
 

 

مصر العربية والتشيك ةقا للبرنامج التنفيذي بين جمهوريالمنح المقدمة للدولة طب  

 

 للعام الدارسى 4102/4102

 
 

من  ةلدكتوراه والمهمات العلمية  مقدمل  مة منحا لجمع المادة العلمية الالز المركزية للبعثات عن ةداراإلتعلن  

.4102/4102قع بين البلدين للعام الدراسى طار البرنامج التنفيذى الموإالتشيك فى  ةجمهوري   

 

  مجاالت المنح :  الهندسة ـ الجيولوجيا ـ العالج الطبيعى.

 

 مدة المنحة :  

جمع الماده العلمية للدكتوراه ) عام ( -  

 ور(شه5مهمات علميه ) -

 

 شروط التقدم للمنح :

 

جامعات الحكومية المصرية أو المعاهد او أن يكون المرشح مصرى الجنسية أو من أعضاء هيئه التدريس بال - 

  .المراكز البحثية

عاما فى أول  25عاما وبالنسبة للمهمات العلمية  24العلمية للدكتوراه عن  ةاداليزيد سن المرشح لجمع المأ -

 . 4102أكتوبر 

 .قل بالخدمةالمرشح قد أمضى مدة عامين على األأن يكون  -

 .ةدرج( 511ختبار التويفل المحلى )جتياز المتقدم إلإ جاده تامه للغة اإلنجليزية معإ -

 

 بالنسبة للمتقدم لجمع الماده العلمية:

 .مدة تسجيله لدرجه الدكتوراه بالوطن عن ثالث سنوات  أال تزيد  -

 

 :ما للمهمات العلميةأ 

قل بعد عامين على األ ةقد قام بخدمة الجهة الموفدة لمد ن يكونأترط حصولهم على درجه الدكتوراه ويش  -      

 .حصوله على درجه الدكتوراه

 

  - سيتم معامله الحاصلين على هذه المنح ماليا معامله عضو البعثة على نفقه البعثات -     

 

 األوراق المطلوبة للتقدم للمنح على النحو التالى:ـ

 

 المستندات المطلوبة عند التقدم تمهيدا لإلختيار المبدئى: ـ   -

 

من جهة العمل ةمعتمد ةة بيانات باللغة العربيستمارإ  .   -  

 

 ة.ة البحث باللغة االنجليزية معتمدخط  -  

 

 المستندات المطلوبة بعد اجتياز االختبار المبدئى ) المقابلة الشخصية (:ـ   -

 

  .صل( باللغة اإلنجليزيةألطبق ا 2البكالوريوس ) أصل +  ةمن شهادنسخ  2



 

 .طبق االصل( باللغة اإلنجليزية 2ربع سنوات ) أصل + من تقديرات األنسخ  2

 

 .طبق االصل( باللغة االنجليزية 2الماجستير ) أصل +  ةمن شهادنسخ  2

 

 ة.الدراسة باللغة االنجليزية معتمدمن خطة نسخ  2

 

  .باللغة االنجليزية معتمدة .C.V عن الحياة العلمية ةنبذنسخ  2

 

  .ر باللغة االنجليزية معتمدةملخص من رسالة الماجستينسخة  4

 

 ( البعثات ةدارإيحصل عليها الدارس من معتمدة )  ةستمارات التقدم للمنحإ( 2عدد)

 

 . () بيان حالة ةستمارة بيانات باللغة العربيإ( 2عدد )

 

  .ميالد باللغة االنجليزية من واقع ملف الدارس بالعمل معتمدة ةشهاد( 4عدد )

 

  .دوسيه + حافظه ملفات 2( صور شخصيه + 8عدد )

 

 (قلسنوات على األ 2( صورة من جواز السفر ) صالح لمدة 4عدد )

 

مستشفى الجامعة تفيد الخلو و أللتأمين الصحى  ةالعام ةمن الهيئ ةواإلنجليزية معتمد ةباللغة العربي ةشهادة طبي -

 (يدز(اإلمراض وتحمل الجو بالخارج والخلو من مرض نقص المناعة ) من األ

 

 ة(.درج 511تويفل محلى )ة شهاد -

 

 .ةيح للمنحالموفدة بالموافقة على الترش ةخطاب من الجه -

 

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

 

  .يفاد والمدةدراسية موضحا به غرض اإل ةجازإموفدة بالموافقة على منح المرشح ال ةقرار الجه  -

 

 .نتيجة الكشف الطبى من القومسيون الطبى العام   -

 

 .من على السفراأل ةموافق  -

 

 .صورة معتمدة من الموقف من التجنيد -

 

 .الدكتوراه بالجامعة بالوطن ةشهاده تفيد بإيقاف التسجيل لدرج -

 

 .ستيفاء التعهدات الماليةحضار ضامن حتى الدرجة الرابعة إلإيتعين على المرشح  -

 

العامة لإلشراف العلمي  ةداراإل) 41/4/4102المركزية للبعثات : لإلدارة ن أخر موعد للتقديم بالمستندات ا بأعلم

 8 ةع التحرير  ـ الدور السابع ـ حجرواإليفاد( مجم

 


