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الئحةالمستنداتالمطلوبةلمنحة
HOPES-LEB

)معنماذجمصّورة(



 لكي يكون  طلبك  مؤهاًل للترّشح  إلى المنحة،  يرجى تقديم  كل المستندات 
الاّلزمة  وفقا للمرحلة الدراسية  لك  للعام  الجامعي 2021-2020

مالحظةهاّمة
 يجدربالذكرأنعليكإحضارالوثائقاألصليةوإبرازهاللجنة	

الفاحصةفيحيناستدعيتللمقابلة.

المستنداتالمطلوبإرفاقهابطلبالمنحة

صورة   شمسّية حديثة

نسخة عن الهوية   مصّورة من الجهتين أو  نسخة عن جواز السفر

 نسخة عن إخراج القيد العائلي  أو دفتر العائلة   بالنسبة للطالب الالجئين  من 
سوريا في حال عدم وجود إخراج القيد العائلي.

 HOPES-LEB االستمارة  الشخصّية لبرنامج



نسخة عن  شهادة التسجيل في المفوضية السامية لشؤون الالجئين 
 )LEB-XXCXXXXX(أو  الرمز الشخصي  UNHCR

) خاص بالطالب السوريين(

أو نسخة عن  بطاقة تسجيل العائلة في  وكالة األمم المتحدة إلغاثة 
UNRWA وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

)خاص بالطالب الالجئين  من سوريا( 



 نسخة عن اإلقامة  سارية المفعول ) خاص بالطالب الالجئين  من سوريا(

  نسخة مصّدقة طبق األصل عن  إفادة أو شهادة البكالوريا القسم الثاني أو 
ما يعادلها )خاص بطالب السنة األولى من المرحلة الجامعية(

مالحظة: يرجى زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العالي في 
 لبنان  على  الرابط أدناه للمزيد من المعلومات عن معادلة 

https://www.mehe.gov.lb/ar :الشهادات 

نسخة عن الشهادة الثانوية  العامة السورية ) فقط لطالب السنة األولى من 
المرحلة الجامعية(

مالحظة: يرجى زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العالي في 
 لبنان  على  الرابط أدناه للمزيد من المعلومات عن معادلة 

https://www.mehe.gov.lb/ar :الشهادات 

https://www.mehe.gov.lb/ar
https://www.mehe.gov.lb/ar
https://www.mehe.gov.lb/ar
https://www.mehe.gov.lb/ar


نسخة عن معادلة الشهادة الثانوية  العامة السورية ) فقط لطالب 
السنة األولى من المرحلة الجامعية( 

 1ere - 2nde إفادة بعالمات الصفوف الثانوية- األول والثاني والثالث
Terminale ) خاص بطالب السنة األولى من المرحلة الجامعية(

مالحظة
 بالنسبةللصفالثانويالثالث،يرجىعليكتقديمعالمات	

الفصلاألولالمحصلةوتأمينكافتهافيمرحلةالحقةفي
حالوجودها.

 إنكشفالعالماتأدناهليسإالمثال،إذيمكنكتقديم	
العالماتمجتمعهفيجدولواحدلسنينالصفوفالثانوية.



 إفادة عن عالمات المرحلة الجامعية المحصلة حتى اآلن.

مالحظة
في حال عدم توّفر كافة العالمات  للسنة الجامعية 2019-2020،  يرجى  تقديم 

عالمات الفصل األول مع  تأمين عالمات السنة بأكملها في وقت الحق  يحّدده 
المسؤولون التربويون.



نسخة مصدقة طبق األصل عن الشهادات الجامعية  المحصلة  أو إفادة عن 
الشهادة الجامعية في حال  صعوبة الحصول على األصلية في الوقت 

الحالي  مع تقديمها    الحقُا .

نسخة مصدقة طبق األصل عن معادلة الشهادة الجامعية  المحصلة صادرة 
عن وزارة التربية والتعليم  العالي  أو إفادة مؤقته لمعادلة الشهادة  لحين 

توفرها في وقت الحق  عند االستدعاء للمقابلة



 نسخة عن وصل التسجيل للعام الجامعي الماضي 2019-2020 أو أّي مستند 
رسمي آخر يؤّكد تسجيل أو قبول الطالب للعام المذكور مع الّرسوم اّلتي كان 

يدفعها ) فقط للطالب الذين هم مسجلين في الجامعة(

مالحظة: بالنسبة لطالب السنة األولى من المرحلة الجامعية 
فعليهم تقديم أي مستند يثبت تسجيلهم او قبولهم في 

الجامعة التي سيتسّجلون فيها.

https://www.mehe.gov.lb/ar


نسخةعنمخططالبحثمعالموافقةعليهمنقبلاللجنة

رسالةتوصيةمنالمشرفعنالرسالة خاصبطالبالماستر2



الجدولالزمنيالمتوقعللرسالةمعتوقيعالمشرفعليه


