
 

 إعالن عن خطة البعثات

 4102-4104من اخلطة اخلمسية السابعة  4102/4102للعام الثالث 
 ـــــــــــ 

من الخطة الخمسية السابعة  4102/4102  قطاع الشئون الثقافية والبعثات )اإلدارة المركزية للبعثات( عن فتح باب التقدم لخطة البعثات للعام الثالث يعلن
 على موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات الموضح بعد : التنافسي على أن يتم التقدم إلكترونياً بالنظام  4104-4102

 www.mohe-casm.edu.eg    على النحو التالي :ـ 2/4/4102حتى 

  

 خارجيه ـ اشراف مشترك ـ مهمة علميه إلجراء ابحاث ما بعد الدكتوراه ـ بعثات قصيره األجل:ـأوالً :المجاالت المتاحة للتقدم للحصول على بعثه 

 الطاقة الجديدة والمتجددة -  

 موارد المياه. تحليه  -  

 علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. -  

 ري ـ العالج الطبيعي(علوم الحياة ) الطب البشرى ـ الصيدلة ـ التمريض ـ طب األسنان ـ الطب البيط -  

 العلوم الزراعية والتغذية. -  

 العلوم التجارية. -  

 العلوم االجتماعية واإلنسانية والتربوية. -  

 العلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة -  

  

 طبقا لنوع اإليفاد كما يلى:ـ 4102/  4102ثانيا : شروط التقدم لخطة البعثات للعام الثالث 

  

 -الحصول على بعثة خارجية بغرض الحصول علي الدكتوراة : أ ـ 

http://www.mohe-casm.edu.eg/


  

 أو مدرساً مساعداُ أو باحثاً مساعداً فى إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات بشرط :ـ  أن يكون المتقدم معيدا أو مساعدا باحثا حاصالً على درجة الماجستير -  

ويجوز  0121لسنه  004( من قانون البعثات رقم 00عاماُ فى تاريخ التقدم لإلعالن تنفيذا للمادة ) 31أن ال يزيد سن المتقدم للحصول على البعثة عن  -  
 للجنة التنفيذية بعد أخذ رأى الجهة الموفدة التجاوز عن شرط السن العتبارات تتصل بالمصلحة العامة .

 اريخ اإلعالنإذا كان المتقدم مسجالً للدكتوراه فال تزيد مدة التسجيل عن عام في ت -  

 أن يكون المتقدم حاصال علي الماجستير في تخصص البعثة. -  

 أن يكون التقدير العام للدرجة الجامعية األولى جيد جدا على األقل -  

المستوى للدول الناطقة و السفر بهذا  عند التقدم   IELTSدرجة في اختبار 6أو    IBTدرجة في  21درجه في التويفل الدولي أو  221الحصول على   -  
تطلبه الجامعات باللغة االنجليزية أو الدول غير الناطقة باللغة االنجليزية و تكون الدراسة فيها باللغة االنجليزية أو المستوى اللغوي األعلى الذي 

فق مع لغة دوله اإليفاد كما يتم إعفاء الحاصلين علي )بالنسبة لتخصص اللغات فيتم اإلعفاء من تقديم المستوى اللغوي المطلوب إذا كان التخصص مت  األجنبية
للغة االنجليزية و الماجستير من الخارج من شرط اللغة بشرط أن تكون الدراسة بنفس اللغة ( ، و الحصول على المستوى اللغوي المطلوب للدول غير الناطقة با

 لغة عند السفر. تكون الدراسة بها بلغة غير االنجليزية وفقا للمستويات المحددة لكل

 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها . -  

عند إعالن  أال يكون قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على الدكتوراه وفى حاله تقدمه على منحه ولم يبت بقبوله فيها -  
 ى ترشيحه علي البعثةو يلغ  البعثات يتم إيفاده على المنحة عند قبوله بها

 اعتماد استمارات البيانات من الجهة الموفدة ) معتمدة ومختومة من الكلية و الجامعة(. -  

 أن يكون المتقدم علي رأس عمله في تاريخ اإلعالن -  

  

 -الحصول على بعثة إشراف مشترك: ب ـ 

 أو مدرساً مساعداُ أو باحثاً مساعداً فى إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات بشرط :ـ  تيرأن يكون المتقدم معيدا أو مساعدا باحثا حاصالً على درجة الماجس -  

 عاما في تاريخ اإلعالن . 32أال يزيد سن المتقدم للبعثة عن  -  

 أن يكون مسجال للدكتوراه كشرط للتقدم على أال يزيد التسجيل عن عامين في تاريخ اإلعالن. -  

 حاصال علي الماجستير في تخصص البعثة.أن يكون المتقدم  -  

التقدم وااللتزام بالمستوى اللغوي األعلى الذي  عند  IELTSدرجات في اختبار  2أو  IBTدرجة في  60درجة في التو يفل الدولي أو  211الحصول على  -  
ن تقديم المستوى اللغوي المطلوب إذا كان التخصص متفق مع لغة تطلبه الجامعات األجنبية من دارسي الدكتوراه بها )بالنسبة لتخصص اللغات فيتم إعفائه م



وى اللغوي دوله اإليفاد كما يتم إعفاء الحاصلين علي الماجستير من الخارج من شرط اللغة بشرط أن تكون الدراسة بنفس اللغة(، و الحصول على المست
 بلغة غير االنجليزية وفقا للمستويات المحددة لكل لغة عند السفر.المطلوب للدول غير الناطقة باللغة االنجليزية و تكون الدراسة بها 

 أن يكون التقدير العام للدرجة الجامعية األولى جيد جدا على األقل . -  

 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها. -  

الدكتوراه وفى حاله تقدمة على منحه ولم يبت بقبوله فيها عند اإلعالن أال يكون قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على  -  
 و يلغى ترشيحه علي البعثة.  للبعثات يتم إيفاده على المنحة عند قبوله بها

 أن يكون المتقدم علي رأس عمله في تاريخ اإلعالن . -  

 لكلية والجامعة(.اعتماد استمارات البيانات من الجهة الموفدة ) معتمدة ومختومة من ا -  

  

 -شهور(: 6 -3ج ـ بعثات قصيرة األجل إلجراء أبحاث ما قبل الدكتوراه أو التدريب أو اكتساب المهارات ) 

 * ان يكون المتقدم معيدا أو مساعدا باحثا أو مدرسا مساعداُ أو باحثا مساعداً فى إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات بشرط :ـ

 عاما فى تاريخ االعالن . 32المتقدم للبعثة عن اال يزيد سن  -  

 أن يكون مسجالً للماجستير او الدكتوراة كشرط للتقدم على االيزيد التسجيل عن عامين فى تاريخ اإلعالن . -  

بالنسبة لتخصص اللغات فيتم عند التقدم ) IELTSدرجات في اختبار  2أو  IBTدرجة تويفل دولــي  60درجة في التويفل الدولي أو  211الحصول على  -  
من شرط اللغة  إعفائه من تقديم المستوى اللغوي المطلوب إذا كان التخصص متفق مع لغة دوله اإليفاد كما يتم اعفاء الحاصلين علي الماجستير من الخارج

للغة االنجليزية و تكون الدراسة بها بلغة غير االنجليزية بشرط ان تكون الدراسة بنفس اللغة ( ، والحصول على المستوى اللغوي المطلوب للدول غير الناطقة با
 وفقا للمستويات المحددة لكل لغة عند السفر.

 أن يكون التقديرالعام للدرجة الجامعية األولى جيد جدا على األقل . -  

تقدمة على منحه ولم يبت بقبوله فيها عند اإلعالن أال يكون قد سبق حصوله على بعثة أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على الدكتوراه وفى حاله  -  
 و يلغى ترشيحه علي البعثة.  للبعثات يتم إيفاده على المنحة عند قبوله بها

 ان يكون المتقدم علي رأس عمله في تاريخ اإلعالن . -  

 إعتماد استمارات البيانات من الجهة الموفدة ) معتمدة ومختومة من الكلية والجامعة(. -  

  

 -شهور(: 6 -3)   د ـ مهمات قصيرة األجل إلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراةأو التدريب أو اكتساب المهارات

 أن يكون من أعضاء هيئة التدريس في إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات . -  



عند التقدم و مع االلتزام بالمستوى اللغوي األعلى  IELTSدرجات في اختبار 2أو  IBTدرجة في  60درجة في التو يفل الدولي أو  211الحصول على  -  
)بالنسبة لتخصص اللغات فيتم اإلعفاء من تقديم المستوى اللغوي المطلوب أذا كان التخصص متفق مع   الذي تطلبه الجامعات األجنبية من دارسي الدكتوراه بها

لناطقة باللغة االنجليزية و تكون الدراسة بها بلغة غير االنجليزية وفقا للمستويات لغة دوله اإليفاد(، والحصول على المستوى اللغوي المطلوب للدول غير ا
 المحددة لكل لغة عند السفر.

تي حصل منها إعفاء أعضاء المهمات العلمية الحاصلين على الدكتوراه من الخارج من شرط الحصول على اللغة إذا كانت المهمة العلمية في نفس الدولة ال -  
 وراه وكذلك إعفاء األعضاء الذين سبق سفرهم على بعثة إشراف مشترك .على الدكت

 أعوام في تاريخ السفر 3أن يكون المتقدم علي رأس عمله لمدة ال تقل عن عامين في تاريخ اإلعالن و  -  

 اعتماد استمارات البيانات من الجهة الموفدة ) معتمدة ومختومة من الكلية والجامعة(. -  

 سنه في تاريخ اإلعالن. 61أشهر لألستاذ المساعد والمدرس، على أال يزيد سنه عن  6 -3أشهر وتكون من  3المهمة لألستاذ  تكون مدة -  

م للمتقدمين تعطى األولوية للمتقدمين الحاصلين على الدكتوراه من الوطن ثم المتقدمين الحاصلين على الدكتوراه من الخارج بدون تمويل من البعثات ث -  
مقدمه للدولة  اصلين على الدكتوراه بالوطن من خالل بعثة إشراف مشترك ثم للمتقدمين الحاصلين على الدكتوراه من الخارج من خالل بعثه خارجية أو منحهالح

 مع مراعاة قضاء مدة االلتزام بخدمه الجهة الموفدة بعد العودة من الدكتوراه

  

 ر التي تتم الدراسة بها بغير اللغة اإلنجليزية:ـرابعا : المستويات اللغوية المطلوبة عند السف

 من معهد جوته قبل السفر B2المستوى   اللغة األلمانية : -  

 ساعة ( أو مايعادله قبل السفر. 311المستوى السادس )  اللغة االيطالية: -  

 أو ما يعادلها قبل السفر.  DELEالحصول على شهادة   اللغة اإلسبانية: -  

 من المركز الثقافي الفرنسي أو ما يعدله قبل السفر. B2المستوى   اللغة الفرنسية: -  

 ساعة دراسية بالمركز الثقافي الروسي( أو ما يعدله قبل السفر. 422شهور )  6  اللغة الروسية : -  

  

 -خامسا : قواعد المفاضلة الختيار المرشحين لجميع أنواع اإليفاد كاآلتي :

 تعطى األولوية للتخصصات الحيوية والنادرة والتي تخدم خطة التنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة. بصفة عامه     

  

 -قواعد المفاضلة الختيار المرشحين للبعثات الخارجية واإلشراف المشترك والمهمات قصيرة اآلجل :

 درجة ( 21ادية للدولة. ) بخطه التنمية االجتماعية واالقتص  قوة المشروع البحثي ومدى ارتباطه   -0



 درجة ( 31مستوي الجامعة األجنبية و المشرف األجنبي )    -4

 درجات ( 31الخلفية العلمية والمستوى اللغوي للمتقدم ومساهمته في أنشطه الجهة الموفدة )    -3

  

 كمايلى:ـ  4102/  4102األساسية المطلوبة للتقدم لخطة البعثات للعام الثالث  ثالثا :المستندات

 بيان معتمد بالدرجة الجامعية األولى والتقدير العام في التخرج باللغة االنجليزية -  

 بيان التقديرات في جميع المواد المختلفة في جميع سنوات الدراسة والتقدير العام في كل سنه دراسية على حده -  

 لغة االنجليزيةشهادة معتمدة تثبت الحصول على الماجستير أوما يعادلها بال -  

 شهادة بتاريخ التسجيل في حالة أن يكون مسجال للدكتوراه. -  

 بيان حالة حديث و معتمد يوضح تواريخ التعيين بالوظائف التي تقلدها المتقدم و اإلجازات بجميع انواعها -  

 تعهد باستيفاء شرط اللغة المطلوب للسفر قبل تنفيذ البعثة.و   شهادة اللغة سارية الصالحية ) صالحية الشهادة لمدة سنتين من تاريخ االمتحان ( -  

- بعثة خارجية - إشراف مشترك - شهادة بان المتقدم لم يسبق حصوله على بعثة أو منحة مقدمة للدولة أو مهمة علمية عن طريق البعثات ) بعثه داخليه -  
 او اي برنامج من البرامج الممولة من البعثات( - تاحد البرامج على نفقة البعثا - منحة مقدمة للدولة - مهمة علمية 

 مشروع خطة دراسة الدكتوراه معتمد من جهة االيفاد -  

 ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية -  

 ة الحق في المفاضلة بينهما.مايفيد موافقة مبدئية من أستاذ أو أستاذين مختلفين على الخطة البحثية مع مراعاة الترتيب األكاديمي للجامعة وللجنة العلمي -  

 موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات معتمد من السيد االستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث -  

 توضيح أسماء ثالثة أساتذة مختلفين يمكن الرجوع إليهم عند الحاجة مع توضيح االتصال بهم -  

 ربي وانجليزياستمارات بيانات معتمدة ع -  

  

  :مالحظات عامه :ـ  سادسا

                يفضل أن يكون :ـ * 

 التقدم للبعثات الخارجية واالشراف المشترك للمملكة المتحدة وإيرلندا من خالل برنامج نيوتن ـ مشرفه .  .0

والهندسة الطبية الحيوية من خالل برنامج درجة الدكتوراه المزدوجة التقدم للبعثات الخارجية فى تخصصي الهندسة المدنية والتنمية المستدامة والتشييد   .4
 بين جامعة اإلسكندرية وجامعة االباما برمنجهام االمريكية

)) منح مقدمه لتنفيذية التقدم للبعثات الخارجية للدول االتيه ) روسيا االتحادية ـ الهند ـ الصين الشعبية ـ المجر ـ بولندا ـ المكسيك ( من خالل البرامج ا  .3



 للدولة((.

 للدولة ((.التقدم للمهمات العلمية بعد الدكتوراه لدول ) روسيا االتحادية ـ التشيك ـ الدانمرك ( من خالل البرامج التنفيذية )) المنح المقدمة   .2

 الل البرامج التنفيذية ))المنح المقدمة للدولة ((.التقدم للبعثات قصيرة االجل قبل الدكتوراه لدول ) إيطاليا ـ التشيك ـ فنلندا ـ بلجيكا ( من خ  .2

  

 المهمةيلتزم عضو البعثة بالعودة إلى جهة عمله فور االنتهاء من تحقيق غرض اإليفاد وفى حالة عدم االلتزام يلتزم بدفع ضعف نفقات البعثة أو 

  

 سابعا : طريقه التقدم

 اإللكترونى لقطاع الشئون الثقافية والبعثات:ـيتم التقدم الكترونياً من خالل الموقع   اوال :   

www.mohe-casm.edu.eg 

، على أن يتم تسليم الملف الورقي يشمل  مع إرفاق صور جميع المستندات المطلوبة  2/4/4102 حني  02/04/4102خالل الفترة من  
 عصراًبمجمع التحرير الدور السابع )ادارة الخطة(. 3صباحاً حتى  1من الساعة 2/4/4102اإلدارة العامة للبعثات حتى  كافة المستندات إلى

  

 البرنامج الزمني

               2/04/4102                                                                           فتح باب التقدم

 2/4/4102                                                                           غلق باب التقدم

 4102يونيو  -مايو                                              الموعد المتوقع إلعالن نتيجة الترشيح 

 30/04/4106  حد اقصى                                                                              تنفيذ البعثة 

  

  ولمزيد من المعلومات .. يمكنكم التواصل من خالل البريد اإللكترونى :

missions.call.2014-2015@mohe-casm.edu.eg 
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