
 
 

  همفرىهيوبرت زمالة برنامج 
 

 أهداف البرنامج:
على أن ٌكون المتقدمٌن فى ،للدراسة وإكتساب الخبرات المهنٌة المتعددة للعاملٌن فى المجاالت المذكورة أدناه  ٌوفر البرنامج فرص

 قضاء عام أكادٌمى واحدمنتصف مستقبلهم المهنى ولدٌهم قدرات قٌادٌة ونشاط فى مجال الخدمة العامة فى بالدهم.  ٌشمل البرنامج 
تتضمن متخصصة برامج أكادٌمٌة ممزوجة بأنشطة مهنٌة  للمشاركة فى مختارةالمرٌكٌة األجامعات إحدى الفى أشهر(  01)

فردٌة ومقابالت وزٌارات مٌدانٌة وحلقات نقاشٌة ، حٌث ٌقوم الزمالء بتصمٌم البرنامج الذى ٌلبى إحتٌاجاتهم المهنٌة  مشروعات
 الفردٌة تحت إشراف أستاذ أمرٌكى بدون الحصول على شهادة علمٌة.

 
 :يتم التقديم للبرنامج فى أحد المجاالت التالية 

 

  إدارة التعلٌم، التخطٌط و السٌاسات(Educational Administration, Planning and Policy) 

 ( ًإدارة التعلٌم العالHigher Education Administration) 

  التنمٌة الزراعٌة(Agricultural and Rural Development) 

 اإلعالم والصحافة (Communications/Journalism)  

  التنمٌة اإلقتصادٌة(Economic Development)   

 والبنوك التموٌل  (Finance and Banking)  

  اإلدارة العامة وتحلٌل السٌاسة العامة(Public Policy Analysis and Public Administration) 

 سٌاسات وإدارة الصحة العامة (Public Health Policy and Management)     

  سبل التوعٌة و الوقاٌة والعالج من سوء إستخدام المواد والعقاقٌر الطبٌة 

 (Substance Abuse Education, Treatment and Prevention)   

 إدارة الموارد الطبٌعٌة ، سٌاسات البٌئة وتغٌر المناخ 
 (Natural Resources Management/ Environmental Policy/ Climate Change) 

 العمرانى واإلقلٌمى التخطٌط  ((Urban and Regional Planning 

 القانون وحقوق اإلنسان)   (Law and Human Rights 
 

 شروط القبول:

 .أن ٌكون المتقدم مصرى الجنسٌة ولٌس حاصال على اإلقامة أو الجنسٌة األمرٌكٌة -

 .فى أحد المجاالت المناسبة أو البكالورٌوس حاصال على درجة اللٌسانسالمتقدم أن ٌكون  -

 و قدرة على اإلرتقاء المهنى. أن ٌكون المتقدم فى منتصف مستقبله المهنى، وله مقدرة قٌادٌة وإهتمام بخدمة المجتمع -

 خبرة عملٌة ال تقل عن خمس سنوات.المتقدم أن ٌمتلك  -
 )فى حالة إختٌاره(.أن ٌكون المتقدم مقٌماً فى مصر منذ بداٌة التقدٌم وحتى تارٌخ السفر للمنحة  -

 .على التقدم للمنحة السٌدات المؤهالت ٌشجع البرنامج -
أو ما  525عن ال تقل بدرجة  (TOEFL)حاصالً على شهادة إجتٌاز إختبار اللغة اإلنجلٌزٌة كلغة أجنبٌة المتقدم أن ٌكون  -

أحد  أو هٌئة أمٌد اٌست من 6ال تقل عن  ) (IELTSأو  71ال تقل عن  (IBT)أو  195ال تقل عن   (CBT)ٌعادلها 
 :المذكورة أدناه (ETS)المراكز المعتمدة من 

 
 

 

 
 



 المحافظة المعتمدةالمركز 

 المنوفٌة ، كفر الشٌخ، القلٌوبٌة، الغربٌة المركز األمرٌكى الكندى

 بنى سوٌف جامعة بنى سوٌف

 الدقهلٌة جامعة المنصورة

 منصورة ، دمٌاط أكادٌمٌة النٌل
MASRYA  ،أسٌوط ، الوادي الجدٌد ، قنا ، األقصر،أسوانسوهاج 

 

 المقبول ٌكون الحد األدنى تمهٌدى من المنحة كجزء مكثفة للغة اإلنجلٌزٌةال دراسةللفى حالة المتقدمٌن  -
 .  4.5ال تقل عن  ) (IELTSأو  45ال تقل عن  (IBT)أو  133ال تقل عن   (CBT)وأ درجة 450  (TOEFL)إلختبار

 

 
التوعٌة و الوقاٌة والعالج )بإستثناء المتقدمٌن فى مجال األكادٌمٌن الذٌن ال ٌتولون مهام إدارٌة  ٌشمل البرنامج: ال ملحوظة

  Substance Abuse Education, Treatment and Prevention) من سوء إستخدام المواد والعقاقٌر الطبٌة 

 
 امتيازات المنحة:

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلىو من تكالٌف السفر -

 و تغطٌة مصارٌف أخرى نفقات المعٌشة -

  قات الدراسٌةالنف -

 
 : 2017/2018للعام األكاديمى همفرىهيوبرت زمالة برنامج 

   2016 إبرٌل 7لبرنامج: اإلعالن عن ا -
 مساءً  0::0الساعة  1026 ٌولٌو 21 اخر موعد للتقدٌم: -

 /https://apply.embark.com/student/humphrey/fellowship: التقدٌم عن طرٌق موقع -
 

 :الجيزة( –شارع عامر، الدقي  21) ئة فولبرايتندوات تعريفية بالبرنامج بمقر هي

 ظهرا   2:00إلى  12:00 الساعةمن  1026ماٌو 22 -
 ظهرا   2:00إلى  12:00 الساعةمن  1026ماٌو 12  -

 HHH@bfce.eun.eg  البرٌد اإللكترونً:للتسجٌل برجاء اإلتصال عن طرٌق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   bfce.eun.egusteam@عن طرٌق البرٌد اإللكترونى:اإلتصال برجاء  لإلستفسارات

 051داخلى 33359717/33357978 :بالهٌئة على األرقام التالٌةاإلتصال أو 
 مساء   4:30صباحا  إلى الساعة  8:30مواعيد العمل: األحد إلى الخميس من الساعة 

 www.fulbright-egypt.org :موقع الهٌئة اإللكترونى
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