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أنوع 
 اإلٌفاد

مهمة علمٌة لما بعد  
أشهر 6الدكتورة لمدة   

الماجستٌر بالجامعة 
األمرٌكٌة بالماهرة 
 بحد ألصى عامٌن

تدرٌب لمدة فصل دراسً 
 4أشهر او  3واحد من 

.أشهر بحد ألصً  

الماجستٌر بالوالٌات 
المتحدة األمرٌكٌة 
.بحد ألصى عامٌن  

AUC 





تعٌٌن منسك لكل مؤسسة ٌكون هو الوحٌد دون غٌره المخول له التعامل مع وحدة المعونة األمرٌكٌة باإلدارة  -1

المركزٌة للبعثات فٌما ٌخص التفاصٌل الخاصة بالمنح المشار إلٌها بهذا البرنامج، على أن ٌشمل خطاب التفوٌض 

.رلم  –البرٌد اإللكترونً  –جهة العمل  –الوظٌفة  –االسم : البٌانات اآلتٌة  

 .الموباٌل

 

المؤسسة  منAفمط احد إال نموذج تمدم وتمدٌم الممترح البحثً للمؤسسة، ولن تمبل اإلدارة المركزٌة للبعثات  -2

واألوراق المطلوبة لكل مرشح، وذلن عن طرٌك المؤسسة التً ٌعمل بها فً موعد غاٌته ٌوم األحد  Bونموذج تمدم

 .14/7/2019الموافك 

 

تلتزم المؤسسة باإلعالن الداخلً مع تمدٌم صورة من اإلعالن ذاته وصورة من لرار اللجنة المشكلة الختٌار  -3

 .Dطبما لنموذج أفضل المرشحٌن بناءا على معاٌٌر المفاضلة واالختٌار 

 

سٌتم دراسة الممترح البحثً من خالل لجنة متخصصة وٌتم تمٌٌم نماذج التمدم طبما لمعاٌٌر المفاضلة واالختٌار  -4

وسٌتم تمٌٌم كل من السادة المرشحٌن من خالل ذات اللجنة المتخصصة طبما لمعاٌٌر المفاضلة  C  بنموذج

 . D واالختٌار بنموذج

 



.سٌتم إخطار الجهة المتمدمة حال لبولها الستكمال بالً اإلجراءات -5  

سٌتم إجراء ممابالت شخصٌة للسادة المرشحٌن لمٌاس مدى المدرة على  -6

البحثً للممترح التواصل وعمك الفهم  

 





 .الطالة الجدٌدة والمتجددة

 .تحلٌة موارد المٌاه

 .العلوم الهندسٌة والتكنولوجٌة النادرة والحدٌثة

 .علوم الكمبٌوتر وتكنولوجٌا المعلومات

         علوم   الحٌاة

 .العلوم الزراعٌة والتغذٌة

  . العلوم التجارٌة

 .العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة والتربوٌة



    منح للحصول على درجة الماجستٌر 

 بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
 

 Academic درجة فً اختبار ال 6.5 أو TOEFL IBT درجة فً اختبار  79 الحصول على -

IELTS "ًشرط ملزم عند تمدٌم الممترح البحث" 

العمل بوظٌفة دائمة فً إحدى الجهات الحكومٌة أو الخاصة بجمهورٌة مصر العربٌة على أن ٌكون معٌن على  -

 .1959لسنة  112رأس العمل مدة ال تمل عن عامٌن فً الخدمة وال ٌستثنى أحد من هذا الشرط طبما لمانون 

منحة الماجستٌر فً الوالٌات ال ٌسمح للحاصلٌن على درجة الماجستٌر أو الدكتوراه التمدم للحصول على   -

 .المتحدة االمرٌكٌة

شرط " .وفما لمتطلبات الجامعة األمرٌكٌة  GRE أو  GMAT الحصول على الدرجة المطلوبة فً اختبار  -

 "مطلوب بعد المبول بالبرنامج

أال ٌكون لد سبك له الحصول على بعثة أو منحة ممدمة للدولة من خالل اإلدارة المركزٌة للبعثات، بغرض  -

 .، خالل آخر سنتٌنالحصول على الماجستٌر

 



     منح للحصول على درجة الماجستٌر

  بالجامعة األمرٌكٌة بالماهرة

 
شرط "  Academic IELTS ـدرجة فً اختبار ال 6.5 أو  TOEFL IBTدرجة فً اختبار الـ  79 الحصول على-

 "ملزم عند تمدٌم الممترح البحثً

العمل بوظٌفة دائمة فً إحدى الجهات الحكومٌة أو الخاصة بجمهورٌة مصر العربٌة على أن ٌكون معٌن على رأس   -

 .1959لسنة  112العمل مدة ال تمل عن عامٌن فً الخدمة، وال ٌستثنى أحد من هذا الشرط طبما لمانون 

 .  منحة الماجستٌر فً الجامعة االمرٌكٌةال ٌسمح للحاصلٌن على درجة الماجستٌر أو الدكتوراه التمدم للحصول على  -

شرط مطلوب بعد " .وفما لمتطلبات الجامعة األمرٌكٌة  GRE أو  GMAT الحصول على الدرجة المطلوبة فً اختبار -

 "المبول بالبرنامج

أال ٌكون لد سبك له الحصول على بعثة أو منحة ممدمة للدولة من خالل اإلدارة المركزٌة للبعثات بغرض الحصول على  -

 .  ، خالل آخر سنتٌنالماجستٌر

 

 



 منح المهمات علمٌة لما بعد الدكتوراه 

 بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
 

    IELTSلـدرجات فً اختبار ا 6 أو TOEFL IBT درجة فً اختبار الـ  70 الحصول على -

Academicشرط ملزم عند تمدٌم الممترح البحثً. "برنامجوال ٌستثنى أي أحد طبما لمواعد ال" 

 .الحصول على درجة الدكتوراه -

العمل بوظٌفة دائمة فً إحدى الجهات الحكومٌة أو الخاصة بجمهورٌة مصر العربٌة على أن  -

ٌكون معٌن على رأس العمل مدة ال تمل عن عامٌن فً الخدمة وال ٌستثنى أحد من هذا الشرط 

 .1959لسنة  112طبما لمانون 

أال ٌكون لد سبك له الحصول على بعثة أو منحة ممدمة للدولة من خالل اإلدارة المركزٌة  -

 .  ، خالل آخر سنتٌنللبعثات بغرض الحصول على مهمات علمٌة لما بعد الدكتوراه



 منح التدرٌب لمدة فصل دراسً واحد 

 بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
 

 درجات فً اختبار ال 6 أو  TOEFL IBTدرجة فً اختبار الـ 70 الحصول على-

Academic IELTS   وال ٌستثنى أي أحد طبما لمواعد الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة  .

 "شرط ملزم عند تمدٌم الممترح البحثً"

العمل بوظٌفة دائمة فً إحدى الجهات الحكومٌة أو الخاصة بجمهورٌة مصر العربٌة على أن   -

ٌكون معٌن على رأس العمل مدة ال تمل عن عامٌن فً الخدمة، وال ٌستثنى أحد من هذا الشرط 

 .1959لسنة  112طبما لمانون 

اإلدارة المركزٌة للبعثات  أال ٌكون لد سبك له الحصول على بعثة أو منحة ممدمة للدولة من خالل-

 .، خالل آخر سنتٌنبغرض الحصول على تدرٌب

للحاصلٌن على درجة الدكتوراه التمدم للحصول على منحة تدرٌب لمدة فصل دراسً  ال ٌجوز-

 .واحد

 



* 

شروط العامة الواجب توافرها فً ال•
 نالمرشحٌ

1 

تحمٌك المستوى اللغوي المطلوب طبما •
شرط ملزم عند تمدٌم . "لمتطلبات المنحة

 "الممترح البحثً

2 

•  

 

لبول الممترح البحثى للمؤسسة •
 .المتمدمة

أن ٌكون المرشح مصري     •
الجنسٌة وال ٌحمل الجنسٌة 

األمرٌكٌة أو بطالة اإللامة الدائمة 
GREEN CARD 

 

 



3 
أن ٌكون حاصل على مؤهل عالً •

 .(لٌسانس -بكالورٌوس)

4 

العمل بوظٌفة دائمة فً إحدى •
الجهات الحكومٌة أو الخاصة 
بجمهورٌة مصر العربٌة على أن 
ٌكون معٌن على رأس العمل مدة ال 
تمل عن عامٌن فً الخدمة من 

تارٌخ اإلعالن، وال ٌستثنى أحد من 
لسنة  112هذا الشرط طبما لمانون 

9195 



 :المستندات المطلوبة• *

1 

الخاص بالمؤسسة معتمد  )A(  نموذج•
 Hard) نسخ مصورة 5+ومختوم 

Copy) +  نسخة ((PDF 

2 

•  

 

الخاص بالمرشحٌن )B ( نموذج    -2•
نسخ  5 +معتمد ومختوم 

 + (Hard Copy) مصورة
 + Word (file)) نسخة

 .PDF)) نسخة

 
 

 

http://www.mohe-casm.edu.eg/news/usaid/Attachment A GSP Institutional Application_smb eds (2).docx
http://www.mohe-casm.edu.eg/news/usaid/Attachment B GSP Individuals Scholarship Candidates Application_smb eds (2) (1).docx


3 

 

الخاص بتمٌٌم المرشحٌن )D ( نموذج•
نسخ  5+ معتمد ومختوم

 + ((Hard Copy) مصورة
 (PDF) نسخة

 

4 

 

خطاب تفوٌض المنسك معتمد   •
على أن ٌشمل الخطاب البٌانات  ومختوم،
  جهة العمل   الوظٌفة   االسم : اآلتٌة

 .رلم الموباٌل  البرٌد اإللكترونً 

5 

 

 

صورة من اإلعالن الداخلً    •
 .للمؤسسة معتمد ومختوم

 
 

 

http://www.mohe-casm.edu.eg/news/usaid/Attachment D Evaluation Criteria for Individuals.docx


6 

 

لرار تشكٌل لجنة االختٌار •
الخاصة بالمرشحٌن معتمد 

 .ومختوم

 

7 

 

كشف بأسماء السادة   •
المتمدمٌن باإلعالن الداخلً 
والنتٌجة معتمدة ومختومة من 
 .السلطة التنفٌذٌة بالمؤسسة



ثانٌا  : المستندات المطلوبة من 
 المرشحٌن

 تمدم األوراق أصل + صورة

بٌان حالة وظٌفٌة معتمد ومختوم من 
(باللغة العربٌة)المؤسسة  خطاب ترشٌح معتمد  

ومختوم من المؤسسة 
باللغة العربٌة )

(.واإلنجلٌزٌة  

السٌرة الذاتٌة معتمدة 
ومختومة من 

باللغة )المؤسسة 
(.العربٌة واإلنجلٌزٌة  

http://www.mohe-casm.edu.eg/news/usaid/statment.docx


 TOEFL) أو (IELTS) الشهادة األصلٌة بالمستوى اللغوي
IBT) الصالحٌة بحد ألصى عامٌن )على أن تكون سارٌة وصالحة

 (من تارٌخ إجراء االختبار

صورة من المولف من التجنٌد بالنسبة 
(.باللغة العربٌة)للذكور   

: بالنسبة للماجستٌر والمهمات العلمٌة 
خطة بحث معتمدة ومختومة من 

 (.باللغة اإلنجلٌزٌة)المؤسسة 

صورة من جواز سفرالمتمدم موضح 
به الوظٌفة الحالٌة، على أن ٌكون 

وصورة . ساري حتى انتهاء المنحة
من بطالة الرلم المومً فً حالة طلب 

الحصول على منحة ماجستٌر 
.بالجامعة األمرٌكٌة بالماهرة  

دبلومة   لٌسانس / بكالورٌوس)الشهادات الحاصل علٌها 
 باللغة األنجلٌزٌة( دكتوراه  ماجستٌر  -

خطاب لبول مبدئً من الجامعة المستضٌفة 
عبر البرٌد  مع الجامعات أو مراسالت

اإللكترونً، سواء من جامعة بالوالٌات 
المتحدة األمرٌكٌة أو الجامعة األمرٌكٌة 
.بالماهرة وذلن حسب نوع كل منحة  



لن تمبل الملفات فً حال 
وجود مستندات مكتوبة 
بٌاناتها بخط الٌد سواء فً 

B or A     نموذج

 الحاله بٌانأو   
 الوظٌفٌه المرفك باإلعالن. 

تمدم المستندات الخاصة 
بالمؤسسة والمستندات الخاصة 
بجمٌع مرشحٌها دفعة واحدة معا  
إلى وحدة المعونة األمرٌكٌة فً 

.2019 ٌولٌو14موعد ألصاه   

الخاص A  نموذج إرسال ٌتم
بالمؤسسة 

  D نموذجو B نموذجو

  الحاله بٌانو 
الخاص بكل مرشح   الوظٌفٌه

على 
 االٌمٌل

moheusaid2018@gmail

.com 

لن تمبل الملفات 
فً حالة نمص أي 

مستند من 
المستندات المشار 
إلٌها، فالملف ٌمبل 
بكامل مستنداته 
 .دفعة واحدة

 مالحظات هامة



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 

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

5 )AReview and scoring the technical evaluation of Attachment ( 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 

9 
Approving the results of personal interviews and informing the 

participants with that results 
10 November, 2019 to 24 November, 2019 

 

 

 .الدور الثانً( الماهرة, جاردن سٌتً ,شارع ابراهٌم نجٌب  4)اإلدارة المركزٌة للبعثات   وزارة التعلٌم العالً  :العنوان

 

 

http://www.mohe-casm.edu.eg/news/usaid/Attachment A GSP Institutional Application_smb eds (2).docx


 

 المولع اإللكترونً لمطاع الشئون الثمافٌة والبعثات
Website of Cultural Affairs & Missions Sector 

 

www.mohe-casm.edu.eg  
 

 

 

 

Best Wishes,,  
 

 

 


