
 
 

 2023-2022للعام األكاديمي  لمجتمعية بالواليات المتحدة األمريكيةابرنامج الكليات 

 إرشادات ونصائح للتقديم 

 

 نبذة عن البرنامج : 

 ملحضور عاللمهنيين المصريين    الفرصة يوفربرنامج الكليات المجتمعية هو برنامج ممول من وزارة الخارجية األمريكية و

،  يةالريادوتعزيز قدراتهم  ،  الفنية في المجاالت التطبيقية  هماألمريكية لبناء مهارات ية  كليات المجتمعال إحدى   واحد في  أكاديمي

اإلنجليزية وتقوية للغة  المجتمعية  البرنامج  يوفر  كما  . إجادتهم  والمشاركة  المهني  للتدريب  أن  و  .فرص  المتوقع    يُساهممن 

 . فور االنتهاء من البرنامج مصر في تنمية البالد ونموها االقتصادي  بعد عودتهم إلىالمشاركون 

 

 :للتقديم المتاحة المجاالت

 
 األعمال إدارة -                                التطبيقية الهندسة -                                                 الزراعة   -

 االعالم وسائل -                            المعلومات تكنولوجيا -                      المبكرة الطفولة مرحلة في   التعليم  -

 والفنادق  السياحة -           العامة والسالمة االجتماعية والخدمة الصحة -

 

 يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل ملئ استمارة التقديم

 للتقديم: عامة نصائح 

 

األكاديمي  برنامج الكليات المجتمعية بالواليات المتحدة األمريكية للعام  لمارة تقديم واحدة  تيجب على المتقدم إرسال اس •
2022-2023 . 

يسمح   مما  واضحةجب أن تكون  ي  ،في حال كتابتها بخط اليد   .مكتوبة بخط اليد  أو  مطبوعةاستمارة التقديم    إرسال  يجوز •
  .سيتم استبعاد استمارات التقديم المكتوبة بخط غير واضح . يرجى العلم بأنه بقراءتها

 .بشكل كاملبه الخاصة  التقديماستمارة  ملئيجب على كل متقدم   •

 يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة قبل الموعد النهائي للتقديم و هذه مسؤولية المتقدم نفسه فقط.  •

 أكتب  . إذا كان أحد األسئلة ال ينطبق عليك،باللغة اإلنجليزيةاالستمارة  على جميع األسئلة الواردة في    يجب اإلجابة •
N/A (Not Applicable)  . 

تقديم معلومات خاطئة   .ةحدث  بمعلومات صحيحة ومُ   التقديم   الواردة في استمارة  األسئلة  اإلجابة علىيجب على المتقدمين   •
 البرنامج.  منحذف طلبك ومن المنافسة  االستمارة استبعادإلى  ؤديسي منقوصةأو 

 

 :  (Personal Information and Fields of Study) معلومات شخصية ومجاالت التقديم

 

في جواز السفر الخاص كما هو مكتوب  بأحرف كبيرة باللغة اإلنجليزية    واسم العائلة )اللقب(  بالكامل  يجب كتابة االسم  •

 بك )إذا كان متاًحا(.

التأكد من يجب    كما ءك،أصدقاوليس الخاص بأحد أقاربك أو    الخاص بك  هاتفالرقم  و   يلكتروناإلالبريد    إضافةيجب   •

 .سهولة التواصل معكل بشكل صحيح  ة تلك المعلوماتكتاب

اإلشارة إلى اسم و مدة فيرجى    تابع للحكومة األمريكية  تعليمي أو ثقافي  أي برنامج تبادلإذا كنت قد شاركت في    •

 . البرنامج و سنة المشاركة

 م  و ق   األساسي في نفس مجال الدراسة مجاالت فرعية  ثالث حددثم ، فقط واحدمجال دراسي   قُم باختيار •

توفرها في الكلية يعتمد على  المجاالت الفرعية    ىأحد   . يرجى العلم بأن دراسة تفضياًل   إلى األقل  بترتبها من األكثر

 ضيفة.المُ المجتمعية 

 



 
 

 

الخاصة   استمارة التقديمإلى استبعاد    للدراسة سيؤدىفرعية  مجاالت    ثالثأو أكثر من    رئيسيأكثر من مجال  اختيار   •

 .بك

 .منها كالً استبعاد ؤدي إلى يساستمارة في كل  مجال دراسة مختلفين بنفس االسم واختيار تمختلف مارتين تاستقديم   •

 

أو  iBT   TOEFLأو     TOEFL ITPكان  إذاسواء    حصلت عليهالذي  نجليزية  اختبار إجادة اللغة اإل  نتيجة  تقديميجب   •

IELTS    أوDuolingo  يجب أن تكون نتيجة اختبارات إجادة اللغة اإلنجليزية التي تقدمها الجامعات المصرية.    أحد أو

 . للمزيد من التفاصيل اإللكترونيموقعنا ، يرجى زيارة االختبار مستوفاة للحد األدنى المطلوب

 

ختبار  السم اا  كتابة  .التي ال تحتوي على تقرير اختبار اللغة اإلنجليزية غير مكتملة وسيتم استبعادها  االستماراتيتم اعتبار    •

 copy)  (scannedممسوحة ضوئياً    يجب إرسال نسخةبل  كافيًا،    ليسفقط    االستمارة  في  التي حصلت عليها  درجةالو

 .اقي المستندات المطلوبةوبمع استمارة التقديم  وإرفاقهاختبار الانتيجة من 

 

أي مؤسسة حصلت منها على    واإلنجليزية( من)باللغة العربية    الخاصة بك  الدرجات  بيانو  الشهاداتإرفاق  يرجى   •

 رنامجالستيفاء شروط الب  خلفيتك التعليميةمنقوصة أو مغلوطة عن  تقديم معلومات    .درجة علمية  أي  شهادة أو دبلوم أو

 استبعاد استمارة التقديم الخاصة بك.  إلى سيؤدى 

 

ال تقل عن سنتين و يجب أن يكون لديك خبرة عمل حديثة  ف  بكالوريوس درجة الإذا كنت حاصاًل على    أنهبيرجى العلم   •

التقديم  تم اختيارهسيالذى  مجال  الفي   المجال  في استمارة  ً مختلف    أن يكون يجب  ، هذا   درجة  تخصصمجال وعن    ا

 بك.    ةبكالوريوس الخاص ال

 

أو   اعمل حاليً أقرابك المباشرين ي  اً منأحد أو   أنت  كنت  ذاإرجى مالحظة أنه سيتم إقصاء استمارة التقديم الخاصة بك  يُ  •

)  الماضية  السنة  خالل الدولية  للتنمية  الوكالة األمريكية  أو  الخارجية األمريكية   إحدى   فيأو    (USAIDفي وزارة 

 األمريكية. الهيئات التي تنفذ برامج التبادل لمكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية

 

في برامج تبادل تعليمي أو ثقافي ممولة من يقدمون حاليًا للمشاركة    ممن   أو  مشاركتهمسبق    الذىائلة  عألفراد ال ذكرك   •

 ولن يؤدى إلى استبعادها.  استمارة التقديم الخاصة بك علىلن يؤثر  الواليات المتحدة األمريكية

 

 :(Essay Questions) األسئلة المقالية

 نصائح عامة:

ينقصها إجابات    والتي ستمارات الُمق دمة  سيتم إقصاء اال  .في استمارة التقديم  يجب اإلجابة على جميع األسئلة المقالية •

 األسئلة المقالية.  

اكتب جمالً كاملة واشرح اإلجابة على قدر المستطاع وشارك خبراتك   .شكل نقاطفي    ة على األسئلة المقالية تجنب اإلجاب •

 معنا.  

يعتبر سرقة   المصدر وذكرهاإلشارة إلى    بدوننسخ كتابات شخص آخر سواء من اإلنترنت أو من كتاب أو من صديق   •

ذكر يجب    .في أي وقت أثناء عملية المراجعة  ستمارة التقديما  استبعادويمكن أن يؤدي إلى   ( (Plagiarismأدبية

زيارة يرجى  هذا الخطأ،    فيولتجنب الوقوع    لمزيد من المعلومات.  قتبسةمُ   كتابة أي كلمات أو جمل  المصادر في حالة

 .  egypt.org/resources-https://fulbrightالرابط التالي: 

 

 

 

https://fulbright-egypt.org/program/cci/
https://fulbright-egypt.org/program/cci/
https://fulbright-egypt.org/program/cci/
https://fulbright-egypt.org/resources


 
 

  . الخاصة  هوأن تكون جميع اإلجابات حقيقية وتعكس أفكارويجب  يجب على كل متقدم اإلجابة على األسئلة بنفسه    •

المتقدمين معايير النزاهة المتوقعة من  توافق معال ي  لكتابة االستمارة ولإلجابة على األسئلةآخر االعتماد على شخص 

 التقديم. استبعاد استمارة ؤدي إلى يوقد  للبرنامج

 

 :  كلمة( 200)يجب أال تقل إجابتك عن  األول المقاليالسؤال 

اخترته مع    الذيمجال التقديم    فيحصلت عليها    التي اذكر واشرح الخبرات، سواء كانت خبرات علمية أو عملية،   -1

 توضيح مدى صلتها بالبرنامج واستمارة التقديم الخاصة بك. 

 تطوير خبراتك العلمية والعملية.  في سيساهم برنامج الكليات المجتمعية مدى   أياذكر مع الشرح إلى  -2

 وكيف  الدراسي  المجال   لهذا  اختيارك  سبب  وشرح  وصف   يرجىاخترته،    الذيالمجال    فيك خبرة محدودة  إذا كان لدي -3

 .المستقبلية خططك مع ويتناسب  سيفيدك

 :  كلمة( 200)يجب أال تقل إجابتك عن  الثاني المقاليالسؤال 

  والخدمة المجتمعية   الثقافي  والتبادل  األكاديميلجانب  ا:  الكليات المجتمعية  لبرنامج  التالية   الخمس  الركائز  إلى  بالنظر -1

 برنامج  في  مشاركتك  أثناء  تحقيقها  تريد  التي  والخطط  األهداف  وشرح  وصف  يرجى  العمل،  وتخطيط  والقيادة   والتدريب

 .الكليات المجتمعية

 . أهدافك تحقيق في لمساعدتك للبرنامج الخمس الركائز دمجقم بتوضيح كيفية  -2

 : (كلمة 150 عن إجابتك تقل أال  يجب)الثالث  المقاليالسؤال 

 مجتمعك. في واحد تغيير إجراء يمكنك كيف اشرح -1

الكليات   برنامج  من  العودة  بعد  تنفيذها  في  ترغب  التي  واألنشطة  المدى  طويلةالو  قصيرةال  أهدافك  وشرح  وصفقم ب -2

 . المجتمع في تغييرهذا ال إلحداث المجتمعية

 إجابتك وتجنب اإلجابات العامة.   فيكن محدداً  -3

 إجابتك على قدر المستطاع(  فيالرابع )كن محدداً  المقاليالسؤال  

 أو الشخصية.   ةأو المهنيحياتك العلمية  فيسواء إن كان واجهتها  التيقم بوصف أحد التحديات  -1

 هذا الموقف    فياشرح كيف تعاملت  -2

 .الموقف هذا  خالل والمثابرة المرونة أظهرت كيفاشرح  -3

 قم بتوضيح الدروس المستفادة من هذا الموقف.  -4

 الخامس   المقاليالسؤال 

من خالل حياتك العلمية أو المهنية أو الشخصية، اذكر مع الشرح موقف تعاملت خالله مع شخص لديه آراء ومعتقدات  -1

 عنك.  ةنظر مختلفووجهات 

 مدى تقبلت هذه االختالفات.    أيهذا الموقف وإلى  فياشرح كيف تعاملت  -2

 الموقف هذا خالل القيادية قدراتك أظهرت كيف اشرح -3

 لخالفات الناشئة.هذا الموقف وكيف تغلبت على اوضح كيف تعاملت مع  -4

 السؤال السادس:  

( تأكد otherحال اختيار أخرى )  في اذكر طريقة معرفتك ببرنامج الكليات المجتمعية )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(.   -1

 من ذكر مصدر معرفتك ببرنامج الكليات المجتمعية.   

 

 



 
 

 ( Certification Statementاإلفادة )

، هذه اإلفادة   Certification Statementعلى كل متقدم التوقيع بخط اليد على اإلفادة التي ستجدها تحت عنوان    •

استمارة مقدمة بدون إفادة موقعة سيتم استبعادها. مستنًدا مطلوبًا وهي جزء أساسي من استمارة التقديم حيث أن أي  

 يرجى قراءة اإلفادة بعناية قبل التوقيع عليها و كتابة تاريخ تسليم االستمارة. 

 إرشادات لتسليم استمارة التقديم

لمعرفة المزيد من التفاصيل( إلى هيئة   هناأرِسل استمارة التقديم الخاصة بك مع جميع المستندات المطلوبة )اضغط   •
اإللكتروني   فولبرايت مصر البريد  المطلوبة cci@bfce.eun.egعن طريق  المستندات  تكون جميع  أن  يجب   .

 فقط.واحدة مرفقة برسالة بريد إلكتروني 
 

ويجب أن يتضمن العام األكاديمي للبرنامج واسم البرنامج واسمك  يجب كتابة عنوان البريد اإللكتروني باللغة اإلنجليزية •
، كما يجب أن تذكر جميع المستندات  AY22-23 CCI Application: John Smith عائلتك. مثال:األول واسم  

 التي تم إرفاقها في نص البريد اإللكتروني. 
 

حال إرسال استمارة    فيأيام عمل لتأكيد استالم االستمارة وذلك    5سترسل هيئة فولبرايت بريًدا إلكترونيًا في غضون  •
قبل حلول الموعد النهائي  مستندات المطلوبة في بريد إلكتروني واحد يحمل عنوانًا واضًحا  التقديم كاملة مع جميع ال 

واالستمارات للتقديم الطلبات  لكثرة  نظراً  االستمارات  استالم  لتأكيد  هاتفية  استفسارات  تلقي  من  الهيئة  تتمكن  لن   .
 الُمقدمة.

 

https://fulbright-egypt.org/wp-content/uploads/2021/10/ay-2022-2023-cci-arabic-announcement.pdf
mailto:cci@bfce.eun.eg

