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ي  من البكالور�وس درجة منح ع� الحصول طلبات لتقد�م دعوة
 دا�ف

 
 

ن  لشؤون المتحدة لألمم السام�ة  المفوض�ة  ��ّ  تأ مبادرة ضمن البكالور�س لدرجة دراس�ة لمنح التقّدم باب فتح عن اإلعالن  الالجئني   ل�ب
ن  األلمان�ة األ�اد�م�ة ينشتاينأ ) لالجئني ي

ي  لمان�ةاأل الحكومة من لةالمموّ  (دا�ن  واألصفري.  سع�د  ومؤسسيت
 

ا�الب المفوض�ة تعمل ن  نور  مؤسسة مع ة�ش نامج هذا   إدارة ع� الحسني   �شملو  الدراس�ة، والرسوم التسج�ل رسوم المنحة تغ�ي و  ،ال�ب
 سنوي.  أساس ع� المنحة د مّد وتُ  . نقلوال وال�تب المع�شة ف�ر اصم بدل

 
 ! عامال ا لهذ محدودة المقاعد 

 
وط  :بالتقدم يرغب لمن والمعاي�ي  ال�ش

ن  لشؤون المتحدة لألمم السام�ة  المفوض�ة لدى لمسّج  .1  الالجئني
 الجنس�ات لجميع متاحة المنحة .2
) (التوجي�ي  العاّمة الثان��ة خ��ــــج .3 ي

 2021  للعام األردين
 سنة  28 العمر  يتجاوز  ال  أن .4
 األ�اد��ي  تفّوقال .5
ي  أخرى أ�اد�م�ة منحة أي من منتفع غ�ي  .6

 الحا�ي  الوقت �ن
 دراس�ة   منحة بدون العا�ي  التعل�م إل�مال الماّد�ة اإلمكان�ات وجود  عدم .7
) منحة  من منتفع  ة� األ  أفراد  من أحد  د و جو  عدم .8 ي

  (دا�ن
�
 حال�ا

ي  للمساهمة قوي  دافع لد�ك .9
 المجتمع �ن

 
 : هامة مالحظات

 2021 أغسطس /  آب 22  هو  الطلبات لتقد�م موعد  أخر  .1
نتاإل  خالل من الطلبات قبول يتم .2 ي  الرابط ع�  فقط ن�ت

وين  /https://dafi.unhcrjo.org : االل��ت
�ة اللغة تعت�ب  .3 ن  المقابلة أثناء اللغ��ة ال�فائة اختبار  وسيتم  اللغة هذە ع� المستندة للتخصصات أسا�ي  متطلب االنجل�ي
 فقط  سنوات األر�ــع ذات لتخّصصات مخّصصة المنحة .4
 التقد�م ع� الخاصة اإلحت�اجات وذوي  الفت�ات �شجع .5
) لمنح التقد�م .6 ي

  (دا�ن
�
 بال�امل مجانا

ن  الطلبة مع التواصل سيتم .7  للمقابالت لدعوتهم األو�  للمرحلة المؤهلني
 

 محددة صاتتخّص  وضمن اآلت�ة الجامعات المنحة ستغ�ي 
 عمان  – الع���ة عمان جامعة •
 المفرق – الب�ت آل جامعة •
 العقبة – للتكنولوج�ا  العقبة جامعة •
ن  جامعة •  معان – طالل بن  الحسني
 إر�د – األهل�ة إر�د  جامعة •
 إر�د  – جدارا  جامعة •
 ال�رك  – مؤتة جامعة •

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdafi.unhcrjo.org%2F&data=04%7C01%7Cbakez%40unhcr.org%7C636f1d75b5eb4b09db0208d96011e9fe%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637646452321573580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4HzsTDdI3BhpR3v%2BqKPwSb%2BoR5xZrl1PweTes2hqk0U%3D&reserved=0
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 الزرقاء  – الزرقاء جامعة •
 

 المطل��ة األوراق
 شخص�ة  صورة  .1
 عنها وصورة  األصل�ة ةالعامّ  الثان��ة شهادة .2
 عنها وصورة  العاّمة الثان��ة  عالمات كشف .3
 المفوض�ة عن الصادرة اللجوء طلب وث�قة  عن صورة  .4
) – األمن�ة (اله��ة الداخل�ة وزارة عن والصادرة السور�ة بالجال�ة  الخاصة الخدمة بطاقة .5 ن   (لغ�ي  السفر  جواز  أو  للسور�ني

 ( ن  السور�ني
 

  يؤثر  قد  الوثائق هذە إحضار  عدم
�
 القبول.  فرص ع� سلبا

 
ف  األشخاص أو  )064008000(  للمفوض�ة التابع  المساعدة بخط االتصال  �مكنك المعلومات من  للم��د   : منطقته حسب ك�ً   المعنيني

ف  لشؤون المتحدة لألمم السام�ة المفوض�ة  : الالجئني
 0796448576 : فقط)  وا�ساب �ب (ع والجنوب الوسط ومحافظات )عّمان( العاصمة محافظة •
 0791109864 الرمثا: و   جرشو  عجلونو  إر�د  محافظة •
ي:  مومخ�ّ  المفرق محافظة •  0791315639 الزع�ت
ي  المخّ�م و  األزرق ممخ�ّ  •

ي  اإلمارايت
 0790201285 : األردين

 
ف  نور   مؤسسة  الي���ل:  مركز  – الحسني
 0791294749 عّمان:  •
 0799435813 إر�د:  •

 
 
�
!  حظا

�
 موفقا

 


