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   إلى برنامج أجيال  التقدم

 ؟ أجيال   منح   بطلب   م التقد    يتم    كيف  •

 البريد عبر  المطلوبة المرفقات مع  وإرسالها ، www.ettijahat.org الموقع  على  المتوفرة االستمارة تعبئة  خالل من

   ajyal@ettijahat.org اإللكتروني

 الطلبات؟   لتقديم   النهائي   الموعد   هو   ما  •

  صل استمارة ت  أي  في   ينظر  ولن  ،بتوقيت بيروت   2021  يونيو  / حزيران  30  منتصف ليل  حتى  ستمارات االاستقبال    يتم

 . التاريخ هذا بعد

 الحاصلين على الدعم؟   لعدد   أقصى   أو   أدنى   حد   هناك   هل  •

 . مرتبة بشكلٍ متسلسل  ة طلباتثالث منمؤلفة  احتياطية قائمة  مع ، منحثماني تقديم  سيتم 

 لب؟ الط   ستمارة إ   استالم   تأكيد   سيتم   هل  •

  من  التأكد يرجى  اإلشعار استالم عدم  حال وفي  اإللكتروني البريد على إشعار استالم خالل من  التأكيد يتم  نعم،

 . ستمارةاال  إرسال  إعادة أو العنوان صح ة

 ؟ أجيال   ما الذي تغط يه منحة  •

 فقط  2022-2021التي تقتصر على السنة الدراسية الدراسة م اإلدارية خالل فترة رسوال .1

 يتضمن: دعم مادي  .2

o وغيرها مراجعو قرطاسيةو  كتبمن  تعليمية الموارد ال صاريفم 

o مواصالت  مصاريف التنقل وال 

o  اإليجار مصاريف 

 

 الدراسة؟   لمتابعة   السفر   أجيال   منحة   تغطي   هل  •

  والمتقدمين  المتقدمات على . الحالي  السكن مكان خارج للدراسة  ة /الطالب سفر  تكاليف أجيال منحة  تغطي  ال

    الدراسة  بلد نفس  في  مقيمين  يكونوا أن التقدم في  الراغبين

 

و وزارة التعليم العالي لشهادة البكالوريا الخاصة بي  أ م استخرج المعادلة المطلوب توثيقها من وزارة التعليم ل  •

على شهادة المعادلة لشهادة البكالوريا    ي لمنحة دون حصول إلى ا تقدم  أ ن  أ ستطيع  أ هل    ، قامتي الحالي إ في بلد  

 الخاصة بي؟ 

  ، ملمنحة الدراسية دون استخراج شهادة المعادلة لشهادة البكلوريا الخاصة بك إلى ا وان تتقدمأ  ونتستطيع ،نعم

بشرط تقديمها بحد أقصى مدته   بالمنحة الدراسية الحقًا م ذا تم قبولك إجراء استكمال هذا اإل م حتم عليك تسيولكن 

 الحاصلين على المنح نتائج شهر من تاريخ إعالن 

 التقدم أهلية

 ؟ إلى برنامج أجيال   التقدم   له   يحق   من  •

 :المعايير التالية م أن تنطبق عليه ين المتقدمالمتقدمات وعلى 

http://www.ettijahat.org/
mailto:ajyal@ettijahat.org
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o المتواجدين في سوريا، ممن  السوريين  - ن والفلسطينييالطالب السوريين الطالبات و من  يكونوا أن

الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية األولى  الراغبات وسنة و 26و 18تتراوح أعمارهم بين 

 أو في المعاهد الفنية المتوسطة والعليا في سوريا    (الجامعية اإلجازة/   )البكالوريوس

o المنطقة المتواجدين في  السوريين  -ن والفلسطينييالطالب السوريين الطالبات و من  يكونوا أن أو

سنة، والراغبين في دراسة الماجستير، شرط أن يكونوا    35وأوروبا ممن ال تزيد أعمارهم عن    العربية

 قد أتموا درجة اإلجازة من جامعة أو معهد معترف فيه وبدرجة جيد على األقل 

o  في  دراسية  منح  الى  التقدم يمكن  وال  الدكتوراه بعد  وماال تشمل منح أجيال دراسة طالب الدكتوراه  

  دراسة   بطلب  يتقدموا  أن   يستطيعون  ال  لبنان   في  المقيمون  الطالب:  مثال  اإلقامة،  بلد  عن  مختلف  بلد

 تركيا  في

 

 األخرى، هل يمكنني التقدم إلى أجيال؟   مستقلة ثقافة    –   اتجاهات أنا مستفيد من أحد برامج   •

اتجاهات على توسيع دائرة المستفيدين من برامجها، ولكن يمكن التقدم إلى البرنامج بشرط أن يكون   تحرص

  ثقافة مستقلة  - اتجاهاتالمستفيد من برامج أخرى قد أنهى العمل ضمنها قبل بداية البرنامج الجديد، فال تدعم 

 مشروعين في نفس الوقت لمستفيد واحد.

 االستمارة

 العربية؟   اللغة   غير   بلغة   االستمارة   طلب   تقديم   يمكن   هل  •

 يمكن إرفاق بقية الملفات أو أي ملفات أخرى بأي لغة أجنبية.ويتم ملء استمارة التقدم باللغة العربية حصرًا، 

 ؟ طلب منحة واحدة   من   أكثر   تقديم   يمكن   هل  •

 اللجنة بقراءة استمارة واحدة لكل متقدم. ال، تقوم 

 للتقدم؟   المطلوبة   المستندات   هي   ما  •

األولى والتي تشمل البكالوريوس والمعاهد   الدراسة  مرحلة إلى سوريا  من المستندات المطلوبة في حال التقدم 

 المتوسطة والعليا  

 

o  استمارة التقدم بعد ملئها كاملة وباللغة العربية حصرًا 

o   نسخة عن جواز السفر أو الهوية 

o  )رسالة توصية من استاذ/ة أكاديمي مختص تتضمن معلومات االتصال )بريد إلكتروني أو رقم هاتف 

o  ين   ات والمتقدملتحصيل التعليمي للمتقدملشهادة نسخة رسمية أو مصدقة عن أحدث 

o  لتحصيل التعليمي  لشهادة أحدث درجات نسخة رسمية عن 

 

 وهي الماجستير مرحلةالمستندات المطلوبة في حال التقدم إلى 

 

o  استمارة التقدم بعد ملئها كاملة وباللغة العربية حصرًا 

o  الهوية أو  السفر جواز  عن  نسخة 

o  ين   ات والمتقدملتحصيل التعليمي للمتقدملشهادة نسخة رسمية أو مصدقة عن أحدث 

o  لتحصيل التعليمي  لشهادة أحدث درجات نسخة رسمية عن 

o   رسالة توصية من االستاذ/ة المشرف/ة على رسالة الماجستير، وذلك في حال تضمن نظام الجامعة التي

 يتم الدراسة فيها إعداد رسالة ماجستير

o  نظام الجامعة التي يتم الدراسة فيها  في حال تضمن األولي، وذلك  الماجستير رسالةنسخة عن مخطط

 ستير ماجإعداد رسالة 

o سخة معادلة ومصدق عليها من وزراة التعليم العالي عن أحدث شهادة للتحصيل العلمي لمن يتقدم من  ن

 خارج سوريا 
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 في االستمارة؟  الموجود  سؤال الدوافع    على   يجب أن تتضمن اإلجابة    ماذا  •

في متابعة الدراسة.   مديتك شخصيًا، وتبرز ج م بلغة واضحة تستقطب اللجنة الختياركيجب أن يكون السؤال مصاغًا 

 حتوي على التالي: وي

o أجيال  برنامج لى إ التقد م سبب 

o العلمي  التحصيل ب يتعلق فيما هاونتمتلك  التي  القوة نقاط 

o المقدمة؟ ستمارات من بين اال ماستمارتك  اختيار بضرورة  تشعر  أن االختيار لجنة على يجب  لماذا 

o قيمة مضافة في هذا السياق؟  ونهعتبرتوما هو األمر الذي   ممتابعة دراستك  مقر رت لماذا 

o الذاتية النبذةتكرار المعلومات الموجودة في  واتجنب 

 

 ؟ ستمارات اال   اختيار   عملية   تتم   كيف  •

  واختيار  للتحكيم،  الصالحة  الطلبات بدراسة  دراسية  فئة كل  ضمن  أعضاء  3 من  وتتألف متخصصة  فنية لجنة تقوم

  من  عضو كل  قبل  من االستمارات دراسة األولى في  يتم : مرحلتين علىطالب الذين سيتم دعمهم ويتم التحكيم ال

  جماعية  والثانية اآلخرون،  األعضاء  هم  بمن  معرفة  األعضاء من ألي  تكون  ال  وبحيث  فردي  بشكلٍ  اللجنة أعضاء 

 الطالب واختيار المقترحة القصيرة القائمة لمناقشة الفردي التقييم نتائج مقاطعة بعد اللجنة أعضاء يجتمع حيث

 .، وفي هذه المرحلة قد تقرر اللجنة القيام بمقابالت للخيار النهائيمدعمه   سيتم نيذال

 

 ما هي المعايير التي تعتمدها اللجنة في اختيار المتقدمين إلى المنح؟  •

o  المختار واالختصاص  التعلمية خلفيتهم بين  قويًا رابطًا  والمتقدمون المتقدمات  يظهر أن يجب   

o والشخصي  األكاديمي اإلنجاز 

o التخرج  بعد الفنية المجاالت في  العمل متابعة في والمتقدمين المتقدمات اهتمام مدى 

 

 التي ال يدعمها برنامج أجيال؟   ستمارات ما هي أنواع اال  •

o   ورشات التدريب الخاصة في المؤسسات الفنية 

o   ورشات التدريب قصيرة األمد 

o  ساسي الثانوي التعليم األمنح 

o  منح الباكالوريوس لمن هم خارج سوريا 

o  الدكتوراه بعد  وماالدكتوراه ال تشمل منح أجيال دراسة طالب 

o  بلد مختلف عن بلد اإلقامة، مثال: الطالب المقيمون في لبنان ال يستطيعوا  لى منح دراسية في إال يمكن التقدم

 أن يتقدموا بطلب دراسة في تركيا

   

 النتائج

 ؟ كيف تعلن النتائج  •

  وعلى الرسمي للمؤسسة  الموقع على التحكيم نتائج ستنشر كما برنامجبال للمشاركة فقط المقبولين إعالم سيتم

 . إنستغرام و  بوك فيسصفحة المؤسسة على 

 

http://www.ettijahat.org/
https://www.facebook.com/Ettijahat/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/ettijahat_independent_culture/
https://www.instagram.com/ettijahat_independent_culture/
https://www.instagram.com/ettijahat_independent_culture/
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 ماذا لو قررت تغيير اختصاصي بعد أن حزت على القبول ضمن برنامج أجيال؟  •

 على المنحة.   الحصول بعد  متغيير اختصاصك  ملألسف ال يمكنك 

حصولي على منحة عن فئة  الجامعية في حال سنوات الدراسة هل تتم تغطية نفقات التعليم لكافة  •

 ؟ البكالوريوس 

سوريا  في للطالب المقيمين ، وهي قابلة للتجديد 2022-2021نفقات التعليم للعام الجامعي  أجيالمنحة تشمل 

   . الحاصلون على المنح يبرزها% وفق النتائج التي 60ال يقل عن بمعد ل   شرط نجاحهم

 تحت أي ظروف يمكن أن يتم إلغاء منحتي؟  •

o  إلغاء المنحة إلى % في االمتحانات النهائية قد يؤدي 60دون   ة/تدن ي تحصيل الطالب 

o  إلغاء المنحة إلى لقوانين مؤسسات التعليم العالي التي يتعلم فيها قد يؤدي  ة/خرق الطالب 

o  لمنحةاإن التغي ب المتكرر عن الصفوف دون عذر واضح يبرر ذلك قد يؤدي إلى إلغاء   

 ما هي معادلة الشهادة؟ وكيف يمكنني الحصول عليها؟  •

التربية أو وزارة التعليم العالي. إنها وثيقة تؤكد اعتراف  يمكن االستحصال على معادلة الشهادة من خالل وزارة 

 فيها.   درجاتعليها من سوريا ومصادقتها وفق نظام ال مالخاصة بإنهاء المدرسة والتي حصلت مالدولة بشهادتك 

 من شروط المنحة؟ ًا  هل اتقان اللغة اإلنكليزية شرط  •

بإيالء األولوية لبرامج التعليم التي تُقد م   ثقافة مستقلة -  اتجاهات تهتم  المعتمدة، الدراسة هذا على لغة يعتمد 

 .فهي رهن البرامج التي تتطلبهاأو الفرنسية باللغة العربية. أما اللغة اإلنكليزية 

 ؟ استمارتي في تقديم    مشكالت كان لدي  ، أو  هنا   عليه ماذا لو كان لدي سؤال لم أجد إجابة   •

 ajyal@ettijahat.org عبر البريد اإللكتروني مستقلةثقافة  -   اتجاهات الرجاء التواصل مع

 

 

 

 

 

 

 


