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 ( الخاص باالسئلة الشائعه حول خطه البعثات 2ملحق رقم )

 ) الجزء الثانى( 2222/2222لعام 
 

 مالحاظات اإلجابة السؤال  نوع البعثة

 عام
 بإيصال بعثه على للحصول التقدم يمكن هلبالنسبة لشرط اللغة، 

 اللغة؟ شهادة على الحصول لحين اللغة

ولن يتم قبول المستندات الخاصة بالمتقدم في حال عدم  الحجز بإيصال التقدم يجوز . الال

 تقديم أصل شهادة اللغة.

 

 عام
 ؟أكاديمي او عام مطلوب IELTS امتحان

 
 لكل أنواع اإليفاد. ()اكاديمي االيلتس اختبارالمطلوب 

 

 عام

 فى علميه لمهه بالتقدم أقوم وسوف امريكا فى مشترك إشراف كنت

 ؟الدولة نفس انها العلم مع لغة يشترط هل أيضا امريكا

 

 اإلعالن. شروط الى الرجوع ويرجى المطلوب اللغوي المستوى تقديم يحب

 

 عام

 ام الجامعة من رسمي قبول تقديم جامعة من قبول المقصود هل

 ؟بالخارج جامعي استاذ موافقة

  

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

 .تسلبم الملف الورقي عند النهائي بالقبول

 

 ما هو الحد األقصى للمصروفات الدراسية السنوية في الجامعة؟ 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

 

 

 عام

 على الحصول ذلك متضمنة كاملة البعثة بشروط االستيفاء حال في

 زمالئي وبين بيني هنا تتم المفاضلة هل األجنبية الجامعة موافقة

 على أم عالميا الجامعة وترتيب مستوى حسب على المتقدمين

 ؟اللغوي المستوى اساس

 

 ادنى حد وضع متوي حده على تخصص كل اساس على الدارسين بين المفاضلة قواعد

 المقدمة البحث خطه واهميه االكاديمي الجامعة لترتيب درجه وضع ويتم تخصص لكل

مع التكرم بمراجعه المالحق المرفقه باالعالن والموضح بها  للدارس اللغة ومستوى

 ( الخاص معاييراالختيار.4رقم )ملحق 

 

 ؟تأجيلها يمكن بعثة على الحصول في نجحت اذا هل عام
 يتم المهلة خالل التنفيذ عدم حالة وفى النتيجة اعتماد تاريخ من عام خالل البعثة تنفيذ

 من بالحرمان 0202 لسنه 144 رقم البعثات قانون من 11 المادة وتطبيق البعثة الغاء
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 .سنوات ثالث لمده منحه او بعثه ألى الترشيح

 بعثة

/ خارجية

 إشراف

 مشترك

 بالخارج لجامعات تابعة بمستشفيات consultant االستشاري هل

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

 

بعثة 

خارجية/ 

إشراف 

 مشترك

 وال?  للدكتوراه خارجيه بعثه علي يقدم طبيب مساعد مدرس ممكن

 ؟مشترك اشراف تكون الزم

وفقا لما هو موضح  اكاديمى او اكلينكى سواء الخارجية للبعثات لألطباء التقدم يجوز

 باالعالن.

 

بعثة 

خارجية/ 

إشراف 

 مشترك

 السفر وأريد اآلداب كلية – اإلنجليزية اللغة بقسم مساعد مدرس انا

 إعفائي يتم هل إنجلترا من الدكتوراه على للحصول خارجية لبعثة

 اللغة أُدرس ألنني نظرا للبعثة المطلوب اللغوي المستوى تقديم من

( تخصص وغير تخصص) حلوان جامعة كليات بمعظم اإلنجليزية

 ؟(إنجلترا) اإلنجليزية االم لغتها لدولة السفر وأريد

 

 تقديم يتم ولكن التقدم عند االنجليزيه للغه اللغوى المستوى تقديم من اعفائك يتم نعم

 .السفر عند االجنبيه الجامعة تطلبه الذى  اللغوى المستوى

 

 خارجية بعثة

 الكاملة البعثات في األجنبية الجامعات احد موافقة بشأن

(acceptance . )على  المطلوب الورق مع تقديمها يلزم هل

 ؟النتيجة واعالن البعثة فى القبول بعد تقديمها الممكن ان ام الموقع 

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

 .الملف الورقي 

 

 خارجيه بعثه
 فقط االكاديمية ام لالعالن التقدم فى الحق االكلينيكة للالقسام هل

 ؟ذلك االعالن يشترط لم حيث
 .الخارجية للبعثات التقدم فى الحق اإلكلينيكي للطب

 

 خارجيه بعثه

 حاله فى ـ الكامله الدكتوراه لبعثه التقدم بخصوص االستفسار أود

 مده التزيد الدكتوراه رساله موضوع مسجل المتقدم كان اذا

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

  ـ نهايته ام االعالن

 

وفقاً لقرار اللجنه التنفيذيه  شهر فى تاريخ بدء االعالن 11على اال تزيد مدة التسجيل عن 

 . للبعثات فى هذا الشأن

 

 خارجيه بعثه
 للحصول المصرية اليابانية المبادرة برنامج يتضمن اإلعالن هل 

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

 لدولتين االعالن خالل من التقدم ويمكنكم EJEP برنامج يتضمن الموحد االعالن

 ترغب التى االولى الدوله توضيح ويتم واحده بحث خطهب ولكن( اخرى ودوله ـ اليابان)
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 إلعالن كاملة دكتوراه واقدم المبادرة في كاملة دكتوراه اقدم

 اني معناه معا للبرنامجين التقديم ينفع لو وهل المصرية؟ البعثات

 المقدم الدكتوراه مشروع وهل ؟ ورقي  من نسختين اقدم

 ؟ واحد مشروع المطلوب وال مختلفين يكون ممكن للبرنامجين

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

، علماً بأن للبعثات الحق فى ترشيحك للجامعة االعلى ترتيبا  بها تتقدم التى البيانات

 العالمى . QSأكاديمياً وفقا لتصنيف 

 خارجيه بعثه

 يفاقيم و ايلتس ٥.٦ بتقبل لجامعة  مشروط غير جامعي قبول لدي

 ؟ عليا يطبق اللغة شرط هل سنتين لي ومتبقي سنتين ليا انجلترا

 

 .المطلوب اللغوى المستوى تحقيق من البد

 

 خارجيه بعثه

 يكون ان يكفى ام الماجستير على حاصل المعيد يكون ان يجب هل

 ماجستير؟ مسجل

 

 .مسجل للماجستبر ومر على تسجيله عام على االقل في بداية االعالن  يكون ان البد

 

 خارجيه بعثه

 يستطيع هل الماجستير على يحصل لم الذى المعيد موقف هو وما

 ؟الكاملة دكتوراه البعثة على التقديم

 

 االقل على التعيين على ومضى للماجستير مسجل تكون ان بشرط للبعثة التقدم يمكنك

بحيث ان تكون عند ترشيحك للبعثه مؤهل للسفر وبكون مر عام على تسجيله  .عام

كنت تعلم جيداً أن للدكتوراه  الن الغرض من البعثه هو الحصول على الدكتوراه ، اما اذا 

امامك وقت اطول فى االنتهاء من الماجستير فيمكنك تأجيل التقدم للبعثه لحين حصولك 

 على الماجستير.

 

 خارجيه بعثه

 المشرف موافقة هل تفاصيله( هنا ماهى) الجامعة قبول خطاب 

 ؟الحقا لقبول الجامعة يحث ان يمكن حيث تكفى وحدها

 

وعند تسليم الملف الورقي في حالة  االجنبى المشرف من مبدئى قبول خطاب مطلوب

 .بالخارج الجامعة موافقه القبول يتم تسليم 

 

 خارجيه بعثه

 بتقديم االلتزام المتقدم على يقول المطلوب اللغوي المستوى بشأن

 االيفاد جهة فماهى:  السفر عند االيفاد جهة طلبته اذا االعلى الشرط

 ؟العمل محل الكلية بها ؟المقصود

 

 .(بالخارج بها ستدرس التي األجنبية الجامعة)  االيفاد جهة

 

 ٣ خالل الماجستير اناقش وسوف ٤١٠٢ من تعييني تم معيدة انا خارجيه بعثه

 خالل من للدكتوراه كاملة لبعثة التقدم لي يحق هل .االن من أشهر

 البعثات اعالن

 

 .للبعثة التقدم يمكنك

 

 في االمريكية المتحدة الواليات في جامعاتب التقديمارغب في  خارجيه بعثه

 فان معلوم هو الدكتوراه وكما درجة على للحصول القانون مجال

بوجد فى االعالن نوعين ايفاد ) بعثه خارجيه للحصول على الماجستير ـ بعثه خارجيه 

للحصول على الدكتوراه ( اذا كنت ترغب فى الحصول على الماجستير من الخارج فتقدم 
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 على الحصول قبل جوهري متطلب يعتبر بالماجستير االلتحاق

 عن استفسر عاوز كنت ولذا هناك. بالدكتوراه لاللتحاق قبول

 لاللتحاق أمريكية جامعة من بقبول للبعثات التقديم إمكانية

 قبول على الحصول المستحيل من انه حيث القانون في للماجستير

 خاصة هناك. من ماجستير على مسبقا احصل لم طالما للدكتوراه

 سنوات أربع والقانون خالل الماجستير من االنتهاء الممكن من انه

 البعثات. من المتاحة التمويل مدة وهي نفس

 .لبعثة الماجستير 

 وتم أوروبية جامعة في للدكتوراه قبول على حصلت اذا يمكن هل خارجيه بعثه

 كورس او اشهر تسعة لمدة ماجستير على المسبق الحصول اشتراط

 اتعدى انه لن طالما البعثات اطار تحت ممكن هذا تمهيدي فهل

 ؟للتمويل المحددة المدة

 

اذا كنت تعلم ان الجامعة االجنبيه تطلب الحصول على الماجستير أوال فيجب التقدم لبعثه 

 .للماجستير او لجمع الماده العلميه للماجستير وليس للدكتوراه 

 

 للصين حاليا مسافر وهو خارجي بتمويل منحه على حاصل حد لو خارجيه بعثه

 الحالي اإلعالن في يقدم أن له يحق هل الدكتوراه على للحصول

 لم ولكن الخارج من الماجستير على حصل المتقدم لو هل للبعثات،

 فهل بعد للجامعات االعلى المجلس من الماجستير معادله ينهى

 وهل  أوال. الماجستير معادله من البد ام كافية الماجستير شهادة

 ؟معيد لوظيفة التقدم يمكن ام مساعد مدرس فى تعيينه يشترط

 

 وفقاً لنص القانون  خارجيه بعثه على للحصول الحالي البعثات إلعالن التقدم يمكنكمال

 

 إشراف

 يكون التقدم الزم وال دولة ىف ومستشفيات لمعاهد التقدم يمكن هل مشترك

 لجامعة؟

يمكن التقدم لبعثة االشراف المشترك لمستشفى النهاء الجزء الخارجى ويفضل ان تكون 

مستشفى ملحقه بجامعة ذات ترتيب أكاديمى عالى حتى التفقد درجه الترتيب االكاديمى 

 .من درجه التقييم حيث انها من ضمن معايير االختيار. 

 

 

 إشراف

 مشترك

 أشهر 6 من بروتوكول مسجلة انا ،المشترك االشراف لبعثة لنسبةبا

 ولهذا اخر بروتوكول لديه معه تواصلت الذي المشرف بس

وهو  البعثات في التقديم نيةامكما إ .الموضوع لتغيير اضطر سوف

 للبعثات اتقدم ان يمكن فهل عليه للموافقة شهور 3 يستغرق ما

 بان علما بالكلية االوراق استكمال لحين الجديد بالموضوع

 البحث لنقطه التسجيل وتاريخ فقط بحث خطه تقديم مطلوب ،المشترك لألشراف النسبةب

 وغير الجامعة مجلس بموافقة البعثة على حصولك بعد الخارج في قهاتحق سوف التي

 .حاليا بروتوكول مطلوب
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 الجديد. الموضوع على متفقين ورئاسة القسم المصريين المشرفيين

 

 ماجستير

 العلمية المادة جمع لبعثات الشروط أحد عن االستفسار أود

 مده ال تزيدن ا ، اإلعالن في ورد حيث EJEP برنامج للماجستير

 نقطه التسجيل المقصود كان اذا التوضيح فاردت عام عن التسجيل

 .الماجستير دراسة بدء منذ ام البحث

 .الماجستير لدراسه البحث نقطه تسجيل

 

 ماجستير

 الزم 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

االعالن لالطالع على بعثة الماجستير متاحة لجميع دول العالم ويرجى مراجعة شروط 

 .المستوى اللغوى المطلوب اذا كنت ترغب فى السفر لدولة اخرى غير اليابان

 

مهمات ما 

بعد 

 الدكتوراه

 مساعد استاذ وظيفة 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

 على حصولي لسابق اإلنجليزية اللغة شهاده تقديم من إعفائي يمكن

 للحصول ومتقدم باإلنجليزية ناطقه دوله من مشترك اشراف بعثه

 ؟اإلنجليزية لغتها بدوله علميه مهمه على

 فاء شرط اللغة طبقا للقواعد المعلنة في هذا الشأن. ييجب إست يجوز اعفائك وال

 

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؟

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

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 ٤١٠٦-٤١٠٢ خطه إنجلترا الي مشترك إشراف بعثه كنت انني

 هل أنا الحاله هذه ففي ٤١٠٢ عام الدكتوراه على حصولي وتم

 العلمية للمهمة إنجلترا إلى مسافر يبانن علما اللغه شرط من معفي

 في المشرف نفس النه نظرا لغه يطلب ال األجنبي والمشرف

   .الجامعة ونفس الدكتوراه مرحله

 شروط الى الرجوع ويرجى المطلوب اللغوى المستوى تقديم بويجاليجوز اعفائك 

 اإلعالن.

 

 ما مهمات

 بعد

 علماً  ، باليابان علميه لمهمه التقدم عند مطلوب اللغه مستوى هل

 مدرس وظيفه فى باليابان علميه مهمه على حصلت وان سبق بانى

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

 .الخارج
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 .مساعد استاذ وظيفه فى وحاليا ، اشهر 4 لمده الدكتوراه

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 علمية لمهمة التقدم عند اللغوي المستوى شرط عن االستفسار أريد

 هو 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

 ويرجى االطالع على شروط االعالن. اللغة بتدريس يقوم ألنه نظراً  المطلوب

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 اتقدم ان واريد اسيوط جامعه الزراعة بكليه مساعد استاذ انا

 0202-0214 السنوية الخطة من علميه مهمه على للحصول

 خاللها فى حصلت مشترك اشراف بعثه فى كنت انا هو وستوالى

 المكتب بموافقة االيفاد تغيير بعد النمسا من الدكتوراه درجه على

 هذه فى هل ،  الوقت ذلك فى والجامعة البعثات واداره الثقافي

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

 على منها حصلت التى البلد نفس الى اسافر سوف بأننى علماً 

 .الدكتوراه

 

 يتم بها العلميه للمهمه ستتقدم التى الدوله نفس من الدكتوراه على حصولك فى ضوء

 باإلعالن. موضح هو لما وفقاً  اللغه شرط من اعفائك

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 الدكتوراه بعد لما العلمية المهمات بعثات عن استفسر ان اريد ناأ

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

 يكون ان البد ام البعثات اعالن في به التقدم يمكنني هل اليابان في

 المواد وجمع للماجستير فقط متاحة والتي   EJEP منح خالل من

 .للماجستير علمة

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

 .EJEP اليابانية المصرية المبادرة الى تلقائيا سيادتك ايفاد تحويل يتم وسوف

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 و شهور ثالثه و سنه اربعين يبلغ سني تاريخ االعالن  فى انى 

 التقدم لى يصلح هل مدرس انا و علميه مهمه لإليفاد اتقدم

 في ام الماجستير و الدكتوراه فى فقط في موجود التجاوز شرط الن

  االيفاد انواع كل

 فى اى نوع من انواع االيفاد. للسن بالنسبة ستثناءالا ال يوجد

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 هناك هل الدكتوراة بعد العلمية للمهمات البعثات اعالن خصوصب

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

 االنجليزية؟ بغير ناطقة

 

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

، واذا كانت الدراسه فى دولة غير ناطقه باللغه االنجليزيه سوف تقدم  سنتين لمده صالح

 المستوى اللغوى المطلوب فى المستويات اللغويه االخرى والموضحه باالعالن.
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 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 مساعد أستاذ االن وانا مدرس درجه في علميه مهمه علي حصلت

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

 .اللغة شرط يطبق

 االعالن لشروط وفقاً  المطلوب اللغوى المستوى تقديم يجب

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 روسيا بدولة للدولة المقدمة المنحة من الدكتوراه على حصلت قد

 خطه العالن التقدم فى ارغب.0211-12-20 بتاريخ االتحادية

 0201/0200 لعام الدراسية البرامج جميع تشمل السنويه البعثات

 بشأن سؤالين لدى ، 0200 ـ 0212 الثامنه الخمسيه الخطه من

 ارفاق يجوز هل ciritificate اصل:  علميه مهمه على الحصول

 الثقافى المكتب من ومعتمده االنجليزيه باللغه ترجمه شهاده

 شهاده اصل معها مرفق روسيه للشهاده بروسيا بموسكو المصرى

 ملىء حاله فى ، المصريه للجامعات االعلى المجلس من المعادله

  PD04-2020 من وامثاله 0 ـ للمهمات بالتقدم الخاصة النماذج

 القادمين اسطر الثالث ازالة يمكن هل ، نموذج مثل العلميه

 .(هامه مالحظات) صفحه كل ذيل فى المكتوبين

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

 من المالحظاتازاله  اليجوز ولكن المعادلة، شهاده صوره بها مرفقاً  بروسيا الثقافى

، مع االلتزام بالشروط  بنود اى ازاله بدون هى كما واستيفائها طبعها ونرجو النماذج

 وفقاً لما هو معلن من شروط عامه وكذلك المستندات المطلوبه.

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 في( الدكتوراه بعد ما مهمات) تخصص تكون أن الالزم من هل

 قسم في حالياً ( ُمسكن) أعمل أني حيث الدكتوراه، تخصص نفس

 اه؟الدكتور علي فيه حصلت الذي القسم وليس حديثاً  منشأ

النها هى التى  التقدم من مانع فال علميه لمهمه ترشيحك على الموفدة جهتك وافقت اذا

 ستعتمد خطه البحث التى ستتقدم بها للحصول على المهمه العلميه.

 

 

 ما مهمات

 بعد

 الدكتوراه

 من موافقة ولدى المانيا من الدكتوراه على حاصل مساعد أستاذ انا

 فى يمانع ال والمشرف النمسا وهي باأللمانية الناطقة الدول احدى

 عائق أى هناك فهل االلمانية هي الرئيسية اللغة بان بيان كتابة

 للتقدم؟

 

 بانك الموفدة جهتك من بافاده تقدمت اذا اإلنجليزية اللغه شهاده تقديم من اعفائك يتم

 بأن يفيد األجنبي المشرف من خطاب وتقديم األلمانية باللغة الدكتوراه على حصلت

 .األلمانية باللغة ستتم االبحاث

 

  
 
 

 call2021@cdm.edu.egالبريد اإللكتروني:  بخصوص هذا اإلعالن الى إذا لم تجد اإلجابة للسؤال أو االستفسار الخاص بك، بالرجاء أرسال أي استفسارات
كن.على استفسارك في أسرع وقت مم وسوف يقوم فريق العمل المتخصص بالرد

mailto:call2021@cdm.edu.eg

