
 

 

 ملحق رقم 1: نبذة عن برنامج زمالة لالبتعاث الجامعي ومعاییر القبول الخاصة به (الدورة الثامنة)

 مقدمة:1.

ابتعاث خالل من الفلسطینیة الجامعات في البشریة الكوادر تنمیة بهدف فلسطین بنك من خالقة بمبادرة زمالة برنامج فكرة                    جاءت
مالیة/ مؤسسات أو (الجامعات) العالي التعلیم لمؤسسات عملیة تدریبیة أكادیمیة زیارات في مؤهلین ومحاضرین                أساتذة
الالزمة، والتطبیقیة العملیة خبراتهم لتطویر الخارج في مرموقة طبیة ومؤسسات اتصاالت شركات استثماریة/               مصرفیة/
الطالب یكتسبها التي واألدوات والمهارات التعلیم تطویر في ستسهم والتي الوطن، أرض على جامعاتنا في لممارستها                  والعودة
بسرعة. یتغیر عالم في البشریة الكفاءات من المطلوبة االحتیاجات وتلبیة العمل سوق في السریع لالنخراط تساعدهم                  بحیث
المحلي السوق واحتیاجات العمل قطاع وبین العالي التعلیم مخرجات ونوعیة التعلیم قطاع بین الفجوة سد على العمل                   وبالتالي

 والعالمي.
 

 أهداف برنامج "زمالة"2.

ومتطلباته العمل سوق احتیاجات بین ما للمواءمة التدریس وأسالیب العالي التعلیم نوعیة تحسین في المساهمة إلى البرنامج                   یهدف
والتدریس، البحث مساعدي الجامعیین، األستاذة من لعدد والتقني المهني التطویر على العمل خالل من وذلك المجتمع،                  وتطور
دور إظهار بجانب هذا القادمة. األجیال إلى الخبرات بنقل سیقومون بدورهم والذین الفلسطینیة، الجامعات من وإداریین                  مهندسین

 القطاع الخاص الفلسطیني في المساهمة في تطویر قطاع التعلیم الفلسطیني.
 

 الفئة المستهدفة:3.

 یستهدف البرنامج أساتذة جامعیین، مساعدي البحث والتدریس، مهندسین وإداریین من الجامعات الفلسطینیة المحلیة والمسجلة
 رسمیا في فلسطین.

 

 طبیعة المنح المقدمة ضمن البرنامج:4.
 

  زیارات مهنیة وتقنیة تدریبیة وزیارات علمیة بحثیة1-
المالیة والعلوم المعلومات، تكنولوجیا الثدي، سرطان مرض (عالج مجاالت في شهور 6 الى شهرین من تتراوح                  لمدة
االبتعاث مدة زیادة ویمكن واإلنسانیة). الحیاتیة والعلوم والحقوق، والهندسة، والبیئة، والزراعة والطب، والصحة               والمصرفیة،

  إلى فصلیین دراسیین في حالة حصول المبتعث على إجازة التفرغ العلمي (Sabbatical) من جامعته.
السرطان امراض وعالج باكتشاف المتعلقة والتخصصات واإلداریة المالیة التخصصات على الدورة هذه خالل التركیز                سیتم

 وذلك حسب النسب التالیة:

 

  

 



 

 
 

.a40 العلوم االداریة والمصرفیة%  

.b30 االبحاث المتعلقة بالمجال الطبي% 

.cالحیاتیة والعلوم والحقوق، والهندسة، والبیئة، والزراعة المعلومات تكنولوجیا مثل االخرى التخصصات 30%            
  واإلنسانیة.

 مقترحات لتغطیة تكالیف دعوة خبراء عالمیین لتنفیذ ورشات تدریبیة/محاضرات علمیة متخصصة في الجامعات الفلسطینیة.2-
 
 شروط التقدم واالستفادة من المنحة5.

 
 أن یكون المترشح/ة من أعضاء الهیئة التدریسیة والباحثین أو الفنیین أو مساعدي البحث والتدریس في الجامعات المستهدفة.▪
 أن یتبع المترشح/ة تخصصًا معتمدًا من وزارة التربیة والتعلیم العالي/رام اهللا، في حال كان المترشح أكادیمیا.▪
 أن یكون متفرغ بالعمل في المؤسسة التعلیمیة لمدة تزید عن 3 سنوات.▪
 یفضل أن یكون عمر المتقدم/ة 50 سنة على األكثر. وتعطى األفضلیة للمتقدمین/ات صغیري/ات السن.▪
 االلتزام بالعودة والعمل في جامعته في فلسطین ولمدة ال تقل عن ضعف زمن االبتعاث.▪

 
 الوثائق المطلوبة6.

 تنسیب من الجامعة التي یعمل بها المترشح.1.

 نسخة من رسالة قبول من المؤسسة المستضیفة.2.

 طلب التقدم للمنحة.3.

 السیرة الذاتیة.4.

 صورة عن الهویة.5.

 إرسال مقترح البحث كامًال (اختیاري)6.
 

 معاییر اختیار المتقدم/ة للبرنامج:7.
 تعبئة جمیع بنود طلب المنحة وإرساله في الموعد المحدد.▪
 أهمیة قطاع البحث وطنیًا.▪
 واقعیة المقترح المقدم وإمكانیة تطبیقه.▪

 جودة كتابة الطلب العلمیة.▪
 سمعة الجامعة أو المؤسسة المستضیفة.▪
 الفئة العمریة للمتقدم، تعطى األفضلیة للمتقدمین/ات صغیري/ات السن.▪

 صفحة 2 من 4

  

 



 

 
 

 قیمة التمویل المطلوب.▪
 ویمكن الجمع بین المنحة مع أي دعم خارجي آخر، وسیعدل مستوى التمویل لیعكس احتیاجات مقدم الطلب خالل فترة المنحة.

 
  التكلفة اإلجمالیة المتوسطة للمنحة:8.
الجهة1. مع التفاوض فیتم األبحاث تكالیف أما بالزیارة، تتعلق أخرى وتكالیف الصحي والتأمین والسفر، اإلقامة، المنحة                  تشمل

 المستضیفة.
كما الزیارة ومكان الزمنیة الفترة على واعتمادًا معینة شروط ضمن وذلك أمریكي، دوالر 30,000 هو للمنحة األقصى الحد .2                   

  یلي:
  الفترة الزمنیة التي تتراوح من شهرین الى 4 شهور، یجب أال تتجاوز قیمة المنحة 8000 دوالر أمریكي.▪
 الفترة الزمنیة التي أكثر من 4 شهور ولغایة 6 شهور، تتراوح قیمة المنحة بین 8,000 – 18,000 دوالر أمریكي.▪
خاصة▪ شروط ضمن وذلك أمریكي دوالر 30,000 المنحة قیمة تتجاوز أال یجب شهور، 6 من األكثر الزمنیة                   الفترة

 والموضحة في البند رقم 4 أعاله.
 

 موعد اإلعالن عن المنح واستقبال الطلبات سنویا:9.

 

 یتم اإلعالن عن المنحة واستقبال الطلبات مرة واحدة سنویا خالل وكانون األول وشباط واذار.●

 یتم فرز الطلبات وتقییمها خالل كانون الثاني نیسان وایار.●

 یتم إعالن النتائج سنویا في شهر ایار.●

 شروط عامة لمنحة زمالة10.
 

 یحق لمن حصل على منحة سابقة من برنامج زمالة أن یتقدم مرة أخرى للبرنامج شریطة أن تكون الفترة الزمنیة بین كل مرة 3 سنوات▪

 على األقل منذ تاریخ إنهائه لمنحته وعودته للوطن، علما أن الحد األقصى لالستفادة من برنامج زمالة هو مرتین اثنتین فقط لكل مبتعث

 ووفقا للشرط المذكور أعاله، حیث تعطى األولیة للذین یتقدمون ألول مرة في كل دورة من دورات البرنامج.

 یشجع الحاصل على المنحة على عمل عالقات بحثیة وتدریبیة طویلة األمد مع الجهة المبتعث إلیها لتفعیل التواصل المستقبلي.▪

 موافقة الجامعة وتصریحها بأهمیة الموضوع.▪

 یتعهد المبتعث بالعودة للعمل في نفس الجامعة لفترة ال تقل عن ضعف زمن االبتعاث.▪

   ال تشتمل المنحة على مصاریف متعلقة بعائلة المبتعث.▪

  یقدم المبتعث تقریر ربعي للجامعة ، ویرسل نسخة منه لمؤسسة تعاون.▪
 صفحة 3 من 4

  

 



 

 
 

  یلتزم المبتعث بتعبئة اي استمارات الحقة ألغراض جمع البیانات وقیاس األثر.▪

 یتعهد المبتعث بعقد ورشة عمل أو المشاركة بتجمع بعد عودته لعرض تجربته داخل المؤسسات المختلفة ( المهنیة واألكادیمیة).▪

  یترتب على المبتعث االلتزام بالمدة الزمنیة للمنحة، وال یجوز تأجیل المنحة إال لسبب قاهر یتم دراسته في حینه.▪

 ال تغطي المنحة أیة  مصاریف قد یتكفل المبتعث بدفعها في حال عدم تمكنه من السفر، إال في حاالت خاصة.▪

 یفضل أن یكون عمر المتقدم/ة 50 سنة على األكثر. وتعطى األفضلیة للمتقدمین/ات صغیري/ات السن.▪
 یجب أن تكون الفترة الزمنیة القصوى للمتقدم للبعثة 6 شهور، ویمكن زیادة مدة االبتعاث إلى فصلین دراسیین في حالة▪

 حصول  المبتعث على إجازة التفرغ العلمي (Sabbatical) من جامعته.

 صفحة 4 من 4

  

 


