
 فتح باب الترشح لمنح الدكتوراه

ذات التمويل المشترك من سفارة فرنسا في مصر والوكالة 

 الجامعية الفرنكوفونية

 

والمقدم للطالب  المجال العلميب الدكتوراه الخاصمنح عن فتح باب الترشح لبرنامج  سفارة فرنسا في مصر تعلن

جزًءا من  الوكالة الجامعية الفرنكوفونيةَمِول المصريين المسجلين في درجة الدكتوراه في جامعة في مصر. وت  

. الوكالة الجامعية الفرنكوفونيةشبكة في عضو مقيدة كهذا البرنامج والذي يستهدف الطالب المسجلين في جامعة 

مقسمة على مدار ثالث سنوات كحد أقصى تكون اإلقامة في كل سنة من  ت عطى هذه المنحة لمدة اثني عشر شهًرا

أي أن يكونوا مسجلين في مصر )أطروحتهم ذات تسجيل مشترك وستكون األولوية لمن هم  أربعة إلى ستة أشهر.

 والتأمين االجتماعي التنقلمصاريف (. تتكفل المنحة بوفرنسا معًا ويحصلوا على شهادة الدكتوراه من البلدين

 وتكاليف المعيشة في فرنسا.

 شروط التقديم على المنحة

 أن يكون المتقدم حامل للجنسية المصرية •

 في إحدى الجامعات في مصر بدرجة الدكتوراه مسجلأن يكون المترشح   •

، ينبغي ةبالنسبة للحاصلين على المنح ذات التمويل المشترك مع الوكالة الجامعية الفرنكوفوني ❖

لالطالع ) ةشبكة الوكالة الجامعية الفرنكوفونيمسجلة في جامعة عضو ب همأن تكون أطروحت

 (باللغة الفرنسية على القائمة

 وقت قدوم الموعد النهائي للترشيحات بحد اقصىعاًما  45المتقدم أن يكون عمر  •

 .مشروعه كنه من تلبية متطلباتم  متحدثًا باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية ولديه مستوى يالمتقدم أن يكون  •

حاصاًل على منحة أخرى من الحكومة الفرنسية أو تمويل آخر من الوكالة الجامعية المتقدم أال يكون  •

 الفرنكوفونية

https://www.auf.org/moyen-orient-2/membres/nos-membres/
https://www.auf.org/moyen-orient-2/membres/nos-membres/


 

 المجاالت المسموح بها

 ي سمح لكافة المجاالت الدراسية الترشح للمنحة

 إجراءات التقديم

 برجاء إتباع الخطوات التالية:وترغبون في التقديم على المنحة كل الشروط السالف ذكرها لديكم توفرت إذا 

 Lien vers le formulaireعبر هذا الرابط: ملء االستمارة اإللكترونية الخطوة األولى:  ❖

d’information 

 

 تجهيز وتحضير المستندات الخطوة الثانية: ❖

 يكل المستندات المذكورة أدناه ينبغي أن ت رسل كلها على حدى في صورة بي دي أف عبر البريد اإللكترون

bourses@ifegypte.com  على النحو التاليمع عنونة رسالتكم  «LAST NAME  – 3202DOC  

FIRST NAME »   أي كتابةDOC 2023  .ثم اللقب واالسم 

 سيرة ذاتية حديثة مكتوبة بالفرنسية أو اإلنجليزية )صفحة واحدة( •

 باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية )صفحة واحدة( م حررخطاب تحفيز  •

 شهادة تسجيل في درجة الدكتوراه في جامعة مصرية •

كانت األطروحة ذات تسجيل مشترك في جامعتين في فرنسا  تسجيل في جامعة في فرنسا في حال شهادة •

 ومصر أو كانت ذات إشراف مشترك 

كانت األطروحة ذات تسجيل مشترك في جامعتين في فرنسا ومصر أو  نسخة من االتفاقية في حال •

 كانت ذات إشراف مشترك 

 نسخة من آخر شهادة حصل عليها المتشرح •

 الساري ة واضحة من جواز السفرنسخ •

 باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية م حررخطاب توصية  •

المستضيف يوضح فيه مدد وفترات اإلقامة او المشرف الفرنسي خطاب دعوة موجه من مسؤول المختبر  •

 المتوقعة

 لماملخص عن مشروع البحث م حرر بالفرنسية أو اإلنجليزية يتناول فترة اإلقامة في فرنسا ويشرح  •

 صفحات بحد أقصى( )ثالثاإلقامة في فرنسا مالئمة والزمة لتنفيذ المشروع 

 :المنحة إلغاء

 شهادة الحائز منح بعد حتى الدراسية، المنحة إلغاء في بالحق الفرنكوفونية الجامعة ووكالة فرنسا سفارة تحتفظ
 :أخرى أمور بين من التالية، في الحاالت موقعة،

 ؛سفرال تمنع قاهرة قوة حالة أو الفرنسية القنصلية قبل من تسليمها يتم لم تأشيرة •

 .الحصول على منحة أخرى مقدمة من الحكومة الفرنسية •

 .أعاله المذكورة التقديم شروط أحد احترام عدم •

 

 2023إبريل  10االثنين  :الترشحبول طلبات آخر موعد لق
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