
              

 اله لحق خاص ببرنامج نيوتن مشرفه م
 

  األهداف

 أو لعامةا البعثة خالل من األفراد قدرات بناء تيسيرعملية هو الدكتوراه برنامج من الهدف إن .1

 تهاألهمي الدوله مستوى على توضيحها تم التي البحث مجاالت على ستركز والتي. المشتركة

 . األولوية ذات البحث بقطاعات اصةالخ الجزء مراجعة يرجى,  المشروع أهداف لتحقيق

 مكنةم تجربة أفضل توفير لضمان وذلك البرنامج هذا محور الطالب من سيجعل النُهج هذا إن .2

 .طالب لكل القدرات لتنمية

 :من الطالب الدكتوراه برنامج ّسيمكن .3

 .قيمة جديدة أساليب أو مهارات تعلم •

 .األم بلدهم في بسهولة متاحة غير موارد أو تسهيالت على الحصول •

 شطةواألن الصناعات شركاء ذلك في بما جديدة، محتملة تعاون جهات مع عالقات إقامة •

 .مناسبا هذا يكون حينما الصلة ذات

 مؤسساتبال للطالب مناسبة بحثية بيئة إتاحة لضمان البرنامج في المشاركة على المشرفين حث .4

 

  النتائج

 :يلي فيما الدكتوراه لبرنامج األساسية النتائج تتمثل

 .الدولية والتطوير التدريب فرص خالل من الفردية القدرات تنمية .1

 على قدرةال ولديهم دولية، خبرة ذوي التدريب من عال   مستو   على مصر في الباحثين من مجموعة .2

 .جتماعيةوا اقتصادية منافع إلى يؤدي مما واالبتكار البحث على مصر قدرة تنمية في المساهمة

 نم جسور إقامة إلى يؤدي مما دولية، فكرية شبكات في المصريين لدكتوراها طالب مشاركة .3

 .الطويل المدى على  المستدام البحثي التعاون ودعم الثقافي، التفاهم

 .المشترك للتدريب دولية مسارات تطوير .4

 .ومصر المتحدة المملكة من لكل   البحثية بالقوة الوعي .5

 معايير التقييم 

قييم ساسية لتدئ األن أن الطلبات تلبي المعايير المحددة أدناه.  فيما يلي المبايجب أن يضمن المتقدمو  .1

  الطلبات:

 .اإلجابة على جميع األسئلة  في نموذج الطلب 

 لمركزيه للبعثات استقوم اإلداره   .تم موافاه جميع شروط األهليه و تقديم كافه المستندات المطلوبه

 1لحق في المه و المستندات المطلوبوافية بمعايير األهلية لحصول على قائمة لبمراجعه األهليه ) 

 (من هذه الوثيقة
 

 

 

 



              
 

في طلب نسخة من المعلومات التي  للمتقدم  وبموجب قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة، يحق 

ت الحق في مطالبتنا بتصحيح أي معلومات غير دقيقة في تلك المعلومات. إذا كنيكون لك ، وحيازتنا 

تريد المزيد من المعلومات حول هذا يرجى االتصال بمكتب المجلس الثقافي البريطاني المحلي أو فريق 

: أو راجع موقعنا على االنترنت inforgovernance@britishcouncil.org حماية البيانات

protection-cookies/data-/www.britishcouncil.org/privacyhttp:/ 

 األهلية الخاصة بالمساعدة اإلنمائية الرسمية   :  الملحق 

For the PhD scholarship programme, we define activities leading to 

impact with development relevance as activities that have the potential 

to contribute to the economic development and social welfare of low and 

middle-income countries3, benefitting low income and/or vulnerable 

populations in these countries.  

3 As defined by the OECD DAC list of official development assistance 

(ODA) recipients 

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20

ODA%20Recipients%202014%20final.pdf  

In order to be considered for funding under the Newton Mosharafa PhD 

scholarship, all proposals must clearly articulate a plausible route to 

positive impact on these populations within a short to medium term 

timeframe (within 10 years). Applications which do not meet this 

criterion cannot receive support under the Newton Mosharafa Fund 

In some disciplines, development relevance can be longer term and less 

direct than in other areas. In all cases, it is the responsibility of the 

applicant to articulate within the application how the proposed activities 

will meet these criteria.  

For more on our approach to ODA, please see:  

http://www.newtonfund.ac.uk/about/what-is-oda/  

Failure to demonstrate ODA eligibility will render your application 

ineligible regardless of other success criteria. Please make sure you 

consider the ODA relevance of your application.  

You must be able to answer the below questions to reflect the ODA in 

your submitted proposal.  

http://www.britishcouncil.org/privacy-cookies/data-protection


              

1. How is your proposal directly and primarily relevant to the 

development challenges in Egypt ? Please provide evidence of the 

development need and articulate how the proposed activity is 

appropriate to address this need.  

2. How do you expect that the outcome of your proposed activities will 

promote the economic development and welfare of the partner country?  

3. What approach(es) will you use to deliver development impact within 

the lifetime of the proposal and in the longer-term?  

ODA transparency and reporting  

As part of the government’s commitment to ODA transparency and in line 

with DfID ODA reporting requirements, there is a requirement to publish 

information about ODA grants including project titles and summaries via 

the International Aid Transparency Initiative (IATI) registry and via DFID’s 

national statistics.  

The purpose of publishing information via the IATI registry is to make 

information about ODA easily accessible to governments, stakeholders 

and other relevant groups in beneficiary countries. All funded projects 

from this programme will be published in this way. Please therefore write 

your project title and summary in such a way that they are meaningful 

and accessible to non-specialist audiences, following publication.  

It is expected that the project title and summary are written in plain English and 

avoid the use of jargon, acronyms, puns and plays on words. Please also make 

clear in your project title and summary how your proposal is ODA-compliant, for 

example by identifying the development challenge(s) being addressed, the aims of 

the proposals and the beneficiaries



             

 
 


