
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  منحة ماجستير إدارة األعمال

لفترة أطول أو حتى!   أمستردامإقامة لمدة أسبوع في  +  

 نحن نقدم منح ماجستير إدارة األعمال لألفراد الموهوبين الذين يرغبون في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع

تقدم مجموعة التعليم الهولندية تعليًما عالي الجودة يسمح لك بالحصول على المعرفة والمهارات الضرورية لسوق العمل 
. لعالئقيةا يتم تخصيص جزء كبير من البرنامج لتنمية المهارات الشخصية والمهارات النظرية، المناهجاليوم! باإلضافة إلى 

ستفهم نقاط قوتك وضعفك بشكل أفضل وستعمل على تطوير مهارات العمل الجماعي والقيادة. بفضل االستشارة المهنية من 
ر التي تناسبك أكثر. العنص ستتمكن من التوجه بشكل أفضل في عالم الوظائف والعثور على الوظيفة المتخصصين،

 .األساسي للبرنامج هو العمل العملي. ستعمل مع الشركات إليجاد حلول للمشاكل الفعلية لألعمال التجارية الحديثة

نحن نبحث عن قادة شباب ال يخشون تحمل المسؤولية. سنقدم منًحا دراسية ألولئك الذين يرغبون في تلقي تعليم إدارة 
يمكنك العودة إلى وطنك والعمل من أجل تنمية مجتمعك المحلي أو  الدراسة،ل مهني عالمي. بعد انتهاء األعمال وبناء مستقب

 .البقاء في هولندا (أو االنتقال إلى أي بلد آخر) والمساهمة في تنمية وطنك

  .سيسمح لك البرنامج بمعرفة المزيد عن األعمال التجارية الدولية وبدء مهنة دولية

عوتك د ستتم-ضور ماجستير إدارة األعمال عبر اإلنترنت لمجموعة التعليم الهولندية. بعد االنتهاء بنجاح تُمنح المنحة لح
 سيُعرض-لحضور برنامج ماجستير إدارة األعمال بدوام كامل في هولندا (عندما يكون البرنامج مفتوًحا). وبعد التخرج 

 .وظيفة والبقاء في هولندا (إذا كنت ترغب في ذلك) وستتمكن من العثور على هولندا،عليك إقامة لمدة عام في 

ستعمل على مشروعك مع  إقامتك،ستزور هولندا وتقضي أسبوًعا واحدًا على األقل في أمستردام! خالل  البرنامج،خالل 
مشرفك الذي سيساعدك في تنظيم رحلتك. ستزور في أمستردام الشركات ذات الصلة بمشروعك وتقوم بتطوير شبكتك 

سوف تحصل على تدريب وظيفي. هذا يعني أننا سنحلل سيرتك الذاتية ونستشيرك حول كيفية  ذلك،الخاصة. باإلضافة إلى 
إخبارنا  يمكنك-بلد أوروبي آخر. إذا كنت مهتًما بالتوظيف في شركة معينة في هولندا  العثور على وظيفة في هولندا أو في

 .لديك أيًضا فرصة لتحديد موعد مع موظفي هذه الشركات إقامتك،وسنستشيرك بشأن النهج المناسب. أثناء  مسبقًا،بذلك 

 :ستحصل

 ابل دفع إضافي). سيتم توفير مكان إقامة لكم في إقامة لمدة أسبوع في أمستردام (مع إمكانية اإلقامة لفترة أطول مق
 شقة مشتركة في أمستردام

  التشاور حول العثور على وظيفة في هولندا اإلرشاد، مشروعك،البرنامج: العمل في 

 المدربين لدينا

 بدء المدرسة

 الحاضنات التجارية

 التعليم في هولندا

 شراكة

 المنشورات

 نحن في ميديا

 المراجعات



 
 

 

 دعوة للحصول على تأشيرة: سنزودك برسالة دعوة للحصول على تأشيرة ودليل حول عملية طلب التأشيرة 

في رسوم المشاركين في ماجستير إدارة األعمال عبر اإلنترنت. ليس عليك دفع أي رسوم  يتم تضمين رحلة أمستردام
 .إضافية

 .ال يتم تضمين التذاكر من وإلى أمستردام وتكاليف التأشيرة في رسوم البرنامج

سبة لمواعيد المناأنت تسافر في أي وقت خالل برنامج ماجستير إدارة األعمال عبر اإلنترنت لمدة عام واحد. يمكنك اختيار ا
 .وبعد ذلك سنرتب لك الرحلة وفقًا لذلك مسبقًا،وإبالغنا 

  .على موقعنا على اإلنترنتيمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول برنامج ماجستير إدارة األعمال عبر اإلنترنت هنا 

 كيف يعمل وما هي الخطوات؟
نحن بصدد التقدم بطلب للحصول على االعتماد حتى نتمكن من تقديم برنامج ماجستير إدارة األعمال  الحالي،في الوقت 

سيكون لديك إمكانية المشاركة في بحث قصير  اإلنترنت،بدوام كامل في هولندا. عند إكمال ماجستير إدارة األعمال عبر 
ي برنامج ماجستير إدارة أعمال بدوام كامل ف سنفتتح-االعتماد وقد تؤخذ النتائج في االعتبار لعملية االعتماد. عندما نتلقى 

سيتم تقديم دراسات لك مجانًا. هذا يعني أنك ستتمكن من السفر إلى  اإلنترنت،هولندا. بصفتك أحد خريجي برنامجنا عبر 
إلخ). لكن كطالب في  ل،النق الطعام،هولندا والقيام بالدراسات مجانًا. سيظل يُطلب منك دفع تكاليف اإلقامة والمعيشة (

يمكنك العمل بجانب  مهتًما،ساعة في األسبوع وبدوام كامل في أشهر الصيف. إذا كنت  16سيسمح لك بالعمل  هولندا،
دراستك وتغطية تكاليفك. قد نتمكن من تقديم النصح حول المكان الذي ستتمكن فيه من العثور على وظيفة. بعد التخرج من 

ي الحق في العمل ف تمنحك-سنة توجيه  تأشيرة-ستحصل على تصريح إقامة لمدة عام  كامل،بدوام  ماجستير إدارة األعمال
هذا العام يمكنك البحث عن وظيفة تسمح لك بالبقاء في هولندا بعد  خالل-هولندا. وإذا كنت ترغب في البقاء في هولندا أكثر 

  من إجمالي رسوم البرنامج. ٪90تصريح مدته عام واحد أيًضا. المنحة تساوي 

  من هو المؤهل للحصول على المنحة؟

  :نرحب بك للتقديم إذا كنت

  .شهًرا 12قادر على متابعة دورة عبر اإلنترنت لمدة  -
  المعرفة والمهارات الجديدة التي ستساعدك على المساهمة في تنمية مجتمعك على استعداد الكتساب -

  .نرحب بالمتقدمين من أي بلد وحاملي أي جنسية للتقدم بطلب للحصول على المنحة

 كيفية التقديم
وأشر إلى "منحة دراسية لدرجة  netherlandsinstitute@gmail.com راسلنا عبر البريد اإللكتروني على العنوان

  :الماجستير في إدارة األعمال" في هذا الموضوع. قم بتضمين المرفقات التالية

 سيرتك الذاتية المفصلة  
  5-3مقال حيث تشاركنا سبب رغبتك في الحصول على المنحة وما هي خططك المهنية بعد التخرج (حوالي 

  باللغة اإلنجليزية) صفحات،

 الدراسية،يورو. مع المنحة  12000ير إدارة األعمال عبر اإلنترنت تبلغ الرسوم الكاملة لبرنامج ماجست ،2021في عام 
  .يورو) 1200فقط من الرسوم (أو  ٪10سيُطلب منك سداد 

  .فال يوجد موعد نهائي ويمكنك تقديم الطلب المعلومات،ما دمت ترى هذه 

  .ار تاريخ البدء المطلوب للبرنامجيمكنك اختي

 


