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يفتح مشروع الليزر المموّ ل من اإلتحاد األوروبي  200مقعداً للسّوريين واألردنيين للدراسة وجها ً لوجه لمدة عامين في كلية الخوارزمي
في األردن .هذه الدورات عبارة عن شهادات الدبلوم التقني والفنّي بنظام ال ّدوام الكامل وهي مفتوحة للمتق ّدمين الجدد الذين تنطبق عليهم
الشروط التالية:




أن يكون بين سن  30-18عاما ً في األول من تشرين األول .2018
أن يكون سوريا ً ويحمل بطاقة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين سارية المفعول أو أن يكون أردنياً ومستفيداً من
صندوق المعونة الوطنية.
أن تكون لديه شهادة توجيهي مختومة بمعدل ال يقل عن  %50من أجل الدبلوم التقني أو أن تكون لديه شهادة مختومة تفيد بالرسوب
في التوجيهي من أجل الدبلوم الفنّي.

بالنسبة للمتقدمين المسجلين أصالً في برنامج الليزر لدى جامعة أميتي أو الجامعة المفتوحة ،فال تنطبق متطلبات السّن  /بطاقة المفوضيّة
وصندوق المعونة الدولية عليهم.
تغطي المنحة تكلفة الرسوم الدراسية ،رسوم التسجيل ،الكتب والمواصالت.
للتقدم بطلب  ،سيحتاج الطالب إلى إكمال نموذج طلب من خالل الرابط
https://goo.gl/forms/7j6LDufcZok5iIRu1
تتوفر المزيد من المعلومات عن التخصصاتhttps://sites.google.com/khawarizmi.edu.jo/temp/home:
للمزيد من المعلومات عن شروط المنحةhttps://syria.britishcouncil.org/laser/ar-partners :

لمزيد من المعلومات  ،يرجى االتصال على( 06 550 1600 :يرجى السؤال عن منحة  LASERليتم تحويلك إلى الشخص المناسب)

تتمثل معايير االختيار فيما يلي:
المعايير اإلدارية
أ-

حالة الجئ سوري معترف بها أو أردني مستفيد من صندوق المعونة الوطنية :يتوجب على المرشحين أن يكون لديهم إثباتاً موثقاً على
تلقي المساعدة من صندوق المعونة الوطنية أو حالة الجئ من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.

ب -السن :على المرشحين أن يكونوا في سن ما بين  30-18عاماً في تاريخ  1تشرين األول ( 2018يمكن منح االستثناءات للطالب
المسجلين أصالً في منحة التعليم العالي في برنامج الليزر).
ج-

ستعطى األولوية إلى الطالب الذين لم يتلقوا سابقاً منحة تعليم عال :إما من خالل االتحاد األوروبي أو جهة مانحة أخرى (مع
استثناءات المسجلين أصالً في منحة التعليم العالي في برنامج الليزر).

د-

نتيجة امتحان التوجيهي :على المرشحين للدبلوم التقني أن يكونوا حاصلين على معدل ال يقل عن  %50في التوجيهي كحد أدنى
لمتطلب التسجيل ،بينما يتعين على المرشحين للدبلوم الفنّي إثبات رسوبهم في التوجيهي.

ه-

اإللتحاق السابق ببرنامج الليزر :ستعطى األولوية إلى الطالب الذين سبق لهم اإللتحاق في برنامج الليزر (مكون التعليم العالي) لدى
جامعة أميتي أو الجامعة المفتوحة.

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are
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المعايير األساسية
و-

األداء في امتحانات التوجيهي :على الطالب أن يقدم دليالً على األداء الدراسي إما في امتحانات التوجيهي األردني أو السوري .سيعتمد
تقييم أحقيّة المرشحين بالمنحة على األداء األكاديمي مع إعطاء األحقيّة إلى الطالب ذوي التحصيل األعلى في التوجيهي.

ز-

مستوى التحصيل العلمي :ستعطى األولوية إلى الطالب الذين لم يدخلوا التعليم العالي على أي مستوى من قبل أو إلى الطالب الذين
دخلوا التعليم العالي من قبل ولكن لم يتمكنوا من إكمال دراستهم.

المعايير الثانوية
ح-

االلتزام بإكمال الدراسة األكاديمية :على المرشحين إظهار التزامهم بإكمال دراستهم األكاديمية الممتدة لعامين
من خالل ضمان أن لديهم الوقت لاللتزام بالدراسة.

ط-

المساواة بين الجنسين :يهدف االختيار إلى الموازنة بين المنح الدراسية المقدمة إلى المتقدمين من الذكور واإلناث.

ي-

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة :يتم إيالء اهتمام خاص إلى الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ،المشاكل الصحية طويلة األمد،
على أن تكون موثّقة بتقارير طبية.

ك-

الالجئين المقيمين في المدن مقابل المتواجدين في المخيمات :يتم إيالء اهتمام خاص إلى الطالب القادمين من مخيمات الالجئين في
األردن لضمان نسبة مماثلة للسكان .على الطالب أن يكونوا قادرين على الحصول على تصريح لمغادرة المخيم ،وسيساعد المجلس
الثقافي البريطاني في هذه العملية.
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