
مصر العربية ورومانيا ةقا للبرنامج التنفيذي بين جمهوريالمنح المقدمة للدولة طب  

 

 للعام الدارسى 4102/4102

 

 
اة مقدمة من المركزية للبعثات عن منح للحصول على درجة الماجستير أو الدكتور ةدارإلتعلن ا 

4102/4102الدراسى  طار البرنامج التنفيذى الموقع بين البلدين للعامإجمهورية رومانيا فى    

 

 مجاالت المنح :  العلوم األساسية ـ العلوم الزراعية

 

 :شروط التقدم للمنح

 

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

.و المراكز البحثيةأالحكومية المصرية أو المعاهد    

 

عاما فى  أول أكتوبر  24عاما  وللدكتوراه عن  21عن  االيزيد سن المرشح للماجستير -       

4102.  

 

 . قل بالخدمةالمرشح قد أمضى مدة عامين على األأن يكون  -

      

 بالنسبة للمرشح للدكتوراه : 

.4102رأكثر من عام ونصف فى أول أكتوب اليكون قد مضى على تسجيله للدكتوراه بالوطنأ -  

 

 .( درجه011ختبار التويفل المحلى )جتياز المتقدم إلإمع  زيةللغة اإلنجلي ةتام ةجادإ -

 

  .ة البعثاتعضو البعثة على نفق ةماليا معاملالحاصلين على هذه المنح  ةسيتم معامل -

 

 وراق المطلوبة للتقدم للمنح على النحو التالى:ـاأل

 

 ختيار المبدئى: ـت المطلوبة عند التقدم تمهيدا لإلالمستندا

 

  .من جهة العمل ةمعتمد ةنات باللغة العربياستمارة بيإ -

 ة.نجليزية معتمدخطة البحث باللغة اإل -

 

 ختبار المبدئى ) المقابلة الشخصية (:ـجتياز اإلإالمستندات المطلوبة بعد  

 

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

 

 .صل( باللغة اإلنجليزيةطبق األ 2ل + ربع سنوات ) أصمن تقديرات األنسخ  2



 صل( باللغة االنجليزية بالنسبة للمتقدم للدكتوراهطبق األ 2الماجستير ) أصل +  ةمن شهادنسخ  2

 

 ة.الدراسة باللغة االنجليزية معتمدمن خطة نسخ  2

 

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

 

 .لخص من رسالة الماجستير باللغة االنجليزية معتمدة بالنسبة للمتقدم للدكتوراهمنسخة  4

 

البعثات ةدارإمعتمدة ) يحصل عليها الدارس من  ةستمارات التقدم للمنحإ( 2عدد) ( .        

 

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

 

االنجليزية من واقع ملف الدارس بالعمل معتمدة ميالد باللغة ة( شهاد4عدد ) .         

 

دوسيه + حافظه ملفات 2+  ة( صور شخصي8عدد ) .         

 

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

     

ى و مستشفأالعامه للتأمين الصحى  ةمن الهيئ ةواإلنجليزية معتمد ةباللغة العربي ةشهادة طبي -

(مراض وتحمل الجو بالخارج والخلو من مرض نقص المناعة ) االيدزعة تفيد الخلو من األالجام  

  

 ( .درجه 011تويفل محلى ) ةشهاد -

 

 .الموفدة بالموافقة على الترشيح للمنحه ةخطاب من الجه  -

 

 مستندات تقدم بعد الموافقة على قبول الترشح من الجانب المانح ) الرومانى(: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 -  

 لوطنشهاده تفيد بإيقاف التسجيل لدرجه الدكتوراه بالجامعة با - 

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

 

 

العامة  ةدار)اإل 48/4/4102لمركزية للبعثات : ا ةدارإلن أخر موعد للتقديم بالمستندات لعلما بأ

8 ةع التحرير  ـ الدور السابع ـ حجرلإلشراف العلمي واإليفاد( مجم  

 

 

 


