
ي إعداد وتقديم ُمركزات رواد ف

المركز المثلث وبدو الشمال



إرتقاءمنحة ❖
موشالمنحة ❖
روتشيلدمنحة سفراء ❖
حمنحة ❖ بير
הישגים להייטק  منحة ❖
منح عميد الطلبة❖
منحة سحلب❖
منحة مجلس التعليم ❖

العالي ووزارة المعارف
منح الصناديق الخاصة ❖

المختلفة
برنامج مسار للقيادة❖





المنحةستحقاقاشروط 

طالب من المجتمع العربي، الدرزي والشركسي•

الطالب مسجل في مؤسسة معتمدة للتعليم العالي•

الطالب مسجل لسنة التعليم األولى من أجل التعلم للقب األول كطالب عادي•

ساعة أسبوعية12برنامج التعليم للطالب ال يقل عن •

(سنة أولى)ساعة 40تأهيل وتطوع في المجتمع لمدة •

(في السنة الثانية، الثالثة والرابعة)ساعة 80تطوع •

ال يشمل منحة)أو سوف أحصل عليها لهذه السنة / مجموع المنح التي حصلت عليها•
(.عشرون ألف شيكل جديد)شيكل جديد 20,000-ال يتعدى ال"( إرتقاء"

التوجيهية في نطاق نشاط سوف يتم تحديده من قبل اللجنة-ساعات التطوع في المجتمع•
.بيرحأو جهة أخرى تم تأهيلها لذلك، بما في ذلك /و



مجاالت التعليمتدريجمركبات العالمة النهائية و

للحالة 
اإلجتماعية 
ةواإلقتصادي

60%

لمجال 
التعليم

40%



درجة ددرجة جدرجة بدرجة أ

العلوم االنسانيةعلم اإلجتماععلوم اإلدارةموسيقى

علم اآلثارحقوقإدارة أعمالفن وتصميم

تربيةمواضيع مساعدة طبيةإدارة عامةلقب أكاديمي في تدريس العلوم

صيدلةالعالج الطبيعيهندسة معماريةاقتصاد

علم البصرياتتمريضعلوم الطبيعة البيولوجيةعلم نفس

طب األسنانمحاسبةرياضيات

إحصاءعلوم الطبيعة الفيزيائية

طب عامكيمياء

زراعة

هندسة

علوم الحاسوب

طب بيطري

اضطرابات التواصل

اإلجتماعيالعمل 

ياسيةاقتصاد، فلسفة وعلوم س: البرنامج المدمج

تصنيف مجال التعليم



تقسيم المبلغ خالل سنوات التعليم

4سنة 3سنة 2سنة 1سنة 

ח"ש8000ח"ש8000ח"ש10000ח"ש10000

سنوات4للقب * 



موشالمنحة 



120,000   ₪
الذي موشالعلى يد المتطوع مارتين 2009أُقيمت المنحة في سنة 

.ليميؤمن بإمكانية إحداث التغيير المجتمعي من خالل التعلم والتع

.  لذلك تُمنح المنحة لطالب ذوي صعوبات اقتصادية واجتماعية



شروط القبول األولية

(2020' ב\'סמסטר א)طالب سنة اولى•

)العائلةفي(األكاديميالتعليمفياألولالدور•

الحسابات\الطب\الحاسوبعلم\الهندسة :التعليممجاالت•

.واالقتصاد

\أبيبتلجامعة\العبريةالجامعة :األكاديميةالمؤسسة•
كلية\حيفاجامعة\التخنيونمعهد\جريونبنجامعة

.לבמכוןليفمعهد\شمعونساميكلية\براودةاورط



براودةكلية اورط كلية سامي شمعونجامعة حيفا جريونجامعة بن معهد التخنيون جامعة تل ابيب الجامعة العبرية 

הנדסת חשמל  

ומחשבים

מתמטיקה

מדעי המחשב

רפואה

כלכלה

מנהל עסקים 

סטטיסטיקה

מדע הנתונים  

משפטים חשבונאות  

מ"פכ

הנדסת חשמל  

. פיזיקה יישומית 

מדעי המחשב  

הנדסת חשמל  

הנדסת תעשייה  

וניהול  

הנדסת חומרים 

הנדסה מכנית  

רפואה  

מתמטיקה  

כלכלה  

מנהל עסקים 

חשבונאות  

משפטים דו  

מדעים  / חוגי

.  להייטק 

הנדסת תוכנה  

הנדסת חשמל

הנדסה אזרחית  

והסביבה הנדסת  

מחשבים

הנדסת מכונות

הנדסת תעשייה  

וניהול

מדעי המחשב  

הנדסת מערכת  

מידע  

אווירונוטיקה

וחלל רפואה

מתמטיקה

מדע והנדסה של 

חומרים 

.הנדסה כימית 

הנדסת תוכנה  

מדעי המחשב  

הנדסת חשמל  

ומחשבים  

הנדסת תעשייה  

וניהול  

הנדסת מערכת  

מידע  

הנדסת מכונות  

הנדסת חומרים 

הנדסה כימית  

הנדסת בניין

רפואה  

חשבנואות

וכלכלה  

דו חוגי 

הנדסת  

כימיה  /חומרים

מדעי  

המחשב  

מערכות  

.  מידע 

הנדסת תוכנה

הנדסת מכונות

הנדסת חשמל  

ואלקטרוניקה  

הנדסת תעשייה  

וניהול  

הנדסת כימית

. הנדסת בניין 

תוכנה  הנדסת 

חשמל  הנדסת 

ואלקטרוניקה  

הנדסת מכונות  

תעשייה  הנדסת 

וניהול  

מערכות  הנדסת 

.  מידע 



قائمة الملفات المطلوبة 

בת הזוג /במידה והוריך או אתה או בןשאלון מועמד 
מקבלים קצבאות מביטוח  ( לנשואים בלבד)

. יש לצרף אסמכתה על כך-לאומי 

שלך  –חודשים אחורה 3פירוט תדפיסי בנק 
אה יש לצרף /במידה והינך נשוי)ושל הורייך 

( בת הזוג/תדפיסי חשבון בנק של בןבנוסף

ה  /שאינו( לנשואים בלבד)בת זוג /הורה או בן
" מעמד לא עובד"יש לצרף אישור –ת /עובד

.  מביטוח לאומי

חודשים  3פירוט תדפיסי כרטיסי אשראי 
במידה והינך )שלך ושל הורייך -אחורה 

תדפיסי חשבון בנק  בנוסףאה יש לצרף /נשוי
(בת הזוג/של בן

יש לצרף –בת זוג עצמאיים /הורה עצמאי או בן
.  שומת מס עדכנית אחרונה

.מכינה/תיל/אסמכתא לציון פסיכומטרי.תלושי שכר אחרונים של הוריך3

אבחונים שונים שביצעת הקשורים להקלות  
'הפרעות קשב וכו, לקויות למידה–באקדמיה 

.גיליון ציוני בגרות





عن المنحة .تطوعمقابلمنحة•

يدادموندصندوقتأسيسمنمجتمعيةقيادةبرنامج•
.روتشيلد

في.البالدأنحاءكلفيتعملروتشيلدسفراءمنظمة•
يأتونجامعيينطلبةوهماليوم،عضو330المنظمة

.والجغرافيةاالجتماعيةالضواحيمن

مرونيسنواتثالثلمدةللبرنامجالسفراءقبوليتم•
دي،الفرالمستوىعلىوتدريبتطوربعمليةخاللها

.أسبوعيةساعة12لمدةواالجتماعي

.شيكلألف20السنويةالمنحةقيمة•



المنحةأهداف

ة اجتماعي-تدريب ومتابعة للطالب من فئات تعاني من اوضاع اقتصادية
.صعبة

.استخراج قدرات شخصية علمية وعملية من الطالب

.توفير المعرفة والوعي االجتماعي من خالل التعلم من التجربة

قيادة الخريجين الى وظائف تؤهلهم للتأثير المجتمعي



جامعة حيفا التخنيون جامعة تل ابيب

الجامعة العبرية 
في القدس

جامعة بن 
غوريون

كلية سايبر

كلية تل حاي
كلية سامي 

شمعون
ة الكلية االكاديمي

.يافا-تل ابيب

المؤسسات االكاديمية 



متطلبات 
البرنامج

.اإلرادة والدافع للعمل من أجل تقدم المجتمع في إسرائيل

.الرغبة وااللتزام بالتعلم والتطوير الشخصي والمهني واألكاديمي

(أربع ساعات)حضور اجتماع مجموعة واحدة مرة واحدة في األسبوع 

في منظمة في القطاعات ( ساعات أسبوعية ، تزداد من سنة إلى أخرى8إلى 4)االنخراط بنشاط اجتماعي 
. االجتماعية أو العامة أو الخاصة

. ساعات أسبوعية كل عام10ص يخصت

.جميع المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي سيتم تحديدها ضمن البرنامجبالمشاركة

ما بعد الحصول على المنحة



(يفمراحل التصن)كيف يتم القبول للبرنامج؟ 

استمارة 
تسجيل 

مركز تقييم 
مقابلة 
شخصية 

لقاء توجيه 
جماعي



ر حتى نهاية شه–فترة التسجيل 
حزيران

30.6.2020



بيرحمنحة



عن المنحة

.للسنةشيكل5200تبلغبيرحمنحة❖

مالتعليمؤسساتإحدىفييدرسونالذينللطالبمخصصةالمنحة❖

.اسرائيلفيبهاالمعترفالعالي

.العاطفيةوالتعليميةالمساعدةإلىيحتاجونالذينلألطفالتوجيهأنشطة❖

يساعداليوبالتإيجابيًاونموذًجاشخصيًااهتماًماالطفلالمرشديعطي❖

.واالزدهاراإليجابيالذاتاحتراموتنميةإمكاناته،إدراكعلىالطفل

.المتاحةاألماكنأساسوعلىبيرحموقعفيالتسجيليتم❖



(نيفمراحل التص)كيف يتم القبول للبرنامج؟ 

التسجيل عبر الموقع 
يفتح التسجيل للعام )

المقبل في 
1.9.20)

1

لينللمتسجاألفضلية 
ولسكان , أوال

. البلدة

2

مقابلة شخصية مع 
مركز البرنامج

3

عادة تبدأ بداية 
(חונכות)التوجيه 

خالل بيراحفي 
شهر أكتوبر

4





أهداف البرنامج

م مواضيع الهندسة والعلوتمكين طالب من ضواحي البالد باالنخراط في ❖
.االجتماعي واالقتصادي, كأداة للحراك الشخصيالدقيقة 

.دتنويع وزيادة في عدد الخريجين من مواضيع العلوم والهندسة في البال❖

مساعدة ودعم الطالب في البرنامج من أجل تعزيز القدرات الشخصية في❖
.التعليم العالي



جمهور الهدف

طالب المعنيين بتعلّم مواضيع الهندسة والعلوم الدقيقة❖

كالرياضيات والفيزياء: إضافة وحدات للبجروت/ طالب بحاجة لتحسين❖

طالب ذوي قدرات تعليمية جيدة وبحاجة لمنحة دراسية❖



البرامج التحضيرية

قصيرة-מכינה 

أشهر9

4-6: التسجيل 

10شهر : بداية التعليم 

طويلة -קדם מכינה 

شهر13

2-5: التسجيل 

6شهر : بداية التعليم 

انيةللمرحلة الثلإلنتقالامتحانات قبول ** 

مغلق
ما زال مستمر



شروط القبول

قصيرة-מכינה

ى حت)البسيخومتريعلى األقل في 500
(7موعد 

على األقل85رياضيات وحدات3

على األقل60رياضيات وحدات 4

ال فما فوق 80رياضيات بعالمة وحدات 5
!يتم قبولهم

طويلة-קדם מכינה

وحدات رياضيات 3

على االقل60وحدات رياضيات 4

אדם מילאامتحان قبول وتشخيص من 

غير إلزامي   البسيخومتري** 



ماذا يتلقى الطالب خالل السنة التحضيرية؟

قسط تعليم ممول ❖

₪ 1200مصروف جيب شهري بقيمة ❖

دروس خصوصية❖

دورة بسيخومتري ممولة❖

كتب تعليمية❖

(على توصية المستشارة التعليميةبناًءا)تشخيص صعوبات تعليمية ❖



ماذا يتلقى الطالب خالل التعليم األكاديمي؟
(ما بعد القبول)

.التحضيرية ، والسنة األولىقسط تعليم ممول للسنة ❖

₪ 10000:منحة تعليمية ❖

.حاسوب نقّال❖

دروس مكثفة وخصوصية❖

.لورشات عم❖



وما هي شروط القبول لكل مؤسسة؟ , أين نتعلم

شهادة بجروت كاملة1.

بسيخومتري2500.

ياعيل3113.

+  85رياضيات بعالمة 43.

امتحان قبول

60رياضيات بعالمة 54.

55رياضيات بعالمة 65.

أو

7+ شهادة بجروت جزئية 1.

وحدات 

بسيخومتري2550.

113ياعيل3.

+  85رياضيات بعالمة 43.

امتحان قبول

60رياضيات بعالمة 54.

55رياضيات بعالمة 65.

فما فوق18جيل 1.

سنة تعليمية212.

فما فوق55وحدات بعالمة 37.

فما 500ميماد/ بسيخومتري4.

فما فوق85ياعيلفوق 

/  ريالبسيخومتالقسم الكمي في 5.

فما فوق115ميماد

فما 70وحدات رياضيات 64.

فوق

6-5لمن لم يستوفي الشروط **

إلمتحانيتقدم 

سنة تعليمية112.

وحدات7بجروت كاملة أو 2.

بسيخومتري3500.

في )قسم اإلنجليزي 4.

فما 70بعالمة ( البيسخومتري

فوق

84ياعيل5.

5أو 60رياضيات 64.

على األقل55رياضيات 

يتقدم 6لمن لم يستوفي الشرط **

ة وعليه الحصول على عالمإلمتحان

على األقل60



قائمة المواضيع



ةمنح عميد الطلب



الطلبة د يعممنح 
عميد الطالب هو المسؤول عن معالجة حقوق الطالب وتقديم المساعدة في حل 

.القضايا الشخصية واالجتماعية واالقتصادية المتعلقة بحياة الطالب

الب عميد الطالب هو هيئة تابعة لمؤسسة التعليم العالي وهي موكله بحقوق الط
لمتعلقة وعليه مساعد الطالب في حل المشاكل الشخصية واالجتماعية واالقتصادية ا

... (كأمومة )بحياته ، بما في ذلك دعم الطالب في مراحلة مختلفة من حياتها 

لمنح تقديم ا: يقدم عميد الطالب للطالب مجموعة متنوعة من خدمات المساعدة ، مثل
ثل م)دروس  مساعدة للطالب من فئات مختلفة , الدراسية ،واستشارات نفسية 

ب ، والمساعدة في العثور على عمل مناس( المهاجرين وأصحاب القدرات الخاصة 
.  للطالب والخريجين



جامعة  العبرية ال
لدي المتقدم بشكل عام ، يتم تحديد المستحقين للحصول على المنحة بناًء على الوضع االجتماعي واالقتصادي لوا❖

صول على سيطلب من المتقدمين للح. يتم تقدير الوضع االقتصادي من خالل الدخل الشهري اإلجمالي للفرد. للمنحة
.منحة تقديم شهادات الدخل

لحصول مؤهالً ل( على النحو الذي تحدده لجنة اإلغاثة)دخل األسرة مرتفعًا نسبيًا / لن يكون الطالب الذي يكون دخله 
.على منحة حتى إذا كان درجاتها مرتفعًا

.أو تقديم المناهج الدراسية/ إن الحصول على المنحة مشروط بترتيب دفع الرسوم الدراسية و 

التي يجوز للجامعة أن تطلب من الطالب سداد أي مبلغ حصل عليه على حساب المنحة أو حصته في الدروس والمواعيد
:تحددها الجامعة في هذه الحاالت

.أو بقرار من مؤسسات الجامعة/ بمبادرة من الطالب و -التوقف عن الدراسة 

ييرات أو عدم تحديث التغ/ الكشف عن المعلومات غير الصحيحة المقدمة من الطالب واستخدامها كأساس لمنح المنحة و 
.على التفاصيل التي تم ملؤها عند تقديم نموذج الطلب

.لمناسبإذا لم يكن كذلك ، فقد استوفى الطالب المتطلبات المحددة كإلزامية لجميع الطالب من خالل اإلطار األكاديمي ا

https://studean.huji.ac.il/book/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2


بئر السبع -ة بن غوريون جامع

. يحصل طالب اللقب األول منح دراسية من خالل الجامعة •

: حسب معايير 

المنح الدراسية للرياضيين المتميزين•

.  المنح الدراسية للطالب ذوي اإلعاقات الجسدية•

.المنح الدراسية للطالب المتفوقين في األنشطة االجتماعية التطوعية•

.يجب على الطالب الجامعيين الذين يحصلون على منحة دراسية القيام بنشاط اجتماعي للمنحة•

:لجان المنح الدراسية•

.للطالب سنة ثانية وما فوق 31/8/2020التسجيل للمنح الدراسية مفتوح حتى •

ى يجوز لهم التقديم من تاريخ اإلخطار بقبولهم بالجامعة حت(: الطالب الذين تم قبولهم في الجامعة للعام الدراسي)للطالب الجدد •
18/10/2020  .



جامعة حيفا 



مساعدة من خالل قروض-ايالنبار



ة منح المجالس المحلي
والبلديات



منحة سحلب



عن المنحة
ها من المنحة معده لطالب مواطني إسرائيل الذين يدرسون في الجامعات والكليات المعترف ب❖

.قبل مجلس التعليم العالي

من قسط التعليم في % 60الطالب الذي يشارك في البرنامج بشكل كامل يستحق منحه بقيمة ❖
.الجامعات في البالد التي تمولها الدولة

حان المشاركة في برنامج سحلب ال تمنع الطالب الجامعيين من اخذ منحه او قرض اخر يمن❖
.من الدولة

.هي منحه معده لطلبة اللقب األول فقط❖

ميهالتعليساعات تطوعيه اسبوعيه تقسم على مدار السنة 4يطلب من الطالب الجامعي تقديم ❖
ساعه تدريب وارشاد 13وكما يجب على الطالب اجتياز ( ساعه تطوعيه بالمجمل100)

(.ساعه تقريبا113)بالمجموع 

1.5.2020يبدأ التسجيل للمنحة بتاريخ ❖

15.7.2020ينتهي التسجيل للمنحة بتاريخ ❖



منحة مجلس التعليم 
العالي ووزارة التربية 

والتعليم



عن المنحة
,  معترف فيهابمؤسسات تعليميه أكاديمية(يحصلون على قرض فقط) المنحة مخصصه لطالب لقب اول ولقب ثاني ❖

( תעודת הנדסאי)هندسيونطالب سنه تحضيريه ولطالب يتعلمون 

عدد اإلخوة الوضع االقتصادي، الوضع االجتماعي،:يتم األخذ بالمعايير والمعطيات التالية في قبول طلب المنحة❖
، مّدة (حةليست شرطا في القبول للمن)واألخوات، الجيل، منطقة السكن، إعاقة، الخدمة في الجيش والخدمة المدنية 

..التعليم، موضوع التعليم، تكلفة التعليم، المساعدات الخارجية التي يتلقاها الطالب وغيرها

او قرض ( درجة أ ودرجة ب و ج)درجات 3وحسب المعطيات التي ارسها الطالب يتم تصنيف قيمة المنحة حسب ❖
:كالتالي

(درجة أ)ج.ش12480منحة بقيمة •

(درجة ب)ج.ش6240منحة بقيمة •

(درجة ج) ج.ش4000منحة بقيمة •

يتم ارجاعها )غير ربوية وبدون فوائد مع العلم انهاج.ش7000بقدر ( הלוואה)قرض•
(.قسط36ب 



منح صناديق خاصة
وعامة مختلفة



منحة وسام خميس 

يةمتطلبات إضافساعات التطوعلمن المنحة ؟؟مبلغ المنحةمتى نسجل ؟؟المنحة

منحة وسام خميس
ال يوجدطالب عرب ويهود₪  01/032500>-01/02

يتعلمون مواضيع 

مفضلة 

المواضيع : 2020

العلمية ،حسابات 

هندسة حاسوب 

،صناعة وادارة

.العليايقدم الصندوق منًحا لإلسرائيليين العرب واليهود على حد سواء، وذلك لدعمهم في مسيرتهم التعليمية في المعاهد

.يعمل الصندوق بشكل خاص على تعزيز وترسيخ أسس وقواعد السالم، التميز، والحوار البناء



منحة صندوق جروس

يةمتطلبات إضافساعات التطوعلمن المنحة ؟؟مبلغ المنحةمتى نسجل ؟؟المنحة

منحة جروس 

₪ 5000-₪  15/122500>-01/09קרן גרוס

أنهوا الخدمة طالب

العسكرية أو المدنية من 

ياألقليات وسكان الضواح
ساعة 65

ع لوضحسب اافضلية 

االقتصادي

البالد ات المعترف بها فيأو الكليات يدرسون في الجامعللطالب الجامعيين الذين يالمنحة معده

.وقد انهوا الخدمة العسكرية او المدنية من األقليات السكانية



منحة سنابل العلم 

يةمتطلبات إضافساعات التطوعلمن المنحة ؟؟مبلغ المنحةمتى نسجل ؟؟المنحة

طالب الجامعات في ₪  30/103000>-01/10منحة سنابل العلم 

ال يوجد البالد 

األولوية لطالب 

الجامعات وحسب 

معايير اقتصادية 

واجتماعية

لمساهمة في ين من ارعالمتبسنابل العلم هي جمعية قُطرية تطّوعية غير ربحية تعمل على تمكين 

.سداد أقساط التعليم لطالب الجامعات العرب



بيادسةمنحة صندوق رقية 

متطلبات إضافيةساعات التطوعلمن المنحة ؟؟مبلغ المنحةمتى نسجل ؟؟المنحة

₪ 30/091000>-01/09بيادسةمنحة روضة 
طالب  متفوقين في 

اللقب أول في السنة 

األولى او الثانية من

ات التعليم قي االكاديمي

طينية اإلسرائيلية والفلس

تمنح للطالب ال يوجد 

المحتاجين جدا 

ون في يعمل على دعم الطالب العرب الذين يدرس, لدعم الطالب الجامعيين العرببيادسةصندوق الحاجة رقية 

.المعاهد والجامعات اإلسرائيلية المعترف بها

إلكمال المسيرة قطري ولكافة أبناء األقلية العربية على مختلف طوائفهم لدعم شبابنابيادسةصندوق الحاجة رقية 

التعليمية



منحة جمعية المعالي 

ةمتطلبات إضافيساعات التطوعلمن المنحة ؟؟مبلغ المنحةمتى نسجل ؟؟المنحة

:  منحة المعالي

₪ 5000-₪ 2000من كل سنة 5شهر منحة مالية ( 1)

10000       ₪

دطالب لقب أول في البال

(3-2-1)طالب طب سنة 

ال توجد 

مقابل تجنيد متبرع

لكفالة طالب علم 

جامعي بمبلغ شهري 

رمزي

قيمة المنحة تحدد 

حسب معايير 

اجتماعية 

نقاط) واقتصادية 

(استحقاق

وجاءت من اجل رفع نسبة االهتمام في التعليم في 2014أُنشأت في عام . جمعية خيرية قطرية مستقلة

منح خالل السنة 3الجمعية تقدم . بالدنا

منحة حاسوب(2)

لغات 6قاموس (  3)

من كل سنة 9شهر 

دطالب لقب أول في البال₪ 2000قيمة الحاسوب 

ع مقابل تجنيد متبر

لكفالة طالب علم 

جامعي بمبلغ شهري 

رمزي

نفس الشرط أعاله

تمرير القاموس 

لطالب اخر





برنامج مسار

ن المجتمع برنامج القيادة قبل التعليم العالي للشباب م•
العربي يساعد خريجي الثانويات في اكتساب
المهارات والقدرات المطلوبة لالنخراط في 

المؤسسات االكاديمية بشكل أفضل 

أيام 5حزيران على مدار –يمتد من شهر أيلول •
باألسبوع

دهم يقدم البرنامج دعم ومرافقة للمشتركين ويساع•
ت، على بلورة الشخصية، التغلب على الصعوبا

ز مواجهة التحديات بطريقة افضل، الطموح للتميً 
وصنع تغيير مجتمعي

برنامج مجاني•



ماذا يتضمن البرنامج



المنحالصطيادنصائح

ي هناك الكثير من المنح والت: ابحث بحكمة 1.
ث عن تالئم شرائح مجتمعية مختلفة لذلك ابح

.المنحة المناسبة لك 

يعة عن التقدم للمنح بحجة انها مضال تتنازل 2.
ذ وضعي منيح أكيد مش رح اوخ" للوقت  او 

هدف يتم رصد مبالغ كبيرة للمنح وال"  منحة 
منها مساعدة الطالب الجامعيين وهي متنوعه

.بحيث تناسب الجميع 

.كل المستندات المطلوبةقم بإرفاق 3.

قم بإعداد جدول منح مع : النظام والترتيب 4.
ليممتطلبات كل منحة والموعد النهائي للتس

من اآلخر ؟ 



ندات عدة نسخ من المستتصوير / قم بطباعة . 5
المهمة 

الذي يشرح ارفاق مكتوب شخصي يمكن . 6
ثير في ك, لماذا حسب رايك انت تستحق المنحة 

من المرات ينجح االمر

ب ساعات التي تتطلال تتردد بالتسجيل للمنح . 7
وع بالعكس للتط" ما عندي وقت" تطوع بحجة 

سيرتك قيمة إضافية قد يساعدك فيما بعد ويثري
ب اولوياتكعليك فقط تقسيم وقتك وترتي, الذاتية 



كز ي رواد في المرا\جلسات استشارة منح مجانية لدى ُمركزات
المختلفة




