أسئلة وإجابات حول حملة العودة إلى المدرسة للعام الدراسي 2018/2017
آب 2017
مالحظات :
 تتوجّ ه هذه األسئلة واإلجباب إلى العبملين في مجبل التوعية في الخط األمبمي وهي امثباة وثيقة مرجعية لإلجباة على أسئلة األهبلي
وأوليبء األمر الذين يقومون اتسجيل أطفبلهم في المدارس والثبنويب الرسمية اللانبنية للعبم الدراسي .2018/2017
 إنّ هذه الوثيقة غير معدة للتوزيع علی األهبلي وأوليبء األمر ،علمب ً أنهب ستكون متبحة علی الموقع اإللکتروني www.refugees-
lebanon.org
 يمكن أيضب ً استخدام هذه األسئلة واإلجباب لجميع الخطوط السبخنة المتبحة لإلجباة على األسئلة المتعلقة اباللتحبق ابلمدارس في
لانبن.

.I

التسجيل:
 .1كيف يمكن معرفة المدارس الرسمية اللبنانية؟
ً
 إن المدارس الرسمية في لانبن هي مؤسسب تراوية تديرهب رسم ّيب وزارة التراية والتعليم العبلي ويتم تمويلهب من
الحكومة اللانبنية .لكل مدرسة رسمية في لانبن تسمية رسم ّية ،ورقم ترخيص رسمي (رقم المركز التراوي للاحوث
واإلنمبء  ،)CERDويحتوي إسمهب على عابرة "رسمية".
 أطلب دائمب ً من مدير المدرسة تزويدك اوثبئق تتضمن اسم المدرسة الرسمي ،رقم المركز التراوي للاحوث واإلنمبء
ورقم هبتف المدرسة (ابستثنبء معبهد ومدارس التعليم والمهني والتقني التي ليس لديهب رقم في المركز التراوي
للاحوث واإلنمبء).
 تتو ّفر الئحة المدارس الرسمية (للدوام الصابحي ودوام اعد الظهر) في مراكز التسجيل التباعة للمفوضية السبمية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين ومراكز الشركبء العبملين في مجبل التعليم ومراكز التنمية االجتمبعية ومراكز الرعبية
الصحية األولية ومراكز الخدمب اإلنمبئية التباعة لوزارة الشؤون االجتمبعية ومع جميع المتطوعين في مجبل
التوعية ،فضالً عن وجودهب على اإلنترن عار الموقع اإللكتروني  www.refugees-lebanon.orgوعلى
موقع وزارة التراية والتعليم العبلي( www.mehe.gov.lb :يُرجى أيضب ً مراجعة الئحة مدارس دوام اعد
الظهر).
 يتم ّتع المدرّ سون في المدارس الرسمية احق مزاولة مهنة التعليم.
 .2ما الفرق بين الدوام المدرسي الصباحي ودوام بعد الظهر :
لقد تم اعتمبد دوام اعد الظهر إلستيعبب الطلب اإلضبفي على التعليم الرسمي اللانبني في أعقبب األزمة السورية.
يتاع كل من الدوامين الصابحي واعد الظهر منهج التعليم اللانبني .يستقال الدوام الصابحي األطفبل من سبئر
الجنسيب مع إعطبء األولوية للانبنيين ،في حين أن دوام اعد الظهر مخصص للتالميذ غير اللانبنيين ويوفر الخدمب
اإلضبفية التبلية:
 ارنبمج الروضب التحضيري لمرحلة الطفولة الماكرة :وهو متبح فقط ضمن دوام اعد الظهر ويجمع منبهج
صفوف الروضة األولى حتى الروضة الثبلثة ويستهدف األطفبل الذين تتراوح أعمبرهم اين  5سنوا (أي
الذين أتموا الخبمسة قال  14أيلول  )2017واألشهر األولى من سنّ السباعة.
 خدمب الدعم النفسي واالجتمبعي :يتولى موجهون تراويون في دوام اعد الظهر تقديم الدعم النفسي واالجتمبعي
داخل الصفوف وخبرجهب.
 خدمب الدعم الصحي :يتولى مرشدون صحيون في دوام اعد الظهر تقديم التوعية الصحية داخل الصفوف
وخبرجهب.
 يقوم الموجهون التراويون التباعون لإلرشبد والتوجيه ازيبرا مكثفة ومتعددة للمدارس المعتمدة في دوام اعد
الظهر مقبرنة ابلدوام الصابحي.
 يمكن أن يستفيد التالميذ الذين يتباعون الدراسة في دوام اعد الظهر من خدمب تأمين النقل وارنبمج التحويال
النقدية "من إلى" .يرجى االطالع على وثيقة األسئلة واألجواة المنفصلة للحصول على المزيد من المعلومب .
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 .3كيف يمكنني تسجيل أطفالي في المدارس الرسمية اللبنانية؟
أ .في الدوام الصباحي/المنوابة األولى:
ً
ابلنساة إلى التالميذ الذين يواصلون تعليمهم (ليس الذين يتسجلون للمرة األولى) ايب كبن جنسيتهم:
 يمكن تسجيل التلميذ في المدرسة نفسهب في نهبية العبم الدراسي ( .)2016-17تفتح المدارس أاوااهب للتسجيل كل
نهبر ثالثبء ،ااتدا ًء من  7تموز وحتى نهبية شهر آب للتالميذ اللانبنيين الذين تعطى لهم األولوية.
أمب ابلنساة إلى التالميذ غير اللانبنيين ،فيمكن تسجيلهم ااتدا ًء من 18أيلول
ابلنساة إلى التالميذ الجدد (الدوام الصابحي/الدوام األول):
 يادأ التسجيل لجميع الصفوف (من الروضة إلى الصف الثبلث ثبنوي) اعتابراً من  5أيلول .2017
اداية الصفوف:
أ .الصف األول األسبسي إلى الصف الثبلث ثبنوي 25 :أيلول 2017
ب.
ج .الروضب  28 :أيلول 2017

مالحظة :ال يمكن تسجيل التالميذ غير اللانبنيين الجدد في الدوام الصابحي في الوق الحبلي حتى اوجود مقبعد
شبغرة.

ب .في دوام بعد الظهر:
األطفبل غير اللانبنيين الملتحقين اارنبمج األول أسبسي إلى الصفّ التبسع األسبسي (دوام اعد الظهر/الدوام الثبني):
 يُفتح ابب التسجيل ااتداء من  2تشرين األول( 2017سواء للتالميذ الذين كبنوا مسجلين في العبم المبضي أو الجدد)؛
ال يمكن لمديري المدارس الادء ابلتسجيل كل يوم ثالثبء خالل فصل الصيف كمب هو الحبل في لدوام الصابحي.
 يادأ التدريس في الصفوف األوّ ل األسبسي وحتى الصف التبسع األسبسي في دوام اعد الظهر ،في  9تشرين األول
2017
 يادأ صف الروضة التحضيريّ في  17تشرين األول  2017لألطفبل الذين أتموا الخبمسة قال  14أيلول ،2017
ولم يساق لهم ان التحقوا اأي مدرسة من قال.
مبذا ابلنساة إلى األطفبل غير اللانبنيين الذين لم يلتحقوا ابلمدرسة خالل العبم السباق؟
يخضع التالميذ الجدد المتحبن دخول في المدرسة التي يودون االلتحبق اهب من أجل تحديد الصف المنبسب لهم .إذا كبن
الطفل متسراب ً من المدرسة منذ سنتين أو أكثر ،يتعيّن عليه االلتحبق اارنبمج التعليم المكثف قال االلتحبق ابلتعليم النظبمي
( ُيرجى مراجعة السؤال رقم  15اشأن ارنبمج التعليم المكثف) .يمكن الحصول على معلومب إضبفية حول مواعيد ادء
ارنبمج التعليم المكثف وطايعة هذا الارنبمج من خالل التواصل مع مركز االتصبال على الرقم .01-594300
ابلنساة إلى المرحلة الثبنوية ،يمكن لغير اللانبنيين من حملة الشهبدة المتوسطة اللانبنية (الاريفيه) االلتحبق ابلمدارس
الثبنوية من دون الخضوع المتحبن دخول .كمب يجوز للتالميذ الحبئزين على شهبدة معبدلة للاريفيه االلتحبق ابلمرحلة
الثبنوية من دون الخضوع المتحبن تحديد المستو..
 .4ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل أطفالي في مدرسة رسمية لبنانية؟
لتسجيل األطفبل في مدرسة رسمية لانبنية في مرحلة التعليم األسبسي (من الروضة إلى الصف التبسع األسبسي في الدوام
الصابحي  /ارنبمج الروضب التحضيري لمرحلة الطفولة الماكرة إلى الصف التبسع في الدوام اعد الظهر)
لتسجيل األطفبل اللانبنيين أو غير اللانبنيين في مدرسة رسمية ،يجب إحضبر جميع المستندا التبلية (تجدر اإلشبرة إلى
أن هذه المستندا ليس إلزامية للتالميذ الذين كبنوا مسجلين في المدرسة في العبم المبضي والراغاين في االلتحبق
ابلمدرسة نفسهب):
 أوراق ثاوتية لكل طفل؛
 صورتبن شمسيتبن لكل طفل؛
 اطبقة اللقبحب والشهبدة الصحية لكل طفل؛


أ -للتسجيل في الصف الثبني األسبسي الى الصف التبسع األسبسي واذا كبن التلميذ مسجّ الً سباقب ً في مدرسة رسمية
لانبنية:
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* إفبدة أو عالمب مصدّقة للعبم المبضي،
ب -للتسجيل في الصف الثبني األسبسي الى الصف التبسع واذا كبن التلميذ مسجّ الً سباقب ً في مدرسة خبصة في لانبن
أو في الخبرج:
* إفبدة أو الئحة عالمب مصدّقة للعبم المبضي * +امتحبن دخول

مالحظة :إذا لم يكن لديك جميع الوثبئق المطلواة ،ال يزال اإمكبنك تسجيل أطفبلك شرط ان يكون لديك إفبدة سكن
من المختبر (اطبقة إقبمة غير ضرورية) .يمكن االكتفبء ابمتحبن الدخول لتسجيل الطفل في الصف المنبسب في
مدارس دوام اعد الظهر.
لتسجيل األطفبل غير اللانبنيين في ثبنوية رسمية (الصفوف  10إلى  ،)12يناغي إحضبر المستندا
اإلشبرة إلى عدم إلزامية هذه المستندا للتالميذ الذين كبنوا مسجلين في العبم المبضي في المدرسة نفسهب):
 وثيقة هوية
 صورتبن شمسيتبن
 اطبقة اللقبحب والشهبدة الصحية



التبلية (تجدر

إفبدة مصدقة من المدرسة تاين الصف األخير الذي كبن الطفل ملتحقب ً اه في العبم المبضي أو شهبدة معبدلة مصدقة
صبدرة عن لجنة المعبدال في وزارة التراية والتعليم العبلي
الشهبدة المتوسطة (الاريفيه) الصبدرة عن دائرة االمتحبنب الرسمية اللانبنية أو شهبدة معبدلة لهب صبدرة عن لجنة
المعبدال في وزارة التراية والتعليم العبلي.
 المستندا المطلواة للمعبدلة:

-

في حبل توفر شهبدة الاريفيه الفعلية من الد الدراسة وإذا كبن الد الدراسة حيث ت ّم إصدار شهبدة الاريفيه هو نفسه الد
الجنسية ،فبلمستندا الداعمة أدنبه كبفية:
جواز السفر األجناي (الد المنشأ) للتلميذ (األصلي  +نسخة).
اطبقة اإلقبمة األصلية اللانبنية (أو أي مستندا ممبثلة من األمن العبم اللانبني).

مالحظة :في حبل اختالف الظروف  ،يرجى مراجعة لجنة المعبدال
الثبني حيث هنبك العديد من الحبال التيتتمّ معبلجتهب اشكل منفصل.

في وزارة التراية والتعليم العبلي – الطباق

حاالت األطفال المكتومي القيد:
يجوز لألطفبل المكتومي القيد االلتحبق ابلمدارس والثبنويب الرسمية من خالل إاراز إفبدة خبصة من المختبر تسمى إفبدة
تعريف .وقد ساق أن أصدر وزارة التراية والتعليم العبلي مذكرا اهذا الشأن وجميع مديري المدارس والثبنويب
الرسمية على علم اهذا التداير.
 .5ماذا لو لم تكن هناك أماكن متوفرة في أقرب مدرسة رسمية؟
في ما بتعلّق بالدوام الصباحي:
في حبل لم تتم ّكن من تسجيل طفلك في المدرسة الرسمية اساب عدم توفر مقبعد شبغرة ،احرص على إدراج اسم
طفلك في قبئمة االنتظبر الخبصة اهذه المدرسة ،وتوجه اأسرع وق ممكن إلى أقرب مدرسة يتو ّفر فيهب دوام اعد
الظهر لتسجيله فيهب( .يُرجى مراجعة الئحة المدارس الرسمية التي تعتمد دوام مسبئي/اعد الظهر) .في حبل عدم
تو ّفر مقبعد شبغرة في دوام قال الظهر يرجى مراجعة القسم أدنبه .لكن وكمب ساق وأشرنب في السؤال رقم  ،3ال
يمكن حبليب ً للتالميذ الجدد غير اللانبنيين االلتحبق ابلدوام الصابحي حتى ولو كبن المدارس قبدرة على استيعبب
األطفبل.
في ما يتعلّق بدوام بعد الظهر:
إذا كبن ولي األمر يحبول تسجيل الطفل في مدرسة معينة وتم تسجيل الطفل على الئحة االنتظبر ،يتعين عليه التأكد
اأنه تم تسجيل اسم الطفل ،ابإلضبفة إلى صفه ،ورقم الهبتف ،واسم ولي األمر ،واسم الجمعية التي أحبلته إلى
المدرسة ورقمهب حيث يصبر إلى االتصبل ابألسرة إمب مابشرة من قال المدرسة نفسهب ،أو من قال مدرسة أخر.
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جديدة لدوام اعد الظهر يتم فتحهب في مكبن قريب لتلاية الطلب االضبفي على المقبعد الدراسية (تاعب ً للوائح
االنتظبر) ،أو مدرسة أخر .ضمن المنطقة قبدرة على استيعبب أعداد إضبفية ويمكن لألسرة التوجه إلى مدرسة
مجبورة للتسجيل على أن يت ّم إاالغ المدير اأنه قد ت ّم تسجيل أسمبء األطفبل على الئحة االنتظبر في مدرسة أخر..
سجل رقمها على لوائح االنتظار.
وسيتم االتصال بجميع األسر التي ت ّ
في ما يتعلّق بالثانويات الرسمية:
إذا لم يكن هنبلك مكبن لطفلك في ثبنوية معينة ،ننصحك ازيبرة ثبنوية مجبورة .كمب سيطلب من المديرين تسجيل
المعلومب الخبصة اطفلك على الئحة االنتظبر التي سيتم إرسبلهب إلى مديرية التعليم الثبنوي التي ستحبول ادورهب
العثور على مكبن شبغر لطفلك في مدرسة أخر ..علمب ً أن األولوية ُتعطى دائمب ً للتالميذ اللانبنيين والتالميذ القدامى
الذين كبنوا مسجلين في العبم المبضي ،ومن ثم للتالميذ غير اللانبنيين.
 .6في حال التحاق طفل غير لبناني بالدوام الصباحي/الدوام األول في مدرسة رسمية لبنانية في العام الماضي ،هل
يتم إعادة تسجيله تلقائيا لهذا العام؟
في حبل التحبق طفل غير لانبني ابلدوام الصابحي/الدوام األول في العبم المبضي ،يتم تسجيله في الدوام
الصابحي/الدوام األول من جديد لهذا العبم .غير أنه ال اد من اإلشبرة إلى أن األولوية ُتعطى إلى األطفبل اللانبنيين؛
وفي حبل لم يعد هنبك أمبكن شبغرة في تلك المدرسة ،يسمح للطفل اباللتحبق تلقبئيب ً ادوام اعد الظهر/الدوام الثبني.
 .7في حال التحاق طفل قد بدوام بعد الظهر/الدوام الثاني خالل العام الدراسي  ،2017/2016هل سيحظى بمكان
شاغر في الدوام الصباحي/األول مع التالميذ اللبنانيين لهذا العام؟
كال .إذا كبن الطفل قد التحق سباقب ً ادوام اعد الظهر ،ال يمكنه االلتحبق ابلدوام الصابحي ،إال إذا كبن قد اجتبز الصف
التبسع األسبسي وسينتقل إلى الصف العبشر.
 .8هل يحصل التالميذ المسجلون في دوام بعد الظهر/الدوام الثانی علی إفادة رسمية /معترف بها من وزارة التربية
والتعليم العالي في لبنان في نهاية العام ،مثل تالميذ الدوام الصباحي/األول؟
نعم .يق ّدم دوام اعد الظهر/الدوام الثبني التعليم الرسمي نفسه الذي يقدمه الدوام الصابحي/األول .يحصل التالميذ
النبجحون في الصفوف  1إلى  9على إفبدة رسمية/معترف اهب من وزارة التراية والتعليم العبلي اللانبنية.
كمب يحصل التالميذ غير اللانبنيين في المدارس الثبنوية على إفبدة رسمية/معترف اهب من وزارة التراية والتعليم
العبلي اعد اجتيبز كل صف.
 .9ماذا عن تسجيل الالجين الفلسطينيين في المدارس في لبنان؟
تقدم األونروا خدمب التعليم (من الصف األول األسبسي إلى الثبني عشر) لالجئين الفلسطينيين المقيمين في لانبن
ابستثنبء تعليم مرحلة الروضب  ،امب في ذلك الالجئين الفلسطينيين القبدمين من سوريب .وتوفر األونروا التعليم مجبنب ً،
ابإلضبفة إلى الكتب ورزم "العودة إلى المدرسة" .توجد  68مدرسة مدعومة من قال األونروا في لانبن ويادأ العبم
الدراسي  2018-2017في تلك المدارس في  5أيلول .2017
كمب يسفيد الالجئون الفلسطينيون مجبنب ً من التعليم الثبنوي في الثبنويب الرسمية اللانبنية .يرجى مراجعة السؤال رقم
 3لمعرفة مب هي المستندا المطلواة من وزارة التراية والتعليم العبلي للتسجيل في الثبنويب الرسمية.
كمب وتقدم األونروا للشابب الفلسطيني عدداً محدوداً من األمبكن في معبهد ومدارس التعليم المهني والتقني .للمزيد
من المعلومب  ،يرجى االتصبل امكبتب األونروا على الرقم التبلي.01840490 :

 .10هل يسمح لألطفال غير اللبنانيين بالخضوع لالمتحانات الرسمية للحصول على الشهادة المتوسطة (البريفيه)
والثانوية العامة؟
نعم .يمكن لجميع تالميذ الصفين  9و 12الخضوع لالمتحبنب الرسمية اللانبنية .ترسل وزارة التراية والتعليم العبلي
في كل عبم طلاب ً إلى مجلس الوزراء للسمبح لهم ابلمشبركة في االمتحبنب الرسمية حتى ولو لم يكن لديهم المستندا
المطلواة.
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 .11لطفلي احتياجات خاصة .هل يمكنه االلتحاق بمدرسة رسمية؟
إذا كبن الطفل يعبني من صعواب في التعلم ،يمكن تسجيله في المدارس الرسمية .أمب إذا كبن يعبني من احتيبجب
خبصة حبدة ،يرجى االتصبل على الخط السبخن على الرقم  01-594300لتتم إحبلته إلى ارنبمج متخصص.
ابإلضبفة إلى المسبرا العبدية المشروطة احسب الفئب العمرية ومستو .التعلم السباق ،يرجى االنتابه إلى مب يلي:
 إذا كبن الطفل يعبني من صعواب في المشي أو السمع أو النظر ،يمكنه االلتحبق ابلمدرسة وتقديم طلب
للحصول على وسيلة نقل ومسبعدا تقنية ،اغض النظر عن عمره.
ً
 إذا كبن عمر الطفل يتراوح اين  3و 8سنوا ويعبني من إعبقة ذهنية خفيفة ،يمكنه أيضب االلتحبق ابلمدرسة.
 أمب األطفبل الذين يفوق عمرهم الـ 8سنوا ويعبنون من إعبقة ذهنية خفيفة ،واألطفبل ذوي اإلعبقب الذهنية
المتوسطة والشديدة ،فال اد من إحبلتهم إلى ارنبمج متخصص.
 للمزيد من التفبصيل ،يُرجى مراجعة ملحق "مسبرا اإلحبلة الخبصة ابألطفبل المعوقين".
 .12هل يعترف بمراكز التعليم السورية في لبنان؟
ال تعترف وزارة التراية والتعليم العبلي في لانبن ابلمنهج السوري الذي يدرّ س في لانبن كمب ال تعترف امراكز
التعليم السورية على األراضي اللانبنية .ابإلضبفة إلى ذلك ،فإن منظمب األمم المتحدة ال تدعم مراكز التعليم
السورية في لانبن.
أمثلة عن الحاالت التي يجب فيها االتصال بمركز االتصال (( )01-594300علما ان اي صعوبة تتعلق بالمدرسة
تعتبر سببا وجيها لالتصال)
 رفض مدير المدرسة تسجيل الطفل اساب رسواه في الصف.
 رفض المدير تسجيل طفل معين اساب عدم توفر مستند اإلقبمة في لانبن للتالميذ الابلغة أعمبرهم  15عبمب ً ومب
فوق (أو أي مستندا أخر .).وفقب ً للتعبميم الصبدرة عن وزارة التراية والتعليم العبلي ،ال ُتعتار مستندا
اإلقبمة من الشروط المطلواة للتسجيل في الثبنويب الرسمية.
 رفض مدير المدرسة منح التالميذ إفبدا اإتمبم صفهم لمنعهم من االلتحبق امدرسة رسمية أخر..
 سجل مدير المدرسة الطفل في صف أدنى اساب عدم توافر أمبكن كبفية .تجدر اإلشبرة إلى أنه يجوز لمديري
المدارس تسجيل الطفل في صف أدنى إذا كبن الطفل قد رسب في امتحبن الدخول أو إذا لم يكن قبدراً على
متباعة الصف المنبسب لعمره.
 في حبل مواجهة أي مشبكل في عملية التسجيل.
الموارد:
 الئحة المدارس الرسمية التي تفتح أاوااهب لدوام اعد الظهر.
 الئحة المدارس الرسمية والثبنويب الرسمية.
 الئحة الروضب الرسمية لتسجيل األطفبل الذين تتراوح أعمبرهم اين  3و 5سنوا .
 أحدث الئحة لمدارس ارنبمج التعليم المكثف.
 مسبرا إحبلة األطفبل المعوقين.
 مسبرا اإلحبلة لألطفبل غير اللانبنيين.

.II

الرسوم:
 .13هل يتوجب علي الدفع لتسجيل أطفالي في المدارس الرسمية اللبنانية؟
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للتعليم األساسي الرسمي (الصفوف :)9-1
التعليم األسبسي الرسمي (الصفوف  )9-1في لانبن هو مجبني لجميع األطفبل .ال يتعين على أوليبء األمر دفع أي رسوم
إلى المدارس من أجل تسجيل أطفبلهم إذ ستتم تغطية هذه الرسوم من قال الحكومة اللانبنية ادعم من المجتمع الدولي.
للتعليم الثانوي (الصفوف :)12-10
التسجيل مجبني لغير اللانبنيين .ابإلضبفة إلى ذلك ،إذا كبن الطفل قد حصل على شهبدة اريفيه ويرغب في االلتحبق
ابلصف العبشر ،فثمة فرصة لالستفبدة من الدعم لمدة ثالث سنوا  ،مع تغطية رسوم التسجيل والنقل للمرحلة الثبنوية،
أي من الصف االول الثبنوي الى الثبلث ثبنوي .للمهتمين ،يرجى االتصبل امركز االتصبال .
 .14هل هناك أي رسوم أخرى؟
 يتم تزويد جميع األطفبل الملتحقين ابلتعليم األسبسي الرسمي (الصفوف  )9-1امواد القرطبسية (رزمة
"المدرسة في علاة") .يتم توزيع هذه القرطبسية في اداية العبم الدراسي .يتولّى أوليبء األمر مسؤولية توفير أيّة
قرطبسية إضبفية قد يحتبج إليهب التلميذ خالل العبم الدراسي.
 يتم تقديم القرطبسية لالطفبل في مرحلة الطفولة الماكرة (لكل من صفوف الروضة والروضة التحضيرية) إلى
المدارس وليس إلى التالميذ في اداية العبم الدراسي .ال يطلب من أوليبء األمر شراء أية قرطبسية عند التسجيل.
في حبل حدوث ذلك ،يُرجى من األهل اإلاالغ عار االتصبل ابلخط السبخن.
 يتم توزيع الكتب المدرسية لألطفبل في المدارس من صفوف الروضة حتى الصف التبسع (امب في ذلك الروضة
التحضيرية) .ال يفترض اأوليبء األمر شراء أي كتب ابستثنبء الحلقة ( 3الصفوف  ،)9-7حيث يتكفل األهل
اشراء كتبب التبريخ .أمب في مرحلة التعليم الثبنوي ،فال يتم توزيع أي كتب مدرسية على التالمذة.
رسوم متنوعة ُتطلب عند التسجيل:



طوااع/تصوير مستندا  :قد تستلزم المستندا المطلواة طباع رسمي اقيمة  1,000ليرة لانبنية أو أكثر .وذلك
حسب المستندا المطلواة .يتكفل أوليبء األمر اتسديد هذه الرسوم.
الرسوم المدرسية :تم إلغبء رسوم الحلقة الثبلثة (الصفوف  )9-7الابلغة  20,000ليرة لانبنية (للانبنيين وغير
اللانبنيين).

 .15هل ستتم تغطية تكاليف النقل إلرسال األطفال إلى المدرسة؟
ال يزال النقل جزءاً من مسؤولية أوليبء األمر خبصة في الدوام الصابحي .لك ّنه ،وفي دوام اعد الظهر يمكن توفير
النقل في اعض المنبطق ،وذلك اعد إجراء تقييم الحبجة لد .االسرة .وفي منبطق أخر ،.قد يستفيد أوليبء األمر من
ارنبمج التحويال النقدية "من إلى" ،وهو عابرة عن مسبعدة نقدية للمسبهمة في تكبليف التعليم .غير أن هذا الدعم
قد ال يُستخدم ابلضرورة للنقل .يمكن االطالع على المزيد من التفبصيل في وثيقة األسئلة واألجواة المنفصلة
المخصّصة لهذا الموضوع.

.III

برامج التعليم األخرى والدعم األكاديمي المتاح في المدارس الرسمية
 .16هل هناك أنواع أخرى من المدارس أو البرامج التعليمية؟
نعم .يوجد العديد من الارامج التعليمية في لانبن:
 المدارس الخبصة هي مؤسسب تراوية تتم إدارتهب من قال منظمب مستقلة أو أفراد .يتم ترخيص هذه المدارسمن قال وزارة التراية والتعليم العبلي في حبل اتابعهب المنهج اللانبني المعتمد أو المنهج األجناي اموجب قوانين
خبصّة تصدر في هذا الشأن على أن تكون مسجلة لد .الوزارة .يجب مراجعة إدارة المدرسة قال تسجيل الطفل .إذا
كبن المدرسة تمتلك رقم ترخيص رسمي وتتاع المنهج اللانبني المعتمد من قال وزارة التراية والتعليم العبلي ،فتكون
مخولة منح إفبدة رسمية معترف اهب .هنبلك أيضب ً اعض المدارس شاه المجبنية ،وهي ممولة جزئيب ً من قال وزارة
التراية والتعليم العبلي لعدد محدود من التالميذ اللانبنيين من الصف  1إلى  .6وفي اعض األحيبن ،توفر هذه
المدارس التعليم في فترة اعد الظهر من دون أن تكون مسجلة لد .وزارة التراية والتعليم العبلي ممب يجعلهب غير
معترف ابإلفبدا الصبدرة عنهب.
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 ارنبمج التعليم المكثف ( )ALPوهو ارنبمج تعليم غير نظبمي ،تقدمه وتديره وزارة التراية والتعليم العبلي .إنإكمبل هذا الارنبمج يؤهل التلميذ لإللتحبق ابلمدارس الرسمية النظبمية.
 ثمة ارامج تعليم غير نظبمية أخر )NFE( .متبحة أيضب ً تاعب ً الحتيبجب الطفل التعليميةُ .تقدّم هذه الارامج منتخول دائما الحصول على إفبدة معترف اهب .تعمل وزارة التراية والتعليم العبلي
قال منظمب غير حكومية وهي ال ّ
حبليب ً على ارامج تعليم غير نظبمية أخر ،.امب في ذلك ارنبمج التعليم لمرحلة الطفولة الماكرة في المجتمعب
المحلية ( )CB-ECEوارنبمج محو األمية الحرفية والحسباية وارنبمج التعليم المكثف الثبنوي .ومن المتوقع أن يتم
استكمبل هذه الارامج في أوائل عبم .2018
ال تعترف وزارة التراية والتعليم العبلي اأي مدارس أو ارامج تعتمد منبهج أخر .غير المنبهج الرسمية اللانبنية.
لذلك من غير المستحسن تسجيل أطفبلك في هذه الارامج.
يمكن االطالع على المزيد من التفبصيل عن ارنبمج التعليم المكثف وارامج التعليم غير النظبمية في السؤال رقم
.18
 .17يواجه طفلي صعوبة في اتباع المنهج اللبناني في المدارس الرسمية ،فما هي أنواع برامج الدعم المتاحة
لمساعدة طفلي في البقاء في المدرسة؟
يتم توفير ارامج الدعم لاعض التالميذ من أجل إاقبئهم في المدرسة ،امب في ذلك ارنبمج الدعم في إنجبز الفروض
المدرسية وارنبمج الدعم فيث اللغة األجناية .يتم توفير الدعم في إنجبز الفروض المدرسية للتالميذ الملتحقين
ابلمدرسة والذي يواظاون على حضور صفوفهم ضمن ارنبمج تعليم نظبمي في مدارس رسمية ،عندمب يكونوا
معرّ ضين لخطر التسرب .يتم توفير الدعم في إنجبز الفروض المدرسية اشكل منتظم في أمبكن مختلفة ،حيث يحضر
التالميذ كتاهم المدرسية ويتلقون الدعم الذي يسبعدهم على النجبح في العبم الدراسي .يتم تنفيذ هذا الارامج أحيبنب ً في
مدارس تباعة لوزارة التراية والتعليم العبلي ،وأحيبنب ً أخر .في مراكز مجتمعية للتالميذ الملتحقين ابلمدارس الرسمية
والذين يحتبجون إلى مثل هذا الدعم .يجب التحقق لد .مدرسة طفلكم عمب إذا كبن هذا الدعم متبحب ً داخل المدرسة.
إن ارنبمجي الدعم في إنجبز الفروض المدرسية والدعم المدرسي عن طريق تعليم اللغب األجناية متبحين أيضب ً في
أمبكن أخر( .للمزيد من التفبصيل ،يرجى اإلتصبل امركز اإلتصبال ).
إضبفة للدعم في إنجبز الفروض المنزلية خالل العبم الدراسي هنبك أيضب ً هنبك الدعم المدرسي للمتعثرين المتوفر
خالل فصل الصيف وليس خالل العبم الدراسي .يتم تنفيذ الحصص داخل المدارس الرسمية وهي تستهدف األطفبل
الذين يواجهون صعواة في المواد األسبسية (الريبضيب  ،العلوم ،اللغب األجناية والعراية) .تالغ م ّدة هذا الارنبمج 8
أسبايع ،وتتم إحبلة األطفبل المحتبجين لهذا الدعم من قال مدير المدرسة في نهبية العبم الدراسي.
متسرب من المدرسة لسنوات عديدة ،أو لم يسبق له االلتحاق بأ ّية مدرسة من قبل؟
 .18ماذا لو كان الطفل
ّ
 ابلنساة إلى األطفبل الذين تتراوح أعمبرهم اين  7و 17سنة ولم يلتحقوا اأي مدرسة لمدة سنتين أوأكثر ،وضع
وزارة التراية والتعليم العبلي ارنبمج التعليم المكثف لمسبعدتهم لإللتحبق ابلنظبم التعليمي اللانبني.
يستند ارنبمج التعليم المكثف إلى المنبهج الدراسية اللانبنية وهو يتضمن المواد المطلواة في المنبهج اللانبنية
الرسمية ،مثل اللغب العراية ،والفرنسية أو اإلنجليزية ،الريبضيب  ،علوم الحيبة ،الكيميبء والفيزيبء (للحلقة ،)3
ابإلضبفة إلى المهبرا الحيبتية والدعم النفسي االجتمبعي.
يتضمن الارنبمج تسعة مستويب  1مطباقة للصفوف التسعة في نظبم التعليم األسبسي اللانبني (من الصف األول حتى
التبسع) .حيث يتوجب على الطفل إكمبل مب ال يقل عن  350-300سبعة خالل فترة تتراوح اين ثالثة وأراعة
أشهر.
تتوفر الئحة المدارس التي تقدم ارنبمج التعليم المكثف لد .ك ّل من المفوض ّية السبمية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
واليونيسيف ،فضالً عن مراكز التنمية المجتمعية ومراكز الخدمب اإلنمبئية وعلى اإلنترن عار الموقع اإللكتروني

 1إن برنامج التعليم المكثف التحضيري ،الذي هو ضمن برنامج التعليم المكثف ،هو يساعد على بناء مهارات االطفال البالغين  7سنوات والذين لم
يسبق لهم تلقي أي تعليم ولم يتم ّكنوا من االلتحاق بأي مدرسة من قبل
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 www.refugees-lebanon.orgوموقع وزارة التراية والتعليم العبلي .http://Race.mehe.gov.lb :كمب
يمكنكم االتصبل امركز االتصبال لالستفسبر عن أي سؤال يتعلق ابلتعليم.
وفي نهبية فترة الارنبمج ،تتبح لألطفبل و/أو الشابب الفرصة ابإلتحبق ابلمدارس الرسمية في لانبن .أمب فيمب يتعلق
ابلكفبيب التعليمية ،يخضع األطفبل إلمتحبن تقييمي في اداية الارنبمج وفي نهبيته لضمبن استعدادهم لالندمبج في
التعليم النظبمي في العبم الدراسي التبلي.


.IV

ابلنساة إلى األطفبل والشابب الذين لم يساق لهم االلتحبق اأي مدرسة من قال ،والذين يفتقرون إلى أاسط مهبرا
التعليم ،تعمل الوزارة حبليب ً على تطوير ارنبمج محو األمية الحرفية والحسباية ( ،)BLNوهو يسبعد على االلتحبق
اارنبمج التعليم المكثف أو ابلتعليم الرسمي النظبمي .سيتم تقديم المزيد من المعلومب عن هذا الارنبمج عند توفرهب.
يتم حبل ّيب ً تنفيذ اعض ارامج محو األم ّية الحرفية والحسباية من قال منظمب غير حكومية إال أن هذه الارامج غير
معترف اهب من قال وزارة التراية والتعليم العبلي.

العوائق التي تحول دون االتحاق األطفال بالمدارس الرسمية:
 .19ما هي الطريقة المتبعة لإلبالغ عن المشاكل التي قد تواجهها األسرة في المدارس الرسمية؟
لإلاالغ عن أي سوء سلوك ،أو احتيبل ،أو تمييز أو عنف أو إسبءة في المعبملة في أيّ مدرسة رسمية ،يتوجب على
أوليبء األمر التواصل مع مدير المدرسة واالتصبل ارقم الخط السبخن لوزارة التراية والتعليم العبلي (01-
 ،)772101وكذلك امركز التصبال على الرقم  .01-594300ابلنساة إلى حبال العنف ضد األطفبل خبرج
المدارس الرسمية ،يرجى االتصبال امركز االتصبل على الرقم .01-594300
في معظم مدارس دوام اعد الظهر ،سيكون هنبلك أيضب ً منسق أو أكثر من المنسقين المجتمعيين لشؤون التعليم
(المتطوعين) لدعم التواصل اين المجتمع المحلي والمدرسة .يمکن لهؤالء المسبعدة على إحبلة الحبال إلی
المنظمب المختصة تاعب ً للحبلة (من خالل نقطة الوصل في الجمعيّة العبملة في المنطقة) ،فضالً عن اإلرشبد
والتوجيه وفقب ً لسيبسة حمبية الطفل الصبدرة عن وزارة التراية والتعليم العبلي.
إن جميع خدمب المنظمب اإلنسبنية وأنشطتهب هي أنشطة مجبنية .في حبل إقدام أي شخص على طلب المبل أو أي
خدمب منك في المقبال ،يرجى االتصبل على الفور اأي من المنظمب المذكورة في نهبية هذه الوثيقة.
 .20ماذا يحصل في الحاالت التي يفرض فيها حظر التجول في المخيمات/المنطقة ،فال يتمكن األطفال من الذهاب إلى
مدارس بعد الظهر ؟
تعتمد هذه الحبال على المنطقة والشروط المفروضة فيهب ،ويجب ابلتبلي اإلاالغ عن هذه الحبال
االتصبال على الرقم  01-594300لضمبن اتخبذ اإلجراءا المنبساة.

عار مركز

 .21يتردد أولياء األمر بتسجيل أطفالهم في بعض المدارس بسبب بعد المسافة .ما الذي يمكن فعله في هذه الحالة؟
انبء على الطلب في مختلف المنبطق ،ستعتمد وزارة التراية والتعليم العبلي مدارس جديدة لدوام اعض الظهر .لكن
ال اد من اإلشبرة إلى أ ّنه من الممكن توفير ادل النقل/مسبعدا نقدية لمحبولة التخفيف من عبئق المسبفة.
 .22ماذا يحدث في حال عدم التمكن من تسجيل جميع أفراد األسرة في المدرسة نفسها؟ هل يمكن القيام بأي
استثناءات؟ ما هو اإلجراء الذي يجب اتباعه؟
يعتمد ذلك على حبلة األسرة .على األسرة االتصبل امركز االتصبال
األصول.

الذي ادوره يحيل الملف لتتم دراسته وفق

 .23قد ال يشعر البعض بالراحة حيال تسجيل أطفالهم في صفوف مختلطة .ما الذي يمكن القيام به في هذه الحالة؟
على الرغم من أن المدارس تتضمن صفوفب ً مختلطة ،فإنّ الفتيب والفتيبن غبلاب ً مب يجلسون في جوانب منفصلة من
الصفوف .عند وجود أي شك ،على أوليبء األمر منبقشة المسألة مابشر ًة مع مدير المدرسة.
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.V

التعليم والتدريب المهني والتقني:
 .24يود طفلي االنتقال من النظام التعليمي األكاديمي إلى نظام التعليم المهني والتقني (الصف السابع وما فوق) .هل
هذا الخيار ممكن؟
ً
نعم .يمكن للتالميذ الذين تتراوح أعمبرهم اين  13و 24عبمب ،والذين أنهوا الصف السباع ،االلتحبق امدرسة أو
معهد رسمي للتعليم المهني والتقني حيث تكون الصفوف المهنيّة متبحة وم ّ
رخصة من قال الحكومة اللانبنية.
للتسجيل ،يمكن االتصبل اأي من المدارس أو المعبهد المهنية والتقنية أو أي من المنظمب اإلنسبنية المدرجة أدنبه.
ّ
منظمتي اليونيسف والمفوضية السبمية لشؤون الالجئين عملية التسجيل من خالل دفع الرسوم الدراسيّة
كمب تدعم
جميع التالميذ غير اللانبنيين وعن اعض األعداد من اللانبنيين وفق معبيير محددة.
 .25متى وكيف يمكن للشبان/الشابات االلتحاق بالمدارس أو المعاهد الرسمية المهنية والتقنية؟
ابلنساة لجميع الشابب اللانبنيين وغير اللانبنيين الراغاين في االلتحبق ابلمعبهد والمدارس الرسمية التعليم المهني والتقني:
 يادأ التسجيل في صفوق التكميلية المهنية ( )BPوالاكبلوريب الفنية ( )BTفي شهر أيلول ( 2017على أن يتم تأكيد
التبريخ الحقب ً من قال وزارة التراية و التعليم العبلي)
 ال يتعين على األطفبل غير اللانبنيين تسديد أي رسوم تسجيل للمدارس أو المعبهد الرسمية المهنية والتقنية .سيتم
تحويل رسوم التسجيل لغير اللانبنيين في وق الحق إلى صنبديق المدارس.
 يسدد التالميذ اللانبنيون رسوم التسجيل ثم يقومون الحقب ً اتحصيلهب فقط في حبل استيفبئهم المعبيير المطلواة أل ّنه
ّ
يتعذر على وزارة التراية والتعليم العبلي تمييز أولئك الذين تشملهم المعبيير في مرحلة التسجيل.
 لتسجيل التالميذ اللانبنيين في المدارس أو المعبهد الرسمية المهنية والتقنية التباعة لوزارة التراية والتعليم العبلي،
تكون معبيير اختيبر التالميذ اللانبنيين الذين تتم تغطية رسوم تسجيلهم من خالل األمم المتحدة على النحو التبلي:
 تقديم إفبدة من المدرسة تقديم إفبدة راتب أو أجر من الجهة التي يعمل لديهب مقدم الرعبية/ولي األمر المسؤول عن التلميذ* إذا كبن التلميذ اللانبني جديداً ،يُطلب منه أيضب ً تقديم الوثبئق التبلية:
أوراق ثاوتية للتلميذ
صورتبن شمسيتبن للتلميذ
إفبدة مدرسية أو نسخة عنهب عن العبمين المبضيين.


لتسجيل التالميذ غير اللانبنيين الذين تتم تغطية رسوم تسجيلهم من قال األمم المتحدة في المعبهد و المدارس
للتعليم المهني والتقني التباعة لوزارة التراية والتعليم العبلي ،يتعين تقديم المستندا التبلية:
أوراق ثاوتية للتلميذ
صورتبن شمسيتبن للتلميذ
إفبدة مدرسية أو نسخة عنهب عن العبمين المبضيين.



مالحظة رقم  :1ال يسمح للتالميذ غير اللانبنيين ابلخضوع لالمتحبن الرسمي النهبئي لشهبدا التعليم التقني
والمهني في حبل عدم تقديم المستندا الرسمية التي تثا تأهلهم للحصول عليهب؛ أو الحصول على موافقة
مجلس الوزراء لترشحهم.
مالحظة رقم  :2يجوز ألي تلميذ غير لانبني االلتحبق اصفوف االمتيبز الفني ( )TSفي حبل توفر سبئر
المستندا الالزمة إلثاب نجبحه في شهبدة الاكبلوريب الفنية ()BT

o
o
o



في حبل عدم توفير سبئر المستندا المطلواة عند التسجيل ،ابستطبعة التلميذ التسجيل واالستفسبر من إدارة المدرسة
اشأن الخيبرا المتبحة لتقديم وثبئق اديلة؛ على أن تؤمن هذه المستندا قال تبريخ االمتحبنب الرسمية .علمب ً أن تقديم
اطبقة إقبمة ليس من ضمن شروط تسجيل التالميذ غير اللانبنيين في المدارس أو المعبهد الرسمية للتعليم المهني والتقني.
فانب ًء على التعميم الصبدر عن وزارة التراية والتعليم العبلي ،ال ُتعتار اطبقة اإلقبمة من المستندا المطلواة لاللتحبق
ابلمدارس أو المعبهد المهنية الرسمية.
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 .26هل يجوز لشاب ال يمتلك إفادة الصف السابع االلتحاق بالتدريب المهني؟
يمكن للشابب اللانبنيين وغير اللانبنيين الذين لم يكملوا تعليمهم المتوسط أو الثبنوي االلتحبق ادورا للتدريب المهني
في المعبهد والمدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني التباعة لوزارة التراية والتعليم العبلي أو وزارة الزراعة أو
وزارة العمل أو لد .وكبال تقنية متخصصة .يمكن االتصبل اإحد .المنظمب اإلنسبنية المدرجة أدنبه لالستفسبر
عن الارامج المتبحة والتسجيل.

.VI

التعليم العالي:
أتسجل أو أتابع دراستي في الجامعات في لبنان؟ ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في الجامعات
 .27هل يمكنني أن
ّ
في لبنان؟
نعم .يمكن لجميع الالجئين المقيمين في لانبن والذين اجتبزوا الثبنوية العبمة اللانبنية أو مب يعبدلهب في الدهم االلتحبق
ابلجبمعب الرسمية أو الخبصة المرخصة في لانبن.
عند التوجه إلى أي جبمعة في لانبن ،عليكم إحضبر الوثبئق التبلية:
 أوراق ثاوتية
 عالمب الصف الثبلث ثبنوي مختومة من قال وزارة التراية والتعليم العبلي في لانبن أو الد المنشأ
 شهبدة معبدلة من وزارة التراية والتعليم العبلي (عند الحبجة)
 عالمب الكفبءا اللغوية (لاعض الجبمعب )
 امتحبنب دخول لاعض الجبمعب
 .28هل أحتاج إلى بطاقة إقامة لاللتحاق بالجامعات في لبنان؟
نعم .عند التسجيل في أي جبمعة في لانبن ،يمكن التقدم اطلب لد .األمن العبم اللانبني للحصول على اطبقة إقبمة
خبصة ابلطالب .
 .29ما هي عملية المعادلة؟
على الطالب األجبنب الذين يحملون شهبدة ثبنوية عبمة صبدرة عن جهة حكومية من دولة عراية أو أجناية ،ويرغاون
في متباعة دراستهم في لانبن التقدم اطلب للجنة المعبدال التباعة لوزارة التراية والتعليم العبلي من أجل الحصول على
المعبدلة قال التسجيل في مؤسسب التعليم العبلي/الجبمعب .
يجري تقديم هذه الطلاب لشهبدا الثبنوية العبمة السورية حصريب ً عار الاريد (ليابن اوس ).
 .30ما هي المستندات المطلوبة للجنة المعادالت؟
المستندا األكبديمية:
 للشهبدة الثبنوية العبمة:
 الشهبدة المتوسطة (الاريفيه) الشهبدة الثبنوية العبمة مع إشبرة واضحة إلى نجبح التلميذفي حبل عدم صدور المستندا من لانبن ،يناغي أن تكون المستندا األصلية والنسخ إمب:
 مختومة من قال وزارة التراية والتعليم في الالد حيث تم الدراسة ،ومن ثم من قال السفبرة اللانبنية في هذا الالد
احيث يصاح ابإلمكبن ختمهب من قال وزارة الخبرجية في لانبن.
أو
 مختومة من قال السفبرة اللانبنية في الد الدراسة ،ومن ثم من قال وزارة الخبرجية في لانبن.
المستندا اإلدارية:
جواز سفر صبلح
•
اطبقة إقبمة صبدرة عن األمن العبم للطالب األجبنب
•
رسوم إدارية (طوااع لانبنية رسمية اقيمة إجمبلية تالغ  36,000ليرة لانبنية)
•
مالحظة :يجب تقديم جميع المستندا المطلواة مصدقة على النحو المطلوب ،مع صورة مصدقة .ويجب تقديم الطلاب
الخبصة ابلمنبهج األجناية قال نهبية شهر كبنون الثبني.
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ما هي المنح الجامعية المختلفة المتوفرة لالجئين/النازحين في لبنان؟
31
نورد أدنبه اعض المنح الجبمعية في لانبن المتبحة لالجئين/النبزحين الشابب الذين تتراوح أعمبرهم اين  18و 30عبمب ً
والذين قد أكملوا تعليمهم الثبنوي .تقدم كل جهة رزم دعم مختلفة للمنح الدراسية .لمعرفة المزيد عن نوع الدعم المقدم،
يُرجى االتصبل مابشرة ابلجهة المختصّة التي تقدّم المنح أو زيبرة موقعهب اإللكتروني.
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

تقدم الجبمعة األميركية في ايرو  ،ابلشراكة مع ارنبمج الغرير لطلاة العلوم والتكنولوجيب ،منحب ً دراسية إلى الطالب
اللانبنيين والسوريين والفلسطينيين للحصول على شهبدة اكبلوريوس أو مبجستير في العلوم والتكنولوجيب والهندسة
والريبضيب  .للمزيد من المعلومب  ،يرجى االتصبل على عنوان الاريد اإللكتروني:
applicants@alghurairfoundation.org
يسبعد ارنبمج "صندوق ديبنب كمبل للاحث عن المنح الدراسية" التباع لألمديس الطالب السوريين على تقديم
الطلاب والحصول على منح دراسية جبمعية لمتباعة دراستهم في جبمعب الواليب المتحدة .للمزيد من المعلومب ،
يُرجى االتصبل على عنوان الاريد اإللكترونيhkaadi@amideast.org :
يسبعد ارنبمج "صندوق األمل" ( )Hope Fundالتباع لألمديس الالجئين الفلسطينيين في لانبن على تقديم
الطلاب والحصول على منح دراسية جبمعية لمتباعة دراستهم في جبمعب الواليب المتحدة .للمزيد من المعلومب ،
يُرجى االتصبل على عنوان الاريد اإللكترونيhkaadi@amideast.org :
تقدّم األمديس المشورة والارامج التحضيرية لالمتحبنب والدعم في تعلم اللغة اإلنجليزية من أجل إعداد
الطالالاللتحبق ابلجبمعب داخل لانبن وفي الواليب المتحدة .للمزيد من المعلومب  ،يُرجى االتصبل على عنوان
الاريد اإللكتروني hkaadi@amideast.org
تدير األمديس "ارنبمج قبدة الغد للمنح الدراسية" التباع لمابدرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية ( )MEPIوالذي
يوفر منحب ً دراسية كبملة للطالب السوريين من أجل متباعة دراستهم في الجبمعة األميركية في ايرو ()AUB
والجبمعة اللانبنية األميركية ( .)LAUللمزيد من المعلومب  ،يُرجى االتصبل على عنوان الاريد اإللكتروني:
hkaadi@amideast.org
ً
يقدم ارنبمج االتحبد األورواي إيراسموس )Erasmus+( +ارامج تابدل ومنحب دراسية للحصول على شهبدة
مبجستير .للمزيد من المعلومب  ،يرجى االتصبل على عنوان الاريد اإللكترونيneo@erasmusplus- :
 lebanon.orgأو زيبرة الموقع http://erasmusplus-lebanon.org/
تقدم الوكبلة اليبابنية للتعبون الدولي (جبيكب  )JICA -منحب ً دراسية لنيل شهبدا المبجستير والدكتوراه من جبمعب
في اليبابن .للمزيد من المعلومب  ،يرجى االتصبل على عنوان الاريد اإللكتروني:
jpembassy.syria@gmail.com
ً
تقدّم الجمعية اللانبنية لدعم الاحث العلمي ( )LASeRمنحب جبمعية إلى الطالب السوريين والفلسطينيين القبدمين من
سوريب .للمزيد من المعلومب  ، ،يُرجى االتصبل على عنوان الاريد اإللكترونيinfo@laser-lb.org :
أنشأ منظمة سابرك  SPARKالهولندية ارنبمجب ً للمنح الدراسية في لانبن تتراوح اين الشهبدا المصدقة ودورا
التدريب المهني .للمزيد من المعلومب  ،يُرجى االتصبل على عنوان الاريد اإللكترونيLebanon@spark- :
online.org
ً
تقدم المفوضية السبمية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين للنبزحين السوريين منحب دراسية عار مابدرة
ألار أينشتبين األكبديمية األلمبنية  ،كمب تتعبون مع ارنبمج "آمبل" ( )HOPESلفرص وآفبق التعليم العبلي
الممول من قال االتحبد األورواي والذي يقدم منحب ً دراسية إلى النبزحين السوريين المسجلين لد .المفوضية
والمستعدين لادء دراستهم الجبمعية أو مواصلة الدراسة في لانبن .للمزيد من المعلومب  ،يُرجى االتصبل امنظمة
أرض اإلنسبن وارنبمج  HOPESعلى عنوان الاريد اإللكتروني dafihopes@tdhitaly.org :أو
Lebanon@hopes-madad.org
تقدّم األونروا منحب ً جبمعية ممولة من قال االتحبد األورواي إلى الالجئين الفلسطينيين المسجلين في لانبن والقبدمين
من سوريب .كمب يتم تخصيص منحة دراسية واحدة في السنة للطالب ذوي االحتيبجب الخبصة .للمزيد من
المعلومب  ،يُرجى االتصبل ابألونروا على رقم الهبتف 009613937094 :أو على عنوان الاريد اإللكتروني:
m.salameh@unrwa.org
تتولى المفوضية السبمية لشؤون الالجئين تيسير أو نشر المعلومب حول عدد من المنح الجبمعية للدراسة في
الخبرج .يمكن االستعالم ابنتظبم عن الفرص المتبحة عار الاوااة اإللكترونية www.refugees-lebanon.org
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