دليل التقدم لمنحة مؤسسة محمود عباس لعام 2021-2020

❖ الشروط والمعايير األساسية :
 -1ان يكون الطالب فلسطينيا من أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان وان يقدم اثبات على ذلك.
 -2للملتحقين بالتعليم االكاديمي  :أن يكون قد اجتاز امتحان الثانوية العامة او ما يعادلها  ،وحاصل
على معدل  2.5او اعلى في الفصل الدراسي االول في الجامعه .
 -3للملتحقين بالتعليم المهني  :أن يكون قد اجتاز امتحان الثانوية العامة او ما يعادلها بنجاح وحاصل
على قبول في إحدى المعاهد المعتمدة لدى المؤسسة ،وحاصل على عالمة النجاح في الفصل
الدراسي االول  ،وسيتم احتساب نقاط اضافية للطالب المتوجهين الى التعليم المهني .
 -4أن يكون الطلب مكتمالً ومقدما ً في الفترة المحددة ،ومشفوعا ً بكافة الوثائق المطلوبة.
 -5ان يسجل الطالب بمؤسسة تعليمية واحدة واذا اتضح انه مسجل في مؤسستين تعليميتين ومتقدم
لمنحتين من المؤسسة في نفس الوقت يفقد حقه في المنحة من المؤسسة ويترتب عليه اعادة المبالغ
المدفوعه عنه من قبل المؤسسة .
❖ الشروط والمعايير الخاصة بهذا العام :2021-2020
• لن تقبل طلبات الذين درسوا تخصصات أدبية في الثانوية العامة وسجلوا تخصصات علمية في
الجامعة.
• سيتم قبول طلبات خريجي البكالوريا الفنية فقط بالمعاهد المهنية .
• لن يتم تقديم منح للطالب الخريجين من االمتياز الفني  TS -في حال قرروا استكمال تعليمهم
الجامعي .
• هنالك عدد محدد من مقاعد المنح الدراسية في الجامعات لهذا العام وستعطى االولوية للمعدالت
العليا وفي مجاالت وتخصصات محددة مثل التمريض والعالج الفيزيائي و التغذية وغيرها من
التخصصات التي تفتح مجاالت اكبر في سوق العمل .
• على الطالب االلتزام بساعات محددة من العمل التطوعي والتي ال تقل عن  120ساعة لضمان
استمرار المنحة المقدمة لهم.

❖ تقديم الطلبات :
 -1اذا استوفي الطالب الشروط والمعايير األساسية للمؤسسة عليه ان يقوم بتعبئة الطلب إلكترونيا ً
من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بالمؤسسة  www.maf.psومن ثم طباعته واالحتفاظ
بنسخه عنه .
 -2سيتم االعالن عن تاريخ ومكان تسليم الطلبات المستوفى للشروط المعلنة عنها من خالل صفحتنا
على الفيسبوك والموقع االلكتروني.
 -3يتضمن الطلب المرفقات التالية:
• صورة شمسية.
• صورة عن الهوية الفلسطينية (اللبنانية) ( ال يقل تاريخ إصدارها عن ثالث سنوات ) أو
إثبات الجنسية .
• صورة عن كرت اإلعاشة أو  NRحديثة.
• إفادة المنزل:
 في المخيم :من اللجنة الشعبية أو األونروا خارج المخيم :سند ملكية أو عقد إيجار و إفادة سكن من المختار• إفادة صادرة عن وزارة التربية والتعليم تفيد بنجاح الطالب في الثانويه العامة .
• إفادة قبول جامعية مبينا ً عليها الـرقم الجامعي ( . )ID
• إفادة دخل األسرة مثل قسيمة الراتب .
•

حاالت :وفاة رب األسرة (شهادة وفاة ) – جريح – أسير – إعاقة (بطاقة الشؤون أو إفادة
رسمية ).

 -4أن يتقيد الطالب بالجامعة التي اختارها بالطلب ومن الممكن للمؤسسة ان توجهه نحو جامعة
محددة.
❖ الحصول على معدل أقل من :2.5
• في حال حصوله على معدل أقل من  2.5يخسر الطالب مساعدته في الفصل التالي وفي حال
تكرار حصوله لمعدل اقل من  2.5يخسر مساعدته نهائيا ً .

❖ التحويل :
 -1التحويل من جامعة إلى أخرى :
• في حال رغبة الطالب التحويل من جامعة الى اخرى يستطيع ذلك بحد اقصى مرة واحدة
وذلك بعد اخد الموافقة الخطية المسبقة من المؤسسة واال سيفقد حقه في المنحة .
• في حال عدم احتساب الساعات التي كان قد درسها الطالب قبل التحويل وترتب على ذلك
إعادة فصل أو سنة على الطالب إعادتها على حسابه الخاص .
 -2التحويل من تخصص آلخر :
• في حال رغبة الطالب التحويل من تخصص الى اخر يستطيع ذلك بحد اقصى مرة واحدة
وذلك بعد اخد الموافقة الخطية المسبقة من المؤسسة واال سيفقد حقه في المنحة .
• في حال عدم احتساب الساعات التي كان قد درسها الطالب قبل التحويل وترتب على ذلك
إعادة فصل أو سنة على الطالب إعادتها على حسابه الخاص .
❖ يمكن للطالب التواصل مع المؤسسة من خالل موقعنا اإللكتروني او صفحتنا على الفيسبوك
Website: www.maf.ps
Facebook: www.facebook.com/123maf

❖ الجامعات المعتمدة
الرقم

اسم الجامعة

االختصار

1

الجامعة االمريكية في بيروت

AUB

2

الجامعة اللبنانية االمريكية

LAU

3

الجامعة اللبنانية

LU

4

جامعة بيروت العربية

BAU

5

الجامعة االمريكية للعلوم والتكنولوجيا

AUST

6

الجامعة اللبنانية الدولية

LIU

7

الجامعة االمريكية للتكنولوجيا

AUT

8

الجامعة العربية المفتوحة

AOU

9

جامعة رفيق الحريري

RHU

10

جامعة االداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان

AUL

11

جامعة القديس يوسف

USJ

12

جامعة الروح القدس  -الكسليك

USEK

13

جامعة البلمند

UOB

14

جامعة الجنان

JUL

15

**الجامعة االمريكية للثقافة والتعليم

AUCE

16

جامعة المقاصد – كلية التمريض

** هنالك عدد من المنح الكامله المتوفرة من الجامعة وحسب شروط المؤسسة .

❖ المعاهد المعتمدة:
اسم المعهد

الرقم
-1

CIS

-2

معهد التمكين

-3

معهد الشمال

-4

معهد الصليب االحمر

-5

المعهد التقني

-6

مستشفى الجنوب

-7

معهد بيبلوس

-8

معهد االفاق

-9

معهد أمجاد

-10

معهد صيدون

