"اعـــــــــــــــــــالن"
تعلن وزارة الطيران المدني عن فتح باب التقدم لبرنامج مبـادرة التعلـيم العـالي لمـنح الدرااـال العليـا للملنيـين للعـام

الدرااي  2020/2019المقـدم مـن اادارة المريزيـ للبعثـال بـوزارة التعلـيم العـالي بالتعـاون مـا الويالـ ا مريييـ
للتنمي الدولي وفقاً لالتفاقي رقم  298-263الموقع بين الواليال المتحدة ا مرييي وجملوري مصر العربي

أنواع اايفاد:
يوجد عدد ( )4أنواع من المنح الدراسية متاحة للذكور واإلناث وذوي االحتياجات الخاصة مبينة على النحو التالي:
 -1منح للحصول علىى درجىة الماجسىتير بالواليىات المتحىدر ايمريكيىة بحىد أيصىى عىامين

(وال يجوز للحاصلين على درجة الدكتوراه أو الحاصلين على درجة الماجستير التقدم لهذه المنحة) .

 -2م ى ى ى ى ىىنح للحص ى ى ى ى ىىول عل ى ى ى ى ىىى درج ى ى ى ى ىىة الماجس ى ى ى ى ىىتير بالجامع ى ى ى ى ىىة ايمريكي ى ى ى ى ىىة بالق ى ى ى ى ىىا رر بح ى ى ى ى ىىد أيص ى ى ى ى ىىى ع ى ى ى ى ىىامين
(وال يجوز للحاصلين على درجة الدكتوراه أو الحاصلين على درجة الماجستير التقدم لهذه المنحة) .

 -3منح للحصول على مهمة علمية لما بعد الدكتوراه بالواليات المتحدر ايمريكية لمدر ( )6أشهر كاملة .
 -4منح للحصول على تدريب لمدر فصل دراسي كامل بالواليات المتحدر ايمريكية من ثالثة أشهر بحد أدنى إلى
أربعة أشهر بحد أيصى (وال يجوز للحاصلين على درجة الدكتوراه التقدم لهذه المنحة) .

مجاالل الدراا المتاح :
 الطاية الجديدر والمتجددر.
 تحلية موارد المياه.
 العلوم الهندسية والتكنولوجية النادرر والحديثة.
 علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
 علوم الحيار (طب -طب بيطري -طب أسنان -تمريض -صيدلة-علوم -إلخ.)..
 العلوم الزراعية والتغذية.
 العلوم التجارية.
 العلوم االجتماعية واإلنسانية والتربوية.
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الشروط العام الواجب توافرها في المرشحين :
 -1أن يكون المرشح مصري الجنسية وال يحمل الجنسية ايمريكية أو بطاية االيامة الدائمة (. )Green Card
 -2أن يكون المرشح حاصل على مؤ ل عالي ( بكالوريوس – ليسانس ) .
 -3العمىىل بوفي ىىة دائمىىة بىىالو ازرر أو بالجهىىات والشىىركات التابعىىة علىىي أن يكىىون معىىين علىىي رأس العمىىل مىىدر ال تقىىل عىىن
عامين في الخدمة من تاريخ االعالن وال يستثني أحد من ذا الشرط طبقا لقانون  112لسنة . 1959
 -4اجتياز ال حص الطبي وايمني الذي تقرره أنفمة اإلدارر المركزية للبعثات.
 -5أال يكون المرشح يد سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة من خالل اإلدارر المركزية للبعثات.
 -6أن يكون المرشح يد أدى الخدمة العسكرية أو أع ي منها (بالنسبة للذكور).
 -7ال يسىىمح باصىىطحاب ايسىرر وفقىىا للشىىروط الخاصىىة بالبرنىىام

وياــتثنم مــن ل ـ

وي االحتياجــال الصاص ـ حي ـ

ُيامح للم باصطحاب مرافق وفق تقدير اادارة المريزي للبعثال بوزارة التعليم العالي.

 -8تحقيق المستوي اللغوي المطلوب طبقا لمتطلبات المنحة وذلك على النحو التالي:

 الماجاتير بالواليـال المتحـدة ا مريييـ الحصىول علىى درجىة  79درجىة فىي اختبىار )(TOEFL IBT
أو  6,5درجة في اختبار ) (IELTSأو الدرجة التي تطلبها الجامعة بالواليات المتحدر االمريكية أيهمىا
أعلى " شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي ".
 الماجاتير بالجامعـ ا مريييـ بالقـاهرة الحصىول علىى درجىة  79درجىة فىي اختبىار )(TOEFL IBT
أو  6,5درجىىة فىىي اختبىىار ) (IELTSأو الدرجىىة التىىي تطلبهىىا الجامعىىة االمريكيىىة بالقىىا رر أيهمىىا أعلىىى
" شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي ".
 الملمال العلمي لما بعد الـديتو ار بالواليـال المتحـدة ا مريييـ الحصىول علىى درجىة  70فىي اختبىار
) (TOEFL IBTأو  6درجات في اختبار ) " (IELTSشرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي "
 التــدريب لمــدة فصــي درااــي واحــد بالواليــال المتحــدة ا مرييي ـ الحصىىول علىىى درجىىة  70فىىي اختبىىار
) (TOEFL IBTأو  6درجات في اختبار ) " (IELTSشرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي "
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اجراءال التقدم للمنح
 -1ملئ نموذج الترشيح  Bمعتمد ومختوم  5 +نسخ مصورر ) + (Hard Copyنسخة )+ (Word fileنسخة )(PDF
وتقديمه إلى اإلدارر العامة للتدريب بقطاع التنمية اإلدارية والموارد البشرية بو ازرر الطيران المدني في موعىد اايتىه يىوم
الخميس الموافق.2019/5/30
 -2تقديم أصل شهادر المستوى اللغوى على أن تكون سارية وصالحة لمدر عامين بحد أيصى من تاريخ اجراء االختبار.
 -3أصل بيان حالة وفي ية معتمد ومختوم من جهة العمل باللغىة العربيىة  +صىورر طبقـا للنمـو ا المنشـور علـم موقـا
وزارة التعليم العالي.
 -4خطاب ترشيح معتمد ومختوم من جهة العمل (باللغة العربية واالنجليزية)
 -5السيرر الذاتية معتمدر ومختومة من جهة العمل (باللغة العربية واالنجليزية)
 -6الشىىهادات الحاصىىل عليهىىا (بكىىالوريوس /ليسىىانس – دبلومىىة – ماجسىىتير – دكتىىوراه) مىىا شىىهادات تقىىديرات السىىنوات
الدراسية للبكالوريوس أو الليسانس فقط (باللغة االنجليزية).
لمزيد من المعلومال يتم زيارة الموقا اااليتروني لوزارة التعليم العالم www.mohe-casm.edu.eg
ملحوظ

ُيمنح المرشحين المقبولين للمنح الصارجي أجازة درااي ما صرف ا جر الوظيفي فقط للم صالي فترة المنح
من جل عمللم وال تتحمي الجل الموفد منلا أي أعباء مالي أصرى.

حاتم نور عاشور

رئيس قطاع التنمي االداري
والموارد البشري
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