
برنامج التعليم السوري ا�ردني
مشاريع دعم التعليم العالي لالجئين السوريين وا�ردنيين المنتفعين من الصناديق الخيرية.

عن البرنامج

ا�هداف ا�ساسية

برنامج التعليم السوري / ا�ردني هو عبارة عن سلسلة من المشاريع الممولة من االتحاد ا�وروبي من خالل الصندوق 
االئتماني ا�قليمي لالتحاد ا�وروبي استجابة ل�زمة السورية (صندوق مدد)، والتي تديرها الجامعة ا�لمانية ا�ردنية. 

يهدف البرنامج إلى منح الفرصة للوصول للتعليم العالي للشباب من الالجئين السوريين وا�ردنيين المنتفعين من 
الصناديق الخيرية، با�ضافة للدورات التدريبية على ريادة ا�عمال أو الدورات التحضيرية لسوق العمل. 

بلغ إجمالي تمويل البرنامج المقدم من االتحاد ا�وروبي ٣٢٫٦ مليون يورو حتى ا£ن. 

 DAAD و  االتحاد)  (قائد  ا�ردنية  ا�لمانية  الجامعة  هم:  ودوليين  محليين  شركاء   ٩ يضم   اتحاد±  البرنامج  يشكل 
رانيا  الملكة  أكاديمية  و  التعليم)  في  للتدويل  الهولندية  (المنظمة   Nuffic و  ا�كاديمي)  للتبادل  ا�لمانية  (الهيئة 
لتدريب المعلمين و جامعة العلوم والتكنولوجيا ا�ردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة وجامعة الزرقاء وكلية 

لومينوس التقنية الجامعية. 

المؤهلين  السوريين  الالجئين  لتحديد  الالجئين  لشؤون  المتحدة  ل�مم  السامية  المفوضية  مع  البرنامج  يتعاون 
صندوق  علي،  أم  تكية  الوطنية،  المعونة  صندوق  ا�ردنية:  الخيرية  منظمات  ومع  الدراسية،  المنح  على  للحصول 

ا�مان، وصندوق الزكاة، وذلك لتحديد ا�ردنيين ا�قل حظا. 

التعليم  برنامج  يهدف 
منذ  ا�ردني   / السوري 
 ٢٠٢١ عام  وحتى   ٢٠١٥ عام 
٢٥٠٠ من  أكثر  تقديم  إلى 
للتعليم  دراسية  منحة 
(البكالوريوس  العالي 
والدبلوم  والماجستير 

المهني). 

يسعى البرنامج إلى تطوير 
مهارات الالجئين السوريين 

والطالب ا�ردنيين ا�قل 
حظا من خالل تقديم 

دورات موجهة نحو سوق 
العمل والتي تزودهم 

بالمعرفة والمهارات 
المطلوبة للوصول إلى 

سوق العمل.

الدعم  البرنامج  يقدم 
من  ا�ردنيين  للمعلمين 
منحة   ١٥٠ توفير  خالل 
لتعليم  مهني  دبلوم 

المعلمين.

إلى  البرنامج  يطمح 
الالجئين  تمكين 
السوريين وا�ردنيين ا�قل 
حظا من خالل تزويدهم 
لتأسيس  المالي  بالدعم 
٤٠ شركة ناشئة، با�ضافة 
على  التدريب  برامج  إلى 

تنمية ريادة ا�عمال. 

سيدعم البرنامج بالشراكة 
مع Nuffic ١٢ مشروًعا 

تنفذها المؤسسات 
المحلية، والتي ستوفر 

أنواًعا مختلفة من الدعم 
للطالب في ثالث مراحل 

انتقالية: مرحلة ما بعد 
المدرسة الثانوية، ومرحلة 

أثناء الدراسة الجامعية، 
ومرحلة ما بعد التخرج. 
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ا�نجازات

سّجل البرنامج أكثر من

3108 طالبـ\ـة
حتى ا£ن في برامج
دراسية ودرجات
أكاديمية مختلفة!

تخرج من البرنامج أكثر من

1444 طالبـ\ـة
حتى ا£ن، من درجات
علمية مختلفة!

يراعي البرنامج تكافؤ الفرص بين الجنسين

%52%48
ذكورإناث

+٤١٤٥ / ٤١٤٤ ٤٢٩ ٦ ٩٦٢

By September 2021.

Í1006 طالب
في برامج الدبلوم الوطني العالي

Í1357 طالب
في برنامج درجة البكالوريوس

Í630 طالب
في مختلف برامج درجة الماجستير 

سّجل البرنامج أكثر من


