المنح المقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفٌذي بٌن جمهورٌه مصر العربٌة والهند
للعام الدارسى 4102/ 4102
فتتتح بتتات التقتتدٌم لمتتنح دراستتٌة تقتتدمها الهنتتد فتتً اطتتار البرنتتامج التنفٌتتذي بتتٌن التتدولتٌن وذل ت للدراستتا
العلٌا للعام الدراسً  4102 /4102حٌث افاد مجلس العالقا الثقافٌة الهندى  ICCRتقدٌم عدد من المنح
الدراسٌة.
الغرض من المنح  :الحصول على الدكتوراه ومدتها من  2:4سنوا
مجاال الدراسة :
. 0مجتال الهندسته ه دندسته الف تاه د دندسته وعلتوم الكمبٌتوتر د الهندسته النووٌتة د دندسته مصتادر المٌتاه د
تكنولوجٌا الورق د الهندسه المدنٌة والكهربائٌة).
.4مجال العلوم ه الرٌا ة د طبٌعة الجوامد د كٌمٌاه اللدائن).
.4مجال الزراعة ه االرا ى د تكنولوجٌا البذور د محاصٌل الهندسه الزراعٌة د التوسع الزراعى)
المزاٌا المالٌة للمنحة :
· ٌمنح الدارس راتت شهرى قدره  2111روبٌه دندٌه شهرٌا
· ٌمنح الدارس للطتوار مبلتو وقتدره ه 04111روبٌته دندٌته لطلبته التدكتوراه فتى العلتوم اةنستانٌة والعلتوم
والتكنولوجٌا د  02111روبٌه دندٌه لطلبه الدكتوراه فى دندسه التكنولوجٌا.
· ٌمنح الدارس بدل سكن شامل الكهرباه والمٌاه قدره ه  4111روبٌته دندٌته للمقٌمتٌن فتى بتانجوال وكالكوتتا
وشٌناى ودلهى ومومباى وبٌون د  4211روبٌه دندٌه للمدن االخرى)
سٌتم معامله الحاصلٌن على دذه المنح مالٌا معامله ع و البعثة على نفقه البعثا
الشروط الواجت توافردا فً المرشح:د
 أن ٌكون المتقدم مصري الجنسٌة واالٌزٌد سنه عن  42عاما. الثقل مده الخدمة بالعمل عن عتامٌن و ٌعمتل متدرس مستاعد أو باحتث مستاعد بالجامعتا الحكومٌتة او احتدالمراكز البحثٌة .
 اةجتاد التامتتة للغتة اةنجلٌزٌتتة تحتتدثا وكتابته بطالقتته متع تقتتدٌم شتتهاده تفٌتد ذلت ه 211توٌفتل محلتتى ) متتناالمٌداٌس علما بأن سفاره الهند بالقادر ستقوم بإجراه اختبار للغة اةنجلٌزٌة..
المستندا المطلوبة :د
· طلت االلتحاق ٌو ح به غرض التقدم ه الدكتوراه).
· سٌره ذاتٌه باللغة اةنجلٌزٌة والعربٌة للمتقدم مرفق بها بٌان حاله من جهة العمل.
· خطه الدراسة باللغة االنجلٌزٌة معتمده وخطات ترشٌح من الجهة الموفد بالعربٌة.
· نبتتذه تفصتتٌلٌة عتتن تتتارٌ الحٌتتا العلمٌتتة وشتتره تفصتتٌلً عتتن الهتتدح متتن الحصتتول علتتى المنحتتة باللغتتة
االنجلٌزٌة.
· قائمه بماتم نشره للمرشح من أبحاث ه ان وجد).
· عرض مفصل لبرنامج المنحة.
· شهاده توٌفل محلى ه 211درجه)من االمٌداٌس ITP
علمتتا بتتأن أختتر موعتتد للتقتتدٌم بالمستتتندا لتتالداره المركزٌتتة للبعثتتا  :قبتتل  4104/0/ 02هاالداره العامتتة
لإلشراح العلمً واةٌفاد).
بالعنوان التتالً  :مجمتع التحرٌتر د التدور الستابع د القتادر د تلٌفتون رقتم  48324472 :أستتاذه  /ستكٌنه
د ٌومٌا عدا الجمعة والسب .

