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قيادية  شخصيات  هم  الروتارية  السالم  زماالت   أعضاء 
النزاعات في مجتمعاتهم  والسالم وفض  للتعاون  تدعو 

الدارسني  العالم. ويتم اختيار  وفي مختلف مناطق 
الذين يبدون قدرات أكبر على إحداث تأثير إيجابي على 

املهنية. العاملي خالل حياتهم  السالم 

بالقادة التحق 
www.rotary.org/en/peace-fellowships

السالم  نشرة  في  واالشتراك  املعلومات  من  ملزيد 
التالي املوقع  بزيارة  قم  استمارتك،  وبدأ  االلكترونية 

www.rotary.org/en/peace-fellowships
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قدم على املنحة اآلن

الروتارية السالم  تاريخ مراكز 

مع  شراكة   2002 عام  في  الروتاري  مؤسسة  أقامت 
بهدف  العالم  مستوى  على  اجلامعات  كبرى  من  عدد 

احلني  ذلك  منذ  الروتارية. وبدأ  السالم  مراكز  إنشاء 
على  احلصول  في  الروتارية  السالم  زماالت  أعضاء 

الدولية،  الدراسات  مثل  مجاالت  في  املاجستير  شهادة 
النزاعات.  وفض  السالم،  ودراسات  املستدامة،  والتنمية 

جامعة  في  الروتاري  السالم  مركز  بدأ   2006 عام  وفي 
يعطي  أشهر  ثالثة  ملدة  برنامج  تقدمي  في  شواللونكورن 
والنزاعات  السالم  دراسات  في  معتمدة  مهنية  شهادة 

والعليا.  املتوسطة  املراحل  في  للمهنيني  موجهة 
الروتاريني  من  الدعم  على  الروتارية  السالم  مراكز  حتصل 

دولية. ومنظمات  وأفراد  الروتارية  واملناطق 
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الزمالة
لزمالة  عام  كل  طالب  مائة  على  يربو  ما  اختيار  يتم 
في  مهنية  شهادة  على  احلصول  أجل  من  الروتارية  السالم 
دراسات السالم والنزاعات أو شهادة املاجستير في عدد من 
واحد  كل  يقدم  واألمن.  بالسالم  املتعلقة  التخصصات 
خاصاً  متميزاً  دراسياً  منهجاً  الروتارية  السالم  مراكز  من 
السالم  نظريات  دراسة  تتيح  للتعلم  عملية  وفرصاً  به 

أبعاد مختلفة. من  والنزاعات 

أوربا  في  والعملية  العلمية  جتربتي  »كانت 
الروتارية هي  السالم  زمالة  في  دراستي  إبان 
وطني  إلى  للعودة  األساسي  واحلافز  الدافع 
إحالل  أجل  من  العمل  في  واالنغماس  األم 

النزاعات في باكستان« السالم وفض 

أفندي الدين  صفي  ماريا 

2008-2006 الروتارية  السالم  زمالة 

املنحة التقدمي على  كيفية  
أنحاء  جميع  من  الروتارية  السالم  زمالة  أعضاء  اختيار  يتم 

تنافسية  معايير  عبر  العالم 

من  ع��دد  ال��روت��اري��ة  السالم  ملراكز 
التالية اجلامعات  الشركاء هم 

السالم  زمالة  على  احلاصلون  يعمل 
التالية اجملاالت  الروتارية في 

احلكومية غير  واألكادمييةاملنظمات  البحثية  اجملاالت 

احلكومية املتحدةالوكاالت  لألمم  التابعة  املنظمات 

الصحافةالتدريس

العليا آخرىالدراسات  ومجاالت 

االلكتروني  املوقع  على  كاملة  التقدمي  استمارة  راجع 
وتأكد أن جميع اخلطوات واضحة

www.rotary.org/en/peace-fellowships

لطلب  بلدك  في  الروتاري  نوادي  بأحد  اتصل 
البحث  ميكنك  النادي.  قبل  من  ترشيحك 
املوقع  على  منك  القريبة  الروتاري  نوادي  عن 

www.rotary.org/en/search/club-finder:التالي
ال يشترط احلصول على ترشيح من نادي روتاري 
للمتقدمني املرشحني من قبل منطقة روتارية

الذين  الروتارية  املنطقة  أو  النادي  من  استعلم 
رشحوك للمنحة عن مواعيد املقابلة والقبول 
على مستوى املنطقة الروتارية. يشترط جلميع 
املتقدمني أن يقوموا بإجراء املقابلة مع املنطقة 
تسليم  مواعيد  ع��ادة  وتختلف  الروتارية. 
ألخرى،  روتارية  منطقة  من  الترشح  استمارات 
وتكون عادة بني شهري مارس ويونيو. وآخر موعد 
للروتاري  املرشحني  ملفات  استمارات  لتسليم 

الدولي هو األول من شهر يوليو من كل عام.

جامعة كوينزالند
أستراليا

جامعة برادفورد
اجنلترا

اجلامعة املسيحية الدولية
اليابان

جامعة أوبسوال
السويد

جامعة دوك وجامعة نورث كارولينا في شابيل هيل
الواليات املتحدة

جامعة شواللونكورن )برنامج ملدة 3 أشهر(
تايالند

إذا مت اختيار املتقدم للمنحة يجب عليه التقدمي 
للقبول في اجلامعة.

تتضمن منحة زمالة السالم الروتارية ما يلي:
الدراسي البرنامج  ونفقات  مصاريف 

والطعام اإلقامة  تكاليف 
الدراسي البرنامج  بلد  السفر من وإلى 

امليدانية واألبحاث  التدريب  نفقات 

شروط القبول
يجب أن تتوفر الشروط التالية في املتقدمني للزمالة:

شهادة  على  احلصول  تتضمن  للماجستير  القبول  شروط   -
أو ما يعادلها، باإلضافة خلبرة ثالثة أعوام من  البكالوريوس 

العمل في مجاالت لها عالقة مبوضوع الدراسة
أكادميية  خلفية  تتضمن  املهنية  للشهادة  القبول  شروط   -
لها  مجاالت  في  العمل  من  أعوام  خلمسة  باإلضافة  قوية 

عالقة مبوضوع الدراسة
اللغة االجنليزية إجادة   -

املاجستير لبرنامج  إجادة لغة إضافية ميزة قوية  تعد   -
قدرات قيادية متميزة  -

38%
20%
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7%


