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 اعالن عن منح الماجستير  الموضوع:

عن برنامج المنح الجامعية  االعالن وسلطة المياه الفلسطينية" دركيممركز الشرق األوسط ألبحاث التحلية " يسر 
الجامعات  الباحثين األردنيين و الفلسطينيين فيمبادرة فريدة من نوعها لدعم ه .هذ2021ألبحاث المياه لعام 

 تحدياتلل حلول مبتكرةالبحث عن األردنية و الفلسطينية. الهدف من هذه المبادرة هو دعم القدرات المحلية و 
منذ  وتم في فلسطين منحوفقا ألولويات الجامعات و سلطات المياه الفلسطينية و األردنية. الملحة لقطاع المياه 

 تها.دارة المياه وإعادة استخدامها وتحلياالت إمنحة لبحوث الماجستير في مج 256أكثر من  2012

مها في او إعادة استخدتها تحليتقنيات  إدارة المياه و أدوات تطويرب "دركيمل"برامج المنح الدراسية  يتعهد خريجو
تنشيط الحوار الدولي والتبادل تحفيز و في  تضطلع بدور كبيرهم جزء من شبكة واسعة  ون بلدانهم. الخريج

تكاليف  رسوم الدراسية، ونفقات المعيشة وفي المساهمة جزئية  فائزون علىحصل المرشحون الي الثقافي.
 البحوث.

وذلك ابتداء من تاريخ  وفقا للشروط التالية 2021سيتم قبول الطلبات لبرنامج المنح الدراسية لعام  
 :عدولن يقبل الطلبات التي تصل بعد هاذا المو  04/09/2120وحتى تاريخ  09/08/2120

 6)حاصل على  احدى الجامعات الفلسطينيةمنتظما في برنامج الماجستير في قدم ان يكون الطالب المت .1
 .ساعات فاكثر(

  :يكون التقديم الكترونيا وتحمل الوثائق المطلوبة على الرابط التالي .2
medrc.org/fellowships    

 رابط التالي: من ال المنحة  طلبيحمل 
form-application-medrc.org/fellowships/msc 
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 االوراق المطلوبة: 

 معبا وموقع.طلب المنحة  -1
 السيرة الذاتية والشهادات الجامعية وشهادات الخبرة.  -2
 كشف الدرجات.  -3
 رسائل توصية )اختياري(. -4
 مقترح كامل عن موضوع رسالة الماجستير وموقع من المشرف. -5
 صورة عن الهوية. -6

 

: للمراجعة   
 

   Martien Huisman 

MEDRC Water Research 

P.O. Box 21, PC 133 Al-Khuwair 

Sultanate of Oman 

Tel: +968 2441 5500 Fax: +968 2441 5541  

e-mail: smith@medrc.org 

022987665د. صبحي سمحان، هاتف رقم:   
   subhisamhan@yahoo.comايميل: 

283360908هاتف رقم: م.سوسن المصري ،  
 s_elmasri@hotmail.comايميل: 
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