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مينح برنامج مدريس املستقبل ) الذي انطلق يف عام 2004 ( زماالت و منح للسيدات من البلدان النامية والناشئة ملتابعة أبحاث الدكتوراة أو 

أبحاث ما بعد الدكتوراة يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يف الجامعات الرائدة يف جميع انحاء العامل.

يهدف الربنامج للمساواة بني الجنسني يف العلوم، ويقّر بأن إتاحة إمكانيات الوصول الكامل إىل مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات واملشاركة فيها أمر رضوري لتمكني السيدات والفتيات، حيث يتم من خالل الربنامج تسهيل أبحاث العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات للنساء يف الدول الناشئة، ويتم تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي يف املجتمعات املحلية واملناطق التي يتم منها منح 

املرشحني املختارين لهذا الربنامج.

منذ إطالق الربنامج يف عام 2004، حصلت 807 سيدة من 86 دولة عىل منح برنامج مدريس املستقبل ملتابعة أبحاث الدكتوراة وما بعد 

الدكتوراة يف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يف جامعات ومعاهد رائدة خارج أوطانهن.

 تشمل منح برنامج مدريس املستقبل التكاليف الفعلية للنفقات املؤهلة بقيمة 50000 دوالر أمرييك سنوياً كحد أقىص ألبحاث الدكتوراة، و 

40000 دوالر أمرييك سنوياً كحد أقىص ألبحاث ما بعد الدكتوراة، وميكن تجديدها حتى إمتام تلك الدراسات. يعتمد تجديد املنحة عىل أداء 

الباحثة والتوصيات الصادرة من املرشفني٬ وأخرياً عىل توفري أدلة قوية لخطط التنمية يف الدولة األم.    

يجب أن تكون املرشحات قد تقدمن بطلب االلتحاق بإحدى الجامعات خارج الوطن، أو تم قبولهن فيها، أو قد التحقن للدراسة بها، 

مع متتعهن بسجل أكادميي ممتاز، وإظهار مهارات القيادة وأنشطة التوعية املجتمعية، باإلضافة إىل سجل حافل بتشجيع الفتيات 

والسيدات لاللتحاق مبجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يجب عىل املرشحات أيضاً إثبات التزامهن بالعودة إىل بلدانهن 

عند االنتهاء من دراستهن للمساهمة يف عملية التقدم االقتصادي واالجتامعي والتكنولوجي يف منطقتهن، من خالل دعم الكليات املعنية 

بالتدريس والبحث يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يف مؤسساتهن املحلية، وقيادتهن للمشاريع القامئة عىل العلم. 

ومن املتوقع أيضاً أن تساهم الباحثات يف القطاع العام حيث ميكن أن تساعدهن املهارات التقنية والعلمية التي تحّصلن عليها عىل توفري 

الدعم القائم عىل األدلة لوضع السياسات الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مبا يف ذلك املواضيع املتعلقة بتمثيل الجنسني.

مؤسسة شلمربجري هي منظمة غري ربحية تدعم 

تعليم العلوم والتكنولوجيا. إنطالقاُ من إدراكها 

الصلة بني العلوم والتكنولوجيا والتنمية االجتامعية 

واالقتصادية، باإلضافة إىل الدور الجوهري للتعليم 

يف االستفادة من اإلمكانيات الفردية، فإن الربنامج 

الرئيس ملؤسسِة شلمربجري هو مدريس املستقبل.

إن كنِت تظنني أنِك تستوفني جميع معايري 

القبول، ميكنك التقديم يف الفرتة من 5 سبتمرب 

إىل 11 نوفمرب 2022 عىل املوقع االلكرتوين: 

ميكن االطالع عىل جميع املعلومات 

املتعلقة بربنامج مدريِس املستقبل عىل 

املوقع اإللكرتوين: 

تستقبل مؤسسة شلمربجري ملدريس املستقبل الطلبات الجديدة للحصول عىل منح أساتذة املستقبل للعام 
2024-2023 يف الفرتة من 5 سبتمرب اىل 11 نوفمرب 2022

اآلن منح جديدة: فتح باب التقديم لاللتحاق بربنامج مدريس املستقبل لسنة 2023 – 2024


