اإلدارة المركزية للبعثات
اعالن عن خطه البعثات السنوية تشمل جميع البرامج الدراسية
األسئلة الشائعة
إصدار v1.0-07-19-2020
نوع البعثة
عام

السؤال
ما هو تاريخ اإلعالن الرسمي الذي يتم على أساسه احتساب كافة
شروط اإلعالن مثل السن وتاريخ التعين والتسجيل ...الخ

عام

هل يتم التقدم لإلعالن ورقيا وإلكترونيا مثل كل عام؟

عام

سوف تقوم البعثات بعمل تحقق إلكتروني من شهادة المستوي
اللغوي ،هل هناك أي متطلبات من المتقدم لتوفير عملية التحقق
اإللكتروني؟

عام

ما هو المقصود بكشف النزاهة العلمية الذي سوف يطبق في خطة
البعثات الجديدة؟

اإلجابة
الموعد الرسمي إلعالن البعثات  2021-2020هو  19يوليو .2020
تسهيال على السادة المتقدمين ،تقرر أن يكون التقدم لخطة البعثات  2021-2020هذا
العام إلكترونيا فقط خالل فترة اإلعالن بحيث يتم رفع نسخة إلكترونية من كافة نماذج
التقدم واالستمارات والمستندات األصلية على الموقع اإللكتروني .علما بأنه سوف يتم
طلب تقديم كافة نماذج التقدم المعتمدة والخطة البحثية المعتمدة وأصول كافة أصول
المستندات المطلوبة ورقيا بعد اإلنتهاء من عملية التحكيم .علما بأنه في حالة إكتشاف
أي اختالف بين ما تم رفعه إلكترونيا وما تم تقديمه ورقيا بعد عملية التحكيم ،سوف يتم
استبعاد المرشح من اإلعالن.
سوف يتم التحقق من شهادة اللغة الكترونيا مع الجهات المصدرة لهذه الشهادات ،وعليه
يجب على المتقدم توفير ما يلي:
 :IELTS في أستمارة التسجيل اإللكترونية ،يجب وضع رقم التسجيل الخاص
بك  Exam IDأو Registration Number.
 :TOFEL اذا كنت سوف تتقدم لالمتحان خالل فترة اإلعالن ،فيجب خالل
اإلمتحان وضع كود اإلدارة المركزية للبعثات:
C692 Institution Name CDM-Ministry of Higher Educe
سوف يتم تطبيق كشف النزاهة العلمية على جميع الخطط البحثية المقدمة لجميع أنواع
البعثات .وسوف يتم استبعاد أي متقدم من اإلعالن في حالة ثبوت أي مخالفة للمبادئ
النزاهة العلمية من خالل نسبة التطابق التي سوف يتم حسابها من خالل البرامج
المتخصصة في هذا الشأن.
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مالحاظات

عام
عام
عام

عام

بالنسبة لشرط اللغة ،هل يمكن التقدم للحصول على بعثه بإيصال
اللغة لحين الحصول على شهادة اللغة؟
امتحان  IELTSمطلوب عام او أكاديمي؟
كنت إشراف مشترك فى امريكا لمده سنتين وسوف أقوم بالتقدم لمهه
علميه فى امريكا أيضا هل يشترط لغة مع العلم انها نفس الدولة؟
إذا كنت سأسافر إلى دولة ألمانيا والمشرف ال يطلب منى الحصول
على اللغة األلمانية هل يتم إعفائي من الحصول على مستوى اللغة
 B2؟ ام البد من الحصول؟

عام

هل المقصود قبول من جامعة تقديم قبول رسمي من الجامعة ام
موافقة استاذ جامعي بالخارج؟

عام

ما هو الحد األقصى للمصروفات الدراسية السنوية في الجامعة؟

عام

ما هي استمارة استطالع الراي؟

عام

هل االعالن شامل منحة البنوك االعالن الثالث للبعثات الكاملة؟

عام

في حال االستيفاء بشروط البعثة كاملة متضمنة ذلك الحصول على
موافقة الجامعة األجنبية هل المفاضلة تتم هنا بيني وبين زمالئي
المتقدمين على حسب مستوى وترتيب الجامعة عالميا أم على اساس
المستوى اللغوي؟

ال .ال يجوز التقدم بإيصال الحجز ولن يتم قبول المستندات الخاصة بالمتقدم في حال عدم
تقديم أصل شهادة اللغة.
المطلوب اختبار االيلتس (اكاديمي) لكل أنواع اإليفاد.
يحب تقديم المستوى اللغوي المطلوب ويرجى الرجوع الى شروط اإلعالن.
إذا كانت لغة الدراسة اإلنجليزية يجب تقديم مستوى لغة إنجليزي ،ويجب احضار من
المشرف خطاب يفيد ان الدراسة باللغة اإلنجليزية ولو الدراسة باأللمانية يجب تحقيق
المستوى اللغوي المطلوب للغة األلمانية.
مطلوب خطاب من استاذ مشرف بقبولك عند التقدم ،ثم يتم تقديم خطاب من الجامعة
بالقبول النهائي قبل السفر لتنفيذ البعثة.
قيمه المصاريف الدراسيه ومصاريف االبحاث تختلف من دوله الى اخرى ومن تخصص
الى اخر ،وفى حالة قبولكم فى البعثه سوف يتم عرض االمر على اللجنه التنفيذيه للبعثات
للنظر فى قيمه المصاريف الدراسيه المطلوبه وفقا لما يرد من المكتب الثقافى المصرى
المختص بدوله االيفاد.
هى إستمارة خاصه باستطالع رأى الجهات المعنية فى السفر ويمكن الحصول عليها من
اداره العالقات الثقافيه بالجامعة (الجهه الموفده).
االعالن الموحد اليشمل برنامج البنوك حيث ان برنامج البنوك مخصص فقط لمهمات
التدريب االستراتيجي التي يعلن عنها على مدار العام على الموقع الرسمي للبعثات.
قواعد المفاضلة بين الدارسين على اساس كل تخصص على حده ويم وضع حد ادنى لكل
تخصص ويتم وضع درجه لترتيب الجامعة االكاديمي واهميه خطه البحث المقدمة
ومستوى اللغة للدارس.
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عام
بعثة
خارجية/
إشراف
مشترك
بعثة
خارجية/
إشراف
مشترك
بعثة
خارجية/
إشراف
مشترك

بعثة
خارجية/
إشراف
مشترك

هل اذا نجحت في الحصول على بعثة يمكن تأجيلها؟

تنفيذ البعثة خالل عام من تاريخ اعتماد النتيجة وفى حالة عدم التنفيذ خالل المهلة يتم
الغاء البعثة وتطبيق المادة  34من قانون البعثات رقم  112لسنه  1959بالحرمان من
الترشيح ألى بعثه او منحه لمده ثالث سنوات.

هل االستشاري  consultantبمستشفيات تابعة لجامعات بالخارج
يصلح ان يكون مشرف خارجي؟

ال يجوز ان يكون االستشاري مشرف خارجي للبعثات الخارجية او االشراف المشترك.

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

طبقا لقرار اللجنة التنفيذية بجلسة  5يوليو  ،2020يسمح للسادة الحاصلين على منح من
البنوك التقدم للحصول على بعثات في هذا اإلعالن .ويتم منح البعثة كاملة في حالة ما إذا
كانت منحة البنوك السابقة ال تزيد عن  6أشهر .وفى حالة زيادة منحة البنوك عن 6
أشهر ،يتم خصم المدة الزائدة عن  6أشهر من مدة البعثة الجديدة.

ممكن مدرس مساعد طبيب يقدم علي بعثه خارجيه للدكتوراه ? وال
الزم تكون اشراف مشترك؟

يجوز التقدم لألطباء للبعثات الخارجية سواء اكلينكى او اكاديمى.

حصلت علي منحة شخصية وهي منحة حصلت عليها من إحدى
الجامعات بالصين (ليست بعثة أو منحة مقدمة للدولة) وتم البدء في
تنفيذ المنحة منذ ايام قليلة لكن مرتب المنحة ضعيف جدا واتطلع
لتغيير الجامعة حيث اني معي موافقة من أساتذة في جامعات متقدمة
ال يمكنكم التقدم إلعالن البعثات الحالي للحصول على بعثه خارجيه ويرجى مراجعة
جدا من حيث الترتيب العالمي ولكني افتقد التمويل الالزم لدراسة
الدكتوراه في هذه الجامعات ولم استطع التقدم من قبل الي اعالن من شروط االعالن.
اعالنات البعثات وكل شروط التقدم للبعثات بما فيها شروط اللغه
منطبقة تماما واتطلع على الحصول على بعثه من الدولة توفر لي
ذلك.
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بعثة
خارجية/
إشراف
مشترك

انا مدرس مساعد بقسم اللغة اإلنجليزية – كلية اآلداب وأريد السفر
لبعثة خارجية للحصول على الدكتوراه من إنجلترا هل يتم إعفائي
من تقديم المستوى اللغوي المطلوب للبعثة نظرا ألنني أُدرس اللغة
اإلنجليزية بمعظم كليات جامعة حلوان (تخصص وغير تخصص)
وأريد السفر لدولة لغتها االم اإلنجليزية (إنجلترا)؟

بعثة
خارجية

بشأن موافقة احد الجامعات األجنبية في البعثات الكاملة
( . )acceptanceهل يلزم تقديمها مع الورق المطلوب حتى شهر
البد من تقديم موافقة المشرف االجنبى اثناء التقديم ثم يتم تقديم قبول الجامعة عند السفر.
 12ام ان الممكن تقديمها بعد القبول فى البعثة واعالن النتيجة؟

بعثه
خارجيه
بعثه
خارجيه

بعثه
خارجيه

هل للالقسام االكلينيكة الحق فى التقدم لالعالن ام االكاديمية فقط
حيث لم يشترط االعالن ذلك؟
أود االستفسار بخصوص التقدم لبعثه الدكتوراه الكامله ـ فى حاله اذا
كان المتقدم مسجل موضوع رساله الدكتوراه التزيد مده التسجيل
عن عام من تاريخ االعالن ـ هل المقصود من تاريخ بدايه االعالن
ام نهايته ـ
هل اإلعالن يتضمن برنامج المبادرة اليابانية المصرية للحصول
علي الدكتوراه من اليابان ؟ واذا كان متضمنا  ،فهل من الممكن اقدم
دكتوراه كاملة في المبادرة واقدم دكتوراه كاملة إلعالن البعثات
المصرية؟ وهل لو ينفع التقديم للبرنامجين معا معناه اني اقدم
نسختين من ورقي ؟ وهل مشروع الدكتوراه المقدم للبرنامجين
ممكن يكون مختلفين وال المطلوب مشروع واحد ؟

نعم يتم اعفائك من تقديم المستوى اللغوى للغه االنجليزيه عند التقدم ولكن يتم تقديم
المستوى اللغوى الذى تطلبه الجامعة االجنبيه عند السفر.

للطب اإلكلينيكي الحق فى التقدم للبعثات الخارجية.

لم يمر عام على تاريخ التسجيل فى بدايه االعالن .

االعالن الموحد يتضمن برنامج  EJEPويمكنكم التقدم من خالل االعالن لدولتين
(اليابان ـ ودوله اخرى) ولكن خطه بحث واحده ويتم توضيح الدوله االولى التى ترغب
بها فى التنفيذ ( رغبه اساسيه) ثم الدوله الثانيه كرغبه احتياطيه وذلك فى استماره
البيانات التى تتقدم بها.
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بعثه
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بعثه
خارجيه
بعثه
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هل خطاب قبول المشرف كافي بدال من خطاب الجامعة للتقدم
للبعثات ؟ ولو خطاب المشرف كافي ما البيانات المطلوب تدوينها
في هذا الخطاب ؟ واذا كان غير كافي ومطلوب خطاب قبول من
الجامعة  ،فهل خطاب الجامعة المشروط باللغة وخالفه ينفع ؟ وال
المطلوب خطاب قبول نهائي بعد استيفاء شروط الجامعة ؟

مطلوب عند التقدم خطاب قبول من احد االساتذه االجانب بالموافقه على االشراف على
رسالة الدكتوراه الخاصه بالبعثه ثم يتم تقديم موافقة الجامعه على التسجيل للدكتوراه عند
السفر.

معايا قبول جامعي غير مشروط لجامعة بتقبل  ٦.٥ايلتس وعايشة
ف انجلترا ليا سنتين ومتبقي لي سنتين هل شرط اللغة يطبق عليا ؟

البد من تحقيق المستوى اللغوى المطلوب

هل يجب ان يكون المعيد حاصل على الماجستير ام يكفى ان يكون
مسجل ماجستير؟

البد ان يكون مسجل للماجستير وليس حاصل على الماجستير عند التقدم.

وما هو موقف المعيد الذى لم يحصل على الماجستير بعد هل
يستطيع التقديم على البعثة دكتوراه الكاملة؟
خطاب قبول الجامعة (ماهى تفاصيله) هنا هل موافقة المشرف
وحدها تكفى حيث يمكن ان يحث الجامعة لقبول الحقا؟
بشأن المستوى اللغوي المطلوب يقول على المتقدم االلتزام بتقديم
الشرط االعلى اذا طلبته جهة االيفاد عند السفر  :فماهى جهة االيفاد
؟المقصود بها الكلية محل العمل؟

يمكنك التقدم للبعثة بشرط ان تكون مسجل للماجستير ومضى على التعيين على االقل
عام.
مطلوب خطاب قبول مبدئى من المشرف االجنبى وقبل السفر مطلوب موافقه الجامعة
بالخارج.

جهة االيفاد ( الجامعة األجنبية التي ستدرس بها بالخارج).

انا األن مستوفي جميع الشروط من سن و حد ادني للغة والجامعة
التي ارغب في االلتحاق بها طلبت مستوى لغوي أعلى من
تقبل البعثات بشرط اللغة المطلوب وهو  6.5درجات ايلتس اكاديمى او  79درجه تويفل
 60توفيل ولكني تفاوضت معها وحصلت على الموافقة بما
دولي واذا طلبت الجامعة األجنبية مستوى اعلى فيجب تحقيقه قبل السفر.
احرزت من مستوى لغوى ـ هل تقبل الموافقة من قبل ادارة البعثات؟
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بعثه
خارجيه

انا معيدة تم تعييني من  ٢٠١٤وسوف اناقش الماجستير خالل ٣
أشهر من االن .هل يحق لي التقدم لبعثة كاملة للدكتوراه من خالل
اعالن البعثات؟

بعثه
خارجيه

انا ناوى أقدم على جامعات في الواليات المتحدة االمريكية في مجال
القانون للحصول على درجة الدكتوراه وكما هو معلوم فان االلتحاق
بالماجستير يعتبر متطلب جوهري قبل الحصول على قبول لاللتحاق
بالدكتوراه هناك .ولذا كنت عاوز استفسر عن إمكانية التقديم للبعثات
بقبول من جامعة أمريكية لاللتحاق للماجستير في القانون حيث انه
من المستحيل الحصول على قبول للدكتوراه طالما لم احصل مسبقا
على ماجستير من هناك .خاصة انه من الممكن االنتهاء من
الماجستير والقانون خالل أربع سنوات وهي نفس مدة التمويل
المتاحة من البعثات.

بعثه
خارجيه

هل يمكن اذا حصلت على قبول للدكتوراه في جامعة أوروبية وتم
اشتراط الحصول المسبق على ماجستير لمدة تسعة اشهر او كورس
تمهيدي فهل هذا ممكن تحت اطار البعثات طالما انه لن اتعدى المدة
المحددة للتمويل؟

بعثه
خارجيه

لو حد حاصل على منحه بتمويل خارجي وهو مسافر حاليا للصين
للحصول على الدكتوراه هل يحق له أن يقدم في اإلعالن الحالي
للبعثات ،هل لو المتقدم حصل على الماجستير من الخارج ولكن لم
ينهى معادله الماجستير من المجلس االعلى للجامعات بعد فهل شهادة اليمكنكم التقدم إلعالن البعثات الحالي للحصول على بعثه خارجيه.
الماجستير كافية ام البد من معادله الماجستير أوال .وهل يشترط
تعيينه فى مدرس مساعد ام يمكن التقدم لوظيفة معيد؟

يمكنك التقدم للبعثة.

الغرض من البعثة الخارجية الحصول على الدكتوراه فقط ويشترط ان يكون المتقدم
حاصل على الماجستير ،وال يجوز االيفاد للحصول على الماجستير من امريكا وانما
المعلن عنه هو الحصول على الماجستير من اليابان وفقا لبرنامج المبادرة المصرية
اليابانية للتعليم.

فى حالة حصولك على بعثه وعند الحجز األكاديمي اشترط المشرف حصولك على
الماجستير او كورسات تمهيديه فال يجوز ذلك.
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هل فى االشراف المشترك سيطبق عليه بند عام واحد من التعيين ام
البد من استكمال السنتين؟

البد من استكمال عامين بالخدمه.

إشراف
مشترك

هل يمكن التقدم لمعاهد ومستشفيات فاى دولة وال الزم التقدم يكون
لجامعة؟

البد ورود موافقة جامعة اجنبيه وليس مستشفى او معهد.

إشراف
مشترك

بالنسبة لبعثة االشراف المشترك ،انا مسجلة بروتوكول من  6أشهر
بس المشرف الذي تواصلت معه لديه بروتوكول اخر ولهذا
سوف اضطر لتغيير الموضوع .ما إمكانية التقديم في البعثات وهو
ما يستغرق  3شهور للموافقة عليه فهل يمكن ان اتقدم للبعثات
بالموضوع الجديد لحين استكمال االوراق بالكلية علما بان
المشرفيين المصريين ورئاسة القسم متفقين على الموضوع الجديد.

إشراف
مشترك

ماجستير

ماجستير

ماجستير

اعالن بعثات الحصول على الماجستير من اليابان فقط ام اى دولة
اخرى مسموح بها؟
أود االستفسار عن أحد الشروط لبعثات جمع المادة العلمية
للماجستير برنامج  EJEPحيث ورد في اإلعالن  ،ان ال تزيد مده
التسجيل عن عام فاردت التوضيح اذا كان المقصود التسجيل نقطه
البحث ام منذ بدء دراسة الماجستير.
انا حاليا هقدم علي ماجيستير بالنسبه للشروط المطلوبه هل الزم
أكون عارف لغه يابانيه؟ وبالنسبه للشرطين دول هل الزم يكون
معايا نقطه بحث والالمشرف هناك اللى يحددلى النقطه؟ وهل الزم
اجيب موافقة دكتوره من الجامعة الى انا هسافر لها؟

بالنسبة لألشراف المشترك ،مطلوب تقديم خطه بحث فقط وتاريخ التسجيل لنقطه البحث
التي سوف تحققها في الخارج بعد حصولك على البعثة بموافقة مجلس الجامعة وغير
مطلوب بروتوكول حاليا.

لليابان فقط طبقا ً لبرنامج المبادره المصريه اليابانيه للتعليم .EJEP

تسجيل نقطه البحث لدراسه الماجستير.

اذا كانت دراستك باللغه االنجليزيه فالتحتاج الى اللغه اليابانيه  ،والبد من تحديد نقطه
البحث التى سوف توفد لليابان لتحقيقها ويجب احضار موافقة احد المشرفين باليابان
لالشراف على دراستك للماجستير.
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ماجستير

مكن اعرف التمويل المالي لبعثة الماجستير كام؟

مهمات ما
بعد
الدكتوراه

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

مهمات ما
بعد
الدكتوراه
مهمات ما
بعد
الدكتوراه
مهمات ما
بعد
الدكتوراه
مهمات ما
بعد
الدكتوراه
مهمات ما
بعد
الدكتوراه

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؟
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؟
هل يمكن التقديم علي المهمات ما بعد الدكتوراه باعالن البعثات
االخير لشخص حاصل علي اجازة مرافقة أو إعارة بالخارج؟

النسبه للمرتب للحصول على الماجستير من اليابان يتم تحديده من االداره العامه
لالشراف المالى ورعايه المبعوثين بعد قبولك بالبعثه.

نعم يجوز التقدم لمهمه علميه لكل وظيفه.

اليجوز اعفائك و يجب إستيفاء شرط اللغة طبقا للقواعد المعلنة في هذا الشأن.

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

اذا وافقت الجهه الموفده على الترشيح فاليوجد مايمنع من ذلك .ويمكنكم ارسال الملف مع
احد ذويك بالوطن على ان يكون الملف كامال.

انني كنت بعثه إشراف مشترك الي إنجلترا خطه  ٢٠١٥-٢٠١٤وتم
حصولي على الدكتوراه عام  ٢٠١٨ففي هذه الحاله هل أنا معفي من
اليجوز اعفائك ويجب تقديم المستوى اللغوى المطلوب ويرجى الرجوع الى شروط
شرط اللغه علما بانني مسافر إلى إنجلترا للمهمة العلمية والمشرف
األجنبي ال يطلب لغه نظرا النه نفس المشرف في مرحله الدكتوراه اإلعالن.
ونفس الجامعة.
هل مستوى اللغه مطلوب عند التقدم لمهمه علميه باليابان  ،علما ً
بانى سبق وان حصلت على مهمه علميه باليابان فى وظيفه مدرس
لمده  9اشهر  ،وحاليا فى وظيفه استاذ مساعد.

البد من تحقيق المستوى اللغوى المطلوب حيث ان االعفاء للحاصلين على الدكتوراه من
الخارج.
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مهمات ما
بعد
الدكتوراه

مهمات ما
بعد
الدكتوراه

مهمات ما
بعد
الدكتوراه

مهمات ما
بعد
الدكتوراه

سافرت الي إمريكا بعثة إشراف مشترك وبعدها مهمة علمية إلي
دولة كندا لمدة عامين (أي اربعة سنوات دراسة في دولة ناطقة
باللغة اإلنجليزية) هل أحتاج إلي تقديم شهادة لغة في حالة التقدم
لمهمة علمية أخري في هذا األعالن الحالي ام يتم إعفاء الذين سبق
لهم السفر في مهمة علمية سابقا؟
أريد االستفسار عن شرط المستوى اللغوي عند التقدم لمهمة علمية
مابعد الدكتوراه ،حيث أنني مدرس في كلية األلسن وتخصصي هو
علوم اللغة األلمانية وعند التقدم ستكون ألمانيا هي دولة اإليفاد .فهل
يتعين على أيضا تقديم شهادة لغة؟

اليجوز اعفائك ويجب تقديم المستوى اللغوى المطلوب ويرجى الرجوع الى شروط
اإلعالن.

يتم اعفاء اعضاء المهمات العلميه فى تخصص اللغويات من تقديم المستوى اللغوى
المطلوب نظرا ً ألنه يقوم بتدريس اللغة ويرجى االطالع على شروط االعالن.

سبق لى الحصول على مهمة علمية لدولة إيطاليا حينما كنت مدرس
واآلن حصلت على اللقب العلمي ألستاذ مساعد والدرجة الوظيفية،
فهل شرط الحصول على مستوى لغة فى ال  IELTSعلما ً بأن
المستوى اللغوي المطلوب فى اللغة اإلنجليزية شرط أساسي لجميع الدول.
دولة اإليفاد ليس لغتها األساسية اإلنجليزية ؟ أم أنه شرط التقدم بكافة
أوراقي ومن بينها مستوى اللغة؟
انا استاذ مساعد بكليه الزراعة جامعه اسيوط واريد ان اتقدم
للحصول على مهمه علميه من الخطة السنوية 2020-2019
وستوالى هو انا كنت فى بعثه اشراف مشترك حصلت فى خاللها
على درجه الدكتوراه من النمسا بعد تغيير االيفاد بموافقة المكتب
الثقافي واداره البعثات والجامعة فى ذلك الوقت  ،هل فى هذه الحاله
سوف يتم اعفائى من شرط اللغه عند تقدمى لمهمه علميه  ،علما ً
بأننى سوف اسافر الى نفس البلد التى حصلت منها على الدكتوراه.

فى ضوء حصولك على الدكتوراه من نفس الدوله التى ستتقدم للمهمه العلميه بها يتم
اعفائك من شرط اللغه وفقا ً لما هو موضح باإلعالن.
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مهمات ما
بعد
الدكتوراه

مهمات ما
بعد
الدكتوراه
مهمات ما
بعد
الدكتوراه
مهمات ما
بعد
الدكتوراه

أنا اريد ان استفسر عن بعثات المهمات العلمية لما بعد الدكتوراه في
اليابان حيث ان لي خطاب قبول لعمل االبحاث ما بعد الدكتوراة في
اليابان هل يمكنني التقدم به في اعالن البعثات ام البد ان يكون من
خالل منح  EJEPوالتي متاحة فقط للماجستير وجمع المواد علمة
للماجستير.
انى فى  2020-9-29سني يبلغ اربعين سنه و ثالثه شهور و اتقدم
لإليفاد مهمه علميه و انا مدرس هل يصلح لى التقدم الن شرط
التجاوز موجود في فقط فى الدكتوراه و الماجستير ام في كل انواع
االيفاد
بخصوص اعالن البعثات للمهمات العلمية بعد الدكتوراة هل هناك
شرط للغة للتقدم؟ واذا كانت االجابة نعم هل يشترط اللغة في دول
ناطقة بغير االنجليزية؟
حصلت علي مهمه علميه في درجه مدرس وانا االن أستاذ مساعد
هل لو حصلت علي خطاب قبول من نفس المعمل الذي كنت فيه
يطبق شرط اللغة.

يمكنكم التقدم للحصول على مهمه علميه باليابان من خالل االعالن الموحد للبعثات
وسوف يتم تحويل ايفاد سيادتك تلقائيا الى المبادرة المصرية اليابانية .EJEP

ال يوجد استثناء فى المهمة العلمية بالنسبة للسن.

ارجو االطالع على االعالن وشروطه ،مطلوب  6.5درجات فى اختبار االيلتس اكاديمي
صالح لمده سنتين.

يجب تقديم المستوى اللغوى المطلوب وفقا ً لشروط االعالن
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مهمات ما
بعد
الدكتوراه

مهمات ما
بعد
الدكتوراه
مهمات ما
بعد
الدكتوراه

قد حصلت على الدكتوراه من المنحة المقدمة للدولة بدولة روسيا
االتحادية بتاريخ .2018-10-05ارغب فى التقدم العالن خطه
البعثات السنويه تشمل جميع البرامج الدراسية لعام 2021/2020
من الخطه الخمسيه الثامنه  2017ـ  ، 2022لدى سؤالين بشأن
الحصول على مهمه علميه  :اصل  ciritificateهل يجوز ارفاق
يجب تقديم صوره طبق االصل من شهاده الحصول على الدكتوراه معتمده بخاتم المكتب
شهاده ترجمه باللغه االنجليزيه ومعتمده من المكتب الثقافى المصرى
الثقافى بروسيا مرفقا ً بها صوره شهاده المعادلة ،ولكن اليجوز ازاله المالحظات من
بموسكو بروسيا للشهاده روسيه مرفق معها اصل شهاده المعادله من
النماذج ونرجو طبعها واستيفائها كما هى بدون ازاله اى بنود.
المجلس االعلى للجامعات المصريه  ،فى حاله ملىء النماذج
الخاصة بالتقدم للمهمات ـ  2وامثاله من  PD04-2020العلميه
مثل نموذج  ،هل يمكن ازالة الثالث اسطر القادمين المكتوبين فى
ذيل كل صفحه (مالحظات هامه).
هل من الالزم أن تكون تخصص (مهمات ما بعد الدكتوراه) في نفس
تخصص الدكتوراه ،حيث أني أعمل ( ُمسكن) حاليا ً في قسم منشأ
اذا وافقت جهتك الموفدة على ترشيحك لمهمه علميه فال مانع من التقدم.
حديثا ً وليس القسم الذي حصلت فيه علي الدكتوراه؟
انا أستاذ مساعد حاصل على الدكتوراه من المانيا ولدى موافقة من
احدى الدول الناطقة باأللمانية وهي النمسا والمشرف ال يمانع فى
كتابة بيان بان اللغة الرئيسية هي االلمانية فهل هناك أى عائق
للتقدم؟

يتم اعفائك من تقديم شهاده اللغه اإلنجليزية اذا تقدمت بافاده من جهتك الموفدة بانك
حصلت على الدكتوراه باللغة األلمانية وتقديم خطاب من المشرف األجنبي يفيد بأن
االبحاث ستتم باللغة األلمانية.

إذا لم تجد اإلجابة للسؤال أو االستفسار الخاص بك ،بالرجاء أرسال أي استفسارات بخصوص هذا اإلعالن الى البريد اإللكترونيcall2020@cdm.edu.eg :
وسوف يقوم فريق العمل المتخصص بالرد على استفسارك في أسرع وقت ممكن .كما يجب مراجعة الموقع الرسمي للبعثات لالطالع على اإلصدارات الدورية من األسئلة
الشائعة التي يتم مراجعتها دوريا خالل فترة اإلعالن.
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