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برنامج المنح ذات التمويل المشتتتتتتتتترة المو    
 للمتقدمين في مرحل  ما بعد الدكتوراه

في إطار اتفاق التمويل المشترك، يقدم كل من صندوق 
( وسففففففففففففار  فرنسفففففففففففا STDFالعلوم والتنمية التكنولوجية )

أشفففففهر في فرنسفففففا  9(، فترات إقامة لمد  أقصفففففا ا IFEالمعهد الفرنسفففففي بمصفففففر ) –بمصفففففر 
 للباحثين المصريين الشباب في مرحلة ما بعد الدكتوراه.

، 0202في عام ...  متقدًما بنظام التمويل المشففففففففترك   ا 02وفي كل عام، يمكن أن يتمتع 
  يوجد دور  واحد  لتقديم طلبات للترشيح وفًقا للجدول التالي:

  :1132 يناير 31أكتوبر وحتى  31من التقدم للترشيح 
  1132 مارس 31وحتى  1132يناير  31 فتر  التقييم: من 
   :1132أواخر ش ر مارس إعالن النتائج 
   1132خالل ابريل التنمية التكنولوجية التعاقد بين الباحثين وصندوق العلوم و 
   1132أغسطس  -خالل مايوتجهيز األوراق الخاصة بالسفر 
  :1132سبتمبر أو أكتوبر بداية فتر  اإلقامة للباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه. 

يجب على المتقدم أن يرسفففففل األوراق الخاصفففففة بطلب الترشفففففيح إلي الجهتين في نف  الوقت، 
 ( عن طريق البريد االلكتروني:STDFالمعهد الفرنسي وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية )

coopscience@institutfrancais-egypte.com 

 من خالل الموقع التالي:و 
http://www.stdf.org.eg 
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 ويتعين أن يتكون الملف من مجمل العناصر الوارد  بالقائمة التالية:
مار  اسففففففففتو  اسففففففففتمار  المعهد الفرنسففففففففياالسففففففففتمارتان مسففففففففتوفاتان بالكامل على الموقعين ) –

 (الصندوق
البحففم مشفففففففففففففففيًرا إلى برنففامج العمففل خالل فتر  اإلقففامففة )جففدول زمني( والنتففائج  مشفففففففففففففففرو  –

 صفحات. 5، على اال يزيد عن لمنشود  من فتر  اإلقامة العلميةا
 سير   اتية حديثة وصور  فوتوغرافية شخصية. –
 خطاب توصية حديم من قبل أستا  مصري. –
 صور  ضوئية من آخر شهاد  تم الحصول عليها. –
 من جواز السفر. صور  ضوئية –
ويتعين  ،خطاب دعو  مسفبب من قبل مسفئول المختبر أو مسفئول المركز البحثي الفرنسففي –

ين كما يتع ،أن يرد به ا الخطاب تواريخ اإلقامة ومد  المنحة المطلوبة وموضفففففففففففففو  الزيار 
نسفففففبة إلى وبال ... إيضفففففال تحمل المختبر المسفففففتقبل للنفقات الناتجة عن األعمال البحثية

الباحثين الشفففففباب ممن لديهم مشفففففرو  بحثي في المجال الطبي، يتعين أن يشفففففير المختبر 
المسففتقبل بشففكل صففريح أن األمر ال يتعلق بتدريب، بل ببحم غير سففريري، وبال تواصففل 
مع المرضفففففففففففففففى وال مشففففففففففففففففاركفففة في أي فعفففل طبي، إ  يتعين عليهم أال يتجفففاوزوا مرحلفففة 

لى  لفك، وفي المجفال الطبي، يتعين  كر بروتوكول البحم بفاإلضفففففففففففففففاففة إ ”المشفففففففففففففففا فد “
 المرتقب بصور  تفصيلية في خطاب الدعو .
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