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فتح تاب التقدم لثرنامج المنح الدراسيح لطالب الدراساخ العليا

رؼهٍ ْٛئخ فٕنجشاٚذ ػٍ فزخ ثبة انزمذو نجشَبيج انًُخ انذساعٛخ نطالة انذساعبد انؼهٛب انًصش ٍٛٚنهؼبو 2017/2016
ٓٚٔ ،ذف انجشَبيج إنٗ رٕفٛش يُخ دساعٛخ أٔ إجشاء أثذبس ثبنٕالٚبد انًزذذح األيشٚكٛخ نخشٚجٗ انجبيؼبد
ٔانًشؽذ ٍٛنذسجخ انًبجغزٛش ٔانذكزٕساِ ،فٗ جًٛغ انذمٕل ٔانزخصصبد ثبعزثُبء انطت ٔانطت انجٛطشٖ ٔطت
األعُبٌ.
اعزًبسح انزغجٛم ػهٗ انشاثظ
https://apply.embark.com/student/fulbright/international
ػهًب ً ثأٌ آخش يٕػذ نمجٕل اعزًبساد انزغجٛم ْٕ  2015 َٕٕٛٚ 4انغبػخ  4:30يغب ًء
نهذصٕل ػهٗ يؼهٕيبد إضبفٛخ ٚشجٗ انًشاعهخ ػهٗ mailto:student1@bfce.eun.eg
أٔ صٚبسح انًٕلغ االنكزشَٔٗ :
http://www.fulbright-egypt.org

الثرنامج الهندي للتعاون الفنً واالقتصادي

رؼهٍ انذكٕيخ انُٓذٚخ ػٍ ػذد يٍ انجشايج انزذسٚجٛخ نذػى ٔرطٕٚش اداء انجٓبص انذكٕيٗ ٔػًهٛخ انزًُٛخ ككم
فٗ يصش
ٔفٗ ْزا االطبس اػزضيذ انذكٕيخ انُٓذٚخ رُظٛى ػذد يٍ انجشايج انزذسٚجٛخ فٗ يجبالد رًُٕٚخ يزؼذدح يٍ
انًمشس ػمذْب خالل ػبو 2016/2015
فٗ إطبس انجشَبيج انُٓذٖ نهزؼبٌٔ انفُٗ ٔااللزصبدٖITEC
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ٔانزٖ ٚطشح ثؾكم عُٕٖ ٔرغزفٛذ يُّ يصش
ٔٚزى انزمذو ٔفمب نهمٕاػذ انًؼًٕل ثٓب ٔانًزفك ػهٓٛب يٍ انجبَت انُٓذٖ
ٔنالطالع ػهٗ انمبئًخ انزفصٛهٛخ نهذٔساد انزذسٚجٛخ ػهٗ انشاثظ انزبنٗ:
http://itec.mea.gov.in
ٔػٍ كٛفٛخ رمذٚى طهجبد انًشؽذ ، ٍٛفمذ اعزذذثذ انغفبسح انُٓذٚخ االجشاء االرٗ:
ٚمٕو انًشؽخ ثبنذخٕل ػهٗ انشاثظ انزبنٗ:
itecgoi.in/measportal/registerApplicant
نٛمٕو ثبعزٛفبء اعزًبسح انطهت ٔاَؾبء اًٛٚم ٔاخزٛبس كهًزٗ انذخٕل ٔانًشٔس
ثى ٚمٕو ثؼًم َغخخ يطجٕػخ يُٓب نٛزى رٕلٛؼٓب ٔخزًٓب يٍ انجٓخ انزبثغ نٓب انًشؽخ  ،نزمٕو ٔصاسح انزؼبٌٔ
انذٔنٗ ثؼذ رغهى جٕاة انزشؽٛخ انشعًٗ ثبسعبل طهجبد انزشؽٛخ نهغفبسح انُٓذٚخ ،
ٔرجذس االؽبسح انٗ اٌ ػًه ٛخ اخزٛبس انًؾبسك ٍٛرزى ػهٗ اعبط رُبفغٗ يغ دٔنخ َبيٛخ اخشٖ
انمٕاػذ انًُظًخ نهزمذو نهجشايج انزذسٚجٛخ انزٗ رمذيٓب انذكٕيخ انُٓذٚخ فٗ إطبس انجشَبيج انُٓذٖ نهزؼبٌٔ
االلزصبدٖ ٔانفُٗITEC :
1رزذًم انذكٕيخ انُٓذٚخ ركبنٛف انغفش ٔانذساعخ ٔاإلػبؽخ.2رصشف انذكٕيخ انُٓذٚخ نكم يزذسة ثذل إػبؽخ ٔلذسِ  25000سٔثٛخ ؽٓشثٛب ؽبيال ركبنٛف انٕججبد.3اعزكًبل جًٛغ ثٛبَبد اعزًبسح انزمذٚى ثًب فٓٛب انكؾف انطجٗ. 4رؾزشط انغفبسح انُٓذٚخ اجشاء انكؾف انطجٗ نذٖ طجٛجٓب د .صالح ثبعٛهٗ  ،يغزؾفٗ األَجهٕ أيشٚكبٌثبنجضٚشح.
5-اٌ ٚكٌٕ ػًش انًزمذو يبث 45 ٔ 25 ٍٛعُخ.
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6اال رمم يذح ػًم ػًم انًزمذو ػٍ  5عُٕاد ٔركٌٕ رهك انًذح فٗ يجبل انذٔسح انًزمذو نٓب.7اجبدح انًزمذو نهغخ االَجهٛضٚخ.8اال ٚكٌٕ لذ دضش ثشَبيج رذسٚجٗ فٗ انُٓذ يٍ لجم.9أٌ ٚزى انزمذو يٍ خالل رشؽٛخ سعًٗ ٚشعم نٕصاسح انزؼبٌٔ انذٔنٗ ٔانزٗ عزمٕو ثذٔسْب ثًخبطجخ انغفبسحانُٓذٚخ العزكًبل االجشاءاد.
ٚ -10زذذد لشاس لجٕل انًشؽذ ٍٛثؾكم َٓبئٗ فٗ انجشَبيج يٍ خالل انجبَت انُٓذٖ.
اطالق ترنامج مركز االتداع التكنىلىجً لثناء قدراخ طالب الجامعاخ InnovEgypt
ٚؼهٍ يشكض اإلثذاع انزكُٕنٕج ٙػٍ إطالق ثشَبيجّ نجُبء لذساد طالة انجبيؼبد  InnovEgyptانذفؼخ
انخبيغخ ْٕٔ ثشَبيج فشٚذ يٍ َٕػّ ف ٙيجبل االثزكبس ٔسٚبدح األػًبل يٕجّ نطالة انجبيؼبد انًصشٚخ فٙ
رخصصبد ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد ٔاالرصبالد ،انطبيذ ٍٛف ٙأٌ ٚصجذٕا يجزكشٔ ٍٚأصذبة يؾشٔػبد فٙ
انًغزمجم يٍ خالل إَؾبء ؽشكخ خبصخ ثٓى أٔ يٍ خالل رؼضٚض انًٓبساد انًطهٕثخ يٍ لجم انؾشكبد انًذهٛخ
أٔ انؼبنًٛخ
-1انزذسٚت نطالة جبيؼخ انًُٕفٛخ (ُْذعخ -دبعجبد -ػهٕو دبعت آن -ٙرجبسح َظى يؼهٕيبد)
-2انفزشح يٍ ٕٚ 25ن ٕٛانٗ ٕٚ 30ن.2015 ٕٛ
ً
-3انًكبٌ  :كهٛخ انُٓذعخ ثًُٕف ( 6اٚبو رذسٚت ثُظبو انٕٛو انكبيم يٍ انغبػخ  9صجبدب ٔدزٗ انغبػخ
انخبيغخ يغبءاً).
ٚٔ -4زذًم يشكض اإلثذاع انزكُٕنٕجٔ ٙسٚبدح األػًبل ركهفخ انجشَبيج ثبنكبيم يٍ يذسثٔ ٍٛيٕاد رذسٚجٛخ
ٔٔججبد نهطالة.
 -5انزغجٛم ػهٗ انًٕلغ اإلنكزشَٔٔ ٙيٕلغ انزٕاصم االجزًبػ ٙانخبؿ ثًشكض االثذاع انزكُٕنٕجٙ
))www.tiec.gov.eg/innovegypt
https://www.facebook.com//Innovegypt
يُغك انزذسٚت
أ.د /يذًذ يذًٕد اثٕانذغٍ ٔ:كٛم كهٛخ انؼهٕو نؾئٌٕ خذيخ انًجزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ
جبيؼخ انًُٕفٛخ  :يٕثٛم 01024981601 :
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قثىل عدد (  011طالة ) للعام الجامعً 5102/5102

رًذ انًٕافمـــخ ػهٗ لجٕل ػذد (  100طبنت ) نهؼبو انجبيؼٗ َٔ 2016/2015غجخ  %5يٍ
انًؼٓذ انفُٗ نهزًشٚض يٍ انذبصه ٍٛػهٗ رمذٚش جٛذ جذا ػهٗ االلم نالنزذبق ثبنفشلخ انثبَٛخ ٔكزا
انًصبدلخ ػهٗ لجٕل ػذد  50طبنت ثبنًؼٓذ انفُٗ نهزًشٚض ٔانزٗ ألشْب اجزًبع انًؼٓذ انفُٗ
نهزًشٚض .

فتح تاب التقدم للمنح الدراسيح تالىالياخ المتحدج األمريكيح

ٔٚزمذو نٓزا انجشَبيج كم يٍ يذسع ٙانهغخ االَجهٛضٚخ ثبنًذاسط ٔانًؼٛذ ٍٚثبنجبيؼبد ٔعزغط ٙانًُذخ يصبسٚف االلبيّ ثبنكبيم
ٔانغفش إنٔ ٙيٍ انٕالٚبد انًزذذح ثبالضبفّ إن ٙانزبي ٍٛانصذ ٙػهًب ثبٌ أخش يٕػذ نهزمذو ْٕ انخًٛظ ٕٚ 9نٔ 2015 ٕٛنًضٚذ
يٍ انًؼهٕيبد ٚشج ٙصٚبسح انًٕلغ االنكزشَٔ ٙانزبن:ٙ
mailto:www.fulbright -egypt.org

اعالن هام
أػهٍ دكزٕس أعبيخ يذَ ٙػًٛذ كهٛخ اٜداة ثجبيؼخ انًُٕفٛخ ،رٕظٛف انًُبْج انذساعٛخ ثجًٛغ ألغبو انكهٛخ ٔسثطٓب ثغٕق انؼًم.
ٔأؽبس إنٗ انزُغٛك انفؼه ٙيغ جًؼٛبد انًغزثًشٔ ٍٚسجبل األػًبل ثًُطمز ٙلٕٚغُب ٔانغبداد انصُبػٛز ٍٛنزذمٛك رنك.
ٔاعزمجهذ كهٛخ اٜداة ،يجًٕػخ يٍ يغزثًش٘ يذبفظخ انًُٕفٛخ ػجش جهغبد اعزًبع ٔٔسػ ػًم نٕضغ يؼبٛٚش جذٚذح
نهًمشساد انذساعٛخ نهطالة ثًب ٚزٕافك ٔادزٛبجبد عٕق انؼًم انذبن ٙيغ انغؼ ٙثمٕح نزأْٛم خشٚج ٙاأللغبو انؼهًٛخ ٔاكزغبثٓى
نًٓبساد انزؼبيم يغ األخش ،ثبنزُغٛك يغ ألغبو االجزًبع ٔػهى انُفظ ٔاإلػالو.

