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  الهندية PCTE جامعة منح

 

م  الجامعي التعليم: مرحلتي في المصريين للطلبة دراسية منح( 4) عدد بالهند، نيودلهي في (PCTE ) جامعة تقدِّ

 اإلقامة نفقات تتحّمل كما األربعة، للطالب كاملة الدراسية الرسوم الجامعة ةوتتعحّمل العليا، والدراسات

 للطالبين اإلقامة رسوم من% 50 و الثاني، للطالب اإلقامة رسوم من% 55 وتتحّمل واحد، لطالب واإلعاشة

 ( .وجبات  3 - مالبس تنظيف -غرف خدمة - إنترنت) الخدمات كافة وبه مؤثث السكن بأنّ  علًما. الباقيين

 م .2014 يوليو آخر هو للترشيح موعد وآخر ، الهند من معتمدة الممنوحة والشهادات

 

http://pcte.edu.in/ 

 :التالي الرابط في المجر جمهورية لسفارة الموجه الخطاب في الموضحة ذاتها هي للمصريين المنحة تفاصيل بأن علًما

http://www.scholarship.hu/LinkClick.aspx?fileticket=PDHhiu1KKKE%3D&tabid=60&language=hu-HU  

 

 لمؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة التعليم العاليا

  

نشعبنت األيبَت انؼبيت نهًؤحًش  وسدْث نهدبيؼت سعبنت يٍ اححبد خبيؼبث انؼبنى اإلعاليي يخضًًُب اإلشبسة

 .سلبء ببنًًهكت األسدَيت انهبشًيتانض خبيؼت انؼشبي نضًبٌ خىدة انخؼهيى انؼبني، ويمّشِ

ٌ خىدة انخؼهيى نضًب وحضًُج انشعبنت انذػىة نهًشبسكت في فؼبنيبث انًؤحًش انؼشبي انذوني انخبيظ

بدبيؼت انشبسلت بذونت اإليبساث انؼشبيت  و2015يبسط  5-3انؼبني، وانًمشس اَؼمبدِ في انفخشة يٍ 

 .انًؤحًشأحذ يحبوس انًخحذة. ورنك يٍ خالل انكخببت في

 :نًضيذ يٍ انًؼهىيبث يشخً انخىاصم يغ انبشيذ اإلنكخشوَي انخبني

 

   iacqa@iacqa.org أو   agamy@sharjah.ac.ae 

 

0097165050015 هبَف:   –  0096252821100 
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 . الفني للتعاون الهندي البرنامج إطار في تدريبية دورات

 

 البرنامج إطار في 2014/2015 عام خالل متعددة تنموية مجاالت في تدريبية دورات الهندية الحكومة تقّدم

 (ITEC) واالقتصادي الفني للتعاون الهندي

 

 

 

 . يُح بًؼهذ انًىاسد انطبيؼيت وانبيئت وانخًُيت انًغخذايت

 

(  8)  ػذد حىافش ػٍ انُيديشيت هبسكىسث بدبيؼت انًغخذايت وانخًُيت وانبيئت انطبيؼيت انًىاسد يؼهذ يؼهٍ

 انطبيؼيت انًىاسد يدبل فً انًبخغخيش دسخت ػهً نهحصىل ببنًؼهذ نهذساعت أفشيميت ندُغيبث كبيهت يُح

 انبُك إششاف وححج انُيديشيت نهخبسخيت انخببغ انفًُ انخؼبوٌ صُذوق يٍ بخًىيم ورنك ، انبيئت وإداسة

 . ػبو نًذة وحغخًش و 2014 َىفًبش فً انذساعت بذء انًمشس ويٍ ، األفشيمي نهخًُيت

 يىػذ فً ببنًُحت انًمبىنيٍ إخخيبس يخى,,  و 2014 أغغطظ 31 هى انخمذو إعخًبساث نخهمً يىػذ آخش 

 . و 2014 عبخًبش 15 ألصبِ
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 . " 21"  انـ انمشٌ فً انًخىاصهت انخًُيت وآفبق انخكُىنىخيب

 

 

حؼمذ يؤعغت َيىبالَج ببنخؼبوٌ يغ يشكض انخؼبوٌ االوسوبً انؼشبً ويُظًت انؼىاصى وانًذٌ االعالييت انًؤحًش 

 : انذونً انثبيٍ ػٍ

 " 21انخكُىنىخيب وآفبق انخًُيت انًخىاصهت فً انمشٌ انـ "                                                       

 

 : وعىف يُبلش انًؤحًش انًحبوس انخبنيت

 

 : فً يدبل انبخشول وانصُبػبث انخؼذيُيت*

 . اعخخذايبث انخكُىنىخيب فً انصُبػبث انخؼذيُيت

 . وانغبص وانخًُيت انًغخمبهيتحكُىنىخيب انبخشول 

 . االعخكشبف فً انبخشول

 : فً يدبل انًيبِ وانشي وانخًُيت انضساػيت*

 . حكُىنىخيب انًيبِ وانًىاسد انطبيؼيت

 . انخؼبوٌ انخكُىنىخً بيٍ دول حىض انُيم

 . حكُىنىخيب انشي

 . اعخخذايبث انخكُىنىخيب فً انخًُيت انضساػيت

 : وانغزائيت فً يدبل انخًُيت انصُبػيت*

 . اعخخذايبث انخكُىنىخيب فً انخًُيت انصُبػيت

 . حكُىنىخيب انصُبػبث انغزائيت وااليٍ انغزائً
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15/8/2014  : فً يدبل انخًُيت انؼًشاَيت* 

 

 . انخكُىنىخيب وانخًُيت انؼًشاَيت

 . االعخخذاو انخكُىنىخً فً اػبدة سعى حذود انًحبفظبث

 : فً يدبل االحصبالث*

 . وانًؼهىيبث حكُىنىخيب االحصبالث

 . انحكىيت االنكخشوَيت

 : فً يدبل االلخصبد وانخدبسة*

 . االلخصبد انشلًً

 . انخدبسة االنكخشوَيت

 . شبكبث انًؼهىيبث انبُكيت

 : فً يدبل انغيبحت*

 . انغًبواث انًفخىحت وانخًُيت انغيبحيت

 . انخكُىنىخيب وانخشويح انغيبحً

 : فً يدبل انكهشببء وانطبلت*

 . انطبلت انًخدذدة حكُىنىخيب

 . حكُىنىخيب انشبط انكهشببئً بيٍ يصش وانذول انؼشبيت

 : فً يدبل انطيشاٌ وانُمم اندىي*

 . حكُىنىخيب انُمم اندىي

 . اعخخذايبث انخكُىنىخيب انحذيثت فً انًطبساث

 : فً يدبل شبكبث انخىاصم االخخًبػً*

 . شبكبث انخىاصم االخخًبػً وانًغئىنيت االخخًبػيت

 : يدبل انخؼهيى فً*

 . انخطبيك انخكُىنىخً فً انخؼهيى ػٍ بؼذ
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15/8/2014  . حطىيش يُظىيت انخؼهيى انخكُىنىخً فً انًُطمت انؼشبيت 

 

 

 

 

 : فً يدبل انُمم*

 . انخكُىنىخيب وحطىيش شبكبث انُمم داخم انًحبفظبث

 . حكُىنىخيب انُمم بيٍ انذول انؼشبيت

 كُذسيتاالع –يكبٌ االَؼمبد : فُذق شيشاحىٌ انًُخضِ 

 2014َىفًبش  24 – 22حبسيخ االَؼمبد : 

 انً ػُىاٌ انًؤعغت 2014اكخىبش  25االبحبد واوساق انؼًم : حشعم االبحبد كبيهت فً يىػذ الصبِ 

 .ج.و.ع –انمبهشة  –يصش اندذيذة  –شبسع انحدبص  58يؤعغت َيىبالَج : 

 حهيفىٌ : 

26349393  (02 )002  -  26376174  (02 )002  

 (002 )01066687197  –( 002)  01066687196( يىببيم : 02)  26376814 فبكظ 

 

 يدبل فً انصغيش انًغخثًش بشَبيح"  بؼُىاٌ حثميفيت َذوة ػٍ أػالٌ

 " انًؼهىيبث حكُىنىخيب

 

 ػبيت دػىة

 : ػٍ حثميفيت َذوة نحضىس يذػىكى انؼبيت انخذيت يشكض - انؼهىو كهيت

 " انًؼهىيبث حكُىنىخيب يدبل فً انصغيش انًغخثًش بشَبيح"

  ITI ) يؼهذ يٍ يؼخًذيٍ يذسبيٍ - ادوبً و ييكشوعىفج ششكت يٍ يؼخًذيٍ يذسبيٍ - انخذسيظ هيئت أػضبء)  يٍ َخبت بحضىس

   .   االحخفبالث بًذسج ظهشا انىاحذة انغبػت حًبو فً 20/7/2014 انًىافك االحذ يىو ورنك


