
 

  HOPESإعالن تقديم الطلبات لمنح مشروع 

"صندوق مدد"الصندوق اإلئتماني لإلتحاد األوروبي بدعم من 

المّمول من الصندوق اإلئتماني اإلقليمي لإلتحاد  فرص ومجاالت التعليم العالي للسوريين  HOPESمشروعيعلن 

بالشراكة   DAADللتبادل العلمّي  ةالھیئة األلمانیّ ذي تقوم بتنفيذه وال" دداألوروبي لإلستجابة لألزمة السورية "صندوق م

والھیئة الھولندیة للتعاون الدولي  Campus France , وكامبوس فرانس British Councilمع المجلس الثقافي البريطاني 

في األردن للدراسة في الجامعات  سوريالالجئين من  , عن فتح باب التقديم لمنح الماجستيرNufficفي مجال التعلیم العالي 

   يمّية األلمانّية لالجئين )دافي(مع منحة آلبرت اينشتاين األكاد شراكةبال وذلك األردنّية

 

توفير فرص تعليمّية في مجال التعليم العالي لالجئين من سوريا والشباب في المجتمعات  لىيهدف هذا المشروع إ

تحسين آفاق الشباب السوري وذلك بغية األردن، ومصر، والعراق، ولبنان، وتركيا في  جئينالتي تأثرت من تدفق الالوالمضيفة 

 والمساهمة في إعدادهم لبناء سوريا بعد الحرب. 

 

 المنحة سنتين من درجة الماجستير، ويعتمد التمديد للسنة الثانية على أداء الطالب األكاديمّي في السنة األولى.  تشمل

ار: معايير اإل  ختي

 على المتقدم أن تنطبق عليه/عليها المعايير التالية: 

 الجئ من سوريا أن يكون .1

 سنة  32أن يكون أقل من  .2

 ل لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. أن يكون مسجّ  .3

 أن يكون قد أتم درجة البكالوريوس من جامعة معترف فيها بدرجة جيد على األقل. .4

 من منح دراسّية أخرى وغير قادر على إكمال تعليم العالي من دون منحة دراسّية. أن ال يكون مستفيدًا  .5

 أن يكون لديه قبول مشروط من الجامعة األردنّية األلمانّية في حال الدراسة في هذه الجامعة.  .6

  ة.للمنح متير في الجامعات األردنية التقدالملتحقين ببرامج الماجسب يمكن للطال   >

 نشجع أيضا المرشحات اإلناث على التقدم للمنحة.    >

   

 إنجليزّيةدورة لغة الذين يتم إختيارهم لالمتقدمون  , يخضعأغلب المواد باللغة اإلنجليزّية عطيأن الجامعات األردنّية ت حيث >

خالل  مساعدتهماإلنجليزّية و متحان الوطني للغةمن اجتياز اإلوذلك بغية تمكينهم  لتحاقهم بالجامعةإقبل  ستة أسابيعلمدة 

 تغطية هذه الدورة والمواصالت. بHOPES . تقوم منحة دراستهم

 .عليه ويتم أخذ القرار النهائي بناءاً بنجاح إلى المقابلة  اجتازوا هذه الدورة الذين بيتم دعوة الطال

  

 ختيار التخصص وطرحه على الجهة المانحة:إب لتالية، ويحق للطالالحاصلين على المنحة في الجامعات اب يتم إلحاق الطال >

  https://hu.edu.jo/reg/index.aspx?prgm=5003: الجامعة الهاشمّية .1

 https://www.uop.edu.jo/Ar/Admission/Pages/TuitionsFees.aspx جامعة البترا: .2

https://hu.edu.jo/reg/index.aspx?prgm=5003
https://www.uop.edu.jo/Ar/Admission/Pages/TuitionsFees.aspx


 

 http://www.zu.edu.jo/ar/AdmissionAndRegisteration/DisciplinesAndFees.aspx جامعة الزرقاء الخاصة: .3

 programs-http://www.gju.edu.jo/content/graduate-3412(: )باستثناء تخصص إدارة األعمال األردنّية األلمانّية الجامعة .4

 fees-tuition-disciplines-scientific-studies-http://www.zuj.edu.jo/admission/graduate/ جامعة الزيتونة األردنّية: .5

 https://www.aabu.edu.jo/fact_2015 جامعة آل البيت: .6

 

ي: ي المنحة ما يل   تغط

 الرسوم الدراسّية ورسوم التسجيل  .1

 راتب شهري لتأمين التكاليف األساسّية كالطعام والمواصالت خالل الفصل. .2

 

ة عند تقديم الطلب:  ائق المطلوب  الوث

    : لكترونيمن خالل الموقع اإلتمارة سيمكن الحصول على اإل .إستمارة تقديم الطلب باللغة اإلنجليزية .1

الواقع في عمان ومكاتب المفوضّية  HOPESمكتب  منمطبوعة على نسخة  أو 

 السامية لشؤون الالجئين. 

 أو إثبات تسجيل لدى المفوضية.  نسخة من شهادة طالب اللجوء الخاصة بالمفوضية .2

 . أو صورة طبق األصل عن الثانوية العامة والبكالوريوسالشهادات األصلية نسخة من  .3

 ختيار المنحة خالل المقابلة في حال كان الطالب ضمن قائمة المرشحينإجب إبراز النسخ األصلّية للجنة ي >

)ينطبق هذا الشرط للمتقدمين للجامعة  2017/2018رسالة القبول المبدئّية للعام الدراسّي نسخة أصلّية عن  .4

 األردنّية األلمانّية(. 

 دراستهم حاليًا(.يتابعون  الذينب الطال)ينطبق هذا الشرط على  كشف عالمات وثيقة إثبات طالب أو .5

 

ار:عملية اإل   ختي

 : تاليةختيار المراحل الاإلتشمل عملية 

ختيار المذكورة معايير اإلتقييم مبدئي للطلبات حسب بعدها  يقامو 2017حزيران  15لغاية يتم استقبال الطلبات  .1

 في اإلعالن. 

 من إبتداءً  ستة أسابيعفة لمدة المرشحين الذين استوفوا الشروط في دورة اللغة اإلنجليزية المكثّ يلتحق  .2

 . 2017 تموز 1 

 أجور مواصالت دورات اللغة اإلنجليزية بتغطية  HOPESتقوم منحة 

خالل  قاموالتي سوف ت HOPESختيار إفي الدورة المكثفة لمقابلة لجنة يتم دعوة المرشحين الذين أثبتوا جدارتهم  .3

 .2017آب شهر 

  .2017آب  30 تاريخ قبلوذلك  عبر البريد اإللكترونيأو الحائزين على المنحة بواسطة الهاتف  بيتم إعالم الطال .4

 تغطية رسوم المواصالت من وإلى المقابلة(تقوم بلن  HOPESمنحة  أن تجدر اإلشارةمالحظة: )  

 

 

http://www.zu.edu.jo/ar/AdmissionAndRegisteration/DisciplinesAndFees.aspx
http://www.gju.edu.jo/content/graduate-programs-3412
http://www.zuj.edu.jo/admission/graduate-studies-scientific-disciplines-tuition-fees/
https://www.aabu.edu.jo/fact_2015
http://www.hopes-madad.org/


 

ى  ة  وتقديمهالطلب تعبئة يرج ائق المطلوب الية: مع الوث ى المواقع الت  عل

 madad.org-scholarships@hopes أو  madad.org-jordan@hopes على البريد اإللكتروني:  >

 : تاليةالمواقع الإلى أي من  مطبوعة  تقديم نسخة أو

 : عمان، الجبيهة، البوابة الشمالّية للجامعة األردنّية، المبنى االستثماري الثاني، الطابق الرابع. HOPESمكتب  .1

ة  .2 ة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمكاتب الحضرّي خلدا، مكتب إربد،  –: مكتب عمان للمفوضّي

 مكتب المفرق. 

ّي: .3  داخل المخيم.   (IRD)مراكز اإلغاثة الدولّية والتنمية  مخيم الزعتر

 .(NRC) ومركز الشباب التابع للمجلس النرويجي لالجئين  (CARE)مراكز المجتمع التابعة لمنظمة كير  مخيم األزرق: .4

 

 من خالل البريد اإللكتروني أو عبر إرسال النسخة المطبوعة إما   - يرجى العلم بأنه يجب تقديم طلب واحد فقط

 

ا ستفسار،المعلومات أو لإلللمزيد من  ى التواصل معن  : من خالل يرج

  : البريد اإللكتروني

بعد الظهر(  3:00و 9:00)من األحد إلى الخميس بين الساعة  : األرقام التالية ىأو اإلتصال عل 
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