اإلدارة المركزية للبعثات
اعالن عن خطه البعثات السنوية تشمل جميع البرامج الدراسية
األسئلة الشائعة
إصدار v1.0-09-2019
نوع البعثة

السؤال

عام

ما هو التاريخ الرسمي لصدور إعالن البعثات 2020-2019؟

عام

ما هو أخر موعد للتقدم للبعثات المتاحة في هذا اإلعالن؟

عام

بالنسبة لشرط السنة ،كيف يتم حساب السن للتأكد من أن هذا الشرط ينطبق علي
عند التقدم؟

عام

هل يمكن التجاوز عن شرط السن أذا كان الفارق بين سني والسن المدرجة في
الشروط يوم واحد؟

عام

بالنسبة لشرط اللغة ،هل يمكن التقدم للحصول على بعثه بإيصال اللغة لحين
الحصول على شهادة اللغة؟

عام

المستوي اللغوي المطلوب هو  6أو ما يعادله ،ولكن الجامعة التي أرغب في
الدراسة بها تطلب مستوي لغوي أقل من  ،6هل أستطيع التقدم بأوراقي؟

عام

ما المقصود بشرط" :االلتزام بتنفيذ جميع انواع االيفاد خالل عام من تاريخ
اعتماد النتيجة وفى حالة عدم التنفيذ خالل العام تعتبر البعثة الغية" المدرجة في
اإلعالن؟

اإلجابة

مالحاظات

تاريخ اإلعالن الرسمي هو  29سبتمبر .2019
أخر موعد للتقدم اإللكتروني وكذلك تسليم الملف المستوفى جميع
المتطلبات هو يوم األحد الموافق  29ديسمبر  2019الساعة  2ظهرا
بتوقيت القاهرة .ولن يتم قبول أي ملفات أو مستندات بعد هذ التوقيت
حتى وان قام المتقدم باستيفاء التقدم اإللكتروني على الموقع .ولن يتم
السماح باستكمال أي مستند بعد موعد إغالق التقدم.
يتم حساب سن المتقدم للتأكد من أن المتقدم تنطبق عليه الشروط في
تاريخ  29سبتمبر  2019وهو التاريخ الرسمي لإلعالن.
ال يتم التجاوز عن شرط السن حتي ان كان الفارق يوما واحدا .ولكن في
بعض أنواع البعثات (الرجاء مراجعة اإلعالن) يمكن للجهة الموفدة أن
تتقدم بطلب للتجاوز عن شرط السن في حدود القانون ويتم عرض الطلب
على اللجنة التنفيذية للبعثات التخاذ قرار التجاوز أو الرفض.
ال .ال يجوز التقدم بإيصال الحجز نظرا ألنه البد من تقديم أصل شهادة
اللغة خالل فتره التقدم .ولن يتم قبول المستندات الخاصة بالمتقدم في حال
عدم تقديم أصل شهادة اللغة.
ال .يجب تحقيق الحد األدنى من المستوي اللغوي حتى يتم قبول أوراقك
حتى وان كانت الجامعة التي ترغب في الدراسة بها تطلب مستوي لغوي
أقل.
المقصود بهذا الشرط ،انه يجب على كل من تم قبوله نهائيا في خطة
البعثات بعد اعتماد نتيجة الخطة أن يلتزم بتنفيذ البعثة خالل مدة أقصاها
عام من تاريخ إعالن النتيجة .ويمكن خالل العام على سبيل المثال انهاء
إجراءات التأشيرة أو الحصول على المستوي اللغوي المطلوب إذا
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الرجاء مراجعة البند رقم 2
في اإلعالن الموحد لمعرفة
الشروط التفصيلية الخاصة
بالسن.

اشترطت الجامعة األجنبية مستويات لغويه أعلي من المطلوب في
اإلعالن أو لدارسة أي لغة أجنبية أخري حال الحاجة الي ذلك.
عام

هل تتحمل البعثات أي تكاليف تخص الحصول على دورات مكثفة في اللغات
األجنبية لدول معينة حال حاجة البعثة لذلك؟

ال تتحمل البعثات أي تكاليف خاصة بإعداد المبعوث لغويا ويعد الحصول
على المستوي اللغوي المطلوب مسئولية المبعوث وشرط لتنفيذ البعثة اذا
كان مطلوبا من الدولة التي يوف يدرس بها المبعوث.

عام

هل يمكن التقدم لبعثه اثناء االيفاد في أجازه دراسية بتمويل خارجي للحصول
على الدكتوراه من الخارج؟

ال يجوز طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن

عام

لقد تقدمت في إعالن البعثات الخاص بنيوتن مشرفة في أغسطس  ،2019هل
يحق لي التقدم في هذا اإلعالن؟

عام

أرغب في الدراسة في إنجلترا ،ولكني لم أتقدم في إعالن نيوتن مشرفة ،2019
هل يمكن لي التقدم للدراسة في إنجلترا من خالل هذا اإلعالن؟

عام

ما المقصود بشرط" :ال يجوز تغيير مقر الدراسة بعد اعتماد النتيجة وااللتزام
بدوله االيفاد التي تم التقييم على أساسها من خالل اللجان العلمية" المدرجة في
اإلعالن؟

تعني أنه في حالة اعتماد النتيجة الخاصة باإلعالن والتي تحدد جهة
اإليفاد (سواء كانت الدولة األساسية أو االحتياطية) ال يمكن تغيير الدولة

هل يجوز التقدم للحصول على بعثه في حين حصولي سابقا على منحه مموله
من البنوك؟

اذا كنت متقدم للحصول على بعثه للدكتوراه فيمكنكم التقدم علما بانه
سوف يتم خصم سته اشهر من مده البعثة في حالة التنفيذ  ،اما اذا كنت
متقدم للحصول على بعثه اشراف مشترك فال يجوز التقدم نظرا لسابق
حصولك على منحه بنفس غرض االيفاد.

هل يجوز التقدم للحصول على مهمه علميه في وظيفه استاذ مساعد وسبق
حصولي على مهمه علميه في وظيفه مدرس؟

نعم يجوز التقدم لمهمه علميه لكل وظيفه.

يمكن إعفائي من تقديم شهاده اللغة اإلنجليزية لسابق حصولي على بعثه اشراف
مشترك من دوله ناطقه باإلنجليزية ومتقدم للحصول على مهمه علميه بدوله
لغتها اإلنجليزية؟

ال .يجب إستفاء شرط اللغة طبقا للقواعد المعلنة في هذا الشأن.

بعثة
خارجية/
إشراف
مشترك
مهمات ما
بعد
الدكتوراه
مهمات ما
بعد
الدكتوراه

تعم ،يجوز لك التقدم في هذا اإلعالن ولكن يجب أن تتقدم لدولة واحدة
فقط عدا إنجلترا ،كما أنه يجب التقدم لنفس نوع البعثة التي تقدمت بها في
نيوتن مشرفة (مثال :أذا كنت قد تقدمت على بعثة إشراف مشترك فى
إعالن نيوتن مشرفة ،يمكن التقدم على بعثة إشراف مشترك في أي دولة
اخري في هذا اإلعالن).
يمكن لك التقدم للدراسة في إنجلترا من خالل هذا اإلعالن ،ولكن يجب أن
تكون الدراسة في التخصصات التي لم يتم إدراجها في إعالن نيوتن-
مشرفة لهذا العام وهي :اإلدارة المستدامة للمياه ـ الطاقة المتجددة ـ
االنتاج الغذائي المستدام ـ رعاية صحية شامله ومتاحه بتكلفه معقوله.
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الرجاء مراجعة البند رقم ا5
في اإلعالن الموحد لمعرفة
مستويات لالغة المطلوبة
غير اإلنجليزية.

مهمات ما
بعد
الدكتوراه

قمت بتنفيذ مهمة علمية عندما كنت أستاذ مساعد .أريد التقدم لمهمة علمية في
هذا اإلعالن علما بأنه قد تم منحي اللقب العلمي كأستاذ ،ولكن لم يتم تعيني بعد
في الدرجة الوظيفة ألستاذ .هل يحق لي التقدم؟

نعم .يمكن التقدم في حالية الحصول على اللقب العلمي سواء كأستاذ
مساعد أو أستاذ.

إذا لم تجد اإلجابة للسؤال أو االستفسار الخاص بك ،بالرجاء أرسال أي استفسارات بخصوص هذا اإلعالن الى البريد اإللكترونيcall2019@cdm.edu.eg :
وسوف يقوم فريق العمل المتخصص بالرد على استفسارك في أسرع وقت ممكن.

العنوان :اإلدارة المركزية للبعثات بحي السفارات ـ مدينه نصر  7شارع ابراهيم ابوالنجا (وزارة التعليم العالي)
Call2019@cdm.edu.eg

