
                     
  
  
  
  
  
  

  

  اإلدارة العامة للعالقات الثقافیة الخارجیة 

  :بالقاهرة فى برنامجى  منحة تقدمها السفارة األمریكیةنتشرف باإلحاطة أن الوزارة تعلن عن مسابقة من خالل  
  القیادات الدولیة في التعلیم )ILEP   ( ل   ولمدة فصل دراسى طوی٢٠١٥اعتباراً  من ینایر. 
  االنجاز والتمیز في مجال التعلیم )TEA(  ولمدة ستة أسابیع ٢٠١٥خالل ربیع أو خریف .  

  -:أهداف البرنامجين 
التطویر المهني وتعزیز خبـرة المعلمـین  فـي تعلـم األنـضباط وتزویـدهم بالممارسـات الجیـدة للفهـم العمیـق فـى  .١

  .طرق تدریس المناهج 
  .ي التعلیماعداد الدرس واستخدام التكنولوجیا ف .٢
  .تنمیة عالقات دائمة بین المعلمین وفهم متبادل فیما بین الوالیات المتحدة والمدرسین الدولیین وطالبهم  .٣
ــــى وطــــنهم بــــالتطبیق والمــــشاركة بخبــــراتهم  .٤ اعــــداد المــــشاركین للعمــــل كقــــادة حیــــث یقومــــون عنــــد عــــودتهم إل

  .ومهاراتهم مع نظائرهم وطالبهم
لعودة التقـدم لمـنح صـغیرةلمواد التـدریس األساسـیة ومتابعـة التـدریب للمدرسـین اتاحة الفرصة للمشاركین بعد ا .٥

  .األخرین والمشاریع المشتركة بین المدارس فى بالدهم والوالیات المتحدة 
  -:الشروط الواجب توافرها في المرشحين 

 أن یكون مواطنا مصریا.  
 خبـرة فـي مجـال التـدریس التقـل عـن خمـس سـنوات ًأن یكون معلما بالمرحلة الثانویـة وقتـا كـامال وأن یكـون لدیـه 

  .من مدرسي اللغة االنجلیزیة ، دراسات اجتماعیة ، ریاضیات ، علوم ، نربیة خاصة 
  علـى األقـل فـي اختبـار ٥٠٠ویشترط الحصول على درجـة ) تحدثاوكتابة( أن یتقن اللغة االنجلیزیة  TOEFL 

 ٤٢٥لبرنامج الثانى كما یتم اختیار عـدد محـدود بدرجـة مـابین   درجة بالنسبة ل٤٥٠و  بالنسبة للبرنامج األول 
داخل مجموعة خاصة ألعطائة تدریب إضـافى للغـة اإلنجلیزیـة ضـمن  TOEFL على األقل فى اختبار ٤٥٠و

  .برنامج التنمیة المهنیة 
  أن یستمر في مزاولة مهنة التدریس بعد انتهاء البرنامج  

  -:الشروط العامة
لیــه أي جــزاءات خــالل الــثالث ســنوات الــسابقة لترشــیحه وأن تكــون تقــاریر كفایتــه فــي أال تكــون قــد وقعــت ع .١

  .عمله في العامین األخیرین بدرجة ممتاز 
أال یكون قـد سـافر علـى بعثـات الـوزارة التدریبیـة عـدا مـن أتـم فتـرة التعهـد بخدمـة الـوزارة بالنـسبة للعائـدین مـن  .٢

  .البعثة
سیة والجــسدیة وعـدم الحمــل بالنـسبة للــسیدات مـع ارفــاق موافقـة الــزوج أن یكـون المرشــح متمتعـا بالــصحة النفـ .٣

  .أو ولي األمر في حالة قبولها
  .ُأن یكون قد أدى الخدمة العسكریة أو أعفى منها نهائیا  .٤
 .أال یكون من العاملین بنظام المكافأة الشاملة .٥

  



 
  

   -:الشروط المالية لكل من البرنامجين تتحمل الجهة المانحة مايلى
    .J1عم تأشیرة د .١
  .برنامج إرشادي قبل المغادرة یتم عقده بالقاهرة .٢
ًتذكرة الطیران ذهابا وایابا وداخل الوالیات المتحدة األمریكیة .٣ ًٕ.  
  .مصاریف الدراسة للبرنامج .٤
  ).عادة ما تكون إقامة مشتركة مع زمیل في البرنامج ( اإلقامة  .٥
  .تأمین ضد الحوادث واألمراض  .٦
  .بدل یومى للوجبات والنفقات أثناء فترة البرنامج  .٧
  .بدل شراء كتب وأدوات مهنیة  .٨
  ) .دولى وداخلى ( بدل وزن وشحن  .٩

  .بدل تكنولوجیا  .١٠
  ) .إذا كان ضروریاً  ( اإلنتقال إلى المدرسة مكان التدریب العملى  .١١
  .ورشة عمل ختامیة فى واشنطن  .١٢

لــى الــشروط العامــة للترشــیح واســتیفاء إســتمارة الترشــیح والتقــدم مــن یتعــین علــى المرشــح أن یقــوم بنفــسه بــالغطالع ع
  ة خالل شبكة اإلنترنت على الموقع التالى للسفار

http://egypt.usembassy.gov/pa/xchgs.htm.  
ء زیــارة موقــع الــسفارة اإللكترونــى المــذكور ســابقاً  أو ولمزیـد مــن المعلومــات الخاصــة باســتمارات وشــروط القبــول برجـا

   ).٢٧٩٧٣٣٩٠ – ٢٧٩٧٣٣٠٠ – ٢٧٩٧٢٢٠٠- ٢٧٩٧٢١٤٧( :  االتصال بالتلیفونات اآلتیة
   -:ملحوظة

موافــاة اإلدارة العامــة للعالقــات الثقافیــة ) فــي حالــة اختیــاره مــن قبــل الــسفارة األمریكیــة ( علــى المرشــح  .١
 باســـتمارة بیانـــات وظیفیـــة معتمـــدة – إدارة المـــنح واألجـــازات الدراســـیة –ارة الخارجیـــة بـــدیوان عـــام الـــوز

ومختومة بخاتم شعار الجمهوریة مرفق معها إفادة  معتمدة بموقفـه مـن البعثـات ـــ  حتـى یتـسنى لـإلدارة 
دراستها علما بأن سوف یتم استبعاد من ال تنطبق علیه الـشروط الـواردة بـاإلعالن ومـن یخـالف ذلـك لـن 

  .١٥/٤/٢٠١٤آخر موعد االثنین الموافق .  منحه إجازة دراسیة عن طریق الوزارة یتم
  .لن یلتفت للطلبات غیر المستوفاة للبیانات أو التى سترد بعد الموعد المحدد .٢

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 وزارة التربیة والتعلیم       
  مدیریة                 التعلیمیة / إدارة 

 ***************************  
   بمرشحهبیانات خاص

****************  
  : االسم رباعیاً  

  :الدیانة           :الوظیفة الحالیة وتاریخ شغلها 

    :الدرجة المالیة وتاریخها               :جهة العمــــل 

  :اإلدارة التعلیمیة             :تاریخ ومحل المیالد 

  :تاریخ إستالم العمل 

  :تاریخ التعیین بالوزارة 

  :ة وتواریخها وتقدیر التخرج المؤهالت الدراسی

  :مادة التخصص 

  :الحالة اإلجتماعیة 

    (                ) ٢٠١٣  - (                )   ٢٠١٢:   تقریر الكفاءة للعامین اآلخرین 

  :الموقف من التجنید 

  :السفریات السابقة 

  : الجزاءات عن االعوام الثالث األخیرة 

  :رقم التلیفون                                                                 :عنوان السكن 

  

  :        توقیع العضو 
                                                              مدیر شئون االفراد

  یعتمد                                                                                              
  

  المدیر العام                                                                                           
 


