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 لطالب ل ماجستيرال لمنح HOPES برنامج

 ’صندوق مدد’بدعم من الصندوق اإلئتماني لإلتحاد األوروبي
 الجئين من سوريالطالب ال استمارة طلب التقديم للمنحة

 
 الحظة: يمكنك تقديم طلب واحد فقطيرجى الم

 التعليمات : 

  باللغة العربيةإمأل كل أجزاء اإلستمارة  -1

 _______ )خاص بإدارة المنحة(رقم اإلستمارة: ____ -2

 في المكان المناسب  Xضع عالمة  -3

 التاريخ: _____________________

 شهادة التسجيل في مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ملف رقم

(UNHCR)______________ 

 _______________تاريخ انتهاء صالحيتها: ___________ __الرقم الفردي: ____________

د: غيرها، حد   □ إقامة عامل  □ إقامة طالب □  :إلقامة في لبناننوع ا

__________ __ 

 تاريخ انتهاء صالحيتها: _____________

 البيانات الشخصية و العائلية  الجزء األول:

 ___________________ ___________________ اإلسم الكامل:________________

 )الشهرة(  )إسم األب(  )اإلسم(   

 أنثى □ ذكر  □ الجنس: 

 جنسيتها: ___________________ __________________ إسم األم الكامل: ____________

 _____ _____ _____ ________________ مكان و تاريخ الوالدة:_____________

 )السنة()اليوم()الشهر(        مدينة()ال  )البلد(       

  ه: ________غير □مطلق  □متأهل  □أعزب  □الوضع العائلي: 

 ________________: عدد أوالدكلديك أطفال، حد د إذا كنت متزوجًا و 

: رقم الهاتف ________________________________اإللكتروني: عنوان البريد

____________ 

 إلى كدخولتاريخ  _____________________ ؟من أين أنت من سوريا

 ____________؟لبنان:
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قاع الب□بيروت □ الهرمل - بعلبك□في لبنان حد د المحافظة: عكار الحالي  العنوان

قة، )المنط حد د عنوان سكنك بالتفصيل.نوبالج□مال الش□بطية الن□ جبل لبنان□

 الشارع، ملك من،

 ______________________________________________________________:الطابق...(

بمفردك غيره،  □مع األصدقاء  □ مع األقارب ائلةمع الع□مع من تسكن في لبنان؟

 _____:د دح

 .كال□نعم □؟جسديةهل تعاني من أي ة إعاقة  الذين تعيش معهم: ______ حد د عدد األشخاص

 نعم، نرجو تحديد نوع اإلعاقةإذا 

_______________________________________________
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 ك:إمأل المعلومات التالية حول أفراد عائلت

صلة  العمر اإلسم

 القرابة

الوضع  الجنس

 العائلي

عنوان 

 السكن 

 )البلد(

المستوى 

 العلمي

 معدل المدخول الشهري العمل الوضع الصحي

          

          

          

          

          

          

 معك في المنزل: إمأل المعلومات التالية حول أي فرد آخر يعيش

 

 

______________________________________________________________________________________________مالحظات:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

صلة  العمر اإلسم

 القرابة

الوضع  الجنس

 العائلي

 المستوى

 العلمي

معدل المدخول  العمل صحيالوضع ال

 الشهري
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 التحصيل العلمي السابق الجزء الثاني:

 المرحلة الثانوية

 □ رسمي ة □ _______________________________ __المدرسة التي تخرجت منها:إسم 
 خاصة

فرع الدراسة الثانوية:  ___________________________لمدرسة: عنوان ا

____________  _ 

 عام: ___________________  سنة التخرج : ___________________  المعدل ال

 جامعيةالمرحلة ال

عدد السنين أو  العنوان إسم الجامعة 

األرصدة 

 المحصلة

مجال 

 الدراسة

التحصيل 

 العلمي

المعدل 

 العام

      

      

 

 :هاعنوانإسم الكلية و_ _________________مجال الدراسة

___________________________ 

 _____________________________________________________عنوان الرسالة:__________

رقم __________________ __إسم المشرف على الرسالة:_______

 __الهاتف:_______________

لمناقشة  الموعد المتوقع_____ ______موعد المتوقع إلكمال اإلختصاص:ال

 ____الرسالة:______

 كال.  □نعم  □ هل سبق أن تلقيت منحة دراسية في الماضي

؟ الجهة الممولةمن كانت  ،نعمإذا 

_______________________________________________ 

غيره، □مدخرات □قرض □العائلة  □شخصياً  □، كيف تغطي نفقات دراستك؟إذا كال

 ____حد د_

 ؟ كيف علمت بأمر المنحة التي نقدمها
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غيره، □الفيسبوك□أصدقاء□المفوضية العليا لشؤون الالجئين□

 __________________حد د___

نعم  □ ؟هل سبق أن تقدمت بطلب للحصول على منح دراسية أخرى من أجل التعليم العالي

المنح وذكر وضع يرجى تحديد  ،نعم إذاكال.  □

 _________________________________الطلب

للمنح الجامعية؟  HOPESهل تقدم شخص آخر من عائلتك المباشرة بطلب لإللتحاق ببرنامج 

 ___________________________________؟ ___ما هي صلة القرابة ،نعمإذا كال. □نعم □

 ؟هل سبق أن تقدمت بطلب إعادة توطين في بلد آخر )مع المفوضية أو أي منظمة أخرى(

 نعم، متى؟إذا  كال. □نعم  □

___________________________________________________ 

 

 تاللغا

: مقبول ق: جي د  ج: ممتاز  مالتالي:  على النحومستوى اللغات لديك قي م 

 محادثة   كتابة  قراءة  لغات أخرى

_________     ____   ____   ____ 

_________  ____      ____   ____ 

 محادثة  كتابة  قراءة اللغة األم 

_________  ____   ____   ____     

 

 التي خضعت لها و المستوى الذي أكملته بكل  منها  حد د دورات اللغة

إسم المؤسسة أو  اللغات

الجهة المنظمة 

 للدورة

 مالحظات  المحّصلالمستوى 

    

    

    

 

 

 خبرات الوظيفية للعامين الماضيينال الجزء الثالث:
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ما في ب لماضيين بدءًا من الوظائف األحدث،يرجى ذكر سائر الخبرات الوظيفية للعامين ا

 ائف بدوام جزئيظذلك خبرات التدريب و الو

 

المنصب أو  إسم المؤسسة أو الشركة

 الوظيفة

 الراتب الشهري  إلى من العنوان

      

      

      

 

 يرجى ذكر أي ة تجارب تطوعية سابقة، بدءًا من التجارب األحدث

 إلى من العنوان الوظيفة إسم المنظمة

     

     

     

 

 

 مقالة زء الرابع:الج

للمنح الجامعية )نتمنى  HOPESحد د في بضعة أسطر لماذا ترغب اإللتحاق ببرنامج رجاًء 

 أن تكون إجابتك محددة قدر اإلمكان(

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 المستندات المطلوب إرفاقها بطلب المنحة لكي يكون قابل ألن ينظر به: 

 نسخة عن إفادة التسجيل في المفوضية السامية لشؤون الالجئين □

 نسخة رسمية عن عالمات مرحلة الماجستر □

أي  مستند  أو 2018-2017للعام الجامعي الماضي LIBANPOST))وصل التسجيل نسخة عن  □

 يؤك د تسجيل الطالب للعام المذكور مع الر سوم ال تي كان يدفعهارسمي 

 نسخة عن مخطط البحث مع الموافقة عليه من قبل اللجنة □

 رسالة توصية من المشرف عن الرسالة □

 وقيع المشرف عليهالجدول الزمني المتوقع للرسالة مع ت □

 نسخة عن اإلقامة □

 صورة شمسية □

 

 نت قد حصلت على منحة دراسية أخرىإذا ك HOPESمالحظة: ال يمكنك التقّدم من منحة 

 

إن ني أقر  أن  ما أدليت به في اإلجابة عن األسئلة أعاله صحيح و كامل و دقيق على حد  

و/أو غير صحيحة واردة في هذا  علمي و معرفتي. و أنا مدرك أن  أي ة معلومات خاطئة

الطلب إن ما تؤثر على فرصة اختياري و تؤدي إلى استبعادي عن المضي في المشاركة في 

هذا البرنامج. كما أدرك أن  المعلومات التي أدليت بها لن تستخدم إال لتقييم أهليتي 

 للمنح الدراسية.   HOPESلإلستفادة من برنامج

 

 

  وقيعالت     اإلسم الكامل    

________________________         _____________________ 


