إعالن برنامج  HOPESلمنح الماجستير لالجئين من سوريا في لبنان
بدعم من الصندوق اإلئتماني لإلتحاد األوروبي’صندوق مدد’
الممول من الصندوق اإلئتماني اإلقليمي لإلتحاد
يعلن مشروع  HOPESفرص ومجاالت التعليم العالي للسوريين
ّ
العلمي  DAADبالشراكة
األلمانیة للتبادل
األوروبي لإلستجابة لألزمة السورية "صندوق مدد" والذي تقوم بتنفيذه الھیئة
ّ
ّ
مع المجلس الثقافي البريطاني  ,British Councilوكامبوس فرانس  Campus Franceوالھیئة الھولندیة للتعاون الدولي
في مجال التعلیم العالي  ,Nufficعن فتح باب التقديم لمنح الماجستير لالجئين من سوريا في لبنان للدراسة في الجامعة
األلمانية لالجئين (دافي) وبالتعاون مع الجامعة اللبنانية.
يمية
ّ
نية وذلك بالشراكة مع منحة آلبرت اينشتاين األكاد ّ
اللبنا ّ
تعليمية في مجال التعليم العالي لالجئين من سوريا والشباب في المجتمعات
يهدف هذا المشروع إلى توفير فرص
ّ
المضيفة والتي تأثرت من تدفق الالجئين في األردن ،ومصر ،والعراق ،ولبنان ،وتركيا وذلك بغية تحسين آفاق الشباب السوري
والمساهمة في إعدادهم لبناء سوريا بعد الحرب.
من خالل الدورة الثالثة لصندوق المنح ,يقدم مشروع  HOPESالمنح الدراسية للطالب في السنة األخيرة من مرحلة
الماجستير .تشمل المنحة سنة واحدة ،و تغطي كحد أقصى الفترة الزمنية الممتدة من شهر تشرين األول  2018لغاية شهر
أيلول .2019
مع ايير اإل ختي ار:
على المتقدم أن تنطبق عليه/عليها المعايير التالية:
 .1أن يكون الجئا من سوريا
 .2أن يكون عمره أقل من  32سنة
مسجال لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
 .3أن يكون
ّ
 .4أن يكون قد أتم درجة اإلجازة من جامعة معترف فيها بدرجة جيد على األقل
دراسية
دراسية أخرى وغير قادر على إكمال التعليم العالي من دون منحة
 .5أن ال يكون مستفيدا من منح
ّ
ّ
 .6أن تكون مدة إقامته سارية المفعول (وفقا لنظام الجامعة اللبنانية)
جيد و لديه سنة واحدة للتخرج ،أي أن يكون في مرحلة كتابة الرسالة
 .7أن يكون حاليا في مرحلة الماجستر مع
معدل ّ
ّ
< نشجع أيضا المرشحات اإلناث على التقدم للمنحة.
تغط ي المنح ة م ا يل ي:
الدراسية ورسوم التسجيل للسنة الجامعية 2019-2018
 .1الرسوم
ّ
األساسية كالطعام والمواصالت خالل الفصل
 .2راتب شهري لتأمين التكاليف
ّ
 .3بدالت الكتب فصلية

الوث ائ ق المطلوب ة عند تقديم الطلب:
 .1إستمارة تقديم الطلب باللغة اإلنجليزية أو العربية .يمكن الحصول على اإلستمارة من خالل الموقع اإللكتروني:
أو على نسخة مطبوعة من مكتب  HOPESالواقع في بيروت أو من الجامعة اللبنانية
كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية (البقاع و طرابلس)
 .2نسخة عن إفادة التسجيل بالمفوضية أو إثبات تسجيل لدى المفوضية
 .3نسخة رسمية عن عالمات مرحلة الماجستر
ي مستند رسمي يؤكّد تسجيل
 .4نسخة عن وصل التسجيل ( (LIBANPOSTللعام الجامعي الماضي  2018-2017أو أ ّ
الرسوم ّالتي كان يدفعها
الطالب للعام المذكور مع ّ
 .5نسخة عن اإلقامة
 .6صورة شمسية
 .7نسخة عن مخطط البحث مع الموافقة عليه من قبل اللجنة
 .8رسالة توصية من المشرف عن الرسالة
 .9الجدول الزمني المتوقع للرسالة مع توقيع المشرف عليه
األصلية للجنة إختيار المنحة خالل المقابلة في حال كان الطالب ضمن قائمة المرشحين.
< يجب إبراز النسخ
ّ
عملي ة اإل ختي ار:
تشمل عملية اإلختيار المراحل التالية:
 .1يتم استقبال الطلبات لغاية  10آب  2018ويجري بعدها تقييم مبدئي للطلبات حسب معايير اإلختيار المذكورة في
اإلعالن
 .2يتم دعوة المرشحين لمقابلة لجنة إختيار الطالب لمنحة  HOPESوالتي سوف تقام في نهاية شهر آب .2018
 .3يتم إعالم الطالب الحائزين على المنحة بواسطة الهاتف أو عبر البريد اإللكتروني وذلك قبل نهاية شهر أيلول
.2018
(مالحظة :تجدر اإلشارة أن منحة  HOPESلن تقوم بتغطية رسوم المواصالت من وإلى المقابلة)
يرج ى تعبئ ة الطلب وتقديم ه مع الوث ائ ق المطلوب ة عل ى المواقع الت الي ة:
>

عل ى البريد اإللكترون ي Lebanon@hopes-madad.org

أو
>

ب اليد من خالل تسليم نسخ ة مطبوع ة إلى أي من المواقع التالية( :من اإلثنين إلى الخميس ،من الساعة
 10.00صباحا لغاية  3.00من بعد الظهر)



مكتب : HOPESالمركز الثقافي الفرنسي  -طريق الشام  -الطابق األول



اني ة:
أو إلى الج امع ة اللّ بن ّ
>

اإلنسانية  -زحلة لمنطقة البقاع
كلية اآلداب والعلوم
ّ
ّ

>

القبة لمنطقة الشمال
اإلنسانية -
كلية اآلداب والعلوم
ّ
ّ
ّ

مالحظة :اعتبارا من تاريخ  1آب  2018تستقبل الطلبات على البريد اإللكتروني أو في مكتب  HOPESحصرا .
يرج ى العلم ب أن ه يجب تقديم طلب واحد فق ط  -إم ا من خالل البريد اإللكترون ي أو عبر إرس ال النسخ ة المطبوع ة
للمزيد من المعلوم ات أو لإل ستفس ار ،يرج ى التواصل معن ا من خالل:
>

البريد اإللكترونيLebanon@hopes-madad.org :

أو اإلتصال على األرقام التالية:
بعد الظهر)

(من اإلثنين إلى الخميس ،من الساعة  10.00صباحا لغاية  3.00من

