
 

 األمريكية برنامج الكليات المجتمعية بالواليات المتحدة 

 2022-2021 األكاديمي عام ال

برنامج ممول من وزارة  وهو ، 2022-2021 األكاديميتسر هيئة فولبرايت أن تعلن عن فتح باب التقديم لبرنامج الكليات المجتمعية للعام 

يحصل المشاركون بنهايتها على شهادة  وقدبالواليات المتحدة  المجتمعيةبإحدى الكليات  واحد أكاديميعام  هي ةالخارجية األمريكية. مدة المنح 

 . المجتمعيتدريب عملية باإلضافة إلى العمل  وخبرةمجال دراستهم. يشمل البرنامج دورات دراسية أكاديمية أو مهنية  في

 المجاالت المتاحة للتقديم: 

 

 دارة األعمالإ -الهندسة التطبيقية                                 -            الزراعة                              -        

 عالمإلوسائل ا -تكنولوجيا المعلومات                           -مرحلة الطفولة المبكرة               فيالتعليم  -

 والفنادقالسياحة  -السالمة العامة                                    -

 

   المتقدم:  فيلواجب توافرها الشروط ا 

  الجنسية.      مصري. أن يكون 1

  سنة. 30 – 21أن يتراوح السن بين  .2

  % كحد أدنى.70أو ما يعادلها بتقدير  عام( )فنى أو  ثانوي. أن يكون حاصل على شهادة تعليم 3

 :حاصل عليها هي أعلى درجة علميةأن يكون . 4

المعاهد الفنية  أعوام،المدارس الثانوية الفنية نظام الخمس  أعوام،المدارس الثانوية الفنية نظام الثالث  :التاليةأ( المدارس والمعاهد الفنية 

 أو نظام الثانوية العامة. العليا نظام العامين

أحد المجاالت المتاحة  فيخبرة العملية كحد أدنى من ال عامينكون لدى المتقدم يهذه الحالة يجب أن  يالبكالوريوس أو الليسانس، وفب( 

 .الجامعيعلى أن يكون هذا المجال مختلف تماماً عن مجال تعليمه  للتقديم للمنحة

تفاصيل(. يجب على المتقدم تسليم اختبار واحد اللمعرفة  موقعنا تقديم اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية من أحد المراكز المعتمدة )يرجى زيارة . 5

 فقط من االختبارات اآلتية بشرط أن تكون صالحيته سارية:

 400الحد األدنى من الدرجات المطلوبة  - ITPتوفل  )أ

 40-32الدرجات المطلوبة الحد األدنى من  - iBTتوفل  )ب

 )ال يتطلب مجموع كل قسم بحد ذاته(  4.5الحد األدنى من النقاط اإلجمالية  -  IELTSأيتلس أكاديمي أو أيلتس عام )ج

 400الحد األدنى من الدرجات المطلوبة  –اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية المقدم من قبل الجامعات المصرية  (د

  الدراسة بالخارج. في أو لديه خبرة محدودة . يجب أال يكون لدى المتقدم خبرة سابقة6

  (.J1 Visa. يجب أن يكون قادراً على الحصول والحفاظ على تأشيرة دخول الواليات المتحدة )7

  كبما في ذل بأكملهالبرنامج  الستكمال( الخاصة االحتياجات لذويالمناسبة  توفر اإلقامةمع . يجب أن تتوفر لديه الرغبة والمقدرة البدنية )8

 األنشطة أو السفر الذي قد يتحدد في أي يوم من أيام األسبوع. 

وملتزم بالعودة إلى مصر بعد الكلية المستضيفة، وإجراءات ما قبل السفر  تحديدالتقديم،  مرحلةأثناء  مصر في اً مقيم حاليالمتقدم . أن يكون 9

 االنتهاء من البرنامج.

 . 2021. يجب أن يكون قادراً على السفر لبدء البرنامج في الواليات المتحدة في يوليو 10

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

 .على التقديم للمنحة السيدات المؤهالت. يشجع البرنامج 12

 مصر العربية على التقديم للمنحة. والمؤهلين من جميع محافظات جمهورية االحتياجات الخاصةذوي  . يشجع البرنامج13

 

 المطلوبة: األوراق 

 

اإلستمارة عن طريق البريد اإللكتروني التالي:  على جميع األسئلة ثم إرسالالتقديم باإلجابة ستمارة إ على المتقدمين مأل :التقديم   ستمارةإ •

 cci@bfce.eun.eg 

ر األسئلة المقالية: يسعى برنامج الكليات المجتمعية إلى ضم المتقدمين الذين يتميزون بالنزاهة واألمانة الفكرية. نسخ كتابات شخًصا آخ  •

لذلك عند اقتباس أي كلمات أو جمل يجب ذكر المصدر. بخالف   ،كتاب أو من صديق يعد سرقة أدبيةسواء كانت على اإلنترنت أو من  

ذلك، إذا قام أحد المتقدمين بالسرقة األدبية بأي شكل من األشكال )سواء كان بشكل غير مقصود أو عرضي( في التقديم للبرنامج سيتم  

https://fulbright-االقتباس، يرجى زيارة الرابط التالي: ستبعاده. لمزيد من المعلومات حول السرقة األدبية وإ

egypt.org/resources/.    يجب أن تعبر جميع محتويات طلب التقديم على المساهمة األصلية للمتقدم وملكيته الفكرية. الحصول على

https://fulbright-egypt.org/program/cci
mailto:cci@bfce.eun.eg
https://fulbright-egypt.org/resources/
https://fulbright-egypt.org/resources/


إستبعاد  مساعدة شخص آخر بشكل جزئي أو كلي لكتابة طلب التقديم يتنافى مع معايير النزاهة المتوقعة من المتقدمين وقد يؤدي إلى 

 المتقدم.

اعوام أو نظام الثانوي الصناعي  3شهادة المرحلة الثانوية باللغة العربية واإلنجليزية )نظام الثانوي الفني تسليم نسخة واضحة من أصل  •

 أعوام أو الثانوي العام(.  5

 تسليم نسخة واضحة من أصل بيان الدرجات )بالمواد والدرجات( باللغة العربية واإلنجليزية. •

الشهادة وبيان الدرجات الخاص بأعلى درجة علمية حصلوا عليها،   أصل تقديم نسخة من يجب على خريجي الجامعات والمعاهد الفنية  •

  العربية و الشهادة وبيان الدرجات باللغةتسليم يجب . باإلضافة إلى تقديم نسخ الشهادة و بيان الدرجات الخاص بالمرحلة الثانوية

 .اإلنجليزية

 الشهادة الرسمية إلختبار اللغة اإلنجليزية.   •

 .نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية •

 

 : 2022-2021برنامج عام  

ay-program-content/uploads/2020/11/cci-egypt.org/wp-https://fulbright-2021-التقديم:  إستمارة رشادات إ •

 instructions.pdf-guidelines-application-2022 

 . مساءً  11:59الساعة  2021 يناير 16 السبت: الموعد النهائي للتقديم •

 2021 فبراير /يناير : مواعيد المقابالت الشخصية للمؤهلين •

 2021مارس   :المرشحيناإلعالن عن أسماء  •

 2021: إبريل اإلعالن النهائي ألسماء الحاصلين على المنحة •

 2021: يوليو / أغسطس تاريخ بدء البرنامج •

 

 

يرجى االتصال بنا:  االستفسارات لمزيد من    

cci@bfce.eun.eg   

01092296022 

 egypt.org/program/cci/-https://fulbright: اإللكترونيالموقع 

 

 

 

https://fulbright-egypt.org/wp-content/uploads/2020/11/cci-program-ay-2021-2022-application-guidelines-instructions.pdf
https://fulbright-egypt.org/wp-content/uploads/2020/11/cci-program-ay-2021-2022-application-guidelines-instructions.pdf
mailto:cci@bfce.eun.eg
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