
 

 

  الصين ةمصر العربية وجمهوري ةوريالمنح المقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفيذي بين جمه

 

 3102/3102للعام الدارسى الشعبية 

 

 
 

المركزية للبعثات عن فتح باب التقديم لمنح دراسية تقدمها الصين في إطار البرنامج التنفيذي بين  ةدارتعلن اإل

 .3102/ 3102وراه للعام الدراسي الدولتين وذلك للحصول على الدكت

 

 .: الحصول على الدكتوراه الغرض من المنح 

 

الطبيعى ـ دراسة اللغة البحرية ـ الميكانيكية ـ الكهربية ـ العالج  ةالمعلوماتية ـ علوم الهندس:  مجاالت الدراسة 

 .لى ـ بناء الشبكاتداربها ـ علوم الحاسب اآلآالصينية و

 

 ـ : شروط التقدم للمنح 

 

 ات الحكومية المصرية أو التدريس بالجامع ةرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئأن يكون المرشح مص

 . و المراكز البحثيةأالمعاهد 

 

 3102عاما فى أول أكتوبر  23اليزيد سن المرشح للدكتوراه عن أ. 

 

  قل بالخدمةالمرشح قد أمضى مدة عامين على األأن يكون. 

 

 3102جيله للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف فى أول أكتوبر اليكون قد مضى على تسأ. 

 

 ةدرج( 011ختبار التويفل المحلى )جتياز المتقدم إلإليزية مع للغة اإلنج ةتام ةجادإ. 

 

  .البعثات ةعضو البعثة على نفق ةاصلين على هذه المنح ماليا معاملالح ةسيتم معامل     

 

 لى النحو التالى:ـوراق المطلوبة للتقدم للمنح عاأل

 

 ـختيار المبدئى: ت المطلوبة عند التقدم تمهيدا لإلالمستندا

 

 من جهة العمل ةمعتمد ةستمارة بيانات باللغة العربيإ.  

 

 ة.ة البحث باللغة االنجليزية معتمدخط 

 

 ختبار المبدئى ) المقابلة الشخصية (:ـجتياز اإلإالمستندات المطلوبة بعد 

 

 2  صل( باللغة اإلنجليزيةطبق األ 2كالوريوس ) أصل + الب ةمن شهادنسخ.  

 

 2  صل( باللغة اإلنجليزيةطبق األ 2ربع سنوات ) أصل + من تقديرات األنسخ. 

 



 2  نجليزيةباللغة اإلصل( طبق األ 2الماجستير ) أصل +  ةمن شهادنسخ. 

 

 2  ة.نجليزية معتمدمن خطة الدراسة باللغة اإلنسخ 

 

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

 

  نجليزية معتمدةخص من رسالة الماجستير باللغة اإلملنسختان.  

 

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

 

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

 

 ( 3عدد )نجليزية من واقع ملف الدارس بالعمل معتمدةد باللغة اإلميال ةشهاد.  

 

 ( 8عدد )دوسيه + حافظه ملفات 2+  ةصور شخصي . 

 

 ( قلسنوات على األ 2( صورة من جواز السفر ) صالح لمدة 3عدد) 

 

 ة تفيد مستشفى الجامعو أللتأمين الصحى  ةالعام ةمن الهيئ ةواإلنجليزية معتمد ةباللغة العربي ةشهادة طبي

 .(يدزاإلمراض وتحمل الجو بالخارج والخلو من مرض نقص المناعة ) الخلو من األ

 

 ( ةدرج 011شهاده تويفل محلى). 

 

 ةحالموفدة بالموافقة على الترشيح للمن ةخطاب من الجه. 

 

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

 

 يفاد والمدةدراسية موضحا به غرض اإل ةجازإالموافقة على منح المرشح موفدة بال ةقرار الجه . 

 

 نتيجة الكشف الطبى من القومسيون الطبى العام. 

 

 من على السفراأل ةموافق. 

 

 صورة معتمدة من الموقف من التجنيد. 

 

 الدكتوراه بالجامعة بالوطن ةتفيد بإيقاف التسجيل لدرج ةشهاد. 

 

  ستيفاء التعهدات الماليةضامن حتى الدرجة الرابعة إلحضار إيتعين على المرشح. 

 

العامة لإلشراف العلمي  ةداراإل) 02/2/3102: المركزية للبعثات  ةدارأخر موعد للتقديم بالمستندات لإل علما بأن 

 . 8واإليفاد( مجمع التحرير  ـ الدور السابع ـ حجره 

 


