دليلك للحصول على المنحة

ما ىي العوامل التي تؤىمك لمحصول عمى منحة؟
-1

تقدير التخرج في الدراسة الجامعية

-2

دقة المعمومات أثناء تعبئة الطمب

-3

TOEFL or IELTS

-4

محتوي مقالة األىدافStatement of Purpose (SOP) motivation letter -

-5

قوة خطابات التوصية – Recommendation letters

 - 6خبرات ذات عالقة بمجال الدراسة.
-7

وجود تناسق بين كل ما سبق.

Statement of Purpose - Letter of Intent - motivation letter
 -1ىي

 Essayمقالة توضح أىدافك من الدراسة ولماذا تريد أن تقوم بيذه الدراسة وأىدافك

المستقبمية في صفحة أو اثنتين

-2

وىذه المقالة ليا اعتبار كبير في االختيار وبالتالي تحتاج لكتابتيا بعناية وقد يستغرق ذلك

عدة أيام وقد تحتاج لكتابة مقالة مختمفة لكل جامعة نظ ار الختالف متطمبات الجامعة في ىذه

المقالة واىتماماتيا.

ما ىي أفضل الدول لمدراسة؟
 الدول األكثر تقدماً غالباً ما تكون الدراسة فييا ذات قيمة أعمى.
 ولكن ىناك عوامل أخرى:
 عامل المغة.
 وجود منح دراسية.
 عامل سيولة الحصول عمى تأشيرة الدخول.

فائدة الدراسة بالخارج؟
 .1ارتفاع مستوى الجامعات في دول مثل الواليات المتحدة وكندا وألمانيا والمممكة المتحدة وفرنسا
واستراليا وغيرىا كثير.

 .2االحتكاك بطمبة أجانب .

 .3الخبرة اليائمة من الحياة في بمد أجنبي.
 .4مواضيع األبحاث تكون مرتبطة بتطبيقات ومشاكل حقيقية وبالتالي فنتائج البحث يكون ليا أىمية
عممية.

 .5المكتبات والمعمومات المتاحة عن طريق الجامعة مثل المراجع التي يمكنك الحصول عمييا من

مكتبات جامعات أخرى أو المعمومات اإللكترونية التي تشترك فييا الجامعة فتتيح لك الحصول عمى

أبحاث عن طريق اإلنترنت مما يوفر وقتا كبي ار في البحث.

 .6وجود مواد عممية حديثة قد تكون ال تدرس في الجامعات العربية .

 .7الجامعات المتقدمة تتيح لك التعمم من أساتذة ليم احتكاك بأحدث األبحاث وبأحدث التطبيقات العممية
ليذه األبحاث

صعوبات الدراسة في الخارج؟
.1

عدم إتقان لمغة يشكل عقبة كبيرة أثناء الدراسة.

.2

اختالف أسموب التدريس قد يشكل عقبة في الشيور األولى

.3

اختالف الثقافة والدين بين بمدك و بمد الدراسة يشكل عبء نفسي شديد

.االعتياد عمى الحفظ وعدم وجود قدرة عمى التفكير المستقل قد يشكل صعوبة في الفترة األولى من الدراسة

.4

.أحيانا تكون الدراسة مرتبطة بواقع بمد الدراسة والذي قد يكون مختمفا تماما عن بمدك األصمي

.5

.اختالف القوانين ونظم الحياة تشكل عبأ حيث أن عميك أن تتعرف عمى األمور التي تحتاجيا لممعيشة

.6

.صعوبات تطبيق ما تعممتو في الخارج عند عودتك لبمدك األم

.7

Scholarships (Master & PhD)
Sample of annual scholarships: PhD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fulbright - USA
DAAD – Germany
French Consulate
Islamic Bank
Turkish Government
South Africa
Malysia

Sample of annual scholarships: Master
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

HESPAL – UK
Al-Fakhoura – UK, Italy, Turkey, Malyasia
Saïd Foundation – UK
Hani Qadumi foundation – UK, USA & Canada
Chevening – UK
Open Society Institute & Essex University – UK
University of Durham
LSE – UK
Goldsmiths College, University of London – UK
Strathclyde university– UK
DAAD – Germany & Jordan

Sample of non-annual scholarships
1.
2.
3.
4.

The O2 MBA Scholarship
Joint Royal Holloway/Marshall Scholarships 2011
Kofi Annan Fellowship 2011
TWAS-USM Postdoctoral Fellowship Program

منحة جامعة الممك عبد العزيز 5.
6. Shuttle worth Foundation fellowship
7. Goldsmiths Humanitarian Scholarship

Most Important Steps to get a scholarship:

TOEFL / IELTS

1.

- Plan, join intensive language courses before taking the test
- Work hard on developing your English
- TOEFL = Test of English as a Foreign Language = 580 – 600
- IELTS = International English Language Testing System = 6 - 7
University Acceptance Letter

2.

 - 1مراسمة الجامعات التي تقدم المنح.
 - 2مراسمة عدد كبير من الجامعات المتميزة و المتفوقة في بمد معين عالميا (كحد أدنى  7جامعات) في

آن واحد يضمن لك فرصة أفضل و ذلك من خالل:

.3

.a

افتح عمى جوجل واكتب““..………top universities in

.b

تصفح كل جامعة عمى حده وبصبر

.c

تصفح البرامج والتخصصات المتوفرة بتأن واق أر كل تفاصيل البرنامج

.d

انقر عمى “ ”Apply Nowعند وصولك لمبرنامج المناسب

.e

عبئ بياناتك المطموبة

مقابالت المنح () Interview

 .1إن دعوتك إلجراء مقابمة تعني أنك تجاوزت الخطوة األولى وىي تقديم طمب المنح ،وغالبا ما تكون
ىذه األوراق قد أعطت انطباعا جيدا لدى الجية المانحة ولذلك تمت دعوتك ليذه المقابمة .لذا عميك

تجييز نفسك جيدا

 .2حاول الحصول عمى معمومات عن الجية المانحة التي ستقابمك ،اىتماماتيا وتوجياتيا.
مثال /مانحي  Fulbrightييتمون بإعداد القادة.
مانحي  HESPAL & DAADييتمون بتطوير الطاقم األكاديمي.
.3

في المقابمة أظير قدراتك ومياراتك بقدر ما تستطيع .كن مبتسما .كن صادقا وواثقا .استمع

باىتمام .أظير حماستك

توفر منحة دراسية
المنح الدراسية متوفرة وبأعداد كبيرة وىناك عدد من طرق البحث عن منح:
 - 1موقع الجامعة اإلسالمية http://exrelation.iugaza.edu.ps/ar/Scholarships.aspx

 - 2جوجل.
 Facebook - 3عبر صفحتنا https://www.facebook.com/scholar.iug

تابع:
أما عن أىم المنظمات الدولية والو ازرات الميتمة بالمنح فيناك:
** منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة (اليونسكو)
/http://www.unesco.org/ar/home
** وزارة التربية والتعميم العالي الفمسطيني
/http://www.mohe.gov.ps
** منح دراسية من البنك الدولي www.fastweb.com
** الدراسة حول العالم www.worldwide.edu
** الدراسة بالخارج www.studyabroad.com

** برنامج التبادل الطالبي www.travelabroad.com
**برنامج الحكومة األمريكية لمتبادل الطالبي /www.iie.org/fulbright

