مديرية البعثات
قسم الدارسين بالخارج واالتفاقيات الثقافية
النشرة اإلرشادية للطلبة الراغبين في الحصول على منح خارجية
ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الدراسي 2023/2022
اعزائي الطلبة:
ارجو قراءة هذه النشرة بتمعن والتقيد يها عند تعبئة طلب المنحة الخارجية وكما يلي:
 -1يشتتترط تتي المتقتتدم أن يكتتون أري تتي الةنوتتية واتتن الحا تتلين علتتا النا ويتتة العااتتة
األري ية أو اا يعايلها والذين حققوا اتطلبات النةاح لاللتحاق بالةااعتات ألو اترة
ي الدورتين الصيفية (العااة) للعام  2022والتكميلية للعام  2021ي الفرع العلمي
والفترع العلمتي  /الحقت الطبتي ،ااتا بالنوتبة للطلبتة الحا تلين علتا تهاية النا ويتتة
العااة غير االري ية يشترط حصولهم علا وثيقة اعايلة لشهاياتهم او تصتديقها اتن
وزارة التربية والتعليم األري ية حوب األ و .
 .1يةب التقيد بالمتدة الموتموح بهتا لتقتديم الطلبتات ولتن يتتم اقتتقبا ال طلتب التحتاق
ورقياً.
 .2يعتمتتتد اعتتتد النا ويتتتة العااتتتة والمنطقتتتة الة را يتتتة واأللويتتتة االعتباريتتتة ك قتتتا
للتنا س.
 .3تطبق علا الطلبة المتقداين "الوياقتة العااتة لقبتو الطلبتة تي الةااعتات األري يتة
لمرحلتتة البكتتالوريو للعتتام الةتتااعي  ”2023/2022و تتروط التتدو الما حتتة اتتن
حيتتا المعتتد و تتروع النا ويتتة العااتتة ،بحيتتا ال يق ت اعتتد الطالتتب المتقتتدم للمتتن
الخارجية للعام الةااعي  2023/2022عن ( )%85ي هاية النا وية العااة او اا
يعايلها ي الفرع العلمي والفرع العلمي  /الحقت الطبتي لتخصصتي الطتب البشترل
وطب األقنان
 .4يتاح للطالب خيارات يحدد عددها بنا ًء على عددد المدنح المخصد للوائد ويختدار
ما ال يزيد على خيارين فقط من خالل تعبئة طلب الكتروني اعد لهذه الغاي يتطلدب
ادخددال الددرقم الددوطني ومكددال ورقددم القيددد ،علم دا ً بددلل التقدددم يددتم مددن خددالل جهددا
حاسوب وال يمكن تقديم الطلب من خالل الهاتف.
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 .5على الطالب مراعاة ادخال خيارات حسب رغبات في التخصصات والدول المتاحدة
ل .
 .6يددتم ترشدديح الطالددب لالسددتفادة مددن المددنح المتاحددة حسددب اعلددى معدددل فددي جمي د
خيارات الطلبة في المنطقة الجغرافيدة (بغد النردر عدن ترتيدب خيدارات الطالدب
ولمرة واحدة فقط وفقا ً ألسس المفاضلة المعتمدة.
 .7يتتتم تر تتي الطلبتتة لالقتتتفاية اتتن المتتن الخارجيتتة اتتن تال تنفيتتذ أكنتتر اتتن يورة
تر ي الكترو ية بحيا ا ه ي حا عدم حصو الطالب علا التر ي تال يورة
التر تتي االلكترو يتتة االولتتا تتيمكن ان يحص ت علتتا يتتاره اال ت تتي يورات
التر ي االلكترو ية الالحقة.
 .8يل ا طلب التر ي ي حا لم يقم الطالتب بتحميت أل وثيقتة اطلوبتة تال الفتترة
المحدية لتقديم الطلب.

 .9يل تتا طلتتب التر تتي تتي حتتا ا تتتالا المعلواتتات التتوارية يتته عتتن واق ت كش ت
العالاات وال وثيقة ا رى اقداة ان الطالب.
 .10يل ا طلب المن الخارجية كااالً ي حتا قبتو الطالتب تي تخصتط "الطتب
البشرل" ضمن تائج القبو الموحد ،وكتذل يل تا يتار الطالتب (التخصتط) تي
طلب المن الخارجية إذا حص علا فس التخصط ضمن تائج القبو الموحد.

 .11يتم اإلعالن عن أقماء الطلبة المر حين ان ال الموقت اإللكترو تي لتوزارة
التعليم العتالي والبحتا العلمتي (التراب الختاب بتنعالن تتائج المتن الخارجيتة اتن
ال اي ا الرقم الوطني) وال وقيلة ا رى امكنة.
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يتحم الطالب اوؤولية

حة بيا ات االتصا المد لة.

 .13يمتتتن الطالتتتب اهلتتتة ( )12قتتتاعة اتتتن تتتتاري اعتتتالن النتتتتائج علتتتا الموقتتت
اإللكترو ي للوزارة  /اديرية البعنات لقبو أو ر ض التر ي الكترو يا ً وأل تت ر
بالري عن ( )12قتاعة يعتبتر الطالتب اوتتنك عتن التر تي وال يتتم تر تيحه ألل
انحة ا رى.
 .14سددواء نددال قددرار الطالددب بددالقبول لو الددرف
ترشيح ألي منحة خارجية لخرى.

للمنحددة المرشددح لهددا فلددن يددتم
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 .15يلتتتزم الطالتتب باقتتتكما وثائقتته تتال ( )48قتتاعة عمتت اتتن اوا قتتته علتتا
التر تتتي  ،وإذا لتتتم يوتتتتكم وثائقتتته تتتال هتتتذه المتتتدة يعتبتتتر اوتتتتنكفا ً ويفقتتتد حقتتته
بالتر ي ألل انحتة أ ترى ،علمتا ً بت ن الوثتائق المطلوبتة لكت يولتة ووثتائق الملت
الشخصي انشورة علا الموق الرقمي لمديرية البعنات.
ي حا عدم التحاق الطالب بمقاعتد الدراقتة تي البلتد المر ت إليته بعتد توتليم
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الكفالتتة العدليتتة للةنتتة البعنتتات العلميتتة اتختتاذ القتترار المناقتب بخصتتوب المطالب تة
المالية المترتبة علا عدم التحاق الطالب بالدراقة.

شروط الدول المانحة ومعلومات عن الدراسة فيها
الدولة

جمهورية مصر العربية
( 35منحة  /طب بشري
( 5منح  /طب اسنال

الجمهورية التونسية
( 15منحة  /طب اسنال
المملكة المغربية
( 20منحة  /طب بشري

جمهورية ارمينيا
( 30منحة  /طب بشري
جمهورية رومانيا
( 26منحة /طب بشري

الشروط المطلوبة من الدولة المانحة
 مددددددة الدراسدددددة فدددددي الجامعدددددات المصدددددرية الحكوميدددددة تحدددددددحسددددب األنرمددددة والتعليمددددات الصددددادرة عددددن المجلددددس األعلددددى
للجامعات المصرية.
 يلتدددددددزم الطالدددددددب المبعدددددددون بجميددددددد التعليمدددددددات واألنرمدددددددةالصددددددادرة عددددددن الجامعددددددات المصددددددرية المتعلقددددددة بالعالمدددددددات
واالنتقال من عام آلخر.
 ال يحدددل للطالدددب المبعدددون تغييددددر تخصصددد او جامعتددد طيلددددةفترة الدراسة ويلتزم بالتخص والجامعة المرشح لها.
 لغة الدراسة اللغة االنجليزية. يدددددتم تو يددددد الطلبدددددة االردنيدددددين علدددددى الجامعدددددات المصدددددريةحسب الشواغر وبقرار من الجانب المصري.
 يوقدد الطالددب علددى تعهددد بدددااللتزام بالجامعددة التددي يحددددها لدددالجاندددب المصدددري ،وال يحدددل لددد تحديدددد الجامعدددة التدددي يرغدددب
بالدراسة فيها.
 مدة الدراسة ( 6سنوات  +السنة التحضيرية لغة الدراسة اللغة الفرنسية ال يقددددد معددددددل الطالدددددب فدددددي شدددددهادة الثانويدددددة العامدددددة عدددددن(90%
 مددددددة الدراسدددددة ( 7سدددددنوات لتخصددددد الطدددددب البشدددددري +السنة التحضيرية.
 يددددرل الطالدددب سدددنة اللغدددة فدددي المرندددز الثقدددافي الفرنسدددي فددديعمدددال بحيدددق يلتحدددل بالدراسدددة فدددي العدددام القدددادم نطالدددب سدددنة
لولى.
 لغة الدراسة اللغة الفرنسية. مددددددة الدراسدددددة ( 6سدددددنوات لتخصددددد الطدددددب البشدددددري +السنة التحضيرية
 لغة الدراسة اللغة االنجليزية مددددددة الدراسدددددة ( 6سدددددنوات لتخصددددد الطدددددب البشدددددري +السنة التحضيرية
 -لغة الدراسة اللغة الرومانية.
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