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التقدم بطلب حصول على منحة
 كيف يت مّ التق دّ م بطلب منح أجيال ؟
من خالل تعبئة االستمارة المتوفرة على الموقع  ،www.ettijahat.orgوإرسالها مع المرفقات المطلوبة عبر

البريد اإللكتروني ajyal@ettijahat.org
 ما هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات؟
يتم استقبال الطلبات حتى منتصف ليل  31كانون الثاني/يناير  2019بتوقيت بيروت ،ولن ينظر في أي طلب يصل
بعد هذا التاريخ.
 هل هناك حد أدنى أو أقصى لعدد الحاصلين على الدعم؟
سيتمّ للعام  2019- 2018تقديم  8منح ،مع قائمة احتياطية مؤلفة من ثالثة طلبات مرتبة بشكلٍ متسلسل.
 هل سيتم تأكيد استالم إ ستمارة ال طّ لب؟
نعم ،يتمّ التأكيد من خالل استالم إشعار على البريد اإللكتروني وفي حال عدم استالم اإلشعار يرجى التأكد من
صحّة العنوان أو إعادة إرسال الطلب.
 ما الذي تغ طّيه منحة أجيال ؟

تشمل منح أجيال نفقات التعليم /التسجيل وأمور أخرى مثل المواصالت ،المواد الدراسية ،وكل هذا هو
رهن البرنامج والبلد الذي ستتسجل فيه.
 لم استخرج المعادلة المطلوب توثيقها من وزارة التعليم أ و وزارة التعليم العالي لشهادة البكالوريا الخاصة بي
في بلد اقامتي الحالي ،هل استطيع أن أتقدم إلى المنحة دون حصول ي على شهادة المعادلة لشهاد ة
البكالوريا الخاصة بي؟

نعم ،تستطيع أن تتقدم إلى المنحة الدراسية د ون استخراج شهادة المعادلة لشهادة البكلوريا الخاصة
بك ،و لكن سيحتم عليك استكمال هذا االجراء إ ذا تم قبولك بالمنحة الدراسية الحقًا بشرط تقديمها بحد
أقصى مدته شهر من تاريخ إعالن الحاصلين على المنح

أهلية التقدم
 من يحق له التقدم بطلب المشاركة؟
 oالطالب السوريون أو الفلسطينيون -السوريون المتواجدون في سوريا ممن تتراوح أعمارهم بين  18و 26سنة
و الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية األولى (البكالوريوس/اإلجازة الجامعية) أو في المعاهد الفنية
المتوسطة
 oالطالب السوريون أو الفلسطينيون -السوريون المتواجدون في سوريا و البلدان المجاورة أو أوروبا ممن ال يزيد
عمرهم عن  35سنة ،والراغبون في دراسة الماجستير ،والذين أتموا درجة اإلجازة من جامعة معترف فيها
بدرجة جيد على األقل
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 oالطالب السوريون أو الفلسطينيون -السوريون المتواجدون في البلدان المجاورة أو أوروبا ممن ال يزيد عمرهم
عن  35سنة ،والراغبون في المشاركة في أنشطة تعليمية ال تقل مدتها عن شهر ضمن الجامعات
 oأن يكون لدى المتقدم/ة إقامة سارية المفعول في حال تواجده /ها خارج سوريا
 أنا مستفيد من أحد برامج اتجاهات – ثقافة مستقلة األخرى ،هل يمكنني التقدم إلى أجيال؟
تعمل اتجاهات – ثقافة مستقلة على توسيع دائرة المستفيدين من برامجها بشكل عام ،ولكن يمكن التقدم إلى
البرنامج بشرط أن يكون المستفيد من برامج أخرى قد أنهى العمل ضمنها قبل بداية البرنامج الجديد ،فال تدعم
اتجاهات  -ثقافة مستقلة مشروعين في نفس الوقت لمستفيد واحد.

االستمارة
 هل ي مكن تقديم طلب االستمارة بلغة غير اللغة العربية؟
يتم ملء استمارة التقدم باللغة العربية حصرًا إضافة إلى السيرة الذاتية ورسالة الدوافع والشهادات التعليمية،
على أنه يمكن أن يتم إرفاق بقية الملفات أو أي ملفات أخرى بأي لغة أجنبية.
 هل يمكن تقديم أكثر من طلب منحة واحدة ؟
ال ،تقوم اللجنة بقراءة استمارة واحدة لكل متقدم.
 على ماذا يجب أن ي حتوي سؤال الدوافع المتواجد في االستمارة؟
يجب أن يكون السؤال مصاغًا بلغة واضحة تستقطب اللجنة الختيارك شخصيًا ،وتبرز اندفاعك وجديتك في متابعة
الدراسة .وي حتوي على التالي:


سبب التقدّم الى برنامج أجيال



ما هي نقاط القوة التي تمتلكها فيما يتعلق ببرنامج أجيال؟



لماذا يجب على لجنة االختيار أن تشعر بضرورة اختيار طلبك من بين الطلبات المقدمة؟



لماذا قرّرت متابعة دراستك وما هو األمر الذي يعتبر قيمة مضافة في هذا السياق؟



تجنب أن تعيد تكرار ذات المعلومات الموجودة في السيرة الذاتية

 كيف تتم عملية اختيار الطلبات؟
تتم دراسة الطلبات المستوفية لجميع الشروط المعلن عنها :االستمارة بعد ملئها الكترونيًا ،مع بقية الملفات ،ويتم
تشكيل لجنة علمية لدراسة الطلبات تضم خبراء وأكاديميين.

 ما هي المعايير التي تعتمدها اللجنة في اختيار المتقدمين إلى المنح؟
تعتمد اللجنة في اختيارها المشاركين في البرنامج على المعايير التالية:
 oالحافز :يجب أن يظهر المتقدم/ة رابطًا قويًا بين خلفيته/ا التعلمية واالختصاص المختار ويكون لديه/ا الحافز
ل تعزيز مساهمة الفنون في بناء المجتمع السوري
 oاإلنجاز األكاديمي
 oاإلنجاز الشخصي
 oااللتزام واالهتمام باالستمرار بالعمل الفني
 oالتسجيل حاليًا في برامج معهد متوسط  /معهد عالي /برنامج بكالوريوس /برنامج ماجستير
 oتكون منحة الدعم شرطية في حال لم يتم التسجيل بعد أو لم يتم الحصول على القبول
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 ما هي أنواع الطلبات التي ال يدعمها برنامج أجيال؟
 oورشات التدريب الخاصة في المؤسسات الفنية
 oورشات التدريب قصيرة األمد
 oمنح التعليم األ ساسي الثانوي
 oمنح الباكالوريوس لمن هم خارج سوريا
 oمنح الدكتوراه

النتائج
 كيف تعلن النتائج ؟
سيتم إعالم المقبولين فقط للمشاركة بالبرنامج كما ستنشر نتائج التحكيم على الموقع الرسمي للمؤسسة:
 www.ettijahat.orgوعلى صفحة المؤسسة على فيس بوك
 متى تعلن نتائج التحكيم؟
بعد مهلة تقدر من ثالثة إلى أربعة أسابيع بعد إغالق باب التقدّم.
 ماذا لو قررت تغيير اختصاصي بعد أن حزت على القبول ضمن برنامج أجيال؟

لألسف ال يمكنك تغيير اختصاصك بعد حصولك على المنحة .إن المنح يتم الفوز بها وفق البرامج
التعليمية التي تم التقدّم إليها.
هل ستتم تغطية نفقات التعليم لكافة األعوام الجا معية في حال قبولي ضمن برنامج ال ب اكالوريو س
التعليمي؟
إن منحة أجيال تشمل نفقات التعليم للعام الجامعي  2019- 2018فقط ،وهي قابلة للتجديد في حال
توفر التمويل ونجاح الطالب بمعدّل  %60فما فوق وفق النتائج التي سيقدّمها الحاصل على المنح
لمؤسسة اتجاهات -ثقافة مستقلة.
تحت أي ظروف يمكن أن يتم إلغاء منحتي؟





تنتهي المنحة بانتهاء العقد بين الطالب واتجاهات -ثقافة مستقلة والتي هي غالبًا سنة واحدة
إن تدنّي تحصيل الطالب دون  %60في االمتحانات النهائية قد يؤدي إلى إلغاء المنحة
إن خرق الطالب لقوانين مؤسسات التعليم العالي التي يتعلم فيها قد يؤدي إلى إلغاء المنحة
إن التغيّب المتكرر عن الصفوف دون عذر واضح يبرر ذلك قد يؤدي إلى اإللغاء الفوري للمنحة
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• ما هي معادلة الشهادة؟ وكيف يمكنني الحصول عليها؟
يمكن االستحصال على معادلة الشهادة من خالل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي .إنها وثيقة تؤكد
اعتراف الدولة بشهادتك الخاصة بإنهاء المدرسة والتي حصلت عليها من سوريا ومصادقتها وفق نظام
العالمات فيها .إذا كنتم مهتمون بالتقدم إلى منح أجيال ننصحكم بالتواصل مع وزارة التربية أو وزارة
التعليم العالي للتعرف على المزيد عن هذا الموضوع.
هل اتقان اللغة اإلنكليزية شرط ًا من شروط المنحة؟
هذا يعتمد على لغة الدراسة المعتمدة ،اتجاهات -ثقافة مستقلة مهتمة بإيالء األولوية لبرامج التعليم
التي تُقدّم باللغة العربية .أما اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية فهي رهن البرامج التي تتطلبها.
• ماذا لو كان لدي سؤال لم أجد إجابة له هنا  ،أو كان لدي مشكالت في تقديم طلبي؟
الرجاء التواصل مع اتجاهات -ثقافة مستقلة عبر البريد اإللكترونيajyal@ettijahat.org
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