
وروسيا العربية مصر جمهوريه بين التنفيذي للبرنامج طبقا للدولة المقدمة المنح  

 للعام الدارسى 5102/5102

 

 بين التنفيذي البرنامج إطار في  االتحادية روسيا جمهوريه تقدمها دراسية لمنح التقديم باب فتح عن للبعثات المركزية االداره تعلن

5102/ 5102 الدراسي للعام العلمية والمهمات الدكتوراه درجة على للحصول وذلك الدولتين  

 

 مجاالت الدراسة :

.والموسيقى الفنون عدا المجاالت مختلف    

 

 مده المنحة :  

 الروسية اللغة لدراسة سنه بخالف سنوات 3 لدكتوراهل  .     

 شهور 6 لمده علمية مهمات. 

 

 :  المنحة قيمه 

    ما لتعادل التعاون لبروتوكول طبقا الروسى الجانب من المقدمة المنحة قيمة باستكمال أخرى جهة تتحمله ال فيما البعثات تتحمل 

 . وعودة ذهابا السفر وتذاكر االسرة مخصصات الى باإلضافة االعزب البعثة عضو يتقاضاه

 

  شروط التقدم للمنح : ـ

البحثية المراكز او المعاهد أو المصرية الحكومية بالجامعات التدريس هيئه أعضاء معاونى ومن الجنسية مصرى المرشح يكون أن ·   

5102 أكتوبر أول فى عاما 22 العلمية للمهمات و عاما 35 عن للدكتوراه المرشح سن اليزيدأ ·  

بالخدمة االقل على عامين مدة أمضى قد المرشح يكون أن ·  

 بالنسبة للمرشح للدكتوراه : االيكون قد مضى على تسجيله للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف فى أول أكتوبر 5102 ·

درجه( 211) المحلى التويفل الختبار المتقدم اجتياز مع اإلنجليزية للغة تامه جادهإ ·  

للمتقدمين للمهمات العلمية : يشترط حصولهم على درجة الدكتوراه من إحدى الدول الناطقة باللغة الروسية وكذا تقديم خطة البحث  ·

الدكتوراه درجه على حصوله بعد االقل على عامين لمده الموفدة الجهه بخدمه قام قد يكون بأن يشترط كما ، الروسية باللغة  

البعث نفقه على البعثة عضو معامله ماليا المنح هذه على الحاصلين معامله سيتم    

 



 :التالى النحو على للمنح للتقدم المطلوبة االوراق

 ـ: المبدئى لالختيار تمهيدا التقدم عند المطلوبة المستندات

 العمل جهة من معتمد حاله بيان بها مرفق الذاتيه السيره  

 معتمده واالنجليزيه العربيه باللغة البحث خطة  

 وهو للبعثات االلكترونى البريد طريق عن االوراق ترسل

miss@mohe-casm.edu.eg 

 اجتياز بعد المطلوبه االوراق جميع تقديم يتم أن على( 8 حجره ـ السابع الدور ـ التحرير مجمع) للبعثات المطلوبه االوراق تسلم وأ

 الحقا موعدها تحديد سيتم التى الشخصيه المقابالت

 واحد دراسى عام فى خارجيه بعثه أو منحه من الكثر التقدم المرشحين الساده من الى اليسمح  

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

  (2 نسخ )اإلنجليزية باللغة( االصل طبق 3+  أصل)  البكالوريوس شهاده من. 

  (2 نسخ) اإلنجليزية باللغة( االصل طبق 3+  أصل)  سنوات االربع تقديرات من. 

  (2 نسخ) االنجليزية باللغة( االصل طبق 3+  أصل)  الماجستير شهاده من. 

  (2 نسخ) معتمده االنجليزية باللغة الدراسة خطة من. 

  (2 نسخ) العلمية الحياة عن نبذه C.V. معتمدة االنجليزية باللغة.  

  (5 نسخ) معتمدة االنجليزية باللغة الماجستير رسالة من ملخص . 

 ( البعثات اداره من الدارس عليها يحصل)  معتمدة للمنحه التقدم استمارات( 2)عدد. 

 (حالة بيان)  العربيه باللغة بيانات استمارة( 3) عدد. 

 معتمدة بالعمل الدارس ملف واقع من االنجليزية ةباللغ ميالد شهاده( 5) عدد . 

 ملفات حافظه+  دوسيه 3+  شخصيه صور( 8) عدد . 

 (االقل على سنوات 2 لمدة صالح)  السفر جواز من صورة( 5) عدد. 

 من الخلو تفيد الجامعة مستشفى او الصحى للتأمين العامه الهيئه من معتمده واإلنجليزية العربيه باللغة طبيه شهادة 

 .(االيدز)  المناعة نقص مرض من والخلو بالخارج الجو وتحمل االمراض

 (درجه 211) محلى تويفل شهاده. 

 للمنحه الترشيح على بالموافقة الموفدة الجهه من خطاب. 

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

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

 العام الطبى القومسيون من الطبى الكشف نتيجة. 

 السفر على االمن موافقه. 

 التجنيد من الموقف من معتمدة صورة. 

 بالوطن بالجامعة الدكتوراه لدرجه التسجيل بإيقاف تفيد شهاده. 

 المالية التعهدات الستيفاء الرابعة الدرجة حتى ضامن احضار المرشح على يتعين. 

 مجمع( واإليفاد العلمي لإلشراف العامة االداره) 5/5/5102:  للبعثات المركزية لالداره بالمستندات للتقديم موعد أخر بأن علما

 8 حجره ـ السابع الدور ـ  التحرير


