

 . اٌيٙب اٌّشبس االسخّبسة فٝ يذٚٔٙب اٌخٝ

 . 3/11/2014  ٘ٛ  ٌٍخمذَ ِٛعذ اخش

 .اٌبشٔبِج ٘زا عٓ ٔفمبث ايٗ حخحًّ ال ٌٍبعثبث اٌّشوزيت االداسٖ ببْ عٍّب

 

 . 2015 ٌعبَ ِشخشن بخّٛيً فشٔسب في عٍّيت ِٕح

 

L’Institut Français d’Egypte lance les appels à candidatures pour des 

séjours scientifiques en France, à l’attention de 

doctorants et de post-doctorants. 

Grâce à un nouvel accord de cofinancement avec le STDF, 20 bourses 

postdoctorales seront attribuées par an pour une durée de 9 mois. 

Toutes les disciplines sont acceptées. 

Date limite : le 15 décembre 2014. 
Lire la suite 

  



 

 ARIMNET 2 ٚ ERANETMED:  اٌّخٛسطيت األٚسٚبيت ٌٍّشبسيع دعٖٛ

 

 

 المتوسطٌة بالمنطقة الزراعة مجال فً البحث تنسٌق

 فً للغذاء المستدام اإلنتاج تنمٌة  على خاص بشكل الدعوة هذه وتنصب

 ،اإلدارة الغذائٌة للحلقة  الشروط أفضل توفٌر ، المناخٌة الضغوط سٌاق

 . الزراعة فً المستخدمة والموارد لألراضً دامةالمست

 2014 نوفمبر 30 حتى مفتوح التقدٌم باب

 

Appels à projets euro-méditerranéens :     ARIMNET 2 et ERANETMED 

ARIMNET 2 – Coordonner la recherche en agriculture dans la zone méditerranéenne 

Cet appel concernera en particulier : production durable de nourriture dans un contexte de 

stress climatique ; optimisation de la chaine alimentaire ; gestion durable des territoires et 

des ressources utilisées par l’agriculture. 

Il est ouvert jusqu’au au 30 novembre 2014. 

 ARIMNET 2 – 

 

 

 

  

 

ٌفخشاث إلبِت عٍّيت في فشٔسب ِٛجٙت ٌٍببحثيٓ في ِشحٍت  2015اٌّعٙذ اٌفشٔسي بّصش طٍببث اٌخششيح ٌعبَ  يطٍك 

 اٌذوخٛساٖ ِٚب بعذ

ِٕحت سٕٛيًب ٌٍببحثيٓ في ِشحٍت ِب بعذ  20ٚٔظًشا ٌٛجٛد احفبق جذيذ ِع صٕذٚق اٌعٍَٛ ٚاٌخّٕيت اٌخىٌٕٛٛجيت ، يخُ حمذيُ 

 أشٙش. جّيع اٌخخصصبث ِمبٌٛت 9اٌذوخٛساٖ ٌّذة 

 2014ديسّبش  15ٌخمذيُ اٌٍّفبث:  ِٛعذآخش

   إضغط ٕ٘ــب ٌٍّزيذ

  

 

  


