
 

 اإلجازةالماستر ولدرجتّي HOPES-LEB  إعالن برنامج المنح الجامعّية

  من سوريا بدعم من االتحاد األوروبي في لبنان للطالب اّللبنانيين والالجئين

ي  HOPES-LEBمشروع يسّر  ان(  للسوريين والشباب األقّل حظا  )فرص ومجاالت التعليم العال الممّول في لبن

لإلتحاد األوروبي لالستجابة لألزمة السورية مليون يورو من االتحاد األوروبي عبر الصندوق االئتماني اإلقليمّي  8.4بقيمة 

 Campus بالشراكة مع كامبوس فرانس  DAAD"صندوق مدد"، وتقوم بتنفيذه الھیئة األلمانّیة للتبادل العلمّي 

France والھیئة الھولندّیة للتعاون الدولّي في مجال التعلیم العاليNuffic ,ن اإلعالن عن برنامج المنح الدراسية  للبنانيي

 .والالجئين السورّيين في لبنان

وإكمال االلتحاق بالجامعة والالجئين من سوريا في مرحلة ما بعد المرحلة الثانوية فرصة ر البرنامج للشباب اللبنانيين يوّف 

 .بناء مستقبل أفضلالتعليم العالي في لبنان، مما يزيد من فرصهم في 

 

اإلجازة وللطالب الجدد )المبتدئين في الدراسة منحا  دراسية لطالب الماستر و في دفعته األولى HOPES-LEBبرنامج يقّدم 

 .من مرحلة اإلجازة في الجامعة أو المتخّرجينالجامعية( وكذلك للطالب المسّجلين 

 .، مع إمكانّية تمديدها2021تموز حتى  2020أيلول المنحة فترة سنة أكاديمية واحدة، أي من تغطي 

 

م   :للدراسة في من سوريا الالجئينالّلبنانيين وهذه المنح للطالب  ُتقدَّ

انية   .في كل االختصاصاتفي مرحلتّي اإلجازة والماستر  (LU) الجامعة اللبن

ة الدولية  اني السنة األخيرة لمرحلة الماستر و تيفي درج من سوريا الالجئين فقط للطالب (LIU) الجامعة اللبن

 .في كل االختصاصات ما عدا الصيدلة اإلجازة

 أدناه.في معايير األهلية يمكنك أن تجد تفاصيل أكثر  

 

 :ة  معايير األهلي

 :للترشح الى المنحة عليه أنلكي يكون المتقّدم مؤهال  

 يكون: .1

 .الشهادة األكاديمية المنشودةلبنانّيا من دون أّية وسيلة دعم آخر للحصول على  

 .2020 ارآذانتقل إلى لبنان بعد الجئا  من سوريا  

 

الوضع التعليمّي الذي تّم التوصل إليه، وذلك  .2 ق ب اه في ما يتعّل ات المذكورة أدن يكون ضمن إحدى الفئ

أن يكون  :ب

  نخاص بالطالب الذيالجامعات اللبنانية )أو ما يعادلها تخّوله التسجيل في العاّمة حاصال  على الشهادة الثانوية  

 .سيتسّجلون في السنة األولى من المرحلة الجامعية(

معدل تراكمّي  مع (LU) الماستر في الجامعة اللبنانيةدرجتّي اإلجازة أو في  مسّجال   الجئا  من سوريالبنانيا  أو طالبا   

 .جيد



 

في درجة الماستر وآخر سنة من مرحلة اإلجازة مع  (LIU) في الجامعة اللبنانية الدولية مسّجال   الجئا  من سورياطالبا   

 .معدل تراكمّي جيد

في حال ) ويرغب في متابعة دراسة الماستر معّدل جّيدعلى شهادة اإلجازة من جامعة معترف بها مع  حاصال   

التربية والتعليم العالي والتأّكد من شروط القبول وزارة الشهادات غير اللبنانية يرجى الحصول على المعادلة من 

 .LIU أو LU الخاّصة المّتبعة في

دون تخّطي السّت سنوات )ما لم  السابقة كما هو موضح في النقطة من المتخّرجين الذين أكملوا دراسة اإلجازة 

 .تحّدد الجامعة فترة أقصر(

 

ة أخرى .3 ة منحة دراسّي ا من أّي   ةمن منح الذي يستفيد فيه نفسه الوقتفي  أن ال يكون مستفيد 

HOPES-LEB  2021-2020للعام الجامعي. 

 

اإذا كان المرّشح  .4 ا  من سوري ة السا/شهادة تسجيل  تقديميرجى  الجئ مية لألمم رقم تسجيل من المفوضّي

ة األمم المتحدة  UNHCR نالمتحدة لشؤون الالجئي ال وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في  غوثلأو وك

اني والتزاما   وفقا   سارية المفعولنسخة عن اإلقامة و UNRWA الشرق األدنى األنظمة ب للقانون اللبن

انية ة  LU السارية في الجامعة اللبن اني  .LIUالدولية والجامعة اللبن

 

 .نشجع النساء بصفة خاصة على تقديم الطلبات 

اجات    .الخاصة على تقديم الطلباتنشجع ذوي االحتي

 

  تغطي منحةLEB-HOPES ما يلي: 

 .2021-2020الرسوم الدراسّية السنوّية للعام الدراسي /رسوم التسجيل 

 .بدل شهرّي لتغطية النفقات المتعّلقة بالتعليم مثل الكتب وبدل النقل 

 

  ة ى المستندات المطلوب  :المنحةلتقديم ترشيحك إل

 هاومأل  HOPES-LEBوالتي يجب تنزيلها من موقع( باللغة العربية) HOPES-LEBالشخصّية لبرنامج االستمارة  .1

 .بالكامل

 شخصية حديثةصورة  .2

 الهوية أوصورة عن جواز السفر  .3

بالنسبة للطالب الاّلجئين من سوريا في حال عدم وجود إخراج القيد   او دفتر العائلةنسخة عن إخراج القيد العائلي  .4

 العائلي.  

وكالة األمم  أوUNHCR في المفوضّية السامّية لشؤون الالجئين  الرمز الشخصي/ شهادة التسجيلنسخة عن  .5

 (من سوريا الالجئينخاّص بالطالب ) UNRWA المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

 



 

 (من سوريا الالجئينخاّص بالطالب سارية المفعول )سخة عن اإلقامة ن .6

 صادر ة عن وزارة التربية والتعليم العالي عنها إفادةعن الشهادة الثانوّية العامة أو  صلاألطبق  ةقصدّ م نسخة .7

  )خاص بطالب السنة األولى من المرحلة الجامعّية(

الذين سيتسّجلون في السنة  من سوريا الالجئين فقط للطالب العامة السورّية )الثانوية نسخة عن الشهادة  .8

 ن معادلتها في وزارة التربية والتعليم العالي في لبنانعونسخة األولى من المرحلة الجامعّية( 

 خاص بالطالب الذين ) Terminale-1ere -2ndeاألّول والثاني والثالث  إفادة بعالمات المراحل الثانوية الثالث .9

 .في  السنة األولى من المرحلة الجامعّية( سيتسّجلون

الفصل األول التي تّم الحصول عليها وإرسال بالنسبة إلى الصّف الثانوّي الثالث، يرجى تقديم عالمات  :مالحظة

 في حال وجودها.عند االستدعاء للمقابلة، المتبّقي حين اكتمالها في مرحلة الحقة 

 عن المرحلة الجامعّية التي تّم الحصول عليها حتى اآلن عالماتأو كشف  إفادة .10

صعوبة أو إفادة عن الشهادة الجامعية في حال  المحصلةالجامعية الشهادات نسخة مصّدقة طبق األصل عن  .11

ا. مع تقديمهاالحصول على األصلّية في الوقت الحالي   الحق 

التي تّم الحصول عليها صادرة عن وزارة التربية والتعليم الشهادة الجامعّية  معادلةنسخة مصّدقة طبق األصل عن  .12

 عند االستدعاء للمقابلة.لحين توّفرها في وقت الحق أو إفادة مؤّقتة لمعادلة الشهادة  العالي

 للعام الدراسي  (LIU)للبنانّية الدولّية أو الجامعة ا (LU)صورة عن وصل التسجيل في الجامعة اللبنانّية  .13

أما بالنسبة لطالب السنة األولى من المرحلة الجامعية فعليهم  (.فقط للطالب المسّجلين في الجامعة) 2019-2020

 .فيها سّجلونتقديم أي مستند يثبت تسجيلهم او قبولهم في الجامعة التي سيت

 (.المسجلين أو الذين تخّرجوا من الجامعةفقط للطالب )سالة توصية من أستاذ جامعي ر .14

 (.فقط لطالب السنة األخيرة من مرحلة الماستر)نسخة عن مخّطط البحث موّقعة من المشرف  .15

 )فقط لطالب السنة األخيرة من مرحلة الماستر( الجدول الزمنّي المتوّقع للرسالة مع توقيع المشرف عليه .16

 

 .عند االستدعاء للمقابلة HOPES-LEBلـ صة يجب عرض النسخ األصلّية على اللجنة الفاح 

 

  ة التقدم  خطوة بخطوة بطلب الترشيح إلى المنحة:إرشادات حول كيفي

  المنحة على الرابط التالي: المشروع وصفحة زيارة موقع .1

/scholarship-leb-madad.org/hopes-http://www.hopes 

 باللغة العربية. HOPES-LEBلـ االستمارة الشخصية كل حقول  ملء .2

نقّدم لك  للمزيد من المعلومات حول المستندات،) PDFتحويلها إلى و أعاله المطلوبة  ستنداتإعداد جميع الم .3

لتسجيلك في ة المرحلة األكاديميّ حسب مصّورة تسّهل عليك التأّكد مما هو مطلوب منك الئحة تشمل نماذج 

 .(2021-2020لعام  الجامعة

 1من الدليل رقم التسجيل للمنحة )تحقق و https://portal.daad.deالرابط التالي على  DAADزيارة بّوابة   .4

 (DAADللحصول على المزيد من المساعدة في التسجيل على بّوابة 

 

http://www.hopes-madad.org/hopes-leb-scholarship/
https://portal.daad.de/


 

 ( 2الدليل رقم للمزيد من المعلومات, يرجى قراءة اإللكتروني باللغة اإلنجليزية )ملء الطلب  .5

 ( 3الدليل رقم للمزيد من المعلومات, يرجى قراءة على البوابة ) تحميل المرفقات .6

 إرسال الطلب اإللكتروني  .7

 

(. لذلك عليك التسجيل DAADالهيئة األلمانّية للتبادل العلمّي )تديره  HOPES-LEBلذكر أّن برنامج المنح الدراسية يجدر ا

بعد انتهائك من وتحميل طلبك عليها. هذا سيسمح لك بالبقاء على اتصال مع هذه المؤسسة الشهيرة  DAADعلى بّوابة 

 لحاملي المنح الدراسّية السابقين. DAADواالستفادة من المعلومات والفرص التي تقدمها   HOPES-LEBمنحة 

 

 ار  :إجراءات االختي

 الطالب على معيارين رئيسّيين هما: سيرتكز اختيار 

 األداء األكاديمّي )بما في ذلك مشروع الدراسة المزمع إنجازه( 

 .وهشاشة الوضع االقتصادّي الشخصّي )أّي الحاجة إلى الدعم(  

 

 من خالل بّوابة تقديم الطلبات عبر اإلنترنت. 2020 آب 31يتّم تلّقي الطلبات حتى  .1

 يتم فحص الطلبات من ناحية استيفائها وامتثالها لمعايير األهلّية. .2

الهّش أدائهم األكاديمي ووضعهم االقتصادّي  يتّم اختيار المرّشحين الذين يجتازون فحص األهلّية على أساس .3

ا في الطلب.كما هو موضح   سابق 

شهر النصف األّول من والتي ستجري في  LEB-HOPES ن األفضل إلجراء مقابلة مع لجنةستتّم دعوة المرّشحي .4

 .2020أيلول 

 .2020شهر أيلول نهاية البريد اإللكتروني في المرّشحين بقرار اللجنة عن طريق الهاتف أو عبر يتّم إبالغ  .5

 

صفحة المنحة يرجى مراجعة المعلومات المعروضة على ,  HOPES-LEBاالستفسارات حول منحةالمعلومات و مزيد منلل

 :علىأو االتصال بنا  (scholarship-leb-madad.org/hopes-http://www.hopes/) موقع المشروععلى 

  madad.org-Lebanon@hopes البريد اإللكتروني 

 3:00صباحا  و 10:00نين إلى الخميس بين الساعة من االث)أوقات االتصال: 00961 70 934186 الهاتف: 

 (بعد الظهر

 

ة لألزمة السورية دعم للمزيد من المعلومات حول  الصندوق اإلئتماني اإلقليمي لإلتحاد األوروبي لإلستجاب

 "صندوق مدد":

لمستقبل األفراد والمجتمعات ككل ، وال  أساسالتعليم العالي كقطاع االستثمار في  بضرورة ؤمن االتحاد األوروبيي

 السوريون الالجئونواللبنانيون كما يواجه الشباب  .لنزاعبعد اما في فترة وبناء السالم  ستنهاضسيما في عمليات اإل

م في هذا اإلطار ومنذ عا المستمر.العالي والتعليم  همتعيق حصولهم على تعليم تحديات التيمجموعة من الإلى لبنان, 

المستمر لتعليم العالي والتعليم لإلتاحة فرص  مليون يورو 70من  بأكثربتقديم الدعم  االتحاد األوروبي ,  قام2015

http://www.hopes-madad.org/hopes-leb-scholarship/
mailto:Lebanon@hopes-madad.org


 

 ,٪ منهم نساء46،  وشابة شاب 6000من  أكثر. ويستفيد من العراق واألردن ولبنان وتركيا قل حظا  الشباب األو لسوريينل

"صندوق  الصندوق اإلئتماني اإلقليمي لإلتحاد األوروبي لإلستجابة لألزمة السوريةهذا الدعم المقدم من خالل  من

 .المزيد في السنوات القادمةاألمل بشهادة تعليم عالي للخريجين، مع  1500تم منح أكثرمن  لغاية اليوم,مدد". و

الشباب من الالجئين الطالب زيادة عدد ب المساهمة في HOPES-LEB مشروع يقوم، ضل دعم االتحاد األوروبيبفو

حسين بت هم العالي مما يساهممن الحصول على تعليمالذين سيتمكنون المضيفة في لبنان،  اتوالمجتمع السوريين

في سياق و. تواجدهم النظر عن مكان . وبالتالي زيادة فرصهم في مستقبل أفضل بغضهم بإيجاد فرص عملآفاق

الحد هذا البرنامج في  يساهمالوضع االقتصادي الصعب والتحديات التي تواجهها العديد من مؤسسات التعليم العالي، 

 .القطاع هذا التخفيف من األثر السلبي علىو

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en

