
                                                                                        
 
 

 
 

 المنح المقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفٌذي بٌن جمهورٌه مصر العربٌة وجمهورٌه المجر

 4102/4102للعام الدارسى 

 

دراسٌة تقدمها جمهورٌه المجر فً اطار البرنامج  تعلن االداره المركزٌة للبعثات عن فتح باب التقدٌم لمنح

 4102/ 4102للعام الدراسً   التنفٌذي بٌن الدولتٌن وذلك للحصول على الدكتوراه

تخصصات العلوم االساسٌه)الرٌاضٌات ـ علوم الحاسب ـ الفٌزٌاء النظرٌة والتطبٌقٌة(    مجاالت الدراسة :ـ

 شروط المنحة :

لجنسٌة ومن معاونى أعضاء هٌئه التدرٌس بالجامعات الحكومٌة المصرٌة أو أن ٌكون المرشح مصرى ا  ·

 المعاهد او المراكز البحثٌة 

 4102عاما فى اول اكتوبر  24االٌزٌد سن المرشح للدكتوراه عن   ·

 أن ٌكون المرشح قد أمضى مدة عامٌن على االقل بالخدمة.  ·

 4102أكثر من عام ونصف فى أول أكتوبر  االٌكون قد مضى على تسجٌله للدكتوراه بالوطن  ·

 سيتم معاملو الحاصلين على ىذه المنح ماليا معاملو عضو البعثة على نفقو البعثات ملحوظو :

 االوراق المطلوبة للتقدم للمنح على النحو التالى:ـ

 المستندات المطلوبة عند التقدم تمهٌدا لالختٌار المبدئى: ـ 

 ٌان حاله معتمد من جهة العمل السٌره الذاتٌه مرفق بها ب· 

 خطة البحث باللغة العربٌه واالنجلٌزٌه معتمده .· 

او تسلم   casm.edu.eg-miss@moheترسل االوراق عن طرٌق البرٌد االلكترونى للبعثات وهو   ·

( على أن ٌتم تقدٌم جمٌع االوراق 8سابع ـ حجره االوراق المطلوبه للبعثات )مجمع التحرٌر ـ الدور ال

 المطلوبه بعد اجتٌاز المقابالت الشخصٌه التى سٌتم تحدٌد موعدها الحقا.

 الٌسمح الى من الساده المرشحٌن التقدم الكثر من منحه أو بعثه خارجٌه فى عام دراسى واحد.  ·

  

 المقابلة الشخصٌة (:ـالمستندات المطلوبة بعد اجتٌاز االختبار المبدئى )  

  

 طبق االصل( باللغة اإلنجلٌزٌة  2نسخ( من شهاده البكالورٌوس ) أصل +  2)  -

 طبق االصل( باللغة اإلنجلٌزي 2) نسخ( من تقدٌرات االربع سنوات ) أصل +    2   -

 طبق االصل( باللغة االنجلٌزٌة 2نسخ( من شهاده الماجستٌر ) أصل +  2)   -

 خطة الدراسة باللغة االنجلٌزٌة معتمده نسخ( من 2)   -

 . باللغة االنجلٌزٌة معتمدة C.Vنسخ( نبذه عن الحٌاة العلمٌة  2)   -

 نسخه( ملخص من رسالة الماجستٌر باللغة االنجلٌزٌة معتمدة  4)   -
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 ( استمارات التقدم للمنحه معتمدة ) ٌحصل علٌها الدارس من اداره البعثات (2عدد)   -

 ( استمارة بٌانات باللغة العربٌه ) بٌان حالة( 2عدد )   -

 ( شهاده مٌالد باللغة االنجلٌزٌة من واقع ملف الدارس بالعمل معتمدة4عدد )  -

 دوسٌه + حافظه ملفات  2( صور شخصٌه + 8عدد )   -

 سنوات على االقل( 2( صورة من جواز السفر ) صالح لمدة 4دد )  -

واإلنجلٌزٌة معتمده من الهٌئه العامه للتأمٌن الصحى او مستشفى الجامعة تفٌد شهادة طبٌه باللغة العربٌه  -

 الخلو من االمراض وتحمل الجو بالخارج والخلو من مرض نقص المناعة ) االٌدز(

 درجه( 211شهاده توٌفل محلى )   -

 خطاب من الجهه الموفدة بالموافقة على الترشٌح للمنحه.   -

  

 وافقة على قبول الترشح :ـمستندات تقدم بعد الم 

  

 قرار الجهه الموفدة بالموافقة على منح المرشح اجازه دراسٌة موضحا به غرض االٌفاد والمدة  -

 نتٌجة الكشف الطبى من القومسٌون الطبى العام -

 موافقه االمن على السفر -

 صورة معتمدة من الموقف من التجنٌد -

 الدكتوراه بالجامعة بالوطنشهاده تفٌد بإٌقاف التسجٌل لدرجه   -

 ٌتعٌن على المرشح احضار ضامن حتى الدرجة الرابعة الستٌفاء التعهدات المالٌة -

   

)االداره العامة لإلشراف  4/4/4102علما بأن أخر موعد للتقدٌم بالمستندات لالداره المركزٌة للبعثات : 
 8ـ الدور السابع ـ حجره   العلمً واإلٌفاد( مجمع التحرٌر

 


