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حة  قادم»من ماء الجيل ال مقدمه من  «عل
 أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

التقدم  ن أكاديمية البحث العلمي عن فتح بابتعل
لحملة البكالوريوس « علماء الجيل القادم»لمنحة 

جنيه للحصهههههههههههههههو  عل   ٢٠٠٠شههههههههههههههه ر برات   ٣٠بتقدير جيد جدا كأقل تقدير وهي 
 .الماجستير

 : شروط التقديممع العلم بأن 
 أن يكون مصري الجنسية 
 الحصو  عل  تقدير عام تراكم  جيد جدَا عل  األقل ف  مرحلة البكالوريوس 
التفرغ التام للدراسهههة والبحث العلم  عميعملت وتقديق اقرار  ب  بعدم العمل اءناء  

 المنحة
التقهههدم بمقترح بحمي معتمهههد من أحهههد الجهههامعهههال أو المراكي والمعهههاههههد وال ي هههال  

 البحمية
 عدم التقدم بذال المقترح البحم  ألكمر من طال  
ؤجل لفترة ما بعد الحصهههو  أن يكون قد أدى الخدمة العسهههكرية أو أعف  من ا أو م 

 عل  الماجستير ع بالنسبة للذكورت
 ومابعدهات٢٠1٢حديث التخرج عدفعة  
 اإلنت اء من اإلمتياز بالنسبة لألطباء 
اإللتيام بتنفيذ الدورال التدريبية المخصصة للبرنامج وامنضباط التام ف  الحضور  

 ال عل  األقل ف  التقييق الن ائ  ألداء الب %7٠والحصو  عل  
 أم يكون منتفعَا بمنحة أو بعمة دراسية من أية ج ة أ رى  
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بدرجة م تقل عن  "TOEFL" الحصههو  عل  شهه ادة كشههرط اسههاسهه  للتقدم للمنحة 
 ت من مركي اللغال والترجمة عكلية اآلداب جامعة القاهرةت أو من الهههههههههههههههههههههههههههههه4٠٠ع

Amid east أو من British council وبةويتق رفع ا مع باق  المستندال المبل. 

 :بالمنحة هي امقسام المتاحةبأن  الجدير بالذكر
 Earth and Planetary Science  الكواك علوم األرض و  •
 Economy   اقتصاد •
 Social Science   ةالعلوم امجتماعي •
 Medicine and Health   الب  والصحة •
 Energy  الباقة •
 Agricultural and biological sciences  العلوم اليراعية والبيولوجية •
 Veterinary  برى الب  البي •
 Biochemistry, Geneticsالبيولوجيا الجيي يةالكيمياء الحيوية وعلق الوراءة و  •

and Molecular Biology 
 Pharmacology, toxicology and pharmaceutics  الصيدلة،علق السموم •
 Water Science  المياه •
 Chemical Engineering  ال ندسة الكيميائية •
 Materials Science   علق المواد •
 Computer Science  الكمبيوتر •
 Engineering  ال ندسة •
 Business, Management and Accounting   اسبةحالمامدارة و األعما  و  •
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