
 

 

 دراسية منح

 المزدوجة الدكتوراه درجة ببرنامج لتحاقلإل

 سكندريةاإل وجامعة األمريكية برمنجهام االباما جامعه من

 الطبية والهندسة المدنية ةالهندس تخصصى فى

 

 الدكتوراه درجه على للحصول الخارجيه للبعثات التقدم باب فتح عن للبعثات المركزيه االداره تعلن 

 فى بينهما الموقعه لالتفاقيه طبقا االسكندريه وجامعه االمريكيه برمنجهام االباما جامعه من المزدوجه

 ـ: االتيه التخصصات

 الحيويه الطبيه الهندسه  Biomedical Engineering 

 والتشييد المستدامه التنميه ـ المدنية الهندسة  

 

Civil Engineering – Sustainable Engineering Design& Construction                       

 

     4102 اغسطس من اعتبارا 4102/4102 االكاديمي للعام الدراسة تبدأ

 

  :  المزدوجه الدكتوراه على للحصول الدراسة مدة

 (االمريكيه المتحده بالواليات عام+  بمصر عامين)  سنوات 3

 

 

 



 :التقدم شروط

 احد في يعادله ما أو االقل على جدا جيد بتقدير بكالوريوس درجه على حاصال المتقدم يكون ان 

 :التالية التخصصات

 

 الكيميائية الهندسة - الكهروميكانيكيه الهندسة - الكهربية الهندسة) الحيوية الطبية الهندسة اوال 

 هندسه - الميكانيكية الهندسة - االنتاج هندسه - الطبية الحيوية الهندسة - الحيوية الهندسة -

 - المعلومات تكنولوجيا - حيوية تكنولوجيا - المواد هندسه - اإلنشائية الهندسة - والنظم الحاسب

 (بشرى طب - االسنان طب - االحياء - الكيمياء - الفيزياء - الحاسب علوم

 الهندسة - المعمارية الهندسة - اإلنشائية الهندسة - المدنية الهندسة) المدنية الهندسة ثانيا 

 (جميلة فنون" العمارة - المواد هندسه - البيئية الهندسة - الكيميائية الهندسة - الميكانيكية

 

 المذكورة للتخصصات مناظر مناسب تخصص في الماجستير درجه على حاصال المتقدم يكون أن 

 .يعادله ما أو GPA ≥3.1 تراكمي بمعدل  عالية

 ـ:التالى النحو على المصريه البعثات لشروط مستوفى يكون أن 

 موافقه بشرط عامين اقصى بحد التجاوز ويمكن االعالن تاريخ في عاما 31 عن عمره االيزيد 

 .الشرط هذا من االستثناء على الموفدة الجهة

 المصريه الحكوميه الجامعات بأحدى مساعد مدرس بدرجه ويعمل بالخدمه عامين أمضى يكون أن 

 .البعثات بخطة المدرجه البحثيه المراكز احد أو

 االعالن تاريخ في عام عن التسجيل مده االتزيد مسجل كان واذا للدكتوراه مسجل االيكون 

 الـ اختبار فى درجات 6 لغوى مستوى محقق يكون أن IELTS التويفل امتحان فى درجه 97 او 

IBT. 

 الغرض لنفس للدولة المقدمة المنح من منحه على حصل او بعثه على حصوله سبق يكون اال. 

 

 

 

 

 

 



 

 ـ: التقدم طريقه

 ( عبده كريمة/  األستاذة ـ السابع الدور ـ التحرير مجمع)  للبعثات العامة لإلدارة بملف التقدم يتم

 ـ: بعد الموضحة المستندات مستوفى 30/2/4102 قبل

 سنوات جميع في المواد جميع في التقديرات وبيان واإلنجليزية العربية باللغة البكالوريوس شهاده 

 .التخرج لسنه العام والتقدير  حده على دراسية سنه كل في العام والتقدير الدراسة

 يعادلها ما أو واإلنجليزية العربية باللغة الماجستير شهادة . 

 في عام عن التسجيل مدة تزيد أال يراعى أن على للدكتوراه مسجال كان اذا التسجيل بتاريخ هشهاد 

 .اإلعالن تاريخ

 صالحه اإلنجليزية اللغة شهادة  (امتحان في 97 IBT امتحان في درجات 6 او IELTS ) ( يكون أال 

 (عليها الحصول تاريخ من عامان عليها مر

 الموفدة الجهة من معتمده بحث خطه  

 للذكور بالنسبة العسكرية الخدمة شهاده. 

 للبرنامج الترشيح على العمل جهة موافقة  

 العمل جهة من معتمده واإلنجليزية العربية باللغة بيانات استمارة. 

 

      30/2/4102:   البرنامج لهذا للتقدم موعد آخر

 

  .. المعلومات من ولمزيد

 البريد خالل من اإلسكندرية بجامعه والبحوث العليا للدراسات الهندسة كليه وكيل مكتب مراجعه يرجى

   بعد الموضح اإللكتروني

eng-vdg@alexu.edu.eg 


