
مصر العربية وروسيا ةقا للبرنامج التنفيذي بين جمهوريالمنح المقدمة للدولة طب  

 

 للعام الدارسى 4102/4102
 

 

تحادية إلروسيا ا ةتقديم لمنح دراسية تقدمها جمهوريالمركزية للبعثات عن فتح باب ال ةدارتعلن اإل

مات العلمية ــــلدكتوراه والمهفي إطار البرنامج التنفيذي بين الدولتين وذلك للحصول على درجة ا 

4102/ 4102للعام الدراسي   

 

 مجاالت الدراسة : العلوم االساسية

 

 مدة المنحة:  للدكتوراه 2 سنوات بخالف سنه لدراسة اللغة الروسية  مهمات علمية لمده 6 شهور

 

 قيمة المنحة : 

دمة من الجانب الروسى طبقا تتحمل البعثات فيما ال تتحمله جهة أخرى باستكمال قيمة المنحة المق

لبروتوكول التعاون لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة االعزب باإلضافة الى مخصصات االسرى 

 وتذاكر السفر ذهابا وعودة

 

 شروط التقدم للمنح : ـ

 

         ات الحكومية أن يكون المرشح مصرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئه التدريس بالجامع -

 .و المراكز البحثيةألمعاهد المصرية أو ا

         4102عاما فى أول أكتوبر  24عاما و للمهمات العلمية  24اليزيد سن المرشح للدكتوراه عن أ -

أن يكون المرشح قد أمضى مدة عامين على االقل بالخدمة - .       

 

 بالنسبة للمرشح للدكتوراه :      

 4102وطن أكثر من عام ونصف فى أول أكتوبر يكون قد مضى على تسجيله للدكتوراه بالأال -

( درجه411جاده تامه للغة اإلنجليزية مع اجتياز المتقدم الختبار التويفل المحلى )إ -        

 

 للمتقدمين للمهمات العلمية :   

يشترط حصولهم على درجة الدكتوراه من إحدى الدول الناطقة باللغة الروسية وكذا تقديم خطة 

الروسية ، كما يشترط بأن يكون قد قام بخدمه الجهه الموفدة لمده عامين على االقل البحث باللغة 

 بعد حصوله على درجه الدكتوراه

 

لكرقم التخصص من الكتيب المخصص لذستمارة المنحة يجب تحديد إعند استيفاء  -          

() يمكن االطالع عليه بالبعثات   

 

 ماليا معامله عضو البعثة على نفقه البعثاتسيتم معامله الحاصلين على هذه المنح  -

 

 



 االوراق المطلوبة للتقدم للمنح على النحو التالى:ـ

 

 المستندات المطلوبة عند التقدم تمهيدا لالختيار المبدئى: ـ

 

ستمارة بيانات باللغة العربيه معتمده من جهة العملإ -    ·  

 

 . خطة البحث باللغة االنجليزية معتمده -

 

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

 

 2  + طبق االصل( باللغة اإلنجليزية 2نسخ من شهاده البكالوريوس ) أصل 

 

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

 

 2 غة االنجليزيةطبق االصل( بالل 2الماجستير ) أصل +  ةمن شهادنسخ 

 

 2من خطة الدراسة باللغة االنجليزية معتمده نسخ 

 

 2عن الحياة العلمية ةنبذ نسخ C.V. باللغة االنجليزية معتمدة 

 

 4ملخص من رسالة الماجستير باللغة االنجليزية معتمدةة نسخ 

 

 (2عدد )البعثات (ستمارات التقدم للمنحه معتمدة ) يحصل عليها الدارس من اداره إ 

 

 (ستمارة بيانات باللغة العربيه ) بيان حالةإ( 2) عدد 

 

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

 

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

 

 ( سنوات على االقل 2( صورة من جواز السفر ) صالح لمدة 4عدد) 

 

 وأللتأمين الصحى  ةالعام ةمن الهيئ ةيزية معتمدواإلنجل ةشهادة طبيه باللغة العربي 

مراض وتحمل الجو بالخارج والخلو من مرض نقص األمستشفى الجامعة تفيد الخلو من 

 (اإليدزالمناعة )

 

 ( درجه 411شهاده تويفل محلى) 

 

 ةفدة بالموافقة على الترشيح للمنحالمو ةخطاب من الجه 



 

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

 

  قرار الجهه الموفدة بالموافقة على منح المرشح اجازه دراسية موضحا به غرض

 االيفاد والمدة

 

 نتيجة الكشف الطبى من القومسيون الطبى العام 

 

 موافقه االمن على السفر 

 

 صورة معتمدة من الموقف من التجنيد 

 

 لدكتوراه بالجامعة بالوطنشهاده تفيد بإيقاف التسجيل لدرجه ا 

 

  ستيفاء التعهدات الماليةحضار ضامن حتى الدرجة الرابعة إلإيتعين على المرشح 
 

 

 

44/2/4102المركزية للبعثات :  ةدارلإلخر موعد للتقديم بالمستندات آعلما بأن   

8العامة لإلشراف العلمي واإليفاد( مجمع التحرير  ـ الدور السابع ـ حجره  ةداراإل)  

 


