إعالن تقديم الطلبات لمنح مشروع  HOPESبالتعاون مع الجامعة اللبنانية
وبدعم من الصندوق اإلئتماني لإلتحاد األوروبي "صندوق مدد"
إعالن للطالب اللبنانيين
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
نية.
في مجال التعلیم العالي  ,Nufficعن فتح باب التقديم للمنح لبعض الطالب اللبنانيين للدراسة في الجامعة اللبنا ّ
تعليمية في مجال التعليم العالي لالجئين من سوريا والشب اب ف ي المجتمع ات
يهدف هذا المشروع إلى توفير فرص
ّ
المضيف ة والتي تأثرت من تدفق الالجئين في األردن ،ومصر ،والعراق ،ولبنان ،وتركيا من ضمنهم بعض الطالب اللبنانيين
في الجامعة اللبنانية.
امعي ة لمختلف اإلختص اص ا ت للعام الجامعي 2019-2018
تخر ج ج
ّ
أو ل مرحل ة ّ
تشمل المنح ة آخر سن ة من ّ
مع ايير اإل ختي ار:
على المتقدم أن تنطبق عليه/عليها المعايير التالية:
ً
لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات
 .1أن يكون
 .2أن يكون عمره أقل من ثالثين سنة
 .3أن يكون قد حصل في السنة األخيرة على معدل عام  20/12أو ما يعادله
كحد أقصى
 .4أن يكون قد أنهى  %90من المواد التي تسجل بها بنجاح أو بقي له مادة واحدة
ّ
 .5أن ال يكون قد انقطع عن الدراسة ألكثر من سنتين
 .6أن يتقدم بطلب للمنحة ضمن المهلة المعلنة
جال في جامعة أخرى بالتزامن مع دراسته الحالية في الجامعة اللبنانية
 .7أن ال يكون مس ً
مسجال في اختصاص واحد فقط في الجامعة اللبنانية
 .8أن يكون
ً
ً
دراسية
دراسية أخرى وغير قادر على إكمال تعليمه من دون منحة
مستفيدا من منح
 .9أن ال يكون
ّ
ّ
 .10أن يستوفي كافة معايير المنحة من حيث األداء الجامعي و الوضع اإلقتصادي و اإلجتماعي
< نشجع أيضا المرشحات اإلناث على التقدم للمنحة.
تغط ي المنح ة م ا يل ي:
الدراسية ورسوم التسجيل
 .1الرسوم
ّ
األساسية كالطعام والمواصالت خالل الفصل.
 .2راتب شهري لتأمين التكاليف
ّ
 .3بدالت الكتب

الوث ائ ق المطلوب ة عند تقديم الطلب:
.1

إستم ارة تقديم الطلب ب اللغ ة اإلنجليزي ة أو العربي ة .يمكن الحصول على اإلستمارة من خالل الموقع
اإللكتروني:

أو على نسخة مطبوعة من مكتب  HOPESالواقع في بيروت (مذكور

في األسفل)
 . 2نسخ ة ع ن عالم ا ت السن ة الدراسي ة 2018 -2017
 .3نسخ ة عن وصل التسجيل ( (LIBANPOS Tللعام الدراسي الماضي  2018-2017أو أي مستند رسمي يؤكد
تسجيل الطالب للعام المذكور ،الرسوم التي كان يدفعها وإذا كان مضمونا على الجامعة أم ال
 . 4صورة شمس ّي ة
 . 5صورة عن الهوي ة
 . 6صورة عن إخراج القيد الع ائل ي
األصلي ة للجن ة إ ختي ار المنح ة خالل المق ابل ة ف ي ح ال ك ان الط الب ضمن ق ائم ة المرشحين.
< ي جب 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 مع اللجنة والتي سوف تقام نهاية شهر آب .2018
 .3يتم إعالم الطالب الحائزين على المنحة بواسطة الهاتف أو عبر البريد اإللكتروني وذلك خالل 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:


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
ّ
ّ
ّ

نستلم ال ّط لب ات من اإلثنين إل ى الخمي س من الس اع ة الع اشرة صب اح ا حتّ ى ّ
الث الث ة بعد ال ظهر
يرجى العلم بأنه يجب تقديم طلب واحد فقط  -إما من خالل البريد اإللكتروني أو عبر إرسال النسخة المطبوعة.
ً
ً
حصرا .
اعتبارا من تاريخ  1آب  2018تستقبل الطلبات على البريد اإللكتروني أو في مكتب HOPES
مالحظة:
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:
الظهر)

ً
صباحا و 3:00من بعد
(من اإلثنين إلى الخميس) بين الساعة 10:00

