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  الدراسي  للعام للمهنيين العليا الدراسات لمنح العالي التعليم مبادرة لبرنامج الخامس   اإلعالن لمنح  التقدم:  العالى التعليم

2020/2021 

  عبد خالد . د استعرض العلمى، والبحث العالى التعليم مجالى فى  األمريكية المتحدة  والواليات  مصر بين التعاون  إطار فى

  العلمي والبحث  العالي التعليم وزير  نائب  عاشور أيمن. د  من مقدما   تقريرا   العلمى والبحث العالى  التعليم وزير الغفار

  العالى التعليم مبادرة لبرنامج الخامس  اإلعالن حول   والبعثات الثقافية  الشئون  قطاع   رئيس بعمل  والقائم الجامعات  لشئون

  والوكالة بالوزارة للبعثات  المركزية اإلدارة بين بالتعاون 2020/2021 الدراسى للعام للمهنيين العليا الدراسات  لمنح

 . الدولية  للتنمية األمريكية

  298 - 263 رقم  لالتفاقية  طبقا   يتم" للمهنيين  العليا الدراسات لمنح العالى التعليم مبادرة " برنامج أن التقرير وأوضح 

  دراسية منح توفير على وتنص  بالوزارة، للبعثات  المركزية  واإلدارة   الدولية للتنمية األمريكية الوكالة  بين الموقعة 

 .األمريكية المتحدة بالواليات عامين أقصى بحد  الماجستير درجة  على  للحصول

  المحدودة  األماكن وبعض البحثية  والمراكز والجامعات ة المصري  الحكومية  المؤسسات كفاءة  رفع إلى المنح هذه  وتهدف

  الحاضر فى  الوظيفي مسارهم  ومتابعة  لتحسين الالزمة البحثية وقدراتهم المهنية مهاراتهم تعزيز خالل من الخاص  للقطاع

 . المصرى االقتصادي  النمو رفع فى  للمساهمة  والمستقبل

  إلدارة اإللكتروني الموقع  على  والمتاح  A)) للبرنامج التقدم نموذج ملء طريق عن البرنامج لهذا التقديم أن التقرير  وأفاد

  وعمق  التواصل  على القدرة  مدى  لقياس  المرشحين للسادة شخصية  مقابالت إجراء  وسيتم ،2021 يناير 3 حتى البعثات

 . البحثي للمقترح الفهم

  الهندسية  والعلوم المياه، موارد  وتحلية  والمتجددة،  الجديدة الطاقة: )هى المنح لهذه  العلمية المجاالت  أن التقرير وأضاف

  والعلوم والتغذية،  الزراعية والعلوم الحياة، وعلوم المعلومات، وتكنولوجيا  الكمبيوتر وعلوم  والحديثة، النادرة والتكنولوجية 

 (. والتربوية واإلنسانية االجتماعية والعلوم التجارية،

  بوظيفة العمل  -  المنحة  لمتطلبات  طبقا    المطلوب اللغوي المستوى تحقيق : )ومنها العامة، الشروط  بعض  إلى التقرير  ولفت

  أنظمة  تقرره  الذي واألمني الطبي الفحص اجتياز -  العربية  مصر بجمهورية الخاصة  أو الحكومية الجهات  إحدى في  دائمة

 (. للبعثات المركزية اإلدارة

  والبعثات الثقافية  الشئون قطاع  موقع زيارة يمكن المقدمة للمنح المطلوية  لمستنداتوا الكاملة  الشروط  على  وللتعرف
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