
منحة المحمدیة
 للطالب الفلسطینیین في إندونیسیا

(برنامج الدورة القصیر)



 المقدمة 
الجمعیة المحمدیة كواحدة من أكبر المنظمات اإلسالمیة في 

إندونیسیا ،لدیھا اھتمام خاص بالتعلیم .منذ تأسیسھا الجمعیة المحمدیة 
ثابتة في تطویر المدارس والجامعات والمراكز البحثیة .لدى المحمدیة 

ًحالیا 165 جامعة منتشرة في جمیع أنحاء إندونیسیا مع كلیات 
وتخصصات مختلفة .تساعد المحمدیة كال من الطالب والمواطنین ً

اإلندونیسیین بشكل عام في الحصول على فرص متكافئة في التعلیم .
تفتح المحمدیة أیضا الفرص لجمیع الناس في العالم المھتمین ً

باالنضمام إلى نظام التعلیم في المحمدیة

تدعم المحمدیة الطالب والمدرسین والمحاضرین وأعضاء ھیئة 
التدریس والمواطنین من مختلف الخلفیات لمواصلة دراستھم بمنحة 
من مختلف مقدمي الخدمات .تھدف المحمدیة إلى تغطیة المزید من 

الطالب من خلفیات متنوعة للحصول على فرصة وتجربة نظام 
التعلیم في إندونیسیا .لیس فقط الطالب اإلندونیسیین ،بل تقبل جامعات 

ًالمحمدیة أیضا طالبا أجانب من مختلف البلدان حول العالم. ً

 ومن الدول التي تھتم بھا المحمدیة ھي فلسطین ،الدولة التي عانت 
لعقود من االستعمارالذي نفذتھ إسرائیل الصھیونیة .یتسبب ھذا 

الصراع المستمر في حصولھم على فرص تعلیمیة محدودة ألنھم 
یواجھون صعوبات في الظروف االقتصادیة .استجابة لھذه الظاھرة ،

ًتقدم المحمدیة منحا دراسیة للطالب الفلسطینیین لمتابعة دراسات 
الماجستیر في جامعات المحمدیة في إندونیسیا التي تضم جامعة 

المحمدیة بیوجیاكارتا وجامعة المحمدیة بسوراكارتا وجامعة أحمد 
دحالن وجامعة عائشیة بیوجیاكارتا وجامعة المحمدیة بماكاسار 

وجامعة المحمدیة بماالنغ وجامعة المحمدیة األستاذ الدكتور ھامكا .
ًباإلضافة إلى ذلك ،تقدم المحمدیة أیضا منحا دراسیة لبرامج الدورات  ً

ًالقصیرة أو البرامج الصیفیة لمدة شھر تقریبا .تھدف ھذه الدورات 
القصیرة إلى توفیر فرص للفلسطینیین للتعلم من المسلمین 

اإلندونیسیین.
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 األھداف

 لتقدیم برامج دورات قصیرة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في 
إدارة المجتمع المدني وبرامج المحمدیة اإلنسانیة للشعب الفلسطیني.

لمساعدة الفلسطینیین الذین یعانون من صعوبات مالیة الكتساب 
المزید من المعرفة والخبرة في مختلف المجاالت

للمساھمة في تنمیة الموارد البشریة والتفاھم الثقافي األعمق وتقویة 
العالقة بین البلدین
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الجامعات
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 الجامعات 
والموضوعات

الموضوعات التخصصات

جامعة أحمد دحالن

جامعة المحمدیة 
بسوراكارتا

جامعة المحمدیة 
بیوجیاكارتا

جامعة المحمدیة 
بماكاسار

جامعة العائشیة 
بیوجیاكارتا
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المرأة واإلسالم في إندونیسیا
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التدریب للقائد االقتصاد اإلسالمي الشاب
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اكتشاف األدویة وتطویر المنتجات من 
الموارد الطبیعیة
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العلوم االجتماعیة 
والسیاسیة
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 البرامج
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الدورة القصیرة: سیتم إجراء البرنامج 
لمدة شھر واحد

 الجدول الزمني

 تغطیة المنحة

 االنغماس الثقافي

عملیة 
االختیار

���� 
 یونیو

 برامج الدورات 
القصیرة

تذكرة طیران الرسوم الدراسیة نفقات المعیشة

 PCR اختبار 
وإجراءات الحجر 

تأشیرة تأمین صحي

دیسمبر      نوفمبر  -
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 معاییر األھلیة

 المستندات المطلوبة

أن یكون المتقدم فلسطینیا

أن یكون المتقدم ممثال عن ً
أي مؤسسة أو منظمة

حاصل على درجة 
البكالوریوس على األقل

ماھر في اللغة اإلنجلیزیة

لدیھ االلتزام بالتركیز على 
البرنامج

قادر على إكمال إستمارة التقدیم 
عبر اإلنترنت وتقدیم جمیع 

المستندات المطلوبة

إثبات الجنسیة (جواز السفر والبطاقة الشخصیة)

الشھادة األكادیمیة وكشف الدرحات (مترجمة رسمیا باللغة اإلنجلیزیة)ً

(IBT ) بالدرجة على األقل (٨٠) في (TOEFL/IELTS) شھادة
 (TOEFL)أو (٦٫٠) في  (IELTS) أو (٧٠٠) في(TOEIC)الحد 

األقصى لسن الشھادة ھو سنتان).* 

خطاب التوصیة من رئیس المؤسسة أو المنظمة

خطاب التوصیة من شخصیة عامة  أو شخصیة بارزة

الشھادة الصحیة

بیان الغرض

استمارة التقدیم المكتملة عبر االنترنت

االستثناء: باستثناء الخریجین من الجامعات في الدول الناطقة باللغة اإلنجلیزیة ال 
(TOEFL/IELTS)  یطلب منھم تقدیم شھادة

*
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scholarship.diktilitbangmuhammadiyah.org

 مراحل عملیة التقدیم واالختیار
تتم جمیع عملیات التقدیم عبر اإلنترنت من خالل موقع منحة المحمدیة:

أكمل عملیة التقدیم عبر 
اإلنترنت

عملیة االختیار

سیعلن نتائج االختیار عبر 
اإلنترنت من خالل الموقع 

سیستمر المتقدمون الناجحون 
باجراء اختبار المقابلة الشخصیة 

سیتم اإلعالن عن نتائج االختبار 
عبر اإلنترنت من خالل الموقع ثم 

سیتم إبالغ االستعدادات قبل 
المغادرة

أثناء عملیة التقدیم یرجى االنتباه إلى بعض المعلومات المھمة أدناه:

نقترح علیك أن تقوم بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الجامعات 
ًُوالموضوع الذي تریده. یرجى العلم أنھ بمجرد قبولك، یحظر تماما تغییر الجامعة 

أو الموضوع

ًیجب أن تكون جمیع المستندات المطلوبة مكتوبة أو مترجمة رسمیا باللغة 
اإلنجلیزیة

�.

�.
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 المواعید النھائیة
یجب إكمال عملیة التقدیم 

عبر اإلنترنت قبل
2021 دیسمبر 5

سیتم اإلعالن عن نتائج 
االختیار في

2021 دیسمبر 13

سیتم اختبار المقابلة في
2021 دیسمبر 23 - 20 

سیتم اإلعالن عن نتائج 
اختبار المقابلة في
2021 دیسمبر 30 

 اتصل بنا

مجلس التعلیم العالي والبحث والتطویر
المجلس المركزي للجمعیة المحمدیة

ش .براویجایا رقم 89 مینایو كیدول ,كاسیھان ,بنتول ,یوغیاكرتا ,إندونیسیا

palestina@muhammadiyah.id

scholarship.diktilitbangmuhammadiyah.org
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