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 للبعثات المركزية اإلدارة

 الدراسية البرامج جميع تشمل السنوية البعثات خطه عن اعالن
 األسئلة الشائعة

 02v.-17-10-2019إصدار 
 

 مالحاظات اإلجابة السؤال  نوع البعثة

 .  2019سبتمبر  29تاريخ اإلعالن الرسمي هو  ؟2020-2019ما هو التاريخ الرسمي لصدور إعالن البعثات  عام
 

 عام
 كما وبراكت شهر اواخر في الكترونيا الملفات تقديم باب فتح هيتم هل

 ؟ باالعالن موضح هو
 .الحالى اكتوبر اخر الكترونيا التقدم باب فتح سيتم نعم

 

 للتقدم للبعثات المتاحة في هذا اإلعالن؟ما هو أخر موعد  عام

أخر موعد للتقدم اإللكتروني وكذلك تسليم الملف المستوفى جميع المتطلبات هو يوم األحد 

ظهرا بتوقيت القاهرة. ولن يتم قبول أي ملفات أو  2الساعة  2019ديسمبر  29الموافق 

موقع. م اإللكتروني على الحتى وان قام المتقدم باستيفاء التقدمستندات بعد هذ التوقيت 

 ولن يتم السماح باستكمال أي مستند بعد موعد إغالق التقدم. 

 

 عام
بالنسبة لشرط السنة، كيف يتم حساب السن للتأكد من أن هذا الشرط 

 ينطبق علي عند التقدم؟

سبتمبر  29تاريخ  يتم حساب سن المتقدم للتأكد من أن المتقدم تنطبق عليه الشروط  في

 وهو التاريخ الرسمي لإلعالن.  2019

 

 عام
هل يمكن التجاوز عن شرط السن أذا كان الفارق بين سني والسن 

 المدرجة في الشروط يوم واحد؟

ال يتم التجاوز عن شرط السن حتي ان كان الفارق يوما واحدا. ولكن في بعض أنواع 

جهة الموفدة أن تتقدم بطلب للتجاوز عن شرط البعثات )الرجاء مراجعة اإلعالن( يمكن لل

السن في حدود القانون ويتم عرض الطلب على اللجنة التنفيذية للبعثات التخاذ قرار 

 التجاوز أو الرفض. 

 رقم البند مراجعة الرجاء

 الموحد اإلعالن في 2

ة الشروط التفصيلي لمعرفة

 .الخاصة بالسن

 عام
 صالبإي بعثه على للحصول التقدم يمكن هلبالنسبة لشرط اللغة، 

 اللغة؟ شهادة على الحصول لحين اللغة

 ترهف خالل اللغة شهادة أصل تقديم من البد ألنه نظرا   الحجز بإيصال التقدم يجوز . الال

 . ولن يتم قبول المستندات الخاصة بالمتقدم في حال عدم تقديم أصل شهادة اللغة.التقدم

 

 عام

أو ما يعادله، ولكن الجامعة التي  6المستوي اللغوي المطلوب هو 

، هل أستطيع 6أرغب في الدراسة بها تطلب مستوي لغوي أقل من 

 التقدم بأوراقي؟ 

ال. يجب تحقيق الحد األدنى من المستوي اللغوي حتى يتم قبول أوراقك حتى وان كانت 

 وي أقل. الجامعة التي ترغب في الدراسة بها تطلب مستوي لغ
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 عام

 من امع خالل االيفاد انواع جميع بتنفيذ االلتزامما المقصود بشرط: "

 البعثة تعتبر العام خالل التنفيذ عدم حالة وفى النتيجة اعتماد تاريخ

 المدرجة في اإلعالن؟ "الغية

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 

اشترطت الجامعة األجنبية مستويات لغويه أعلي من المطلوب في اللغوي المطلوب إذا 

 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. 

الرجاء مراجعة البند رقم 

في اإلعالن الموحد  5ا

لمعرفة مستويات لالغة 

 ير اإلنجليزية. المطلوبة غ

 عام
هل يمكن التقدم لبعثه اثناء االيفاد في أجازه دراسية بتمويل خارجي 

 للحصول على الدكتوراه من الخارج؟
 الشأن هذا في المتبعة للقواعد طبقا   يجوز ال 

  

 عام
لقد تقدمت في إعالن البعثات الخاص بنيوتن مشرفة في أغسطس 

 اإلعالن؟، هل يحق لي التقدم في هذا 2019

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 

 في أي دولة اخري في هذا اإلعالن(.مشترك 

 

 عام

أرغب في الدراسة في إنجلترا، ولكني لم أتقدم في إعالن نيوتن 

، هل يمكن لي التقدم للدراسة في إنجلترا من خالل 2019مشرفة 

 هذا اإلعالن؟

يمكن لك التقدم للدراسة في إنجلترا من خالل هذا اإلعالن، ولكن يجب أن تكون الدراسة 

 اإلدارةمشرفة لهذا العام وهي: -في التخصصات التي لم يتم إدراجها في إعالن نيوتن

احه شامله ومت صحيةالمستدامة للمياه ـ الطاقة المتجددة ـ االنتاج الغذائي المستدام ـ رعاية 

 .لهبتكلفه معقو

 

 عام 

 تيجةالن اعتماد بعد الدراسة مقر تغيير يجوز ال: "بشرط المقصود ما

 للجانا خالل أساسها من على التقييم تم التي االيفاد بدوله وااللتزام

 " المدرجة في اإلعالن؟العلمية

تي تحدد جهة اإليفاد )سواء كانت وال باإلعالنالنتيجة الخاصة  اعتمادتعني أنه في حالة 

 الدولة األساسية أو االحتياطية( ال يمكن تغيير الدولة 

 

  لكل أنواع اإليفاد. (اكاديمى)  االيلتس اختبارالمطلوب  ؟اكاديمي او عام مطلوب IELTS امتحان عام

 عام
 لمهه بالتقدم أقوم وسوف سنتين لمده امريكا فى مشترك إشراف كنت

  الدولة نفس انها العلم مع لغه يشترط هل أيضا امريكا فى علميه
 .اإلعالن شروط الى الرجوع ويرجى المطلوب اللغوى المستوى تقديم يحب

 

 التعيين تاريخ علي سنه عدي يكون الزمهل  عام

 على حاصل يكون ان وبشرط التعيين تاريخ فى االقل على عام امضيت تكون ان من البد

 ذاه الشرط هذا يتوفر لم واذا ،  بالخدمه عامين استكمال بعد اال يسافر واال الماجستير

 .هللا باذن القادم العام فى والمنح البعثات اعالن متابعه يمكنكم العام
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 عام

 الحصول منى يطلب ال والمشرف ألمانيا دولة إلى سأسافر كنت إذا

 غةالل مستوى على الحصول من إعفائي يتم هل األلمانية اللغة على

B2 الحصول؟ من البد ام ؟ 

 نم احضار ويجب ، انجليزى لغه مستوى تقديم يجب االنجليزيه الدراسه لغه كانت اذا

 لمستوىا تحقيق يجب بااللمانيه الدراسه ولو االنجليزيه باللغه الدراسه ان يفيد المشرف

 االلمانيه للغه المطلوب اللغوى

 

 عام
 ما الجامعة من رسميى قبول تقديم جامعة من اكسبتنس المقصود هل

  بالخارج جامعى استاذ موافقة

 الجامعة من خطاب تقديم يتم ثم التقدم عند بقبول مشرف استاذ من خطاب مطلوب

 .السفر عند النهائى بالقبول

 

 عام

 ،، ؟ االعالن هذا تحت مندرجة تعتبر هى اليابانيه للمبادره بالننسبه

 االعالن باقى عن منفصل بشكل المبادره اوراق تسليم يعنى

 خطاب هى هل ، اليابانيه للمبادره المطلوبه لالوراق بالنسبه ؟

 اليابانيه؟ الجامعة من قبول خطاب ام ؟ اليابانى المشرف من موافقه

 من لها التقدم ويجب الموحد البعثات اعالن ضمن المدرجه البرامج احد اليابانيه المبادره

 الموقع على موضح هو كما المطلوبه االوراق على االطالع ويمكن ، االعالن خالل

 ساتذهاال احد موافقة تقديم ويجب ، له التقدم ترغب الذى االيفاد لنوع وفقا االلكترونى

 .دراستك على لالشراف قبوله على اليابانيين

 

 الجامعة؟ فيللمصروفات الدراسية السنوية  األقصىما هو الحد  عام

 تخصص ومن اخرى الى دوله من تختلف االبحاث ومصاريف الدراسيه المصاريف يمهق

 اللجنه على االمر عرض يتم سوف البعثه فى هللا شاء ان قبولكم حالة وفى اخر الى

 المكتب من يرد لما وفقا المطلوبه الدراسيه المصاريف قيمه فى للنظر للبعثات التنفيذيه

 .االيفاد بدوله المختص المصرى الثقافى

 

 الرأى؟ استطالع استمارة هى ما عام
 نم عليها الحصول ويمكن السفر فى المعنية  الجهات رأى باستطالع خاصهإستمارة  هى

 .بالجامعة الثقافيه العالقات اداره

 

  .البنوك برنامج اليشمل الموحد االعالن ؟ الكاملة للبعثات الثالث االعالن البنوك منحة شامل االعالن هل عام

 عام
 cover andال شاملة غير ورقات ٣ الرسالة/البحث   هل

references 
 ورقات شامل كل المعلومات. 3هو  Proposalجمالي المقترح إ

 

 بعثة

/ خارجية

 إشراف

 مشترك

 بالخارج لجامعات تابعة بمستشفيات  consultant االستشاري هل

 خارجي مشرف يكون ان يصلح
 .المشترك االشراف او الخارجيه للبعثات خارجى مشرف االستشارى يكون ان اليجوز

 

بعثة 

خارجية/ 

إشراف 

 مشترك

هل يجوز التقدم للحصول على بعثه في حين حصولي سابقا  على 

 منحه مموله من البنوك؟

 سته خصم ميت فسو بانه علما   التقدم فيمكنكم للدكتوراه بعثه على للحصول متقدم كنت اذا

 اشراف بعثه على للحصول متقدم كنت اذا اما ، التنفيذ حالة في البعثة مده من اشهر

 .االيفاد غرض بنفس منحه على حصولك لسابق نظرا   التقدم يجوز فال مشترك

 

بعثة 

خارجية/ 

 وال?  للدكتوراه خارجيه بعثه علي يقدم طبيب مساعد مدرس ممكن

 مشترك اشراف تكون الزم
 .اكاديمى او اكلينكى سواء الخارجيه للبعثات لالطباء التقدم يجوز
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إشراف 

 مشترك

 بعثة

 خارجية

 البعثات في االجنبيه الجامعات احد موافقة بشأن

 المطلوب الورق مع تقديمها يلزم هل( . acceptance)الكاملة

 واعالن البعثه فى القبول بعد تقديمها الممكن ان ام 12 شهر حتى

 النتيجه

 السفر عند الجامعة قبول تقديم يتم ثم التقديم اثناء االجنبى المشرف موافقة تقديم من البد

 

 بعثه

 خارجيه

 اإلعالن مجاالت ضمن يقع اإلنشائية المدنية الهندسة مجال هل

 وجود اني حيث  أمس؟ عنه اإلعالن تم الذي للبعثات الحالي

 : ثانيا. المتقدمة الهندسية العلوم مسمى تحت الهندسية المجاالت

 فى ىفرصت فهل ، بشهرين الثالثين تجاوزت فلقد السن بخصوص

 ضعيفه؟ الفرصه ان ام طبيعيه االعالن

 المتقدمه الهندسية العلوم ضمن عنها المعلن التخصصات احد االنشائيه الهندسه مجال

 يجب واحد ليوم ولو عاما الثالثين تجاوزت اذا السن بخصوص اما ، التقدم ويمكنكم

 لنص وفقا   السن شرط من االستثناء على الموفده جهتك موافقة يفيد خطاب احضار

 االعالن بشروط موضح هو كما القانون

 

 بعثه

 خارجيه

 قطف االكاديمية ام لالعالن التقدم فى الحق االكلينيكة للالقسام لى

  ذلك االعالن يشترط لم حيث
 .الخارجيه للبعثات التقدم فى الحق االكلينكى للطب

 

 بعثه

 خارجيه

 اذا حاله فى ـ الكامله الدكتوراه لبعثه التقدم بخصوص االستفسار أود

 التسجيل مده التزيد الدكتوراه رساله موضوع مسجل المتقدم كان

 االعالن بدايه تاريخ من المقصود هل ـ االعالن تاريخ من عام عن

 نوفمبر منتصف فى تم التسجيل كان اذا اخر بمعنى ـ نهايته ام

 الشرط هذا مع يتفق فهل ، 2018

 فى االعالن بدايه فى التسجيل تاريخ على عام يمر لم حيث الشرط مع يتفق نعم

29/9/2019. 

 

 بعثه

 خارجيه

 للحصول المصرية اليابانية المبادرة برنامج يتضمن اإلعالن هل 

 اقدم الممكن من فهل ، متضمنا كان واذا ؟ اليابان من الدكتوراه علي

 البعثات إلعالن كاملة دكتوراه واقدم المبادرة في كاملة دكتوراه

 اقدم اني معناه معا للبرنامجين التقديم ينفع لو وهل المصرية؟

 للبرنامجين المقدم الدكتوراه مشروع وهل ؟ ورقي  من نسختين

 ؟ واحد مشروع المطلوب وال مختلفين يكون ممكن

)  لدولتين االعالن خالل من التقدم ويمكنكم EJEP برنامج يتضمن الموحد االعالن

 ترغب التى االولى الدوله توضيح ويتم واحده بحث خطه ولكن( اخرى ودوله ـ اليابان

 تمارهاس فى وذلك احتياطيه كرغبه الثانيه الدوله ثم( اساسيه رغبه)  التنفيذ فى بها

 بها تتقدم التى البيانات

 

 بعثه

 خارجيه

 للتقدم الجامعة خطاب من بدال كافي المشرف قبول خطاب هل

 هاتدوين المطلوب البيانات ما كافي المشرف خطاب ولو ؟ للبعثات

 من قبول خطاب ومطلوب كافي غير كان واذا ؟ الخطاب هذا في

 على االشراف على بالموافقه االجانب االساتذه احد من قبول خطاب التقدم عند مطلوب

 عند دكتوراهلل التسجيل على الجامعه موافقة تقديم يتم ثم بالبعثه الخاصه الدكتوراه رسالة

 .السفر
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 وال ؟ ينفع وخالفه باللغة المشروط الجامعة خطاب فهل ، الجامعة

 ؟ الجامعة شروط استيفاء بعد نهائي قبول خطاب المطلوب

 بعثه

 خارجيه

 وعايشة ايلتس ٦.٥ بتقبل لجامعة مشروط غير جامعي قبول معايا

 ؟ عليا قيطب اللغة شرط هل سنتين لي ومتبقي سنتين ليا انجلترا ف
 المطلوب اللغوى المستوى تحقيق من البد

 

 بعثه

 خارجيه

 برنامج في التقديم لي يصح هل ،(  دكتوراه)  لنيوتن متقدم انا

 موجود؟ كان ان( كاملة دكتوراه)  والمبادرة البعثات

 فقط احدهو لدوله الموحد االعالن فى التقدم لك فيحق مشرفه نيوتن لبرنامج متقدم كنت اذا

. 

 

 إشراف

 مشترك

 ام التعيين من واحد عام بند عليه سيطبق المشترك االشراف فى هل

  السنتين استكمال من البد
 .بالخدمه عامين استكمال من البد

 

 إشراف

 مشترك

 اسجل ولم للدكتوراة مقيد العيون وجراحة طب مساعد مدرس انا

 . بعد الرسالة موضوع
 انجلترا غير اخرى لدوله التقدم يمكن

 

 إشراف

 مشترك

 ةلبعث اتقدم ان اريد و المجتمع طب بقسم مساعد مدرس طبيبة انا

 مينفعش انجلترا من القبول خطاب معايا لو هل ، مشترك اشراف

 مشرفه نيوتن فى اقدم والزم مشترك اشراف فى اقدم

 االعالن خالل تقدمى ان البد فكان مشرفه نيوتن ببرنامج مدرج تخصصك كان اذا

 فى قدمالت ويمكنكم( انجلترا)  الدوله لنفس الموحد االعالن فى تقدمى ان واليجوز السابق

 .أخرى لدوله الموحد االعالن

 

 إشراف

 مشترك
 كوني التقدم الزم وال دولة فاى ومستشفيات لمعاهد التقدم يمكن هل

 لجامعة؟
 .معهد او مستشفى وليس اجنبيه جامعة موافقة ورود البد

 

 ماجستير
 ةدول اى ام فقط اليابان من الماجستير على الحصول بعثات اعالن

  بها مسموح اخرى
 .EJEP للتعليم اليابانيه المصريه المبادره لبرنامج طبقا   فقط لليابان

 

 ماجستير

 تيرللماجس العلمية المادة جمع لبعثات الشروط أحد عن أوداالستفسار

 عن التسجيل مده االتزيد ، اإلعالن فى ورد حيث EJEP برنامج

 نذم ام البحث نقطه التسجيل المقصود كان اذا التوضيح فاردت عام

 .الماجستير دراسة بدء

 .الماجستير لدراسه البحث نقطه تسجيل

 

 ماجستير

 زمال هل المطلوبه للشروط بالنسبه ماجيستير علي هقدم حاليا انا

 يكون الزم هل دول للشرطين وبالنسبه ؟ يابانيه لغه عارف أكون

 الزم وهل النقطه؟ يحددلى اللى هناك والالمشرف بحث نقطه معايا

 لها؟ هسافر انا الى الجامعة من دكتوره موافقة اجيب

 نقطه ديدتح من والبد ، اليابانيه اللغه الى فالتحتاج االنجليزيه باللغه دراستك كانت اذا

 اليابانب المشرفين احد موافقة احضار ويجب لتحقيقها لليابان توفد سوف التى البحث

 .للماجستير دراستك على لالشراف

 

 كام؟ الماجستير لبعثة المالي التمويل اعرف مكن ماجستير
 العامه االداره من تحديده يتم اليابان من الماجستير على للحصول للمرتب النسبه

 بالبعثه قبولك بعد المبعوثين ورعايه المالى لالشراف
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مهمات ما 

بعد 

 الدكتوراه

 دمساع استاذ وظيفه في علميه مهمه على للحصول التقدم يجوز هل

 مدرس؟ وظيفه في علميه مهمه على حصولي وسبق
 .وظيفه لكل علميه لمهمه التقدم يجوز نعم

 

مهمات ما 

بعد 

 الدكتوراه

 لىع حصولي لسابق اإلنجليزية اللغة شهاده تقديم من إعفائي يمكن

 للحصول ومتقدم باإلنجليزية ناطقه دوله من مشترك اشراف بعثه

 ؟اإلنجليزية لغتها بدوله علميه مهمه على

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

 

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، 

ي حق لولكن لم يتم تعيني بعد في الدرجة الوظيفة ألستاذ. هل ي

 التقدم؟

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

 

مهمات ما 

بعد 

 الدكتوراه

 البعثات باعالن الدكتوراه بعد ما المهمات علي التقديم يمكن هل

   بالخارجأو إعارة  مرافقة اجازة علي حاصل لشخص االخير

 مع فالمل ارسال ويمكنكم .ذلك من مايمنع فاليوجد الترشيح على الموفده الجهه وافقت اذا

 .كامال الملف يكون ان على بالوطن ذويك احد

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 وتم ٢٠١٥-٢٠١٤ خطه إنجلترا الي مشترك إشراف بعثه كنت انني

 من معفي انتي الحاله هذه ففي ٢٠١٨ عام الدكتوراه على حصولي

 رفوالمش العلميه للمهمه إنجلترا إلى مسافر بانتي علما اللغه شرط

 اهالدكتور مرحله في المشرف نفس النه نظرا لغه يطلب ال األجنبي

   .الجامعه ونفس

 .اإلعالن شروط الى الرجوع ويرجى المطلوب اللغوى المستوى تقديم يحب

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 التي العلمية المهمة دولة كانت اذا اللغة من شرط اعفاء يجوز 

 ركالمشت االشراف بعثة في االيفاد دولة نفس هي اليها اتقدم سوف

 الدكتوراه علي للحصول

 .اإلعالن شروط الى الرجوع ويرجى المطلوب اللغوى المستوى تقديم يحب

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 علما   ، باليابان علميه لمهمه التقدم عند مطلوب اللغه مستوى هل

 سمدر وظيفه فى باليابان علميه مهمه على حصلت وان سبق بانى

 مساعد استاذ وظيفه فى وحاليا ، اشهر 9 لمده

 من اهالدكتور على للحاصلين االعفاء ان حيث المطلوب اللغوى المستوى تحقيق من البد

 الخارج

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 مهمة وبعدها مشترك إشراف بعثة إمريكا الي سافرت أن لي بق

 دولة في دراسة سنوات اربعة أي)  عامين لمدة كندا دولة إلي علمية

 ةحال في لغة شهادة تقديم إلي أحتاج هل( اإلنجليزية باللغة ناطقة

 .فقط الخارج من الدكتوراه على للحاصلين اللغوى المستوى تقديم من االعفاء
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 الذين إعفاء يتم ام الحالي األعالن هذا في أخري علمية لمهمة التقدم

 سابقا؟ علمية مهمة في السفر لهم سبق

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 ميةعل لمهمة التقدم عند اللغوي المستوى شرط عن االستفسار أريد

 وه وتخصصي األلسن كلية في مدرس أنني حيث الدكتوراه، مابعد

 فهل. .اإليفاد دولة هي ألمانيا ستكون التقدم وعند األلمانية اللغة علوم

 لغة؟ شهادة تقديم أيضا على   يتعين

 اللغوى المستوى تقديم من اللغويات تخصص فى العلميه المهمات اعضاء اعفاء يتم

 اللغه بتدريس يقوم النه نظرا   المطلوب

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 مدرس كنت حينما إيطاليا لدولة علمية مهمة على الحصول لى سبق

 ، الوظيفية والدرجة مساعد ألستاذ العلمى اللقب على حصلت واآلن

 بأن علما    IELTS ال فى لغة مستوى على الحصول شرط فهل

 بكافة دمالتق شرط أنه أم ؟ اإلنجليزية األساسية لغتها ليس اإليفاد دولة

  ؟ اللعة مستوى بينها ومن أوراقى

 الدول لجميع اساسى شرط االنجليزيه اللغه فى المطلوب اللغوى المستوى

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 اتقدم ان واريد اسيوط جامعه الزراعه بكليه مساعد استاذ انا

 2020-2019 السنويه الخطه من علميه مهمه  على للحصول

 خاللها فى حصلت مشترك اشراف بعثه فى كنت انا هو وسوالى

 تبالمك بموافقة االيفاد تغيير بعد النمسا من الدكتوراه درجه على

 الهالح هذه فى هل ،  الوقت ذلك فى والجامعة البعثات واداره الثقافى

 علما   ، علميه لمهمه تقدمى عند اللغه شرط من اعفائى يتم سوف

 وراهالدكت على منها حصلت التى البلد نفس الى اسافر سوف بأننى

 فائكاع يتم بها العلميه للمهمه ستتقدم التى الدوله نفس من الدكتوراه على حاصل طالما

 باالعالن موضح هو لما وفقا   اللغه شرط من

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 في الدكتوراه بعد لما العلمية المهمات بعثات عن استفسر ان اريد ناأ

 يف الدكتوراة بعد ما االبحاث لعمل قبول خطاب يل ان  حيث اليابان

 من نيكو ان البد ام البعثات اعالن في به التقدم يمكنني هل اليابان

 علمة المواد وجمع للماجستير فقط متاحة والتي   EJEP منح خالل

 للماجستير

 للبعثات الموحد االعالن خالل من باليابان علميه مهمه على للحصول التقدم يمكنكم

 .EJEP اليابانيه المصريه المبادره الى تلقائيا سيادتك ايفاد تحويل يتم وسوف

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 و شهور ثالثه و سنه اربعين يبلغ سنى 2019-12-29 فى انى 

 طشر الن التقدم لى يصلح هل مدرس انا و علميه مهمه لاليفاد اتقدم

 واعان كل في ام الماجستير و الدكتوراه فى فقط في موجود التجاوز

  االيفاد

 .للسن بالنسبه العلميه المهمه فى استثناء اليوجد
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 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 ٦ لمدة علمية مهمة وسافرت المانيا من الدكتوراه علي حصلت نا

 اذاست انا دلوقتى ، جديده التوفل شهادة قدمت ما بعد بأمريكا شهور

 تانى لغه شهاده اجيب الزم وال توفل بدون امريكا اقدم ممكن مساعد

 .لغه شهاده تقديم يجب

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 هناك هل الدكتوراة بعد العلمية للمهمات البعثات اعالن خصوصب

 ولد في اللغة يشترط هل نعم االجابة كانت واذا للتقدم؟ للغة شرط

 ؟ االنجليزية بغير ناطقة

 اكاديمى االيلتس اختبار فى درجات 6 مطلوب ، وشروطه االعالن على االطالع ارجو

 .سنتين لمده صالح

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 مساعد أستاذ االن وانا مدرس درجه في علميه مهمه علي حصلت

 فيه كنت اللى المعمل نفس من قبول خطاب علي حصلت لو هل

 اللغه شرط يطبق

 االعالن لشروط وفقا   المطلوب اللغوى المستوى تقديم يجب

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 روسيا بدولة للدولة المقدمة المنحة من الدكتوراه على حصلت قد

 خطه العالن التقدم فى ارغب.2018-10-05 بتاريخ األتحادية

 2019/2020 لعام الدراسيه البرامج جميع تشمل السنويه البعثات

 بشأن سؤالين لدى ، 2022 ـ 2017 الثامنه الخمسيه الخطه من

 ارفاق يجوز هل ciritificate اصل:  علميه مهمه على الحصول

 صرىالم الثقافى المكتب من ومعتمده االنجليزيه باللغه ترجمه شهاده

 نم المعادله شهاده اصل معها مرفق روسيه للشهاده بروسيا بموسكو

 النماذج ملىء حاله فى ، المصريه للجامعات االعلى المجلس

 العلميه  PD04-2019 من وامثاله 2 ـ للمهمات بالتقدم الخاصه

 فى المكتوبين القادمين اسطر الثالث ازالة يمكن هل ، نموذج مثل

 ( :هامه مالحظات) صفحه كل ذيل

 بالمكت بخاتم معتمده الدكتوراه على الحصول شهاده من االصل طبق صوره تقديم يجب

 جالنماذ من المالحظات اليجوز ولكن ، المعادله شهاده صوره بها مرفقا   بروسيا الثقافى

 .بنود اى ازاله بدون هى كما واستيفائها طبعها ونرجو
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