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 الصينية ووهان بجامعة الهندسية العلىم مجال في وتدريب بحثية فرص
 

 مكتب - والثقافية العممية لمعالقات العامة اإلدارة تعمن
 لمهمات التقدم باب فتح عن بنها لجامعة الدولية العالقات

 لمجمس المنظمة لمقرارات طبقا األجل قصيرة وتدريبية بحثية
 التعاون طارإ فى المنح تأتى الهندسة مجال فى الجامعة
 و الصينية لمتكنولوجيا ووهان جامعة بين والصداقة البحثى
 :التالية الموضحة التخصصات فى بنها جامعة

2- Engineering 
3- Resources and Environment  
4- Management 
5- Transportation and Logistics 

 :الشروط
 ومسجل بنها بجامعة الهندسة كميات حدأ فى الباحثين شباب بين من يكون نأ -2

 . اإلعالن فى المذكوره التخصصات حدأ فى ويعمل الدكتوراه وأ لمماجستير
 .عام لمدة األقل عمى سارى سفر جواز من ولىاأل الصفحة صورة -3
 .JPG شخصية صورة -4
 المتقدم عميها حصل التى(  الماجستير وأ البكالوريوس)  األخيرة العممية الدرجة شهادة -5

 .  درجات وكشف
 .التخصص فى استاذ من توصية خطاب -6
  .المرفق النموذج عمى طبى كشف -٧
 الكمية من معتمدة شهادة تقديم أو درجة 6.6 عن يقل ال بمستوى ايمتس شهادة تقديم -٨
 . نجميزيةاإل بالمغة تتم الدراسة نأ
 . كممة ٨11 حدود فى بحثية خطة -٩
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 .PDF ممفات صورة فى أعاله المستندات تقدم
  .الذاتية السيرة -21

 :المميزات
 .الدراسية المصروفات من كامل إعفاء -2
 .صينى ايوان ٧11 سكن بدل وأ الجامعة سكن فى مجانية إقامة -3
 .صينى ايوان 4111 شهرى مرتب -4
 .بالصين اإلقامة فترة طوال شامل صحى تأمين -5
 .أعاله الموضحة المجاالت فى مستوى اعمى عمى وتدريبية بحثية إمكانيات -6

 : المنحة مدة
 3131 مارس او فبراير فى والسفر اشهر 4-6

 : التقدم موعد
 تاريخ من يوم 26 اقصاه موعد فى الكمية عميد/ د.ا سيادة الى أعاله المستندات تقديم يتم

 . االعالن
 الى( تخصص كل فى احتياطى مرشح+اصمى مرشح) الترشيحات وترسل المفاضمة يتم

 وايضا ورقية بصورة بنها بجامعة الدولية العالقات مكتب او الثقافية العالقات مكتب
 :اإللكتروني البريد عبر إلكترونية

 iro@bu.edu.eg أو culture_95@yahoo.com 
 .اإلعالن مدة انتهاء بعد ترد التى الترشيحات او الطمبات الى يمتفت لن: ممحوظة


