
الخارج      في الدراسة وفرص الدراسية المنح

ا س�بيل يمكن أن تميزك الدراسة في الخارج في اس�واق العم�ل ذات منافس�ة ش�ديدة، وهي أيض�ً
مميز لرؤية العالم والتعرف على أشخاص جدد وتكوين صداقات من جميع أنحاء العالم.

معظم الجامع��ات ذو ق��در أك��اديمي� علي مس��توي الع��الم مث��ل جامع��ة هارف��ارد وكامبري��دج ح��تي
الجامعات المحلية والممولة من القطاع الع�ام تس�تقبل طالب من مختل�ف أنح�اء الع�الم و تختل�ف
الرسوم من برنامج إلى اخر بشكل كبير، لذلك يجب التأكد من اإلطالع علي الرسوم قبل التقديم.

 ك�ان هن�اك  أك�ثر من٢٠١٨ حول العالم للدراسة، وفي عام الطالبمصر لها تاريخ كبير في إرسال 
 الى هذا، عدد المصريين الذين يدرسون فيباإلضافة طالب مصري يدرس في أوروبا فقط. ٣٨,٥٠٠

٤٠٠٠ خالل العشر سنوات الماضية، مع أك�ثر من ٧٦٪الواليات المتحدة األمريكية�  قد ازداد  بنسبة� 
.٢٠١٩ عاممصري مسجل في 

قد تكون الدراسة دوليًا مكلفة للغاية، ولكن معظم الجامعات تقدم أيًضا منح دراس�ية ، إم�ا متاح�ة
للجميع ، أو تستهدف� دول أو مناطق إقامة محددة. تقدم بعض البالد أيًضا برامج� محددة و مصممة

لمساعدة الطالب المصريين� في الوصول إلى هذه الفرص. 
هنا تجد بعض األمثلة على برامج المنح الدراسية المعروضة في جميع أنحاء العالم:

 منح�ة٣٨٧في الواليات المتحدة ، تقدم مبادرة التعليم العالي بين الواليات المتحدة ومص�ر ●
دراس��ية للجامع��ات الحكومي��ة� األمريكي��ة لخ��ريجي� الم��دارس الحكومي��ة� المص��رية، ويق��دم

 منحة دراسية أخرى للدراس�ات العلي�ا للمص�ريين� في دورات مح�ددة.٨٠برنامج فولبرايت 
 منح "الس�تيم" ، واك�تر من٦٠ منحة لدرجة الماجستير للنساء المص�ريات، ١٠٠متوفر ايضا

 منح�ة� محلي�ة� في مص�ر. يمكن٥٥٠ف�إن البرن�امج يق�دم إلى ذل�ك،  باإلض�افة فرص�ة تب�ادل. ١٠٠٠
.الحصول على معلومات إضافية عبر  الرابط  هذا

العليا للدراسات منح ثماني البريطاني الثقافي المجلس يقدم المثال، سبيل على ، البريطانية المملكة في●
١٠,٠٠٠ األكبر المنح برنامج� ويقدم.  وويلز الشمالية وأيرلندا واسكتلندا لندن في بريطانية� جامعات في

كنت إذا  تعلم أن ويمكن. بريطانية� جامعات سبعة في  الجامعي التعليم لرسوم للتمويل استرليني جنيه
من  الرابط  خالل مؤهل  هذا

مماثلة ●  الطهطاوي منًحا للدراسات العليا للشبابرفاعة، في فرنسا ، يقدم برنامج بصورة
 ي��ورو من الرس��وم٥٠٠٠ يورو ، وتغطي ٧٠٠المصريين، والتي توفر راتبًا نقديًا شهريًا قدره 

الرابط الدراسية السنوية. يمكن التقديم عبر  هذا

الجامعات األلمانية لديها أيًضا برامج� دعم خاص�ة به�ا مخصص�ة للمص�ريين. المنح�ة البحثي�ة●
األلمانية المصرية� تدعم طالب الدراسات العليا المصريين� المسجلين في ب��رامج� ال��دكتوراه
أو الماجس��تير، باإلض��افة إلى برن��امج� التب��ادل العلمي بين الجامع��ات األلماني��ة� والمص��رية.�

الرابط يمكن الحصول على معلومات إضافية عبر  هذا

https://www.fu-berlin.de/en/sites/cairo/Studieren-Forschen-an-%20FU/Deutsch-__gyptische_F__rderprogramme/index.html
https://www.ifegypte.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-15-PDF-Appel-a-%20candidatures-EN.pdf
https://www.britishcouncil.org.eg/en/study-uk/scholarships/great
https://eg.usembassy.gov/education-culture/u-s-egypt-higher-education-initiative/


 من مصر ال��تي تغطي رس��وم الدراس��ة،للطالبفي كندا، تقدم جامعة تورونتو منحة خاصة ●
السكن، والمعيشة، ورسوم التأشيرة ومصاريف الس��فر. لالطالع على  ك��ل ف��رص المنح .

الرابط      الىاذهب    هذا

تقدم جامعة بريتيش كولومبيا منح�ة� دكت�وراه  في نيب�وراني خاص�ة ب�الطالب المص�ريين.� و●
تقدم معظم الجامعات الكندية األخرى منحً�ا دراس�ية للطالب ال�دوليين على نط�اق أوس�ع.

الرابط يمكنك التقديم عبر  هذا

كل عملي�ة تق�ديم مختلف�ة عن االخ�ري، و س�تحتاج إلى تس�ليم مس�تندات معين�ة من أج�ل●
التقديم، ولكن بشكل عام ، لكي تكون مؤهالً للحص�ول على منح�ة� دراس�ية ، س�تحتاج إلى

إظهار أداء أكاديمي� قوي في المدرسة، أو في شهادتك الجامعية. 
افريقيا, ● او شمال  آسيا  غرب  في  جامعات  علي  التقديم  حالة  إثباتسوف في  إلى  تحتاج 

الكفاءة في اللغة التي تُدرس بها الدورات.
يجب أن تتذكر أيًضا أن معظم البالد سوف تقوم بطلب تأشيرة دراسية من أجل الدخول إلي البلد

، ولكن يجب أن تكون جامعتك قادرة على دعمك في الحصول على التأشيرة.
عبر              التدريبية الدورات معظم حول معلومات على بسهولة العثور ويمكن� الفرص، من الكثير هناك

. الخارج               في التعليم في التالية خطواتك استكشاف من يمنعك ما يوجد ال لذلك ، اإلنترنت�

https://www.grad.ubc.ca/awards/neporany-doctoral-fellowship
https://awardexplorer.utoronto.ca/

