
                                             المنح المقدمة للدولة طبقا للبرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية 
 3102/3102للعام الدارسى الهند و

في   تعلن اإلدارة المركزية للبعثات عن فتح باب التقديم لمنح دراسية تقدمها الهند
/ 3102ن وذلك للدراسات العليا للعام الدراسي إطار البرنامج التنفيذي بين الدولتي

تقديم عدد من المنح  ICCRحيث أفادمجلس العالقات الثقافية الهندى  3102
 الدراسية.

 
 سنوات. 2:2الحصول على الدكتوراه ومدتها من  الغرض من المنح :   

 :  الدراسةت مجاال    

وتر ـ الهندسة النووية ـ ) هندسة الفضاء ـ هندسة وعلوم الكمبي مجال الهندسة -0
 هندسة مصادر المياه ـ تكنولوجيا الورق ـ الهندسة المدنية والكهربائية(.

 ) الرياضة ـ طبيعة الجوامد ـ كيمياء اللدائن(. مجال العلوم  - 3
) األراضى ـ تكنولوجيا البذور ـ محاصيل الهندسة الزراعية ـ  مجال الزراعة  - 2

 التوسع الزراعى(
 
   المالية للمنحة : المزايا  
 روبيه هندية شهريا. 0111يمنح الدارس راتب شهرى قدره    -
روبيه هندية لطلبة الدكتوراه فى  03111يمنح الدارس للطوارئ مبلغ وقدره )  -

روبيه هندية لطلبة الدكتوراه فى  00111  العلوم اإلنسانية والعلوم والتكنولوجيا ـ
 هندسة التكنولوجيا(.

روبيه هندية  2111ارس بدل سكن شامل الكهرباء والمياه قدره ) يمنح الد  -
روبيه هندية  3211للمقيمين فى بانجوال وكالكوتا وشيناى ودلهى ومومباى وبيون ـ 

 للمدن االخرى(
سيتم معامله الحاصلين على هذه المنح ماليا معاملة عضو البعثة على نفقة   -

 البعثات.
 

 الشروط الواجب توافرها في المرشح:ـ
 عاما. 20أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأال يزيد سنه عن  -
التقل مدة الخدمة بالعمل عن عامين و يعمل مدرس مساعد أو باحث مساعد  -

 بالجامعات الحكومية أو أحد المراكز البحثية .
 011ع تقديم شهادة تفيد ذلك )اإلجادة التامة للغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة بطالقة م -

تويفل محلى ( من االميدايست علما بأن سفارة الهند بالقاهرة ستقوم بإجراء إختبار 
 للغة اإلنجليزية.

 



 المستندات المطلوبة :ـ
  طلب اإللتحاق يوضح به غرض التقدم ) الدكتوراه(.  -
 ن حاله من جهة العمل.سيرة ذاتية باللغة اإلنجليزية والعربية للمتقدم مرفق بها بيا  -
خطة الدراسة باللغة اإلنجليزية معتمده وخطاب ترشيح من الجهة الموفدة   -

 بالعربية.
نبذه تفصيلية عن تاريخ الحياة العلمية وشرح تفصيلي عن الهدف من الحصول    -

 على المنحة باللغة االنجليزية.
 قائمة بماتم نشره للمرشح من أبحاث ) إن وجد(.   -
 ض مفصل لبرنامج المنحة.عر   -
 ITPدرجه(من االميدايست  011شهادة تويفل محلى )  -

 

-0-20علما بأن أخر موعد للتقديم بالمستندات لإلدارة المركزية للبعثات : قبل 
 )اإلدارة العامة لإلشراف العلمي واإليفاد(. 3102

فون رقم : تلي   مجمع التحرير ـ الدور السابع ـ القاهرة ـ  بالعنوان التالي :
 يوميا عدا الجمعة والسبت.  أستاذه / سكينه ـ 38322272

  

  

 


