
  
 

  (Dynamic Futures)الستكمال دراسة البكالوريوسمنح 
 "التعليم فوق الجميع" ؤسسةمو  سباركمؤسسة  تقدمها

 ؟سباركهي  نم
في  موزعة في مكاتب يعملون  موظفا   08 حوالي، لديها مستقلةإنمائية دولية  مؤسسة، وهي 3991في عام  سباركتأسست 

تركز على سنة، و  13-30بين ما  الشباب في نشاطاتها فئة سبارك ستهدفت. فريقيااو وروبا والشرق األوسط أجنوب شرق 
 .االزدهار نحو اتفي قيادة مجتمعاتهم المتضررة من النزاع فريدا   تزويدهم بالمعرفة واألدوات والدوافع التي تمكنهم من لعب دورا  

ومن . التخفيف من حدة الفقر يساهم في عتماد على الاات، وبالتاليلالالنمو االقتصادي المستدام ضروري  أن سبارك تؤمن
تحسين  من أجلللشباب في المجتمعات المتضررة من النزاعات  وتمكين بيئة خلق فرص عمل ،لمحورية لهاه الرؤيةاالعناصر 

صراع، مع إيالء النشوب  تتقليل احتماالإلى عمل خلق فرص  من خالل سباركتهدف  .وضعهم االجتماعي واالقتصادي
 .العائدين والمشردين داخليا   اهتمام خاص للفئات المهمشة، بما في الك النساء والالجئين

 ؟"التعليم فوق الجميع" مؤسسةما هي 
من قبل صاحبة السمو الشيخة موزة بنت  2832في عام  (Education Above All) التعليم فوق الجميع مؤسسةتأسست 
بناء حركة عالمية تساهم في التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية من خالل توفير تعليم او  إلى سسةؤ الم دفته. ناصر

ات األطفال احتياجلمؤسسة تناصر ا. مع التركيز بشكل خاص على المتضررين من الفقر والصراعات والكوارث. جودة عالية
 يتم تمكينالطلب على التعليم، احتياج من خالل تلبية . في مجتمعاتهم والشباب والنساء لتمكينهم ليصبحوا أعضاء فاعلين

 .عم التنمية المستدامة وتعزيز بيئة من السالم واألمن والعدالة واالزدهارمن أجل د الشباب

 ؟(Dynamic Futures)الفاخورة/ة سباركما هي منح
 (Dynamic Futures)دراسيةلتقديم منح " التعليم فوق الجميع"ومبادرة  سبارك ؤسسةمشروع الفاخورة، تعاونت م من خالل

تحقيق  فيالبرنامج رسالة  تكمن. مالتي تهدف إلى تلبية احتياجات الفلسطينيين من خالل تأمين فرص حصولهم على التعلي
( ةبالطل مبادراتو ، والقيادة، التمكين االقتصادي االستراتيجي)الثالث األخرى  اتمكونالو التوازن بين الحصول على التعليم 

 مباشر على تحسين سبل العيش للشباب الفلسطيني وا عدادهم أثر والاي له عالميا   المعروفإلنشاء برنامج المنح الدراسية 
لمواصلة الدراسات  فلسطينيا   38المحلية إلى حوالي م المنحة الدراسية قد  تس .مجتمعاتهمفي للمساهمة في التنمية المستدامة 

وتمكن الطلبة من خلص سوق جديد من  الجامعية في مجموعة متنوعة من البرامج التي تستجيب الحتياجات السوق الفلسطيني
ب لعست. مخصصات إضافية لتغطية نفقات المعيشة خالل كل عام دراسي إعطاءسيتم و كما . خالل البدء بمشاريعهم الخاصة

 .بعد الك في تمكين الحاصلين على منح دراسية في مجاالت القيادة وريادة األعمال كبيرا   دورا   سبارك



  
 

 المؤهلون للمنحة
 مببن وقببت تقببديم  سببنة22 يتجبباوز مببن العمببر وال السببنة األولببى مببن الدراسببة الجامعيببةفببي  يجببب أن يكببون مقببدم الطلببب

 ،الطلب
   التربية والتعليم العالي في فلسطين ةوزار على شهادة معادلة صادرة عن  يجب أن يكون المتقدم حاصال، 
  في الضفة الغربية أو القدس الشرقية ا  مقيميجب أن يكون المتقدم، 
 مقدم الطلب الموارد المالية الكافية لمواصلة التعليم العالي ال يملك، 
 معايير األهلية حسب البرنامج التعليمي قد تختلف. 

 عنه؟ ما الذي نبحث
 . اء في مجتمعاهموبن  ال دافعية ومؤهالت واعدة ويرغبون في لعب دور فع  لديهم  الاي الفلسطيني شبابهاه المنحة التناسب 

 الدافع  ملكيأن خلفيته التعليمية والمسار الدراسي المختار، و  على مقدم الطلب إثبات وجود رابط قوي بين .الدافعية
 .الة في المجتمعللمشاركة الفع  

 وضعه الماديعن على مقدم الطلب تقديم وصف  .الوضع المادي. 
 على يجب أن يكون مقدم الطالب حاصل  .لبرنامج التعليميحسب االدرجات المطلوبة تختلف  .الملف األكاديمي

 %(.22)األقل على عالمة مقبول 
 من الاكور واإلناث يتم اختيار عدد متساو   .المساواة بين الجنسين 
 بإتقانب أن يجيد تحدث وكتابة لغة التعليم العلى الط .إجادة اللغة 
  والطالب الاين يعيشون في مناطق اقةاإلعاوي و األيتام، (: على سبيل المثال)تؤخا بعين االعتبار عوامل أخرى ،

 .والقدس الشرقية( ج)

 ...ي/رتذك
  يجب على الطالب التقديم للمنحة من خالل.he4s.euwww 
 يتم رفض الطلبات غير المكتملةس 
  6102 أيلول 25منحة هو الآخر موعد لتقديم طلب للحصول على. 
  من خالل مصلح  لتواصل مع محار، يرجى االمعلوماتلمزيد منpalestine@spark-online.org 

 

 دانجيلو. أنطوني ج  - "...تتوقف عن النمو  كي ال ،نم ِّ شغفك للتعلم"


