العلوم لالجئين في أرخبيل بحر إيجة ( SCIREAسيرا)

كتاب إلكتروني من (سيرا) SCIREA

Funded by the
Horizon 2020
programme of the
European Union

مجموعة العمل :مريم شايسته فر ،عباس حيدري ،النا كريوفيليدو ،أورانيا تزوراكي و الياس
سيركوس
ً
تمويال من بحث وابتكار (هارايزون  ) ٢٠٢٠لالتحاد األوروبي
تلقى هذا المشروع
البرنامج بموجب اتفاقية المنحة رقم  .٧٨٦٣٣٢محتويات هذا المنشور هي المسؤولية الوحيدة من
جامعة بحر ايجه وال يمكن بأي حال من األحوال أن تعكس وجهات نظر األوروبي عمولة".
بتمويل من أفق  ٢٠٢٠برنامج اإلتحاد األوربي.
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المقدمة
يأتي اآلالف من الالجئين كل عام إلى أوروبا على أمل إيجاد حياة أفضل .ويقدر أن ما يقرب من
 ٪٥-٣من الالجئين حاصلين على شهادة جامعية و مئات منهم سيد أو حتى دكتوراه .من المهم
بالنسبة لهم إعادة تعزيز مهاراتهم من أجل بدء مهنة علمية في أوروبا .ال الهدف من هذا المشروع
هو مساعدة الالجئين على التعرف على األوروبيين األكاديميين والتمهيديين للدراسة والعمل في
صا
أوروبا  .بصفتك متقد ًما للحصول على وظيفة أو شهادة جامعية  ،يجب عليك أوالً الكتابة ملخ ً
لمهاراتك أو دراستك (سی وی) وابحث عن وظيفة أو جامعة الدرجة العلمية .لذا  ،من الضروري
أن تكون على دراية بمبادئ السيرة الذاتية الجيدة .ينقسم هذا الكتاب اإللكتروني إلى  ٣فصول .في
الفصل  ، ۱سيتم إعداد السيرة الذاتية وصف بالتفصيل .في الفصل  ، ٢يمكن للمتقدمين العثور
على معلومات مفيدة حول الجامعات األوروبية والمنح الدراسية وفي الفصل  ، ٣سيتم تضمين
معلومات حول الوظائف والعمل في االتحاد األوروبي .
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محتويات

الفصل  -١إعداد السيرة الذاتية
الفصل  -٢كيف تدرس في أوروبا؟
الفصل  -٣كيف تجد وظيفة في أوروبا؟
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الفصل ١

إعداد السيرة الذاتية
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محتويات:
 -１ما هي السيرة الذاتية؟ ٦...............................................................................
- ٢بعض النقاط …………………………٨ ..……………………………..…..
- ٣نموذج العينة ١٢ ...........................................................................................
- ٤المراجع ……………١٥ ..…………………………..…………………...
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ما هي السيرة الذاتية؟
السيرة الذاتية أو " السيرة الذاتية” ،هي وثيقة تستخدمها ألغراض أكاديمية أو التقدم لوظيفة.

ما الفرق بين السيرة الذاتية والسيرة الذاتية؟
في صناعة التوظيف ،في الوقت الحاضر ،ال يوجد فرق رسمي تقريبا" بين سيره ذاتيه ،سيره ذاتيه .في
كل مرة تبحث عن وظيفة ،فإنك تتنافس ضد المرشحين اآلخرين .يقضي المجندون بضع ثوان فقط
في مسح كل سيرة ذاتية .لذا ،األول االنطباع هو المفتاح .إذا قمت بتقديم وثيقة منظمة بشكل صحيح،
فسوف تفعل ذلك إقناع المجندين لقضاء المزيد من الوقت في سيرتك الذاتية .من ناحية أخرى ،فإن السيرة
الذاتية سيئة التنسيق ستجعلك تتجاهل في أول -مراجعة مستديرة .ينقسم مخطط السيرة الذاتية عادة إلى
األقسام التالية:
 .۱التفاصيل الشخصية ،معلومات االتصال ،رأس السيرة الذاتية
. ٢التعليم
 .٣الخبرة العملية
 .٤اإلنجازات
 .٥المهارات
 .٦أقسام إضافية
إذا كنت حديث التخرج من الجامعة وتحتاج إلى كتابة سيرة ذاتية للطالب بدون أو إذا كنت قد تخرجت
من مؤسسة مرموقة للغاية في السنوات األخيرة ،ضع قسم التعليم الخاص بك فوق خبرة عملك .إذا كنت
تريد سيرتك الذاتية لألغراض األكاديمية ،فيجب عليك مرة أخرى التركيز على سيرتك الذاتية الخبرات
األكاديمية .

تفاصيل شخصية :
كثير من الناس ينسون تضمين االسم والبريد اإللكتروني ورقم هاتف جهة االتصال وعنوان .تأكد من
تقديمها بوضوح أعلى سيرتك الذاتية" .السيرة الذاتية" عنوان غير ضروري .
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في قسم معلومات االتصال ،أدخل:

•
•
•
•
•

االسم الكامل
اللقب المهني
عنوان البريد اإللكتروني
رقم الهاتف
ملف تعريف  ، LinkedInوعنوان المنزل  ،وما إلى ذلك.

التعليم :
يجب سرد تجربتك التعليمية مع التواريخ .ابدأ بـالدراسة األخيرة التي كنت تقوم بها أو ما زلت
تقوم بها وتعمل بطريقة تسلسل زمني مرة أخرى  ،نوع المؤهل و  /أو الدرجة التي حصلت عليها
 ،اسم مؤسسة تعليمية  ،سنة الدراسة ... ،
الخبرة العملية :
يجب أن يتضمن هذا القسم جميع تجارب العمل ذات الصلة  ،المدرجة في األحدث أوالً .قم
بتضمين المسمى الوظيفي واسم المؤسسة والوقت في آخر ومسؤولياتك الرئيسية.

اإلنجازات :
هذه هي فرصتك لتظهر لك كيف أعطتك تجربتك السابقة المهارات الالزمة لتجعلك مرش ًحا
مناسبًا .

مهارات:
قائمة بمهاراتك األكثر صلة بالوظيفة التي تتقدم لها ( ،مهارات الكمبيوتر  ،المهارات اللغوية ،
الشهادات واالعتمادات أو أي
المهارات ذات الصلة).عندما تدرج مهاراتك  ،أضف مستوى إجادتك .إلى عن على مثال "ممتاز"
أو "متقدم" أو "أساسي ".
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أقسام إضافية:
يمكنك الحصول على بعض األجزاء اإلضافية في سيرتك الذاتية على النحو التالي:

األوسمة والجوائز:
يتضمن أي جوائز أو جوائز حصلت عليها ذات صلة بـالموضع الذي تريده.

األبحاث والمنشورات والعرض :
قائمة المنشورات التي عملت عليها ،أو العروض التقديمية المهنية لقد اعطيت .يمكنك تقسيمها إلى
أقسام فرعية .كتب ومقاالت عروض المؤتمر ،المشاريع البحثية ،إلخ.

الهوايات واالهتمامات:
ال تحتاج دائ ًما إلى تضمين الهوايات واالهتمامات في سيرتك الذاتية  ،ولكن يمكن أن يساعد ذكر
الكلمات ذات الصلة في دعم مهاراتك ومساعدتك على التميز من الحشد .إذا لم تضيف قيمة،
اتركها.

عضوية مهنية:
قم بتضمين عناوين أي منظمات مهنية أنت عضو فيها .إذا كنت تشغل منصبًا في منظمة ،فقم
بإدراج لقبك

بعض النقاط:

 .۱اختر خطو ً
طا مقروءة .تأكد من أن الخط الخاص بك قابل للقراءة .حدد أحد
الخطوط القياسية:
(Arial, Tahoma, or Helvetica if you prefer sans-serif fonts, and TimesNew
Roman, etc).
استخدم  ۱۱إلى  ۱٢نقطة .حجم الخط واحد التباعد .السمك وعناوين القسم ،اختر حجم الخط من
 ۱٤إلى  ۱٦نقطة .التزم بتنسيق تاريخ واحد في سيرتك الذاتية :على سبيل المثال ،٢٠۱٧-۱۱أو
نوفمبر .٢٠۱٧
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 .٢ال تقم بتضمين سجل راتبك في سيرتك الذاتية .ال يجب عليك أيضًا تشمل لماذا تركت منصبك
األخير.
 .٣ليس من الضروري دائ ًما وضع صورك في سيرتك الذاتية ،إال إذا كنت طلب تضمين صورتك
في الوظيفة.
 .٤اجعل سيرتك الذاتية موجزة وذات صلة .ال تعتقد أنه يجب عليك تضمين كل شيء تفاصيل
واحدة.
 .٥بمجرد االنتهاء من الكتابة ،احفظ سيرتك الذاتية في  PDFللتأكد من سيرتك الذاتية تخطيط
يبقى صحيحا .انتبه إلى الوصف الوظيفي .بعض ال يقبل أصحاب العمل سيرة ذاتية بصيغة
PDF.
 .٦سيستخدمه المجندون للبحث عنك عبر اإلنترنت .إذا وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بك
الملفات الشخصية غير احترافية ،أو إذا كانت معلومات ملفك الشخصي على LinkedInال يطابق
ذلك في سيرتك الذاتية ،ربما تكون خارج السباق.
 .٧ال حاجة لتضمين مراجع في سيرتك الذاتية .يمكن إدراجها بشكل منفصل وتعطى ألصحاب
العمل عند الطلب.
 .٨يجب أال تغطي السيرة الذاتية الجيدة بشكل مثالي أكثر من صفحتين أو  3صفحات.
 .٩يمكن أن تشمل المعلومات الشخصية ما يلي :تاريخ الميالد ،مكان الميالد ،حالة التأشيرة،
الجنسية ،الجنس ،الحالة االجتماعية ،إلخ.
 .۱٠يجب سرد تاريخ الموظف وتعليمه في االتجاه المعاكس ترتيب زمني (أحدث التجارب أوالً)،
يشمل الموقف التفاصيل والتواريخ .تاريخ العمل ،المناصب األكاديمية ،الزماالت  ،التدريب
والبحوث وما إلى ذلك.
 .۱۱إذا كنت قد حصلت على أي تعليم بعد المرحلة الثانوية ،فقم بتضمينه فقط في سيرتك الذاتية.
ال تذكر المدرسة الثانوية الخاصة بك ،ما لم تكن درجة أعلى التعليم.

 .۱٢هناك المئات من نماذج السيرة الذاتية الجاهزة على اإلنترنت .يمكنك استخدامها.
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 .۱٣في بعض األحيان ،تحتاج إلى إرسال خطاب تغطية مع سيرتك الذاتية .لذا ،اكتب فقرة قصيرة
وحلوة تخبر لماذا أنت المرشح كان صاحب العمل يبحث عنه.
 .۱٤إذا كنت تتقدم لشغل وظيفة شاغرة ،فتأكد دائ ًما من ذلك االمتثال ألي عملية تقديم طلب
بالكامل .قد إشعار اإلشغال حدد :كيفية التقديم (السيرة الذاتية ،نموذج الطلب ،الطلب عبر
اإلنترنت ،طول وتنسيق السيرة الذاتية ،ما إذا كان خطاب التغطية مطلوبًا وما إلى ذلك.
 .۱٥تحديث سيرتك الذاتية مع تطور تجربتك .ال تتردد في اإلزالة معلومات قديمة إذا لم تضيف
قيمة للمنصب .
 .۱٦تحقق من سيرتك الذاتية بعد ملئها .صحح األخطاء ،تأكد من أن التخطيط واضح ومنطقي.
 .۱٧في كثير من األحيان ،إذا كنت تتقدم لوظيفة .قسم "خبرة العمل" أهم جزء في سيرتك
الذاتية .المجندين يعرفون ما فعلت .إنهم يريدون أن يعرفوا مدى نجاحك في ذلك وما يمكنك تقديمه
لك صاحب العمل المرتقب .لذا ،ركز على ما يمكن قياسه وذات الصلة اإلنجاز ،وليس على
واجباتك .
 .۱٨استخدام أفعال العمل' .خلقت" '.تحليل"  ،نفذت "نملة ال" المسؤول عن اإلنشاء والتحليل
والتنفيذ".
 .۱٩خياط سيرتك الذاتية لتعلن عن الوظيفة ،اقرأ الوصفة الوظيفية بعناية وتحقق من المهام
المتوقعة منك .إذا قمت بها من قبل ،ضعها على سيرتك الذاتية ،حتى لو لم تكن هذه هي سيرتك
األساسية المسؤوليات .
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كمثال للرقم : ۱٨
اإلنجاز الرئيسي:

قيادة فريق المشروع في تصميم وتنفيذ أ استراتيجية العالقات االجتماعية الشاملة لخط جديد من
نمط الحياة المنتجات ،نمت قاعدة المعجبين على  Facebookمن  ٠إلى  ١٢٠٠٠في  ٤أشهر،
مكتسبة  ٣٥٠٠٠متابع على إنستجرام خالل  ٣أشهر.
رابط إلى صفحة المعجبين على] ، [Facebookرابط بحساب" ] [Instagramواو،
نحن بحاجة إلى هذا للعمل معنا "!من المؤكد أن هذا اإلدخال سيجلب هذا النوع من االستجابة من
مدير التوظيف.

ما الذي يجعلها رائعة؟
أوالً ،تم تصميمه بشكل مثالي إلعالن الوظيفة (ألق نظرة أخرى على الرقم عبارات بخط
عريض ).أظهرت المرشحة أنها ستكون قادرة على إدارتها أكثر من غيرها مهمات مستقبلية مهمة
ألنها قامت بها من قبل .ثانيًا ،إنها مليئة باألفعال" .تم إنشاؤها وصيانتها" بدالً من "مسؤولة عن
إنشاء وصيانة" " ،إعالنات المنتج المنتج"  ،ال "إنتاج عرض المنتجات" .تركيزه المركزي هو
إنجازات المرشح .مثل المرشح أعاله ،إذا إذا أردت أن تثير سيرتك الذاتية إعجابك ،قم بإضافة
قسم فرعي "اإلنجاز الرئيسي ".ثم ،تتضمن أرقا ًما ثابتة .ال تقل إنك "زادت المبيعات بشكل
ملحوظ ".قل كيف بالضبط الكثير .أرقام البوب!

11

العلوم لالجئين في أرخبيل بحر إيجة ( SCIREAسيرا)

افكار اخيرة
بمجرد تجميع سيرتك الذاتية  -ال تفترض أنها انتهت.
كل وظيفة تختلف عن األخرى ،كما أن تصميم سيرتك الذاتية أمر حيوي للوقوف خارج .تحريره
قادرا على ضمان تطابقه مع
بما يتماشى مع الوصف الوظيفي كلما قمت بعمل تطبيق ،وستكون ً
المواصفات كل يوم زمن.
سلط الضوء على أنك المطابق المناسب للوظيفة من خالل تحديد:
•المهارات المحددة التي لديك لتقديمها لصاحب العمل.
•اإلنجازات واإلنجازات ذات الصلة.
•العمل والخبرة التعليمية في مجالهم.
•الصفات الشخصية التي تجعلك مناسبًا للدور.
•فهم متطلبات الوظيفة.
•ضع المعلومات األكثر صلة أوالً.
•انتبه لإلمالء وعالمات الترقيم.
•اطبع سيرتك الذاتية على ورق أبيض (إال إذا طلب منك إرسالها إلكترونيا).
•احتفظ بالخط والخط المقترح.
•اطلب من شخص آخر أن يقرأ سيرتك الذاتية حتى تتأكد من صحة سيرتك الذاتية المحتوى
واضح لفهمه
•ال تنسى خطاب المقدمة.

نموذج العينة:
لحسن الحظ ،هناك الكثير من نماذج النماذج للسيرة الذاتية في مواقع اإلنترنت .حتى إذا ما عليك
سوى البحث قليالً ،يمكنك العثور على تنسيقات مختلفة .
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كمثال هذا نموذج من تنسيق الواليات المتحدة للسيرة الذاتية :
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أو نموذج آخر:

حان الوقت لكتابة سيرتك الذاتية !
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:المراجع

https://theinterviewguys.com/cv-curriculum-vitae/
https://zety.com/blog/how-to-write-a-cv
https://zety.com/resumetemplates?gclid=EAIaIQobChMIr_rsnpaz3gIVjbH
tCh3JTABBEAAYASAAEgI3ZPD_B wE#1
https://www.reed.co.uk/career-advice/how-to-write-a-cv/
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/europass_cv_instructi
ons_en.pdf
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الفصل ٢

كيف تدرس في أوروبا؟
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المحتويات:
 -٥الدراسة في أوروبا ۱٨ ...................................................................................
 -٦المِ نَح الدِرا ِسيَّة٢٠..........................................................................................
 -٧المنح الدراسية والدعم المالي في أوروبا ٢۱...........................................................
 -٨المنح الدراسيَّة لالجئين ٣٠..............................................................................
 -٩أفُق ٣٨............................................................................................. ٢٠٢٠
 -۱٠قائمة الجامعات ٣٩ ......................................................................................
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الدراسة في أوروبا
يمكن أن تكون الدراسة في أوروبا فعالة للغاية من حيث التكلفة؛ إذ تستثمر الدول األوروبية أنظِ مة
متناول الطالب والمحافظة على معايير الجودة
في تعليمها العالي للمساعدة في جعل التعليم في
َ
العالية .كل دولة في أوروبا لديها سياسة رسوم خاصة بها ولكن بشكل عام ،فإن الرسوم الدراسية
أقل من البالد األخرى في الواقع  ،في بعض البالد األوروبية هناك برامج دراسيَّة مجانية !إذا
نظرت إلى موقع المفوضية األوروبية) ، (https://europa.euفي قسم البروفيل للبالد ،يمكنك
رؤية الرسوم الدراسية النموذجية لكل بلد.تختلف تكاليف المعيشة (مثل اإلقامة والطعام والشراب
والنقل وما إلى ذلك) عبر أوروبا .باستطاعتك العثور على معلومات مفصلة عن تكاليف المعيشه
في كل دوله على موقع المفوضية األوروبية من خالل اإلنترنت .هذ الموقع اإللكتروني يُغ َِطي
منح التعليم العالي والتكاليف في  ٣٣دوله اروبيه .أيضًا ،بِ َوصفِك طالب ،تسمح لك معظم
البلدان بالعمل بدوام جزئي وإذا كنت ترغب في السفر إلى بلد آخر ،يمكنك استخدام برنامج
راجع:
إيراسموس لمواصلة دراستك في بلدك الجديد بلد أوروبي كذلك .لمزيد من المعلوماتِ ،
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
تؤ ِجلهُ .
لذا ،إذا كنت قد اتخذت قرارك بمواصلة الدراسة ،فال داعي للخوف من ذلك اإلجراء وال َ
عندما تبدأ عاجالً ،في العثور على الجامعات المناسبة والتسجيل بها ،ستزيد فرصتك في القبول
بواحدة أو أكثر من كُلِيات أحالمك .دُخول الجامعات األجنبية سواء في الدول األوروبية مثل
إنجلترا أو فرنسا أو ألمانيا أو السويد ،أو في الواليات المتحدة أو الصين أو أي دولة أخرى أسهل
مما تظن  ..يجب االنتباه فقط إلى بعض التفاصيل المهمة ،باإلضافة الوثائق الضرورية .في أقرب
صة .من األفضل أن:
فُر َ

 -１تَزيد خياراتك
حتى إذا لم يكُن في اعتبارك إالَّ خيار واحد أو جامعة معيَّنَة ،فال يزال من الحكمة االنتقال الختيار
ما ال يقل عن ثالث جامعات أو أكثر ،حتى لو كانت هذه الجامعات الثالثة في أماكن ُمتَف َِرقة من
البلد .لذا ،ابحث في اإلنترنت عن الجامعات وال َم َجاالت التي تناسبك أكثر.

 -２كن واقعيا ووا ِعيا
اجع
اقرأ جميع الد ََّرجات الجامعية المطلوبة بعناية ِلكَي ال َيحدُث أي شيء .باإلضافة إلى ذلكَ ،ر ِ
الحد األدنى من معايير الجامعة لقياس فرصتك في القبول .إذا لم تفهم ذلك بشكل صحيح على
مواقعهم اإللكترونية ،يجب عليك االتصال بقسم الطالب األجانب بالجامعة أو مستشاريها .في
بعض الحاالت ،قد يكون معدَّلُك أقل من واحد على عشرة من الحد األدنى للجامعة ،وهذا سيمنعك
من القبول؛ ولكن بغض النظر عن تكلفة التطبيق ،فقد قضيت وقتا طويال في تلك الجامعة .
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 -٣عملية التقديم األبسط على اإلنترنت
عادة يمكنك تحميل ونشر جميع المستندات المطلوبة مباشرة من خالل موقع الجامعة االلكتروني
التي تضعها في اعتبارك .في بعض البلدان ،يمكنك االتصال باإلنترنت من خالل منصة عبر
اإلنترنت ،مما يسمح لَكَ بالوصول إلى جامعات متعددة في نفس الوقت ،بعض هذه المنصات أيضًا
قد جعلت من الممكن مساعدة أولئك الذين ليسوا على ثقة تامة بعد في مجال دراستهم لتقديم أفضل
مجال دراسي ممكن .في األوقات التي تدير فيها العديد من الجامعات في وقت واحد ومن خالل
المواقع االلكترو ِنيَّة المختلفة ،تأكد من اتباع الخطوات التي اتخذتها بعناية من كل جامعة .سيكون
من اآلمن تلقي رسالة من الجامعات بأنك لم تكمل تطبيقك أو تحميل المستندات بشكل صحيح .
 -٤الدوافع
بعض الجامعات تطلب منك التحفيز .من األفضل كتابة دافعك الخاص بك؛ لذا ،إنها فكرة جيدة أن
تكون صادقًا في كل الخبرات التي لديك ونوع التطبيق والدراسة التي من المحتمل أن تقوم بها
لتكون في تلك الجامعة .في خطاب التحفيز الخاص بك ،يمكنك أن توضح:
أ) لماذا اخترت هذه الجامعة لمواصلة تعليمك؟
ب) لماذا اخترت هذا المجال لدراستك؟
ج) ما هي خبرتك العلمية والعملية والتقنية في االتجاه الذي تسير فيه للدراسة؟
د) رؤيتك للتعليم المستمر وحتى بعد ذلك خطوة.
 -٥الوثائق
تأكد من صحة الوثائق .على أي حال ،فإن معيار المقارنة بينك وبين اآلخرين هو درجاتك
وموسوعاتك وخلفياتك البحثية والمهنية في الماضي .اذن كن متأكدا أن جميع الوثائق التي يجب
ترجمتها إلى لغة بلد المنشأ هي أيضا بشكل صحيح موثقة من قبل القضاء أو وزارة الخارجية.
 -٦الرسوم الدراسية
ربما هناك فإنَّها الخيارات .ال تكلِفك الكثير من الجامعات رسو ًما دراسية وتقدم تعلي ًما مجا ِنيًا.
أفضل في حالة عدم قدرتك على تحمل التكاليف.
 -٧االبتعاث
هناك الكثير من المنح الدراسية في أوروبا وجميع أنحاء العالم التي يمكنك الحصول عليها
للدراسة .
 -٨المنح لالجئين
كالجئ  ،هناك منح دراسية لالجئين الذين يرغبون في مواصلة دراستهم .

19

العلوم لالجئين في أرخبيل بحر إيجة ( SCIREAسيرا)

 -٩السيرة الذاتية
تحتاج بعض الجامعات إلى تحميل سيرتك الذاتية .لذلك  ،من الجيد إعداد سيرتك الذاتية من قبل
تطبيق ما.
للدراسة في أوروبا ،عليك إكمال  ٣خطوات بسيطة:
 -۱ابحث عن جامعاتك ومجاالتك
 -٢إعداد الوثائق المذكورة في موقع الجامعة على اإلنترنت
 -٣التقديم عبر اإلنترنت

منحة دراسية
ما هي المنحة الدراسية؟
منحة دراسية هي جائزة للمساعدة المالية للطالب لمواصلة تعليمه .منحة دراسية تُع َ
طى بناء على
معايير مختلفة ،التي تعكس عادة قيم وأغراض المتبرع أو مؤسس الجائزة .وليس مطلوبا سداد
أموال المنحة الدراسية.
كيف يمكنك زيادة فرصتك للحصول على منحة دراسية؟
كتابة واستئناف نص جيد أو سيرة ذاتية جزء من فرصة قبول منحة دراسية والحصول عليها.
عينة من طالب
لقد تحدثنا عن كتابة السيرة الذاتية بالتفصيل .أيضًا ،لكتابة سيرة ذاتية جيدة ،خذ ِ
السير الذاتية التي نجحت في قبول المنح الدراسية والمنح الدراسية ذات السمعة الطيبة في
الجامعات  .هناك حاجة إلى أنماط جيدة لكتابة مقاالت جيدة للحصول على قبول جيد .لكن الحالة
ليست كافية لطالب الدراسات العليا والدراسات العليا لمواصلة الدراسة ،يجب أن َيكونَ لديهم
دافع جيد .أحيانا الدافع على صفحتين وحوالي  ۱٥٠٠كلمة الجامعة مهمة.
من األفضل أن يكون لكل طالب وطالب دكتوراه خطاب توصية أو خِ طا بَين التوصية هي خطاب
من مدرب أو أستاذ يعرفك ،تشرح فيه لماذا أنت مؤ َّهل للذهاب إلى الكلية ..ال ينبغي المبالغة في
التوصية .
البحوث الترويجية خاصة لطالب الدكتوراه
من المهم لطالب الدكتوراه الحصول على اقتراح الدكتوراه .إذا كنت غائبًا عن هذا العرض
الترويجي الخاص بك لن تخسر القبول ،ولكن مع الحق في الذهاب إلى الحرم الجامعي ،ست َِجد
ُخبر مكتب القبول سيدك
الموضوعات التي تبحث عنها في برنامج الدكتوراه .ويمكن أن ي َ
باهتمامك .المتقدمون الحاصلون على المنحة سوف ي ُمدُّون أَعضاء الكليَّة باألبحاث الترويجيَّة
الداعمة ،بعد اإلجراء الرسمِي للتطبيق ،سوف يستقبلون آراءهم ع َّما سيدرسون وعن وجهة نظرهم
ضلَة ستضمن لك القبول ،اِقترا ًحا وليس شَر ً
طا واف!
حول هذا .سوف ت َجدُ أ َ َّن آراءهم المفُ َّ
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أخيرا وليس آخِ ًرا ،الكتابة المهنية !تعلم مبادئ الكتابة المهنية مراجعة المجالت .
ً
المنح الدراسية والدعم المالي في أوروبا:
هناك  ۱٠٠،٠٠٠من برامِ ج المنح الدراسية والدعم المالي المتاحة في كل أوروبا للطالب الذين
يرغبون في الدراسة هناك .تغطي بعض البرامِ ج جز ًءا من الرسوم الدراسية ،ويغطي بعضُها ك َّل
الرسوم الدراسية ،باإلضافة إلى دعم تكاليف المعيشة .إذا ب َحثتَ في اإلنترنت ،يمكنك أن تجدَ
الكثير من المنح الدراسية في الجامعات والمدارس كذلك .هناك بعض المواقع االلكترونيَّة
س َبة.
والمنصات التي يساعدك على إيجاد منحة دراسية منا َ
هنا ،نقدم بعضًا من هؤالء.
 -１فرنسا
فرنسا واحدة من الوجهات التعليمية األكثر شعبية بين طالب العالم بفضل وجود جامعات المستوى
األول فيها ،ومع ذلك ،فإن تكلفة الدراسة والمعيشة في فرنسا ليست رخيصة .يتراوح متوسط
الرسوم الدراسية في الجامعات الفرنسية بين  ٢٠٠يورو و ٦٠٠يورو والجامعات الخاصة قريبة
من  ۱٠،٠٠٠يورو في السنة .يوجد العديد من الفرص للطالب الدوليين لدفع تكاليف
صا أكاديمية جيدة للطالب الدوليين .كل جامعة فرنسية تُحدِد
دراستهم .الحكومة الفرنسية تُوفر فر ً
المنح الدراسية لكل من الطالب المحليين والدوليين .يمكن أن يتقدم األفراد بطلب للحصول على
هذه المنح الدراسية عند القبول .في بعض األمثلة ،يمكنك النظر إلى القائمة التحتِيَّة.

فرصة عظيمة في إيفل
منحة إيفل للتميز التي تقدمها وزارة الخارجية الفرنسية لجذب أفضل الطالب األجانب للدراسات
ال ُعليا والدكتوراه .الطالب المؤهلون لمنحة الماجستير سوف يحصلون على حوالي  1000يورو
شهريًا والمؤهلون للدكتوراه سيحصلون على  1400يورو .باإلضافة إلى ذلك تشمل المزايا
تكاليف السفر إلى بلدك ،والتأمين الصحي ،والنشاطات الثقافيَّة .

منح إيل دو فرانس للماجستير
تهدف منح الماجستير في إيل دو فرانس للطالب الدوليين الذين ينوون دخول دورة الدراسات العليا
في جامعات باريسَ ،
طبعًا ،بِشَرط أَن يكونوا وافدين جدد َوأ َ َّال تزيدَ وأعمارهم عن  ٣٠سنة ،تشمل
المِ ن َحة  ۱٠،٥٠٠يورو.
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École Normale Supérieure International Selection :
تقدم مؤسسة  ENSمن ًحا دراسية لثالثين طالبًا دوليًا لديهم أفضل العروض الواعدة كل عام .في
مدرسة  Ecole Normale Supérieure Internationalيمكن لطالب العلوم األساسية
واإلنسانية االستفادة من الدورات لمدة ثالث سنوات لمعهد  ENS.تمنح  ENSهؤالء الطالب
المختارين راتبًا شهريًا قدره حوالي  ۱٠٠٠يورو لمدة  ٢إلى  ٣سنوات.
منح  Ampereلالمتياز فيENS de Lyon
حصل معهد  ENS Lyonعلى مرتبة عالية للطالب الدوليين من  Ampereمنح التميز في
ENS de Lyon.في هذه المنحة ،يتم قبول طالب المستويات العليا والعلوم األساسية والفنون
والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية .هذه الفرصة التعليمية تتضمن راتبًا شهريًّا  ۱٠٠٠يورو.
منحة جامعة ليون للماجستير
تتوفر منح جامعة ليون للماجستير للطالب األجانب الذين يتمتعون بسجل جيد وهم على استعداد
لمتابعة الدورات في المجاالت ال ُمقدَّمة في جامعة ليون والجامعات المرتبطة بها .في هذه الفرصة
األكاديمية ،يتلقى الطالب  ٨٠٠يورو شهريًا لمدة  ۱٠شهور.
المنح الدراسية لمعهد غرونوبل للتكنولوجيا:
تقدم منحة مؤسسة  Grenoble Institute of Technologyمن ًحا دراسية ألوائِل الطالب
الدوليين الذين ينوون المشاركة في المعهد على مستوى رفيع َ .مبلَغ هذا المنحة  ٥٠٠٠يورو للفصل
الدراسي.
منح إميلي بوتمي للطالب الدوليين بجامعة ساينس بو.
فرصة إميلي بوتمي في جامعة باو للعلوم جامعة العلوم التطبيقية) (PUلديه منحة دراسية تسمى
َميزين من
إميلي بوتمي المنح الدراسية في جامعة العلوم بو كمرشح الجامعة لجذب الطالب ال ُمت ِ
خارج االتحاد األوروبي .هذه الفرصة تُقَدَّم للطالب بأشكال مختلفة من  ٥٠٠٠يورو إلى ۱٦٠٠٠
يورو لمدة عامين ألوائل الطالب وما بين  ٣٠٠٠يورو و ۱٢٣٠٠يورو لمدة  ٣سنوات للطالب
الجامعيين .
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منح إنسياد ماجستير في إدارة األعمال
صة ِلقِس َمي ِن َرئِيسيَّين :أحدهما قائم على
هذه المنحة ت ُ َقدَّ ُم للطالب بدرجات ُمتفاوت َة ،وهي ُم َخ َّ
ص َ
مشروعات ذات حاجة ،واآلخر على ُخطط غير ضرورية ،كما( :الجنسية ،الجنس ،تاريخ العمل،
القدرات القياديَّة ،والدراسات السابقة) وتكون قيمة هذه المنحة من  ٥٠٠٠إلى  ٢٥٠٠٠يورو .
منحHEC Paris MBA :
تتمتع  HEC Parisبمنحة أكاديمية سخية للطالب األجانب من مختلف البلدان . HECكما يتم
تصنيف منح ماجستير إدارة األعمال في باريس بنا ًء على بعض المعايير .ويكونُ مقدار هذه المنح
الدراسية بين  ٦٠٠٠و ٢٤٠٠٠يورو.
2المانيامنح  DAADذات الصلة بالدول النامية
خدمة التبادل األكاديمي األلمانية ) (DAADأو Deutscher Academischer
صة
Austauschdienstتُقَ ِد ُم من ًحا دراسية لمجموعة من دورات الدراسات العليا ذات أهميَّة خا َّ
للبلدان النامِ يَة بالجامعات األلمانيَّة .المنح الدراسية تستهدف تحديدًا :الطالب الدوليين وال َّ
شباب
المهنيين من البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وجزر المحيط الهادئ والوسطى وأمريكا الجنوبية
وأوروبا الوسطى والشرقية .تدعم منحة  DAADالمختارة برامج لديها مجموعة متنوعة من
المنح الدراسية الكاملة أو الجزئية .على سبيل المثال "منح  DAADللماجستير
للسياسة العامة والحكم الرشيد  ".انظر: https://www.daad.de
منح كاد للدول النامية
للحصول على منحة  ، KAADيمكنك أن تتقَدَّم  ،إذا كنت قاد ًما من دولة نامية أو ناشئة في أفريقيا
حاص ًال على
أو آسيا أو الشرق األوسط أو أمريكا الالتينية أو كُنتَ تعيش حاليًا في ألمانيا أو كنتَ
ِ
شهادة جامِ عِية وخبرة مهنية من بلدك وترغب في الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه
من جامعة ألمانِيَّة أو عمل مشروع بَحثِي بعد الدكتوراه في ألمانيا جامعة.
اُنظُر:
https://www.studying-in-germany.org/how-to-study-in-german y
و
https://www.bmbf.de/en/index.html
منح  DRDألفريقيا جنوب الصحراء
عروض  DRDمحدودة العدد لل ُمتَقَدِمِ ين لمنحة  DAADالدرا ِسيَّة سنويا للمست َحقين من الدول
اإلفريقية الصحراوية بسجل أكاديمي ممتاز ِب َهدف ُمت َعلِق ِبتطوير دراسات الماجستير والدكتوراه.
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Goethe Goالمنح العالمية
راتب شهري قدره  ۱٠٠٠يورو عن الفترة القياسية للدراسة في برنامج ماجستير فيGoethe-
جامعة (عمو ًما سنتان) في ألمانيا.
بعض المعلومات عن التعليم في ألمانيا:
ينقسم نظام التعليم في ألمانيا بين االتحاد والواليات تربية الطفولة المبكرة والرعاية المخصصة
حصريًّا لقطاع رعاية ألطفال والشباب
على المستوى الفيدرالي ،في إطار مسؤولية الصالح العام تقع على مسئوليَّة الوزارة االتحادية ل
شؤون األسرة وكبار السن والمرأة والشباب
– (Bundesministerium für Familie, Senioren، Frauen und Jugend
)BMFSFJ
 ،على مستوى الواليات ،ووزارتي الشباب والشؤون العائليَّة أ َّما وزارات التربية والتعليم والشؤون
الثقافية ،فهي المختصة ِبالسلطات.
تنقسم مراحل نظام التعليم في ألمانيا إلى:
•تربية وتعليم ِرياض األطفال (حتى سن السادسة التي عادة ما يبدؤون فيها المدرسة)
•التعليم االبتدائي (في سن السادسة)
•التعليم الثانوي(  Hauptschuleو Realschuleو ) )Gymnasium
•التعليم العالي (الجامعات  ،جامعات العلوم التطبيقيَّة  ،كليات الفنون والموسيقى)
•تعليم الكبار والتعليم المفتوح (التعليم المهني  ،والمدارس االحترافيَّة)
من الممكن عادة الحصول على مؤهالت ترك المدرسة في وقت الحق من الحياة في الفصول
المسائية
ما
) Abendgymnasienفي
،Abendrealschulen ،( Abendhauptschulen
يسمى بالكليَّات.
راجع :
لمزيد من المعلوماتِ ،
https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/content/germany_en
المصدرEurydice 2017-2018 :
3السويدمنحة دراسة المعهد السويدي
يقدم المعهد السويدي من ًحا دراسية في السويد للطالب الدوليين المؤهلين تأهيال عاليًا من الدول
النامية الراغبة في الدراسة في جامعات السويد .وتهدف المنح الدراسية للدراسات في السويد
ساسِي على مستوى الماجستير ،تغطي المنحة الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة،
وترك ُِز بشكل أ َ َ
وبعض منح السفر والتأمين) . ( https://si.se/en/apply/scholarships
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منح جامعة لوند العالمية للطالب من خارج االتحاد األوروبي  /المنطقة االقتصادية األوروبية
(السويد)
يستهدف برنامج المنحة العالمية بجامعة لوند الطالب األكاديميين األوائل من خارج االتحاد
األوروبي والمنطقة االقتصادية األوروبية (وسويسرا) ولبرنامج درجة الماجستير.
https://www.lunduniversity.lu.se/international-admissions/bachelorsmasters-studies/scholarships-awards/lund- university-global
منح تشالمرز ( IPOETالسويد)
تقدم تشالمرز حوالي  50منحة  IPOETللطالب الذين يدفعون الرسوم من خارج االتحاد
األوروبي والمنطقة االقتصادية األوروبية الراغبين في متابعة أي برنامج لدرجة الماجستير،
المنحة عليها تخفيض بنسبة  ٪ 75من الرسوم الدراسية لمدة  4فصول دراسية.
منح أوبساال ( IPKالسويد)
تقدم جامعة أوبساال منحة  IPKالدراسيَّة للمتقدمين للعام األول من خارج االتحاد األوروبي
والمنطقة االقتصادية األوروبية الذين يرغبون في متابعة برنامج درجة الماجستير المقدم في
الجامعة .المنح الدراسية تُغطي الرسوم الدراسية.
 -３بلجيكا
جوائز  VLIR-UOSللمنح الدراسية بلجيكا
تمنح  VLIR-UOSمن ًحا دراسية للطالب من  54دولة نامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية
لمتابعة تدريب اللغة اإلنجليزية أو برنامج الماجستير المتعلق بالتنمية في
الجامعات في بلجيكا .تغطي المنح الرسوم الدراسية واإلقامة والبدالت وتكاليف السفر والتكاليف
األخرى المتعلقة بالبرنامج .
منح  CIUF-CUDفي بلجيكا للدول النامية ( (بلجيكا)
فرص لكسب التمويل للدراسة في بلجيكا للتدريب أو البحث على مستوى الماجستير .مفتوح
للطالب دوليًا .
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منح إعادة تعبئة جامعة غنت (بلجيكا)
المنح الدراسية للطالب من البلدان النامية الذين هم طالب جدد لتدريس اللغة اإلنجليزية درجة
الماجستير في جامعة غينت في بلجيكا.
منح جامعة  KU Leuvenللعلوم للطالب الدوليين (بلجيكا)
منحة  Leuvenللطالب الدوليين المهتمين بإجراء الدراسة في بلجيكا في مستوى الماجستير في
كلية العلوم بجامعة الكويت لوفين.
منح جامعة الكويت الجامعية لوفين  IROلدرجة الدكتوراه للدول النامية (بلجيكا)
مفتوحة لطالب الدكتوراه المحتملين من البلدان النامية للدراسة في بلجيكا داخل
مجلس الكلية للتعاون اإلنمائي في جامعة الكويت لوفين.
 -４سويسرا
منح التميز الحكومية السويسرية للطالب األجانب (سويسرا)
تقدم المنح الحكومية السويسرية للتميز للخريجين من حوالي  180دولة الفرصة لمتابعة أبحاث
الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه في أي مجال أكاديمي في إحدى الجامعة التي تمولها الحكومة أو
مؤسسة معترف بها في سويسرا .تغطي المنحة البدل الشهري ،الرسوم الدراسية ،التأمين الصحي،
بدل السكن ،إلخ.
منح( ( ETH Excellenceسويسرا)
تدعم  ETH Zurichالطالب الممتازين الراغبين في الحصول على درجة الماجستير في ETH
في اثنين من برامج المنح الدراسية :برنامج التميز واالبتعاث للمنح الدراسية )(ESOP
والماجستير برنامج المنح الدراسية  (MSP).تتكون منحة التميز من منحة تغطي المعيشة ونفقات
الدراسة ( ۱۱٠٠٠فرنك سويسري لكل فصل دراسي).
منحة ماجستير من جامعة لوزان للطالب األجانب (سويسرا)
تقدم جامعة لوزان في سويسرا من ًحا دراسية للطالب الدوليين الراغبين لمتابعة درجة الماجستير
في الجامعة من خالل منح الماجستير  UNIL.يبلغ مقدار المنحة حوالي  ۱٦٠٠يورو شهريًا .
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 -５إيطاليا
المنح الحكومية اإليطالية للطالب األجانب
تمنح الحكومة اإليطالية من ًحا دراسية للدراسة في إيطاليا للمواطنين األجانب والمواطنين
اإليطاليين .المنح الدراسية عِبارة عن دورات الشهادة الجامعية ،والمهنية المتقدمة للتدريب،
ودورات الفن والموسيقى ،ودورات درجة الماجستير ،ودراسات الدكتوراه ،إلخ.
المنح الدراسية لجامعة بولونيا للطالب الدوليين (إيطاليا)
تقدم جامعة بولونيا من ًحا دراسية للطالب الدوليين المستحقين الذين يرغبون في ذلك التسجيل في
الدورة األولى (البكالوريوس) أو الدورة الثانية (الماجستير) أو برامج درجة واحدة في جامعة
بولونيا .
 -６المملكة المتحدة
منح جيتس كامبريدج (المملكة المتحدة)
تُمنح منح جيتس كامبريدج للمتقدمين المتميزين من دول خارج المملكة المتحدة لمتابعة درجة
الدراسات العليا بدوام كامل في أي موضوع متاح في جامعة كامبريدج .
منح رودس في جامعة أكسفورد (المملكة المتحدة)
منح رودس هي جوائز للدراسات العليا تدعم الطالب الدوليين االستثنائيين من دول مختارة في
جامعة أكسفورد .يغطي جميع الرسوم الجامعية ،الراتب الشخصي ،والتأمين الصحي.
منحة جامعة شفيلد هاالم للتحويل م ًعا (المملكة المتحدة)
منحة  Transform Togetherمفتوحة للطالب الدوليين واالتحاد األوروبي (خارج المملكة
المتحدة) الطالب الذين يتقدمون إلى دورة دراسية تدرس في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات
العليا بدوام كامل في جامعة شفيلد هالم.
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(منحة تطوير الحلول في جامعة نوتنغهام( المملكة المتحدة
تم تصميم المنح الدراسية لتطوير الحلول للطالب الدوليين من أفريقيا والهند أو إحدى الدول النامية
التي ترغب في دراسة درجة الماجستير في جامعة نوتنغهام وإحداث فرق في تطوير وطنهم تُقدَّم
۱٠٥منح دراسية كل عام  -ستغطي  ٣٠منحة كامل الرسوم الدراسية بينما تغطي  ٧٥منحة ٪٥٠
من الرسوم الدراسية.
(منح كامبريدج الدولية( المملكة المتحدة
ستقدم جامعة كامبريدج منح كامبريدج الدولية إلى أعلى مرتبة من الطالب الدوليين الذين يدرسون
دراسات الدكتوراه في الجامعة .المنح الدراسية تدفع رسوم تكوين الجامعة وبدل إعالة يكفي
لشخص واحد.
 -７هولندا

منح هولندا
منحة هولندا مخصصة للطالب الدوليين من خارج منطقة االقتصاد األوروبي  ( (EEAالذين
يرغبون في الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في الجامعات المشاركة في
هولندا ،تبلغ المنحة  ٥٠٠٠يورو والتي ستحصل عليها في السنة األولى من دراساتك.
منح جامعة ليدن للتميُّز( هولندا
برنامج المنح الدراسية لجامعة ليدن ) (LExSمفتوح لغير المتميزينطالب االتحاد األوروبي /
المنطقة االقتصادية األوروبية الملتحقون ببرنامج درجة الماجستير المقدم في جامعة ليدن  .تأتي
المنح الدراسية على شكل ما يلي ۱٠٠٠٠ :يورو من الرسوم الدراسية ۱٥٠٠٠ ،يورو من الرسوم
صا رسوم المنزل.
الدراسية الرسوم ،أو الرسوم الدراسية اإلجمالية ناق ً
(منح جامعة ماستريخت عالية اإلمكانات( هولندا
يتم توفير منحة جامعة ماستريخت عالية اإلمكانات من قبل UMصندوق المنح الدراسية بهدف
تشجيع الطالب الموهوبين من خارج المنطقة االقتصادية األوروبية على متابعة برنامج الماجستير
في  ، UM.تشمل المنح الدراسية الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة وتكاليف التأشيرة والتأمين.
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برنامج المنح الدراسية بجامعة رادبود (هولندا)
يقدم برنامج  Radboudللمنح الدراسية عددًا محددًا من الموهوبين المحتملين من خارج المنطقة
االقتصادية األوروبية يتيح للطالب فرصة الحصول على منحة دراسية للحصول على درجة
الماجستير الكاملة التي تدرس برنامج الماجستير الكامل في اللغة اإلنجليزية بجامعة راد بود
نيميغن .
(منح أمستردام للتم ُّيز( هولندا
تمنح منح أمستردام للتميز ) (AESمن ًحا دراسية للموهوبين بشكل استثنائي الطالب من خارج
االتحاد األوروبي لمتابعة برامج الماجستير المؤهلة المقدمة في جامعة أمستردام . AESهي منحة
دراسية كاملة بقيمة  ٢٥٠٠٠يورو تغطي الرسوم الدراسية ونفقات المعيشة.
(منح جامعة توينتي( هولندا
المنح الجامعية الجامعية ) (UTSهي منح دراسية للطالب المتفوقين من كل من االتحاد األوروبي
 /المنطقة االقتصادية األوروبية ودول خارج االتحاد األوروبي  /المنطقة االقتصادية األوروبية،
تتقدم بطلب للحصول على برنامج الدراسات العليا (ماجستير) في جامعة تفينتي .مبلغ المنحة من
 ٦٠٠٠يورو  ٢٥٠٠٠ -يورو لمدة عام واحد.
(منح جامعة أوترخت للتميز( هولندا
تقدم منحة أوترخت للتميز فرصةً لعدد من الطالب المحتملين البارزين لمتابعة درجة الماجستير
في عدد محدد من المجاالت في جامعة أوتريخت  .يمكن تقديم المنحة الدراسية كرسوم دراسية أو
رسوم دراسية باإلضافة إلى  ۱۱٠٠٠يورو تكاليف المعيشة.
(منح إريك بلومينك في جامعة جرونينجن( هولندا
تُمنح منحة صندوق  Erik Bleuminkعادة ً ألي ماجستير لمدة عام أو عامين برنامج الدرجات
المقدمة في جامعة جرونينجن .تغطي المنحة الرسوم الدراسية باإلضافة إلى تكاليف السفر الدولي
واإلقامة والكتب والتأمين الصحي .وكذلك المخططات المذكورة أعاله ،تقدم العديد من الجامعات
ومعاهد البحوث ومؤسسات التعليم العالي الخاصة بها المنح الدراسية والدعم المالي .انظر إلى
مواقع الويب الخاصة بهم لمعرفة ما هو معروض .تدير الوكالة التنفيذية للتعليم والثقافة والوسائل
السمعية والبصرية موقعEACEA.
وكلفت  EACEAبتنفيذ البرامج واألنشطة نيابة عن األوروبي
انظر ). (https: //eacea.ec.europa.eu/homepage_ar
في هذا الموقع ،ستجد بعض التوصيات المفيدة حول كيفية التقديم على األجانب الجامعات ،والتي
يجب أن توجه إليك قبل التقديم .
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المنح الدراسية لالجئين:
لم يحصل غالبية الالجئين على تعليم عال على اإلطالق .أقل من٪۱٠الالجئين حول العالم يذهبون
أمرا حيويًا في الغالب.
إلى الجامعة .بالنسبة لهؤالء ،يعد الحصول على المنح الدراسية والمنح ً
كما ذكرنا ،هناك الكثير من المنح الدراسية المختلفة التي يمكنك التقدم بطلب للحصول عليها
خصيصا بعضها لالجئين والطالب أصالً من البلدان النامية .هذه المبادرة تُعتبر استجابة لحالة
اللجوء الحالية في أوروبا ويهدف إلى توفير عدد من الطالب الالجئين الذين لديهم فرصة الكتساب
المعرفة في قانون الهجرة واللجوء األوروبي.
وتهدف إلى مساعدة الالجئين على االندماج في أوروبا ،ال سيما من خالل السماح لهم باالشتراك
مع األوروبيين األكاديميين ومواصلة دراساتهم ،التي قد تكون توقفت بسبب المغادرة القسرية من
وطنهم  .لذلك ،بصفتك الجئ ،يمكنك التقدم بطلب للحصول على جميع المنح الدراسية التي تم
استهدافها الطالب الدوليين .وبعبارة أخرى ،فإن الالجئين الراغبين في الدراسة في الجامعات
األوروبية قد فعلوا ذلك اتباع نفس إجراءات التقديم التي يتبعها جميع الطالب القادمين من خارج
االتحاد األورو ِبي.
إلى جانب ذلك ،هناك بعض المنح الدراسية األخرى التي تم استهدافها فقط لالجئي ،وبالتالي قد
يكون لديك فرصة أكبر للحصول عليها .هنا نهدف إلى تقديم بعضها ،ولكن مع مرور الوقت،
عليك البحث في اإلنترنت للعثور على منح دراسية جديدة لالجئين ومعاييرها.
تقدم جامعة  Top UKمن ًحا دراسية لالجئين
تقدم أكثر من  40جامعة في المملكة المتحدة صعودًا وهبو ً
طا في إنجلترا من ًحا دراسية لالجئين
وطالبي اللجوء.
هذه تتراوح من اإلعفاءات من الرسوم ،حيث يتم تغطية جميع التكاليف الدراسية ،للمنح الدراسية
التي تشمل
تكاليف السكن والمعيشة على سبيل المثال ،مدرسة لندن للدراسات الشرقية واألفريقية من بين ٤٠
جامعة بريطانية تدعم األشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.
تعد منح  SOASلالجئين من بين مجموعة من المبادرات المماثلة التي تقدمها جامعات المملكة
المتحدة
بدأت في التوسع استجابة ألزمة الالجئين العالمية التي هزت أوروبا في عام .٢٠۱٥

أحمد في األصل من حلب وهو اآلن طالب دراسات عليا في  SOASفي لندن ،الواليات المتحدة
مملكة. © UNHCR / Paul Wu
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فر أحمد ،وهو كردي سوري ،من مسقط رأسه في حلب عام  .٢٠۱٣ذهب أوالً إلى المناطق
الكردية في العراق ،معتقدًا أن منفاه سيكون مؤقتًا .لكن بحلول عام  ٢٠۱٥كان من الواضح أن
العودة إلى حلب مستحيلة ومثل آالف آخرين ،تحول أحمد إلى أوروبا.
منذ وصوله إلى المملكة المتحدة ،تطوع أحمد مع المنظمات التي تعمل مع الالجئين .ذات مرة
حصل على وضع الالجئ ،كان محظو ً
ُ
حيث سمح
ظا بما يكفي الستضافته من قِبَل عائلة إنجليزية،
له الوقت بذلك بالتقدم للجامعات  .يأمل أحمد أيضًا أن يتمكن من استخدام دراسته إلعادة شيء ما.
سيعود هؤالء الناس للمساعدة في إعادة بناء البالد .هذا ما آمل أن أفعله" .تتمتع أوروبا اليوم بمتعة
وامتياز امتالك علماء سوريين  -أذكياء وماهِرين قال المجيء إلى هنا"  ".إنهم أصول .غدا
سينتهي الصراع في سوريا
نهاية ،وهؤالء الناس سيعودون للمساعدة في إعادة بناء البالد .هذا ما آمل أن أفعله وهو كذلك لماذا
اخترت هذه المواضيع الخاصة"
في غضون ذلك ،قال إنه ممتن" .أشعر بامتياز كبير ألن لدي الفرصة للدراسة في واحدة من أرقى
األماكن المؤسسات عندما يتعلق األمر بالشرق األوسط وشمال أفريقيا .إنها فرصة رائعة" .هذه
القصة جزء من سلسلة إلكترونية تستكشف الطرق التي يعرض بها الناس في جميع أنحاء المملكة
المتحدة الالجئين و طالبي اللجوء.
http://www.unhcr.org/news/stories/2017/2/589206107/top-uk-universityoffers-scholarships-for-refugees.html
على المجلس لمساعدة الالجئين األكاديميين" للمنح الدراسية  (CARA) UK-الالجئين
يتمتع برنامج مجلس مساعدة األكاديميين الالجئين ) (CARAبالمملكة المتحدة بخبرة  ٨٠عا ًما
دعم األكاديميين الالجئين للوصول إلى التدريب والتوظيف في التعليم العالي .المملكة المتحدة
يمكن أن توفر برنامج التعليم والتدريب والمشورة بشأن التوظيف والمنح المالية والدعم مع تكاليف
إضافية مثل السفر ورعاية األطفال .تتعاون أكثر من سبعين جامعة بريطانية مع CARAلتعزيز
الحريَّة األكاديميَّة والدفاع عنها وتقديم الدعم العملي  ،مثل الزماالت و المساعدة من خالل أماكن
العمل أو برامج التوجيه لألكاديميين المحتاجين.
http://www.academic-refugees.org/
(منحة لالجئين في جامعة(  Atwerpenهولندا
يتوفر عدد محدود من المنح الدراسية لالجئين في جامعة  Atwerpen .عادة ً ما تستهدف
الجمهور من سن  ۱٧إلى  )٢٥التي تخطط لمواصلة دراستها :هذا يعني أَنَّهم قد أنهوا المدرسة
الثانوية وحصلوا على مؤهل يسمح لهم بااللتحاق بالتعليم العالي ،وترغب في بدء التعليم العالي
باللغة الهولندية .أو البالغون يخططون لمواصلة دراستهم :وهذا يعني أنهم قد حققوا بالفعل
البكالوريوس أو الماجستير في بالدهم ويرغبون في مواصلة الدراسة باللغة الهولندية  -تعليم اللغة
العالي .الالجئون الراغبون في الدراسة بجامعة أمستردام.
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)(UVAتتبع نفس إجراءات التقديم التي يتبعها جميع طالب  UVAالمحتملين الذين يأتون من
خارج االتحاد األوروبي .
منح  DAADلالجئين:
لدى  DAADبرامج مختلفة لتعزيز اندماج الالجئين في الجامعات األلمانية .حصل العديد من
الالجئين على مؤهالت االلتحاق بالجامعة في وطنهم أو حصلوا عليها بدأ أو أكمل درجة البرنامج
من أجل تسهيل األمر عليهم .الدراسة في ألمانيا ،وضعت  DAADمجموعة واسعة من التدابير
الجديدة  .سيتم توفير حوالي  100مليون يورو في التمويل في السنوات القادمة  27 ،مليون يورو
منها مخصصة للمشاريع في عام  .2016بتمويل من وزارة التعليم االتحادية واألبحاث BMBF
 ،وضعت  DAADحزمة واسعة من التدابير طويلة األجل.
شبكة  Odysseus Academicللدراسات القانونية حول الهجرة واللجوء في أوروبا
The Odysseusالشبكة األكاديمية للدراسات القانونية حول الهجرة واللجوء في أوروبا )بلجيكا)
 ،تقدم في بعض األحيان بعض المنح الدراسية لالجئين لحضور مدرستها في أوروبا قانون وسياسة
الهجرة واللجوء (odysseus@ulb.ac.be.بلجيكا)

المدرسة الصيفية حول قوانين وسياسات الهجرة واللجوء لالتحاد األوروبي لالجئين
تم تصميم المدرسة الصيفية لتزويد المشاركين بفهم شامل لسياسة الهجرة واللجوء في االتحاد
األوروبي من منظور قانوني .من أجل األهلية لديك.
أن تكون مستفيدًا من الحماية الدولية (وضع الالجئ أو الحماية الفرعية) في أي دولة أوروبية
حاصل على درجة البكالوريوس على األقل أو ما يعادلها في القانون أو تخصص ذي صلة ،أو
لديك الخبرة المهنية المكافئة في مجال ذي صلة ،على سبيل المثال في المنظمات غير
الحكومية؛ تكلم وفهم اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية( .بلجيكا)
http://odysseus-network.eu/scholarships-for-refugees-2018/
المنح الدراسية للطالب وطالبي اللجوء والالجئين في جامعةTelematic
توفر الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو من ًحا دراسية للطالب يحق له الحماية الدولية لحضور
الدورات المدرجة في الجامعة عرض تعليمي). (www.uninettunouniversity.net
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منحة لالجئين في كلية لندن الجامعية
لدى ، University College Londonفي المملكة المتحدة(UCL) ،بعض مخطط المنح
الدراسية لعام -٢٠۱٨
العام الدراسي . ٢٠۱٩الهدف من المنحة هو دعم أولئك الذين بسببهم حالة الهجرة غير قادرة على
تأمين قروض الطالب لتعليمهم العالي .المرحلة الجامعية ،وطالبو اللجوء ،وأطفال طالبي اللجوء،
أو طالبي اللجوء غير المصحوبين األطفال هم الفئات المستهدفة .يخضع التجديد السنوي للمنحة
ألكاديمية مرضية تقدم.
https://www.ucl.ac.uk/prospectivestudents/scholarships/undergraduate/access_opfortity_scholarship_folder
منح الماجستير لالجئين والمشردين جامعة لندن
تقدم جامعة لندن أحيانًا من ًحا دراسية لالجئين واألشخاص في غير محلها .الستغطي المنحة الرسوم
المستحقة لجامعة لندن .
برنامج منح  DAFIالجامعية لالجئين 2019
مبادرة ألبرت أينشتاين األلمانية األكاديمية لالجئين ) (DAFIهي منحة دراسية برنامج لالجئين
بتمويل من الحكومة األلمانية وتنفيذها في جميع أنحاء العالم من قبل المفوضية .برنامج منح لي
المنح الدراسية لالجئين في الجامعات والكليات والفنون التطبيقية في البلدان المضيفة.
http://www.unhcr.org/pages/49e4a2dd6.html
لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه المنحة الدراسية لالجئين انظر أيضًا :
https://www.marj3.com/en/dafi-undergraduate-scholarships-programmefor-refugee-2019.html
جامعة البندقية (إيطاليا)  -المرافق االقتصادية للطالب الالجئين
تمنح جامعة البندقية المنح الدراسية لكل من طالب المرحلة الجامعية وطالب الدراسات العليا
تصنف على أنها الجئ سياسي .سيتم إعفاء المرشحين الناجحين من الرسوم الدراسية ،وكذلك
الحد األدنى من الضرائب والضرائب اإلقليمية .يجب أن يصنف المجتمع الدولي الطالب
كالجئ .قد يتم تسجيلهم في أي دورة دراسية في جامعة البندقية.
. http://www.unive.it/nqcontent.cf .
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منحة ماجستير ممولة بالكامل لالجئين في جامعة أوروبا الوسطى
كشخص الجئ مهتم بالدراسة في جامعة في أوروبا ،أوروبا الوسطى تدعوكم الجامعة لمبادرتها
الخاصة بالتعلم المفتوح  -البرنامج التحضيري للجامعة)(OLIVE-
) ،UPدورة دراسية مصممة إلعداد الطالب لبرامج درجة الماجستير.
http://www.mladiinfo.eu/2018/03/02/fully-funded-master-scholarshiprefugees-central-europeanجامعة/ # ixzz5Wpi7KZIFمنحة لالجئين في جامعة جوتنبرج
لمزيد من المعلومات ،راجع :
https://www.gu.se/english/about_the_university/Refugees/education-forthos-with-refugee-background
منحة ويتون لالجئين (الواليات المتحدة(
سيتم منح منحة ويتون لالجئين إلى طالب فار من الصراع من َو َ
طنِهِ ،مع تفضيل منح المنحة
للطالب من الدول السبع الموضَّحة في
األمر التنفيذي األخير بشأن الهجرة  -إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
www.wheatoncollege.edu
منحة الالجئينUAF
إنها مؤسسة مستقلة تدعم الالجئين ذوي التعليم العالي ،يقدمون الدعم المالي لبرامج الدرجات
األكاديمية (الرسوم الدراسية ،ودورات اللغة ،والكتب ،وأجهزة الكمبيوتر ،وتكاليف السفر).
https://supportscan.uaf.nl
منحة Windle Trustالدولية لالجئين
تقدم منحا دراسية للشباب والالجئين في السودان وأوغندا وكينيا وإثيوبيا للدراسة في أفريقيا أو
المملكة المتحدة ،يتم تمويل عمل الصندوق من قبل مجموعة واسعة من الجهات المانحة وبدعم
بريطانيا
في
والكليات
الجامعات
من
وإفريقيا http://www.windle.org.uk/WhatWeDo.aspx
منحة مؤسسة أوتو بينيكي لالجئين
وهي منظمة غير ربحية أطلقت في عام  1965من قبل جمعيات الطالب األلمان .تدير المؤسسة
برامج تعليمية بهدف دمج المهاجرين والالجئين في المجتمع األلماني http://www.obs-
ev.de/
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منحة  Hegg Hoffet Fundلالجئين
هذا مخصص للنساء النازحات لمساعدة الخريجات اللواتي شردن نتيجة الحرب ،واالضطرابات
السياسية أو غيرها من حاالت الطوارئ الخطيرة ،يقدم الصندوق منح قصيرة األجل لتنشِيط
الدورات وإعادة الدخول لمجال المهني للمرشحين ،والتدريب اللغوي وغيرها.
الدورات. http://www.ifuw.org/what/hegg-hoffet/
منحةEntraide Universitaire Refugee Scholarship
تقدم المساعدة المالية للطالب الالجئين في فرنسا غير المؤهلين للحصول على منحة دراسية
منتظمة.
http://entraide-universitaire.fr/
و العالقات األكاديمية بين آسيا وأوروبا( المناطق) للمنح الدراسية لالجئين
يقدم المنح الدراسية للطالب والباحثين من دول العالم الثالث التي يستهدفها المشروع (كمبوديا،
إندونيسيا  ،الوس  ،ماليزيا  ،ميانمار  ،منغوليا  ،سريالنكا  ،تايالند  ،الفلبين أو فيتنام) أو الالجئين
من أجل الدراسة والقيام بالبحث والتدريب أو التدريس في أحد الجامعات
الشريكة األوروبية (الجامعات المضيفة .
http://www.areas.polito.it/scholarships/types_of_mobility_andeligibility
منح تحالف الالجئين
مشروع "تعليم الالجئين بعد التعليم الثانوي )" (RAPSEلالجئين النرويجيين يقدم التحالف المنح
الدراسية لالجئين من المخيمات الصغيرة الراغبين في الوصول إلى التعليم في كُ ِليَّة أو جامعة
http://www.refugeealliance.com/rapse/index.html
منحة جامعة كندا العالمية لالجئين
برنامج الطالب الالجئين من خدمة الجامعة العالمية الكندية (  ، (WUSCمن خالل تقوم اللجان
المحلية في جميع أنحاء كندا برعاية أكثر من  65طالب الجئ كل عام ،مما يمكنهم من ذلك متابعة
تعليمهم في الجامعات والكليات الكندية http://wusc.ca/en/srp
منحة جامعة كانبيرا لالجئين
تقدم جامعة كانبيرا ) (UCعددًا من المنح الدراسية المختلفة لالجئين ،بما في ذلك
http://www.canberra.edu.au/scholarships/international
مشروع العلماء المعرضين للخطر  (SAR) -منحة الالجئين
وهي مبادرة من مؤسسة الطالب الالجئين  UAFوشبكة العلماء في خطر
) (SARلتوفير وظائف أكاديمية مؤقتة في الجامعات الهولندية لألساتذة والباحثين الذين يعانون
من التهديدات في بالدهم.
http://www.uaf.nl/over_het_uaf/wat_wij_doen/vervolgde_ wetenschapper
s/uaf_scholars_at_risk_project.
أيضا http://scholarsatrisk.nyu.edu .
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منحة معهد التعليم الدولي لالجئين
يقدم "صندوق اإلنقاذ العلمي" التابع لمعهد التعليم الدولي زماالت للعلماء الراسخين الذين تهدد
حياتهم وعملهم في بلدانهم األصلية
http://www.scholarrescuefund.org/pages/for-hosts.php
نذكر هنا بعض الفرص األخرى لك للحصول على تمويل للدراسة في أوروبا .بالطبع ،إذا كنت
البحث في اإلنترنت ،يمكنك العثور على المزيد .
المبلغ المستحق
منح الشرطة األمريكية والمواطنين المعنيين
يختلف ۱٥٠٠ $
صندوق المنح الدراسية لألسرة التابع لمؤسسةASSE
يختلف ۱٢/٠۱/٢٠۱٨
يختلف برنامج منح موظفي إنفاذ القانون في كاليفورنيا ) (LEPDباختالف
أطفال رجال اإلطفاء المعوقين أو المتوفين  ،ضباط السالم  ،لعبة
حراس وموظفي منحة المؤسسات اإلصالحية
يختلف
أطفال مؤسسة الوطنية الساقطة
يختلف ٦٢٥٠ $
فوائد ديالوير التعليمية ألطفال المحاربين المتوفين و
اآلخرين
يختلف
ENFالمنح التعليمية الطارئة
۱٠/٣۱/٢٠۱٩ 10/31/2019 $٤٠٠٠
مؤسسة هندريك للمنح الدراسية
دوالرا أمريكيًا ۱٨/٠٣/٢٠۱٩
۱٦٥٠٠
ً
منحة  ICMA-RCالتذكارية للموظفين العامين
 ۱٠٠٠٠دوالر ۱٥/٠٣/٢٠۱٩
منحة  JCSللطالب اليهود من منازل الوالدين الوحيدين
يختلف٠٤/٠٢/٢٠۱٩
جائزة جوليا بينيت للمنح الدراسية
٠٣/٠٤/٢٠۱٩ $٥٠٠
فرصة فلوريدا لألطفال
۱٠٠٠٠دوالر٠٥/٠۱/٢٠۱٩
منحة معالي الضباط)(LEO
۱٠٠٠٠دوالر٠٦/٠۱/٢٠۱٩
برنامج منح دروس الحياة
۱٥٠٠٠دوالر٠٣/٠۱/٢٠۱٩
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المبلغ المستحق
صندوق ليزا ميشيل التذكاري
۱٠٠٠دوالر٠٤/٣٠/٢٠۱٩
مؤسسة منحة مشاة البحرية
 ۱٠٠٠٠دوالر٠٣/٠۱/٢٠۱٩
منحة ماري بارتون فريمان
 ٢٥٠٠دوالر٠٣/۱۱/٢٠۱٩
منحة ماري روينا كوبر
يختلف٠٧/٣۱/٢٠۱٩
برنامج منح الخدمة العامة في ماساتشوستس
٠٥/٠۱/٢٠۱٩ $٢٥٠٠
منح ماثيوز وسويفت التعليمية االستئمانية
يختلف
صندوق  MedEvac Foundationللمنح الدراسية الدولية لألطفال
٣۱/٠٧/٢٠۱٩ $٥٠٠٠
منحة الناجين من ضباط السالمة العامة في مينيسوتا
يختلف ۱٣٤٨٠ $
برنامج منح الناجين من الخدمة العامة بوالية ميسوري
يختلف
منحة ميسي المعجزة
 ٥٠٠٠دوالر ٠٤/۱/٢٠۱٩
منح نيو هامبشير أليتام المحاربين القدامى
يختلف ٠٩/۱/٢٠۱٩
 NLEAFCFمنحة فيكتوريا أوفيس التذكاريةيختلف ٠٧/۱/٢٠۱٩
 NLEAFCFمنحة فنسنت بينيت جونيور التذكارية٠٧/۱/٢٠۱٩ $ ٢٠٠٠٠
منحة  NLEAFCFالعامة
٠٧/۱/٢٠۱٩ $ ٢٠٠٠٠
منح جمعية رؤساء مدارس نورث كارولينا
يتباين  ٢٠٠٠دوالر
برنامج المكافآت التعليمية في والية بنسلفانيا
يختلف٣۱/٣/٢٠۱٩
منحة مؤسسةSFM
 ۱٠٠٠٠دوالر٣۱/٣/٢٠۱٩
منحة مؤسسة غلوريا بورخيس واندرجلو في ذكرى جيم
جايني
 ٢٠٠٠دوالر٣٠/٤/٢٠۱٩
منحة جاكي سبيلمان
۱٥/٤/٢٠۱٩ ٥٠٠٠$
منحةJoAnn Heffernan Heisen
٢٥٠٠دوالر يختلف
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المبلغ المستحق
برنامج  Pinnacol Foundation Collegeللمنح الدراسية
يختلف ۱٥/٢/٢٠۱٩
منحةQuell Survivor
٤/۱/٢٠۱٩ $ ۱٥٠٠
مؤسسة الدرع الفضي
يختلف
برنامج التعليم العسكري للناجين والمعالين في فيرجينيا
يختلف
Wings Over Americaالمنح الدراسية
يختلف ٣/۱/٢٠۱٩

افق ٢٠٢٠
Horizon 2020هو أكبر برنامج بحث وابتكار في االتحاد األوروبي على اإلطالق بما يقرب
من  ٨٠مليار يورو التمويل ال ُمتاح على مدى  ٧سنوات ( ٢٠۱٤إلى  - )٢٠٢٠باإلضافة إلى
االستثمار الخاص الذي سيجذب المال .
Horizon 2020هي األداة المالية التي تهدف إلى ضمان القدرة التنافسية العالمية ألوروبا.
ينظر إليها كوسيلة لدفع النمو االقتصادي وخلق فرص العمل ،ويحظى  Horizon 2020بدعم
سياسي من زعماء أوروبا وأعضاء البرلمان األوروبي  .من خالل الجمع بين البحث واالبتكار،
يركز  Horizon 2020على العلوم والصناعات الممتازة القيادة الصناعية والتصدي للتحديات
المجتمعية .والهدف من ذلك هو أن يَضمنَ ألوروبا أَن تنتج العلم على مستوى عالمي ،ويزيل
س ِه ُل على القطاعين العام والخاص العمل م ًعا في تقديم االبتكار.
ال َعقَ َبات أمام االبتكار َويُ َ
Horizon 2020مفتوح للجميع  ،بنظام بسيط يسمح .يمكن للمشاركين التركيز على ما هو مهم
حقًا .هذا النهج يضمن خروج المشاريع الجديدة إلى أرض الواقِع بسرعة  -وإنجاز نتائج أسرع.
سيُست َك َم ُل البرنامج اإلطاري لالتحاد األوروبي للبحث واالبتكار بالمزيد من التدابير إلكمال
َ
ومواصلة تطوير منطقة البحث األوروبية  .ستهدف هذه التدابير إلى كسر العوائِق لخلق سوق
واحدة حقيقية للمعرفة والبحث واالبتكار .تعلن برامج العمل لمدة عامين عن المجاالت المحددة
التي سيتم تمويلها من قبل  Horizon 2020.انظر لهم على بوابة المشاركين عبر
اإلنترنت حيث يمكن استخدامها كتقويم للمكالمات من أجل
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مقترحات (مكالمات) تُنشَر خالل العام .بوابة المشاركين هي نقطة دخولك لإلدارة اإللكترونية
لمشاريع البحث واالبتكار الممولة من االتحاد األوروبي ،وتستضيف الخدمات من أجل إدارة
مقترحاتك ومشاريعك طوال دورة حياتها.
تعطي كل مكالمة معلومات أكثر دقة حول األسئلة التي تود اللجنة منك أن تُعن ِونَها في
مقترحاتك .يمكن إيجادها جميع المكالمات في الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي -المصدر
الرسمي لجميع وثائق االتحاد األوروبي  -وكذلك على بوابة المشاركين
بمجرد اجتياز االقتراح مرحلة التقييم (مدة خمسة أشهر) ،يُعلَ ُم المتقدمين بالنتيجة ثم تضع
المفوضية األوروبية اتفاقية منحة مع كل مشارك .تؤكد اتفاقية المنحة على أنشطة البحث واالبتكار
التي سيتم تنفيذها ،المشروع المدة والميزانية والمعدالت والتكاليف ومساهمة المفوضية األوروبية
وجميع الحقوق االلتزامات والمزيد .المهلة الزمنية ال ُمحدَّدَة لتوقيع اتفاقيات المنح هي بشكل عام
ثالثة أشهر.
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

إيجاد جامعة وبرنامج دراسي
إن العثور على جامعة واختيار برنامج دراسي يناسب اهتماماتك هو الخطوة األولى للتخطيط
لدراساتك.
ال يفترض أن تكون هذه مشكلة كبيرة ألن هناك العديد من الجامعات والدراسة ال تعد وال تحصى
البرامج متاحة  -وجودتها بال شك ذات مستوى عالمي .بغض النظر عن االتجاه الذي تريد أن
تسير بِه في حياتك ،ستجدُ بالتأكيد برنامج دراسي يَت َوافَق مع ت َ َ
طلُّعاتك الدراسيَّة والخطط المستقبلية.
ُ
كثيرا في هذا األمر قبل
ولكن ،قد يستغرق العثور على جامعة وبرنامج دراسة وقتًا إذا لم تفكر
ً
بدء عملية تقديم الطلب للدراسة في أوروبا .
نقترح عليك التفكير في برنامج الدراسة قبل شهر واحد على األقل من اتخاذ القرار النهائي.
يمكن أن تسمح لك هذه الفترة الزمنية بفحص الجامعات التي تقدم دورات تتعلق بمجالك المهني.
صاؤُها كُلها هنا ،ولكن ذكر بعضها يمكن أن
هناك المئات من الجامعات في أوروبا .ال يُمكُننا ِإح َ
يُفيدُك وللجامعات األخرى ،يمكنك البحث في الويب والعثور على اختيارك األفضل .

39

العلوم لالجئين في أرخبيل بحر إيجة ( SCIREAسيرا)

بعض الجامعات في أوروبا:
فرنسا :
 -۱جامعة فرسايSaint-Quentin-en-Yvelines
 -٢جامعة باريس سود
 -٣جامعة باريس الغربية نانتير ال ديفنس
 -٤جامعة سيرجي بونتواز
 -٥جامعة إيفري فال ديسون
 -٦جامعة إيفري فال ديسون
 -٧جامعة بول ساباتييه
 -٨جامعة تولوز الثانية  -لو ميريل
 -٩كابيتول جامعة تولوز 1
 -۱٠جامعة األلزاس العليا
 -۱۱جامعة ستراسبورغ
 -۱٢جامعة لو هافر
 -۱٣جامعة روان
 -۱٤جامعة رين 1
 -۱٥جامعة ويسترن بريتاني
 -۱٦جامعة جنوب بريتاني
 -۱٧جامعة رين 2
۱٨جامعة ريمس شامبان  -اردين
 -۱٩جامعة بولينيزيا الفرنسية
 -٢٠جامعة الروشيل
 -٢۱جامعة بواتييه
 -٢٢جامعة بانتيون اساس
 -٢٣جامعة باريس ديدرو
 -٢٤جامعة باريس الثالثة :السوربون نوفيل
 -٢٥جامعة باريس ديكارت
 -٢٦جامعة بانثيون سوربون
 -٢٧جامعة السوربون
 -٢٨جامعة أورليانز
 -٢٩جامعة فرانسوا رابيليه
 -٣٠جامعة كاليدونيا الجديدة
ألمانيا
 -۱جامعة ميونخ التقنية
 -٢جامعة هايدلبرغ
- Freie Universität -٣برلين
 -٤جامعة جورج أغسطس أغسطس جوتنجن
Berufsakademie Ravensburg -٥
 -٦جامعة دورتموند
 -٧جامعة دريسدن التقنية
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 -٨جامعة إرنست موريتز أرندت جرايفسفالد
9- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder
10- Fachhochschule Fulda
11- Fachhochschule Karlsruhe
12- Fachhochschule Reutlingen, Hochschule fär Technik und Wirtschaft
 -۱٣جامعة فرانكفورت
 -۱٤جامعة فريدريش شيلر  ،يينا
 -۱٥هاينريش هاينه  -جامعة دوسلدورف
 -۱٦جامعة هومبولدت  ،برلين
 -۱٧جامعة يوهانس جوتنبرج  ،ماينز
 -۱٨جامعة كاثوليش ايششتات
 -۱٩جامعة يوليوس ماكسيميليان  ،فورتسبورج
 -٢٠جامعة إيبرهارد كارل جامعة توبنغن
 -٢۱جامعة يوهان فولفجانج جوته في فرانكفورت أم ماين
 -٢٢جامعة لودفيغ ماكسيميليان مونشن
 -٢٣راينيش-ويستفاليش تكنيشه هوتشول آخن
24- Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 -٢٥جامعة تكنيشيت برلين
 -٢٦جامعة تكنيشين ميونيخ
 -٢٧جامعة بون
 -٢٨جامعة فرايبورغ
 -٢٩جامعة غوتنغن
 -٣٠جامعة هامبورغ
اليونان:
 -۱جامعة أرسطو في سالونيك
 -٢جامعة أثينا الزراعية
 -٣جامعة أثينا الوطنية وKapodistrian
 -٤الكلية األمريكية في اليونان
 -٥معهد ألكسندر التعليمي التكنولوجي في ثيسالونيكي
 -٦جامعة كريت
 -٧جامعة باتراس
 -٨الجامعة التقنية الوطنية في أثينا
 -٩المعهد التربوي التكنولوجي بغرب اليونان
 -۱٠معهد التعليم التكنولوجي في الريسا
 -۱۱جامعة كريت التقنية
 -۱٢المعهد التربوي التكنولوجي بكريت
 -۱٣جامعة ثيساليا
 -۱٤جامعة يوانينا
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 -۱٥جامعة مقدونيا
 -۱٦جامعة أثينا لالقتصاد واألعمال
 -۱٧جامعة بحر ايجه
 -۱٨جامعة ثيساليا
 -۱٩جامعة ديموقريطس في تراقيا
 -٢٠جامعة بيرايوس
 -٢۱معهد التعليم التكنولوجي في أثينا
 -٢٢الجامعة األيونية
إنجلترا:
 -۱جامعة ابيرتاي
 -٢جامعة ابيريستويث
 -٣جامعة أستون
 -٤جامعة كارديف متروبوليتان
 -٥جامعة كارديف
 -٦جامعة دي مونتفورت
 -٧جامعة هيريوت وات
 -٨مركز الدراسة الدولي بجامعة كيلي
 -٩جامعة كينجستون لندن  -مركز الدراسة الدولي
 -۱٠جامعة كينجستون بلندن
 -۱۱جامعة ليدز بيكيت
 -۱٢جامعة ليفربول جون مورس
 -۱٣جامعة لندن متروبوليتان
 -۱٤جامعة مانشستر متروبوليتان
 -۱٥جامعة ميدلسكس
 -۱٦جامعة أكسفورد بروكس
 -۱٧جامعة شيفيلد هاالم
 -۱٨مركز الدراسة الدولي بجامعة هيدرسفيلد
 -۱٩مركز الدراسة الدولي بجامعة لينكولن
 -٢٠جامعة نورثامبتون
 -٢۱جامعة نوتنغهام
 -٢٢مركز الدراسات الدولي بجامعة ساسكس
 -٢٣جامعة يورك
 -٢٤جامعة سانت اندروز
 -٢٥جامعة غرب انجلترا
 -٢٦جامعة غرب اسكتلندا
 -٢٧جامعة وستمنستر
 -٢٨جامعة ولفرهامبتون
 -٢٩جامعة وستر
 -٣٠جامعة ليستر
 -٣۱جامعة ليفربول
 -٣٢جامعة أكسفورد
 -٣٣جامعة ريدينج
 -٣٤جامعة ساوثامبتون
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 -٣٥جامعة سانت اندروز
 -٣٦جامعة ساري
 -٣٧جامعة ساسكس
 -٣٨جامعة لندن للفنون
 -٣٩جامعة يورك
 -٤٠جامعة كينت
السويد:
 .۱تشالمرز تكنيسكا هوجسكوال (جامعة تشالمرز للتكنولوجيا)
 .٢جامعة جوتنبرج (جامعة جوتنبرج)
 .٣معهد كارولينسكا (معهد كارولينسكا)
)المعهد الملكي للتكنولوجيا) 4. Kungliga Tekniska Högskolan - KTH
 .٥جامعة لينكوبنجس (جامعة لينكوبنج)
 .٦جامعة لوليا تيكنيسكا (جامعة لوليا للتكنولوجيا)
 .٧جامعة لوندز (جامعة لوند)
 .٨جامعة(  Stokholmجامعة ستوكهولم)
)الجامعة السويدية للعلوم الزراعية( 9. Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU
 .۱٠جامعة أوميو (جامعة أوميا)
 .۱۱جامعة أوبساال (جامعة أوبساال)
سويسرا :
 .۱مدرسة البوليتكنيك الفدرالية بلوزان
)المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا( 2. ETH Zurich
 .٣جامعة ديال سفيزيرا إيتاليانا
 .٤جامعة فريبورغ (جامعة فريبورغ)
 .٥جامعة نوكاهتل (جامعة نوكاهتل)
 .٦جامعة بازل
 .٧جامعة برن
 .٨جامعة جنيف
 .٩جامعة لوزان
 .۱٠جامعة زيورخ
 .۱۱المدرسة العليا للمدرسة السويسرية الغربية
12. Hochschule Luzern ،HSLU
)13. Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI
 .۱٤جامعة الفن والتصميم لوزان
15. Zürcher Fachhochschule ،ZFH

43

العلوم لالجئين في أرخبيل بحر إيجة ( SCIREAسيرا)

النرويج:
 .۱الجامعة النرويجية لعلوم الحياة
 .٢الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا)(NTNU
 .٣جامعة أغدر
 .٤جامعة بيرغن
5.جامعة أوسلو
6.جامعة ستافنجر
)الالهوت( 7. Det teologiske Menighetsfakultet
 .٨الفن التشكيلي في أوسلو
9. GUC-Hogskolen I Gjovik
10. KHiB-Kunsthogskolen I Bergen
 .۱۱جامعة مولدي  -العلوم األكاديمية في اللوجستيات
 .۱٢كلية نارفيك الجامعية
13. Norges musikkhogskole
 .۱٤المدرسة النرويجية لالقتصاد وإدارة األعمال )(NHH
 .۱٥المدرسة النرويجية لعلوم الرياضة )(NIH
 .۱٦كلية العلوم التطبيقية بجامعة أوسلو وأكيرشوس
 .۱٧أكاديمية أوسلو الوطنية للفنون)(KHIO
 .۱٨عمارة وتصميم مدرسة أوسلو
 .۱٩كلية جامعة جنوب شرق النرويج
 .٢٠جامعة نوردالند

النمسا:
 .۱جامعة إنسبروك
 .٢جامعة فيينا
 .٣جامعة فيينا للتكنولوجيا
 .٤كارل  -فرانزينز  -جامعة غراتس
5. Universtiät Salzburg
6. Akademie der bildendenKünste Wien
 .٧جامعة مونتان ليوبين
8. Music und Kunst Privatuniversitat Der Stadt Wien (Konservatorium Wien
)Privatuniversitat
9. Technische Universtiät Graz
 .۱٠معهد النمسا النمسا للعلوم والتكنولوجيا النمسا
 .۱۱جامعة كالغنفورت
12. Universität für angewandte Kunst Wien
13. Universität für Bodenkultur Wien
 für künstlerische und industrielle Gestaltung Linzجامعة 14 -
15. Universität für Musik und darstellendeKunst Graz
16. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 .۱٧جامعة موزارتيوم سالزبورغ
18. Veterinärmedizinische Universität Wien
19- Wirtschaftsuniversität Wien
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إيطاليا:
 .۱بوليتيكنيكو دي ميالنو
2 - Politecnico di Torino
 .٣سكوال نورمال سوبروري دي بيزا )(SNS
4 - Scuola Superiore di Studi Universitari e di perfezionamento Sant 'Anna
)(SSSA
 .٥جامعة البندقية
 .٦جامعة كاتوليكا دل ساكرو كوور  -ميالنو
 .٧جامعة ديلي ستادي دي ميالنو  -بيكوكا
 .٨جامعة باري
 .٩جامعة بولونيا
 .۱٠جامعة كاتانيا
 .۱۱جامعة الدراسة في فيرنزي
 .۱٢جامعة جنوى
 .۱٣جامعة الدرجة األولى في ميالنو
 .۱٤جامعة الدراسات العليا في ريجيو إميليا
”15. Universita degli studi di di Napoli “Federico II
16. Universita degli studi di Padova
 .۱٧جامعة الدراسات العليا باليرمو
 .۱٨جامعة بافليا
 .۱٩جامعة بيروجيا
 .٢٠جامعة ديزا ستودي
”21. Universita degli studi di di Roma “La Sapienza
 .٢٢جامعة ديغلي ستودي دي روما تور فيرغاتا
 .٢٣جامعة الدرجة األولى في روما
 .٢٤جامعة سيينا
 .٢٥جامعة تورينو
26. Universita degli studi di di Trieste
 .٢٧جامعة ديغلي ستودي دي فيرونا
28. Accademia di Belle arti
بلجيكا:
 .۱جامعة بروكسل الحرة)(ULB
 .٢جامعة لوفين الكاثوليكية)(KU Leuven
)جامعة والية غينت( 3. Rijksuniversiteit Gent
4.جامعة أنتويرب (جامعة أنتويرب)UA
 .٥الجامعة الكاثوليكية في لوفان)(UCL
 .٦جامعة لييج (جامعة لييج الحكومية)
 .٧مونس كلية الجامعة الكاثوليكية دي مونس (كلية مونس بالجامعة الكاثوليكية)
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 .٨كلية العلوم الزراعية بجامعة  Gemblouxكلية الزراعة) علوم جيمبلوكس)
 .٩جامعة نوتردام  -جامعة دي ال بيكس (جامعة نامور)
 .۱٠كليات جامعة سانت لويس (كليات جامعة سانت لويس)
مؤسسة جامعة لوكسمبورج ( 11. Fondation Universitaire Luxembourgourgeoise
)آرلون
 .۱٢جامعة كاثوليك بروكسل (الجامعة الكاثوليكية في بروكسل)
13. Koninklijke Academie vös Schone Kunsten van Antwerpen
 .۱٤جامعة دي مونس  -هينو (جامعة مونس – هينو)
)15. Europes Hogeschool Brussel (EHSAL
)جامعة كلية جنت( 16. Hogeschool Gent
"بروكسل "سينت لوكاس 17. Hogeschool
)معهد دي ناير( 18. Hogeschool Voor Wetenschapen & Kunst
 .۱٩جامعة هاسيلت
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الفصل ٣

كيف تعمل في أوروبا؟
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العمل في أوروبا:
تشمل أوروبا  ٥۱دولة مستقلة وتغطي حوالي  ۱٠،۱٨٠،٠٠٠كيلومتر مربع أو  ٪٢من سطح
األرض ويبلغ ِإجمالِي سكانها حوالي  ٧٤٣مليون (حوالي  ٪۱٠من سكان العالم )٢٠۱٩ -أوروبا
بلد مزدهر ولديها الكثير من الفرص للعثور على وظيفة أو بدء حياة مهنية للموطنين في االتحاد
مهاجرا أو طالب لجوء في االتحاد األوروبي،
األوروبي أَو من خارج االتحاد األوروبي .إذا كنت
ً
القارة الخضراء وتجربة حياة مختلفة .يمكن أن يساعدك العمل في
فلديك فرصة جيدة للعمل في
َّ
ع َم ِليَّة
االتحاد األوروبي على االعتياد على الثقافة والتقاليد واالستمتاع ِب ِه َما ،واكتساب خِ ب َرة َ
ُمخت َ ِلفَة .من المهم بالنسبة لك كالجئ أو طالب لجوء أن تكون مندم ًجا في المجتمع األوروبي
والوصول إلى حلمك لحياة أفضل من خالل إيجاد وظِ يفَة والعمل هناك  .نحاول هنا مساعدتك في
إيجاد فرص عمل في أوروبا والتقدم إليها بطريقة بسيطة نقدم لكم بوابتين عبر اإلنترنت األكثر
أهمية للباحثين عن عمل ونوضح لك ما يجب عليك فعله ولكن ،أوالً وقبل كل شيء ،نذكر بعض
النصائح التي يجب وضعها في االعتبار قبل بدء البحث.
بعض النصائح للعثور على وظيفة في أوروبا:
 .１مستوى اللغة
للعثور على وظيفة أو مهنة مناسبة ،يجب عليك أو ً
ال معرفة الحد األدنى المطلوب لتلك المهنة.
على سبيل المثال حول الحد األدنى من مستوى اللغة أو سنوات الخبرة أو الدرجة الجامعية ما هو
الضروري لهذه الوظيفة .على سبيل المثال ،إذا كنت تخطط للعمل في فرنسا ،فربما يجب أن تكون
لديك شهادة في اللغة الفرنسية شهادة للحصول على بعض الفرص ،واألمر نفسه لبعض البلدان
األخرى.
كمثال آخر ،في ألمانيا ،ال يوجد شرط قانوني لمعرفة األلمانية للعمل .هذا يعتمد على صاحب
العمل أن تعرف اللغة األلمانية أم ال .ولكن للحصول على الجنسية عليك أن تحصل على شهادة
اللغة األلمانية.
 .２كن منفتحا ً على كل أنواع الفرص والوظائف
قرارا بشأن الحصول على وظيفة في أوروبا ،فعليك فعل ذلك كن منُفت ًحا على
إذا كنت قد اتخذت
ً
كُ ِل أنواع الفرص .عليك البحث من خالل خيارات العمل المختلفة والتقدم للوظائف التي تجدها
المناسبة لمهاراتك ومؤهالتك التعليمية .
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 .٣البحث من خالل بوابات اإلنترنت النشطة
هناك العديد من بوابات الوظائف النشطة ومواقع نشر الوظائف التي يمكن أن تساعدك في إيجاد
وظيفة في مناطق عمليَّة تهتم بها  .هذه المواقع االلكترونيَّة التي يمكن استخدامها للبحث عن
عروض عمل أجنبية وفُ َرص ت َوظِ يف .حاول البحث في قائمة الوظائف الموجودة في هذه المواقع
والتقدم بطلب للحصول على الوظيفة التي تشعر بأنها ُمالئِ َمة ومناسبة الحتياجاتك ومتطلباتك .
ولكن انتبه إلى بعض مواقع الويب المزيفة التي تحاول تحصيل بعض المال منك إلعطائك قائمة
بالوظائف ألن معظم قوائمهم ال تستحق أي شيء وهي قديمة.
 .３الصحف:
تنشر العديد من الصحف الوظائف الشاغرة من جميع أنحاء البالد في عطلة نهاية األسبوع لذا،
ليست فكرة سيئة أن ننظر في الصحف لقراءة إِعالنات الوظائف الشاغرة
 .٥وكاالت التوظيف المحلية:
مهمة وكاالت التوظيف هي مساعدة الناس في بحثهم عن وظيفة .في ألمانيا وبعض البلدان األخرى
يمكنك العثور على وكالة توظيف محلية في جميع البلدات والمدن .في ألمانيا هذه هي فروع وكالة
التوظيف الفيدرالية)(BA
(Bundesagentur für Arbeit ،BA).
 .٦ملف تعريف اإلنترنت الخاص بك:
أَعطِ صورة إيجا ِبية عن نفسك من خالل نشر إعالن الوظيفة الخاص بك على اإلنترنت ،أو في
شبكة األعمال ،أو على بوابة الوظائف لوكالة التوظيف أو بوابات الوظائف األخرى المهتم بها،
ستقوم الشركات بعد ذلك بالرد على إعالنك.
 .٧المعارض الوظيفية:
قد يكون من المفيد أيضًا زيارة المعارض التجارية ومعارض العمل والمؤتمرات ،حيث سيكون
لديك
فرصة إلجراء اتصاالت مباشرة مع الشركات.
 .٨وكاالت توظيف العاملين:
بديل آخر هو استخدام خدمات وكاالت التوظيف الخاصة ِ .إ َّن َها تبحث عن وظائف مناسبة نيابة
عنك .إذا قررت استخدام خدمة وكالة التوظيف الخاصة ،فمن األفضل إبالغك ُمسبقًا ما إذا كانت
هناك رسوم ُم َ
طبَّقَة.
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وجهات االتِصال:
 .٩األصدقاء والعائلة ِ
غالبًا ما تدعمنا العائلة واألصدقاء في الحياة .تحدث مع أصدقائك عن الواقع الذي ترغب في عم ِل ِه
في أُوروبا ربما يستطيع أحدهم إيصالك بأصحاب العمل ال ُمهمين لالهتمام أو يمكنه إعطاءك
نصائح للبحث عن وظيفتك  .يمكن أن يساعدك وجود جهة اتصال أو عالقة جيدة في العثور على
وظيفة ،خاصة إذا كانت جهات اتصالك تعمل في الشركة التي ترغب في العمل ِبها.
 .۱٠حدد المكان الذي ترغب في العمل فيه.
يجب عليك تحديد المجاالت التي قد يتم تعيينك فيها على أساس اللغات التي تكلمها ،وأيضًا المعايير
األخرى مثل جنسيتك والوظيفة التي تؤديها .فمثال ،إذا كنت تتحدث اإلنجليزية والفرنسية،
فسترغب في البحث في تلك البلدان وسويسرا أو بلجيكا.
 .۱۱الحصول على شهادة في تخصص أو تخصص مطلوب حاليًا في أوروبا.
هناك بعض التخصصات المطلوبة في أوروبا .على سبيل المثال الحاصلين على شهادات طبية،
وشهادات هندسة معينة ،ورجال أعمال ،ومستثمرين ،وبعض الميكانيكيين الذين يمكنهم م التقدم
بطلب للحصول على تصريح عمل مخفف أو قد ال يطلب منهم إذن عمل أوروبي على اإلطالق .
في المملكة المتحدة ،المستثمرون ورجال األعمال واألشخاص ذوي المواهب النادرة وبعض
الخريجين
أو أَوائل الخريجين أو رجال األعمال يُمكنهم التقدم بطلب للحصول على نظام تأشيرة على أساس
النقاط ،أو إيجاد فرصة عمل جيد.
تحدد العديد من البلدان ،مثل سويسرا ،أن ترعى الشركة المواطن غير األوروبي كما ذكرنا من
قبل ،فإن أفضل طريقة للعثور على فرصة عمل هي البحث عن ملفات تعريف نشطة  .هناك العديد
من مواقع اإلنترنت وملفات التعريفات التي يمكن أن تساعد الباحثين على عمل البحث بسهولة عن
أفضل وظيفة تناسبهم .هنا سوف نقدم أفضل بوابات للبحث عن فرص عمل:

1- EURES:
EURESهي شبكة وكاالت التوظيف األوروبية .إذا كنت ترغب في العثور على وظيفة في
أوروبا باستخدام بوابات اإلنترنت ،ربما أفضل بوابة هي EURES.
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في هذه البوابة يمكنك اختيار دولتك التي تبحث عن فرصة عمل فيها .قم بتصفية البحث في الموقع
على سبيل المثال للبحث عن وظيفة في فرنسا والسويد وسويسرا أو دول االتحاد األوروبي
األخرى  .تلتزم  EURESبتعزيز حركة الباحثين عن عمل في أوروبا (اآلن في ٣٢البلدان) من
خالل إمدادِهم بخدمات استشارية وإيجاد فرص عمل .توفر البوابة  EURESمتعددة اللغات في
أوروبا آفاق عمل مثيرة لالهتمام وبرامج تمويليَّة في االتحاد األوروبي  .تنظم  EURESعادة ً أيام
العمل األوروبية التي تُمكِنك من الحصول على المعلومات حول فرص العمل والشواغر في دول
االتحاد األوروبي .باإلضافة إلى ذلك ،تقدم العديد من البلدان أيام العمل األوروبية عبر اإلنترنت
أيضًا .ابحث عن مواعيد هذه األحداث من خالل استشارة موقع أيام العمل األوروبي على الويب،
على موقع EURESعلى الويب أو متابعة  EURESعلى ،twitter ، Facebook
لينكدين ويوتيوب.
كيف تبحث في  EURES؟
●البحث في بوابة EURESعلى اإلنترنت.
●في الصفحة الرئيسية  ،يمكنك اختيار لغتك للبحث.
●ثم انتقل إلى جزء الباحثين عن عمل.
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●حدد البحث عن وظيفة
كما ترى هناك الماليين من فرص العمل في االتحاد األوروبي.

●أدخل الكفاءة أو المسمى الوظيفي الذي تبحث عنه أو حتى الموهبة التي قد تكون لديك.
على سبيل المثال كأجنبي أو طالب لجوء من أفغانستان ،قد تتمكن من التحدث باللغة الفارسية
أو أي تجربة أخرى لديك ،يمكن استخدامها ككلمة رئيسية للبحث عن الوظيفة .
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●على الجانب األيسر من الصفحة  ،يمكنك استخدام بعض المرشحات لبحثك .
يمكنك تحديد الموقع ،نوع العقد (بدوام جزئي ،بدوام كامل ،ومرونة) ،مستوى التعليم (أساسي،
دبلوم ،كلية  ، )... ،نوع الوظيفة و...
هنا ،على سبيل المثال ،نكتب نجار ككلمة رئيسية للمسمى الوظيفي.
لبحثنا ،كمثال ،توجد في فرنسا أكثر من  4آالف فرصة .باستطاعتك العثور على المزيد من
المعلومات ذات الصلة عن كل وظيفة ومسؤولياتها أو موقعها الدقيق وكذلك الراتب من خالل
النقر فوق عالمة التبويب "عرض الصفحة ".
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●كلما وجدت فرصة مناسبة لنفسك ،يمكنك االنتقال إلى صفحة الويب الخاصة بـشركة صاحب
العمل وقراءة عملية تقديم الطلب.
تأكد من أنك قرأت بعناية تفاصيل العملية والمستندات الالزمة لذلك.إنها لفكرة جيدة أن تعد لك
السيرة الذاتية وتفصيلها لتكون مناسبة للتقَدُّم لفرص عمل خاصة .تتم جميع عمليات التقديم تقريبًا
عبر اإلنترنت وبعد إرسال مستنداتك ،يمكن أن تنتظر إجابة من صاحب العمل .إذا كنت ال تريد
أن تضيع وقتك يمكنك في نفس الوقت التقدم بطلب للحصول على أكثر من فرصة واحدة ،على
األقل  5أو حتى .۱٠لذا فإن أ َملَك في الحصول على نتيجة جيدة سوف يكون متزايدًا.
●يمكنك أيضا الدردشة مع مستشاري  EURESSبالضغط على "الدردشة مع مستشار
EURESS".
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يمكن أن يقدموا لك معلومات مفيدة حول العيش والعمل في أوروبا.

2- EURAXESS
EURAXESSهي بوابة أوروبية أخرى تقدم معلومات للباحثين المحترفين ،بدعم من االتحاد
األوروبي وهدفه هو دعم الباحثين من جميع أنحاء العالم للقيام بالبحث في االتحاد األوروبي وزيادة
التعاون العلمي بين أوروبا والعالم .تستخدم المئات من المؤسسات البحثية وأصحاب العمل في
الصناعة  EURAXESSللعثور على أشخاص موهوبين وذوي خبرة .لذا ،إذا كنت باحثًا ،أو
عضوا في هيئة التدريس ،أو طالبًا موهوبًا ،أو  ...وكنت تبحث عن مهنتك البحثية
أستاذًا ،أو
ً
القادمةEURAXESS ،هي البوابة األفضل لك .يمكن أن تساعدك في العثور على فرصة تمويل.
جديدة ما عليك سوى العثور على البوابة في اإلنترنت والعثور على العرض األنسب لك .
 -3بوابات أخرى:
هناك بعض البوابات األخرى التي يمكن أن تساعدك في العثور على وظيفة في البلد الذي تهتم به
على سبيل المثال في ألمانيا ،يمكنك العثور على فرص عمل في بوابة"Make-it-in-
Germany".هذا هو الموقع الرسمي للحكومة االتحادية للمهنيين المؤهلين الدوليين.
https://www.make-it-in-germany.com/en/
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