شروط منح

منظمــة العالم اإلســامي
للتربية والعلوم والثقافة
-إيسيسكو-

تقــوم منظمــة العالــم اإلســامي للتربيــة والعلــوم والثقافــة  -إيسيســكو  -بتخصيــص منــح
دراســية للطــاب فــي الــدول األعضــاء ،وللمجتمعــات المســلمة فــي الــدول غيــر األعضــاء.
وتعطــي األولويــة بشــكل خــاص للطلبــة المتفوقيــن المحتاجيــن لمتابعــة دراســتهم داخــل
بلدانهــم أو خارجهــا .ومنــح اإليسيســكو الدراســية مســاعدات ماليــة شــهرية مقطوعــة
ال يترتــب علــى المنظمــة بشــأنها أي التزامــات أخــرى اتجــاه الطالــب .وتعطــي منظمــة
اإليسيســكو األولويــة فــي إســناد المنــح فــي المجــاالت ذات الصلــة باختصاصــات المنظمــة
التربويــة والعلميــة والثقافيــة ،التــي تخــدم مشــاريع التنميــة فــي الــدول األعضــاء ولــدى
المجتمعــات المســلمة فــي الــدول غيــر األعضــاء ،كمــا يراعــى التوزيــع الجغرافــي العــادل
للــدول المســتفيدة.

البنـد
األول

شروط الحصول على المنحة

01

تقديــم ترشــيحات للحصــول علــى منحــة اإليسيســكو بواســطة الجهــات
الحكوميــة الرســمية المعنيــة باالتصــال مــع منظمــة اإليسيســكو بالنســبة
للــدول االعضــاء ،أو عبــر المنظمــات أو المراكــز والجمعيــات الثقافيــة فــي
الــدول غيــر االعضــاء.

02

يتــم تقديــم الطلبــات الخاصــة بالمنــح خــال الفتــرة الممتــدة مــن فاتــح يونيــو
وحتــى نهايــة ســبتمبر مــن كل عــام .وال ينظــر إلــى الطلبــات التــي تــرد فــي
خــارج الفتــرة المذكــورة.

03

يقدم طالب المنحة ملفا يتضمن الوثائق التالية :
× الترشيح الرسمي من جهات االختصاص.
× نسخة مطابقة لألصل من آخر شهادة علمية حصل عليها الطالب ،مصادق
عليها من قبل الجهات الرسمية المعنية.
× نسخة مطابقة لألصل من شهادة التسجيل والقبول بإحدى المؤسسات
التعليمية مصادق عليها من قبل المؤسسة المعنية.
× نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
× نسخة من جواز السفر بالنسبة للطلبة الذين يدرسون خارج أوطانهم.
× شهادة الميالد.
× شهادة خلو من األمراض المعدية.
× صورتان حديثتان.
× العنوان الشخصي للطالب.

04

يمأل الطالب االستمارة الخاصة بطلب المنحة مرقونة أو مكتوبة بخط يد واضح.

05

اإلدارة العامة غير ملزمة بإعادة طلبات تقديم المنح ألصحابها عند عدم قبولها.

06

ال تؤخذ بعين االعتبار الطلبات التي ال تتوفر على الشروط المذكورة آنفا.

07

ال تعطى المنحة الدراسية للطلبة غير المتفرغين.

08

ال تعطى المنحة لطالبين أخوين معا.

09

إعطاء األولوية للطالب الذين لم يستفيدوا من منحة منظمة اإليسيسكو لمرحلة
دراسية سابقة ،تحقيقا للعدالة وتعميما لإلفادة.

10

أي معلومات غير صحيحة تعرض الطالب لرفض طلبه أو إيقاف المنحة المخصص له.

البنـد
الثاني
01

قيمة المنحة

تكون قيمة منحة اإليسيسكو كما يلي :

ماجستير داخل بلده

 80دوالر أمريكي
شهريا

ماجستير خارج بلده

 120دوالر أمريكي
شهريا

دكتوراه داخل بلده

 100دوالر أمريكي
شهريا

دكتوراه خارج بلده

 150دوالر أمريكي
شهريا

02

تعطــى منحــة تكميليــة للطــاب الذيــن يســتفيدون مــن منــح دراســية مــن جهــة
أخــرى ،علمــا بــأن األولويــة للطــاب غيــر المســتفيدين مــن أيــة منحــة.

03

ضــرورة تزويــد إدارة المنــح الدراســية فــي اإليسيســكو بشــهادة النجــاح ووثيقــة
التســجيل خــال شــهر ديســمبر علــى أبعــد تقديــر للنظــر مــع إدارة المنــح والجوائــز.
وفــي حالــة اإلبطــاء ال يســتفيد الطالــب مــن منحــة عــن فتــرة التأخيــر.

04

يستمر صرف قيمة منحة اإليسيسكو على النحو التالي:
مرحلة الدراسات العليا  3 :سنوات كحد أقصى
مرحلة الدكتوراه  4 :سنوات كحد أقصى
وفــي الحالتيــن ،يتوقــف اســتمرار صــرف المنحــة علــى تقديــم تقريــر ســنوي معتمــد
مــن األســتاذ المشــرف علــى الدراســة ،ومصــادق عليــه مــن الكليــة المعنيــة.

05

تتوقــف اإليسيســكو عــن صــرف قيمــة المنحــة الدراســية بنهايــة المرحلــة التعليميــة
الجامعيــة أو بانتهــاء مــدة المنحــة كمــا قررتهــا اإليسيســكو ،أيهمــا أقــرب.
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