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مت عمل هذا الكتيب بدعم من الش���عب األمريكى من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .محتويات هذا الكتيب تقع حتت مس���ئولية معهد التعليم
الدولى وال تعكس بالضرورة آراء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو احلكومة األمريكية.
تُعد مبادرة التعليم العالى ،التى أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية وجمهورية مصر العربية ،مبثابة استثمار نحو مستقبل مصر حيث توفر املبادرة
فرص تعليمية للمصريني املتفوقني ،الكتس����اب مهارات احتياجات اقتصاد القرن احلادى والعش����رين بش����كل أفضل ،بتمويل من احلكومة األمريكية
وبالتعاون مع احلكومة املصرية .تهدف املبادرة إلى بناء شراكات بني اجلامعات املصرية واألمريكية بغرض نقل اخلبرات ،وإجراء البحوث ،وتوفير
برامج ودرجات علمية مش����تركة ،والتى تعكس احتياجات االقتصاد احلديث فى العديد من التخصصات املهمة كالصناعات الزراعية ،والهندس����ة،
وريادي����ة األعم����ال ،حي����ث توفر املبادرة منحا ً دراس����ية باجلامعات املصري����ة واألمريكية للموهوبني من الش����باب املصريني ــ من الس����يدات والرجال

باملجتمعات املحرومة سواء فى املناطق الريفية أو احلضرية ــ فى مجاالت من شأنها أن تدعم الشباب ليتمكنوا من حتقيق تطلعاتهم ،كما تسهم فى
حتقيق االزدهار والرخاء االقتصادى فى مصر .تقدم املبادرة عدة منح دراس����ية ومنها هذه املنحة ،برنامج منح اجلامعات اخلاصة ،متوله احلكومة
األمريكية من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDبدعم من الشعب األمريكى ،ويدير البرنامج معهد التعليم الدولى ( ،)IIEالذى يعد
من أكبر املنظمات ذات اخلبرة فى مجال التعليم والتدريب الدولى على مستوى العالم ،ولقد قام معهد التعليم الدولى بتكوين احتاد من مؤسسات
ومنظمات محلية شريكة.
  
يقدم برنامج منح اجلامعات اخلاصة مجموعة متكاملة من املنح الدراسية ملدة سنة انتقالية باإلضافة إلى أربع سنوات ،لتصل إلى  69طالبا ً وطالبة من

الطالب املصريني املوهوبني ،ممن يس���تحقون احلصول على تلك املنح ،وذلك للمش���اركة فى برنامج إعداد وجتهيز للغة اإلجنليزية واملهارات األكادميية
(للعام الدراس���ى  )٢٠١8 / ٢٠١7واحلصول على ش���هادة البكالوريوس أو الليس���انس من اجلامعات اخلاصة فى أحد املجاالت املهمة فى تنمية مصر.
ويهدف برنامج منح اجلامعات اخلاصة إلى حتقيق ما يلى:
● حتديد ومتكني الطالب الذين يتمتعون بتفوق أكادميى ومهارات قيادية واملندمجني مبجتمعاتهم.
● إتاحة الفرصة أمام الطلبة املصريني فى االلتحاق باجلامعات اخلاصة.
● تطوير وتعزيز القدرات القيادية واملهارات وااللتزام جتاة املجتمع والوطن لدى احلاصلني على املنحة الدراسية حتى يتم إعدادهم ومتكينهم ليصبحوا
قادة املستقبل ودعاة للتنمية فى مجتمعاتهم املحلية.
● تعزيز إمكانية توظيف احلاصل على املنحة الدراسية وحتسني خيارات الوظائف أمامه.
● تشجيع الطلبة من ذوى اإلعاقة على التقدمي حيث إن برنامج منح اجلامعات اخلاصة سيقوم بتيسير احتياجاتهم.
سوف يلتحق احلاصل على املنحة الدراسية لبرنامج منح اجلامعات اخلاصة بإحدى اجلامعات اخلاصة املشاركة فى البرنامج مثل:
● األكادميية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحرى ــ املنتزه ،اإلسكندرية
● اجلامعة األمريكية بالقاهرة
● اجلامعة البريطانية فى مصر ــ مدينة الشروق ،القاهرة
فى مجاالت التخصص التالية:

● اإلقتصاد

● إدارة األعمال

● اإلعالم

● احلقوق

● تكنولوچيا املعلومات وعلوم احلاسب اآللى

● النقل الدولى واللوچستيات

● العلوم :أقسام فيزياء ،فيزياء تخصص الطاقة الشمسية وكيمياء
ويقبل برنامج منح اجلامعات اخلاصة استمارات تقدمي من الطلبة املؤهلني من كافة محافظات مصر البالغ عددها  ٢٧محافظة وستتم مراعاة حتقيق
التمثيل بني اجلنسني واملناطق اجلغرافية وأيضا ً التنوع من التخصصات الدراسية املختلفة ،باإلضافة إلى متثيل ذوى اإلعاقة.
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معايير القبول فى برنامج منح الجامعات الخاصة تشمل:

● اجلنسية املصرية (املواطنون املصريون الذين يحملون أى جنسية أخرى ماعدا اجلنسية األمريكية قد تنطبق عليهم شروط القبول).
● احلص���ول عل���ى ش���هادة الثانوي���ة العامة فى العام الدراس���ى  ٢٠١7/٢٠١6من مدرس���ة حكومي���ة أو جتريبي���ة أو أزهرية أو مدرس���ة املتفوقني للعلوم
والتكنولوچيا (.)STEM
● احلصول على مجموع  ٪٨٥على األقل فى الصف الثالث الثانوى.
● املشاركة الفعالة فى أنشطة مدرسية أو مجتمعية مبا فى ذلك ــ على سبيل املثال وليس احلصر ــ احتاد الطلبة والنوادى واألنشطة الرياضية وخدمة
املجتمع ....إلخ ،ويعد املتقدمون الذين يتمتعون بدرجة تنافسية عالية هم من يقومون بأدوار قيادية فى هذة األنشطة.
سوف يشتمل برنامج منح الجامعات الخاصة على ما يلى:

● سداد املصروفات الدراسية بالكامل وكذلك كافة الرسوم اجلامعية لفترة الدراسة.
● سنة إعداد وجتهيز للغة اإلجنليزية واملهارات األكادميية و ٤سنوات فى مجال التخصص.
ٍ
● اإلقامة خالل فترة الدراسة فى ٍ
مببان سكنية آمنة تقوم اجلامعات بتأجيرها والرقابة عليها.
مبان سكنية آمنة خاصة باجلامعة لكل نوع على حدة أو
● املشاركة فى برنامج «القيادة والعمل» خالل فترة الدراسة لتحسني املهارات القيادية واملسئولية املجتمعية وتنمية املجتمع.
● احلصول على استشارات بخصوص املستقبل الوظيفى وإعطاء دورات توجيهية عن احتياجات سوق العمل والتدريب العملى استعداداً للتخرج ودخول
سوق العمل.
● وسائل االنتقال فى أتوبيسات اجلامعة من وإلى اجلامعة والسكن.
● رسوم الكتب واملعامل خالل فترة الدراسة اجلامعية.
● بدل سنوى للملبس.
● بدل معيشة شهرى خالل فترة الدراسة.
● كمبيوتر محمول.
		
● بدل استقرار للسنة األولى.
● رقابة واستشارات أكادميية واجتماعية لتعزيز التكامل والنجاح.
ستتاح الفرصة أمام  42طالبا ً وطالبة على األقل لقضاء فصل دراسى أو صيفى بإحدى اجلامعات بالواليات املتحدة األمريكية (وستكون األولوية للطلبة
املتميزين الذين لم يسبق لهم املشاركة فى أنشطة التبادل التعليمى والثقافى خارج مصر).
األسئلة األكثر شيوعاً
مزايا المنحة الدراسية

● ●هل مطلوب من الطلبة أو عائالتهم سداد أى مبالغ خالل فترة املنحة الدراسية؟
 ال .برنام���ج من���ح اجلامع���ات اخلاصة هو برنامج ش���امل ويغطى كافة الرس���وم اجلامعية والكتب واملعامل والس���كن ومصروفات اإلعاش���ة خالل فترةالدراسة ،ولكن يجب على الطلبة التعقل واحلرص فى إنفاق ميزانيتهم لضمان أن إنفاقهم يكون فى حدود بدل املعيشة الشهرى ،الذى سوف يحصلون
عليه .فإذا قام الطلبة باملبالغة فى اإلنفاق أو شعروا أن بدل املعيشة غير ٍ
كاف فسوف يحتاجون إلى تدبير متويل خارجى.
● ●هل سيكون لدى الطلبة مستشار أكادميى ومستشار لألمور الشخصية باجلامعات املشاركة بالبرنامج؟
 نعم ،فإن اجلامعات املش���اركة لديها مستش���ارين أكادمييني وإدارات لتقدمي االستش���ارات واملساعدات للطلبة ،والتى ستكون متاحة لطلبة برنامج منحاجلامعات اخلاصة ،وأيضا ً س���وف يوجد منس���ق أكادميى لبرنامج منح اجلامعات اخلاصة فى كل جامعة ،والذى س���يكون حلقة االتصال األولى لطلبة
برنامج منح اجلامعات اخلاصة فى احلرم اجلامعى وتوفير الدعم واإلرشاد األكادميى للطلبة ومساعدتهم فى مراحل االستقرار األولى.
● ●ما نوع األنشطة األخرى املقدمة كجزء من برنامج منح اجلامعات اخلاصة ومتى تتم؟
 إن أحد العناصر الرئيس���ية لبرنامج منح اجلامعات اخلاصة هو برنامج «القيادة والعمل» والذى يمُ كّن الطلبة من معرفة الكثير عن أنفس���هم وق ّيمهمونقاط قوتهم وأهدافهم ،وكذلك إكسابهم عدداً متنوعا ً من املهارات احلياتية والقيادية ،وسيتم تعريف الطلبة أثناء البرنامج بقادة املجتمع واملبادرات
املجتمعية وتعلُّم املس���ئولية املدنية ،وس���وف تتم جلس���ات برنامج «القيادة والعمل» خالل العام الدراسى وأثناء بعض إجازات منتصف العام واإلجازات
الصيفية وذلك خالل مدة أربع إلى خمس سنوات هى مدة الدراسة األكادميية .وباإلضافة إلى ذلك سوف يتلقى الطلبة استشارات بشأن مستقبلهم
الوظيفى وتوجهات سوق العمل ،وتوفير تدريب عملى إلعداد الطلبة لدخول سوق العمل بعد التخرج.
● ●كيف سيتم اختيار  42مرشح ًا لقضاء فصل دراسى أو صيفى بإحدى اجلامعات األمريكية؟
 سوف تتاح الفرصة لعدد  42طالبا ً وطالبة على األقل من احلاصلني على املنحة الدراسية لقضاء فصل دراسى أو صيفى بإحدى اجلامعات األمريكية.بناء على مدى جودة
ستتم دعوة الطالب للتقدمي فى فرصة الدراسة باخلارج خالل السنة الثانية أو الثالثة لدراستهم اجلامعية ،وسوف يتم اختيارهم ً
وقوة طلبات التقدمي وأدائهم األكادميى ومتكنهم من اللغة اإلجنليزية وقدراتهم القيادية ولوائح اجلامعة والكلية املقيدين بها وعوامل أخرى ،وستكون
األولوية للطلبة الذين لم يس���بق لهم الس���فر للخارج أو الذين لم يش���اركوا فى برامج تبادل تعليمى أو ثقافى خارج مصر .مع تش���جيع الطلبة من ذوى
اإلعاقة على التقدمي حيث إن برنامج منح اجلامعات اخلاصة سيقوم بتيسير احتياجاتهم.
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شروط الحفاظ على المنحة الدراسية

● ●ما الظروف التى قد يتم فى ظلها إلغاء املنحة الدراسية لبرنامج منح اجلامعات اخلاصة؟
 يس���تطيع معهد التعليم الدولى ــ املس���ئول عن إدارة املنحة ــ إلغاء املنحة الدراس���ية لبرنامج منح اجلامعات اخلاصة ألحد الطلبة فى حالة اس���تمراراألداء األكادميى الضعيف (أقل من  ،)٢وكذلك الغياب املتكرر بدون عذر ،وانتهاك شروط برنامج منح اجلامعات اخلاصة ،وانتهاك قانون السلوكيات
اخلاص باجلامعة املش���اركة بالبرنامج ،وانتهاك سياس���ات ولوائح الس���كن اجلامعى ،والفصل من اجلامعة ...الخ ،وس���وف يحصل الطلبة الذين قد
يتعرضون خلطر فقدان منحتهم الدراسية على دعم أكادميى واجتماعى مكثف ملساعدتهم على إصالح املوقف وجتنب إلغاء منحتهم الدراسية.
أسئلة متنوعة

● ●هل ميكن للطلبة السفر إلى محافظاتهم خالل العطالت األسبوعية  /اإلجازات؟
 نعم ،ميكن للطلبة السفر إلى محافظاتهم إذا لم يكن لديهم محاضرات أو أنشطة خاصة ببرنامج منح اجلامعات اخلاصة ،وسوف ُيشترط قيام الطلبةبإخطار املنسق األكادميى ملعهد التعليم الدولى كتابة بخططهم للسفر وكذلك إخطار العاملني بالسكن اجلامعى إذا كانت اجلامعة تشترط ذلك.
● ●هل من املتوقع أن يقيم الطلبة بجامعاتهم خالل إجازات منتصف العام واإلجازات الصيفية؟
 س���يقوم برنام���ج منح اجلامعات اخلاصة بعمل بعض األنش���طة اخلاص���ة ببرنامج «القيادة والعمل» خالل بعض ـــ ولي���س كل ـــ إجازات منتصف العامواإلجازات الصيفية ،ويدرك معهد التعليم الدولى مدى أهمية العودة للمحافظات األم بالنس���بة للطلبة ،لقضاء وقت مع عائالتهم وأصدقائهم .وقد
يشترط على الطلبة الذين يحتاجون إلى تدريب إضافى فى اللغة اإلجنليزية بعد العام األول قضاء جزء من اإلجازة الصيفية فى فصول مكثفة للغة
اإلجنليزية .ومن اجلدير بالذكر أنه س���وف ُيش���ترط على الطلبة قضاء عدة إجازات صيفية فى محافظاتهم واالش���تراك فى تقدمي خدمات للمجتمع
ومشروعات تعلم تقدمي اخلدمة املجتمعية كأحد شروط املنحة الدراسية.
الجامعة وااللتحاق بمجاالت الدراسة المختلفة

● ●هل سيتمكن الطلبة من اختيار مجال الدراسة؟
 س���وف ُيطلب من املتقدمني فى اس���تمارة الطلب ترتيب اختياراتهم األولى والثانية والثالثة ملجال الدراس���ة ،وينبغى أن يقرأ الطالب اس���تمارة التقدميجيداً ملعرفة شروط القبول بالنسبة ملجاالت دراسية معينة كما حتددها اجلامعات ووزارة التعليم العالى ،وسوف يبذل معهد التعليم الدولى قصارى
جهده إلحلاق احلاصلني على املنح الدراسية بأحد مجاالت الدراسة املفضلة لديهم.
● ●هل ميكن للطلبة اختيار اجلامعة التى يرغبون فى االلتحاق بها؟
بناء
 ال ،سوف يقوم معهد التعليم الدولى ــ املسئول عن إدارة املنحة ــ بإحلاق احلاصلني على املنحة الدراسية بإحدى اجلامعات املشاركة فى البرنامج ًعلى مجاالت التخصص املفضلة للمتقدمني وتوافر أماكن باجلامعات فى هذه التخصصات.
● ●هل ميكن للطلبة تغيير مجال الدراسة أو اجلامعة بعد االلتحاق بإحدى اجلامعات املشاركة؟
 ميكن النظر فى الطلبات املقدمة لتغيير مجال الدراس���ة لكل طلب على حدة ،إذا اعتبرت اجلامعة أن ذلك ممكنا ً وإذا كان التغيير لن يتطلب فصوالدراسية  /سنوات دراسية إضافية ،ولكن من غير املسموح تغيير اجلامعة.
سنة اجتياز برنامج اإلعداد والتجهيز للغة اإلنجليزية والمهارات األكاديمية

● ●ما سنة اجتياز برنامج اإلعداد والتجهيز للغة اإلجنليزية واملهارات األكادميية؟
 برنامج خاص مت تصميمه إلعداد الطالب للغة اإلجنليزية واملهارات األكادميية التى يحتاجون إليها للنجاح فى إحدى اجلامعات اخلاصة .وسيقضىخالله الطالب املش���اركون س���بع س���اعات يومياً ،خمسة أيام فى األس���بوع فى البرنامج من أكتوبر  ٢٠١7إلى أغس���طس  .٢٠١8وسنة اجتياز برنامج
اإلعداد والتجهيز للغة اإلجنليزية واملهارات األكادميية ش���رط لبرنامج منح اجلامعات اخلاصة ،يجب على جميع الطالب حضوره واملش���اركة الكاملة
فى البرنامج لدخول اجلامعة فى سبتمبر .٢٠١8
● ●ما الذى سوف يدرسه الطالب فى سنة اجتياز برنامج اإلعداد والتجهيز للغة اإلجنليزية واملهارات األكادميية؟
 يتكون برنامج سنة اجتياز برنامج اإلعداد والتجهيز للغة اإلجنليزية واملهارات األكادميية من ثالثة عناصر:عنصر اللغة اإلجنليزية وعنصر مهارات احلاسب اآللى وعنصر الدراسة ومهارات العرض والتقدمي.
● ●كيف ميكن أن يتوقع الطالب حتسني استعدادهم للجامعة بعد االنتهاء من سنة اجتياز برنامج اإلعداد والتجهيز للغة اإلجنليزية واملهارات األكادميية؟
 إن عنصر اللغة اإلجنليزية س���يمكّن الطالب أن يش���هدوا حتس���ينات فى كفاءة لغتهم اإلجنليزية فى مجال املهارات الرئيس���ية من االس���تماع والفهمواملحادثة والقراءة والكتابة .وعنصر مهارات احلاسب اآللى ومهارات الدراسة والعرض والتقدمي ستمكّن الطالب من إنشاء واستخدام نظم الدراسة
والتفكير النقدى والتركيز والقراءة والفهم وإدارة تعلمهم لتحقيق النتائج املرجوة .وسيكون الطالب أفضل استعداداً إلجراء البحوث وتقدمي العروض
والتواصل مهنيا ً فى اللغة اإلجنليزية.
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اإلقامة

● ●أين سيقيم الطلبة؟
 س���يتم تس���كني الطلبة فى س���كن جامعى آمن ومريح ،إما مملوك للجامعة أو مؤجر مبعرفتها ،وس���وف يتم تسكني الطلبة والطالبات فى ٍمبان مستقلة،
وس���يكون لكل طالب حجرته اخلاصة به ،أو قد يش���ارك حجرة مع أحد زمالئه الطلبة ببرنامج منح اجلامعات اخلاصة حس���ب نوع الس���كن املتاح بكل
جامعة ،ومتاح للطالب االختيار فى أال يسكن فى السكن اجلامعى إذا كان منزلهم العائلى فى نفس املدينة التى بها اجلامعة.
● ●هل السكن اجلامعى آمن وهل سيتم اإلشراف على الطلبة؟
 نعم .مبانى إس���كان اجلامعات متوافر بها أمن وخدمات وإش���راف على مدار  ٢٤س���اعة ،كما س���يتم إلزام الطلبة مبواعيد تواجدهم بالس���كن ،وغيرمسموح للطلبة جلب أى ضيوف (أفراد العائلة أو األصدقاء) إلى غرفهم بالسكن.
● ●ه � ��ل مس � ��موح للطلبة من نفس محافظة اجلامعة الذين س � ��يلتحقون بها فى مدينة إقامتهم باإلقامة فى منازله � ��م؟ وإذا كان الطلبة لهم أقارب بنفس
محافظة اجلامعة فهل ميكنهم اإلقامة معهم خالل فترة دراستهم؟
 ال يش���ترط قيام جميع الطلبة باإلقامة فى الس���كن اجلامعى إذا كان منزلهم العائلى فى نفس املدينة التى بها اجلامعة ،وإن كان لهم أقارب بالقاهرةالكبرى أو اإلس���كندرية ،مع أن يكونوا على مقربة من اجلامعة فى كافة األوقات حلضور فصولهم الدراس���ية ودورات برنامج القيادة والعمل ،وأيض ًا
االستفادة القصوى من األنشطة األكادميية والثقافية واألنشطة غير التعليمية باجلامعة .وستغطى املنحة تكاليف املواصالت من السكن املنزلى إلى
اجلامعة ،وميكن للطلبة سواء ساكنى سكن اجلامعة أو مع األهل بالطبع قضاء وقت فراغهم مع أفراد عائالتهم عند رغبتهم فى ذلك.
معايير القبول

● ●ما احلد األدنى لقبول احلاصلني على الثانوية العامة املصرية وما األوراق املطلوبة؟
 احلد األدنى للقبول هو أال يقل عن  ٪٨٥للصف الثالث الثانوى مع تقدمي املستخرج الرسمى ببيان درجات شهادة الثانوية العامة (بالنظام القدمي أواحلديث) وتقدمي األوراق املطلوبة فى استمارة التقدمي كاملة لبيان وضوح احلاجة املادية للمتقدم للمنحة الدراسية.
● ●هل تعد إجادة اللغة اإلجنليزية أحد الشروط للتقدم لبرنامج املنحة؟
 ال تعد إجادة اللغة اإلجنليزية أحد الش���روط ،إال إن املرش���حني على القائمة األولية ميكن أن يتم اختبارهم فى اللغة اإلجنليزية قبل االختيار النهائى،بناء على مستوى مهاراتهم فى اللغة ،وستقوم اجلامعات
وس���يتم اختبار املرش���حني للبرنامج من أجل تسجيلهم فى دورات اللغة اإلجنليزية فى جامعاتهم ً
بتوفير دعم مستمر للغة اإلجنليزية أثناء العام الدراسى األول وما بعده إذا لزم األمر لضمان جناحهم األكادميى ،أما الطلبة الذين يحتاجون إلى دراسة
إضافية مكثفة فى اللغة فسيتمكنون من االلتحاق بفصول مكثفة للغة فى الصيف بعد انتهاء العام األكادميى األول.
عملية التقدم واالختيار

● ●ما آخر موعد إلرسال استمارة التقدمي؟
 آخر موعد إلرسال االستمارة يوم اخلميس  11مايو  ،2017ولن يلتفت إلى االستمارات التى سيتم إرسالها بعد هذا املوعد.● ●أين أقوم بتقدمي استمارتى؟
 ينبغى إرسال استمارات التقدمي بالبريد املسجل (البريد املصرى السريع ،أرامكس ،إلخ) على العنوان التالى:برنامج منح اجلامعات اخلاصة ،صندوق بريد  192املهندسني ــ اجليزة.
للمضى فى إجراءات االلتحاق باجلامعات احلكومية؟
● ●إذا قمت بالتقدم لبرنامج منح اجلامعات اخلاصة هل ما زلت فى حاجة
ّ
 نعم ،فليس كل طالب يتقدم لبرنامج منح اجلامعات اخلاصة س���يحصل على منحة ،كما أن عملية تنس���يق اجلامعات احلكومية تتم قبل إعالن نتيجةاملض���ى فى إجراءات االلتحاق
املن���ح الدراس���ية ،ولذل���ك ينبغى عل���ى املتقدمني للمنحة والذين يرغبون فى ضم���ان مكان بإحدى اجلامعات احلكومية
ّ
بإحدى اجلامعات احلكومية.
● ●ما الذى سيحدث بعد قيامى بإرسال استمارة التقدمي؟
 سيتم تقييم كافة استمارات التقدمي مبعرفة هيئة مراجعة ستقوم بتقييم وتصنيف املتقدمني وسوف يتم االتصال باملتقدمني ،الذين حصلوا على ترتيبمتقدم وإعالمهم بالوقت الذى سيقوم فيه فريق التقييم التابع لبرنامج منح اجلامعات اخلاصة بإجراء مقابالت شخصيه لهم.
● ●ماذا بعد املقابالت الشخصية؟
 بعد املقابالت الش���خصية س���يتم إبالغ من اجتازوا هذه املرحلة مبوعد زيارات منزلية لهم ،وس���يتم إجراء الزيارات املنزلية ملحل اإلقامة األساس���ىللمتقدمني كما هو مذكور باستمارات التقدمي ،وتعد تلك الزيارات إلزامية ضمن شروط البرنامج.
● ●ما الغرض من الزيارات املنزلية ومتى تتم؟
 تع���د الزي���ارات املنزلي���ة فرصة لن���ا للتعرف على املتقدمني وعائالتهم فى بيئ���ة مألوفة لديهم ،ومن املتوقع أن تتم الزي���ارات املنزلية فى الفترة ما بنياألسبوع األول من سبتمبر واألسبوع الثانى من أكتوبر.
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● ●ما الذى سيحدث بعد إجراء الزيارة املنزلية؟
 س���وف يتم عمل معس���كر اختيار نهائى ملدة يومني فى النصف األخير من ش���هر أكتوبر فى القاهرة الكبرى .ويشترط قيام الطالب املرشحني بحضوربناء على اجتيازهم املراحل السابقة.
هذين اليومني كاملني باملعسكر ،وسيتم االتصال مبن مت اختيارهم حلضور هذا املعسكر ً
● ●أين سيقيم املرشحون خالل فترة معسكر االختيار النهائى؟
 س���وف يقضى الطالب املرش���حون ليلتهم فى س���كن آمن فى مكان املعسكر وسيتم تسكني األوالد والفتيات منفصلني ،كما سيوجد عليهم إشراف علىمدار  ٢٤ساعة مبعرفة فريق عمل برنامج منح اجلامعات اخلاصة.
● ●هل على املرشحني أو عائالتهم سداد أية مبالغ حلضور معسكر االختيار النهائى؟
 ال .س���وف يقوم برنامج منح اجلامعات اخلاصة بس���داد تكاليف املواصالت واإلقامة والوجبات للمرش���حني فقط .وال ُيسمح ألفراد العائلة مبصاحبةاملرشحني إلى املعسكر.
● ●هل هناك استعدادات للتعامل مع ذوى اإلعاقة؟
 نعم ،سوف تكون هناك استعدادات للتعامل مع ذوى اإلعاقة فى املعسكر وفقا ً الحتياج املتقدم ،و املنحة بشكل خاص تشجع بقوة الطالب ذوى اإلعاقةعلى التقدم للمنحة.
● ●متى سيتم إخطارى بأننى حصلت على منحة دراسية لبرنامج منح اجلامعات اخلاصة؟
 س���وف يتم إخطار املرش���حون بوضعهم النهائى خالل األس���بوع األول من ش���هر نوفمبر وس���يتم إعالم الطالب احلاصلني على املنح الدراس���ية عنأس���ماء جامعاتهم واملجاالت الدراس���ية التى سيلتحقون بها ،كما سوف يطلب منهم التوقيع على ما يفيد قبولهم شروط املنحة الدراسية لبرنامج منح
اجلامعات اخلاصة.
شركاء معهد التعليم الدولى فى برنامج منح الجامعات الخاصة والذين سوف يقومون باستضافة طلبة برنامج منح الجامعات

الخاصة ودعم البرنامج من خالل المشاركة فى نسبة من تكلفة المصروفات الدراسية والسكن والرسوم الدراسية:

● ●األكادميية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحرى
● ●اجلامعة األمريكية بالقاهرة
● ●اجلامعة البريطانية فى مصر
● ●(إيه إف إس) مصر للبرامج الثقافية التعليمية سوف تتولى عملية التسويق للبرنامج والوصول للطلبة واجتذابهم واختيارهم من أجل البرنامج.
● ●مؤسسة التعليم من أجل التوظيف مصر
ملزيد من االستفسارات عن املنحة ميكنكم التواصل عبر البريد اإللكترونى:
ملزيد من املعلومات حول معهد التعليم الدولى برجاء زيارة املوقع اإللكترونى :معهد التعليم الدولى www.iie.org :IIE
ملزيد من املعلومات حول الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDالرجاء زيارة املوقع االلكترونى:
 www.egypt.usaid.govأو www.usaid.gov
ملزيد من املعلومات حول شركاء برنامج منح اجلامعات اخلاصة الرجاء زيارة املواقع االلكترونية التالية اخلاصة بهم:
heilspinfo@afs.org

األكادميية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحرى 	 
اجلامعة األمريكية بالقاهرة
اجلامعة البريطانية فى مصر
(إيه إف إس) مصر للبرامج الثقافية التعليمية
مؤسسة التعليم من أجل التوظيف

www.aast.edu
www.aucegypt.edu
www.bue.edu.eg
www.egypt.afs.org
www.efeegypt.org

إن برنام � ��ج من � ��ح اجلامعات اخلاصة يحترم التاريخ والتقاليد والثقافات والتنوع ويحتفى بها .وس � ��وف يقدم املعرف � ��ة واملهارات .ويعمل فى الوقت احلاضر
على إتاحة الفرص ،التى سوف تؤدى إلى تنوير وتنمية قدرات الطلبة املوهوبني لكى يصبحوا قادة املستقبل وداعمى التنمية والتقدم فى مصر.
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