
 
 

 
 

 

 المنح المقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفٌذي بٌن جمهورٌه مصر العربٌة وروسٌا

 4102/4102للعام الدارسى 
  

فةً ططةار  تعلن االداره المركزٌة للبعثات عن فتح باب التقدٌم لمنح دراسٌة تقدمها جمهورٌه روسٌا االتحادٌةة 
/ 4102درجة الدكتوراه والمهمات العلمٌة للعةام الدراسةً  البرنامج التنفٌذي بٌن الدولتٌن وذلك للحصول على

4102 

 مختلف المجاالت عدا الفنون والموسٌقى  مجاالت الدراسة :

 شهور 6مهمات علمٌة لمده          سنوات بخالف سنه لدراسة اللغة الروسٌة 3للدكتوراه    مده المنحة : 

جهة أخرى باستكمال قٌمة المنحة المقدمة من الجانةب الروسةى تتحمل البعثات فٌما ال تتحمله  قٌمه المنحة :  
طبقةا لبروتوكةةول التعةةاون لتعةادل مةةا ٌتقااةةاه عاةةو البعثةة االعةةزب باتاةةافة الةى مخصصةةات االسةةر  وتةةذاكر 

 السفر ذهابا وعود .

  

 شروط التقدم للمنح : ـ

  

جامعةات الحكومٌةة المصةرٌة أو أن ٌكون المرشح مصرى الجنسةٌة ومةن معةاونى أعاةائ هٌلةه التةدرٌ  بال· 
 المعاهد او المراكز البحثٌة 

 4102عاما فى أول أكتوبر  22عاما و للمهمات العلمٌة  34االٌزٌد سن المرشح للدكتوراه عن · 

 أن ٌكون المرشح قد أماى مد  عامٌن على االقل بالخدمة.· 

راه بالوطن أكثر من عةام ونصةف فةى أول بالنسبة للمرشح للدكتوراه : االٌكون قد ماى على تسجٌله للدكتو· 
 4102أكتوبر 

 ( درجه.211اجاده تامه للغة اتنجلٌزٌة مع اجتٌاز المتقدم الختبار التوٌفل المحلى )· 

للمتقدمٌن للمهمات العلمٌة : ٌشترط حصولهم على درجة الدكتوراه من طحدى الدول الناطقة باللغة الروسةٌة · 
الروسٌة ، كما ٌشترط بأن ٌكون قد قام بخدمه الجهه الموفةد  لمةده عةامٌن علةى وكذا تقدٌم خطة البحث باللغة 

 االقل بعد حصوله على درجه الدكتوراه.

 سٌتم معامله الحاصلٌن على هذه المنح مالٌا معامله عاو البعثة على نفقه البعثات  

  

 االوراق المطلوبة للتقدم للمنح على النحو التالى:ـ

  

 عند التقدم تمهٌدا لالختٌار المبدلى: ـ المستندات المطلوبة

  

 السٌره الذاتٌه مرفق بها بٌان حاله معتمد من جهة العمل · 

 خطة البحث باللغة العربٌه واالنجلٌزٌه معتمده .· 

او تسةلم   m.edu.egcas-miss@moheترسل االوراق عن طرٌق البرٌةد االلكترونةى للبعثةات وهةو · 
( علةةى أن ٌةةتم تقةةدٌم جمٌةةع االوراق 8االوراق المطلوبةةه للبعثةةات )مجمةةع التحرٌةةر ـ الةةدور السةةابع ـ حجةةره 
 المطلوبه بعد اجتٌاز المقابالت الشخصٌه التى سٌتم تحدٌد موعدها الحقا.

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

  

 المستندات المطلوبة بعد اجتٌاز االختبار المبدلى ) المقابلة الشخصٌة (:ـ

  

 طبق االصل( باللغة اتنجلٌزٌة 3نسخ( من شهاده البكالورٌو  ) أصل +  2) -

 طبق االصل( باللغة اتنجلٌزٌة 3نسخ( من تقدٌرات االربع سنوات ) أصل +  2) -

 طبق االصل( باللغة االنجلٌزٌة 3ر ) أصل + نسخ( من شهاده الماجستٌ 2) -

 نسخ( من خطة الدراسة باللغة االنجلٌزٌة معتمده 2) -

 . باللغة االنجلٌزٌة معتمد  C.Vنسخ( نبذه عن الحٌا  العلمٌة  2) -

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

 ( استمار  بٌانات باللغة العربٌه ) بٌان حالة( 3عدد ) -

 ( شهاده مٌالد باللغة االنجلٌزٌة من واقع ملف الدار  بالعمل معتمد  4عدد ) -

 دوسٌه + حافظه ملفات  3( صور شخصٌه + 8عدد ) -

 وات على االقل(سن 2( صور  من جواز السفر ) صالح لمد  4عدد ) -

شهاد  طبٌه باللغة العربٌه واتنجلٌزٌة معتمده من الهٌله العامه للتةأمٌن الصةحى او مستشةفى الجامعةة تفٌةد  -
 الخلو من االمراض وتحمل الجو بالخارج والخلو من مرض نقص المناعة ) االٌدز(

 درجه( 211شهاده توٌفل محلى ) -

 الترشٌح للمنحه.خطاب من الجهه الموفد  بالموافقة على  -

  

 مستندات تقدم بعد الموافقة على قبول الترشح من الجانب المانح ) الروسى(:ـ

  

 قرار الجهه الموفد  بالموافقة على منح المرشح اجازه دراسٌة مواحا به غرض االٌفاد والمد    -

 نتٌجة الكشف الطبى من القومسٌون الطبى العام  -

 موافقه االمن على السفر  -

 صور  معتمد  من الموقف من التجنٌد -

 شهاده تفٌد بإٌقاف التسجٌل لدرجه الدكتوراه بالجامعة بالوطن  -

 ٌتعٌن على المرشح احاار اامن حتى الدرجة الرابعة الستٌفائ التعهدات المالٌة  -

  

 

العامةة لششةراف العلمةً  )االداره 4/4/4102علما بأن أخةر موعةد للتقةدٌم بالمسةتندات لةالداره المركزٌةة للبعثةات :   

  8ـ الدور السابع ـ حجره   واتٌفاد( مجمع التحرٌر

 


