
 

 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية
 إدارة المنح والبعثات واألجازات الدراسية 

 

 املتكررة سنويا والبعثات لبعض املنح ةبيان باملواعيد التقريبي

 اسم المنحة  الحكومية م
 او برنامج البعثات

الموعد المحدد 
 روني / العنوانالموقع اإللكت غرض المنحة المجاالت لورودها

االقتصاد ـ الزراعة ـ تكنولوجيا علوم البيئة ـ  آخر ديسمبر أو أول يناير منح البنك اإلسالمي 1
 هندسة الطاقة

للحصول على الدكتوراه 
جراء أبحاث مابعد  وا 

 الدكتوراه
www.isdb.org 

 آخر فبراير منح اليونسكو 2
المائية ـ إدارة المياه  تكنولوجيا الهندسة الموارد 

البيئية ـ الكيمياء الزراعية ـ تمويل االقتصاد ـ 
 إدارة المعلومات

 www.unesco.org/new/en/natural.science إجراء أبحاث علمية

 جميع المجاالت العلمية واألدبية منتصف سبتمبر منح الحكومة الروسية 3
الحصول على درجة 

 لدكتوراهالماجستير وا
embassy of russian federation , giza, 
egypt 

4 
 منح الجمعية اليابانية 

jsps 
 www.jsps.go.jp/ehope/outline إجراء أبحاث علمية الفيزياء ـ الطب ـ الكيمياء أغسطس أو سبتمبر

دارة المواقع العلوم االجتماعية ـ والسياسية ـ أكتوبرمنح الهيئة األلمانية للتبادل  5  www.scu.eun.egللحصول على درجة  وا 

http://www.isdb.org/
http://www.scu.eun.eg/


 اسم المنحة  الحكومية م
 او برنامج البعثات

الموعد المحدد 
 روني / العنوانالموقع اإللكت غرض المنحة المجاالت لورودها

 الماجستير DAADالعلمي 

6 
منح هيئة التعاون الدولي 

 أكتوبر JICAاليابانية

التجارة ـ إدارة االقتصاديات واألعمال ـ العلوم 
البيئية ـ رعاية اجتماعية ـ السباحة ـ علوم 

دارة عامة ـ تكن ولوجيا الربوتس ـ علوم سياسية وا 
 الميكانيكا

للحصول على درجة 
 بالماجستير والتدري

 الداخلي
www.ica.go.jp/regions/africa/ 

 آخر سبتمبر منح التشيك 7
االقتصاد ـ الزراعة ـ تكنولوجيا المعلومات ـ 

 علوم البيئة ـ هندسة الطاقة
للحصول على درجة 
 الماجستير والدكتوراه

www.rgister.dzs.cz/register.nsf 

 يوليو منح الفولبرايت 8
 الموارد المالية ـ األغذية والزراعة ـ تكنولوجيا

االتصاالت والمعلومات ـ علوم الحياة ـ الطاقة ـ 
 الفضاء

للحصول على درجة 
 الماجستير والدكتوراه

www. fulbright-egypt.org 

 نوفمبر منح نيوتن مشرفة 9
ـتكنولوجيا تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية 

 االتصاالت ـ علوم االقتصاد وعلوم السياسة

للحصول على درجة 
الماجستير والدكتوراه 
جراء أبحاث علمية  وا 

www.michaelhoulgate@britishcouncil.org 
 

 نوفمبر STDE/AIRDبرامج  10

العلوم االجتماعية واإلنسانية والبيئة ـ تكنولوجيا 
المياه وعلوم الصحة والحياة والطاقة المتجددة 
ـالتكنولوجيا الخضراء والزراعة والغذاء وعلوم 

 الفضاء وتطبيقها

إجراء أبحاث علمية 
 مشتركة مصرية فرنسية

 ــــــ

 نوفمبر برامج إمحوتب 11

قيقة علوم الصحة والحياة ـ تكنولوجيا الد
والنانوتيةـ  أنظمة الطاقة والطاقة المتجددة ـ 

 الهندسة الزراعية والبيولوحى
دورة المياه ـ العلوم اإلنسانية والعلوم اإلحتماعيةـ 
القانون ـ اإلدارة ـ السياسة ـ األنظمة الحضرية ـ 

 الريفية

إجراء أبحاث علمية 
 وتنظيم ندوات علمية

www.campusfrance.org 
www.imhotep.eg.net 

http://www.imhotep.eg.net/


 اسم المنحة  الحكومية م
 او برنامج البعثات

الموعد المحدد 
 روني / العنوانالموقع اإللكت غرض المنحة المجاالت لورودها

 نوفمبر ENVI-Medبرامج  12
التنمية المستدامة ـ فهم السير البيئي في حوض 

 البحر المتوسط
 www.staf.org.eg إجراء أبحاث علمية

13 
خطة البعثات للعام 

 2016-2015الرابع

فى الفترة من شهر 
م وحتى 2015ديسمبر

 م2016فبراير 
اعالن نتيجة الترشح بحد 

 م2017اقصى ديسمبر 

 جميع التخصصات

الحصول على الماجستير 
مهمات  –والدكتوراة 
ء ابحاث راعلمية الج

 وجمع مادة علمية

www.mohe-casm.edu.eg 

14 

 نيوتن مشرفة
 تتم بين الجامعات
 البريطانية والمصرية

 وق تنمية العلوموصند
 والتكنولوجيا والمجلس
 الثقافى البريطانى

فى الفترة من 
 2015ديسمبر

–الطاقة المتجددة  –المستدام اإلنتاج الزراعى 
 المستدامة الثقافى ـ االدارةعلم االثار والتراث  –

تساهم فى  إجراء أبحاث
 درجة الدكتوراة

WWW.mohe-
casm.edu.eg/announcemrnt 
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 e-justمنح
 منح الجامعة المصرية

والتكنولوجيا  اليابانية للعلوم
بين  للماجستير والدكتوراة

ر واليابان حكومتى مص
 just-eواالسكندرية 

ى الفترة من شهر مايو ف
2015 

 الزراعة,الحاسبات كليات الهندسة ,
 العلوم والمعلومات,الطب ,التجارة ,

 
 

الحصول على الماجستير 
 والدكتوراة

WWW.ejust.edu.eg 

16 
برنامج البعثات الممول من 

 اتفاقية نيوتن مشرفة

-12-5فى الفترة من
-12-31وحتى  2015

2015 

 –الزراعى المستدام  االنتاج –الطاقة المتجددة 
علم  –الرعاية الصحية -االدارة المستدامة للمياة

 االثار والتراث الثقافى

الحصول على الماجستير 
 والدكتوراة

WWW.mohe-casm.edu.eg 

 

http://www.mohe-casm.edu.eg/

