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 طلب تقديم منحة زمالة 
 

 على المتقدم تعبئة جميع البنود الواردة أدناه بدقة كاملة.     
 

 البند األول : المعلومات الشخصية:

  

 اسم العائلة االسم الثاني االسم األول
 (باالنجليزية) (بالعربية) (باالنجليزية) (بالعربية) (باالنجليزية) (بالعربية)

      
 

 تاريخ الميالد
 الجنسية مكان الوالدة السنة الشهر اليوم
     

 

 جــوال البريد اإللكتروني رقم الهاتف العـنــــوان البريدي
    

 

 الجامعة التي يعمل بها الوظيفة الحالية لمقدم الطلب
  

 
 عنوان آخر للتواصل : 

 درجة القرابة رقم الهاتف العنوان االسم
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 البند الثاني: تفاصيل المنحة المقدمة : (الرجاء عدم االشارة السم الجامعة التي تعمل بها عند تعبئة هذا البند) 

  

 مقدمة
الرجاء تقديم وصف مختصر عن المنحة 

وأهميتها على الصعيد الشخصي، التخصص 
 والجامعة 

 
 

 اسم التدريب، البحث أو الزيارة
 

 باللغة االنجليزية:

 باللغة العربية :

  التكلفة وقيمة المنحة المطلوبة
 الموازنة الكلية بالدوالر االمريكي 

 ( مجموع الموازنة في ملحق الموازنة)

 

مجال التدريب/البحث (يرجى تحديد مجال 
التدريب فيما اذا كان ضمن العلوم صحية 

والحياتية، العلوم إنسانية، تكنولوجيا 
 المعلومات، أخرى)

 

 تاريخ المنحة 
 
 

 dd/mm/yyyyالى تاريخ:   dd/mm/yyyyمن تاريخ:  
 

 dd/mm/yyyyالى تاريخ:   dd/mm/yyyyمن تاريخ:   التاريخ المتوقع للسفر 
 

  ألهدافا
 ما هي االهداف الرئيسية للمنحة 

 

 
 

 اسم المؤسسة المستضيفة
  

 

 ، الكلية، المركز في المؤسسة اسم الدائرة
 المستضيفة 

 

  عنوان المؤسسة المستضيفة
الدولة، المدينة، رقم التلفون والعنوان 

 البريدي 

 

  األهمية والمبررات 
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الرجاء شرح الحاجة ، الفجوة والنقص على 
الصعيط البحثي، المهارات واالساليب الذي 

سييتم المساهمة بالتغلب عليها من خالل 
   المنحة

 

 المنهجية وطريقة التدريب/ الزيارة البحثية
ما هي المنهجية، التجارب والخبرات التي 

سيتم اكتسابها من خالل المنحة، مثل: 
المشاركة بفريق بحثي، التدرب على مهارات 

جديدة، زيارة مرافق، التدريب النظري ، 
 والتدريب العملي 

 

 في حال كان المتقدم للمنحة استاذًا أكاديميًا، الرجاء االجابة على السؤالين التاليين: 
 النتائج المتوقعة

الرجاء تقديم سرد مختصر على التغيير 
المتوقع من المنحة على مستوى االداء، 

االبحاث، وطرق التدريس على مستوى االداء 
 الشخصي والجامعة التي تعمل/تعملين بها

 

 عالقة الزيارة بتفعيل التعلم 
ما هي انعكاسات المنحة على طرق واساليب 

التعليم والتعلم مثل االبداع في التعليم، 
التغيير، الريادة، واالبتكار، تحسن اساليب 

    التعليم،  وتعزيز البحث العلمي  
 

 

 في حال كان المتقدم لطلب المنحة يشغل منصبًا غير أكاديمي في الجامعة، الرجاء اإلجابة على السؤال التالي:
ما هي انعكاسات المنحة على مستوى اآلداء 
والخدمات التي توفرها من موقعك الحالي في 

 الجامعة التي تعمل/تعملين بها

 

 تأثير المنحة على تحسين العالقة بسوق العمل 
الرجاء تقديم سرد مختصر  عن اثار أو 

انعكاسات المنحة على سوق العمل، مثل: 
مساهمة المنحة بتحسين فرص العمل للطلبة 
في الجامعات، تغيير تحسين اداء  القطاع 

الخاص، تحسين االنتاج في المصانع وتغيير 
 االساليب والخدمات على المستوى االجتماعي    

 

ما هي األنشطة التي ستقوم بها لتعميم 
 الفائدة بعد العودة
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 البند الثالث: الموازنة التقديرية

 

 المجموع عدد الوحدات تكلفة الوحدة البند رقم

      تذاكر السفر 1

      تنقالت خارجية 2

      تنقالت داخلية 3

      أجرة سكن 4

      تأمين صحي 5

      مصاريف يومية (تشمل المعيشة وأية مصاريف أخرى)   6

      رسوم دورات أو تكاليف جمع بيانات أو تجارب 7

    المجموع  

 

 البند الرابع: الملفات المرفقة

 
 الرجاء ارفاق الوثائق التالية مع طلب المنحة:

   رسالة الدعوة من الجهة المستضيفة. ☐
   صورة عن الهوية الشخصية. ☐
   السيرة الذاتية ☐
   وثائق أخرى ☐
 
 


