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علن وزارة الخارجية البريطانية عن بدء إستقبال طلبات التقديم لمنحة تشيفنينغ للعام ت

 8102نوفمبر /تشرين الثاني 6أغسطس حتى /آب 6من  9102/9191الدراسي 

 ما هي منحة تشيفنينغ؟

ي جامعة بريطانية لمدة عام دراسي أي تخصص وأهي منحة لدراسة برنامج الماجستير في 

المنحة مقدمة من  الحكومة البرطانية وممولة من وزارة الخارجية ودول الكمونويلث . واحد

يين تستهدف المنحة القادة المستقبل. باالضافة لشركاء محليين مثل البنوك والمؤسسات المحلية

الناشطين االجتماعيين الذين يهدفون الى خدمة مجتمعاتهم بعد و  ا  متفوقيين اكاديميواالشخاص ال

تقدم تشيفنينغ فرصة نادرة لهؤالء القادة لتطوير . حصولهم على المنحة والعودة الى بلدانهم

  . قدراتهم ومهاراتهم المهنية باالضافة الى فرصة تجربة الحياة والدراسة في بريطانيا

 تشيفنينغمميزات منحة 

  (MBAهنالك شروط على تمويل برامج ال ) لتكاليف الدراسية ممولة بالكاملا  -0

 تكاليف المعيشة مدفوعة بالكامل على شكل راتب شهري لكامل فترة الدراسة   -9

 بامكانك التقديم لدراسة اي تخصص ماجستير في المملكة المتحدة لمدة عام دراسي واحد  -3

ي من حملة شهادة /على للعمر وبالنسبة للحد االدنى فهو ان تكونأال يوجد حد  -4

 االجازة الجامعية / البكالوريوس

خالل فترة الدراسة ينظم الفريق المسؤول في بريطانيا فعاليات، مؤتمرات، رحالت  -5

 وفرص تطوع  للطلبة في اغلب مناطق المملكة المتحدة حيث يمكنك المشاركة 

الف خريج من  46االنضمام الى شبكة خريجي تشفنينغ والتي تتكون من ما يقارب ال  -6

 . انحاء العالم
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 شروط التقديم للمنحة

ة /ي حامل/ة من احد الدول المشمولة في المنحة وأن ال تكون/ي مواطن/تكون أن -0

 ورّيةالفلسطينيين حاملين وثيقة السفر الس/يحق للطالب السوريين. الجنسية البريطانية

الدول ماعدا الطالب الالجئين في )خارج سوريا بالتقدم للمنحة  وأالمقيمين في داخل 

 (الغير مدعومة من تشيفنينغ

االجازة الجامعية قبل انتهاء موعد / ي قد انهيت دراسة البكالوريوس/ن تكونأ -9

 من نوفمبر السادستقديم الطلب في 

ن عمل تطوعي او دوام جزئي او ديك سنتان خبرة عملية سواء كانت عبارة عل       -3

ساعة عمل مما يوازي دوام  9011 ت/ا قد أتمه/هأنعلى مقدم الطلب أن  يثبت . كلي

 (خمس ايام في االسبوع)سنتين 

 IELTS))شهادة اتقان اللغة االنجليزية   -4

طانية للدراسة في بريطانيا يرة من أي منحة من الحكومة الب/ي غير مستفيد/أن تكون     -5

  ا    سابق

 تقديم طلب المنحة

 www.chevening.org/applyيتم تقديم طلبات المنحة مباشرة عن طريق االنترنت من خالل موقع  

 .حيث يتم التسجيل وفتح حساب التمام عملية تعبئة الطلب

 صفحتنا على الفيسبوك والتويتر

UK for Syria 

بهدف مساعدة اكبر عدد ممكن ممن يستحقون هذه الفرصة المميزة، نرجو مشاركة االعالن على أوسع  

 . نطاق

http://www.chevening.org/apply

