
 

 

 منح التنافسية مقدمة من الصين طبقًا للبرنامج التنفيذي

 ةدرج على للحصول منًحا عن والبعثات الثقافية الشئون قطاع يعلن

 علوم: )  اآلتية المجاالت في  الشعبية الصين جمهورية من الدكتوراه

 يةالبحر الهندسة علوم   – المعلوماتية الشبكات بناء   – اآللى الحاسب

  – الطبيعى العالج –  الصناعية الهندسة – الكهربية – الميكانيكية  –

، وذلك وفقا لما ورد في موقع قطاع (    وآدابها الصينية اللغة دراسة

 العالقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي.

https://cdm.edu.eg/cdm/?p=1179 
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ً  تقدم السويسريه الحكومه بأن بالقاهره سويسرا سفارة افادت  ولللحص منحا
  الماجستير على

Government (State Secretariat for Education, 

Research and Innovation) and Federal Technological 

Institute in Zurich and the University of Geneva وذلك ،

 وفقا لما ورد في موقع قطاع العالقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي.

https://cdm.edu.eg/cdm/?p=1173 
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 ب البكالوريوس والماجستير والدكتوراهمنح من الدنمارك لطال

 اركىالدنم الجانب من مقدمة منًحا عن والبعثات الثقافية الشئون قطاع يعلن

 الالزمة العلمية المادة لجمع أشهر 01 لمدة واحدة منحة عدد وهي

 الالزمة العلمية المادة لجمع أشهر 5 لمدة واحدة منحة ددللدكتوراه، ع

 ناأللس بكلية البكالوريوس لطلبة أشهر 5 لمدة واحدة منحة عدد،  للماجستير

، وذلك وفقا الدنماركى األدب أو الدنماركية اللغة لدراسة شمس عين بجامعة

 لما ورد في موقع قطاع العالقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي.

https://cdm.edu.eg/cdm/?p=1176 
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 منح من السفارة الهندية لطالب المرحلتين الجامعية والدراسات العليا

 الثقافيه للعالقات الهندى المجلس بأن بالقاهره الهندية السفاره افادت

ICCR يقدم  ً  عامل االفريقيه المنح برنامج خالل من المصريين للطالب منحا

 ـ االولى الجامعية المرحله طالبل A2A برنامج خالل من 0101/0100

 55 حتى العليا للدراسات المرحله طالب، وسنه 01 الى 01 من السن

، وذلك وفقا لما ورد في موقع قطاع العالقات الثقافية والبعثات بوزارة سنه

 التعليم العالي.

ttps://cdm.edu.eg/cdm/?p=1119h 
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 الباكستانية الحكومة من الواردة الدراسية مقاعدال

 اكستانبب العالى التعليم لجنة بأن القاهره فى باكستان سفاره مذكره افادت

 العام القطاع ومعاهد جامعات فى للقبول المقاعد من محدود عدد عن اعلنت

 للجنسيات MBBS/BDS/Pharmacy-D التخصصات فى بباكستان

 الذاتى التمويل مخطط تحت 0102/0101 األكاديميه للدوره االجنبيه

SFS وذلك وفقا لما ورد في موقع قطاع العالقات الثقافية والبعثات ،

 بوزارة التعليم العالي.

https://cdm.edu.eg/cdm/?p=599 
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 الفنلندية الحكومة من للدولة المقدمة المنح عن اإلعالن

 ةالعلمي المادة لجمع منًحا عن والبعثات الثقافية الشئون قطاع يعلنأعلن 

 2 – 0 من تتراوح المنح مدة الدكتوراه، درجة على للحصول الالزمة

 على يورو، 0511 مبلغ شهرية مالية منحة المانح الجانب تقديم مع شهور،

، وذلك وفقا لما 0101 أغسطس شهر أواخر فى بفنلندا الدراسى العام يبدأ أن

 ورد في موقع قطاع العالقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي.

https://cdm.edu.eg/cdm/?p=592 
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  مذكرة تفاهم بين طب عين شمس وطب بدر

شهدت كلية الطب بجامعة عين شمس توقيع مذكره تفاهم بين كلية الطب 
بجامعة عين شمس ونظيرتها بجامعة بدر بالقاهرة قام بتوقيع مذكره التفاهم 

بجامعة بدر ا.د.مصطفى كمال رئيس الجامعة، وعن طب  عن كلية الطب
عين شمس ا.د. أشرف عمر القائم باعمال عميد كلية الطب، تهدف مذكره 

التفاهم إلى اتاحة الفرصة امام طالب كلية الطب بجامعة بدر للتدريب داخل 
 .مستشفيات جامعة عين شمس

وبموجب مذكرة التفاهم سوف يتعاون الطرفين فى مجال التعليم والتدريب 
المستمر ، وأنشطة البحث العلمى، وتسهيل تبادل األساتذة والباحثين 

والطالب وتبادل المعلومات االكاديمية والعلمية المراجع بجانب التعاون 
شطة نالمشترك فى تطوير البرامج ذات المنفعة المتبادله و المشاريع واال

 .االكاديمية والعلمية والثقافية

حضر توقيع مذكره التفاهم ا.دأشرف حيدر نائب رئيس جامعة بدر، 
ا.د.شهيرة سمير وكيل كلية طب عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

 .البيئة
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