برنامج  HOPESلمنح الماجستير لالجئين من سوريا في لبنان
بدعم من الصندوق اإلئتماني لإلتحاد األوروبي’صندوق مدد’
استمارة طلب التقديم للمنحة

يرج ى الم الحظ ة :يمكنك تقديم طلب واحد فق ط
التعليمات :
رقم اإلستمارة( ___________ :خاص بإدارة المنحة)

 -1إمأل كل أجزاء اإلستمارة ب اللغ ة العربي ة
 -2ضع عالمة  Xفي المكان المناسب
التاريخ_____________________ :

رقم ملف شهادة التسجيل في مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين )_______________________ : (UNHCR
الرقم الفردي _______________ :تاريخ انتهاء صالحيتها_____________ :
نوع اإلقامة في لبنان :

إقامة عامل

إقامة طالب

غيرها ،حدد___________ :

تاريخ انتهاء صالحيتها_____________ :
الجزء األول :البي ان ات الشخصي ة و الع ائلي ة
اإلسم الكامل:

___________________
(اإلسم)

الجنس:

ذكر

___________________

___________________
(الشهرة)

(إسم األب)

أنثى

إسم األم الكامل______________________________________ :
مكان و تاريخ الوالدة___________________ ___________________ :
(البلد)

(المدينة)
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جنسيتها___________________ :
_____

_____

_____

(اليوم) (الشهر) (السنة)

الوضع العائلي:

متأهل

أعزب

مطلق

غيره______________ :

ً
متزوجا و لديك أطفال ،حدد عدد أوالدك_______________ :
إذا كنت
عنوان البريد اإللكتروني_____________________________________ :
رقم الهاتف الخليوي______________________ :
من أين أنت من سوريا؟ ____________________________
متى كان تاريخ دخولك إلى لبنان:؟________________
العنوان الحالي في لبنان :حدد المحافظة:

عكار
النبطية

بعلبك  -الهرمل
الشمال

بيروت

البقاع

جبل لبنان

الجنوب

حدد عنوان سكنك بالتفصيل (المنطقة ،الشارع ،ملك من ،الطابق______________________________________ :)...
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
مع من تسكن في لبنان؟

مع العائلة

مع األقارب

مع األصدقاء

حدد عدد األشخاص الذين تعيش معهم______ :
هل تعاني من أية إعاقة جسدية؟

نعم

كال.

إذا نعم ،نرجو تحديد نوع اإلعاقة ______________________________

بمفردك

غيره،حدد___________:

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

اإلسم

صل ة

الجن س

القراب ة

الوضع
الع ائل ي

عنوان السكن

المستو ى

الوضع الصح ي

العمل

معدل المدخول الشهر ي

العلم ي

(البلد)

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

العمر

صل ة القراب ة

الجن س

الوضع الع ائل ي

المستو ى العلم ي

الوضع الصح ي

العمل

معدل المدخول الشهر ي

مالحظ ات_________________________________________________________________________________________________________________ :
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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 ال ج امعي ة
إسم الج امع ة

العنوان

عدد السنين أو

مج ال

التحصيل

المعدل

األرصدة المح صل ة

الدراس ة

العلم ي

الع ام

ما هو حقل اإلختصاص المختار للعام الجامعي  _____________________ 2018-2017عنوان الكلية_____________ :
ما هو الموعد المتوقع لبدء الدروس ________________ :ما هي الفترة الزمنية الالزمة إلكمال اإلختصاص_________:
هل سبق أن تلقيت منحة دراسية في الماضي

كال.

نعم

< إذا نعم ،من كانت الجهة الممولة؟ ________________
< إذا كال ،كيف تغطي نفقات دراستك؟
كيف علمت بأمر المنحة التي نقدمها؟

ً
شخصيا

العائلة

قرض

المفوضية العليا لشؤون الالجئين

مدخرات
أصدقاء

غيره ،حدد_______________
الفيسبوك

غيره ،حدد______________________
هل سبق أ ن تقدمت بطلب للحصول على منح دراسية أخرى من أجل التعليم العالي؟

كال .إذا نعم ،يرجى

نعم

تحديد أسماء المنح وذكر وضع الطلب_______________________________________________________________
هل تقدم شخص آخر من عائلتك المباشرة بطلب لإللتحاق ببرنامج  HOPESللمنح الجامعية؟
ما هي صلة القرابة بينك و بين هذا الشخص؟ ______________________
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نعم

كال .إذا نعم،

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

نعم

كال.

إذا نعم ،متى؟ ___________________________________________________
اللغ ات
قيم مستوى اللغات لديك على النحو التالي :م :ممتاز ج :جيد ق :مقبول
اللغة األم
_________

قراءة

كتابة

________

________

محادثة
______

لغات أخرى:

قراءة

كتابة

محادثة

__________

_______

________

_______

__________

_______

_______

________

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

إسم المؤسس ة أو الجه ة

المستو ى المحص ل

مالحظ ات

المنظم ة للدورة

الجزء الث الث :ال خبرات الوظيفي ة للع امين الم اضيين
ً
بدءا من الوظائف األحدث ،بما في ذلك خبرات التدريب و الوظائف
يرجى ذكر سائر الخبرات الوظيفية للعامين الماضيين
بدوام جزئي
إسم المؤسس ة أو الشرك ة

المنصب أو الوظيف ة

العنوان

من

إل ى

الراتب الشهر ي

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

الوظيف ة

العنوان

من

إل ى

الجزء الرابع :مق ال ة
رجاء حدد في بضعة أسطر لماذا ترغب اإللتحاق ببرنامج  HOPESللمنح الجامعية (نتمنى أن تكون إجابتك محددة قدر
ً
اإلمكان)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________ _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________ ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

المستندا ت المطلوب إرف اقه ا بطلب المنح ة لك ي يكون ق ابل ألن ينظر ب ه:
نسخة عن إفادة التسجيل في المفوضية السامية لشؤون الالجئين
نسخة أصلية عن الشهادات أو صورة طبق األصل عن الثانوية العامة و اإلجازة
نسخة عن معادلة الشهادة إذا كانت سورية
إفادة تسجيل أكاديمي في السنة الجامعية  2018-2017من الجامعة اللبنانية
نسخة عن اإلقامة
صورة شمسية

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

إنني أقر أن ما أدليت به في اإلجابة عن األسئلة أعاله صحيح و كامل و دقيق على حد علمي و معرفتي .و أنا مدرك أن
أية معلومات خاطئة و/أو غير صحيحة واردة في هذا الطلب إنما 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
لإلستفادة من برنامج  HOPESللمنح الدراسية.

اإلسم الك امل

التوقيع

_________________________

_____________________

