
 

 بدعم من االتحاد األوروبي في لبنانHOPES-LEB  برنامج المنح الجامعّية

  عليها وأجوبة متكّررة أسئلة

ى الترشحني يمكنكيف  .1  ؟ HOPES-LEB منحة إل

   أدناه :على الرابط  HOPES-LEBموقع صفحة المنحة على أن تزور  عليك أولا 
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وتقرأ  خطوة خطوةثم تقرأ شروط ومعايير األهلية. وإذا كانت هذه الشروط تنطبق عليك فعليك اتباع التوجيهات 

 . وذلك حتى ل تواجه أي مشكلة في تقديم الطلب اإللكترونيتقديم الطلب الدلئل الخاصة بعملية 

 

 على البوابة.يجدر بك استعمال الكمبيوتر لستكمال طلبك اإللكتروني : للتذكير

 

 اإللكتروني إذا لم يكن لدّي كمبيوتر؟يمكنكم مساعدتي في تقديم الطلب كيف  .2

تحت تصرفك  واحداا إمكانية وضع الرقم الموجود على الموقع لنرى يرجى التصال بنا على  إذا لم تكن تملك كمبيوتراا 

 تسهيل عملية تقديم طلبك اإللكتروني.و

 

ى  .3 واجهت مشاكل في ملء الطلب اإللكتروني وتحميل المساعدة إذا كيف يمكنني الحصول عل

 على البوابة؟المرفقات الالزمة 

 لستكمال الطلب اإللكتروني.والنصائح الالزمة يرجى التصال بنا على الرقم الموجود على الموقع لنعطيك التوجيهات 

 

ة الماستر إذا لم أحصل بعد على .4 اإلجازة ضمن المهلة األخيرة  شهادة كيف يمكنني التقدم إلى مرحل

 لتقديم الطلب؟

والحصول على المنحة. إذا لكي تتمكن من التسجيل في مرحلة الماستر حصولك على شهادة اإلجازة هو أمر ضروري  ّن إ

 هعلى البوابة تشرح في اا مستنديمكنك أن تحّمل  ,أنهيت المتحانات الالزمة ولكن ينقصك فقط الشهادةكنت قد 

الذي يمكن الحصول عليه من موقع وتقديم كشف العالمات  مع ذكر إمكانية الحصول عليها السبب لعدم حصولك عليها 

 عيت إلى المقابلة. حال د  الجامعة إلى حين تأمين العالمات الكاملة في 

 خذ في عين العتبار.ؤمكتمٍل ولن يفسيعتبر طلبك غير يجدر بالذكر أنه عليك أن تحّمل هذا المستند على البوابة وإل 

 

 إذا لم يكن لدي إقامة صالحة؟هل يمكنني الترشح إلى المنحة  .5

الممّول من التحاد األوروبي عبر الصندوق الئتماني اإلقليمّي لإلتحاد األوروبي لالستجابة  HOPES-LEB ان مشروع

بلت في البلد وفي الجامعات اللبنانية. في حال ق  ة المرعيّ يلتزم باإلجراءات والقوانين لألزمة السورية "صندوق مدد"، 

 عليك تسوية وضعك القانوني حسب هذه اإلجراءات.  للمنحة

على إقامة صالحة وماذا فعلت أو تشرح فيها سبب عدم حصولك منفردة على ورقة  تجدر المالحظة أنه عليك أن تذكر  

إّن هذا . بلت في المنحةوضعك القانوني في حال ق   بتسوية تتعهد على واحدة صالحة كذلك أن ستفعل للحصول 

 للنظر فيه. وقابالا  لكي يعتبر طلبك مكتمالا المستند هو ضروري 
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ة الفي  كن مسّجالا أبمعايير المنحة إذا لم  اللتزامكيف يمكنني   .6  المتحدةألمم السامية لمفوضي

 لشؤون الالجئين؟

لشؤون الالجئين عليك أن تتواصل معهم حسب المنطقة التي تسكن  المتحدةفي مفوضية األمم  إذا لم تكن مسّجالا  

. حتى ولو كان هذا الموعد متأخراا معهم بأسرع ما يمكن  فيها، فهم موجودون في كافة المناطق اللبنانية لتأخذ موعداا 

 رقم التسجيل الذي حصلت عليه من قبل المفوضية.بلت في المنحة فعليك أن تقّدم إذا ق  و

منفردة ماذا فعلت أو ستفعل للحصول على رقم تسجيل من بمالحظة على ورقة يجدر بالذكر أنه عليك أن تشرح 

مع للحصول على الموعد كما عليك إضافة رقم وعنوان المركز الذي تواصلت معه الالجئين.  المفوضية السامية لشؤون

 للنظر فيه. وقابالا  هذا المستند هو ضروري لكي يعتبر طلبك مكتمالا ذكر الموعد المحّدد. 

 

ى المنحة قبل الّتسجيل في الجامعة أم العكس؟   .7  هل يجب أن أترّشح إل

 عندها للمنحة.هذه الشروط و تتقدم لترى ما إذا كنت تستوفي في الجامعة عليك أن تتأكد من شروط النتساب  أولا 

أو أي امتحان أن تتواصل مع الكلية التي تريد التسجيل فيها لمعرفة ما إذا كانت تفرض مسابقة دخول  كما عليك أيضاا 

 خالل المهلة المحددة له.بتقديم الطلب  آخر ضمن المهل التي تفرضها الجامعة مع اللتزام

 

ى المنحة؟  .8 ه الترّشح إل  من يمكن

يمكنه التقدم للمنحة على  ومؤّهال لاللتحاق بالجامعة 2011آذار حضر إلى لبنان بعد لجئ من سوريا و أكل طالب لبناني 

 أقصر. ما لم تفرض الجامعة مدةا أل يكون قد انقطع عن الدراسة ألكثر من سّت سنوات 

  

 للوضع الراهن؟ نظراا إحدى المستندات المطلوبة كن أملك أإذا لم فعل أماذا يمكنني أن  .9

كان لديها خيارات بهذا الصدد كذلك التصال بالّرقم اإللتحاق بها لمعرفة إذا  مع الجامعة التي تريديرجى منك التواصل 

 لالستعالم عن بدائل واقتراحات لحين تأمين المستند المطلوب في وقت لحق.الموجود على الموقع التابع للمنحة 

إمكانية الحصول عليه ب عدم سبمنفردة ن، عليك أن تشرح على ورقة في حال عدم إمكانية الحصول على مستند معيّ 

 للنظر فيه. وقابالا  لكي يعتبر طلبك مكتمالا أو ستفعل للحصول عليه إذ أّن هذا المستند هو ضروري وماذا فعلت 

 

 ما هي فرصة قبولي في المنحة؟ .10

معايير التقييم استيفاء ثّم خّص تقديم الطلب يالمعايير المنصوص عنها في اإلعالن في ما عليك أن تستوفي  أولا 

 المرتبط بأدائك في حال استدعيت للمقابلة.

 

  ؟ HOPES-LEBمنحة  ستطيع إكمال دراستي في الخارج إذا حصلت علىأ هل .11

الممّول من التحاد األوروبي عبر الصندوق الئتماني اإلقليمّي لإلتحاد األوروبي لالستجابة  HOPES-LEBمشروع  إن

في لبنان في الجامعة اللبنانية وفي الجامعة اللبنانية الدولية.  فقطللّدراسة  منحاا ر يوّف لألزمة السورية "صندوق مدد"، 

للحصول على المزيد من الفرص التعليمية في أدناه الرابط  أما إذا كنت تريد إكمال دراستك في الخارج فيمكنك زيارة

 أخرى في الخارج. دول
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