منح وفرص التمويل:
صا
المنح الدراسية والجامعية المذكورة أدناه تنطبق بشكل محدد على الطالب االسرائيليين ،فبعض المسارات محددة خصي ً
لحاملي الجنسية االسرائيلية .المواطنون االسرائيليون ،المنخرطون في السلك األكاديمي أو الباحثون المستقلون ،يحق لهم
ضا تقديم الطلبات للحصول على المنح الدراسية العامة والمنح األكاديمية التي تقدّ مها الجامعات البريطانية .لكنها ليست
أي ً
مذكورة في هذه القائمة.
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منح مستقلة للطالب االسرائيليين في المملكة المتحدة
كل الجامعات
منح  gnenehehCممولة من قبل مكتب وزارة الخارجية البريطانية و مكتب
الكومنولث والمنظمات الشريكة .تقّدم هذه المنح في كل سنة الى القادة الناشئيين
المميزين لمدة سنة واحدة لمتابعة دراستهم في درجة الماجستير في أي من جامعات
المملكة المتحدة .برنامج المنحة يقدّم فرصة فريدة لقادة المستقبل والمؤثرين
وصانعو القرار من جميع أنحاء العالم لتطويرقدراتهم مهنيا و اكاديميا و توسيع
شبكة تواصلهم و كذلك معايشة الثقافة البريطانية وبناء عالقة دائمة وايجابية مع
بريطانيا .المنحة تغطي الرسوم الجامعية  ،مصروف شهري .وتكاليف السفر و
بدالت مالية اخرى

BA/MA/PhD

كل الجامعات

ُتقدّم المنح لسنة أكاديمية واحدة ،ما بين  2000 - 500جنيه استرليني

MA/PhD

كل الجامعات

ضل
يف ّ
MA/PhD

كل الجامعات

بالتعاون مع بني بريت ليو باك (لندن) لودج ،تقدم المنظمة البريطانية-اليهودية
والصندوق الخيري إيان كارتن منحً ا دراسية لمساعدة الطالب االسرائليين الذين
يدرسون في الدراسات العليا ( الماجستير و الدكتوراه ) في المملكة المتحدة
تقدّم م نحا او ق رو ضا ل لط الب ا ليهود من بريطانيا ،فرنسا ،اسرائيل ودول
الكومنويلث دون عمر  30عا ًما .يتراوح المبلغ عادة ما بين  1000الى 3000
جنيه استرليني
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(بحسب
الجامعة)

قائمة الجامعات
الشريكة

يجب أن تكون أردن ًيا ،لبنان ًيا ،فلسطين ًيا أو سور ًيا وتقيم بشكل اساسي في األردن،
لبنان ،سوريا ،فلسطين أو اسرائيل .
تقدم هذه المؤسسة حوالي  20منحةك ل عام

منح ُتقدّم الى طالب اسرائيليين في جامعات بريطانيا
منحة ممولة من قبل مؤسسة عائلة بالفاتنيكن مفتوحة لكل الطالب المقبوليين ل
London
 MBAمن أصحاب الجنسية الروسية أو اتحاد الدول المستقلة او اسرائيل
Business
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ممولة من قبل المؤسسة الخيرية  Daughters 4وخريجي Emanuel
ّ
)Mond MSc16(1983؛ مفتوحة لكل الطالب المقبوليين في ، MBA
المقيمين في اسرائيلُ .يتوقع من الحاصلين على المنحة المساهمة الجهود
التسويقية للجامعة في المنطقة .ربما تكون األفضلية للمهتمين في القطاع
الخيري .كما ياخذ بالحسبان المتقدون من دوي الدخل المحدود .
قيمة المنحة25000 £ :
تقدم كل عام منحتان الى الطالب المتميزيين في اسرائيل  -يتم اختيارهم بحسب
الذكاء االستثنائين والشخصية والقيادة وااللتزام بالخدمة.
يقوم برنامج منحة فروست (اسرائيل) بتقديم منح للطالب الحاليين في الجامعات
االسرائليية الدراسة لعام واحد في مساقات بدوام كامل لدرجة الماجستير في
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (مواضيع " )STEMفي جامعة
أكسفورد.
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منح للخريجين من أي جامعة اسرائيلية ،للحصول على قبول جامعة ومعهد
لينكولن ،في أي موضوعُ .تعطى األفضلية الى خريجي الجامعة العبرية .مدة
المنحة هي سنة أكاديمية واحدة ( 37أسبوع) إقامة مجانية في كلية لينكولن
(تساوي تقري ًبا  5700جنيها استرلينا).
كلية إكسيتير ،أكسفورد ،بالتعاون مع مؤسسة جامعة بن غوريون المملكة
المتحدة ،تقدم منحة دراسية كاملة لطالب متخرج من جامعة بن غوريون من أجل
متابعة سنة كاملة من دراسة درجة الماجستير في جامعة أكسفورد ،في كلية
إكسيتير.
تغطي التكاليف الكاملة لدراسة الدكتوراة؛ يمكن أن تكون لدى المتقدميين خلفية
مجال في الفنون ،االنسانيات والعلوم االجتماعية ،ويجب أن تكون أبحاثهم مرتبطة
بما تركز عليه مؤسسة وولف  -دراسة متعددة متعددة االختصاصات للعالقات بين
اليهود والمسيحيين والمسلمين.
تقدم منح سير سيغموند ماربرغ الى الطالب الفلسطينيين واالسرائيليين فرصة
إجراء دراسات عليا في حقوق االنسان بدوام كامل في جامعة  .LSEفي العام
 ،2017/2016تبلغ قيمة المنحة  30000جنيها استرليني ،وهي تغطي تكاليف
رسوم الجامعة وتبلغ  20736جنيه استرليني والباقي يغطي تكاليف اإلقامة.
يجب أن يملك المتقدمون قبول رسميا من جامعة  LSEلدراسة الماجستير في
حقول االنسان.
تقدّم الجامعة  5منح تبلغ كل منها  %25من الرسوم الجامعية للطالب من
اسرائيل .
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تقدم منحتان لدراسة درجة الماجستير الى خريجي بتسالئيل الذين أكمال دراستهما
قبل سنة الى أربع سنوات قبل بداية الدراسة في جامعة  .RCAالمنحة تشمل
رسوم الجامعة  ،تكاليف جزئية للمعيشة  ،وتذكرة سفر ذها ًبا وإيا ًبا الى لندن.
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ُتقدّم الى الطالب المقيمين في الشرق األوسط و اللذين يظهرون مواهب استثنائية
والذين سوف سيستفيدون بأفضل شكل من أجل تطوير مواهبهم كفنانين
ومصممين من خالل متابعة دراستهم العليا في إحدى جامعات معاهد الفنون في
لندن.

ما بعد الدكتوراة

ما بعد الدكتوراة

ما بعد الدكتوراة

واحدة من منح شيفينيج س ُتقدم في كل عام لدراسة درجة الماجستير في جامعة
.UCL
منحة ممولة بالكامل لطالب من اسرائيل لدراسة درجة الماجستير لعام كامل في
جامعة بروكس.

فرض تمويل للباحثين الخريجين وزيارات البحث
للباحثين من أي دولة الذي يتابعون بحوث ما بعد الدكتوراة في المملكة
أي جامعة
المتحدة .المنحة لعامين وتغطي مجموعة واسعة من العلوم الطبيعية
واالجتماعية ،الهندسة واالنسانيات.
منح البحث ما بعد الدكتوراة من بالفاتنيك تسمح للعلماء االسرائيليين ذوي
Cambridge
المهارات االستثنائية بأن يكملوا أبحاثهم في جامعة كامبريدج ،بينما
University
يقومون بالتبادل الدراسي ودعم زيادة التفاهم بين الباحثين في بريطانيا
وفي اسرائيل .المؤهلون  -االسرائيليون الذين يسعون الى إجراء
بحوثهم األولى ما بعد الدكتوراة في مجاالت العلوم الحياتية ،العلوم
الفيزيائية والهندسة في جامعة كامبريدج .سيحصل المؤهلون على منحة
سنوية من  30000باوند ويمكن تمديد المنحة الى فترة حتى سنتين .يتم
تمويل السنة الثانية بحسب الرضا عن اتباع المنحة في السنة األولى
وشرط الحصول على موافقة اللجنة العليا.
ُتقدّم في كل سنة في مجاالت العلوم الطبيية والدقيقة والحياتية ،وفي
أي جامعة
الهندسة واالنسانيات والعلوم االجتماعيةُ .تقدّم المنح لعام واحد للدراسات
والبحوث ما بعد الدكتوراة في الخارج .يمكن للمؤهلين اختيار تقسيم
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المنحة على فترة سنتين.
تسمح للباحثين في بداية مسيرتهم في مجال الطب المتجدد في بريطانيا
واسرائيل بحضور زيارات بحثية لمدة حتى  6أشهر تر ّكز على تطوير
روابط بحثية وتعاون علمي.
البرنامج مفتوح لشراكة من عام وثالثة أعوام في أي قسم من العلوم
االنسانية أو العلوم االجتماعية .تصل المنح الى حد أقصى ل 10000
جنيه استرليني في السنة.

البرنامج يقدم فرصة للباحثين في المجال الطب الحيوي من الشرق
األوسط بزيارة مؤسسة أبحاث يختارونها في المملكة المتحدة؛ المنحة
ستغطي تكاليف السفر والمصاريف لفترة حتى أربعة أسابيع.
 ICSRتقدّم للقادة الشبان من اسرائيل والعالم العربي فرصة الحضور الى
لندن لفترة أربعة أشهر .هدف المنحة هو تزويد القادة الشباب من
اسرائيل والعالم العربي فرصة لتطوير أفكارهم حول كيفية دعم السالم
والفهم في منطقة الشرق األوسط .فهم يقضون االشهر األربع في كلية
كينغ في لندن في البحث والمناظرات والحوار الب ّناء في بيئة سياسية
محايدة.
منحة من شهر او شهرين في مؤسسة وولف ،هي مختصة في دراسة
العالقات ما بين اليهود والمسيحيين والمسلمين من وجهات نظر متعددة.
سيحصل المؤهلون على إقامة مجانية في كامبريدج وتذكرة سفر ذهابا ل
كامبردج و عودة .

