
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منح سفارة فرنسا في مصر لدرجة الماجيستيرفتح باب التقديم على 

 برنامج رفاعة الطهطاوي
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 شروط التقديم

 الجنسية المصرية الفرنسية غير مؤهلين للتقديم على المنحة( حاملوأن يكون المتقدم مصري الجنسية )  -
لعام إلكمال افرنسية في فرنسا  مؤسسة تعليم عال  للمنحة قدم أوراقه لاللتحاق بالمشروع الدراسي : أن يكون المتقدم  -

 .رالثاني لدرجة الماجيستي
أن أو مصر  فرنسية فيجامعية تعليم عال  مصرية أو حاصل على شهادة تعليم عال   ةأن يكون المتقدم حاصل على شهاد -

بعد انقضاء  المصري أو شهادته الفرنسية في عامه الدراسي الجامعي األخير وبصدد حصوله على البكالوريوسيكون 

 .السنوات الجامعية األربعة بحد أدنى
 لغة اإلنجليزية و /أو الفرنسية والشهادات المسموح بها هي:على المرشحين للمنحة تقديم شهادة بمستواهم في ال -

 بحد أدنى  B2مستوى  DELF, DALF, TCF, IELTS, TOEIC -أ

 أو ،IGCSEالشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي  أو، Bac français : بكالوريا فرنسية أو شهادة ثانوية -ب

، أو اختبار السات GRE، أو اختبار تقييم الخريجيين GEDتطوير التعليم العام  أو اختبار ، IBالبكالوريا الدولية 

SAT 

 الفرنسية أو اإلنجليزية أو كلتاهما. هىالدراسة  بها  لغة  أو شهادة من الجامعة تفيد بأن -ت

 

لكل من يرغب في التسجيل في دراسة عن بعد أو في االلتحاق بمناهج مزدوجة تتناوب فيها الدراسة  مخصصةغير منحة طهطاوي 

 مع التدريب. 

 معلومات هامة:

تخصص منحة طهطاوي للمرشحين الُمسجلين في العام الثاني لدرجة الماجيستير والملزمين بمتابعة دراستهم في فرنسا. يمكن 

فقط في حالة ما إذا كان منهج الماجيستير يفرض القيام وذلك على المنحة أثناء فترة تدريبه  يظل متمتعًا بالحصولللمترشح أن 

 وشريطة أال تتخطى فترته العشرة أشهر الخاصة بالمنحة بدًءا من تاريخ بداية المنحة. الكتمال الدراسة بالتدريب

 .  وحسب المنحة بغرض إجراء تدريبعلى وال يمكن الحصول  

 حة إال بالمدة الدنيا اإللزامية للتدريب المنصوص عليها في المنهج الدراسي.ال تتكفل المن

تُعطى المنحة لمدة عشرة أشهر كحد أقصى تتضمن الدراسة والفترة اإلجبارية الدنيا للتدريب وأي تمديد لفترة التدريب يكون على 

 النفقات الخاصة للحاصل على المنحة.

*** 

 مميزات المنحة

 الحق في: عليهاة الحاصل يطهطاوي المقدمة من الحكومة الفرنستعطى منحة 

 أشهر متضمنة التدريب ةيورو طوال فترة الدراسة على أال تتعدى عشر 860بدل شهري قدره  -
إعفاء من رسوم التسجيل اإلدارية والخاصة على أن تكون الدراسة في مؤسسة تعليمية فرنسية حكومية وبحد أقصى  -

 يورو 5000
 حاصل على المنحة في حجز سكن في السكن الجامعيمساعدة ال -
 والتأمين الصحي التكفل بالضمان االجتماعي -

 ال تتكفل المنحة بتكاليف السفر والطيران

 ال يحق للحاصلين على منحة طهطاوي التقديم مرة ثانية فهي ال تُمنح سوا مرة واحدة فقط

*** 

 

 

  

 



 

 

 حسب درجة األهميةيار تمعايير االخ

 في النتائج الجامعيةالتفوق  -
 شروع الدراسي والمهني واتساقه مع الدراسة السابقةمجودة ال -
 من حيث ما قام به من تدريب، وظائف، اشتراكه في جمعيات أو رياضة أو فنون.  ينطاق الجامعالخبرات المترشح خارج  -
  جودة ملف المترشح كتابةً وعرًضا وتنسيقًا. -
 ألول مرة  للدراسة األولوية للطالب المسافرين -
مجال المترشح للمنحة أي إذا كان نسبة تمثيل تخصص ما ليس كبيًرا مقارنة بتخصصات المرشحين اآلخرين فستكون له  -

 األولوية.

 إلغاء المنحة

 اآلتية:ي الحاالت فوذلك  إياهاتقر بمنحه  تحتفظ السفارة بالحق في إلغاء المنحة الدراسية حتى بعد إعطاء الحاصل عليها شهادة موقعة

 بها لاللتحاقات التي تقدم ععدم قبول الحاصل على المنحة في أي من الجام -
 وجود ظروف قاهرة حالت دون إتمام السفر واالنتقاالتعدم الحصول على تأشيرة السفر أو  -
 في آن واحد الحصول على أكثر من منحة مقدمة من الحكومة الفرنسية -
 الشروط السابق ذكرهافي حال الحظت السفارة أنه تم خرق أحد  -

*** 

 اإلجراءات المتبعة للتقديم على منحة

 

 في فرنسا والتقديم عليها أو أكثر لمتابعة السنة الثانية من الماستر الخطوة األولى: اختيار دراسة

 في فرنسا لمتابعة العام الثاني من الماستر قبل الترشح لمنحة طهطاوي البد من التقديم على دراسة

 متاحان:ثمة خياران 

 » Etudes en France « إما التقديم على دراسة من خالل منصة الدراسة في فرنسا  -

 أو التقديم من خالل التواصل مع الجامعة مباشرة -

 لمزيد من المعلومات :

 Campus France Egypteيُرجى زيارة موقع كامبوس فرانس  -
 » Etudier en France «تصفح ُكتيب  -
 campusfrance@ifegypte.comالتواصل مع مسؤولي مكتب كامبوس فرانس  -

 

 استمارة المعلومات ءالخطوة الثانية: مل

 :الرابط التاليبرجاء ملئ استمارة المعلومات من خالل 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBicNCVvWHZJ5A9ciAI_SSgBQUYV1doYQ6eyPJRJGPdn
di8Q/viewform?usp=pp_url 

 

 

 

 

  

http://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/
https://www.egypte.campusfrance.org/fr
https://www.egypte.campusfrance.org/system/files/medias/documents/2020-10/2020%2010%2006%20brochure%20campus%20france%20FR%20WEB_0.pdf
mailto:campusfrance@ifegypte.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBicNCVvWHZJ5A9ciAI_SSgBQUYV1doYQ6eyPJRJGPdndi8Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBicNCVvWHZJ5A9ciAI_SSgBQUYV1doYQ6eyPJRJGPdndi8Q/viewform?usp=pp_url


 الثالثة: تحضير وتجميع المستنداتالخطوة 

 

 - Tahtawi2023ملفكم كاآلتي  واحد وعنونة pdf يجب تجميع المستندات التالي ذكرها ووضعها معًا في ملف بي دي أف

 االسم  –لقب المترشح

 جواز السفر الساري )صفحة الهوية( واضحة منصورة ضوئية  -

 ُمحرر باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية  سيرة ذاتية، بحد أقصى صفحة واحدة -

 Time ، نوع الخط12خطاب تحفيز، مع وصف سريع لمشروع الدراسات: بحد أقصى صفحة واحدة، بنط  -
news         roman بنفس لغة السيرة الذاتية  وُمحرر 

 أو غيرها( bac françaisالعامة، البكالوريا الفرنسية  )الثانويةبيان درجات شهادة الثانوية  صورة من -

ترجمة بالفرنسية أو اإلنجليزية إذا  بكالوريوس( معبيان درجات جميع السنوات الجامعية )من  واضحة صورة ضوئية -

 كان أصل البيان باللغة العربية

أو اإلنجليزية إذا كان أصل الشهادة  ترجمة بالفرنسيةالحصول عليها مع  شهادة تممن آخر  واضحة صورة ضوئية -

 يةبالعرب
  بها:الشهادات المسموح  (،شهادة بالمستوى اللغوي )الفرنسية أو اإلنجليزية -

 

 للغة اإلنجليزية   TOEIC/TOEFL/ IELTS   الفرنسية أوللغة    DELF/DALFسواء  •

أو اختبار ، IBالبكالوريا الدولية  أو ،IGCSEشهادة بكالوريا فرنسية أو الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي  •

 أو غيره SATالسات 

 أو بكلتيهما سواء شهادة من الجامعة تفيد بأن الدراسة كانت بإحدى هاتين اللغتين •
 

 قبولكم في السنة الثانية من الماجيستير في جامعة فرنسيةبترشحكم ثم بشهادة تفيد  -
 

رقم ملف  تقديمثم ومن  "الدراسات في فرنسا – Etudes en France " من خالل منصة األولى: التقديمالحالة  •

 EG20-xxxx  فرنسا مثالالدراسات في 

التقديم من خالل التواصل المباشر مع الجامعة ومن ثم، إرفاق وثيقة استالم ملف الترشح من قبل  الثانية:الحالة  •

ت .  في حالة عدم توفر وثيقة القبول وقالقبول النهائي )بمجرد حصولكم عليها( وشهادةالمؤسسة الجامعية المستقبلة 

باستالم الجامعة لطلب التحاقكم  إلكتروني تفيد صورة بريدصورة أو لقطة شاشة أو  قالتقديم على المنحة يمكنكم إرفا

 والبت في ترشحكم
 

 الخطوة الرابعة : إرسال الملف

 االسم  –لقب المترشح - Tahtawi2023يُرجى إرسال ملف الترشح على البريد اإللكتروني التالي مع عنونة الرسالة ب: 

 

<< bourses@ifegypte.com>>  

*** 

 النتائج

 2023 يونيوسيتم اإلعالن عن النتائج خالل شهر 

*** 

 للتواصل معنا

كامبوس إذا كان لديكم أي أسئلة تتعلق باختيار الدراسة أو بإجراءات االلتحاق بمؤسسة فرنسية يُرجى التواصل مع مكتب 

 campusfrance@ifegypte.com فرانس : 

  bourses@ifegypte.comإذا كان لديكم أي سؤال بخصوص المنحة برجاء التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني التالي :  

  

mailto:bourses@ifegypte.com
mailto:campusfrance@ifegypte.com
mailto:bourses@ifegypte.com

