إعالن عن خطة البعثات
للعام الثالث  2015/2014من الخطة الخمسٌة السابعة 2017-2012ـ

--------------ٌعلن قطاع الشئون الثقافٌة والبعثات (اإلدارة المركزٌة للبعثات) عن فتح باب التقدم لخطة البعثات للعام
الثالث  2015/2014من الخطة الخمسٌة السابعة  2017-2012بالنظام التنافسً على أن ٌتم التقدم
إلكترونٌا ً على موقع قطاع الشئون الثقافٌة والبعثات الموضح بعد :
 www.mohe-casm.edu.egحتى  2015/2/5على النحو التالً :ـ
أوالً :المجاالت المتاحة للتقدم للحصول على بعثه خارجٌه ـ اشراف مشترك ـ مهمة علمٌه إلجراء ابحاث ما
بعد الدكتوراه ـ بعثات قصٌره األجل:ـ
 الطاقة الجدٌدة والمتجددة تحلٌه موارد المٌاه. علوم الكمبٌوتر وتكنولوجٌا المعلومات. علوم الحٌاة ( الطب البشرى ـ الصٌدلة ـ التمرٌض ـ طب األسنان ـ الطب البٌطري ـ العالج الطبٌعً) العلوم الزراعٌة والتغذٌة. العلوم التجارٌة. العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة والتربوٌة. العلوم الهندسٌة والتكنولوجٌة النادرة والحدٌثةثانٌا  :شروط التقدم لخطة البعثات للعام الثالث  2015 / 2014طبقا لنوع اإلٌفاد كما ٌلى:ـ
أ ـ الحصول على بعثة خارجٌة بغرض الحصول علً الدكتوراة -:
 أن ٌكون المتقدم معٌدا أو مساعدا باحثا حاصالً على درجة الماجستٌر أو مدرسا ً مساعدا ُ أو باحثا ًمساعدا ً فى إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات بشرط :ـ
 أن ال ٌزٌد سن المتقدم للحصول على البعثة عن  30عاما ُ فى تارٌخ التقدم لإلعالن تنفٌذا للمادة ( )11من قانون البعثات رقم  112لسنه  1959وٌجوز للجنة التنفٌذٌة بعد أخذ رأى الجهة الموفدة التجاوز عن
شرط السن العتبارات تتصل بالمصلحة العامة .
 إذا كان المتقدم مسجالً للدكتوراه فال تزٌد مدة التسجٌل عن عام فً تارٌخ اإلعالن أن ٌكون المتقدم حاصال علً الماجستٌر فً تخصص البعثة. أن ٌكون التقدٌر العام للدرجة الجامعٌة األولى جٌد جدا على األقل الحصول على  550درجه فً التوٌفل الدولً أو  79درجة فً  IBTأو  6درجة فً اختبار IELTSعند التقدم و السفر بهذا المستوى للدول الناطقة باللغة االنجلٌزٌة أو الدول غٌر الناطقة باللغة االنجلٌزٌة و
تكون الدراسة فٌها باللغة االنجلٌزٌة أو المستوى اللغوي األعلى الذي تطلبه الجامعات األجنبٌة (بالنسبة
لتخصص اللغات فٌتم اإلعفاء من تقدٌم المستوى اللغوي المطلوب إذا كان التخصص متفق مع لغة دوله
اإلٌفاد كما ٌتم إعفاء الحاصلٌن علً الماجستٌر من الخارج من شرط اللغة بشرط أن تكون الدراسة بنفس
اللغة )  ،و الحصول على المستوى اللغوي المطلوب للدول غٌر الناطقة باللغة االنجلٌزٌة و تكون الدراسة
بها بلغة غٌر االنجلٌزٌة وفقا للمستوٌات المحددة لكل لغة عند السفر.
 أن ٌكون قد أدى الخدمة العسكرٌة أو أعفى منها . أال ٌكون قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على الدكتوراه وفى حالهتقدمه على منحه ولم ٌبت بقبوله فٌها عند إعالن البعثات ٌتم إٌفاده على المنحة عند قبوله بها و ٌلغى
ترشٌحه علً البعثة
 اعتماد استمارات البٌانات من الجهة الموفدة ( معتمدة ومختومة من الكلٌة و الجامعة). -أن ٌكون المتقدم علً رأس عمله فً تارٌخ اإلعالن

ب ـ الحصول على بعثة إشراف مشترك-:
 أن ٌكون المتقدم معٌدا أو مساعدا باحثا حاصالً على درجة الماجستٌر أو مدرسا ً مساعدا ُ أو باحثا ًمساعدا ً فى إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات بشرط :ـ
 أال ٌزٌد سن المتقدم للبعثة عن  35عاما فً تارٌخ اإلعالن . أن ٌكون مسجال للدكتوراه كشرط للتقدم على أال ٌزٌد التسجٌل عن عامٌن فً تارٌخ اإلعالن. أن ٌكون المتقدم حاصال علً الماجستٌر فً تخصص البعثة. الحصول على  500درجة فً التو ٌفل الدولً أو  61درجة فً  IBTأو  5درجات فً اختبار IELTSعند التقدم وااللتزام بالمستوى اللغوي األعلى الذي تطلبه الجامعات األجنبٌة من دارسً الدكتوراه بها
( بالنسبة لتخصص اللغات فٌتم إعفائه من تقدٌم المستوى اللغوي المطلوب إذا كان التخصص متفق مع لغة
دوله اإلٌفاد كما ٌتم إعفاء الحاصلٌن علً الماجستٌر من الخارج من شرط اللغة بشرط أن تكون الدراسة
بنفس اللغة) ،و الحصول على المستوى اللغوي المطلوب للدول غٌر الناطقة باللغة االنجلٌزٌة و تكون
الدراسة بها بلغة غٌر االنجلٌزٌة وفقا للمستوٌات المحددة لكل لغة عند السفر.
 أن ٌكون التقدٌر العام للدرجة الجامعٌة األولى جٌد جدا على األقل . أن ٌكون قد أدى الخدمة العسكرٌة أو أعفى منها. أال ٌكون قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على الدكتوراه وفى حالهتقدمة على منحه ولم ٌبت بقبوله فٌها عند اإلعالن للبعثات ٌتم إٌفاده على المنحة عند قبوله بها و ٌلغى
ترشٌحه علً البعثة.
 أن ٌكون المتقدم علً رأس عمله فً تارٌخ اإلعالن . اعتماد استمارات البٌانات من الجهة الموفدة ( معتمدة ومختومة من الكلٌة والجامعة).ج ـ بعثات قصٌرة األجل إلجراء أبحاث ما قبل الدكتوراه أو التدرٌب أو اكتساب المهارات (  6 -3شهور)-:
* ان ٌكون المتقدم معٌدا أو مساعدا باحثا أو مدرسا مساعدا ُ أو باحثا مساعدا ً فى إحدى الجهات المدرجة
بخطة البعثات بشرط :ـ
 اال ٌزٌد سن المتقدم للبعثة عن  35عاما فى تارٌخ االعالن . أن ٌكون مسجالً للماجستٌر او الدكتوراة كشرط للتقدم على االٌزٌد التسجٌل عن عامٌن فى تارٌخ اإلعالن.
 الحصول على  500درجة فً التوٌفل الدولً أو  61درجة توٌفل دولــً  IBTأو  5درجات فً اختبار IELTSعند التقدم (بالنسبة لتخصص اللغات فٌتم إعفائه من تقدٌم المستوى اللغوي المطلوب إذا كان
التخصص متفق مع لغة دوله اإلٌفاد كما ٌتم اعفاء الحاصلٌن علً الماجستٌر من الخارج من شرط اللغة
بشرط ان تكون الدراسة بنفس اللغة )  ،والحصول على المستوى اللغوي المطلوب للدول غٌر الناطقة باللغة
االنجلٌزٌة و تكون الدراسة بها بلغة غٌر االنجلٌزٌة وفقا للمستوٌات المحددة لكل لغة عند السفر.
 أن ٌكون التقدٌرالعام للدرجة الجامعٌة األولى جٌد جدا على األقل . أال ٌكون قد سبق حصوله على بعثة أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على الدكتوراه وفى حالهتقدمة على منحه ولم ٌبت بقبوله فٌها عند اإلعالن للبعثات ٌتم إٌفاده على المنحة عند قبوله بها و ٌلغى
ترشٌحه علً البعثة.
 ان ٌكون المتقدم علً رأس عمله فً تارٌخ اإلعالن . إعتماد استمارات البٌانات من الجهة الموفدة ( معتمدة ومختومة من الكلٌة والجامعة).د ـ مهمات قصٌرة األجل إلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراةأو التدرٌب أو اكتساب المهارات (  6 -3شهور)-:
 أن ٌكون من أعضاء هٌئة التدرٌس فً إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات . الحصول على  500درجة فً التو ٌفل الدولً أو  61درجة فً  IBTأو  5درجات فً اختبار IELTSعند التقدم و مع االلتزام بالمستوى اللغوي األعلى الذي تطلبه الجامعات األجنبٌة من دارسً الدكتوراه بها
( بالنسبة لتخصص اللغات فٌتم اإلعفاء من تقدٌم المستوى اللغوي المطلوب أذا كان التخصص متفق مع لغة
دوله اإلٌفاد) ،والحصول على المستوى اللغوي المطلوب للدول غٌر الناطقة باللغة االنجلٌزٌة و تكون
الدراسة بها بلغة غٌر االنجلٌزٌة وفقا للمستوٌات المحددة لكل لغة عند السفر.

 إعفاء أعضاء المهمات العلمٌة الحاصلٌن على الدكتوراه من الخارج من شرط الحصول على اللغة إذاكانت المهمة العلمٌة فً نفس الدولة التً حصل منها على الدكتوراه وكذلك إعفاء األعضاء الذٌن سبق
سفرهم على بعثة إشراف مشترك .
 أن ٌكون المتقدم علً رأس عمله لمدة ال تقل عن عامٌن فً تارٌخ اإلعالن و  3أعوام فً تارٌخ السفر اعتماد استمارات البٌانات من الجهة الموفدة ( معتمدة ومختومة من الكلٌة والجامعة). تكون مدة المهمة لألستاذ  3أشهر وتكون من  6 -3أشهر لألستاذ المساعد والمدرس ،على أال ٌزٌد سنهعن  60سنه فً تارٌخ اإلعالن.
 تعطى األولوٌة للمتقدمٌن الحاصلٌن على الدكتوراه من الوطن ثم المتقدمٌن الحاصلٌن على الدكتوراه منالخارج بدون تموٌل من البعثات ثم للمتقدمٌن الحاصلٌن على الدكتوراه بالوطن من خالل بعثة إشراف
مشترك ثم للمتقدمٌن الحاصلٌن على الدكتوراه من الخارج من خالل بعثه خارجٌة أو منحه مقدمه للدولة مع
مراعاة قضاء مدة االلتزام بخدمه الجهة الموفدة بعد العودة من الدكتوراه
رابعا  :المستوٌات اللغوٌة المطلوبة عند السفر التً تتم الدراسة بها بغٌر اللغة اإلنجلٌزٌة:ـ
 اللغة األلمانٌة  :المستوى  B2من معهد جوته قبل السفر اللغة االٌطالٌة :المستوى السادس ( 300ساعة ) أو ماٌعادله قبل السفر. اللغة اإلسبانٌة :الحصول على شهادة  DELEأو ما ٌعادلها قبل السفر. اللغة الفرنسٌة :المستوى  B2من المركز الثقافً الفرنسً أو ما ٌعدله قبل السفر. اللغة الروسٌة  6 :شهور (  288ساعة دراسٌة بالمركز الثقافً الروسً) أو ما ٌعدله قبل السفر.خامسا  :قواعد المفاضلة الختٌار المرشحٌن لجمٌع أنواع اإلٌفاد كاآلتً -:
بصفة عامه تعطى األولوٌة للتخصصات الحٌوٌة والنادرة والتً تخدم خطة التنمٌة االجتماعٌة
واالقتصادٌة للدولة.
قواعد المفاضلة الختٌار المرشحٌن للبعثات الخارجٌة واإلشراف المشترك والمهمات قصٌرة اآلجل -:
 -1قوة المشروع البحثً ومدى ارتباطه بخطه التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة للدولة 40 ( .درجة )
 -2مستوي الجامعة األجنبٌة و المشرف األجنبً (  30درجة )
 -3الخلفٌة العلمٌة والمستوى اللغوي للمتقدم ومساهمته فً أنشطه الجهة الموفدة (  30درجات )
ثالثا :المستندات األساسٌة المطلوبة للتقدم لخطة البعثات للعام الثالث  2015 / 2014كماٌلى:ـ
 بٌان معتمد بالدرجة الجامعٌة األولى والتقدٌر العام فً التخرج باللغة االنجلٌزٌة بٌان التقدٌرات فً جمٌع المواد المختلفة فً جمٌع سنوات الدراسة والتقدٌر العام فً كل سنه دراسٌةعلى حده
 شهادة معتمدة تثبت الحصول على الماجستٌر أوما ٌعادلها باللغة االنجلٌزٌة شهادة بتارٌخ التسجٌل فً حالة أن ٌكون مسجال للدكتوراه. بٌان حالة حدٌث و معتمد ٌوضح توارٌخ التعٌٌن بالوظائف التً تقلدها المتقدم و اإلجازات بجمٌع انواعها شهادة اللغة سارٌة الصالحٌة ( صالحٌة الشهادة لمدة سنتٌن من تارٌخ االمتحان ) و تعهد باستٌفاءشرط اللغة المطلوب للسفر قبل تنفٌذ البعثة.
 شهادة بان المتقدم لم ٌسبق حصوله على بعثة أو منحة مقدمة للدولة أو مهمة علمٌة عن طرٌق البعثات( بعثه داخلٌه  -إشراف مشترك  -بعثة خارجٌة  -مهمة علمٌة  -منحة مقدمة للدولة  -احد البرامج على نفقة
البعثات  -او اي برنامج من البرامج الممولة من البعثات)
 مشروع خطة دراسة الدكتوراه معتمد من جهة االٌفاد ما ٌفٌد موقفه من الخدمة العسكرٌة ماٌفٌد موافقة مبدئٌة من أستاذ أو أستاذٌن مختلفٌن على الخطة البحثٌة مع مراعاة الترتٌب األكادٌمًللجامعة وللجنة العلمٌة الحق فً المفاضلة بٌنهما.
 موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات معتمد من السٌد االستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة للدراساتالعلٌا والبحوث
 توضٌح أسماء ثالثة أساتذة مختلفٌن ٌمكن الرجوع إلٌهم عند الحاجة مع توضٌح االتصال بهم -استمارات بٌانات معتمدة عربً وانجلٌزي

سادسا :مالحظات عامه :ـ
* ٌفضل أن ٌكون :ـ
 .1التقدم للبعثات الخارجٌة واالشراف المشترك للمملكة المتحدة وإٌرلندا من خالل برنامج نٌوتن ـ مشرفه .
 .2التقدم للبعثات الخارجٌة فى تخصصً الهندسة المدنٌة والتنمٌة المستدامة والتشٌٌد والهندسة الطبٌة
الحٌوٌة من خالل برنامج درجة الدكتوراه المزدوجة بٌن جامعة اإلسكندرٌة وجامعة االباما برمنجهام
االمرٌكٌة
 .3التقدم للبعثات الخارجٌة للدول االتٌه ( روسٌا االتحادٌة ـ الهند ـ الصٌن الشعبٌة ـ المجر ـ بولندا ـ
المكسٌك ) من خالل البرامج التنفٌذٌة (( منح مقدمه للدولة)).
 .4التقدم للمهمات العلمٌة بعد الدكتوراه لدول ( روسٌا االتحادٌة ـ التشٌك ـ الدانمرك ) من خالل البرامج
التنفٌذٌة (( المنح المقدمة للدولة )).
 .5التقدم للبعثات قصٌرة االجل قبل الدكتوراه لدول ( إٌطالٌا ـ التشٌك ـ فنلندا ـ بلجٌكا ) من خالل البرامج
التنفٌذٌة ((المنح المقدمة للدولة )).

تعدٌل بعض شروط إعالن خطه البعثات للعام الثالث  2014/2015وغٌرها من
البعثات والمنح
قررت اللجنة التنفٌذٌة للبعثات برئاسة السٌد األستاذ الدكتور الوزٌر بجلستها المنعقدة بتارٌخ 2015/1/13
 2015/2014وغٌرها من البعثات
الموافقة على تعدٌل بعض شروط إعالن خطه البعثات للعام الثالث
والمنح على النحو التالً:ـ
 فى حالة عدم تحقٌق المستوى اللغوي المطلوب بالنسبة إلعالن خطة البعثات للعام الثالث 2015/2014ٌسمح بتقدٌم إٌصال أو إفادة بحجز موعد الختبار اللغة وذلك خالل فتره اإلعالن وٌتم تقدٌم ماٌفٌد تحقٌق
المستوى اللغوي المطلوب قبل .2015/2/28
 الموفد فى أجازه دراسٌة فقط ٌعد على رأس العمل ومن ثم ٌسمح له بالتقدم لإلعالن. ٌسمح للمقٌدٌن لدرجة الدكتوراه بالتقدم لبعثات اإلشراف المشترك مع ضرورة إرفاق خطه بحث معتمدهمن القسم العلمى والجهة الموفدة والمشرف المصري والمشرف االجنبى مع تقدٌم إقرار من المرشح أنه فى
حاله رفض القسم تسجٌل خطة البحث التً تم قبول ترشٌحه علٌها  ،الٌتم تنفٌذ الجزء الخارجً للبعثة قبل
التسجٌل للدكتوراه وتقدٌم خطه معتمده من القسم وجهه اإلٌفاد والمشرف المصري واالجنبى.
ٌلتزم عضو البعثة بالعودة إلى جهة عمله فور االنتهاء من تحقٌق غرض اإلٌفاد وفى حالة عدم االلتزام ٌلتزم
بدفع ضعف نفقات البعثة أو المهمة
سابعا  :طرٌقه التقدم
اوال ٌ :تم التقدم الكترونٌا ً من خالل الموقع اإللكترونى لقطاع الشئون الثقافٌة والبعثات:ـ
www.mohe-casm.edu.eg
خالل الفترة من  2014/12/15حنً  2015/2/5مع إرفاق صور جمٌع المستندات المطلوبة  ،على أن
ٌتم تسلٌم الملف الورقً ٌشمل كافة المستندات إلى اإلدارة العامة للبعثات حتى 2015/2/5من الساعة 9
صباحا ً حتى  3عصراًبمجمع التحرٌر الدور السابع (ادارة الخطة).

البرنامج الزمنً
فتح باب التقدم
غلق باب التقدم
الموعد المتوقع إلعالن نتٌجة الترشٌح
تنفٌذ البعثة
ولمزٌد من المعلومات ٌ ..مكنكم التواصل من خالل البرٌد اإللكترونى :
missions.call.2014-2015@mohe-casm.edu.eg

2014/12/7
2015/2/5
ماٌوٌ -ونٌو2015
حد اقصى 2016/12/31

