
  الذي ،2022-2021 األكاديمي للعام المجتمعية الكليات  لبرنامج التقديم باب فتح عن  تعلن أن بمصر  فولبرايت هيئة تسر

 . المتحدة بالواليات  المجتمعية الكليات بإحدى  واحد عام لمدة للدراسة كاملبال ممولة  منًحا يقدم

   

  خريجى من  يكونوا  أن علي ،30 إلى 21 بين أعمارهم تتراوح الذين المصري للشباب متاحة بالبرنامج اإللتحاق  فرصة

  أو  أعوام، الخمس  نظام الفنية الثانوية المدارس  أو أعوام، الثالث  نظام  الفنية الثانوية  المدارس) المعاهد أو  الفنية  المدارس

  على  البكالوريوس درجة  على الحاصلين أو  العامة، الثانوية شهادة على الحاصلين أو ،(العامين نظام العليا الفنية المعاهد

 لمزيد البرنامج إعالن مرفق)  البكالوريوس مرحلة  في  دراستهم مجال عن مختلف  آخر مجال في  الحالي  عملهم يكون أن

 ( . التفاصيل من

:   هنا من التقديم إستمارة تحميل ويمكن مساًء،  11:59 الساعة 2021 يناير 9 الموافق السبت  هو  للتقديم موعد آخر  

Application  (التقديم إرشادات مرفق .) 

 :للتقديم المتاحة  المجاالت 

 الزراعة 

 المعلومات  تكنولوجيا

 التطبيقية  الهندسة

 اإلعالم وسائل

 األعمال  إدارة

 العامة  السالمة

 المبكرة الطفولة  مرحلة في التعليم

 والفنادق  السياحة 

  حتى 3:00  الساعة من 2020 ديسمبر 16و 8  و  2و  نوفمبر 25: أيام زووم  تطبيق عبر للبرنامج تعريفية ندوات تعقد

  في يرغبون الذين للمتقدمين. 2021 يناير 3 يوم الشائعة  األسئلة  على لإلجابة  ندوة  إلى  باإلضافة مساًء، 5:00 الساعة

 . موقعنا خالل  من الندوات روابط  إلى  الوصول  يمكنكم الندوات، تلك من أي  حضور 

  إحدى  حضور   على تشجيعهم يرجى بالبرنامج مهتًما الشروط  عليهم تنطبق  ممن معارفكم دائرة  في  شخًصا  لديكم كان إذا 

  أو  ،cci@bfce.en.eg:  اإللكتروني البريد طريق  عن بمصر فولبرايت  هيئة مع  التواصل أو  ذكرها  السابق الندوات

 . مساءً  4:30 وحتى  صباًحا  8:30 الساعة  من الخميس إلى  األحد من  01092296022 على باالتصال

  بالواليات المجتمعية الكليات  بإحدى  واألكاديمية  المهنية الدورات  لحضور  ممتازة فرصة   المجتمعية الكليات برنامج يعد 

  إلى  المستطاع  قدر  الوصول نود  لذلك المجتمعي، العمل  في  المشاركة  إلى  باإلضافة  عملية تدريب  خبرة  وإكتساب المتحدة

  المرفق  اإلعالن ومشاركة   الخبر نشر فيرجى  أعاله، المذكورة  المجاالت  في المستحقين المصريين الشباب  من عدد أكبر

 . معارفكم ودائرة زمالئكم مع

 والتقدير،،  االحترام  فائق   ومع لتعاونكم شكًرا


