طلب التقديم لمنح مشروع  – HOPESللطالب اللبنانيين بالتعاون مع الجامعة اللبنانية
وبدعم من الصندوق اإلئتماني لإلتحاد األوروبي "صندوق مدد"
يرج ى الم الحظ ة :يمكنك تقديم طلب واحد فق ط
التعليمات :
رقم اإلستمارة( ___________ :خاص بإدارة المنحة)

 -1إمأل كل أجزاء اإلستمارة باللغة العربية
 -2ضع عالمة  Xفي المكان المناسب
التاريخ_____________________ :
الجزء األول :البي ان ات الشخصي ة و الع ائلي ة
___________________

اإلسم الكامل:

___________________

(اإلسم)

(إسم األب)

إسم األم الكامل____________________________________ __ :
الجنس□ :ذكر

___________________
(الشهرة)
جنسيتها___________________ :

□أنثى
___________________

مكان و تاريخ الوالدة:

(البلد)

_____

_____

___________________

_____

(المدينة)

(اليوم) (الشهر) (السنة)

الجنسية___________________ :
الوضع العائلي :

أعزب

متأهل

مطلق

حدد_________________ :
غيرهّ ،

عنوان البريد اإللكتروني ____________________________________ :رقم الهاتف الخليوي__________________ :
عنوان السكن الحالي بالتفصيل (المنطقة ،الشارع ،المبنى ،الطابق___________________________________ ) ...،
_____________________________________________________________________________________________
إيجار

ملك

حدد___________ ________________________________________________
غيرهّ ،

1

إمأل المعلوم ا ت الت الي ة حول أفراد ع ائلتك:
اإلسم

العمر

صل ة

الجن س

القراب ة

الوضع

المستو ى

الوضع

الع ائل ي

العلم ي

الصح ي

العمل

المدخول

مالحظ ات

الشهر ي

إمأل المعلوم ا ت الت الي ة حول أ ي فرد آخر يعي ش معك ف ي المنزل:
ا إلسم

العمر

صل ة
القراب ة

الجن س

الوضع

المستو ى

الوضع

الع ائل ي

العلم ي

الصح ي

2

العمل

المدخول
الشهر ي

مالحظ ات

الجزء الث ان ي :التحصيل العلم ي الس اب ق
المرحل ة الث انوي ة
إسم المدرسة التي تخرجت منها______________________________________ :
عنوان المدرسة______________________________________ :

□رسمية □خاصة

فرع الدراسة الثانوية__________________ :

سنة التخرج  ___________________ :المعدل العام___________________ :
المرحل ة الج امعي ة
إسم الج امع ة

العنوان

عدد السنين أو

مج ال

التحص يل

المعدل

األرصدة المح صل ة

الدراس ة

العلم ي

الع ام

اللغ ات
جيد ق :مقبول
قيم على النحو التالي :م :ممتاز جّ :
ّ
اللغة األم
___________________

قراءة

كتابة

محادثة

________

________

________

لغات أخرى:
___________________

________

________

________

___________________

________

________

________

3

بكل منها
ّ
حدد دورات اللغة التي خضعت لها و المستوى الذي أكملته
ّ
اللغ ات

إسم المؤسس ة أو الجه ة

المستو ى المكتسب

مالحظ ات

المنظم ة للدورة

الجزء الث الث :الخبرات الوظيفي ة للع امين الم اضيين
ً
بدءا من الوظائف األحدث
يرجى ذكر سائر الخبرات الوظيفية للعامين الماضيين
إسم المؤسس ة أو الشرك ة

المنصب أو

العنوان

من

إل ى

الراتب الشهر ي

الوظيف ة

ً
بدءا من التجارب األحدث
يرجى ذكر ّأية تجارب تطوعية سابقة،
إسم المنظم ة

الوظيف ة

العنوان

من

إل ى

الجزء الرابع :مق ال ة
حدد في بضعة أسطر لماذا ترغب اإللتحاق ببرنامج  HOPESللمنح الجامعية (نتمنى أن تكون إجابتك محددة قدر
رجاء ّ
ً
اإلمكان)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________ ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______ _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________ _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______ ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ابال ألن ينظر ب ه:
المستندا ت الم طلوب إرف اقه ا ب طلب المنح ة لك ي يكون ق ً
نسخة عن إفادة بعالمات السنة الجامعية 2017-2016
نسخة عن إفادة التسجيل األكاديمي للعام الدراسي 2018/2017
صورة شمسية
صورة عن الهوية
صورة عن إخراج القيد العائلي
تصريح بسكن الطالب

التقد م من منح ة  HOPESإذا ك نت قد حصلت عل ى منح ة دراسي ة أخر ى
مالح ظ ة :ال يمكنك
ّ

أن
حد علمي و معرفتي .و أنا مدرك ّ
أن ما أدليت به في اإلجابة عن األسئلة أعاله صحيح و كامل و دقيق على ّ
أقر ّ
إنّ ني ّ
ّأية معلومات خاطئة و/أو غير صحيحة واردة في هذا الطلب إنّ ما تؤثر على فرصة اختياري و تؤدي إلى استبعادي عن
أن المعلومات التي أدليت بها لن تستخدم إال لتقييم أهليتي
المضي في المشاركة في هذا البرنامج .كما أدرك ّ
لإلستفادة من برنامج  HOPESللمنح الدراسية.

اإلسم الك امل
_________________________

التوقيع
_______________

