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 المنح المقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفٌذي بٌن جمهورٌه مصر العربٌة وجمهورٌة تركٌا  /  الموضوع

 4106/4107للعام الدارسى 

 

فً اطار  دراسٌة تقدمها تركٌا تعلن االداره المركزٌة للبعثات عن فتح باب التقدٌم لمنح /   خلفية الموضوع

 4107/ 4106البرنامج التنفٌذي بٌن الدولتٌن للعام الدراسً 

 جمع ماده علمٌه ـ الحصول على الماجستٌر ـ الحصول على الدكتوراة  الغرض من المنح :

قسةام االدب ـ التةارٌ  ـ الفةن ـ اللغةه التركٌةه تجةمل جمٌةع التوصصةات والتقتصةر علةى ا   مجاالت الدراسةة :ةـ

 اللغه التركٌه.

 جروط المنحة :                     

 عاما. 57أن ٌكون المرجح مصرى الجنسٌة واالٌزٌد سنه عن ·

بالعمةل عةةن عةامٌن وٌعمةل مةدرد مسةاعد او باحةةا مسةاعد باحةدى الجامعةات الحكومٌةةة   التقةل مةده الودمةه·

 المصرٌة أو المعاهد او المراكز البحثٌة المدرجة بوطة البعثات.

درجه(، وإجادة اللغه التركٌه  711غه االنجلٌزٌه تحدثا وكتابه مع تقدٌم جهاده توٌفل محلى )االجاده التامه لل·

 أو الفرنسٌة.

للمتقةدمٌن  4106أال ٌكون قةد مىةى علةى تسةجٌله للةدكتوراه بةالوطن أكثةر مةن عةام ونصةك فةى أول أكتةوبر·

ترط االٌمةر علةى التسةجٌل أكثةر مةن للحصول على الدكتوراه ـ أما بالنسةبه للمتقةدمٌن لجمةع المةادة العلمٌةة ٌجة

 ثالا سنوات.

 سٌتم معامله الحاصلٌن على هذه المنح مالٌا معامله عىو البعثة على نفقه البعثات    ملحوظه :

ولمزٌد من المعلومات عن المنحه والحصول على استماره التقدم ٌرجةى مراجعةه الموقةع االلكترونةى الموىةح 

 بعد :ـ

http://www.ytb.gov.tr 
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 ـ مده المنحه :ـ                

 جهور 8لجمع الماده العلمٌه للماجستٌر أو الدكتوراه :   اوال :

 سنوات  5الى  4من   للحصول على الماجستٌر :    ثانٌا :

 سنوات  6الى  5من   للحصول على الدكتوراه :  ثالثا :

  

 

 42/5/4106 /   أخر موعد للتقدم 

ٌرجةةى موافةةاة االداره المركزٌةةه للبعثةةات بمجمةةع التحرٌةةر ـ الةةدور السةةابع ـ السةةٌده /سةةكٌنه بوطةةاب الترجةةٌح 

 واستماره البٌانات مستوفاه ومعتمده حتى ٌتسنى ابالغ سفاره تركٌا بالقاهره باسماء المرجحٌن. 

 

 

 

   
 

  
 
 
 

 
  

                                                                    


