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التعلين العالي تعلن عن برناهج اإليفاد الوصرى 

 8102لعام  GERLSاأللواني طويل األجل الـ
 

التعميم العالى تعمن عن برنامج اإليفاد المصرى األلمانى طويل 
 3129لعام  GERLSاألجل الـ

وزير التعميم العالى والبحث  -خالد عبد الغفارالدكتور/  أكد
العممى عمى أىمية تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا فى مختمف المجاالت البحثية 

ستفادة من التعاون البناء والمثمر بين الوزارة لتكنولوجية، مشيرًا إلى ضرورة اإلوالعممية وا
لمستوى العممى والتدريبى النيوض با فى DAADوالييئة األلمانية لمتبادل العممى الـ 

 لمباحثين المصريين. والبحثى
مساعد أول  - حسام المالحىالدكتور/  تمقى الوزير تقريرًا مقدمًا منوفى ىذا اإلطار 

الوزير لمعالقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول برنامج اإليفاد المصرى األلمانى 
 DAADزارة والييئة األلمانية لمتبادل العممى والممول من الو  GERLSطويل األجل الـــــــ 

 .:3129/312لعام 
المقبل، وأن مدة اإليفاد طبقًا لنظام   ديسمبر 2وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لمتقدم ىو 

شيرًا كحد أقصى بخالف دورة  35شيرًا قابمة لمزيادة إلى  23اإلشراف المشترك تصل إلى 
 23تصل لمدة  ةإليفاد لمحصول عمى درجة الدكتورامدة االمغة التى ستعقد بألمانيا، وأن 

شيرًا كحد أقصى بخالف دورة المغة التى ستعقد بألمانيا، وال  53شيرًا قابمة لمزيادة إلى 
 أشير قبل التقدم لممنحة. 7يقبل المرشحون المتواجدون خارج مصر لفترة تزيد عن 

، وفيما عاماً  41عن   زيد سن المرشحوأضاف التقرير أنو يشترط لمتقدم ليذه المنحة أال ي
، وأن يكون المرشح عاماً  46يتعمق بمنح اإلشراف المشترك ال يزيد سن المرشح عن 

مدرسًا مساعدًا أو باحثًا مساعدًا بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة 
تاريخ التسجيل عن يشترط أال يزيد  ةايتعمق بالمتقدمين لمنح الدكتور  بخطة البعثات. وفيما

، ة، أو أن يكون غير مسجل لمدكتوراةاإلعالن فى حالة تسجيمو لمدكتوراعام فى تاريخ 
وبالنسبة لممتقدمين لمنح اإلشراف المشترك ال يزيد تاريخ التسجيل عن ثالث سنوات فى 
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 اإلعالن. تاريخ
مى منح دراسية ستفادة أكبر عدد من الدارسين لن يتم قبول الحاصمين عوإلتاحة الفرصة إل

بالخارج فعميًا سواء كانت منح شخصية أو عمى أحد برامج البعثات وخاصة إذا كان فى 
 نفس الغرض من اإليفاد.

طالع عمى كافة البيانات ستمارة التقدم واإلإضح التقرير أنو يمكن الحصول عمى وأو 
، (www.daad.eg/GERLSالخاصة بالمنحة من خالل الموقع اإللكترونى اآلتى: )

ولمرجوع لمدليل المرفق عن كيفية استيفاء الطمب عبر اإلنترنت يمكن الدخول عمى الموقع 
                       (guide.de-www.fundingاآلتى: )

 يذكر أن اإلدارة المركزية لمبعثات ال تتحمل أية نفقات إضافية عن ىذه المنح. 
 

http://www.funding-guide.de/

