إيماناً من األكاديمية بأهمية البحث العممي كقاطرة لمتنمية وأساس تقدم ورقى األمم،
وألن الموارد البشرية الوطنية هى الركيزة األساسية لمبحث العممى ،فقد سخرت األكاديمية كافة
إمكانياتها بهدف تأهيل الكوادر العممية من أوائل الخريجين المتميزين ،ودعمهم بأحدث نظم
العمم والمعرفة ووسائل التكنولوجيا بما يخدم قضايا التنمية الشاممة لجمهورية مصر العربية.
إنطالقا من هذة األهداف ،وضعت األكاديمية مجموعة من الموضوعات البحثية التى
تتوافق مع رؤية مصر لمتنمية المستدامة  0202واستراتيجية العموم والتكنولوجيا واإلبتكار
والتى تمبى إحتياجات المجتمع فى المجاالت المختمفة ،باإلضافة إلى إمداد سوق العمل
بخريجين من ذوى الكفاءة العالية ،ومحاولة لسد العجز فى التخصصات النادرة وتحسين القدرة
التنافسية فى مجال العموم والتكنولوجيا.
وعميه تعمن أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا الدورة السادسة لعام  0228دفعة
"مجدى يعقوب"،عن المنح فى المجاالت الموضحة لمحصول عمى درجة الماجستير طبقاً
لمشروط والمزايا الموضحة باإلعالن.
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 أن ٌكون مصري الجنسٌة
 الحصول على تقدٌر عام تراكمى جٌد جداَ على األقل فى مرحلة البكالورٌوس
 التفرغ التاام للدراساة والبحا الللماى (الٌلمال وتقادٌم ققارار ى اى بلادم اللمال ا ناا
المنحة
 التقدم بمقترح بح ً ملتمد من أحد الجاملات أو المراكز والملاهد والهٌئات البح ٌة
 عدم التقدم بذات المقترح البح ى ألك ر من الب
 أن ٌكون قد أدى الىدمة اللسكرٌة أو أعفى منها أو مؤجل لفترة ما بلد الحصول علاى
الماجستٌر ( بالنسبة للذكور
 حدٌ التىرج ( دفلة  1023ومابلدها
 اإلنتها من اإلمتٌاز بالنسبة لأل با
 اإللتزام بتنفٌاذ الادورات التدرٌبٌاة المىصصاة للبرناام واالنضابا التاام فاى الحضاور
والحصول على  %00على األقل فى التقٌٌم النهائى ألدا ال الب
 أال ٌكون منتفلا َ بمنحة أو بل ة دراسٌة من أٌة جهة أىرى
 الحصاااول علاااى اااهادة " "TOEFLبدرجاااة ال تقااال عااان ( 450مااان British
 Councilأو من الـ "  IELTS "Amid Eastبدرجة ال تقل عن  5ساري حتى
تارٌىه ك ر أساسى للقبول
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 مكافأة هرٌة  1000جنٌه ول مدة المنحة ( 30هراَ
 تدرٌب متىصص مجانً لمدة  3هور
 مساهمة فى نفقات البح بمبلغ  36ألف جنٌة
 مساهمة فً حضور ورش عمل ومؤتمرات محلٌة ودولٌة لل لبة المتمٌزٌن
 قمكانٌة البح فً جمٌع المجاالت المتاحة على موقع األكادٌمٌة مجانا

 صورة ىصٌة حدٌ ة لل الب
 صورة من هادة اللٌسانس أو البكالورٌوس التفصٌلٌة (الملدل التراكمى
 قعتماد المقترح البح ً من أحد الجاملات أو المراكاز والملاهاد والهٌئاات البح ٌاة (اى
ىتمه مع ى اب تزكٌة من م رف ال الب
 اجتٌاااز امتحااان قجااادة اللجااة اإلنجلٌزٌااة " "TOEFLبدرجااة ال تقاال عاان ( 450ماان
 British Councilأو مان "  IELTS "Amid Eastبدرجااة ال تقال عاان 5
ساري حتى تارٌىه ك ر أساسى للقبول

 من ىالل الموقع اإللكترونً www.asrt.sci.eg
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