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Deadline 1 Feb. 2016 

 للبرنامج التنفيذيطبقاً  التشيكمنح تنافسية مقدمة من جمهورية    دعوة مفتوحة     

  

 
 المصدر

 
   الجهة

 

 صفحة وزارة التعليم العالي

 

  التشيكوجمهورية جمهورية مصر العربية  -قطاع الشئون الثقافية والبعثات 

  

 عنوان الدعوة

  

طبقاً للبرنامج  كالتشيمقدمة من جمهورية  6102/6102الدراسى للعام  تنافسيةمنح 

   التنفيذي

6102 فبراير 0   عد للتقدموآخر م    

    

 

 أنواع المنح/المدة
 
 

 المجاالت

 

 منح المادة العلمية الالزمة للدكتوراه           عام

 أشهر 5ابحاث ما بعد الدكتوراه                           

 

–العلوم األساسية    -الهندسة   اللغة التشيكية وآدابها   -الفيزياء النظرية والتطبيقية - 

 

 عام لمنح جمع المادة العلمية الالزمة للدكتوراه

 أشهر إلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه 5

 

 شروط االلتحاق

 

أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن معاوني أعضاء هيئاات التادريس بالجامعاات 

   المراكز البحثية .  -الهيئات   -    المعاهد  -الحكومية المصرية 

 0/9/6102سنة فاي  55أال يزيد سن المتقدم لجمع المادة العلمية للدكتوراه عن  ·

 سنة للمتقدم لمهمة علمية .  55  ،

أن يشغل المتقدم لجمع المادة العلمية الالزماة للادكتوراه وفيفاة مدرًساا مسااعًدا  ·

الجامعاااات المصااارية أو المراكاااز البحثياااة المدرجاااة ب طاااة أو ماااا يعادلهاااا ب  اااد 

  البعثات أو يكون معيًدا أو مساعد با ث بشرط  صوله على درجة الماجستير . 

 أال تقل مدة ال دمة بجهة العمل عن عامين .  ·

للمتقدم لجمع المادة العلمية أال يزيد مادة تساجيله لدرجاة الادكتوراه باالوطن عان  ·

 ثالث سنوات . 

اجتياز المرشح لجمع المادة العلمية الالزمة للدكتوراه والمهمات العلمياة يشترط  ·

   IELTSدرجات فى اختبار  5أو   IBTدرجة فى  20

 

 

تتحماال البعثااات ) فيمااا ال تتحملااه جهااة أخاار  ( باسااتكماا قيمااة المنحااة المقدمااة ماان   التمويل

لتعاادا ماا يتقاهااه  "نبين الجانب التشيكي " طبقًا للبرنامج التنفيذي المبرم بين الجاا

وولاك طبقًاا لالةحاة  .عضاو البعثاة األعازا باإلهاافة تلاى تاذاكر السافر وهابًاا وعاودة 

  . المالية للبعثات
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 المقابلة الشخصية

 المستندات المطلوبة

  

 تشترط المنحة مقابلة ش صية

 تاريخ التعيين ( .  ارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل ) موهًحا بهااستما

 خطة البحث باللغة العربية واللغة اإلنجليزية معتمدة . ·

تفادة معتمدة من الجهة الموفدة للمتقدمين لجمع المادة العلمية الالزمة  ·

 ث سنوات .للدكتوراه أال يزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن عن ثال

خطاا ترشيح من جهة العمل موهًحا به عدم الترشيح أل  منحة أو بعثة أخر   ·

، وكذا ما يفيد ترساا استمارات استطالع رأ  الجهات األمنية للموافقة على 

 السفر .

 استمارة التقدم للمنحة المتا ة تلكترونيًا من الجانب التشيكى . ·

 معتمدة .  غة اإلنجليزية" بالل  . C.Vنبذة عن الحياة العلمية "  ·

يتم تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي : مجمع التحرير اإلدارة العامة  ·

 ( 8 جرة )   الدور السابع   للبعثات 

 ال يلتفت تلى األوراق التي تقدم عن طريق البريد اإللكتروني أو عن طريق البريد ·

 

 

 لإلستعالم بإدارة البعثات

 

www.mohe-casm.edu.eg 

http://www.mohe-

casm.edu.eg/Main_menu/Grants/valid_Grand/teshek/teshek2015.jsp 

 

 القاهرةبجامعة لالستعالم  

 

 مكتب العالقات الدولية
02 35767460 

info@iro.cu.edu.eg 
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