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 اعالن عن منحة دراسیة جزئیة 
 لدراسة درجتي الدبلوم او الماجستیر في مجال 

 التوجیھ واالرشاد المھني  

 : شركة كارییر ادفایزوري توولز
المؤسسات التى تقدم تھدف الى تقدیم خدمات التوجیھ واالرشاد المھني للشباب ، وایضا دعم  وھي شركة مصریة ذات مسئولیة محدودة ، 

 التوجیھ واالرشاد المھني بمختلف انشطتھ من خالل تقدیم استشارات وتدریبات.  

 : دبلوم وماجستیر التوجیھ واالرشاد المھني
ني ألول مرة في مصر وفي العالم العربي تقدم "كلیة الدراسات العلیا للدراسات والبحوث البینیة" ، بجامعة حلوان ، البرنامج الدراسي البی

أغسطس    27في   3711والمنشأ بقرار وزاري رقم  المھني.  االرشاد والتوجیھبدرجتیھ الدبلوم (عام واحد) والماجستیر ( عامین) في مجال 
2019 . 

 counselling-and-guidance-http://pfisr.helwan.edu.eg/career  طلب التقدیم مزید من المعلومات وتحمیل  ل

 نظام الدراسة وشروط التقدیم:
 اوال: الماجستیر: 

  4فصول دراسیة وبما ال یزید عن    6الحد االقصى لنیل درجة الماجستیر ھو    -مدة الدراسة عامین    -  الدراسة بنظام الساعات المعتمدة   
یشترط ان یمضي الدارس في أعداد رسالة الماجستیر مدة عام میالدي على االقل من تاریخ موافقة مجلس الكلیة على    –سنوات میالدیة  

 التسجیل. 

ا لقید یالدراسة: ان یكون حاصال على درجة البكالریوس او اللیسانس على االقل ، من احد الجامعات المصریة او ما یعادلھا من  شروط 
الحصول    –جامعات اومعاھد علمیة داخل او خارج مصر بشرك اعتراف المجلس االعلى للجامعات بھا. ضرورة اجتیاز المقابلة الشخصیة  

  26200ان یسدد الرسوم المقررة وقدرھا  او ما یعادلھا. غیر ملتحق ببرنامج دراسي اخر بذات الكلیة.    TOEFLدرجة في اختبار    500على  
 جنیھ (یتم سداد المصروفات لكل تیرم) 

 ثانیا: الدبلوم: 
دراسیین منتصلة او منفصلة وبما ال الحد االقصى لنیل درجة الدبلوم ھو فصلین   -مدة الدراسة عام واحد  -الدراسة بنظام الساعات المعتمدة  

 یزید عن سنتین میالدیتین.
 :  شروط القید یالدراسة

ان یكون حاصال على درجة البكالریوس او اللیسانس على االقل ، من احد الجامعات المصریة او ما یعادلھا من جامعات اومعاھد علمیة  
ان یسدد الرسوم المقررة وقدرھا    -ضرورة اجتیاز المقابلة الشخصیة  - داخل او خارج مصر بشرك اعتراف المجلس االعلى للجامعات بھا

 جنیھ (یتم سداد المصروفات لكل تیرم) 15000
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 المنحة الدراسیة الجزئیة
وإدارة البرنامج    – بالتعاون مع شركائھا وبالتعاون مع كلیة الدراسات العلیا للدراسات والبحوث البینیة  تقدم شركة كارییر ادفایزوري توولز انترناشیونال  

  % 45طالب لدرجة الماجستیر بنسبة   10طالب لدرجة الدبلوم ، و 10الدراسي الدراسي البیني في التوجیھ واالرشاد المھني منحة دراسیة جزئیة لعدد  
 نھ من قبل الكلیھ.  من المصروفات الدراسیة المعل

   اجراءات التقدیم للمنحة:

   counselling-and-guidance-http://pfisr.helwan.edu.eg/careerملئ طلب التقدیم من ھنا  .1
   content/uploads/2020/08/application.pdf-http://pfisr.helwan.edu.eg/wpاو من ھنا 

 یرجى مراعاة اكتابة اسم الشركة بجوار اسمك ھام جدا   

 باالنجلیزیة للمتقدیم لمنحة الماجستیر  – ) (Interest letterكتابة خطاب تعبیر عن االھتمام والرغبة في التقدبم  .2
وقدره   .3 جدیة  رسم  الرقمین     200سداد  من  اي  على  الموبایل  خالل  من  غیر  ال  مصریة  جنیھ  مئتان  او    01211282828فقط 

01003400751 
  :الذي قمت بتحویل رسم الجدیة منھ الى البریدین االلكترونین التالیینالتلیفون ورقم   interest letterارسل طلب التقدیم و .4

@hq.helwan.edu.egpfisr.cgc &        cat.com-cat@int      العلمیة المتقدم الیھا في خانة الموضوعمع كتابة اسمك والدرجة 
 

 وھو غیر قابل لالسترداد   – لضمان جدیة المتقدمین رسم الجدیة ھو امر خاص بالشركة فقط  
 

 :  على االقل یجب ان یتضمن خطاب التعبیر عن االھتمام ما یلي -5

والسادة شركة كارییر ادفایزوري توولز   سادة ادارة برنامج الدراسات العلیا البیني في مجال التوجیھ واالرشاد المھني  یوجھ الى كال من ال
 انترناشیونال 

لماذا ترید ان وجد ،  االنشطة المتعلقة التى تقوم بھا    ،  دراساتك السابقة    جالم،    إذا وجدما خبراتك في المجال  ،  توضح فیھ اسمك الكامل  
   رس ھذا البرنامج؟ان تد

 .وعلمك انھ مبلغ ال یردللشركة ذیل الخطاب بتاكید سدادك رسم الجدیة ثم ت

 .طبق شروط القبول المعلنة من الكلیةت .6
 .المقبولون اولیا (فقط) ستقوم الشركة بمخاطبتھم الستكمال االجراءات .7
 .ھذه الفرصة للجمیع دون اي تمییز .8
 . اسباب لرفض تقدیم المنحةللشركة كل الحق في عدم تقدیم اي  .9

 

 2020أكتوبر  25الموافق  حدالموعد النھائي لتقدیم ھو نھایة یوم اال
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