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تستقبل مؤسسة شلمربجري ملدريس املستقبل الطلبات الجديدة للحصول عىل منح أساتذة املستقبل
للعام  2022-2023يف الفرتة من  8سبتمرب إىل  5نوفمرب .2021
تامولعملا عيمج ىلع عالطالا نكمي
ىلع لبقتسملا ةيلك جمانربب ةقلعتملا
:ينورتكلإلا عقوملا

www.facultyforthefuture.net
إن كنت تظنني أنك تستويف جميع معايري القبول،
قدمي عرب اإلنرتنت يف الفرتة من  8سبتمرب إىل 5
نوفمرب  2021عىل املوقع اإللكرتوين

www.fftf.slb.com

مولعلا ميلعت معدت ةيحبر ريغ ةمظنم يه ريجربملش ةسسؤم
ايجولونكتلاو ملعلا نيب ةلصلل اهكاردإ نم ا ًقالطناو ،ايجولونكتلاو
يسيئرلا رودلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلاو
جمانربلا نإف ،ةيدرفلا تاناكمإلا نم ةدافتسالا يف ميلعتلل
.لبقتسملا ةيلك وه ريجربملش ةسسؤمل يسيئرلا

ةئشانلاو ةيمانلا نادلبلا نم تاديسلل حنم و تالامز ) 2004ماع يف قلطنا يذلا( لبقتسملا يسردم جمانرب حنمي
يف تايضايرلاو ةسدنهلاو ايجولونكتلاو مولعلا تالاجم يف هاروتكدلا دعب ام ثاحبأ وأ هاروتكدلا ثاحبأ ةعباتمل
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةدئارلا تاعماجلا
.
مولعلا جهانم ىلإ لماكلا لوصولا ةيناكمإ ةحاتإ نأب رقيو مولعلا يف نيسنجلا نيب ةاواسملل جمانربلا فدهي
هلالخ نم متي هنإ ثيح ،تايتفلاو ءاسنلا نيكمتل يرورض رمأ هيف ةكراشملاو تايضايرلاو ةسدنهلاو ايجولونكتلاو
يملعلا مدقتلا زيزعت متي ،ةئشانلا لودلا يف ءاملعلل تايضايرلاو ةسدنهلاو ايجولونكتلاو مولعلا ثاحبأ ليهست
.جمانربلا اذهل نيراتخملا نيحشرملا رايتخا اهنم متي يتلا قطانملاو ةيلحملا تاعمتجملا يف يجولونكتلاو
ثاحبأ ةعباتمل لبقتسملا يسردم جمانرب حنم ىلع ةلود  84نم ةأرما  770تلصح  2004،ماع يف جمانربلا قالطإ ذنم
.نهنطو جراخ ةدئار دهاعمو تاعماج يف تايضايرلاو ةسدنهلاو ايجولونكتلاو مولعلا يف هاروتكدلا دعب امو هاروتكدلا
ىصقأ دحب ا ًيونس يكيرمأ رالود : 50,000ةلهؤملا تاقفنلل ةيلعفلا فيلاكتلا لمشت لبقتسملا يسردم جمانرب حنم
مامتإ ىتح اهديدجت نكميو ،هاروتكدلا دعب ام ثاحبأل ىصقأ دحب ا ًيونس يكيرمأ رالود  40,000و هاروتكدلا ثاحبأل
ةقثوم تادنتسم اريخأو نيفرشملا نم ةرداصلا تايصوتلاو ثحابلا ءادأ ىلع ةحنملا ديدجت دمتعي ،تاساردلا كلت
.مألا ةلودلا يف ةيمنتلا ططخ ىلع
،ا ًيلاح اهب اوقحتلا وأ اهيف مهلوبق مت وأ تاعماجلا ىدحإ ىلإ اومدقت دق يلاحلا تقولا يف نوحشرملا نوكي نأ بجي
يف لفاح لجس ىلإ ةفاضإلاب ،ةيعمتجملا ةيعوتلا ةطشنأو ةدايقلا تاراهم راهظإو ،زاتمم يميداكأ لجسب مهعتمت عم
ا ًضيأ نيحشرملا ىلع بجيو ،تايضايرلاو ةسدنهلاو ايجولونكتلاو مولعلا تالاجم يف ءاسنلاو تايتفلا عيجشت
يعامتجالاو يداصتقالا مدقتلا ةيلمع يف ةمهاسملل مهتسارد نم ءاهتنالا دنع مهنادلب ىلإ ةدوعلاب مهمازتلا تابثإ
ايجولونكتلاو مولعلا تالاجم يف ثحبلاو سيردتلاب ةينعملا تايلكلا معد لالخ نم مهنادلب يف يجولونكتلاو
عقوتملا نمو ،ملعلا ىلع ةمئاقلا عيراشملل مهتدايق لالخ نم كلذكو ةيلحملا مهتاسسؤم يف تايضايرلاو ةسدنهلاو
يف اهيلع اولصح يتلا ةيملعلاو ةينقتلا تاراهملا مهدعاست نأ نكمي ثيح ماعلا عاطقلا يف تاثحابلا مهاست نأ ا ًضيأ
يف امب  ،تايضايرلاو ةسدنهلاو ايجولونكتلاو مولعلاب ةصاخلا تاسايسلا عضول ةلدألا ىلع مئاقلا معدلا ريفوت
.نيسنجلا ليثمت تاعوضوم كلذ
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