
 

 منح بحثية للعلماء الشباب فى مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية

 
 

وتبلغ قيمة المنحة البحثية  ، تعلن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو )االيسيسكو( عن المنحة البحثية للعلماء الشباب

جيع البحث العلمى وتعزيزه وبناء القدرات المحلية فى وتهدف إلى تش،  دوالر امريكى ويتم منحها لمدة سنتين 10000

وتحفيز االبداع المحلى وتعزيز الثقة بالنفس  ، مجال البحث والتقليص من هجرة الكفاءات العلمية للدول واالعضاء

  . سنة 40وتشجيع التميز فى البحث العلمى، مع مراعاة اال يزيد عمر المتقدم عن 

  -:المنحة استيفاء استمارة الترشيح وهى متاحة على الموقع االلكترونى االتى وعلى الباحثين المرشحين لهذه

 http://www.icpsr.org.ma/?page=researchGrants 

  -: ليوإرسال النسخة اإللكترونية كاملة إلى المنظمة عن طريق البريد اإللكتروني التا

icpsr@isesco.org.ma  

 

 

 

 منح تدريبية مقدمة من مؤسسة اوناسيس اليونانية

 

 

اعلنت عن    Alexander S. Onassisأفاد المكتب الثقافي المصري بأثينا بأن مؤسسة الكسندر أوناسيس اليونانية ِ

 .2015/2016انيين فى تخصصات مختلفة لعام مجموعة من المنح الدراسية لغير اليون

شهور ألساتذة الجامعات والحاصلين على الدكتوراه،  6:  3أبحاث ما بعد الدكتوراه : مدتها من وتهدف المنح إلجراء 

شهور ، وذلك وفقا لما ورد في موقع قطاع الشؤون  10:  5و منح للطالب المسجلين لدرجه الدكتوراه : مدتها من 

علما بأن اخر موعد ،   نفقات عن هذه المنح يشار الى أن اإلدارة المركزية للبعثات ال تتحمل أيه الثقافية والبعثات.

 .31/1/2015للتقديم 

 

 

http://www.icpsr.org.ma/?page=researchGrants 
http://www.icpsr.org.ma/?page=researchGrants 
mailto:icpsr@isesco.org.ma


 

 

 المنح التنافسية المقدمة للدولة من جمهورية روسيا االتحادية

 

للحصول على درجة الدكتوراه ومهمات علمية إلجراء أبحاث ما بعد  الشئون الثقافية والبعثات عن منحيعلن قطاع 

الطاقة المتجددة  –الرياضيات  –ت ( الفيزياء الورية روسيا االتحادية في مجاشهور من جمه 6الدكتوراه مدة كل منها 

اللغة الروسية  –العلوم األساسية – العلوم الزراعية والتغذية –علوم الحياة  –علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات  –

 ) .وآدابها

 من جامعة مونتريال بكندا ةمنح دراسية مقدم

 

( منحه دراسية فى مجال طب العمل والبيئة 2ي المصري بمونتريال بأن جامعة مونتريال تقدم عدد )المكتب الثقاف  أفاد

 وذلك كالتالي:ـ

 .دوالر كندى سنويا 17000للحصول على درجه الماجستير ومدتها سنتين بقيمة   االولى : 

 .الثانية : للحصول على درجة الدكتوراه أو مهمه علميه لما بعد الدكتوراه 

 زيد من التفاصيل يرجى مراجعة الموقع اإللكترونى الموضح بعد :ـولم

http://www.dsest.umontreal.ca/programmes_formation/msc_recherche.html 

http://dsest.umontreal.ca/bottin/professeurs_chercheurs/maryse_bouchard.html 

 دي التالى:ـكما يمكن ارسال رسالة الكترونيه على العنوان البري 

Maryse.bouchard@umontreal.ca 

 ه نفقات عن هاتين المنحتينعلما بأن اإلدارة المركزية للبعثات ال تتحمل أي 

 

 

 

 



 

 

 منحة اليونسكو عن الكيمياء الخضراء

 

حثين فى مختلف أرجاء العالم الستخدام الكيمياء الخضراء منحة اليونسكو عن الكيمياء الخضراء، و ذلك لتشجيع البا

 فى حماية البيئة و الصحة العامة، و لتطبيق المعرفة الجديدة فى العلوم و خاصة فى مجال الكيمياء الخضراء.

 الشروط :

 سنة أو أقل. 35الباحثون البالغون من العمر  -

 الحاصلون على الدكتوراه أو ما يعادلها. -

 لى األقل ثالثة أبحاث منشورة.لديهم ع  -

 هنالمزيد من التفاصيل : 

 

فرص إلنشاء برامج الماجيستير مشتركة مع مؤسسات التعليم العالي 

 األوروبية

 

فرص إلنشاء برامج الماجيستير مشتركة مع مؤسسات التعليم العالي األوروبية ، وبرامج للمنح الدراسية مع مختلف 

 . م2015مارس  4الجامعات األوروبية ، علماً بأن موعد التقدم لتلك البرامج هو 

 هنا للمزيد من التفاصيل اضغط

 

http://suezuniv.edu.eg/science/index.php/2013-10-23-10-29-51/2013-08-04-12-19-56/uni-news/item/1421-2015-02-10-07-50-05
http://suezuniv.edu.eg/science/index.php/2013-10-23-10-29-51/2013-08-04-12-19-56/uni-news/item/1422-2015-02-10-08-48-26

