برنامج الكليات المجتمعية بالواليات المتحدة للعام األكاديمي 2024- 2023
نبذة عن البرنامج:
برنامج الكليات المجتمعية هو برنامج ممول من وزارة الخارجية األمريكية ويوفر الفرصة للمهنيين المصريين لحضور عام
أكاديمي واحد في إحدى الكليات المجتمعية األمريكية لبناء مهاراتهم الفنية في المجاالت التطبيقية ،وتعزيز قدراتهم الريادية،
وتقوية إجادتهم للغة اإلنجليزية .كما يوفر البرنامج فرص للتدريب المهني والمشاركة المجتمعية .ومن المتوقع أن يُساهم
المشاركون بعد عودتهم إلى مصر في تنمية البالد ونموها االقتصادي فور االنتهاء من البرنامج.

ما هي الكليات المجتمعية؟
هي مؤسسات تعليمية في الواليات المتحدة يلتحق بها الطلبة بعد المرحلة الثانوية لمدة عامين وتقدم الكليات المجتمعية برامج في
مجاالت متعددة منها اآلداب والعلوم ويحصل خريجي هذه الكليات على شهادات في مجاالت تخصصاتهم.

تاريخ بداية البرنامج:
يوليو 2023

المجاالت المتاحة للتقديم:
 الزراعة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة -الصحة والخدمة االجتماعية والسالمة العامة

 الهندسة التطبيقية تكنولوجيا المعلومات -السياحة والفنادق

 إدارة األعمال -وسائل االعالم

(اضغط هنا لمزيد من المعلومات عن المجاالت الفرعية لكل تخصص)

الشروط الواجب توافرها في المتقدم:
-1
-2
-3
-4
-5

أن يكون مصري الجنسية.
أن يكون المتقدم مقيما في مصر أثناء مرحلة التقديم ،وفي حالة الترشح يجب على المتقدم أن يكون مقيما في مصر
خالل مرحلة تحديد الكلية ال ُمستضيفة ،وإجراءات ما قبل السفر ،كما أن يكون ملتزما بالعودة إلى مصر بعد االنتهاء
من البرنامج
أن يتراوح السن بين  30 – 21سنة.
أن يكون حاصال على شهادة تعليم ثانوي (فني أو عام) أو ما يعادلها بمجموع % 70كحد أدنى.
الدرجة العلمية:
أ) خريجي المدارس والمعاهد الفنية التالية :المدارس الثانوية الفنية نظام الثالث أعوام ،المدارس الثانوية الفنية نظام
الخمس أعوام ،المعاهد الفنية العليا نظام العامين أو نظام الثانوية العامة.
ب) البكالوريوس أو الليسانس ،وفي هذه الحالة يجب أن يكون لدى المتقدم عامين من الخبرة العملية كحد أدنى في
أحد المجاالت المتاحة على أن يكون هذا المجال مختلف تماما عن مجال تعليمه.

 -6تقديم اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية من أحد المراكز المعتمدة .يجب على المتقدمين تقديم بيان درجات رسمي ساري
إلحدى االختبارات التالية:
 الحد األدنى لدرجة امتحان  420 :TOEFL ITPدرجة الحد األدنى لدرجة امتحان  37-36 :TOEFL iBTدرجة الحد األدنى لدرجة امتحان  5 :IELTSدرجات الحد األدنى لدرجة امتحان  75 : Duolingoدرجة -الحد األدنى لدرجة امتحان اللغة اإلنجليزية الذي تقدمه الجامعات المصرية 420 :درجة.

نوع االختبار

TOEFL ITP

TOEFL iBT

IELTS

المركز
أمديست )(AMIDEAST
American Center for
Continuing Education
المركز األمريكي للتعليم المستمر
Skills Castle
International Business
)Development Academy (IBDA
أكاديمية تطوير األعمال الدولية IBDA
أكاديمية النيل
يرجى التأكد من االمتحانات المتاحة على:
https://www.ets.org/toefl/testtakers/ibt/take/register
المركز الثقافي البريطاني
))British Council
مركز IDP
https://englishtest.duolingo.com

اختبار Duolingo
اختبارات اللغة اإلنجليزية التي تقدمها
الجامعات المصرية
الجامعات المصرية
ملحوظة :جمع اختبارات إجادة اللغة تعد سارية لمدة عامين فقط من تاريخ االمتحان

المكان
القاهرة واإلسكندرية
أسيوط
طنطا وبنها
المنصورة

متاح في مختلف محافظات
مصر
القاهرة واإلسكندرية
القاهرة واإلسكندرية
متاح على االنترنت
متاح في مختلف محافظات
مصر

 -7يفضل أال يكون لدى المتقدم خبرة دراسية أو مهنية كبيرة في الواليات المتحدة أو خارج مصر.
 -8يجب أن يكون قادرا على الحصول والحفاظ على تأشيرة دخول الواليات المتحدة األمريكية(J1).
 -9يجب أن تتوافر لديه الرغبة والمقدرة البدنية (مع توفير الخدمات الالزمة لذوي االحتياجات الخاصة) الستكمال
البرنامج بكامله بما في ذلك األنشطة أو السفر الذي قد يتحدد في أي يوم من أيام األسبوع.
 -10يجب أن يكون قادرا على السفر لبدء البرنامج في الواليات المتحدة األمريكية في يوليو .2023
 -11يجب أن يكون المتقدمون من الذكور حاصلين على إعفاء أو تأجيل رسمي للخدمة العسكرية عند التقديم.
 -12يشجع البرنامج السيدات المؤهالت وذوي االحتياجات الخاصة والمؤهلين من جميع محافظات جمهورية مصر
العربية على التقديم للمنحة.
 -13يجب على المتقدمين استكمال جميع خطوات البرنامج بدء من تقديم االستمارة وتقييمها مرورا بمرحلة التأهل
واالختيار وإنهاء جميع اإلجراءات المطلوبة بنجاح ليتمكنوا من السفر وااللتحاق بالبرنامج.

المستندات المطلوبة (يجب إرسال جميع المستندات إلى البريد اإللكتروني  CCI@bfce.eun.egفي موعد أقصاه 2
يناير  .2023يرجى قراءة إرشادات ونصائح التقديم بعناية)
•
•
•
•

استمارة التقديم كاملة (شاملة اإلجابات على األسئلة المقالية)
نسخة واضحة من أصل شهادة المرحلة الثانوية باللغة العربية واإلنجليزية (نظام الثانوي الفني  3اعوام أو نظام
الثانوي الصناعي  5أعوام أو الثانوي العام).
نسخة واضحة من أصل بيان الدرجات (بالمواد والدرجات) باللغة العربية واإلنجليزية للمرحلة الثانوية.
يجب على خريجي الجامعات والمعاهد الفنية تقديم نسخة من أصل الشهادة وبيان الدرجات الخاص بأعلى درجة
علمية حصلوا عليها ،باإلضافة إلى تقديم نسخة من الشهادة وبيان الدرجات الخاص بالمرحلة الثانوية.

•

•
•
•
•

الشهادة الرسمية الختبار اللغة اإلنجليزية بحد أدنى  420درجة المتحان ، TOEFL ITPأو  37-36درجة
المتحان ، iBTأو  5درجات  ،IELTSأو  ،Duolingo 75أو  420درجة المتحان اللغة اإلنجليزية التي تقدمه
الجامعات المصرية.
نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية.
نسخة من تأشيرة  J1أو  J2سابقة للواليات المتحدة األمريكية (إن وجدت)
صورة شخصية
على المتقدمين من الذكور تسليم ما يُثبت موقفهم من الخدمة العسكرية

سيتم اعتبار المتقدمين غير مؤهلين في الحاالت التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

-9

المتقدمون الذين يحملون الجنسية األمريكية أو البطاقة الخضراء األمريكية أو يحملون الجنسية المزدوجة (الجنسيتين
المصرية واألمريكية)
خريجي الجامعات والحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس في نفس مجال التقديم.
المتقدمين بطلبات التقديم التي ينقصها اختبار إجادة اللغة اإلنجليزية ونتيجته من أحد المراكز المعتمدة المذكورة
أعاله.
األفراد المشاركون حاليا في البرامج األكاديمية أو التدريبية أو البحثية في الواليات المتحدة.
األفراد الذين يدرسون حاليا أو يقيمون أو يعملون خارج مصر.
األفراد الذين شاركوا في برنامج تبادل برعاية أو تمويل من حكومة الواليات المتحدة لمدة تزيد عن ستة أسابيع
والذين لم يستوفوا شرط اإلقامة في مصر لمدة عامين بحلول وقت تقديم الطلب.
األفراد الذين تقدموا بطلبات للحصول على اإلقامة الدائمة في الواليات المتحدة.
األشخاص التاليين وأفراد أسرهم المباشرين (أي األزواج واألطفال) غير مؤهلين للتقديم خالل ولمدة تنتهي بسنة
واحدة بعد إنهاء هذا العمل :موظفو وزارة الخارجية األمريكية؛ الموظفون المحليون في البعثات األمريكية بالخارج
الذين يعملون لصالح وزارة الخارجية األمريكية و /أو الوكالة األمريكية للتنمية الدولية) (USAID؛ الموظفون في
المنظمات التي تنفذ برامج التبادل لمكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية؛ باإلضافة إلى أعضاء مجلس
اإلدارة أو موظفي هيئة فولبرايت أو عائالتهم (حتى األقارب من الدرجة الرابعة).
األشخاص الموقوفون الرتكابهم جريمة أو المتهمون بارتكابها أو المدانون بارتكابها (باستثناء المخالفات المرورية
البسيطة).

ملحوظات هامة:
-

-

نسخ كتابات شخص آخر سواء من اإلنترنت أو من كتاب أو من صديق بدون اإلشارة إلى المصدر وذكره يعتبر
سرقة أدبية ( )Plagiarismويمكن أن يؤدي إلى استبعاد استمارة التقديم في أي وقت أثناء عملية المراجعة.
يجب ذكر المصادر في حالة كتابة أي كلمات أو جمل ُمقتبسة .لمزيد من المعلومات ولتجنب الوقوع في هذا
الخطأ ،يرجى زيارة الرابط التالي .https://fulbright-egypt.org/resources :يجب على كل متقدم
اإلجابة على األسئلة بنفسه ويجب وأن تكون جميع اإلجابات حقيقية وتعكس أفكاره الخاصة .االعتماد على
شخص آخر لكتابة االستمارة ولإلجابة على األسئلة ال يتوافق مع معايير النزاهة المتوقعة من المتقدمين
للبرنامج وقد يؤدي إلى استبعاد استمارة التقديم.
ال يُسمح للمرافقين بمرافقة المشاركين في البرنامج طوال مدة المنحة.
ال يسمح للمشاركين في البرنامج بالعمل مدفوع األجر في الواليات المتحدة األمريكية طوال مدة المنحة.
تُعطى األفضلية للمتقدمين الذين ليس لديهم خبرات دراسية أو مهنية واسعة في الواليات المتحدة األمريكية أو
في الخارج.

امتيازات المنحة:
-

دعم للحصول على تأشيرة .J-1
السفر ذهابا وإيابا من مصر إلى المؤسسة ال ُمضيفة في الواليات المتحدة األمريكية.
الرسوم الدراسية ورسوم الكلية اإللزامية.

-

السكن والوجبات.
بدل محدود للكتب واألدوات والمصاريف العرضية.
تأمين صحي محدود للحوادث واألمراض متوافق مع تأشيرة .J-1
مجموعة متنوعة من األنشطة للتطوير الشخصي والمهني.

الجدول الزمني لبرنامج الكليات المجتمعية بالواليات المتحدة األمريكية للعام األكاديمي :2024- 2023
اإلعالن عن البرنامج
الموعد النهائي لتسليم استمارة التقديم
مواعيد المقابالت الشخصية للمؤهلين
اإلعالن عن أسماء المرشحين (سيتم إخطار ال ُمتأهلين عبر البريد اإللكتروني)
اإلعالن النهائي عن أسماء الحاصلين على المنحة
ندوة ما قبل السفر التوجيهية (للمشاركين المتأهلين للدور نصف النهائي)
طلبات التأشيرة (للمشاركين المتأهلين للدور نصف النهائي)
التواصل مع ُمنسقي البرنامج الدراسي في الجامعة المضيفة وتقديم المستندات
اإلضافية المطلوبة
يتلقى المشاركون معلومات عن السفر وتذاكر الطيران
تاريخ بدء البرنامج (للمتقدمين المختارين الذين أكملوا بنجاح جميع المراحل
المذكورة أعاله)

 31أكتوبر 2022
 2يناير 2023
يناير  /فبراير 2023
فبراير  /مارس 2023
إبريل 2023
مايو /يونيو 2023
يونيو/يوليو 2023
يوليو 2023

الندوات التعريفية:
تُعقد الندوات التعريفية أونالين عبر تطبيق زووم في المواعيد اآلتية .لحجز الحضور إلى أي من الندوات أسفل ،برجاء الضغط
على الرابط التاليhttps://fulbright-egypt.org/program/cci/ :

-

الثالثاء  15نوفمبر الساعة  1:00ظهراhttps://fulbright-egypt.org/events/cci-program- :
/info-session-november-15-at-100-p-m
الثالثاء  29نوفمبر الساعة  1:00ظهراhttps://fulbright-egypt.org/events/cci-program- :
/info-session-november-29-at-100-p-m
الثالثاء  6ديسمبر الساعة  1:00ظهراhttps://fulbright-egypt.org/events/cci-program- :
/info-session-december-6-at-100-p-m
الثالثاء  13ديسمبر الساعة  1:00ظهرا https://fulbright-egypt.org/events/cci- :
/program-info-session-december-13-at-100-p-m
كما تعقد الهيئة ندوة لإلجابة عن أسئلة المتقدمين يوم األربعاء  21ديسمبر الساعة  1:00ظهرا:
https://fulbright-egypt.org/events/cci-program-qa-session-december-21-at/100-p-m

للتقديم على البرنامج
• صفحة البرنامجhttps://fulbright-egypt.org/program/cci/ :
•

استمارة التقديمhttps://fulbright-egypt.org/wp-content/uploads/2022/10/23-24-cci- :
application.docx

•

إرشادات ونصائح التقديمhttps://fulbright-egypt.org/wp-content/uploads/2022/10/2023- :
2024-.pdf
لمزيد من االستفسارات يرجى التواصل معنا على:

cci@bfce.eun.eg :بريد إلكتروني
01022527447 :هاتف
https://fulbright-egypt.org/program/cci/ :الموقع اإللكتروني

