اعالن المبادرة المصرٌة الٌابانٌة للتعلٌم EJEP
لعام  ( 8102/8102استكمال االعالن الرابع)
ــــــــــــ
فً اطار المبادرة المصرٌة الٌابانٌة للتعلٌم ٌ EJEPعلن قطاع الشئون الثقافٌة والبعثات (االدارة المركزٌة
للبعثات ) عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسً للحصول على منح تدرٌبٌه لمده شهر لطالب المرحلة
الجامعٌة االولى على أن ٌتم التقدٌم الكترونٌا ً من خالل الموقع اإللكترونً لقطاع الشئون الثقافٌة والبعثات
 www.mohe-casm.edu.egإعتباراً من  8102/4 / 7حـــــــتى  8102/ 4 /81مع ارفاق صوره
ضوئٌة من جمٌع المستندات المطلوبة الكترونٌا ً وٌتم تسلٌم الملف الورقً شامالً كافة أصول المستندات
التً تم ارفاقها الكترونٌا على النحو التالً:ـ

كلٌات العلوم والهندسة والصٌدلة والحاسبات والمعلومات والتجارة وسٌاسه واقتصاد واعالم
والتربٌة واآلداب وااللسن على النحو الموضح بعد:ـ
&  Natural Sciences or any related fields ( Physics, Astronomy, Chemistry, earth
)Planetary Science. Biological Sciences
 Environmental & Energy Engineering Design Experience, Communicating
Sciences and Technology in Society, Modern Japanese Architecture,
 Mechanical Engineering, Electrical, Electronics and information Engineering,
Materials Sciences and Technology, Civil and Environmental Engineering .
Bioengineering, information and Management Systems Engineering Nuclear
System Safety Engineering, Computer vision in Robotics, Neutrinos Carton
Nanotube.
 Japanese Culture and Society and Japanese Language.
 Asian Studies.
 Japanese Business and Economy , Education in Japan.
&  Media and Contemporary issues in japan, Contemporary Japanese Culture
)Society and Basic Japanese ( Beginner level
 Arts, Business& Economy, History, Law, Media & Communication, Politics,
Diplomacy & International Exchange, religion & Thought.
للتدرٌب الصٌفً للمرحلة الجامعٌة االولى لمده شهر ( صٌف :)8102ـ
 المفاضلة بٌن الطالب ستتم عن طرٌق المقابلة الشخصٌة باللغة اإلنجلٌزٌة للتأكد من المستوى اللغوي
للطالب.
 شروط التقدم :ـ
 اال ٌزٌد السن عن  88عاما فً تارٌخ االعالن.
 ان ٌكون فً الصف الثانى او الثالث الجامعً بجامعة مصرٌه حكومٌة.
 أن ٌكون حاصل على تقدٌر  2.8او جٌد جداً أو  %21فً االعوام السابقة من
دراسته.
 ان ٌقدم شهاده تأجٌل التجنٌد او االعفاء منها بالنسبة للذكور.
 االوراق المطلوبة على النحو التالً:ـ
 بٌان قٌد معتمد من الجامعة المصرٌة الحكومٌة تفٌد بأن الدارس فً الصف الثانى او الثالث (منذ
التحاقه بالجامعة).
 شهاده بتقدٌرات االعوام السابقة فً المرحلة الجامعٌة االولى للتقدم توضح التقدٌر الحاصل علٌها
الطالب ال ٌقل عن  2.8او جٌد جداً أو .%21

 شهاده تأجٌل التجنٌد او االعفاء منها.
 شهاده المٌالد تفٌد انه ال ٌتجاوز السن المحدد  88عاما فً تارٌخ االعالن.
 موافقة الجامعة التً ٌدرس بها بترشٌحه للمنحة ( موافقة أ.د /.نائب رئٌس الجامعة لشئون
الطالب).
 طرٌقه التقدٌم :ـ
ٌتم التقدم الكترونٌا من خالل الموقع اإللكترونً لقطاع الشئون الثقافٌة والبعثات www.mohe-
 casm.edu.egخالل الفترة من  8102/ 4/ 7حتى  8102/4 / 81مع ارفاق صوره ضوئٌة من جمٌع
المستندات المطلوبة الكترونٌا ً وٌتم تسلٌم الملف الورقً شامالً كافة أصول المستندات التً تم ارفاقها
الكترونٌا ـ وفى حالة عدم تقدٌمه ٌتم استبعاد الملف اإللكترونً بعد انتهاء مدة التقدٌم ـ بالعنوان التالً (( :
مجمع التحرٌر ـ الدور السابع ـ القاهرة ) االدارة العامة للبعثات
ولمزٌد من االستفسار ٌمكن التواصل من خالل االٌمٌل التالً mohemission@gmail.com :

