يعلن المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي
عن فتح باب التقدم للمنح الدراسية بدولة المجر
المستندات المطلوبة:
 .1استمارة تقدم إليكترونية (بالمركز الثقافي القبطي األرثوذكسي).
 .2صورة شخصية حديثة (ال تتعدى  6شهور).
( Motivation letter .3خطاب يوضح الدافع للتقدم للمنحة) على أن يكون-:
 على األقل صفحة مكتوب بخط  – Times New Romanحجم الخط (.)12 مكتوب بنفس اللغة المراد الدراسة بها (اإلنجليزية أو المجرية أو الفرنسية). أن يذكر سبب التقدم للتخصص المختار ،وكيف ستساهم دراسته في تحقيق فائدة أكبر لوطنه. .4خطاب توصية (من المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي).
 .5شهادة تثبت إجادة اللغة اإلنجليزية (أو اللغة المراد الدراسة بها في المنحة) بالحد األدنى المطلوب
في التخصص الذي سيتم التقدم له ،ويتم االستغناء عنها في حالة أتم المتقدم دراسته السابقة باللغة
اإلنجليزية (أو اللغة المراد الدراسة بها في المنحة) فيتم تقديم شهادة معتمدة تثبت ذلك.
 .6شهادة إتمام الدراسة األصلية وأخرى مترجمة باللغة اإلنجليزية إذا كانت الشهادة األصلية باللغة
العربية :
 شهادة إتمام الثانوية العامة في حالة التقدم لدرجة البكالوريوس. شهادة إتمام الدراسة الجامعية في حالة التقدم لدرجة الماجستير. .7شهادة الدرجات المفصلة باللغة اإلنجليزية Transcript of Records
 .8شهادة صحية ال يتعدى تاريخها  1ديسمبر 2016م تفيد بخلو الشخص من اإليدز ،االلتهاب الكبدي
 ، A,B,Cأو أية أمراض معدية أخرى.
 .9صورة من الباسبور.
 .10بيان الموافقة على التقدم للمنحة (من المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي).

بالنسبة للمتقدمين في مجال الدراسات الموسيقية :
باإلضافة إلى المستندات السابقة يتم تقديم مقطع صوتي لثالثة أعمال تاريخ إنشائها.

المستندات المؤجلة :
.1
.2
.3
.4
.5

شهادة إتمام الثانوية العامة لطلبة الثانوية العامة العام الدراسي الحالي .2018
شهادة إتمام الدراسة الجامعية لمن هم في العام الدراسي األخير 2018م.
صورة الباسبور لمن لم يستخرجه بعد
شهادة إجادة اللغة اإلنجليزية
الشهادة الطبية

على أن يتم تقديم تعهد من المتقدم عن أي مستند ناقص بتقديم أصل المستند المطلوب في موعد غايته 1
أغسطس 2018م.

مالحظات هامة:
-

أخر موعد للتقديم األحد  18مارس 2018م بمقر المركز الثقافي القبطي األرثوذكسي –  222ش
رمسيس – العباسية ،بالكاتدرائية المرقسية الكبرى.
يتم تقديم أصل المستندات المطلوبة على  CDوتقديم نسخة ورقية منها.
من حق النتقدم اختيار مجالين للدراسة.
أن يكون للمتقدم إيميل مفعل (يفضل حساب على .)Gmail
أن يملك المتقدم حساب على موقع .Skype
أال يقل عمر المتقدم عن  18سنة عند بدء الدراسة في المجر سبتمبر 2018م.

