
 

2019-2018للعام األكاديمى الكليات المجتمعية بالواليات المتحدة برنامج   

و هو برنامج ممول من وزارة  ،2019-2018عام األكاديمى لل المجتمعية الكلياتن تعلن عن فتح باب التقديم لبرنامج أتسر هيئة فولبرايت 

على شهادة فى  بنهايتها لمشاركونقد يحصل ا و بالواليات المتحدة واحد مدة المنح التى يقدمها البرنامج هى عام أكاديمىالخارجية األمريكية. 

العمل المجتمعى. تدريب عملية باإلضافة إلى خبرة  وسية أكاديمية أو مهنية دورات درا يشمل البرنامج. دراستهممجال   

 المجاالت المتاحة للتقديم:
 

 ادارة األعمال -                               الهندسة التطبيقية -                                        اعةزرال -        
 االعالمل وسائ -تكنولوجيا المعلومات                           -              التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة -
 السياحة و الفنادق -                                   السالمة العامة -
 

م:الشروط الواجب توافرها فى المتقد  

      مصرى الجنسية.أن يكون . 1

  سنة . 30 – 21تراوح السن بين أن ي .2

  كحد أدنى. %70أو ما يعادلها بتقدير  (فنى أو عام )حاصل على شهادة تعليم ثانوى أن يكون . 3
 . أعلى درجة علمية:4

 ، أعوامالخمس المدارس الثانوية الفنية نظام  ، أعوام المدارس الثانوية الفنية نظام الثالث :( خريجو المدارس والمعاهد الفنية التاليةأ
 .العامةأو نظام الثانوية  عاميننظام الالمعاهد الفنية العليا 

 أحد المجاالتعملية كحد أدنى فى الخبرة من الالبكالوريوس أو الليسانس، وفى هذه الحالة يجب أن تكون لدى المتقدم عامان ب( 
 أن يكون هذا المجال مختلف تماماً عن مجال تعليمه الجامعى. على للمنحة  تقديمالمتاحة لل

 .المعتمدة  ETS  من هيئة أميديست أو أى من مراكز 400نتيجة إمتحان التوفل على  أدنىحاصل بحد  .5

  .فى الدراسة بالخارج خبرة محدودةلديه أو   . يجب أال يكون لدى المتقدم خبرة سابقة6

  (.J1على الحصول و الحفاظ على تأشيرة دخول الواليات المتحدة ) ا  قادريجب أن يكون . 7

  لك ( إلستكمال البرنامج بكامله بما في ذمع توفراإلقامة المناسبة لذوى اإلحتياجات الخاصةالرغبة والمقدرة البدنية )لديه يجب أن تتوفر . 8
 في أي يوم من أيام األسبوع.يتحدد  قداألنشطة أو السفر الذي 

 ملتزم بالعودة إلى مصر بعد االنتهاء من البرنامج.أن يكون مقيم حاليا فى مصر و. 9
 .2018 يوليوفي الواليات المتحدة في رنامج بالبدء السفر للى ع ا  قادريجب أن يكون . 10

  المتقدمون من الذكور حاصلين على إعفاء أو تأجيل رسمي للخدمة العسكرية عند التقديم.يجب أن يكون . 11

  . يشجع البرنامج السيدات المؤهالت على التقديم للمنحة.12

 مصر العربية على التقديم للمنحة. ن من جميع محافظات جمهورية. يشجع البرنامج المؤهلي13

 
 :2018برنامج عام  

ay-program-cci/2017/11content/uploads/-egypt.org/wp-http://fulbright-2018-2019-استمارة التقديم:  •
application.docx 

ay-program-cci/2017/11content/uploads/-ypt.org/wpeg-http://fulbright-2018-2019-ارشادات التقديم:  •
instructions.pdf-application 

 ا.مساء 4:00الساعة  2017ديسمبر  28: الخميس الموعد النهائي للتقديم •

 2018: يناير ؤهلينمالشخصية للمقابالت مواعيد ال •
 2018مارس  -: فبراير  اإلعالن عن أسماء المرشحين •
 2018: يوليو / أغسطس البرنامج تاريخ بدء •

 
  مساءا. 00:3الساعة  حتىمساءا  00:1من الساعة  ،رديسمب 11و  4و  نوفمبر 27 و 20و  13 فى  :تعقد الندوات التعريفية بمقر الهيئة

االتصال بنا: يرجىلمزيد من األستفسارات   

cci@bfce.eun.eg 01003380228 أو 

 www.fulbright-egypt.orgااللكترونى:  الموقع
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