
 
 

 المقدمةالدراسية  منح "التميّز"للترشح فتح باب ا
 القنصلية الفرنسية العامة في القدس  من 

 
 

 

 ٢٠٢٤-٠٢٣٢منح العام الدراسي 
 

للعام   الدراسية  للمنح  الترشح  القدس باب  العامة في  القنصلية الفرنسية  .  ٢٠٢٤-٢٠٢٣الدراسي  تفتح 

من   ٦إرسال طلباتهم في نسخة واحدة قبل الساعة    ةوالدكتورا  ٢  على المتقدمين لدرجتي الماجستير

 . ٢٠٢٣شباط/ فبراير  ١٢الموافق  األحدمساء يوم 

 
 

 
 : القنصلية الفرنسية إلى مجموعتينينقسم برنامج منح 

 
  ة متعددة التخصصاتيمنح دراس 
  ة في علوم اللغة والتربيةيمنح دراس 

 

 
 

 : الترشحمعايير 

 

 . يوم إغالق باب الترشحفي  ٣٥الـ سن المتقدم  يكون قدد بلغ أال ✓

 .في جامعة فلسطينية تهسادرتم أقد أو /أن يكون فلسطيني الجنسية و ✓

 . المتقدم حاصال على ما يعادل شهادة البكالوريوس فأكثرأن يكون  ✓

فقط لدرجة )الفرنسية  الجامعات  أن يكون المتقدم حاصال على قبول نهائي أو مبدئي في إحدى   ✓

 (ةالدكتورا

، فإن الشهادات المعترف بها هي الشهادات الحكومية  ٢بالنسبة للمتقدمين إلى درجة الماجستير   ✓

(MBAاألع إدارة  ماجستير  المتخصص،  والماجستير  العلوم (MS) مال  في  غير   (MSc) والماجستير 

 (. مؤهلين

الشهادات التي تثبت   إرفاق)  B2أن يكون المتقدم حاصال على شهادة اللغة الفرنسية بمستوى   ✓

 .(مستوى اللغة

 وله عالقة بالمشروع المهني. كاديمي محدد وواضحأمشروع أن يكون للمتقدم  ✓

 

  حاصل عليها المتقدم بشكل كامل  أخرى  منحة  وأي  المنحة  هذه  بين  الجمع  يمكن  ال:  مالحظة

 (وغيرهما Erasmus أو جامعة من  كمنحة)



الطل - لطلبات  األولوية  التي   ةبتمنح  الجامعية  المؤسسة  الحاصلين على تمويل مشترك من 
 أوفدتهم أو تلك التي ستستقبلهم أو من إحدى الجهات الخاصة. 

 

 ضمن المواضيع ذات األولوية. تحظى باألولوية الطلباُت التي تصنفها لجنة االختيار -
 

 تشجع فإنها  الجنسين،  بين للمساواة بالترويج القدس في  العامة الفرنسية القنصلية  تلتزم وإذ -
 . للمنحة الترشح على بشدة النساء

المنحة   شملت - نهاية  في  العودة  ورحلة  المنحة  بداية  في  الذهاب  رحلة  تكلفة  المنحة  هذه 
الدراسية والتأمين وتغطية الضمان االجتماعي طوال مدة اإلقامة. تبلغ قيمة المنحة الشهرية 

 .ةلطالب الدكتورا يورو  ١٥٠٠وحوالي  ٢ ماجستيريورو لطالب    ٨٦٠

تقدم بعض    دورات التدريبية، اذ تظّل على عاتق الطالب.رسوم التسجيل في ال   المنحة  ال تغطي  -
 منح الحكومة الفرنسية )القائمة متاحة  لحاصلين علىلرسوم ل ل الجامعات إعفاءات أو تخفيضات  

 ( differencies-https://www.campusfrance.org/fr/droits: من خالل الرابط

 

الجامعات - هذه  إحدى  في  قبولهم  تم  الذين  المتقدمين  لملفات  األولوية   /المدن  /ستعطى 

 :في القدسالعامة الفرنسية شراكات قائمة مع القنصلية التي لها ، المناطق

o جامعة CY Cergy Paris (لجميع الطالب) 
o  ؛ ( خاصة طالب رام هللا) 8جامعة باريس 
o   ؛ ( خاصة طالب رام هللا )جامعة السوربون باريس نورد 
o  ؛ ( لجميع الطالب، وخاصة من بيت لحم)غرونوبل 
o   (لطلبة جامعة القدس أو من أبو ديس )جامعة نانت وبوليتيك نانت. 
o  (لجميع الطالب)مؤسسات التعليم العالي في منطقة أوكسيتاني. 

 

 
 إجراءات تقديم الطلبات

موضّحة  ال )المرفقات اإللزامية    تحضيرقبل الشروع في إجراءات الترشح على اإلنترنت، على المتقدمين   .1
 :ةالتالي ابطوالر على متوفّرة المعلومات. لغاية ستة برامج جامعيةخياراتهم دوا وأن يحدّ ( أدناه

 :برامج الماجستير باللغة الفرنسيةل   -
http://cataloguelm.campusfrance.org/master/#/catalog 

 
 :برامج الماجستير باللغة اإلنجليزيةل   -

http://taughtie.campusfrance.org/tiesearch/#/catalog 
 
   /https://doctorat.campusfrance.org  :ةبرامج الدكتورال  -

 طلب الترشح: لكترونيا على الرابط التالي إ طلبتعبئة ال  .2
 

صيغة  ب) jerusalem.org-universitaire@consulfranceالى البريد اإللكتروني عبر إرسال الوثائق التالية  .3

PDF :) 

 جواز السفر •

 كشف عالمات التوجيهي •

 الشهادات الجامعية وكشوف العالمات  •

 رسالة دوافع •

 سيرة ذاتية  •

 ةالدكتورا بةأطروحة لطل قترحم •

https://www.campusfrance.org/fr/droits-differencies
http://cataloguelm.campusfrance.org/master/#/catalog
http://taughtie.campusfrance.org/tiesearch/#/catalog
https://doctorat.campusfrance.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetOmsjVIyuR0ZXEI04ngbwkyYQ0YCiLCDFzgX9A7bEHOBpoQ/viewform?usp=send_form
mailto:universitaire@consulfrance-jerusalem.org


 ةالدكتورا بةقبول مسبق لطل  •

 الماجستير   بةإثبات وجود مراسلة مع المؤسسة الجامعية بالنسبة لطل يؤخذ بعين االعتبار  •

 ثبات مستوى اللغة إلف مثل شهادات  يمكن إضافة الوثائق التي يعتبرها المرشح مفيدة للم •

 

رسالتين  ، ويمكن إرسال الطلب في  جابايتمي  ٥مجتمعة    حجم الوثائقال ينبغي أن يتجاوز  :  هام جدا
 إلكترونيتين إذا لزم األمر.

 

 على: الطلب  اشتمال ينبغيهام أيضا، 
 

 .(.  لن تقبل الملفات الورقيةجميع الوثائق المذكورة أعاله )تُرسل بالبريد اإللكتروني .1

   عبر االنترنتالطلب استكمال نموذج  .2

 

على الطالب التقدم إلى مؤسسات التعليم العالي بالتوازي مع طلباتهم لبرنامج المنح   ينبغي

 .  الدراسية هذا 

 

 

 الجدول الزمني

 
بالقبول في  الجدول الزمني الخاص

 مؤسسات التعليم العالي 

 (مؤشر عام)

الجدول الزمني الخاص بمنح الحكومة  
 الفرنسية 

أبريل /نيسان - ٢٠٢٢ ديسمبر /كانون األول  •
 تقديم الطلبات للجامعات الفرنسية  :٢٠٢٣

 

 نتائج القبول  :٢٠٢٣تموز/يوليو  -أيار/مايو  •

إغالق باب تقديم  : ٢٠٢٣ فبراير  /شباط ١٢ •
 الطلبات إلكترونيا للمنح 

االختيار : ٢٠٢٣ نيسان/ أبريل –آذار/ مارس  •
 األولي والمقابالت الشخصيّة

إعالن النتائج المشروطة  :٢٠٢٣أيّار/ مايو  •
)المتوقفة على حصول الطالب على قبول في 

 إحدى مؤسسات التعليم العالي( 

حملة المنح وإعالن  انتهاء :٢٠٢٣ يوليو /تموز •
 ية النتائج النهائ

 

 اجتماعات إرشادية

 
  صفحة كامبوس فرانس على اإلعالن عن االجتماعات اإلرشادية تباعا على صفحةسيتم 

 Campus France Jérusalemالفيسبوك: 

 

 

 

 ٢٠٢٣شباط/ فبراير  ١٢على البريد اإللكتروني المذكور قبل مكتملة  ينبغي إرسال الطلبات 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetOmsjVIyuR0ZXEI04ngbwkyYQ0YCiLCDFzgX9A7bEHOBpoQ/viewform?usp=send_form
https://www.facebook.com/campusfrancejerusalem/

	- تحظى بالأولوية الطلباتُ التي تصنفها لجنة الاختيار ضمن المواضيع ذات الأولوية.
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