
 

 دراسية للحصول على درجة الماجستيرمنح 

 ومهمات علمية لما بعد الدكتوراه والتدريب لمدة فصل دراسي

 بالواليات المتحدة األمريكية ودرجة الماجستير بالجامعة األمريكية بالقاهرة

  

ولية عن فتح باب تعلن اإلدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الد 

 0289 - 236التقدم لبرنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المصريين" وفقا لإلتفاقية رقم

الموقعة بين الوكالة األمريكية للتنمية الدولية واإلدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

وفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة )مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات وتنص هذه اإلتفاقية على ت

وهذه المنح متاحة  والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص( للمساهمة فى النمو االقتصادي القومى،

 للذكور واإلناث وذوي االحتياجات الخاصة.

،مع العلم بأن هذه المنح ليست منحا فردية  2017أبريل  23على أن يكون آخر موعد لتقديم مقترح المؤسسات 

ولن تقبل أي مقترحات بحثية إال التي ستساهم في رفع كفاءة المؤسسة التي قدمت المقترح البحثي، وعلى السادة 

 ممثلي المؤسسات التكرم بالتسجيل واستكمال البيانات المطلوبة على الرابط اآلتي:

http://www.mohe-casm.edu.eg/English/E-

services/missions/mission_member/usaid2017/usaid_coor_login.jsp 

 أنواع اإليفاد:  –1

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

 منح للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين من الجامعة األمريكية بالقاهرة.   ·

 أشهر كاملة بالواليات المتحدة األمريكية. 6مهمات علمية لما بعد الدكتوراه لمدة    ·

 أشهر. 4الواليات المتحدة األمريكية بحد أقصى تدريب لمدة فصل دراسي واحد ب   ·

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

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

 البعثات المالية.

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

http://www.mohe-casm.edu.eg/English/E-services/missions/mission_member/usaid2017/usaid_coor_login.jsp
http://www.mohe-casm.edu.eg/English/E-services/missions/mission_member/usaid2017/usaid_coor_login.jsp


 التقدم: -2

الخاصة بالمنح المشار إليها متاحة على الموقع اإللكتروني لقطاع الشئون الثقافية  A,B,C,Dنماذج التقدم         ·

 24/2/2017والبعثات اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 

ستقبل المقترحات البحثية من المؤسسات الراغبة في الحصول على منح اعتبارا من يوم األحد الموافق         ·

   23/4/2017حد الموافق حتى يوم األ 26/2/2017

يرجي التكرم باستيفاء نماذج التقدم وإرسالها على البريد اإللكتروني:         ·

moheusaid2017@gmail.com المقترح البحثي معتمد ومختوم بختم المؤسسة إلى   ،على أن يتم تقديم أصل

 الدور الثامن(. –يكية باإلدارة المركزية للبعثات )مجمع التحرير وحدة المعونة األمر

وسوف يتم إجراء مقابالت شخصية للسادة   C,Dيتم تقييم نماذج التقدم طبقا لمعايير المفاضلة واالختيار        ·

 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.

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

 اإلعاقة، أو المستوى االجتماعي، أو ألي سبب آخر.

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

 المجاالت المتاحة:-3

 العلوم الزراعية واإلقتصاد الزراعي.        ·

 العلوم التجارية واإلقتصاد.        ·

 تماعية واإلنسانية والتربوية.العلوم االج        ·

...  -تحلية موارد المياه  –العلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة )مثل: الطاقة الجديدة والمتجددة         ·

 إلخ(.

 علوم الحياة.        ·

 علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.        ·

 القانون الدولي.        ·

 السياحة.        ·

 أي مجال آخر من المجاالت التي تؤثر في رفع كفاءة االقتصاد المصري.        ·

http://www.mohe-casm.edu.eg/English/E-services/missions/mission_member/usaid2017/attachments/Attachment%20A%20GSP%20Institutional%20Application.docx
http://www.mohe-casm.edu.eg/English/E-services/missions/mission_member/usaid2017/attachments/Attachment%20B%20GSP%20Individuals%20Scholarship%20Candidates%20Application.docx
http://www.mohe-casm.edu.eg/English/E-services/missions/mission_member/usaid2017/attachments/Attachment%20C%20Evaluation%20Criteria%20for%20Applications%20from%20Institutions.docx
http://www.mohe-casm.edu.eg/English/E-services/missions/mission_member/usaid2017/attachments/Attachment%20D%20Evaluation%20Criteria%20for%20Individuals.docx
mailto:moheusaid2017@gmail.com
http://www.mohe-casm.edu.eg/English/E-services/missions/mission_member/usaid2017/attachments/Attachment%20C%20Evaluation%20Criteria%20for%20Applications%20from%20Institutions.docx
http://www.mohe-casm.edu.eg/English/E-services/missions/mission_member/usaid2017/attachments/Attachment%20D%20Evaluation%20Criteria%20for%20Individuals.docx


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

 منح للحصول على درجة الماجستير بالواليات المتحدة األمريكية   -أ

 أوال: شروط المنحة: 

درجة التي تطلبها الجامعة األمريكية ايهما ( او الTOEFL IBTدرجة في اختبار الـ) 79الحصول على         -

 اعلى.

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

 أمضى مدة عامين على األقل في الخدمة.

امعة األمريكية. "شرط وفقا لمتطلبات الج GREأو  GMATالحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار         -

 مطلوب بعد الترشح وقبل المقابلة الشخصية"

 ثانيا: تفاصيل المنحة : 

 الدراسة بحد أقصى عامين أو الحصول على الدرجة أيهما أقل.   -1

 الدراسة في إحدى الجامعات المعتمدة و المعترف بها بالواليات المتحدة األمريكية.   -2

يوم خالل فترة الدراسة  30يوم في العام بحد أقصى  15فوعة االجر لمدة يحصل الدارس على اجازة مد   -3

 تخصم من المخصصات المالية.   وأي أجازة أخرى يحصل عليها الدارس

 ال تتحمل المنحة تذاكر السفر عند األجازة.   -4

 الدراسة بالخارج. هذه المنحة للدارس فقط ولن تسمح اإلدارة المركزية للبعثات باصطحاب األسرة الى مقر   -5

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

 GREو . GMATو  مصاريف الحصول على درجة اللغة     .1

 مصاريف الكشف الطبي قبل السفر.     .2

 ولمرة واحدة فقط.  تذاكر الطيران بالدرجة السياحية ذهاب وعودة     .3

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

 بالدوالر األمريكي يصرف كل أول شهر منذ لحظة الوصول.  بدل إعاشة     .5

 مصاريف كتب كل عام وبحد أقصى عامين.     .6

 تأمين صحي داخل الواليات المتحدة األمريكية.     .7



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

 منح للحصول على درجة الماجستير بالجامعة األمريكية بالقاهرة  -ب

 أوال: شروط المنحة: 

 (.TOEFL IBTدرجة في اختبار الـ) 79الحصول على         -

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

 أمضى مدة عامين على األقل في الخدمة.

وفقا لمتطلبات الجامعة األمريكية "شرط  GREأو  GMATالحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار         -

 بلة الشخصية ".مطلوب بعد الترشح وقبل المقا

 ثانيا: تفاصيل المنحة : 

 الدراسة بحد أقصى عامين أو الحصول على الدرجة أيهما أقل بالجامعة األمريكية بالقاهرة.   -1

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

 مصاريف كتب تصرف كل عام.   -1

 رف للجامعة األمريكية بالقاهرة.مصاريف دراسية تص   -2

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

 منح للحصول على مهمات علمية لما بعد الدكتوراه بالواليات المتحدة األمريكية -ج

 أوال: شروط المنحة: 

 (.TOEFL IBTدرجة في اختبار الـ) 70الحصول على         -

 الحصول على درجة الدكتوراه.        -

ظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية على أن يكون قد العمل بو        -

 أمضى مدة عامين على األقل في الخدمة.

 ثانيا: تفاصيل المنحة:  

 أشهر كاملة بالواليات المتحدة األمريكية. )شرط أساسي( 6الدراسة لمدة    -1

 معترف بها بالواليات المتحدة األمريكية.الدراسة في إحدى الجامعات المعتمدة و ال   -2



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

 مصاريف الحصول على درجة اللغة.   -1

 مصاريف الكشف الطبي قبل السفر.   -2

 تذاكر الطيران بالدرجة السياحية ذهاب وعودة لمرة واحدة فقط.   -3

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

 تأمين صحي داخل الواليات المتحدة األمريكية.   -5

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

 منح للحصول على تدريب لمدة فصل دراسي واحد بالواليات المتحدة األمريكية -د

 أوال: شروط المنحة: 

 (.TOEFL IBTدرجة في اختبار الـ) 70الحصول على         -

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

 أمضى مدة عامين على األقل في الخدمة.

 ثانيا: تفاصيل المنحة: 

 أشهر. 4دة فصل دراسي واحد بحد أقصى التدريب في الواليات المتحدة األمريكية لم   -1

  التدريب في إحدى الجامعات أو المؤسسات المعتمدة والمعترف بها في الواليات األمريكية.   -2

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

 مصاريف الحصول على درجة اللغة.   -1

 مصاريف الكشف الطبي قبل السفر.   -2

 تذاكر الطيران بالدرجة السياحية ذهاب وعودة لمرة واحدة فقط.   -3

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

 تأمين صحي داخل الواليات المتحدة األمريكية.   -5

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



 خطوات التقدم للمنح

يين منسق لكل مؤسسة يكون هو الوحيد دون غيره المخول له التعامل مع وحدة المعونة األمريكية تع   -1 

 باإلدارة المركزية للبعثات فيما يخص التفاصيل الخاصة بالمنح المشار إليها بهذا البرنامج.

واحد فقط من  A تقديم المقترح البحثي للمؤسسة، ولن تقبل اإلدارة المركزية للبعثات إال نموذج تقدم   -2

 . 2017أبريل  23لكل مرشح وذلك عن طريق المؤسسة التي يعمل بها في موعد غايته  Bالمؤسسة ونموذج تقدم 

تلتزم المؤسسة باإلعالن الداخلي مع تقديم صورة من القرار الخاص بإصدار هذا اإلعالن وصورة من    -3

 Dفضل المرشحين بناءا على معايير المفاضلة واالختيار اإلعالن ذاته وصورة من قرار اللجنة المشكلة الختيار أ

 ،مع إرفاق النتائج المفصلة الخاصة بالمرشحين الذين تم اختيارهم من قبل المؤسسة.

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

 .Dر وسيتم تقييم كل من السادة المرشحين من خالل المؤسسة طبقا لمعايير المفاضلة واالختيا Cواالختيار 

 ك من لم يتم قبولهم.سيتم إخطار الجهة المتقدمة حال الحصول على منح الستكمال باقي اإلجراءات وكذل   -5

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

 البحثي.

 الشروط العامة الواجب توافرها في المرشحين: 

مقابلة تحقيق المستوى اللغوي المطلوب طبقا لمتطلبات المنحة. "شرط مطلوب بعد الترشح وقبل ال         ·

 الشخصية"

 قبول المقترح البحثى للمؤسسة المتقدمة.         ·

 GREENأن يكون المتقدم مصري الجنسية وال يحمل الجنسية األمريكية أو بطاقة اإلقامة الدائمة )         ·

CARD) 

المصرية الخاضعة ليسانس( من إحدى الجامعات  -أن يكون حاصل على مؤهل عالى )بكالوريوس         ·

 لقانون المجلس األعلى للجامعات.

 أن يعمل بوظيفة دائمة فى إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية.         ·

 أن يجتاز الفحص الطبى واألمنى الذي تقرره أنظمة اإلدارة المركزية للبعثات.         ·

 أو أعفي منها وذلك بالنسبه "للذكور".  أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية         ·

في حالة قبول المقترح البحثي واختيار المقبولين توافى اإلدارة المركزية للبعثات بالمستندات اآلتية لكل  

 شخص تم قبوله على حدى كاملة ومجمعة لكل مؤسسة:

 استمارة بيانات معتمدة ومختومة من المؤسسة. )باللغة العربية(.    -1 

http://www.mohe-casm.edu.eg/English/E-services/missions/mission_member/usaid2017/attachments/Attachment%20C%20Evaluation%20Criteria%20for%20Applications%20from%20Institutions.docx
http://www.mohe-casm.edu.eg/English/E-services/missions/mission_member/usaid2017/attachments/Attachment%20D%20Evaluation%20Criteria%20for%20Individuals.docx


 طاب ترشيح معتمد ومختوم من المؤسسة. )باللغة العربية واإلنجليزية(.خ   -2

 السيرة الذاتية معتمدة ومختومة من المؤسسة. )باللغة العربية واإلنجليزية(.   -3

دكتوراه ( مع شهادات تقديرات السنوات  –ماجستير  -ليسانس  –الشهادات الحاصل عليها ) بكالوريوس    -4

 اإلنجليزية(الدراسية. )باللغة 

 الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور. )باللغة العربية(   -5

 خطة البحث معتمدة ومختومة من المؤسسة )باللغة اإلنجليزية(   -6

 )عامين(”. TOEFL IBT“الشهادة األصلية بالمستوى اللغوي على أن تكون صالحة    -7

 جواز السفر صالح حتى انتهاء المنحة.    -8

( من أحد األساتذة Reference letterخطابات توصية ) 3سبة للماجستير والمهمات العلمية عدد بالن    -9

 بالجامعات. )باللغة اإلنجليزية(

 


