
 

 األمريكيةبرنامج الكليات المجتمعية بالواليات المتحدة 

 أكاديمي عام    هي  ةبرنامج ممول من وزارة الخارجية األمريكية. مدة المنح  وهو  المجتمعية،برنامج الكليات  تسر هيئة فولبرايت أن تعلن عن  

مجال دراستهم. يشمل البرنامج دورات دراسية    فييحصل المشاركون بنهايتها على شهادة    وقد بالواليات المتحدة    المجتمعيةبإحدى الكليات    واحد 

 .  المجتمعيتدريب عملية باإلضافة إلى العمل   وخبرةأكاديمية أو مهنية 

 المجاالت المتاحة للتقديم: 

 دارة األعمالإ -الهندسة التطبيقية                                -            الزراعة                             -        

 عالمإلوسائل ا -تكنولوجيا المعلومات                           -مرحلة الطفولة المبكرة               فيالتعليم  -

 والفنادق السياحة  -السالمة العامة                                    -

 

   المتقدم: فيالشروط الواجب توافرها 

  الجنسية.     مصريأن يكون  .1

  سنة. 30 – 21أن يتراوح السن بين   .2

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

 :حاصل عليها هي أعلى درجة علميةأن يكون   .4

 أعوام،المدارس الثانوية الفنية نظام الخمس  أعوام،المدارس الثانوية الفنية نظام الثالث   :والمعاهد الفنية التاليةالمدارس   (أ

 أو نظام الثانوية العامة. المعاهد الفنية العليا نظام العامين

أحد  فيخبرة العملية كحد أدنى من ال عامينكون لدى المتقدم يهذه الحالة يجب أن   يالبكالوريوس أو الليسانس، وف ( ب

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

 تفاصيل(.اللمعرفة  موقعناتقديم اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية من أحد المراكز المعتمدة )يرجى زيارة  .5

 الدراسة بالخارج. في أو لديه خبرة محدودة يجب أال يكون لدى المتقدم خبرة سابقة .6

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

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

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

ً مقيم حاليالمتقدم أن يكون  .9 وملتزم بالعودة إلى مصر الكلية المستضيفة، وإجراءات ما قبل السفر  تحديد التقديم،  مرحلةأثناء  مصر في  ا

 بعد االنتهاء من البرنامج.

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

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

  .على التقديم للمنحة السيدات المؤهالتيشجع البرنامج  .12

 مصر العربية على التقديم للمنحة. والمؤهلين من جميع محافظات جمهورية االحتياجات الخاصة المناسبة لذويذوي  يشجع البرنامج .13

 

 المطلوبة:ألوراق  ا

 التقديم استمارة •

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  الشهادة وبيان الدرجات باللغةتسليم يجب . الدرجات الخاص بالمرحلة الثانوية وبيانباإلضافة إلى تقديم نسخ الشهادة  

 .واإلنجليزية

 اللغة اإلنجليزية.   الختبارالشهادة الرسمية  •

 . نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية •

 

يرجى االتصال بنا: االستفساراتلمزيد من   

cci@bfce.eun.eg  

01092296022 
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