
 

  اإلدارية  برنامج المعاهد الفنية والكليات المجتمعية للمناصب 

 وصف البرنامج: 

من المؤسسات    واإلداريينتخطيط التعليم العالي  على    العاملين  للمسؤولين المصريين  ُمقدم  خمسة أسابيع  لمدةهو برنامج دراسي  

والتقنية في مصر.   البرنامجالمهنية  فيه، ويتألف    تستضيف هذا  فلوريدا وكلية سانتا  لل  منالبرنامج  جامعة والية  حوار أسبوع 

بعد حوالي ثم يقوم األساتذة األمريكيين بزيارة إلى مصر للمتابعة    .عن الكليات المجتمعية  أربعة أسابيع  لمدة  وتتبعها دورةتنفيذي  ال

 أشهر بعد إتمام البرنامج في فلوريدا.  6-12

 

 البرنامج: ف  اهدأ

 .وفهم أعمق إلدارة الكليات المجتمعية في الواليات المتحدة األمريكية معرفة جوانب نظام التعليم العالي األمريكي •

البرامج استكشاف  والتحديات التي تواجهها الكليات المجتمعية األمريكية و  اليومية  اإلداريةالتعرض المباشر للمسؤوليات   •

 األكاديمية والمهنية في الكليات المجتمعية ذات صلة باحتياجات مصر والمؤسسات المحلية للمشتركين.

الكليات  منظومة  في    صناع القرارومع القادة التشريعيين    عمصر لالجتما في البرنامج من    اركينالفرصة للمشإتاحة   •

  ارتباطهاعن  والذين سيقدمون شرًحا أعمق لتطوير وتنظيم وإدارة الكليات المجتمعية األمريكية، وفلوريدا،    المجتمعية في

 التعليم الثانوي والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة الحتياجات األعمال والصناعة. بارتباًطا وثيقًا 

والمهمة   • الفريدة  الفرص  والتجارية    الناتجةتوضيح  األكاديمية  المهارات  دمج  الكليات   واإلداريةعن  نظام  من خالل 

 المجتمعية. 

 .ةالمجتمعيالكليات  إدارةفي الذين يعملون تشجيع التعاون بين المصريين ونظرائهم األمريكيين  •

 

 تصميم البرنامج: 

 

كلية التربية في جامعة والية فلوريدا، والموظفون السابقون    هيئة التدريس من خريجي كل من أعضاء    سيقدم  .اتالتعليم •

ساعة من اإلرشادات    30الحاليون في كلية سانتا فيه، ما ال يقل عن    واإلداريونفي نظام كلية والية فلوريدا المجتمعية،  

 المكثفة والبرمجة للمشاركين في البرنامج.

مجموعة صغيرة أو تعامالت فردية مع مسؤولي الكليات المجتمعية الحاليين   في وتفاعالت تعامالتالتوجيه الوظيفي.  •

 المشاركين. توليا مسؤوالذين تتوافق مسؤولياتهم اليومية بشكل وثيق مع  

زيارات ميدانية مستهدفة لكلية فلوريدا المجتمعية الستكشاف برامج أكاديمية/مهنية أو ممارسات إدارية زيارات ميدانية.   •

 المحلية.  ومؤسساتهمذات صلة للمشاركين 

 

 مواضيع/ نقاط الدراسة: 

 

 الحوكمة •

 مالية  الالشئون  •

 شؤون الطالب/ خدمات الطالب •

 تقييم البرنامج •

 القيادة •

 التكنولوجيا  •

 القوى العاملة تنمية  •

 المشاركة المجتمعية  •

 شراكات القطاع الخاص •

 االفتراضي التعلم التعلم عن بعد و •

 



 شروط التقديم: 

 أن يكون المتقدم مصري الجنسية وال يحمل إقامة أو الجنسية األمريكية.  •

 االختيار والترشيح وإجراءات ما قبل السفر. يجب على المتقدم اإلقامة في مصر بدء من عملية التقديم، ومروًرا بمراحل   •

 لبرنامج:لالمشاركون المؤهلون للتقديم  •
o   والجامعات   اإلداريينالمسؤولين الكليات  من  كذلك  الثانوية،  المرحلة  بعد  والتقنية  المهنية  المؤسسات  من 

 التكنولوجية. 
o   .صناع السياسات المسؤولين عن تخطيط التعليم العالي 

 .اإلجراءات المطلوبة باقيالتي تجريها الهيئة ويستكمل  االختباراتأن يجتاز المتقدم جميع  •

األزواج واألبناء( غير مؤهلين للتقدم لمنح فولبرايت خالل عملهم أو    أي  )  المباشرين  وأفراد أسرهم  األشخاص التاليين   •

بالخارج األمريكية    في البعثاتون  محليون الموظف؛ الوزارة الخارجية األمريكية  موظفو  :  لمدة سنة بعد انتهاء عملهم

في المنظمات التي   ونالعامل؛  األمريكية للتنمية الدوليةجية األمريكية و/أو الوكالة  روالذين يعملون لصالح وزارة الخا

أعضاء    ؛ باإلضافة إلىتقوم بتنفيذ برامج التبادل لصالح مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية األمريكية

 )حتى الدرجة الرابعة(.  مأو عائالتهمجلس إدارة هيئة فولبرايت أو موظفي الهيئة 

المتقدمين للحصول   أوالواليات المتحدة األمريكية    إقامة فيحاصلين على  الأو    ةم الجنسية األمريكياألشخاص الذين لديه •

 .يمغير مؤهلين للتقدإقامة على 

 

، في رسالة واحدة عبر اإليميل إلى  2021،  أغسطس   14)آخر موعد لتقديم المستندات يوم    المستندات المطلوبة:

ccap@bfce.eun.egملء استمارة التقديم بعناية عبر الرابط الوارد أدناه( إرشادات  . يرجى قراءة 

 .باللغة اإلنجليزية ةكاملتقديم  استمارة •

ذاتية   • اإلنجليزيةسيرة  تشمل    الذاتيةالسيرة  )  باللغة  الثانوية،  قد  بعد مرحلة  ما  تعليم  المهنية،  في  أي  السيرة  عضوية 

 . عليها(المتقدم  مؤسسات تعليمية أو مهنية أو مدنية، وأي جوائز أو منشورات أو جوائز تكريم قد حصل

 . ساري صفحة الصورة والتاريخ من جواز سفر نسخة من •

 .صورة شخصية •

ختيار للبرنامج.  االوالذي سيستخدم في كتيب البرنامج في حالة    باللغة اإلنجليزية  الذاتيةبيان شخصي موجز عن السيرة   •

العمل   يشمل  أن  الشخصي  للبيان  أن    واالهتماماتالحالية،    توالمسؤوليايمكن  المتقدم  يود  معلومة  وأي  الشخصية 

 يشاركها. 

 

 :امتيازات المنحة

 . تكاليف السفر •

 . البدل اليومي •

 .  ، فلوريدايتاالهاستذكرة الذهاب والعودة إلى  •

 . اإلقامة •

 . التنقالت المحلية •

 .  التكاليف الدراسية •

 .  التأمين الصحي •
 

 مواقع البرنامج:  

 الواليات المتحدة األمريكية فلوريدا، تاالهاسي، •

 غينزفيل، فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية •

 

mailto:ccap@bfce.eun.eg


 

 اإلطار الزمني للبرنامج: 

 البرنامج عن عالن اإل 2021إبريل 

 آخر موعد للتقديم 2021 أغسطس 14

 مراجعة طلبات التقديم 2021أغسطس 

 المقابالت الشخصية )فقط للمتقدمين المختارين( 2021سبتمبر 

 إعالن نتائج الترشيح وخطابات االعتذار 2021أكتوبر / ديسمبر 

 االختيار النهائي للمشاركين في البرنامج

 برنامج(للندوة توجيهية قبل السفر )فقط للمشاركين المختارين 

 لبرنامج(لترتيبات السفر والتأشيرة )فقط للمشاركين المختارين  2022/ يناير 2021ديسمبر 

كليات المجتمعية، يتبعه أسبوع الحوار  عن الربعة أسابيع  ألمؤتمر   )مواعيد مؤقتة للبرنامج( 2022مارس  –فبراير 

 التنفيذي 

 

 معلومات التقديم: 

 

content/uploads/2021/04/ccap-egypt.org/wp-https://fulbright-2022- التقديم: استمارةرابط  •

seminar.docx-application-egypt 

 

 content/uploads/2021/04/ccap-egypt.org/wp-https://fulbright- :التقديم استمارةإرشادات ملء  •

 guidelines.pdf-application 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على: 

 ccap@bfce.eun.eg: إلكترونيبريد 

 01022527447: يلاموب

 egypt.org/program/ccap/-https://fulbright الموقع:

 

 

https://fulbright-egypt.org/wp-content/uploads/2021/04/ccap-2022-egypt-application-seminar.docx
https://fulbright-egypt.org/wp-content/uploads/2021/04/ccap-2022-egypt-application-seminar.docx
https://fulbright-egypt.org/wp-content/uploads/2021/04/ccap-application-guidelines.pdf
https://fulbright-egypt.org/wp-content/uploads/2021/04/ccap-application-guidelines.pdf
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