
 مصر للتنقل والسفرح استثنائية تقدمها سفارة فرنسا في فتح باب الترشح على من

 

 قصيرة األجل بغرض البحث العلمي في فرنسا قاماتلإلتقدم سفارة فرنسا في مصر برنامج منح استثنائي 

بين  تراوحتعطى المنحة لمدة لدكتوراه وما بعد الدكتوراه. ست  لصالح الباحثين المصريين من طالب درجة ا

. وتشمل كل منحة التنقل 2022ديسمبر  31على أن تكون العودة بحد أقصى يوم  شهر إلى شهرين

 والضمان االجتماعي وتكلفة المعيشة في فرنسا.

 شروط التقديم

 الجنسية مصري المترشح يكون أن •

 اأو أستاذً  اأو أستاذ مساعدً  اأن يكون المترشح منتميًا إلحدى المؤسسات المصرية العامة: معيدً  •

 أو طالبًا بدرجة الدكتوراه؛ بأحد المراكز البحثية ابجامعة أو باحثً 

 المختبر الفرنسي المستضيف  مسؤولأن يكون لدى المترشح خطاب دعوة م حرر من  •

 ةمجاالت الدراسة المعنية ببرنامج المنح

 الدراسية المنحة مفتوحة لجميع المجاالت

 امتيازات المنحة

 الحاصلين عليها الحق في:تعطي هذه المنحة 

 ؛شهر إلى شهرين بينوالتي تتراوح بدل شهري طوال فترة اإلقامة البحثية في فرنسا  -
 التكفل بمصاريف االنتقال الدولي )السفر ذهاب وعودة(؛ -
 التكفل بالضمان االجتماعي في فرنسا؛ -

 إجراءات التقديم على المنحة

 في التقديم على المنحة، برجاء إتباع الخطوتين التاليتين:إذا توافرت لديكم الشروط وكانت لديكم الرغبة 

 عبر الرابط التالي: البياناتملئ استمارة -الخطوة األولى

Lien vers le formulaire de candidature  

 تحضير المستندات الالزمة وتجميعها-الخطوة الثانية

 CALL " وعنونة ملفكم كاآلتي  واحد pdf   ملف بي دي أف في كلهايجب تجميع المستندات ووضعها 

   bourses@ifegypte.comوإرساله إلى البريد اإللكتروني التالي االسم  –المترشح لقب 2022 – 

 سيرة ذاتية حديثة م حررة باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية؛ -
 خطاب تحفيز م حرر بالفرنسية أو اإلنجليزية؛ -
 خطاب توصية م حرر بالفرنسية أو اإلنجليزية؛ -

حدد فيه تواريخ اإلقامة -  ؛المتوقعة خطاب دعوة موقع من مسؤول المختبر الفرنسي م 
المتقدم في الدكتوراه في جامعة مصرية أو شهادة توظيف في الجامعة أو مركز شهادة تفيد بتسجيل  -

 البحث؛
 صورة ضوئية من آخر شهادة تم الحصول عليها؛ -

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtcqzRjc8u9f3jR2KPfYt3erp_QTdeWKjfqbD1zOMjq91Lrw/viewform
mailto:bourses@ifegypte.com


 ؛صورة ضوئية واضحة من جواز السفر الساري )صفحة الهوية( -
 فرت لدى المتقدم؛اصورة ضوئية من تأشيرة شنغن سارية في حال تو -
يشرح وي تناول فيه فترة اإلقامة في فرنسا و لفرنسية أو اإلنجليزيةالبحث م حرر با ملخص لمشروع -

 ثالث صفحات(.أقصى متوافقة وهامة إلنجاز المشروع )بحد فيم كانت 

 إلغاء المنحة

بالحق في إلغاء المنحة حتى بعد إعطاء الحاصل عليها شهادة موقعة تقر مصر سفارة فرنسا في تحتفظ 
 :اآلتيةبمنحه إياها وذلك في الحاالت 

 

 ؛عدم الحصول على تأشيرة السفر أو وجود ظروف قاهرة حالت دون إتمام السفر واالنتقاالت •
 ؛الحكومة الفرنسية في آن واحد التمتع بأكثر من منحة مقدمة من •
 في حال الحظت السفارة أنه تم خرق أحد الشروط السابق ذكرها •

 
 

 
 

 2022سبتمبر  21: يوم آخر موعد للتقديم على المنحة
 

 


