
 

 لثاإلعالن الثا

  لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين 

 9102/9191للعام الدراسي 

 

تعلن اإلدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عن فتح 

 - 362 باب التقدم لبرنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" وفقا لإلتفاقية رقم

ر العربية، وتنص هذه اإلتفاقية على توفير منح الموقعة بين الواليات المتحدة األمريكية وجمهورية مص392

دراسية بغرض رفع كفاءة )مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع 

وهذه المنح متاحة للذكور واإلناث وذوي االحتياجات  الخاص( للمساهمة فى النمو االقتصادي القومى،

  الخاصة.

 :اإليفاد أنواع   1

 .عامين أقصى بحد األمريكية المتحدة بالواليات الماجستير درجة على للحصول منح   

 .عامين أقصى بحد بالقاهرة األمريكية بالجامعة الماجستير درجة على للحصول منح   

 .كاملة أشهر ستة لمدة األمريكية المتحدة بالواليات الدكتوراه بعد لما علمية مهمة على للحصول منح   

 أدنى دبح أشهر ثالثة من األمريكية المتحدة بالواليات كامل دراسي فصل لمدة تدريب على للحصول منح   

 .أقصى بحد أشهر أربعة إلى

هذه المنح ستفيد الحاصلين عليها في تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية الالزمة لتحسين ومتابعة 

مخصصات المالية لهذه المنح محددة وغير خاضعة لالئحة مسارهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل، وال

 البعثات المالية.

  

 التقدم للبرنامج: -2

      الساعة  9109أبريل  9ستنظم اإلدارة المركزية للبعثات ورشة عمل يوم الثالثاء الموافق
العاشرة صباحاً، وعلى من يرغب من السادة ممثلي المؤسسات في حضور ورشة العمل إرسال 

 moheusaid2018@gmail.com:بريد إلكتروني إلى

على أن يرفق بالبريد اإللكتروني خطاب معتمد ومختوم يفيد بتفويض المؤسسة لممثلها لحضور 

ورشة العمل )بحد أقصى 9 ممثلين عن كل مؤسسة(، ويشمل البيانات اآلتية: االسم   الوظيفة   جهة 
 .العمل   البريد اإللكتروني   رقم الموبايل

علما بأنه لن يتم إرسال بريد إلكتروني بتأكيد الحضور ومكان إقامة ورشة العمل إال لمن سيرسل 

 .خطاب تفويضه معتمدا ومختوما من المؤسسة

     نماذج التقدم للبرنامج ومعاييره A,B,C,D  الخاصة بالمنح المشار إليها متاحة على الموقع

 .3129مارس  32الموافق  الخميس اإللكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات اعتبارا من يوم
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      ستقبل المقترحات البحثية من المؤسسات الراغبةفي الحصول على المنح وملفات السادة

 .9109يوليو  01وحتى  9109مارس  90 اعتباراً من يومالمرشحين

     ارتييتم تقييم نماذج التقدم طبقا لمعايير المفاضلة واالخC,D   وسوف يتم إجراء مقابالت شخصية

 للسادة المرشحين لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للمقترح البحثي.

      يرجى العلم بأن اإلدارة المركزية للبعثات لن تقبل إال نموذج تقدم واحد فقط من المؤسسة الراغبة في

 التقدم.

      ،ال تمييز بين المتقدمين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو األصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة

 أو اإلعاقة، أو المستوى االجتماعي، أو ألي سبب آخر.

 3-:المجاالت المتاحة 

    .الطاقة الجديدة والمتجددة 

 .تحلية موارد المياه 

  رة والحديثة.العلوم الهندسية والتكنولوجية الناد 

 .علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 

 (.إلخ   علوم   صيدلة - تمريض   أسنان طب   بيطري طب  )طب  علوم الحياة...         

 .العلوم الزراعية والتغذية 

  .العلوم التجارية  

  .العلوم االجتماعية واإلنسانية والتربوية 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 أوال: شروط المنحة:

 منح للحصول على درجة الماجستير بالواليات المتحدة األمريكية:   -أ
التي  أو الدرجة ((IELTSدرجة في اختبار 6.5 ( أوTOEFL IBTدرجة في اختبار ) 79 الحصول على  -

 "شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثيتطلبها الجامعة بالواليات المتحدة األمريكية أيهما أعلى."

العمل بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية على أن يكون معين على   -

الن، وال يستثنى أحد من هذا الشرط طبقا لقانون رأس العمل مدة ال تقل عن عامين في الخدمة من تاريخ اإلع

 .2999لسنة  223

حدة منحة الماجستير بالواليات المت ال يسمح للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه التقدم للحصول على  -

 .األمريكية

المتحدة  في حالة طلب الجامعة بالواليات GRE أو GMAT الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار   -

 األمريكية.

أال يكون المرشح قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة من خالل اإلدارة المركزية للبعثات،  -

 بغرض الحصول على الماجستير، وذلك خالل آخر عامين.

 منح للحصول على درجة الماجستير بالجامعة األمريكية بالقاهرة:  -ب
التي  أو الدرجة ((IELTS درجة في اختبار 6.5 ( أوTOEFL IBTختبار )درجة في ا 79 الحصول على -

 "شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثيتطلبها الجامعة األمريكية بالقاهرةأيهما أعلى."
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العمل بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية على أن يكون معين على   -

 تقل عن عامين في الخدمة من تاريخ اإلعالن، وال يستثنى أحد من هذا الشرط طبقا لقانون رأس العمل مدة ال

 .2999لسنة  223

ال يسمح للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه التقدم للحصول على الماجستير بالجامعة األمريكية  -

 بالقاهرة.

 في حالة طلب الجامعة األمريكية بالقاهرة. GRE أو GMAT الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار  -

أال يكون المرشح قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة من خالل اإلدارة المركزية للبعثات  -

 بغرض الحصول على الماجستير، وذلك خالل آخر عامين.

  

 األمريكية:منح للحصول على مهمات علمية لما بعد الدكتوراه بالواليات المتحدة  -ج
شرط ملزم عند ."((IELTS درجات في اختبار 6 ( أوTOEFL IBTدرجة في اختبار) 70 الحصول على  -

 "تقديم المقترح البحثي

 الحصول على درجة الدكتوراه.   -

العمل بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية على أن يكون معين على   -

رأس العمل مدة ال تقل عن عامين في الخدمة من تاريخ اإلعالن، وال يستثنى أحد من هذا الشرط طبقا لقانون 

 .2999لسنة  223

و منحة مقدمة للدولة من خالل اإلدارة المركزية للبعثات أال يكون المرشح قد سبق له الحصول على بعثة أ -

 بغرض الحصول على مهمات علمية لما بعد الدكتوراه، وذلك خالل آخر عامين.

 منح للحصول على تدريب لمدة فصل دراسي واحد بالواليات المتحدة األمريكية: -د
شرط ملزم عند ."((IELTS ردرجات في اختبا 6 ( أوTOEFL IBTدرجة في اختبار) 70 الحصول على  -

 "تقديم المقترح البحثي

العمل بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية على أن يكون معين على   -

رأس العمل مدة ال تقل عن عامين في الخدمة من تاريخ اإلعالن، وال يستثنى أحد من هذا الشرط طبقا لقانون 

 .2999لسنة  223

 للحاصلين على درجة الدكتوراه التقدم للحصول على منحة تدريب لمدة فصل دراسي واحد. ال يجوز -

أال يكون المرشح قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة من خالل اإلدارة المركزية للبعثات  -

 بغرض الحصول على تدريب، وذلك خالل آخر عامين.

 ثانيا: تفاصيل المنحة: 

 :تفاصيل منحة الماجستير بالواليات المتحدة األمريكية          -

 الدراسة بحد أقصى عامين أو الحصول على الدرجة أيهما أقرب.   -2

 الدراسة في إحدى الجامعات المعتمدة و المعترف بها بالواليات المتحدة األمريكية.   -3

يوم خالل فترة الدراسة  21ي العام بحد أقصى يوم ف 29يحصل الدارس على اجازة مدفوعة األجر لمدة    -2

 وأي أجازة أخرى يحصل عليها الدارس تخصم من المخصصات المالية.

 ال تتحمل المنحة تذاكر السفر عند االجازة.   -4

 :تفاصيل منحة الماجستير بالجامعة األمريكية بالقاهرة          -

 الدراسة بحد أقصى عامين أو الحصول على الدرجة أيهما أقرب. -2

 :تفاصيل منحة المهمات العلمية لما بعد الدكتوراه بالواليات المتحدة األمريكية          -



 أشهر كاملة بالواليات المتحدة األمريكية. 6الدراسة لمدة    -2

 بالواليات المتحدة األمريكية. الدراسة في إحدى الجامعات المعتمدة والمعترف بها   -3

 :تفاصيل منحة التدريب لمدة فصل دراسي واحد )بحد أقصى أربعة أشهر( بالواليات المتحدة األمريكية          -

  

 أشهر. 4التدريب في الواليات المتحدة األمريكية لمدة فصل دراسي كامل بحد أقصى    -2

  المعتمدة والمعترف بها في الواليات المتحدة األمريكية.التدريب في إحدى الجامعات أو المؤسسات    -3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ثالثا: مخصصات المنحة )مخصصات المنحة محددة وغير خاضعة لالئحة البعثات المالية(: 

 ماجستير بالواليات المتحدة األمريكية:مخصصات منحة ال

في حالة حصول المرشح على المنحة بشكل " .GREو GMATمصاريف الحصول على درجة اللغة و    -2

 نهائي"

 مصاريف الكشف الطبي.    -3

 ولمرة واحدة فقط.  تذاكر الطيران بالدرجة السياحية ذهاب وعودة     -2

المصاريف الدراسية المتفق عليها مع الجامعة في الخارج وفقا لتوصية المكتب الثقافي المصري     -4

 بواشنطن.

 بالدوالر األمريكي يصرف كل أول شهر منذ لحظة الوصول.  بدل إعاشة    -9

 مصاريف كتب كل عام وبحد أقصى عامين.    -6

 تأمين صحي داخل الواليات المتحدة األمريكية.    -7

 صصات منحة الماجستير بالجامعة األمريكية بالقاهرة:مخ 

في حالة حصول المرشح على المنحة بشكل " .GREو GMATمصاريف الحصول على درجة اللغة و -2

 نهائي"

 مصاريف كتب تصرف كل عام.    -3

 مصاريف دراسية تصرف للجامعة األمريكية بالقاهرة. -2

 كتوراه:مخصصات منحة المهمات العلمية لما بعد الد

 مصاريف الحصول على درجة اللغة." في حالة حصول المرشح على المنحة بشكل نهائي"        -2



 مصاريف الكشف الطبي قبل السفر.        -3

 تذاكر الطيران بالدرجة السياحية ذهاب وعودة لمرة واحدة فقط.         -2

 نذ لحظة الوصول.بدل إعاشة بالدوالر األمريكي يصرف كل أول شهر م        -4

 تأمين صحي داخل الواليات المتحدة األمريكية.        -9

 مخصصات منحة التدريب لمدة فصل دراسي واحد:

 مصاريف الحصول على درجة اللغة."في حالة حصول المرشح على المنحة بشكل نهائي"      -2

 .مصاريف الكشف الطبي قبل السفر      -3

 تذاكر الطيران بالدرجة السياحية ذهاب وعودة لمرة واحدة فقط.      -2

 بدل إعاشة بالدوالر األمريكي يصرف كل أول شهر منذ لحظة الوصول.      -4

 تأمين صحي داخل الواليات المتحدة األمريكية.      -9

  

 خطوات التقدم للمنح:
تعيين منسق لكل مؤسسة، ويكون هو الوحيد دون غيره المخول له التعامل مع وحدة المعونة األمريكية    -2 

باإلدارة المركزية للبعثات فيما يخص التفاصيل الخاصة بالمنح المشار إليها بهذا البرنامج، على أن يشمل خطاب 

 .الموبايل رقم  اإللكتروني البريد ل العم جهة   الوظيفة  تفويض المنسق البيانات اآلتية: االسم 

ط من واحد فق A تقديم المقترح البحثي للمؤسسة، ولن تقبل اإلدارة المركزية للبعثات إال نموذج تقدم   -3

واألوراق المطلوبة لكل مرشح، وذلك عن طريق منسق المؤسسة في موعد  B المؤسسة ونموذج تقدم

 .9109 وليوي 01أقصاه

تلتزم المؤسسة باإلعالن الداخلي مع تقديم صورة من اإلعالن ذاته وصورة من قرار اللجنة المشكلة الختيار    -2

 .D أفضل المرشحين بناءا على معايير المفاضلة واالختيار بنموذج

سيتم دراسة المقترح البحثي من خالل لجنة متخصصة ويتم تقييم نماذج التقدم طبقا لمعايير المفاضلة    -4

وسيتم تقييم كل من السادة المرشحين من خالل ذات اللجنة المتخصصة طبقا لمعايير  C واالختيار بنموذج

 .D المفاضلة واالختيار بنموذج

 سيتم إخطار منسق المؤسسة المتقدمة حال قبولها الستكمال باقي اإلجراءات.   -9

سيتم إجراء مقابالت شخصية للسادة المرشحين لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للمقترح     -6

 البحثي.

 عامة الواجب توافرها في المرشحين:الشروط ال 

     "تحقيق المستوى اللغوي المطلوب طبقا لمتطلبات المنحة. "شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي 

      .قبول المقترح البحثى للمؤسسة المتقدمة 
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      ( أن يكون المرشح مصري الجنسية وال يحمل الجنسية األمريكية أو بطاقة اإلقامة الدائمةGREEN 

CARD) 

       ليسانس(. -أن يكون حاصل على مؤهل عالي )بكالوريوس 

      العمل بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية على أن يكون

عمل مدة ال تقل عن عامين في الخدمة من تاريخ اإلعالن، وال يستثنى أحد من هذا معين على رأس ال

 .2999لسنة  223الشرط طبقا لقانون 

      .أن يجتاز الفحص الطبي واألمني الذي تقرره أنظمة اإلدارة المركزية للبعثات 

      ( بالنسبة للذكورأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.) 

     .ال يسمح باصطحاب األسرة وفقا للشروط الخاصةبالبرنامج 

 :المستندات المطلوبة
 أوال:المستندات المطلوبة من المؤسسات المتقدمة:

 (Pdf) نسخة + ((Hard Copy نسخ مصورة 9الخاص بالمؤسسة معتمد ومختوم + )A( نموذج    -2

 Word) ( + نسخة(Hard Copy نسخ مصورة 9 ( الخاص بالمرشحين معتمد ومختوم +B( نموذج    -3

file) نسخة + (Pdf). 

 .(Pdf) + نسخة ((Hard Copy نسخ مصورة 9توم+ ( الخاص بتقييم المرشحين معتمد ومخD( نموذج    -2

   العمل هةج   الوظيفة  على أن يشمل الخطاب البيانات اآلتية: االسم  خطاب تفويض المنسق معتمد ومختوم،    -4

 .الموبايل رقم   اإللكتروني البريد

 صورة من اإلعالن الداخلي للمؤسسة معتمد ومختوم.    -9

 الختيار الخاصة بالمرشحين معتمد ومختوم.قرار تشكيل لجنة ا    -6

 كشف بأسماء السادة المتقدمين باإلعالن الداخلي والنتيجة معتمدة ومختومة من السلطة التنفيذية بالمؤسسة.    -7

 (تقدم األوراق أصل + صورة) : ثانيا: المستندات المطلوبة من المرشحين

 الموجود باإلعالن الخاص وفقا للنموذج معتمد ومختوم من المؤسسة )باللغة العربية(، بيان حالة وظيفية  -1

 .بالبرنامج على موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات

 للغة العربية واإلنجليزية(.خطاب ترشيح معتمد ومختوم من المؤسسة )با  -2

 السيرة الذاتية معتمدة ومختومة من المؤسسة )باللغة العربية واإلنجليزية(.  -3
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http://www.mohe-casm.edu.eg/news/usaid/Attachment%20B%20GSP%20Individuals%20Scholarship%20Candidates%20Application_smb%20eds%20(2)%20(1).docx
http://www.mohe-casm.edu.eg/news/usaid/Attachment%20D%20Evaluation%20Criteria%20for%20Individuals.docx
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http://www.mohe-casm.edu.eg/news/usaid/statment.docx


 تقديرات شهادات مع( دكتوراه   ماجستير - دبلومة  الشهادات الحاصل عليها )بكالوريوس/ ليسانس   -4

 ية(.اإلنجليز باللغة) فقط الليسانس أو للبكالوريوس الدراسية السنوات

على أن تكون سارية وصالحة (TOEFL IBT) أو (IELTS) الشهادة األصلية بالمستوى اللغوي  -5

 .)الصالحية بحد أقصى عامين من تاريخ إجراء االختبار(

عبر البريد اإللكتروني، سواء من  مع الجامعات خطاب قبول مبدئي من الجامعة المستضيفة أو مراسالت  -6

 ة األمريكية أو الجامعة األمريكية بالقاهرة وذلك حسب نوع كل منحة.جامعة بالواليات المتحد

صورة من جواز سفرالمتقدم موضح به الوظيفة الحالية، على أن يكون ساري حتى انتهاء المنحة.   -7

وصورة من بطاقة الرقم القومي في حالة طلب الحصول على منحة ماجستير بالجامعة األمريكية 

 بالقاهرة.

 .ن الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور )باللغة العربية(صورة م  -8

 بالنسبة للماجستير والمهمات العلمية: خطة بحث معتمدة ومختومة من المؤسسة )باللغة اإلنجليزية(.  -9

 :صثالثا: مستندات خاصة بمؤسسات القطاع الخا

 :اآلتية المستندات  إلى المستندات المشار إليها بعاليه  -يضاف 

طبيعة عملها والكثافة العمالية وتاريخ إنشاءها  موضح به خطاب تعريفي بالمؤسسة )بالنسبة للمؤسسة(:    -2

 .المؤسسة مختوم بختمفي االقتصاد القومي المصري، على أن يكون معتمد و ومدى مساهمتها

 .برنت تأمين قطاع خاص لكل مرشح )بالنسبة للمرشحين(:    -3

    

 مالحظات هامة:

الخاص بكل  بيان الحالة الوظيفيةو D نموذجو B نموذجالخاص بالمؤسسة و A نموذج يتم إرسال         -

 moheusaid2018@gmail.com مرشح على االيميل

تقدم المستندات الخاصة بالمؤسسة والمستندات الخاصة بجميع مرشحيها دفعة واحدة معاً إلى وحدة          -

 .2112 يوليو11المعونة األمريكية في موعد أقصاه 

,  سيتي جاردن, نجيب ابراهيم شارع 1) للبعثات المركزية اإلدارة  وزارة التعليم العالي  :العنوان

 .الثاني الدور( القاهرة

أو  A لن تقبل الملفات في حال وجود مستندات مكتوبة بياناتها بخط اليد سواء في نموذج         -

 المرفق باإلعالن. بيان الحالة الوظيفية أو B نموذج
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ملفات في حالة نقص أي مستند من المستندات المشار إليها، فالملف يقبل بكامل مستنداته لن تقبل ال         -

 دفعة واحدة.

  

   

GSP Timeline - Cohort 3 

Serial 

# 
Procedure Estimated Timeline 

1 Start Date of Announcement 21 March, 2019 

2 Orientation Workshop 9 April, 2019 

3 Deadline of Announcement 14 July, 2019 

1 Checking eligibility for participant’ s files 15 July, 2019 to 31 July, 2019 

5 
Review and scoring the technical evaluation of 

Attachment (A) 
1 August, 2019 to 12 September, 2019 

6  Informing the institutions with the results 
15 September, 2019 to 18 September, 

2019 

7 Scheduling the dates of personal interviews 
19 September, 2019 to 26 September, 

2019 

8 
Personal Interviews for participants (Final 

Selections) 

29 September, 2019 to 7  November, 

2019 

2 
Approving the results of personal interviews and 

informing the participants with that results 

10 November, 2019 to 24 November, 

2019 
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