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 زمالة برنامج لمنحةدعوة للتقديم 
 

 الباحثين المحترمين في الجامعةحضرات 
 

الدورة السابعة من برنامج زمالة لالبتعاث الجامعي، علما  إطالقيرجى العلم أنه قد تم اإلعالن رسميا عن 

مها من ، حيث أن الموعد النهائي الستال1/3/2018أن آخر موعد الستقبال الطلبات داخليا في الجامعة هو 

التقدم وطلب تعريفا ببرنامج زمالة، وتجدون مع هذا اإلعالن مرفقين يتضمنان  ،20/3/2018الجامعة هو 

 ضمن المواعيد المحددة والشروط المقررة. لهذه المنحة

منحة إرسال طلبه مكتمال ومستوفيا جميع الشروط إلى عمادة هذه الالتقدم إلى  في يرجى من كل من يرغب

في موعد أقصاه  business@qou.eduإلدارية واالقتصادية على البريد اإللكتروني للكلية كلية العلوم ا

 .فيرجى االلتزام بالموعد، 1/3/2018
 

 مع االحترام والتقدير

 

 

 الدكتور يوسف أبوفارة

 عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

 منسق منحة زمالة في الجامعة

 

 

 )الدورة السابعة(ومعايير القبول الخاصة به لالبتعاث الجامعي الة نبذة عن برنامج زم:  1ملحق رقم 
 مقدمة: .1

جاءت فكرة برنامج زمالة بمبادرة خالقة من بنك فلسطين بهدف تنمية الكوادر البشرية في الجامعات الفلسطينية 

م العالي تدريبية عملية لمؤسسات التعلي في زيارات أكاديميةمن خالل ابتعاث أساتذة ومحاضرين مؤهلين 

)الجامعات( أو مؤسسات مالية/ مصرفية/ استثمارية/ شركات اتصاالت ومؤسسات طبية مرموقة في الخارج 

والعودة لممارستها في جامعاتنا على أرض الوطن، والتي ستسهم  لتطوير خبراتهم العملية والتطبيقية الالزمة،

بحيث تساعدهم لالنخراط السريع في سوق العمل في تطوير التعليم والمهارات واألدوات التي يكتسبها الطالب 

وتلبية االحتياجات المطلوبة من الكفاءات البشرية في عالم يتغير بسرعة. وبالتالي العمل على سد الفجوة بين 

 قطاع التعليم ونوعية مخرجات التعليم العالي وبين قطاع العمل واحتياجات السوق المحلي والعالمي.

 "زمالة" أهداف  برنامج .2

تحسين نوعية التعليم العالي وأساليب التدريس للمواءمة ما بين احتياجات سوق المساهمة في يهدف البرنامج إلى 

ستاذة العمل ومتطلباته وتطور المجتمع، وذلك من خالل العمل على التطوير المهني والتقني لعدد من األ

والذين بدورهم سيقومون ، ات الفلسطينيةالجامعيين، مساعدي البحث والتدريس، مهندسين وإداريين من الجامع

دور القطاع الخاص الفلسطيني في المساهمة في تطوير بنقل الخبرات إلى األجيال القادمة. هذا بجانب إظهار 

 قطاع التعليم الفلسطيني.

 الفئة المستهدفة: .3

عات الفلسطينية يستهدف البرنامج أساتذة جامعيون، مساعدي البحث والتدريس، مهندسين وإداريين من الجام

 المحلية والمسجلة رسميا في فلسطين.

 طبيعة المنح المقدمة ضمن البرنامج: .4

  زيارات مهنية وتقنية تدريبية ▪

  زيارات علمية بحثية ▪

تكنولوجيا المعلومات، مجاالت )عالج مرض سرطان الثدي، في  شهور 6الى  شهرينلمدة تتراوح من 

ب، والزراعة والبيئة، والهندسة، والحقوق، والعلوم الحياتية والعلوم المالية والمصرفية، والصحة والط
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ويمكن زيادة مدة االبتعاث إلى فصليين دراسيين في حالة حصول  المبتعث على إجازة التفرغ  نسانية(.واإل

 من جامعته.  (Sabbaticalالعلمي )

 شروط التقدم واالستفادة من المنحة .5

ريسية والباحثين أو الفنيين أو مساعدي البحث والتدريس في أن يكون المترشح/ة من أعضاء الهيئة التد ▪

 الجامعات المستهدفة.

أن يتبع المترشح/ة تخصصاً معتمداً من وزارة التربية والتعليم العالي/رام هللا، في حال كان المترشح  ▪

 أكاديميا.

 .سنوات 3أن يكون متفرغ بالعمل في المؤسسة التعليمية لمدة تزيد عن  ▪

 السن. ات/صغيري للمتقدمين/اتتعطى األفضلية . وسنة على األكثر 50عمر المتقدم/ة  ن يكونيفضل أ ▪

 ولمدة ال تقل عن ضعف زمن االبتعاث. فلسطين جامعته في االلتزام بالعودة والعمل في ▪

 الوثائق المطلوبة .6

 تنسيب من الجامعة التي يعمل بها المترشح. .1

 .نسخة من رسالة قبول من المؤسسة المستضيفة .2

 .التقدم للمنحة طلب .3

 .السيرة الذاتية .4

 .صورة عن الهوية .5

 )اختياري( إرسال مقترح البحث كامالً  .6

 معايير اختيار المتقدم/ة للبرنامج: .7

 تعبئة جميع بنود طلب المنحة وإرساله في الموعد المحدد. ▪

 أهمية قطاع البحث وطنياً. ▪

 .ة تطبيقهواقعية المقترح المقدم وإمكاني ▪

 ية.جودة كتابة الطلب العلم ▪

 سمعة الجامعة أو المؤسسة المستضيفة. ▪

 السن. ات/صغيري للمتقدمين/اتتعطى األفضلية  ،الفئة العمرية للمتقدم ▪

 قيمة التمويل المطلوب. ▪

ويمكن الجمع بين المنحة مع أي دعم خارجي آخر، وسيعدل مستوى التمويل ليعكس احتياجات مقدم الطلب 

 خالل فترة المنحة.

 توسطة للمنحة: التكلفة اإلجمالية الم .8

تشمل المنحة اإلقامة، والسفر، والتأمين الصحي وتكاليف أخرى تتعلق بالزيارة، أما تكاليف األبحاث فيتم  .1

 التفاوض مع الجهة المستضيفة.

اعتماداً على الفترة الزمنية دوالر أمريكي، وذلك ضمن شروط معينة و 30,000الحد األقصى للمنحة هو  .2

 : ومكان الزيارة كما يلي

 .أمريكي دوالر 8000شهور، يجب أال تتجاوز قيمة المنحة  4 التي تتراوح من شهرين الىالفترة الزمنية   ▪

 دوالر 18,000 – 8,000قيمة المنحة بين  شهور، تتراوح 6 لغاية شهور و 4 أكثر منالفترة الزمنية التي  ▪

 .أمريكي

دوالر أمريكي وذلك ضمن  30,000منحة شهور، يجب أال تتجاوز قيمة ال 6الفترة الزمنية األكثر من  ▪

 أعاله. 4شروط خاصة والموضحة في البند رقم 

 موعد اإلعالن عن المنح واستقبال الطلبات سنويا: .9

 تشرين الثاني وكانون األول.سنويا خالل شهري مرة واحدة يتم اإلعالن عن المنحة واستقبال الطلبات  ▪

 ثاني وشباط.يتم فرز الطلبات وتقييمها خالل شهري كانون ال ▪

 في شهر نيسان.النتائج سنويا  إعالنيتم  ▪

 شروط عامة لمنحة زمالة .10

للبرنامج شريطة أن تكون الفترة  أن يتقدم مرة أخرى ةلمن حصل على منحة سابقة من برنامج زماليحق  ▪

سنوات على األقل منذ تاريخ إنهائه لمنحته وعودته للوطن، علما أن الحد األقصى  3الزمنية بين كل مرة 

لالستفادة من برنامج زمالة هو مرتين اثنتين فقط لكل مبتعث ووفقا للشرط المذكور أعاله، حيث تعطى 

 ورة من دورات البرنامج.األولية للذين يتقدمون ألول مرة في كل د
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يشجع الحاصل على المنحة على عمل عالقات بحثية وتدريبية طويلة األمد مع الجهة المبتعث إليها لتفعيل  ▪

 التواصل المستقبلي.

 موافقة الجامعة وتصريحها بأهمية الموضوع. ▪

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

  تشتمل المنحة على مصاريف متعلقة بعائلة المبتعث. ال  ▪

 للجامعة ، ويرسل نسخة منه لمؤسسة تعاون.  ربعييقدم المبتعث تقرير  ▪

 يلتزم المبتعث بتعبئة اي استمارات الحقة ألغراض جمع البيانات وقياس األثر.  ▪

اخل المؤسسات يتعهد المبتعث بعقد ورشة عمل أو المشاركة بتجمع بعد عودته لعرض تجربته د ▪

 المختلفة ) المهنية واألكاديمية(.

يترتب على المبتعث االلتزام بالمدة الزمنية للمنحة، وال يجوز تأجيل المنحة إال لسبب قاهر يتم دراسته  ▪

 في حينه. 

من السفر، إال في حاالت  مصاريف قد يتكفل المبتعث بدفعها في حال عدم تمكنهال تغطي المنحة أية  ▪

 خاصة.

 السن. ات/صغيري للمتقدمين/اتتعطى األفضلية . وسنة على األكثر 50يكون عمر المتقدم/ة  نيفضل أ ▪

شهور، ويمكن زيادة مدة االبتعاث إلى فصلين  6يجب أن تكون الفترة الزمنية القصوى للمتقدم للبعثة  ▪

 من جامعته. (Sabbaticalدراسيين في حالة حصول  المبتعث على إجازة التفرغ العلمي )
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 / المرحلة السابعة طلب تقديم منحة زمالة: 3ملحق رقم 
 

   بدقة كاملة.    على المتقدم تعبئة جميع البنود الواردة أدناه

 

 : المعلومات الشخصية: البند األول

  

 اسم العائلة السم الثانيا االسم األول
 )باالنجليزية( )بالعربية( )باالنجليزية( )بالعربية( )باالنجليزية( )بالعربية(

      

 

 تاريخ الميالد
 الجنسية مكان الوالدة السنة الشهر اليوم

     

 

 جــوال لكترونيالبريد اإل رقم الهاتف العـنــــوان البريدي

    

 

 الجامعة التي يعمل بها الطلب الوظيفة الحالية لمقدم

  

 

 عنوان آخر للتواصل : 

 درجة القرابة رقم الهاتف العنوان االسم

    

 

 )الرجاء عدم االشارة السم الجامعة التي تعمل بها عند تعبئة هذا البند( البند الثاني: تفاصيل المنحة المقدمة :

 

 مقدمة
المنحة  عنمختصر  وصفالرجاء تقديم 

على الصعيد الشخصي،  وأهميتها

 التخصص والجامعة 

 

 

 اسم التدريب، البحث أو الزيارة

 

 :باللغة االنجليزية

 :باللغة العربية 

  وقيمة المنحة المطلوبة التكلفة

 الموازنة الكلية بالدوالر االمريكي 

 ) مجموع الموازنة في ملحق الموازنة(

 

مجال التدريب/البحث )يرجى تحديد مجال 

فيما اذا كان ضمن العلوم صحية  التدريب

والحياتية، العلوم إنسانية، تكنولوجيا 

 المعلومات، أخرى(

 

 تاريخ المنحة 

 

 dd/mm/yyyyتاريخ:  الى  dd/mm/yyyy:  من تاريخ
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 dd/mm/yyyyتاريخ:  الى  dd/mm/yyyy:  من تاريخ التاريخ المتوقع للسفر 

 

  ألهدافا
 ة ما هي االهداف الرئيسية للمنح

 

 

 

 اسم المؤسسة المستضيفة

  
 

، الكلية، المركز في  اسم الدائرة

 المؤسسة المستضيفة 
 

  عنوان المؤسسة المستضيفة

الدولة، المدينة، رقم التلفون والعنوان 

 البريدي 

 

 مبررات الهمية واأل
الرجاء شرح الحاجة ، الفجوة والنقص 

على الصعيط البحثي، المهارات واالساليب 

من  االتغلب عليهالمساهمة بسييتم الذي 

   خالل المنحة

 

 

الزيارة  /المنهجية وطريقة التدريب

 البحثية
التجارب والخبرات التي  ،ما هي المنهجية

 :من خالل المنحة، مثل اكتسابهاسيتم 

المشاركة بفريق بحثي، التدرب على 

مهارات جديدة، زيارة مرافق، التدريب 

 النظري ، والتدريب العملي 

 

 ً  : ، الرجاء االجابة على السؤالين التاليينفي حال كان المتقدم للمنحة استاذاً أكاديميا

 النتائج المتوقعة
الرجاء تقديم سرد مختصر على التغيير 

ن المنحة على مستوى االداء، المتوقع م

االبحاث، وطرق التدريس على مستوى 

ي والجامعة التي االداء الشخص

 تعمل/تعملين بها

 

 قة الزيارة بتفعيل التعلم عال
ما هي انعكاسات المنحة على طرق 

واساليب التعليم والتعلم مثل االبداع في 

، تحسن واالبتكار ،التعليم، التغيير، الريادة

    اساليب التعليم،  وتعزيز البحث العلمي  

 

 

 اإلجابة على السؤال التالي: الجامعة، الرجاء في حال كان المتقدم لطلب المنحة يشغل منصباً غير أكاديمي في
اسات المنحة على مستوى ما هي انعك

اآلداء والخدمات التي توفرها من موقعك 

 الحالي في الجامعة التي تعمل/تعملين بها

 

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

 :مثل ،انعكاسات المنحة على سوق العمل

اهمة المنحة بتحسين فرص العمل مس

تحسين اداء  للطلبة في الجامعات، تغيير 

القطاع الخاص، تحسين االنتاج في 

المصانع وتغيير االساليب والخدمات على 

    المستوى االجتماعي 

 

األنشطة التي ستقوم بها لتعميم ما هي 

 الفائدة بعد العودة
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 المجموع عدد الوحدات تكلفة الوحدة البند مرق

      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

  
 

 

 

 الرجاء ارفاق الوثائق التالية مع طلب المنحة:

 رسالة الدعوة من الجهة المستضيفة.   ☐

 صورة عن الهوية الشخصية.   ☐

 السيرة الذاتية   ☐

 وثائق أخرى   ☐

 

 

 

 

 البند الثالث: الموازنة التقديرية

 البند الرابع: الملفات المرفقة


