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 اإلدارة المركزية للبعثات
 عن خطه البعثات السنوية تشمل جميع البرامج الدراسيةاعالن 

   

 

من الخطة الخمسية  2019/2020تعلن اإلدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي عن فتح باب التقدم لخطة البعثات السنوية لعام 
ن خالل الفترة مبالنظام التنافسي للساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجهات المدرجة بخطه البعثات 2022ـ  2017الثامنة 

 .29/12/2019حتى  29/9/2019
 
 

 تعريف بأنواع اإليفاد المختلفة:
 

 والتخصص اليها الموفد للدولة وفقا   اقصى كحد سنوات 4 الى سنوات 3 من تتراوح مدتها :الدكتوراه على للحصول خارجيه بعثه. 

 زيارة يوجد وال للتجديد قابل غير فقط واحد عام لمده بالوطن: لها المسجل للدكتوراه ابحاث إلجراء المشترك االشراف بعثة 
 (.مشرفه نيوتن برنامج)  وانجلترا( EJEP برنامج) اليابان لدوله المرشحين للساده للمشرفين

 علميه مهمات: (Post Doctor  مشروع كتابه ـ معامل زيارات ـ علميه مدارس زيارات ـ علمي تبادل ـ  )شهور 3 من مدتها 
 (.أستاذ ـ مساعد استاذ ـ مدرس)  الوظيفه حسب شهور 6 الى

 ـ:الى باإلضافة السابقة االيفاد انواع لجميع التقدم يمكن لليابان المرشحين للساده 
o الماجستير لدرجه مسجل المتقدم يكون ان بشرط:  عام لمده للماجستير علميه ماده جمع . 
o عامين اقصى بحد الماجستير على الحصول . 

 نالبلدي بين الموقع التنفيذي للبرنامج وفقا   األجنبي الجانب من المقدمة المادية والمزايا النفقات هي :للدولة المقدمة المنح. 
 
 
 

  ـالشروط العامة :أوال : 
 لك المدة ولن يتم مد مهلة التقدم تحت أي ظرف.اإللتزام بمدة التقدم لإلعالن وتسليم الملفات الكترونيا وورقيا خالل ت 

 وفى حالة عدم التنفيذ خالل العام تعتبر البعثة الغية. تاريخ اعتماد النتيجةتنفيذ جميع انواع االيفاد خالل عام من االلتزام ب 

 .البعثات ال تتحمل أي نفقات الصطحاب األسرة ألي نوع من انواع االيفاد 

  على  قدمالمت وفى حالة حصول، بحد اقصى اختيار جامعتين لكل دوله يجوز لكل مرشح ان يتقدم لدولتين فقط من خالل االعالن
ي هذا ويعتبر معتذرا عن البعثة طبقا  للقواعد المتبعة فالمقدمة للدولة  المنحةتنفيذ يلتزم المتقدم باحدى المنح المقدمة للدولة سوف 

 . الشأن.

 في نفس االعالن. بعثه خارجيه واشراف مشترك(على سبيل المثال: التقدم لجوز التقدم ألكثر من نوع ايفاد )ال ي 

  علميةمن خالل اللجان ال ام بدوله االيفاد التي تم التقييم على أساسها االلتزمقر الدراسة بعد اعتماد النتيجة وال يجوز تغيير. 

  . نتيجة الخطة المعتمدة نهائية ولن يتم قبول أي تظلمات على النتائج 

  برنامج اعداد الدارسين ال يجوز سفر أي مرشح اال بعد اجتيازه الدورة التدريبية Scholar Qualification Program 
(SQP)  .الذى سوف يقدم من خالل إدارة البعثات للدارسين المقبولين 

  حين كافة وتطبق على المرش، في كافة الدول وكافة التخصصات المذكورة بعدالخطة السنوية للبعثات تضم كافة البرامج الدراسية
وبرنامج نيوتن مشرفه وللساده  EJEPعلما  بأن السفر الى اليابان وانجلترا من خالل برامج  الشروط الخاصة بخطه البعثات ،

  إنجلترا.التقدم لدوله واحده من خالل هذا االعالن عدا  فيالحق الذين تقدموا إلعالن برنامج نيوتن مشرفه 

  طاقة اإلدارة المستدامة للمياه ـ ال) مشرفه نيوتن برنامج فيال يجوز التقدم على التخصصات الواردة  إنجلترا،وللمتقدمين لدوله
  (.المتجددة ـ االنتاج الغذائي المستدام ـ رعاية صحيه شامله ومتاحه بتكلفه معقوله
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 الشروط الواجب توافرها لجميع انواع االيفاد:ـملخص : ثانيا

 

البند/نوع 
 اإليفاد

 المهمات العلميه االشراف المشترك الحصول على الدكتوراه
 الحصول على الماجستير جمع ماده علميه للماجستير

 السن 

تاريخ االعالن ، عام فى  30االيزيد السن عن 
ويجوز للجنه التنفيذيه بعد اخذ رأى الجهه الموفده 

ان تتجاوز عن شرط السن لمده عامين 
 العتبارات تتصل بالمصلحه العامه.

 عام فى تاريخ االعالن 35

عاما  50عاما للمدرس ـ 40
عاما 55لالستاذ المساعد ـ 

لالستاذ   كحد اقصى فى تاريخ 
 االعالن

عام فى تاريخ االعالن ، ويجوز للجنه  30االيزيد السن عن 
التنفيذيه بعد اخذ رأى الجهه الموفده ان تتجاوز عن شرط السن 

 لمده عامين العتبارات تتصل بالمصلحه العامه.
  

 الوظيفه

مدرس مساعد اوباحث مساعد او معيد او مساعد 
باحث بشرط ان يكون حاصل على الماجستير فى 

للساده الذين تخصص البعثه/ ويمكن التقدم 
امضوا عاما فى الخدمه فى تاريخ االعالن و 

الماجستير وعلى  بشرط ان يكون مسجل رساله
 اال بعد استكماله عامين بالخدمه البعثة  ينفذ ال ان

مدرس مساعد / باحث مساعد 
وان يكون حاصل على 

 الماجستير فى تخصص البعثه

مدرس/استاذ مساعد )لقب علمى( 
 / استاذ )لقب علمى(

معيد او مساعد باحث ويمكن 
التقدم للساده الذين امضوا 
عاما فى الخدمه فى تاريخ 
االعالن و بشرط ان يكون 
مسجل رساله الماجستير 

ال ا  البعثة  ينفذ ال انوعلى 
 بعد استكماله عامين بالخدمه

عيد او مساعد باحث ويمكن التقدم م
للساده الذين امضوا عاما فى 

الخدمه فى تاريخ االعالن وعلى 
البعثة  اال بعد استكماله  ينفذ ال ان

 عامين بالخدمه

المؤهل 
 المطلوب

بكالوريوس بتقدير جيد جدا على االقل / 
 الماجستير اذا وجد

بكالوريوس بتقدير جيد جدا 
 على االقل / الماجستير

 حصول على الدكتوراه ال
 بكالوريوس بتقدير جيد جدا على االقل 

المستوى 
 اللغوى

درجات فى اختبار ال   6الحصول على 
IELTS  فى اختبار الـ   60أوIBT  الدولى

كحد ادنى على ان تكون الشهاده صالحه لمدة 
 عامين على االكثر من تاريخ االمتحان

  على ان يلتزم بتقديم المستوى اللغوى
االعلى اذا طلبته جهه االيفاد عند 

 السفر.

درجات فى   6الحصول على 
  60أو  IELTSاختبار ال 

الدولى  IBT فى اختبار الـ 
كحد ادنى على ان تكون 
الشهاده صالحه لمدة عامين 
على االكثر من تاريخ 

 االمتحان.

درجات فى   6الحصول على 
فى   60أو  IELTSاختبار ال 
الدولى كحد ادنى  IBT اختبار الـ

على ان تكون الشهاده صالحه لمدة 
عامين على االكثر من تاريخ 
االمتحان. ويتم اعفاء الساده 
الحاصلين على الدكتوراه من 

الخارج من تقديم المستوى اللغوى 
بشرط ان تكون فى نفس اللغه  
 الحاصل عليها على الدكتوراه  

فى  60أو  IELTSدرجات فى اختبار ال   6الحصول على 
 اختبار الـ 

IBT  الدولى كحد ادنى على ان تكون الشهاده صالحه لمدة عامين
 على االكثر من تاريخ االمتحان

 غير مطلوب  اللغه اليابانيه

بالنسبة للدارسين المرشحين لتخصص اللغه اليابانية يقدم شهاده اللغه 
اعفائهم من تقديم المستوى اللغوي المطلوب للغة  ويتم  N4اليابانية

 اإلنجليزية.
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 الشروط الواجب توافرها لجميع انواع االيفاد:ـتابع ملخص ثانيا: 
 
 

البند/نوع 
 اإليفاد

 المهمات العلميه االشراف المشترك الحصول على الدكتوراه
 الحصول على الماجستير جمع ماده علميه للماجستير

 التسجيل

  حالة اذا كان المتقدم قد قام بتنسجيل  فى
موضوع رسالة  الدكتوراه التزيد مده 
 التسجيل عن عام من تاريخ االعالن .

   وفى حالة اذاكان غير مقيد لدرجه الدكتوراه
فالتزيد مده حصوله على الماجستير عن 

 عامين فى تاريخ االعالن

  تسجيل موضوع الرساله
 شرط للسفر.

  وع واذا كان مسجال لموض
رسالة  للدكتوراه فالتزيد 

ثالث اعوام فى المده عن 
 تاريخ االعالن

 غير مطلوب

  التسجيل للماجستير شرط
 للسفر. 

  واذا كان مسجال  للماجستير فال
تزيد  مده  التسجيل عن عام في 

 .تاريخ اإلعالن

إذا كان المتقدم مسجال  للماجستير 
فال تزيد مدة التسجيل عن عام في 

 تاريخ االعالن

 إفاده

االيكون قد سبق حصوله على بعثه او منحه مقدمه للدوله بغرض الحصول على 
الدكتوراه وفى حالة تقدمه لمنحه مقدمه للدوله ولم يبت بقبوله فيها عند االعالن يتم 

 ايفاده على المنحه عند قبوله بها 
   

االيكون قد حصل على مهمه 
علميه مابعد الدكتوراه عن طريق 

 نفس الوظيفهالبعثات فى 
 

االيكون قد سبق حصوله على بعثه او منحه مقدمه للدوله بغرض 
الحصول على الماجستير وفى حالة تقدمه لمنحه مقدمه للدوله ولم 
 يبت بقبوله فيها عند االعالن يتم ايفاده على المنحه عند قبوله بها

  

الخدمه 
 العسكريه

 ان يكون قد ادى الخدمه العسكريه او اعفى منها 
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 : ـاإليفادالمجاالت المتاحة للتقدم لجميع انواع ثالثا: 
 

 Renewable  and New Energy الطاقة الجديدة والمتجددة      

  Water sciences Technology  تكنولوجيا وعلوم المياه

 Computer and Data Sciences علوم الحاسبات والبيانات 

 Information & Communication Technology االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات علوم

 Medical Sciences العلوم الطبية 

  Agriculture and Nutrition العلوم الزراعية والتغذية 

 Business Sciences, Entrepreneurship and العلوم التجارية وريادة االعمال واالبتكار
Innovation 

 Social, Humanistic and Educational Sciences العلوم االجتماعية واإلنسانية والتربوية 

 Advanced Engineering Sciences العلوم الهندسية المتقدمة 

 Smart Agriculture Systems نظم الزراعة الذكية 

 Nanotechnology and its modern applications in النانوتكنولوجى وتطبيقاتها الحديثة في كافة المجاالت
all fields 

 Artificial Intelligence and its Applications الذكاء االصطناعي وتطبيقاته 

 Cybersecurity and information security االمن السيبرانى وتأمين المعلومات

 Nuclear Energy الطاقة النووية

 Planning and managing smart and green cities والخضراءالتخطيط وإدارة المدن الذكية 

 Basic Science العلوم االساسية 

 -Inter science (Nanotechnology- Biotechnology )العلوم البينية ) نانوتكنولوجى ـ بيوتكنولوجى ـ بيوفورماتكس
Bioformatics( 

 Management and technology education and اداره وتكنولوجيا التعليم واالبتكار
innovation 

 Space sciences and technology علوم وتكنولوجيا الفضاء

 Areas of national need that supports Egypt 2030 2030والتي تخدم خطة مصر  قوميالحتياج االمجاالت ذات ال
plan   
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 :ـلكل نوع من أنواع اإليفاد: المستندات المطلوبة رابعا

 

  الدكتوراه: ـالبعثات الخارجية للحصول على 
 

  (01MG- 2019نموذج)بيان بالمستندات المقدمة موقعه من العضو  .1
  (2GM0- 2019نموذج) الكلية/ الجامعة(تمده ومختومة من الجهة الموفدة )بيانات باللغة العربية معالاستمارة  .2
 بيان بالتدرج الوظيفي لألطباء المتقدمين للبعثات ) فتره طبيب مقيم( معتمد ومختوم من الجهة الموفدة. .3
 بالدرجة الجامعية االولى والتقدير العام في التخرج باللغة االنجليزيهومختوم أو شهادة بيان معتمد  .4
الماجستير أو تقديم شهاده تفيد تاريخ تسجيل رساله اذا كان حاصل على  شهاده الماجستير باللغة االنجليزيه معتمده ومختومة .5

 الماجستير.
 الكلية. عميدشهاده بتاريخ التسجيل في حالة ان يكون مسجال  للدكتوراه معتمده ومختومة من  .6
 أصل شهاده اللغه االنجليزيه بتحقيق المستوى اللغوي المطلوب وتكون صالحه لمده عامين من تاريخ االمتحان. .7
ات على الدكتوراه عن طريق البعثافاده من الجهة الموفدة تفيد بأن المتقدم لم يسبق حصوله على بعثه او منحه بغرض الحصول  .8

 (30MG- 2019نموذج) اشراف مشترك ـ بعثه خارجيه ـ منحه مقدمه للدولة ـ احد البرامج الممولة على نفقة البعثات(.)
    :ـ(40MG- 2019نموذج) االنجليزيهمشروع خطه الدراسة للدكتوراه باللغة  .9

a. ال تزيد عن ثالث صفحات 
b. او رئيس المركز البحثيونائب رئيس الجامعة عميد الكلية معتمده ومختومة من رئيس القسم و ان تكون /. 

 .الجامعات األجنبية أو اكثر أحدن خطاب قبول م .10
 .للذكور بالنسبة العسكرية الخدمةيفيد الموقف من  تقديم ما .11
من أ.د./ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث او رئيس المركز  ومختومةموافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات معتمده  .12

  (AA01- 2019نموذج)  Endorsement Letterالبحثي 
 .(وموقع من األستاذ بموجب مظروف مغلق لكل خطاب) خطابي تزكيه من عدد اثنين من األساتذة لهم عالقة علمية بالدارس .13
 )يتم الحصول عليها من الكلية(. الجهة الموفدة استمارة استطالع الرأي معتمده ومختومة من .14

 
 
 

  ـالوطن من الدكتوراه على مشترك للحصول اشرافبعثات : 
 

  .(JS01- 2019نموذج)بيان بالمستندات المقدمة موقعه من العضو  .1
 .(JS02- 2019نموذج)استمارة البيانات باللغة العربية معتمده ومختومة من الجهة الموفدة )الكلية/ الجامعة(  .2
 طبيب مقيم( معتمد ومختوم من الجهة الموفدة. )فترهبيان بالتدرج الوظيفي لألطباء المتقدمين للبعثات  .3
 اإلنجليزية.بيان معتمد ومختوم أو شهادة بالدرجة الجامعية االولى والتقدير العام في التخرج باللغة  .4
 معتمده ومختومة أو ما يعادلها. اإلنجليزيةالماجستير باللغة  شهادة .5

 .سجيل(شهاده بتاريخ التسجيل للدكتوراه اذا كان مسجال معتمده ومختومة من جهة العمل ) موافقة الجامعة على الت .6

 بتحقيق المستوى اللغوي المطلوب وتكون صالحه لمده عامين من تاريخ االمتحان. اإلنجليزية اللغة شهادةأصل  .7
افاده من الجهة الموفدة تفيد بأن المتقدم لم يسبق حصوله على بعثه او منحه بغرض الحصول على الدكتوراه عن طريق البعثات  .8

 .(JS03- 2019نموذج) مه للدولة ـ احد البرامج الممولة على نفقة البعثات(.)اشراف مشترك ـ بعثه خارجيه ـ منحه مقد
    :ـ(JS04- 2019نموذج) مشروع خطه الدراسة للدكتوراه باللغة االنجليزيه .9

a. ال تزيد عن ثالث صفحات 
b.  ركز المان تكون معتمده ومختومة من المشرف الرئيسي ورئيس القسم وعميد الكلية ونائب رئيس الجامعة / او رئيس

 البحثي.
 خطاب قبول من أحد الجامعات األجنبية أو اكثر. .10
 تقديم ما يفيد الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور. .11
موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات معتمده ومختومة من أ.د./ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث او رئيس المركز  .12

 .(AA01- 2019نموذج)  erEndorsement Lettالبحثي 
 خطابي تزكيه من عدد اثنين من األساتذة لهم عالقة علمية بالدارس )بموجب مظروف مغلق لكل خطاب وموقع من األستاذ(. .13
 استمارة استطالع الرأي معتمده ومختومة من الجهة الموفدة )يتم الحصول عليها من الكلية(. .14
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 ـ: الدكتوراه بعد لم العلمية المهمات بعثات 
 

  (PD01- 2019نموذج)بيان بالمستندات المقدمة موقعه من العضو  .1
 بيان حالة معتمد ومختوم من الجهة الموفدة. .2

 (PD02- 2019نموذج) استمارة بيانات باللغة العربية معتمده ومختومة من الجهة الموفدة )الكلية/ الجامعة( .3
 او ما يعادله مع تقديم )شهاده المعادلة من المجلس االعلى للجامعات( شهاده الدكتوراه باللغة االنجليزيه .4

أصل شهاده اللغه االنجليزيه بتحقيق المستوى اللغوي المطلوب وتكون صالحه لمده عامين من تاريخ االمتحان إذا لم يكن المتقدم  .5
 معفى من شرط اللغة.

على مهمه علميه الجراء ابحاث ما بعد الدكتوراه  عن طريق البعثات ) افاده من الجهة الموفدة تفيد بأن المتقدم لم يسبق حصوله  .6
مهمه علميه على نفقة البعثات / او منحه مقدمه للدولة / او احد البرامج الممولة من البعثات( على نفس الدرجة الوظيفية/اللقب 

 (PD03- 2019نموذج)العلمي 
     :ـ (PD04- 2019نموذج) مشروع خطه المهمة العلمية باللغة االنجليزيه .7

a.  ال تزيد عن صفحتين 
b. .ان تكون معتمده ومختومة من رئيس القسم وعميد الكلية ونائب رئيس الجامعة / او رئيس المركز البحثي 

 خطاب دعوه من احد األساتذة المستضيفين أو أكثر. .8

./ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث او رئيس المركز موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات معتمده ومختومة من أ.د .9
  (AA02- 2019نموذج)  Endorsement Letterالبحثي 

 استمارة استطالع الرأي معتمده ومختومة من الجهة الموفدة )يتم الحصول عليها من الكلية(. .10
 
 

 برنامج للماجستير العلمية المادة جمع بعثات EJEPـ : 
 

  (DC01- 2019نموذج)بيان بالمستندات المقدمة موقعه من العضو  .1
  (DC02- 2019نموذج)استمارة البيانات باللغة العربية معتمده ومختومة من الجهة الموفدة )الكلية/ الجامعة(  .2
 بيان بالتدرج الوظيفي لألطباء المتقدمين للبعثات ) فتره طبيب مقيم( معتمد ومختوم من الجهة الموفدة. .3

 يان معتمد ومختوم أو شهادة بالدرجة الجامعية االولى والتقدير العام في التخرج باللغة االنجليزيهب .4
 شهاده بتاريخ التسجيل في حاله أن يكون مسجال للماجستير.  .5

للغة ا أصل شهاده اللغة اإلنجليزية بتحقيق المستوى اللغوي المطلوب وتكون صالحه لمده عامين من تاريخ االمتحان. أصل شهادة .6
للسادة المرشحين لتخصص اللغة اليابانية وتكون صالحه لمده عامين من تاريخ  بتحقيق المستوى اللغوي المطلوب اليابانية

 االمتحان.  
افاده معتمده بأن المتقدم لم يسبق حصوله على بعثه أو منحه أو جمع مادة علميه عن طريق البعثات )اشراف مشترك ـ بعثة  .7

 (DC03- 2019نموذج)علميه ـ منحه مقدمه للدولة أو أحد البرامج الممولة من البعثات(.  خارجيه ـ جمع ماده
    :ـ(DC04- 2019نموذج) مشروع خطه الدراسة للماجستير باللغة اإلنجليزية .8

a. ال تزيد عن ثالث صفحات 
b. او رئيس المركز ان تكون معتمده ومختومة من المشرف الرئيسي ورئيس القسم وعميد الكلية ونائب رئيس الجامعة / 

 البحثي.
ما يفيد موافقة مبدئية من أحد األساتذة االجانب أو أكثر من الجامعات اليابانية على الخطة البحثية إن أمكن مع مراعاة الترتيب  .9

 االكاديمي للجامعة وللجنه العلمية الحق في المفاضلة بينهما.
 للذكور.تقديم ما يفيد الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة  .10
موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات معتمده ومختومة من أ.د./ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث او رئيس المركز  .11

  (AA01- 2019نموذج)  Endorsement Letterالبحثي 
 طاب وموقع من األستاذ(.خطابي تزكيه من عدد اثنين من األساتذة لهم عالقة علمية بالدارس )بموجب مظروف مغلق لكل خ .12
 استمارة استطالع الرأي معتمده ومختومة من الجهة الموفدة )يتم الحصول عليها من الكلية(. .13
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 برنامج للماجستير بعثات EJEPـ : 
 

  (MS01- 2019نموذج)بيان بالمستندات المقدمة موقعه من العضو  .1
 (MS02- 2019نموذج)استمارة البيانات باللغة العربية معتمده ومختومة من الجهة الموفدة )الكلية/ الجامعة(  .2
  بيان بالتدرج الوظيفي لألطباء المتقدمين للبعثات ) فتره طبيب مقيم( معتمد ومختوم من الجهة الموفدة. .3

 العام في التخرج باللغة االنجليزيه بيان معتمد ومختوم أو شهادة بالدرجة الجامعية االولى والتقدير .4
 شهاده بتاريخ التسجيل في حاله أن يكون مسجال للماجستير.  .5

أصل شهاده اللغة اإلنجليزية بتحقيق المستوى اللغوي المطلوب وتكون صالحه لمده عامين من تاريخ االمتحان. أصل شهادة اللغة  .6
شحين لتخصص اللغة اليابانية وتكون صالحه لمده عامين من تاريخ للسادة المر بتحقيق المستوى اللغوي المطلوب اليابانية

 االمتحان.  
افاده معتمده بأن المتقدم لم يسبق حصوله على بعثه أو منحه أو جمع مادة علميه عن طريق البعثات )اشراف مشترك ـ بعثة  .7

 (MS03- 2019نموذج)خارجيه ـ جمع ماده علميه ـ منحه مقدمه للدولة أو أحد البرامج الممولة من البعثات(. 
    :ـ(MS04- 2019موذجن) مشروع خطه الدراسة للماجستير باللغة اإلنجليزية .8

a. ال تزيد عن ثالث صفحات 
b.  ان تكون معتمده ومختومة من المشرف الرئيسي ورئيس القسم وعميد الكلية ونائب رئيس الجامعة / او رئيس المركز

 البحثي.
ما يفيد موافقة مبدئية من أحد األساتذة االجانب أو أكثر من الجامعات اليابانية على الخطة البحثية إن أمكن مع مراعاة الترتيب  .9

 االكاديمي للجامعة وللجنه العلمية الحق في المفاضلة بينهما.
 تقديم ما يفيد الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور. .10
م لهذه البعثات معتمده ومختومة من أ.د./ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث او رئيس المركز موافقة جهة العمل للتقد .11

  (AA01- 2019نموذج)  Endorsement Letterالبحثي 
 خطابي تزكيه من عدد اثنين من األساتذة لهم عالقة علمية بالدارس )بموجب مظروف مغلق لكل خطاب وموقع من األستاذ(. .12
 استطالع الرأي معتمده ومختومة من الجهة الموفدة )يتم الحصول عليها من الكلية(. استمارة .13

 
 
 

 اإلنجليزية: ـ اللغةالمستويات اللغوية المطلوبة عند السفر الى الدول التي تتم الدراسة بها بغير : خامسا

  المستوى  األلمانيةاللغه :B2  من معهد جوته 

 ( 300 اللغه اإليطالية: المستوى السادس )ساعه 

  اللغه االسبانيه : الحصول على شهادهDELE 

  اللغه الفرنسية : المستوىB2  من المركز الثقافي الفرنسي 

  : ساعه دراسية من المركز الثقافي الروسي(. 288شهور )  6اللغه الروسية 
 

 : ـالتقدمخطوات : سادسا
علما بأن نظام التقدم سوف يتاح  www.cdm.edu.eg إنشاء حساب على نظام التقدم للبعثات على الموقع الخاص بالبعثات:  .1

 على الموقع في األسبوع األخير من شهر أكتوبر.
 جيل وإنشاء الحساب.ملئ جميع البيانات ورفع جميع المستندات المطلوبة على الموقع بعد التس .2
 تحضير الملف الورقى الذي يحتوي على جميع المستندات المطلوبة للتقدم. .3
الى اإلدارة العامة لإليفاد واالشراف العلمي باإلدارة المركزية للبعثات  مستوفى اصول المستندات المطلوبةالتوجه بالملف الورقي  .4

علما بأن أخر موعد للتقدم اإللكتروني والورقي  )وزارة التعليم العالي(. شارع ابراهيم ابوالنجا 7بحي السفارات ـ مدينه نصر 
 ظهرا. ولن تقبل أي مستندات بعد هذا الموعد. 2الساعة   29/12/2019هو 

 
 

 : ـواألسئلةاالستفسارات : سابعا

 call2019@cdm.edu.eg: البريد اإللكتروني بخصوص هذا اإلعالن الى أي استفسارات الرجاء توجيه
 www.cdm.edu.eg كما يمكنكم زيارة صفحة األسئلة الشائعة على موقع اإلدارة:
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