برنامج الزمالة  GROWTHاإلسرائيلي,البريطاني والفلسطيني
فرصة للخرجين الباحثين في مجال تكنولوجية المياه والصحة

تم إنشاء برنامج الزمالة  GROWTHاإلسرائيلي,البريطاني والفلسطيني من أجل تعزيز الروابط العلمية
بين الباحثين اإلسرائيليين ،البريطانين ،والفلسطينين والمساهمة في تطوير العلوم والبحوث في هذه البلدان
الثالثة .من خالل الزمالة ،يتمكن الخريجين المتميزين من الجامعات الفلسطينية تلقي تمويال لبرنامج
دكتوراه كامل في مجال علوم المياه أو العلوم الصحية المرتبطة به في الجامعات اإلسرائيلية التي
يختارونها.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو  30أغسطس .2016
الرجاء مراسلتنا في اللغة االنجليزية فقط على
 katie.mccants@britishcouncil.orgإذا كان لديك أي سؤال ,يرجى كتابة
" "GROWTH Fellowship Schemeفي سطر الموضوع.

هل أنا مؤهل؟
• زمالة  GROWTHمفتوحة أمام خريجي الجامعات الفلسطينية المهتمين في متابعة
الدكتوراه في موضوع تكنولوجية المياه أو البحوث المتعلقة بالصحة في جامعات
االسرائيلية.
 يجب أن يكون لدى المتقدمين القدرة على إثبات األداء األكاديمي المتميز في
الماجستير والبكالوريوس ،بما في ذلك الكفاءة في طرق البحث واألطروحة نهائية.
 يجب أن يكون لدى المتقدمين القدرة على إثبات وجود مستوى عال في اللغة
اإلنجليزية المكتوبة والشفهية.
 المنح الدراسية تعطى بشكل مؤقت للمتقدمين ،على شرط أن يتم قبولهم الحقا في
برنامج الدكتوراه في جامعات اإلسرائيلية .المتقدمين هم المسؤولون عن تأمين هذا
القبول ،والوفاء بجميع متطلبات الجامعة.

كيف أتقدم بطلب؟
يجب على المتقدمين تعبئة استمارة الطلب على االنترنت باللغة اإلنجليزية .هذا
ويمكن العثور عليها هنا .يجب تعبئة النموذج على يد المرشح .ويجب إرفاق الوثائق
التالية:
• السيرة الذاتية
• الموافقة على شهادة ماجستير
• الموافقة على شهادة البكالوريوس
• نسخة عن أطروحة ماجستير
• صورة من البطاقة الشخصية أو نسخة من جواز السفر
• إرفاق مرجعين بشكل مكتوب .يجب أن يكون واحدة من هذه الرسائل من مستشار
ماجستر لمقدم الطلب.

كيف يتم االختيار النهائي؟
 يتم تقييم الطلبات من قبل هيئة أكاديمية مختارة .خطوات عملية االختيار كما يلي:
 يتم تقييم الطلبات ألول مرة من قبل فريق العلوم واالبتكاراألهلي.
• وبعد ذلك يتم تقييم الطلبات من قبل لجنة االختيار الدولية .المتقدمين الذين يتم
ترشيحيهم سوف يتم دعوتهم لمقابلة شخصية أوعبر سكايب.
• وبمجرد وصول القرار النهائي ،سيتم إخطار المرشحين انه تم قبولهم.
 قرار اختيار المجلس األكاديمي نهائي وسري .لن يتم النظر في أي طعن .المجلس
الثقافي البريطاني غير قادر على التدخل في أي بالغ على قرارات .لن يتم إرسال
مكاتيب رفض للمرشحين الغير ناجحين.

ما هو متوقع من زمالء GROWTH؟
• المشاركة في جميع برامج الدكتوراه والزمالة ،بما في ذلك حضور المؤتمرات ذات
الصلة في المملكة المتحدة
• الوفاء بجميع متطلبات الجامعة المضيفة
• إخطار المجلس الثقافي البريطاني بشكل مكتوب في أية تغييرات
• إجراء اإلبالغ الضروري بناء على طلب من المجلس الثقافي البريطاني

