
 

 

                   

 

 برنامج  من خالل  األردنيينإعالن منح دراسية للطلبة 

ي 
 
 (EDU-SYRIA/EDU-JORDAN)التعليم السوري األردن

 لدرجة الماجستي  
  

  السوري برنامج التعليم يعلن  
الممول من قبل االتحاد األورون   من خالل الصندوق   (EDU-SYRIA/EDU-JORDAN) األردن 

  اإلقليم  لالتحاد األورون   لالستجابة لألزمة الّسورّية، صندوق “مدد” ،  
اكة   والذي تديره الجامعة األلمانية األردنيةاالئتمان  و بشر

  2021/   2020لعام الدراس  ل    الماجستي   ة لدراسةمنح  100ل   التقدمعن فتح باب ،  عدة مؤسسات تعليمية أردنية و دولية 

ية التالية: مؤسسات الدعم المنتفعي   من  لألردنيي    و صندوق األمان و صندوق  تكية أم عل  و  صندوق المعونة الوطنية  الخي 

موك وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.    ة،الزكا    الجامعات التالية: الجامعة األلمانية األردنية وجامعة مؤتة وجامعة الي 
 ف 

  ) برنامج التعليم السوري  إن
وع "دعم التعليم العال  لالجئي     (EDU-SYRIA/EDU-JORDANاألردن 

هو جزء من مشر

ية"السوريي   والشباب األردنيي   من منتفع  مؤسس الذي يموله االتحاد األورون   ليتيح للشباب الفرصة لمتابعة   ، ات الدعم الخي 

  
( أو التعليم المهن  ، باإلضافة   ب أو التدريالتعليم العال  )البكالوريوس والماجستي   

دراسة دبلوم تأهيل وإعداد المعلمي     إلالتقن 

  برامج دعم ريادة األعمال أو الد
اك ف    سوق العمل أو برامج صيفية لطالب   لالنخراطورات اإلعدادية قبل الخدمة، أو االشير

ف 

وع   عدة مؤسسات تحت قيادة الجامعة األلمانية األردنية أكير من   والذي تنفذه  EDU-SYRIAالمدارس الثانوية. وقد قدم مشر

وع يهدف  إنمنحة دراسية حنر اآلن، علما   1800 وع.  3000تقديم  إلالمشر  منحة دراسية مع نهاية المشر

   jordan.eu/ar-www.edu المنحة الدراسية  يرج  زيارة الموقع التال  لتقدم إل ل

وط التقدم للمنحة:   شر

  الجنسية.  •
 أن يكون المتقدم أردن 

 احدى المؤسسات التالية:  منتفع من  أن يكون المتقدم •

o   صندوق المعونة الوطنية 

o    تكية أم عل 

o   صندوق الزكاة 

o  .صندوق األمان 

.  28 يزيد العمر عن  أال  •  سنة من تاري    خ بدء برنامج درجة الماجستي 

 ( لدرجة البكالوريوس عل األقل "جيد" أو أعل. GPAالمعدل الدراس  )يجب أن يكون  •

 

ة تنتهي   2020/ 90/07 بتاري    خ للمنحة التقدم فير
 

   jordan.eu/ar-www.edu الموقع التال  المنحة الدراسية  يرج  زيارة للمزيد من المعلومات حول التقدم إل 

http://www.edu-jordan.eu/ar
http://www.edu-jordan.eu/ar


 

 

                   

نامج المنح الدراسية عي    EDU-SYRIA IIIلمزيد من المعلومات حول برنامج المنح الدراسية للدراسات العليا  ، يرج  االتصال بي 

  عل  
ون  يد اإللكير   1صباًحا حنر الساعة    9من الساعة    0790723870أو االتصال بالرقم    scholarship@daad-jordan.orgالي 

 بعد الظهر. 

 

 

ي صندوق العن 
ة، صندوق  االئتمان 

ّ
ي لالستجابة لألزمة الّسوري  :"مدد " اإلقليمي لالتحاد األورون 

  ديسمي  
 
ايدة من المساعدات غي  اإلنسانية المقدمة من االتحاد األورون    2014منذ تأسيسه ف ، يقوم الصندوق بتقديم حصة مير 

صندوق االتحاد األورون     السورية،إل البلدان المجاورة لسوريا من خالل صندوق االتحاد األورون   اإلقليم  لالستجابة لألزمة 

  “مدد”. الصندوق 
  المقام األول االحتياجات   االئتمان 

ا ومتكاملة للمعونة األوروبية لألزمة ويتناول ف 
ً
يجلب استجابة أكير تماسك

  البلدان 
مثل األردن    المجاورة،االقتصادية والتعليمية والحماية واالحتياجات االجتماعية عل المدى الطويل لالجئي   السوريي   ف 

  اإلقليم  لالتحاد األورون   أحد  تئ أال يعد الصندوق  واليوم، لمضيفة وإداراتهم.  ويدعم المجتمعات ا   والعراق،ولبنان وتركيا 
مان 

اكة الجديدة لالتحاد األورون   مع األردن
  يتم من خاللها تنفيذ أولويات الشر

 .األدوات الرئيسية النر

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region  

ي ) التعليمبرنامج  عن 
 (EDU-SYRIA/EDU-JORDANالسوري األردن 

  برنامج  
عبارة عن سلسلة من المشاري    ع الممولة من االتحاد  هو   (EDU-SYRIA/EDU-JORDAN)التعليم السوري األردن 

  األورون   من خالل الصندوق 
  تساعد الالجئي     اإلقليم  لالتحاد األورون   استجابة لألزمة السورية )صندوق مدد( االئتمان 

، والنر

  األردن واألردنيي   األقل حظا من المجتمعات المضيفة عل الوصول إل التعليم العال  
من خالل مجموعة من برامج  السوريي   ف 

 .المنح الدراسية

ن لص         الح برنامج التعليم مليون يورو حنر اآل  32.2وص         ل إجمال  تمويل المقدم من االتحاد األورون   إل الجامعة األلمانية األردنية  

  لتقديمالسوري 
 مستفيد.  4000منحة ومساعدة  3500أكير من  األردن 

  برنامج التعليم الس وري   إن
كاء محليي   ودوليي   هم: الجامعة األلمانية األردنية )قائد االتحاد  9هو عبارة عن اتحاد يض م    األردن   (،شر

DAAD   الهيئ   ة األلم   اني   ة للتب   ادل األ    اديم(،) Nuffic  ، )التعليم  
أ    اديمي   ة الملك   ة راني   ا لت   دري  ب )المنظم   ة الهولن   دي   ة للت   دوي   ل ف 

موك ، ج امع ة مؤت ة ، ج امع ة الزرق اء وكلي ة لومينوس التقني ة الج امعي ة.  المعلمي   ، ج امع ة العلوم والتكنولوجي ا األردني ة، ج امع ة الي 

وع مع صناديق المساعدات األردنية: صندوق المعونة الوطنية   الزكاة. وصندوق  األمانوصندوق  تكية أم عل  و كما يتعاون المشر

 تواصل معنا: 

 4144 429 6 962+: 1هاتف   

 4145 429 6 962+: 2هاتف   

 syria.eu/-http://eduالموقع اإللكتروني:   

   jordan.eu/-http://eduالموقع اإللكتروني للطلبة األردنيين:  

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region
http://edu-syria.eu/
http://edu-jordan.eu/


 

 

                   

 jordan.eu-info@eduإيميل االستفسار عن منح األردنيين:   

 eusyria.-info@edu : إيميل االستفسار عن منح الالجئين السوريين  

 0215 430 6 962+  فاكس: 

mailto:info@edu-jordan.eu
mailto:info@edu-syria.eu

