إربيل  16 ,تموز 2018
بي ان صحف ي

الممو ل م ن اإلتح اد األوروب ي يقدم  89منح ة دراسي ة لطلب ة سوريين وعراقيي ن
مشروع HOPES
ّ

ل مت ابع ة مراحل دبلو م و ال بك الوريو س والم اجستير .
حفال بمناسبة حصول  89طالب وطالبة
الممول من اإلتحاد األوروبي اليوم
نظم مشروع HOPES
إربيل 16 ,تموز ّ . 2018
ً
ّ
دراسية لمتابعة دراستهم لسنتين في الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدة
من السوريين والعراقيين على منح
ّ
جامعات في اقليم كردستان العراق.
و أقيم الحفل في فندق إربيل إنترناشيونال وقد حضره ممثلين عن بعثة اإلتحاد األوروبي لدى جمهورية العراق ووزارة
المحلية
التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كردستان باإلضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات التعليمية
ّ
والدولية.
ّ
وقد إفتتح الحفل بكلمات لكل من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كردستان العراق ،الدكتور يوسف
غوران والسيدة كالريس باستوري رئيسة مكتب اإلتحاد األوروبي في إربيل ،والدكتور عبد الناصر الهنداوي نائب مدير
مشروع  ،HOPESوممثل طلبة  HOPESفي العراق السيد لؤي سلمان حاجي.
ً
طالبا  ،من
بعد اإلفتتاح  ،تم توزيع الشهادات للطالب الحاصلين على منحة  HOPESفي العراق والذي بلغ عددهم 89
بينهم  48امرأة.
وقدم مشروع  HOPESحتى يومنا هذا  459منحة دراسية كاملة في كل من في مصر ،العراق ،األردن ،لبنان ،وتركيا.
وتساعد هذه المنح كما والمتابعة المنتظمة للطالب على إكمال مسارهم التعليمي وإعدادهم بشكل أفضل لمواجهة
التحديات التي من الممكن أن يتعرضوا لها في المستقبل.

ممول من الصندوق
 - HOPESفر ص ومج اال ت التعليم الع ال ي للسوريين هو مشروع بقيمة 12مليون يورو،
ّ
األلمانیة للتبادل
اإلئتماني اإلقليمي لإلتحاد األوروبي لإلستجابة لألزمة السورية "صندوق مدد" ،وتقوم بتنفيذه الھیئة
ّ
العلمي  DAADبالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني  British Councilوكامبوس فرانس Campus Franceوالھیئة
ّ
تعليمية في مجال
الھولندیة للتعاون الدولي في مجال التعلیم العالي  .Nufficويهدف هذا المشروع إلى توفير فرص
ّ
التعليم العالي لالجئين من سوريا والشباب في المجتمعات المضيفة والتي تأثرت من تدفق الالجئين في مصر ،العراق،
ممولة بالكامل ،وخدمات اإلرشاد الجامعي،
دراسية
األردن ،لبنان ،وتركيا ،حيث يقوم مشروع  HOPESعلى تقديم منح
ّ
ّ
تعليمية قصيرة.
ودورات اللغة اإلنجليزية ،كما ويقدم تمويل لمبادرات مبتكرة ومشاريع
ّ

يقدم الصندوق اإلئتماني لإلتحاد األوروبي ’صندوق مدد’ مجموعة من الخدمات تهدف إلى تلبية الحاجات اإلجتماعية-
اإلقتصادية والتعليمية والصحية والنفسية لالجئين من سوريا ,وألفراد ومؤسسات المجتمعات المضيفة كما والنازحين
في كل من العراق ,األردن ,لبنان وتركيا.
للمزيد من المعلومات حول ’صندوق مدد’ :
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en

للمزيد من المعلوم ات:
communication@hopes-madad.org
www.hopes-madad.org

