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 اإلدارة المركزية للبعثات
 2020/2021 الرابع للعام البعثات لخطه الموحد اإلعالن

   
 

 الدولي لتعاونل اليابانية الوكالة ،البريطاني الثقافي المجلس) وشركائها المصرية العالي التعليم بوزارة للبعثات المركزية اإلدارةتعلن 
JICA )2022 ـ2017 الثامنة الخمسية الخطة من 2020/2021 الرابع للعام البعثات لخطه الموحد السنوي البرنامج عن االعالن 

 اليابانية لمصريةا والمبادرة البريطاني الجانب مع مشرفه نيوتن برنامج وهي البعثات تقدمها التي البرامج كافة يضم والذيبالنظام التنافسي، 
 لمدرجةا الجهات) البحثية والمراكز المصرية بالجامعات ومعاونيهم التدريس هيئة اعضاء السادة وتدعو الياباني. الجانب مع EJEP للتعليم
 ـ: التالي النحو على .1/10/2020 حتى 19/7/2020 من الفترة خالل البعثات احدى على للحصول بطلباتهم للتقدم( البعثات بخطه

 

 3 من تتراوح مدتها العالم دول من بدوله التعليمية المؤسسات احدى من الشهادة على للحصول الدكتوراه منحه دكتوراه: بعثه 
 تشمل)بالماجستير  خاصه مقررات دراسة تتضمن وال والتخصص اليها الموفد للدولة وفقا   اقصى كحد سنوات 4 الى سنوات

 .الطبي( المجال في اإلكلينيكية التخصصات

 بدوله العالي التعليم مؤسسات احدى في باألبحاث للقيامواحد فقط غير قابل للتجديد  عام لقضاء الفرصة تمنح :مشترك اشراف بعثه 
  .مصرية حكومية بجامعة الدكتوراه بإعداد حاليا   يقومون الذين للمصريين العالم دوله من

 الدكتوراه ما بعد ابحاث ألجراء علميه: مهمه (Post Doctor كتابه ـ معامل زيارات ـ علميه مدارس زيارات ـ علمي تبادل ـ 
 .شهور 6 اقصى وبحد شهور 3 من ومدتها مشروع(

 كحد اخر عام للمد قابل عام ومدتها فقط باليابان التعليمية المؤسسات احدى من الماجستير شهادة على للحصول منحه :الماجستير 
 .اقصى

 امع ومدتها المصرية الجامعات بإحدى بالوطن لها المسجل الماجستير لدرجه العلمية المادة لجمع منحه للماجستير: علميه ماده جمع 
  .اليابانية الجامعاتبأحد 

 
 

 :هامة اتتعريف
 

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

 العالقات اداره من عليها الحصول ويمكن السفر في األمنية الجهات رأى باستطالع خاصة استمارة هي: الرأي استطالع استمارة 
 .الموفدة بالجهة الثقافية

 بالخارج بها للدراسة ايفاده سيتم التي األجنبية الجامعة هي: االيفاد جهة. 

 بالوطن بها يعمل التي جهته :الموفدة الجهة. 

 في برنامج الماجستير أو  الدراسة بدء او القيد تاريخ وليس وتم اعتمادها من مجلس الجامعة، بحثيه نقطه تسجيل هو: التسجيل
 .الدكتوراه

 
 

 :الشركاءبرامج نبذة عن 
 

 برنامج نيوتن مشرفة   
 كةمشتر حلول إليجاد والمصرية البريطانية واالبتكار العلمي البحث قطاعات جمع إلى مشرفة – نيوتن صندوق يهدف .1

 . االجتماعية والرعاية االقتصادية التنمية مجال في مصر تواجه التي للتحديات
 ةوالمصري البريطانية الحكومتين وتدعمه سنوات سبع مدى على استرليني جنيه مليون 55 مصر في الصندوق قيمة يبلغ .2

 .وزاري اتفاق طريق عن
 . الدراسية الدكتوراه منح صندوق إدارة للبعثات واإلدارة المركزية البريطاني الثقافي المجلس يتولى .3
 الثقافي المركز البريطانية مع الصناعي والتخطيط والطاقة األعمال وزارة من يأتي البريطاني الجانب من التمويل .4

 . مساهم بدور شريك يقوم الذي البريطاني
 .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة من يأتي المصري الجانب من التمويل .5
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 دائمة منافع دتولي إلى تهدف أنها نيوتن صندوق أنشطة توضح أن يتعين.  رسمية إنمائية كمساعدة البريطاني نيوتن صندوق أموال تصنف

 الخاصة يةاألهل بمعايير تلتزم أبحاثهم أن الطلبات مقدمو يضمن أن يجب. مصر في االجتماعية والرعاية االقتصادية الرفاهية تحسين أو
 .ببرنامج نيوتن مشرفة الخاص الملحق في اإلنمائية بالمساعدة الخاصة األهلية معايير مراجعه يرجى بالمساعدة

 

 للتعليم اليابانية المصرية المبادرة 
تهدف المبادرة المصرية اليابانية الى تعزيز الشراكة بين مصر واليابان لتطوير التعليم الجامعي عن طريق العديد من األنشطة  .1

  المتعلقة برفع كفاءة الباحثين. 
 تشمل المبادرة تمويل جميع أنواع اإليفاد باإلضافة الى تمويل دراسة الماجستير وجمع المادة العلمية للماجستير. .2
 المبادرة الخاصة بالتعليم العالي وجميع أنواع البعثات إدارة للبعثات واإلدارة المركزية الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تولىت .3

 الخاصة بالدراسة في اليابان. 
 
 

  ـعامة :شروط مالحظات وأوال : 
  ولن يتم مد مهلة التقدم تحت أي ظرف.اإللتزام بمدة التقدم لإلعالن 

 االيفاد انواع من نوع ألي األسرة الصطحاب نفقات إي ال تتحمل لبعثاتا. 

 سنوات 4 اقصى كحد الخارجية البعثة مده. 

 بالخارج فقط واحد عام المشترك االشراف مده. 

 بحثيه مصاريف إي البعثات تحمل وبدون شهور 6 اقصى وبحد شهور 3 من العلمية المهمة مده. 

 االعالن ذات في ايفاد نوع من ألكثر التقدم ال يجوز. 

 فقط. واحده بحثيه االعالن وبخطه خالل من اقصى كحد دولتين او واحده دوله في لجامعتين يتقدم ان مرشح لكل يجوز  

 الدولي التصنيف في االعلى الجامعة اختيار يتم فسوف جامعة من بأكثر الدارس تقدم حاله في. 

 البعثة عن تذرا  مع ويعتبر للدولة المقدمة المنحة بتنفيذ المتقدم يلتزم سوف للدولة المقدمة المنح احدى على المتقدم حصول حالة في 
 .الشأن هذا في المتبعة للقواعد طبقا

 دراسية اجازه في الدارس سفر اثناء بعثه على للحصول التقدم يجوز ال. 

  المقترح صفحعلما بأنه سوف يتم  .الشأن هذا في القانون لنص طبقا   العلمية بالمبادئ االخالل حالة في المتقدمين استبعاد يتم 
 .العلمي االنتحال كشف في المتخصصة البرامج بأحدالبحثي للمتقدم 

 التوفيل اختبار على قام المتقدم بالحصول إذا IBT بذلك الخاص الكود وضع يرجى اإلعالن، فتره اثناء C692 Institution 
Name CDM-Ministry of Higher Educe الكترونيا النتيجة على االطالع من نتمكن حتى. 

 لعلميةا اللجان خالل من اساسها على التقييم تم التي االيفاد بدوله وااللتزام النتيجة اعتماد بعد الدراسة مقر تغيير يجوز ال. 

 والمراجع المعلومات كل شامل صفحات 3 هولجميع أنواع اإليفاد المقدم  البحثي المقترح أجمالي. 

 الدارسين اعداد برنامج التدريبية الدورة اجتيازه بعد اال مرشح أي سفر يجوز ال Scholar Qualification Program 

  اإلعالن. نتيجة على تظلماتتعد نتيجة اإلعالن نهائية بعد اعتماد النتيجة وال تقبل 

 اللغوي توىالمس على الحصول من)بالسفر  الخاصة االجراءات كافة تتضمن النتيجة اعتماد تاريخ من عام خالل البعثات تنفيذ مده 
 وفى ،(خال....  التأشيرة على الحصول ـ البعثة شروط تطلبت إذا اخرى لغة شهادة تقديم او األجنبية الجامعة تطلبه الذي االعلى
 .الغية البعثة تعتبر العام خالل التنفيذ عدم حالة

 الدارس مسؤولية هو المطلوب اللغوي المستوى على والحصول لغويا الدارس اعداد عن نفقات إي ال تتحمل البعثات. 

  خاطبةم يتم . وسوفصحيحه غير بيانات او مستنداتب تقدم تبين أنه إذاالمتقدم في أي مرجلة من مراحل اإلعالن  استبعاديتم 
 في هذا الشأن.  القانونية اإلجراءات تخاذلال الموفدة جهته

  يكون التقدم في المحاور والموضوعات المشار اليها في خامسا، ولن تقبل أي مقترحات بحثية خارج المحاور والموضوعات
 يتناسب مع المقترح البحثي الخاص به.  محور واحد فقطعلى أن يحدد المتقدم المعتمدة. 

 المنح أن من تأكدلل لتقديرنا وفق ا الحصص نظام تطبيق في بالحق نحتفظ فإننا مرتفع ا، معين تخصص في المرشحين عدد كان إذا 
 .مصر رؤية/  الوطنية المصلحة تدعم المقدمة الدراسية
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 ـ: لإلعالن الزمنى الجدول ثانيا:
 

 2020 يوليو 19 األحد الموافق :الخطة عن االعالن تاريخ  

 9/8/2020الموافق : األحد الكترونيا   التقدم بدء تاريخ 

 23:50في تمام الساعة  2020 أكتوبر 1 : الخميس الموافقالكترونيا   للتقدم موعد اخر تاريخ. 

 2021يناير خالل شهر والمرشحين: لالختيار النهائية النتيجة عن االعالن تاريخ 
 

 

 لإلعالن: طريقة التقدم :لثاثا
 

، حيث يتم رفع نسخة من جميع إلكترونيا فقط 23:59الساعة  2020أكتوبر  1يوم الخميس  وحتىيتم التقدم خالل فترة اإلعالن  .1
 المستندات والنماذج معتمدة ومختومة على موقع التقدم طبقا لإلرشادات المبينة على نظام التقدم اإللكتروني.

 
قط فلتقديمه بعد اجتياز المقابلة الشخصية ومختومة  معتمدة والنماذج المستنداتيقوم المتقدم بتجهيز الملف الورقي شامل جميع  .2

ماما ت التي تقدم يدويا مطابقة وكافة البيانات وبناء على طلب البعثات. مع مالحظة أنه يجب أن تكون جميع المستندات والنماذج
وفى حالة وجود اختالف في أي مستند أو نموذج بين ما تم رفعه على النظام وتسليمه ورقيا، لما تم رفعه على النظام اإللكتروني. 

 لمتقدم فورا من اإلعالن.سوف يتم استبعاد ا
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 االيفاد: ـالشروط الواجب توافرها لجميع انواع ملخص : رابعا
 

البند/نوع 
 اإليفاد

 المهمات العلميه االشراف المشترك الحصول على الدكتوراه
جمع ماده علميه 

 للماجستير
 الحصول على الماجستير

 السن 

 االعالن،بدء  تاريخ في عام 30 عن السن يزيد اال

 دةالموف الجهة رأى اخذ بعد التنفيذية للجنه ويجوز

 العتبارات عامين لمده السن شرط عن تتجاوز ان

 .العامة بالمصلحة تتصل

 لألستاذ عاما 50 ـ للمدرس عاما 40 االعالنبدء  تاريخ في عام 35

 في اقصى كحد   لألستاذ عاما55ـ  المساعد

 االعالن بدء تاريخ

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

 بالمصلحه تتصل العتبارات عامين لمده السن شرط
 .العامه
  

 الوظيفه

 مساعد او معيد او مساعد باحث او مساعد مدرس

 يف الماجستير على حاصل يكون ان بشرط باحث

 مضواا الذين للساده التقدم ويمكن/ البعثة تخصص

 وبشرط ان االعالن تاريخ في الخدمة في عاما

 الا يسافر اال وعلى الماجستير رسالة مسجل يكون

 .بالخدمة عامين استكماله بعد

 يكون وان مساعد باحث/  مساعد مدرس

 تخصص في الماجستير على حاصل

 البعثة

 استاذ( / علمي لقب) مساعد استاذ/مدرس

 (علمي لقب)

 ويمكن باحث مساعد او معيد

 امضوا الذين للساده التقدم

 تاريخ في الخدمة في عاما

 يكون وبشرط ان االعالن

 الماجستير رسالة مسجل

 بعد اال يسافر اال وعلى

 بالخدمة عامين استكماله

 ويمكن باحث مساعد او معيد

 ماعا امضوا الذين للساده التقدم

 االعالن تاريخ في الخدمة في

 بعد اال يسافر اال وعلى

 بالخدمة عامين استكماله

المؤهل 
 المطلوب

 تيرالماجس/  االقل على جدا جيد بتقدير بكالوريوس

 وجد إذا

/  لاالق على جدا جيد بتقدير بكالوريوس

 الماجستير

  االقل على جدا جيد بتقدير بكالوريوس  الدكتوراه على الحصول

المستوى 
 اللغوى

 6.5 على الحصول اللغوى المستوى  
 أكاديمى IELTS ال اختبار فى درجات

 كحد الدولى IBT الـ اختبار فى  79 أو
عند  صالحه الشهاده تكون ان على ادنى

 التقدم واليجوز. تاريخ بدء اإلعالن
 تقديمب يلتزم ان على اللغه اختبار بايصال
 جهه طلبته اذا االعلى اللغوى المستوى
 .السفر عند االيفاد

 فى درجات  6.5 على الحصول
  79 أو أكاديمى IELTS ال اختبار
 كحد الدولى IBT  الـ اختبار فى
صالحه  الشهاده تكون ان على ادنى
 واليجوز. .اإلعالن بدء تاريخ عند

 اللغه اختبار بايصال التقدم

 اختبار فى درجات  6.5 على الحصول
 فى  79 أو أكاديمى IELTS ال
 على ادنى كحد الدولى IBT الـ اختبار

 دءب تاريخ عندصالحه  الشهاده تكون ان
 بايصال التقدم واليجوز. اإلعالن
 الساده اعفاء ويتم اللغه اختبار

 من فقط الدكتوراه على الحاصلين
 اللغوى المستوى تقديم من الخارج

 IELTS ال اختبار فى درجات  6.5 على الحصول
 على ادنى كحد الدولى IBT  الـ اختبار فى 79 أو أكاديمى

 . اإلعالن بدء تاريخ عندصالحه  الشهاده تكون ان
 اللغه اختبار بايصال التقدم واليجوز
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 سهللدرا الراغبين للدارسين النسبهب 
 دهشها تقديم من البد المتحده بالمملكه
 6.5 المطلوب بالمستوى فقط ايلتس

 لالحاص  اللغه نفس فى تكون ان بشرط
 اعفاء واليجوز الدكتوراه على عليها
 هبعث على حصولهم سبق الذين الساده

 من علميه مهمه او مشترك اشراف
 .اللغه شهاده تقديم من الدوله نفس

 غير مطلوب  اللغه اليابانيه

ية يقدم اليابان اللغةبالنسبة للدارسين المرشحين لتخصص 
اعفائهم من تقديم المستوى  ويتم N4  اليابانية اللغة شهادة

 اللغوي المطلوب للغة اإلنجليزية.
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 الشروط الواجب توافرها لجميع انواع االيفاد:ـتابع ملخص : رابعا
 
 

البند/نوع 
 اإليفاد

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

 التسجيل

 قام قد المتقدم كان اذا حالة فى 
 ،الدكتوراه  رسالة موضوع  بتسجيل
 عام عن التسجيل مده التزيد يجب أن

 .العالنبداية  تاريخ من

 مقيد غيرالمتقدم  كان اذا حالة وفى 
 تزيد ال ، فيجب أنالدكتوراه لدرجه
 عن الماجستير على حصوله مده

 .اإلعالنبداية  تاريخ فى عامين

 موضوع تسجيل 
 .للسفر شرط الرساله

 مسجال كان واذا 
  رسالة لموضوع
 دهالم فالتزيد للدكتوراه

 فى اعوام ثالث عن
 .اإلعالن بداية تاريخ

 ير مطلوبغ

    شرط للماجستير التسجيل 
 . للسفر

 للماجستير مسجال   كان وإذا 
 عن مده التسجيلتزيد  فال
 بداية تاريخ في عام

 اإلعالن. 

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

  االعالنبداية  تاريخ

 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 
طريق علميه مابعد الدكتوراه عن 

 البعثات فى نفس الوظيفه
 

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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 : ـاإليفادالمتاحة للتقدم لجميع انواع  لمحاورا: خامسا
نما يطلب اإللكترونية والورقية أييتم التقدم في أحد المحاور التالية. ويجب تحديد المحور والموضوع الفرعي في جميع االستمارات والنماذج 

 للتعرف على جميع الموضوعات البحثية المعتمدة لهذه الخطة.( 1ملحق )ذلك. الرجاء مراجعة 
 محور الطاقة .1
 محور المياه  .2
 محور العلوم الطبية والصحة .3
 الزراعة واألمن الغذاء .4
 محور البيئة .5
 االستراتيجية الصناعةمحور تقنيات  .6
 صاالت والفضاءالمعلومات واالتمحور تكنولوجيا  .7
 محور تطوير التعليم والتعلم .8
 والنقل والتجارة االستثمارمحور  .9

 واإلنسانية االجتماعيةمحور العلوم  .10

 
 

 اإليفاد: ـلكل نوع من أنواع : المستندات المطلوبة سادسا

 

  الدكتوراه: ـالبعثات الخارجية للحصول على 
 

  (1GM0-2020 نموذج) الكلية/ الجامعة(تمده ومختومة من الجهة الموفدة )بيانات باللغة العربية معالاستمارة  .1
 طبيب مقيم( معتمد ومختوم من الجهة الموفدة. )فترهبيان بالتدرج الوظيفي لألطباء المتقدمين للبعثات  .2
 بالدرجة الجامعية االولى والتقدير العام في التخرج باللغة االنجليزيهومختوم أو شهادة بيان معتمد  .3
اذا كان حاصل على الماجستير أو تقديم شهاده تفيد تاريخ تسجيل رساله  معتمده ومختومة اإلنجليزيةالماجستير باللغة  شهادة .4

 الماجستير.
 الكلية. عميدبتاريخ التسجيل في حالة ان يكون مسجال  للدكتوراه معتمده ومختومة من  شهادة .5
 .عند تاريخ بدء اإلعالنبتحقيق المستوى اللغوي المطلوب وتكون صالحه  اإلنجليزية اللغة شهادةأصل  .6
ات على الدكتوراه عن طريق البعثافاده من الجهة الموفدة تفيد بأن المتقدم لم يسبق حصوله على بعثه او منحه بغرض الحصول  .7

 (20MG-2020 نموذج) الممولة على نفقة البعثات(. البرامج أحداشراف مشترك ـ بعثه خارجيه ـ منحه مقدمه للدولة ـ )
    :ـ(30MG-2020 نموذج) اإلنجليزيةمشروع خطه الدراسة للدكتوراه باللغة  .8

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

)موافقة المشرف األجنبي، وال يشترط تقديم خطاب قبول نهائي من الجامعة عند  أكثرالجامعات األجنبية أو  أحدن خطاب قبول م .9
 .التقدم(

 .للذكور بالنسبة العسكرية الخدمةيفيد الموقف من  تقديم ما .10
  Endorsement Letterاو رئيس المركز البحثي  عميد الكليةمن  ومختومةموافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات معتمده  .11

  (AA01-2020 نموذج)
 .بهم البريد اإللكتروني الخاص توضيح مع إليهم الرجوع يمكن أساتذة ثالثة بأسماء بيان .12

 
 

  ـالوطن من الدكتوراه على مشترك للحصول اشرافبعثات : 
  

 .(1JS0-2020 نموذج)استمارة البيانات باللغة العربية معتمده ومختومة من الجهة الموفدة )الكلية/ الجامعة(  .1
 طبيب مقيم( معتمد ومختوم من الجهة الموفدة. )فترهبيان بالتدرج الوظيفي لألطباء المتقدمين للبعثات  .2
 اإلنجليزية.بيان معتمد ومختوم أو شهادة بالدرجة الجامعية االولى والتقدير العام في التخرج باللغة  .3
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 معتمده ومختومة أو ما يعادلها. اإلنجليزيةالماجستير باللغة  شهادة .4

 .الجامعة على التسجيل( )موافقةكان مسجال معتمده ومختومة من جهة العمل  إذابتاريخ التسجيل للدكتوراه  شهادة .5

 .اإلعالن بدء تاريخ عند صالحه وتكون المطلوب اللغوي المستوى بتحقيق اإلنجليزية اللغة شهادة أصل .6

ه او منحه بغرض الحصول على الدكتوراه عن طريق البعثات افاده من الجهة الموفدة تفيد بأن المتقدم لم يسبق حصوله على بعث .7
 .(2JS0-2020 نموذج) البرامج الممولة على نفقة البعثات(. أحد)اشراف مشترك ـ بعثه خارجيه ـ منحه مقدمه للدولة ـ 

    :ـ(3JS0-2020 نموذج) اإلنجليزيةمشروع خطه الدراسة للدكتوراه باللغة  .8
a. ال تزيد عن ثالث صفحات 
b.  او رئيس المركز البحثي.لرئيسي ورئيس القسم وعميد الكليةتكون معتمده ومختومة من المشرف اان / 

 الجامعة من نهائي قبول خطاب تقديم يشترط وال األجنبي، المشرف موافقة) أكثر أو األجنبية الجامعات أحد من قبول خطاب .9

 (.التقدم عند

 بالنسبة للذكور.تقديم ما يفيد الموقف من الخدمة العسكرية  .10
  Endorsement Letter البحثي المركز رئيس او الكلية عميد من ومختومة معتمده البعثات لهذه للتقدم العمل جهة موافقة .11

 (AA01-2020نموذج)

 .بهم الخاص اإللكتروني البريد توضيح مع إليهم الرجوع يمكن أساتذة ثالثة بأسماء بيان .12

 

 ـالدكتوراه بعد لم العلمية المهمات بعثات : 
 

 بيان حالة معتمد ومختوم من الجهة الموفدة. .1

 (1PD0-2020 نموذج) استمارة بيانات باللغة العربية معتمده ومختومة من الجهة الموفدة )الكلية/ الجامعة( .2
 المعادلة من المجلس االعلى للجامعات( شهادةاو ما يعادله مع تقديم ) اإلنجليزيةالدكتوراه باللغة  شهادة .3

 ضاءاع اعفاء ويتم .اإلعالن بدء تاريخ عند صالحه وتكون المطلوب اللغوي المستوى بتحقيق اإلنجليزية اللغة شهادة أصل .4

 .المطلوب اللغوي المستوى تقديم من اللغويات تخصص في العلمية المهمات

ات طريق البعث الدكتوراه عنعد ابحاث ما ب ألجراءافاده من الجهة الموفدة تفيد بأن المتقدم لم يسبق حصوله على مهمه علميه  .5
مهمه علميه على نفقة البعثات / او منحه مقدمه للدولة / او احد البرامج الممولة من البعثات( على نفس الدرجة الوظيفية/اللقب )

 (2PD0-2020 نموذج)العلمي 
     :ـ (3PD0-2020 نموذج) اإلنجليزيةمشروع خطه المهمة العلمية باللغة  .6

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

 األساتذة المستضيفين أو أكثر. أحدخطاب دعوه من  .7

  Endorsement Letterاو رئيس المركز البحثي  عميد الكليةموافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات معتمده ومختومة من  .8
  (A02A- 2019نموذج)

 

 برنامج للماجستير العلمية المادة جمع بعثات EJEPـ : 
  

  (1DC0-2020 نموذج)استمارة البيانات باللغة العربية معتمده ومختومة من الجهة الموفدة )الكلية/ الجامعة(  .1
 طبيب مقيم( معتمد ومختوم من الجهة الموفدة. )فترهبيان بالتدرج الوظيفي لألطباء المتقدمين للبعثات  .2

 .اإلنجليزيةبيان معتمد ومختوم أو شهادة بالدرجة الجامعية االولى والتقدير العام في التخرج باللغة  .3
 بتاريخ التسجيل في حاله أن يكون مسجال للماجستير.  شهادة .4

 يابانية. أصل شهادة اللغة الاإلعالن بدء تاريخ عند صالحه وتكوناللغة اإلنجليزية بتحقيق المستوى اللغوي المطلوب  شهادةأصل  .5

 .  اإلعالن بدء تاريخ عند صالحه وتكونللسادة المرشحين لتخصص اللغة اليابانية  بتحقيق المستوى اللغوي المطلوب
مشترك ـ بعثة  افاده معتمده بأن المتقدم لم يسبق حصوله على بعثه أو منحه أو جمع مادة علميه عن طريق البعثات )اشراف .6

 (2DC0-2020 نموذج)خارجيه ـ جمع ماده علميه ـ منحه مقدمه للدولة أو أحد البرامج الممولة من البعثات(. 
    :ـ(3DC0-2020 نموذج) مشروع خطه الدراسة للماجستير باللغة اإلنجليزية .7

a. ال تزيد عن ثالث صفحات 
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b.  وعميد الكلية / او رئيس المركز البحثي.ان تكون معتمده ومختومة من المشرف الرئيسي ورئيس القسم 
ما يفيد موافقة مبدئية من أحد األساتذة االجانب أو أكثر من الجامعات اليابانية على الخطة البحثية إن أمكن مع مراعاة الترتيب  .8

 للجامعة وللجنه العلمية الحق في المفاضلة بينهما. األكاديمي
 بالنسبة للذكور.تقديم ما يفيد الموقف من الخدمة العسكرية  .9

  Endorsement Letterاو رئيس المركز البحثي  عميد الكليةموافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات معتمده ومختومة من  .10
  (AA01-2020 نموذج)
 .بهم الخاص اإللكتروني البريد توضيح مع إليهم الرجوع يمكن أساتذة ثالثة بأسماء بيان .11

 

 برنامج للماجستير بعثات EJEPـ : 
 

 (1MS0-2020 نموذج)استمارة البيانات باللغة العربية معتمده ومختومة من الجهة الموفدة )الكلية/ الجامعة(  .1
  طبيب مقيم( معتمد ومختوم من الجهة الموفدة. )فترهبيان بالتدرج الوظيفي لألطباء المتقدمين للبعثات  .2

 بيان معتمد ومختوم أو شهادة بالدرجة الجامعية االولى والتقدير العام في التخرج باللغة االنجليزيه .3
 بتاريخ التسجيل في حاله أن يكون مسجال للماجستير.  شهادة .4

 ليابانيةا . أصل شهادة اللغةاإلعالن بدء تاريخ عند صالحه وتكوناللغة اإلنجليزية بتحقيق المستوى اللغوي المطلوب  شهادةأصل  .5

 للسادة المرشحين لتخصص اللغة اليابانية وتكون صالحه لمده عامين من تاريخ االمتحان.   بتحقيق المستوى اللغوي المطلوب
افاده معتمده بأن المتقدم لم يسبق حصوله على بعثه أو منحه أو جمع مادة علميه عن طريق البعثات )اشراف مشترك ـ بعثة  .6

 (2MS0-2020 نموذج)ـ منحه مقدمه للدولة أو أحد البرامج الممولة من البعثات(.  خارجيه ـ جمع ماده علميه
    :ـ(MS03-2020 نموذج) مشروع خطه الدراسة للماجستير باللغة اإلنجليزية .7

a. ال تزيد عن ثالث صفحات 
b. .ان تكون معتمده ومختومة من المشرف الرئيسي ورئيس القسم وعميد الكلية / 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  .8
 االكاديمي للجامعة وللجنه العلمية الحق في المفاضلة بينهما.

 تقديم ما يفيد الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور. .9
  Endorsement Letterاو رئيس المركز البحثي  عميد الكليةموافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات معتمده ومختومة من  .10

  (AA01-2020 نموذج)
 .بهم الخاص اإللكتروني البريد توضيح مع إليهم الرجوع يمكن أساتذة ثالثة بأسماء بيان .11

 

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

 المستوى  األلمانية: اللغةB2  من معهد جوته 

  (ساعة 300)اللغه اإليطالية: المستوى السادس 

 شهادةالحصول على  :اإلسبانية اللغة DELE 

 المستوى  الفرنسية: اللغةB2  المركز الثقافي الفرنسي من 

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

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

 .2020أغسطس  9يوم األحد الموافق على الموقع 
 ملئ جميع البيانات ورفع جميع المستندات المطلوبة على الموقع بعد التسجيل وإنشاء الحساب. .2

 

 : ـواألسئلةاالستفسارات : تاسعا

 call2020@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:

http://www.cdm.edu.eg/
http://www.cdm.edu.eg/
mailto:call2020@cdm.edu.eg
http://www.cdm.edu.eg/
http://www.cdm.edu.eg/
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 : ـحقالمال: عاشرا

 جميع المالحق التالية تعتبر جزء من هذا اإلعالن، وتشمل:

 ( 1ملحق :) 2021-2020المجاالت البحثية المعتمدة لخطة البعثات. 

 ( ملف األسئلة الشائعة الخاص بشروط الخطة.2ملحق :) 

 ( نماذج التقدم الخاصة بأنواع اإليفاد المختلفة.3ملحق :) 

 ( ملحق عن برنامج نيوتن مشرفة.4ملحق :) 
 
 

 البحوث وإدارة المهنية األداب

 
 تأكدال المتقدمين على يجب. هذه الخطة إطار في المدعومة األعمال اجراء في والمهنية القانونية الممارسة قواعد جميع اتباع الضروري من
 تتضمن التي اتالطلب تكون أن يجب التحديد، وجه على. البحث وسالمة المهنية األداب معايير ألعلى وفق ا تنفيذه سيتم المقترح النشاط أن من
 سلطات / لجان من ضرورية إذن بشهادات مصحوبة المريض بيانات أو البشرية األنسجة أو البشريين المشاركين أو الحيوانات عن بحث ا

 إلى ذلكب القيام عدم سيؤدي. النشاط بدء قبل اإلذن هذا على للحصول تعهد أو الشريكة، الدولة في الصلة ذات المحلية األخالقية المراجعة
 .اإلعالن هذا خالل من بالفعل به االلتزام تم تمويل أي وإلغاء مؤهلة غير الطلبات جعل
 

 المتحدة المملكة في البحثية للمجالس التوجيهية والمبادئ السياسات" إلى الرجوع يرجىكمثال للسياسات الخاصة بأخالقيات البحث العلمي، 
 ، وكذلك(/http://www.rcuk.ac.uk/Publications/researchers/grc")للبحث الجيد اإلجراء سلوكيات حكومة بشأن
" العالمية األبحاث مؤسسة في المسؤول للسلوك دليل: العالمية العلوم ممارسة" InterAcademy Partnership تقرير

(http://www.interacademycouncil.net/24026/29429.aspx) 

 

 

 التنوع
 في والتنوع صالفر بتكافؤوالوكالة اليابانية للتعاون الدولي  البريطاني الثقافي تلتزم اإلدارة المركزية للبعثات وشركاؤها من المجلس 

 .نيالدي المعتقد أو الجنسي الميل أو اإلثني أو العرقي األصل أو اإلعاقة أو الجنس بسبب التحيز تجنب ذلك ويشمل. أنشطته جميع

 

 حماية البيانات
 .قرار أي ومراجعة ورصد ،طلبك تقييم ألغراض تقدمونها التي المعلومات استخداميتم  سوف .1

 بات؛الطل تقديم عملية إدارة في المساعدة أجل من التمويل في شركائنا مع طلبك بشأن ضرورية بيانات أي نشارك سوف  .2

 .معها بالتعاون المنح بشأن قرارات أي اتخاذ سيتم

 بنوع علقةالمت المعلومات تستخدم وال. اإلحصائية واألغراض والتقييم الرصد ألغراض جمعها، عند المنظمة، تفاصيل تستخدم .3

 .اإلحصائية التقارير إعداد عند إال الجنس

 .بلدك داخل بك واالتصال اإلحصائية واألغراض التقارير إعداد ألغراض المنشأ بلد يتم تجميع بيانات .4
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