لماذا عليك أن تتقدم إلى برنامج
الغرير لطلبة العلوم والتكنولوجيا؟
فرصة الحصول على شهادة بكالوريوس جامعية أو

ماجستر من جامعة راقية ليست دائماً أمراً ممكناً لشباب

وشابات العالم العربي ،خاصة إذا لم تكن القدرة المادية
متوفرة.

إذا كنت طالباً عربياً متفوقاً يتطلع للعمل وبناء

مستقبل في مجال العلوم ،التكنولوجيا ،الهندسة أو

الرياضيات ( )STEMفيمكن أن يوفر لك هذا البرنامج

المنحة الدراسية ونظام الدعم اللذين تحتاجهما لتحقيق
أهدافك.

هل أنت مؤهل للتقدم؟
نسعى لدعم الطالب المتفوقين الذين يطمحون لبناء
مستقبل في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة

والرياضيات .كي تكون مؤهل للتقدم إلى هذا البرنامج ينبغي

أن تكون:

برنامج الغرير لطلبة العلوم و
التكنولوجيا
لنا أن نتطلع إلى عالم يصبح فيه طالبنا قادة

في مجتمعاتهم ،وسفراء للثقافة والتعليم في
المنطقة

• مواطناً من إحدى الدول العربية وليس لديك جنسية أخرى.

قادر ومستعد لتقديم إثباتات حول احتياجاتك المادية
•
ٌ
• عمرك بين الـ  17و  30عاماً .

• حاصل على معدل عام ال يقل عن  85%أو  3.0في آخر
سنة دراسية أتممتها سواء في الثانوية أو الجامعة.

• تتقن اللغة األجنبية المطلوبة وفق معايير الجامعات
الشريكة لنا .

حاصل على القبول من إحدى
ٌ
• بدأت تخطط لإللتحاق أو

جامعاتنا الشريكة لدراسة المرحلة الجامعية أو الماجستر
في إختصاص متعلق بمجاالت العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات ()STEM

علي أن أفعل اآلن؟
ماذا
ّ
إذا كنت طالب عربي متفوق ترغب بالمساهمة في إحداث
التغيير بالعالم يمكن أن تصبح أحد طلبة الغرير للعلوم

والتكنولوجيا في إحدى جامعاتنا الشريكة بدءاً من الخريف
المقبل

قم بزيارة موقعنا عبر اإلنترنت

 www.alghurairfoundation.orgللتسجيل ومعرفة

المزيد عن البرنامج ،عن الجامعات الشريكة لنا وعن كيفية
التقديم.

تعرف على جامعاتنا الشريكة والشهادات التي ندعمها

في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

باالضافة إلى التقدم بطلبك لبرنامج الغرير لطلبة العلوم

والتكنولوجيا قبل الموعد النهائي الخاص بالدورة ،عليك
مباشرة إلى إحدى جامعاتنا الشريكة والحصول
ً
التقدم

على قبول جامعي.

ما الذي يمكن أن تحصل عليه؟
تم إعداد هذا البرنامج لتوفير مختلف اإلحتياجات لدى
الطالب لتأمين نجاحهم في المستقبل وهو يشمل:
الدعم المالي
اإلرشاد والتوجيه
الخدمة المجتمعية
التدريب الوظيفي
فرصة اإلنتماء إلى شبكة من طلبة الغرير من
كل انحاء المنطقة

ابقى على تواصل معنا!
www.alghurairfoundation.org
applicants@alghurairfoundation.org
Abdulla Al Ghurair Foundation for Education
alghurairfoundation
@AGFforE

