اعالن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP
لعام  ( 2019/2018استكمال االعالن الرابع)
ــــــــــــ
في اطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم  EJEPيعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات (االدارة المركزية
للبعثات ) عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح تدريبيه لمده شهر لطالب المرحلة
الجامعية االولى على أن يتم التقديم الكترونيا ً من خالل الموقع اإللكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات
 www.mohe-casm.edu.egإعتبارا ً من  2019/4 / 7حـــــــتى  2019/ 4 /20مع ارفاق صوره
ضوئية من جميع المستندات المطلوبة الكترونيا ً ويتم تسليم الملف الورقي شامالً كافة أصول المستندات
التي تم ارفاقها الكترونيا على النحو التالي:ـ

كليات العلوم والهندسة والصيدلة والحاسبات والمعلومات والتجارة وسياسه واقتصاد واعالم
والتربية 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.
للتدريب الصيفي للمرحلة الجامعية االولى لمده شهر ( صيف :)2019ـ
❖ المفاضلة بين الطالب ستتم عن طريق المقابلة الشخصية باللغة اإلنجليزية للتأكد من المستوى اللغوي
للطالب.
❖ شروط التقدم :ـ
▪ اال يزيد السن عن  22عاما في تاريخ االعالن.
▪ ان يكون في الصف الثانى او الثالث الجامعي بجامعة مصريه حكومية.
▪ أن يكون حاصل على تقدير  3.2او جيد جدا ً أو  %80في االعوام السابقة من
دراسته.
▪ ان يقدم شهاده تأجيل التجنيد او االعفاء منها بالنسبة للذكور.
❖ االوراق المطلوبة على النحو التالي:ـ
▪ بيان قيد معتمد من الجامعة المصرية الحكومية تفيد بأن الدارس في الصف الثانى او الثالث (منذ
التحاقه بالجامعة).
▪ شهاده بتقديرات االعوام السابقة في المرحلة الجامعية االولى للتقدم توضح التقدير الحاصل عليها
الطالب ال يقل عن  3.2او جيد جدا ً أو .%80

▪ شهاده تأجيل التجنيد او االعفاء منها.
▪ شهاده الميالد تفيد انه ال يتجاوز السن المحدد  22عاما في تاريخ االعالن.
▪ موافقة الجامعة التي يدرس بها بترشيحه للمنحة ( موافقة أ.د /.نائب رئيس الجامعة لشئون
الطالب).
❖ طريقه التقديم :ـ
يتم التقدم الكترونيا من خالل الموقع اإللكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات www.mohe-
casm.edu.egخالل الفترة من  2019/ 4/ 7حتى  2019/4 / 20مع ارفاق صوره ضوئية من جميع
المستندات المطلوبة الكترونيا ً ويتم تسليم الملف الورقي شامالً كافة أصول المستندات التي تم ارفاقها
الكترونيا ـ وفى حالة عدم تقديمه يتم استبعاد الملف اإللكتروني بعد انتهاء مدة التقديم ـ بالعنوان التالي (( :
مجمع التحرير ـ الدور السابع ـ القاهرة ) االدارة العامة للبعثات
ولمزيد من االستفسار يمكن التواصل من خالل االيميل التالي mohemission@gmail.com :

