
 منح دراسية وبحثيةأوال  

  

 

 

 منح مقدمة من جامعة تشين خوا ببكين لدراسة الماجستير لمده عام

تقدم جامعه تشين خوا منح من الجامعة لدراسة الماجستير لمده عام واحد 

 YOUTH" في مركز أبحاث الصحة العامة بالجامعة في أطار برنامج

OF EXCELLENCE SCHEME OF CHINA (YES 

CHINA) –MASTER PROGRAM CHINESE 

COVERNMENT   SCHOLARSHIP"   بالتعاون مع وزارة

 التعليم الصينية ، علماً بأن المنحة كامله وتغطى تذاكر الطيران الدولي

 2019أخر موعد للتقدم لهذه المنح اخر مارس 

 

 للمزيد

 

 

 

 

  النشرة االسبوعيه
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http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/YOUTH/YOUTH.jsp
http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/YOUTH/YOUTH.jsp


 

 

 

 

 

كتوراهمنح مقدمة من الهند للحصول على الد  

( منح للحصول على  10يعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن عدد ) 

( منح للدراسات الجامعية المقدمة من حكومة  3درجة الدكتوراه وعدد ) 

الهند طبًقا للبرنامج التنفيذي المبرم بين الجانبين فى جميع التخصصات ما 

ني نح على البريد اإللكتروعدا الطب بمختلف مجاالته ، ويتم التسجيل لهذه الم

بحيث يشمل جميع بيانات   macic@indembcairo.com  : التالي

جهة العمل ( وموضًحا به رقم التليفون الخاص به مع  -المتقدم ) الوظيفة 

أرقام أخرى يمكن الرجوع إليها ، مع تحديد الدرجة العلمية المراد التقدم 

 . عليها وكذا التخصص

 ي موقع العالقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العاليوذلك وفقا لما ورد ف

 للمزيد
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http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/India1/India.jsp
http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/India1/India.jsp


 

 

 

 منح مقدمة من وزارة التعليم بالصين للحصول على الماجستير والدكتوراه

 

( منحة للحصول  20يعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن عدد )   

على درجة الماجستير والدكتوراه مقدمة من جمهورية الصين الشعبية فى 

 . كافة التخصصات وبدون تحمل البعثات أى نفقات

 www.csc.edu.cnيتم التقديم من خالل الرابط التالى :  

الثقافية والبعثات بوزارة التعليم وذلك وفقا لما ورد في موقع العالقات 

 العالي 

 للمزيد

 

  النشرة االسبوعيه
 ادارة العالق ات الثق افيه

2019فبراير    
 

 
عن تصدر  
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 الزعفران

WWW.ASU.EDU.EG 

PORTAL@AINSHAM

S.EDU.EG 

 

 

http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/China2/China.jsp


 

 

 

 

 منح دراسية مقدمه من حكومة موريشيوس

وزارة التعليم والموارد البشريه والبحث العلمى ورد خطاب من   

بجمهورية موريشيوس يتضمن االعالن عن المنح الدراسيه المقدمه لعام 

للحصول على دبلوما او ماجستير او دكتوراه ويمكن ترشيح عدد  2019

 ( منهم5دارسين الختيار عدد ) 10

 2019س للدراسه التى تبدأ فى اغسط 15/4/2019اخر موعد للتقدم :  * 

  :دالموضح بع للموقع االلكترونىولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع   *

 مده المنحه :ـ       *

 ماقبل الجامعة ثالث سنوات للحصول على دبلوم        *

 اربع اعوام للحصول على بكالوريوس       *

 ستيرعامين للحصول على الماج       *

  للمزيد 

 

 

 

 

 

  النشرة االسبوعيه
 ادارة العالق ات الثق افيه

2019فبراير    
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http://ministry-education.govmu.org/
http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/Mauritius/Mauritius.jsp


 

 

 

منح دراسية للحصول على الماجستير في السياسة العامة واإلدارة  من 

 جامعة بروناي دار السالم

افادت سفارة سلطنه بروناي دار السالم بالبحرين بأن جامعة بروناي دار 

م تقدم منحاً للحصول على درجه الماجستير في السياسة العامة السال

التي يوفرها معهد الدراسات السياسية التابع للجامعة  MPPM واإلدارة

لمده عام بالتعاون مع عدد من الجامعات األمريكية للعام االكاديمي القادم 

 2019الذى يبدأ في اغسطس 

الموضح  الموقع االلكترونىولمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على 

 بعد :ـ

 31/3/2019اخر موعد للتقدم : 

وذلك وفقا لما ورد في موقع العالقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم 

 العالي 

 للمزيد
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https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/
http://www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/Brunei2019/Brunei2019.jsp


 

 

 

 

منحة مقدمة لنيل درجة البكالوريوس من جامعة نوتنغهام ترنت العريقة 
 في بريطانيا

 Nottingham Trent University تعلن جامعة نوتنغهام ترنت أو

عن تقديم عدد من المنح الدراسية الكاملة للطالب الدوليين من أجل متابعة 

أي من برامج أو تخصصات درجة البكالوريوس التي تقدمها الجامعة للعام 

 .2020-2019الدراسي 

غالباً ما يحتاج مقدمو الطلبات من خارج الوطن إلى تلبية متطلبات محددة 

 اإلنجليزية / اللغة األخرى حتى يتمكنوا من الدراسة هناك.باللغة 

 منحة  وذلك وفقا لما ورد في موقع لمزيد من التفاصيل

 للمزيد
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https://www.ntu.ac.uk/international/scholarships-and-fees/scholarships
https://min7a4arab.net/bachelor/%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-ntu-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1
https://min7a4arab.net/bachelor/%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-ntu-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1


 

 

 

منحة مقدمة لنيل درجة البكالورويس والدراسات العليا من جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا في الصين

 University of Scienceتعلن جامعة العلوم والتكنولوجيا في بكين أو 

and Technology Beijing  التي تعرف إختصاًرا بـUSTB  عن

المنح الدراسية الكاملة والجزئية للطالب الدوليين من أجل  تقديم عدد من

متابعة أي من برامج أو تخصصات درجة البكالوريوس أو الماجستير أو 

 .2020-2019الدكتوراه التي تقدمها الجامعة للعام الدراسي 

  لمزيد من التفاصيل

 وذلك وفقا لما ورد في موقع منحة 

 للمزيد

 

 

 

 

 

 

 

 

  النشرة االسبوعيه
 ادارة العالق ات الثق افيه

2019فبراير    
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http://isc.ustb.edu.cn/en/news.jsp?id=280
https://min7a4arab.net/bachelor/china/%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3/
https://min7a4arab.net/bachelor/china/%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3/


 

 

 

منحة مقدمة لنيل درجة البكالوريوس من جامعة والية مونتانا األكثر 

 .2019تميزا في الواليات المتحدة لعام 

 

إختصاًرا  Montana State Universityجامعة والية مونتانا أو  تعلن

MSU  عن تقديم عدد من المنح الدراسية للطالب الدوليين من أجل ،

متابعة أي من برامج أو تخصصات درجة البكالوريوس التي تقدمها 

 .2020-2019الجامعة للعام الدراسي 

  لمزيد من التفاصيل

 وذلك وفقا لما ورد في موقع منحة 

 للمزيد
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http://www.montana.edu/international/admissions/INTL_UG_Scholarships.html
https://min7a4arab.net/bachelor/2419/
https://min7a4arab.net/bachelor/2419/
http://www.asu.edu.eg/ar/138/news


 

 

 

 

منحة مقدمة للبكالوريوس والدراسات العليا من مجلس التعليم الدولي في 

2019تحدة لعام الواليات الم  

 AACE International Educationيعلن مجلس التعليم الدولي أو 

Board  عن تقديم عدد من المنح الدراسية الجزئية للطالب الدوليين من

اجل متابعة أي من برامج أو تخصصات درجة البكالوريوس أو الدراسات 

-2019العليا في مجال هندسة التكلفة / إدارة التكاليف للعام الدراسي 

2020. 

  لمزيد من التفاصيل

 وذلك وفقا لما ورد في موقع منحة 

 للمزيد
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http://web.aacei.org/resources/career-mentoring-center/scholarships
https://min7a4arab.net/uncategorized/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7/
https://min7a4arab.net/uncategorized/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7/


 

 

 

 

 

منحة مقدمة من جامعة نيوكاسل في أستراليا التي تصنف ضمن أفضل 

 جامعة في العالم لنيل لدرجة البكالوريوس 100

منحة دراسية جزئية للطالب الدوليين  47تعلن جامعة نيوكاسل عن تقديم 

أي من برامج أو تخصصات درجة البكالوريوس التي من أجل متابعة 

 .2020-2019تدعمها المنحة للعام الدراسي 

  لمزيد من التفاصيل

 وذلك وفقا لما ورد في موقع منحة

 للمزيد
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 ادارة العالق ات الثق افيه
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https://www.newcastle.edu.au/scholarships/EXT_140
https://min7a4arab.net/bachelor/australia-bachelor/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88/
https://min7a4arab.net/bachelor/australia-bachelor/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88/

