
ΘΕΜΑ: «Υποτροφίες της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για εκμάθηση της Αραβικής Γλώσσας για το έτος 
2017» 

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα ανακοίνωσε δύο 
υποτροφίες εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας, από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου σε 
αλλοδαπούς υπηκόους για το έτος 2017.  
 
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι: 

 Ο ενδιαφερόμενος να έχει ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή να είναι 
ακόμη φοιτητής. 

 Ο ενδιαφερόμενος να έχει κάποια γνώση στην Αραβική Γλώσσα ή να διδάσκεται την Αραβική Γλώσσα. 

 Ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσκομίσει στο Μορφωτικό Κέντρο της Αιγυπτιακής Πρεσβείας τα 
εξής δικαιολογητικά: 
-Αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου, το οποίο θα επικυρώσει από το Μορφωτικό Κέντρο της 
Πρεσβείας της   
 Αιγύπτου 

 - Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Γέννησής του 
 -Αντίγραφο του Διαβατηρίου του 
 -Πιστοποιητικό Υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιατρό 
 -6 φωτογραφίες διαβατηρίου. 
 
Όροι της υποτροφίας 

 Ο υπότροφος υποβάλλεται σε εξετάσεις αξιολόγησης των γνώσεών του στην Αραβική Γλώσσα για την 
ένταξή του στο κατάλληλο επίπεδο. 

 Ο υποψήφιος λαμβάνει το ποσό των 255 Λιρών Αιγύπτου μηνιαίως αν μείνει στη φοιτητική εστία ή 
300 Λιρών Αιγύπτου αν ενοικιάσει δικό του χώρο. 

 Ο υποψήφιος καλείται να καλύψει τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων, της διαμονής και της 
διατροφής του στην Αίγυπτο. 

 Στο τέλος του οκταμήνου ο υποψήφιος θα παραλάβει Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αραβικής 
Γλωσσομάθειας, στο οποίο θα αναγράφεται η διάρκεια της εκπαίδευσης και ο βαθμός αποφοίτησής 
του. 

 
 
 

                                            

 

                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ  Δ’ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
 
 

                           Μαρούσι,  20-3-2017 
                           Αρ. Πρωτ.: 46906/Ζ1 
 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
e-mail                     :foitmer.yp@minedu.gov.gr 
Πληρ.                      :Ν. Αγγελάκη – Χ. Σακελλίου 
Τηλέφωνο              :210-3443469, 210-3442404 
FAX                          :210-3442365 

 

  

 ΠΡΟΣ : Α.Ε.Ι.  (μέσω e-mail) 

     ΚΟΙΝ.: 1) Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
                 (μέσω e-mail) 
                2)Διεύθυνση Νέας Γενιάς - Τμήμα Β΄   
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http://www.minedu.gov.gr/


 

Πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης 
 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τις αιτήσεις (επισυναπτόμενο έντυπο αίτησης στην παρούσα 
ανακοίνωση) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής 
Δημοκρατίας στην Αθήνα έως τις 30 Μαΐου 2017. Οι αιτήσεις των Ελλήνων υποψηφίων θα πρέπει να 
παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν με κούριερ στη διεύθυνση του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας 
της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Πανεπιστημίου 6, 106 71 Αθήνα.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερωθούν από το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα, 
στο τηλέφωνο 210 3632824, e-mail: culceneg@otenet.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Πανεπιστημίου 6, 3ος 
όροφος. 
  
 
                                                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                                                 
  
                                                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων  

2. Τμήμα Ενημέρωσης του Πολίτη  

3. Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄ 

mailto:culceneg@otenet.gr
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