بيان صحفي
شراكة جسور مع جامعة كامبردج لتأمين منح لطالب الدراسات العميا السوريين
كامبردج ،المممكة المتحدة 7 ،آب  – 2014تؤسس جسور شراكة مع جامعة كامبردج كجزء من برنامجيا الجديد "قادة العالم" المختص بالمنح.
واليدف ىو تأمين فرص حقيقية لمطالب السوريين خالل ىذه الفترة الزمنية وىي األصعب في تاريخ سوريا الحديث.
ستؤمن جسور باالشتراك مع كامبردج تمويالً لطالب واحد كل عام ضمن منحة جسور-كامبردج لمقيادة .ستسمح ىذه المبادرة لمطالب الذي يتم
اختياره بدراسة برنامج ماجستير لمدة عام في جامعة كامبردج ،وذلك في مجموعة مختمفة من االختصاصات ،مما سيزود الشباب السوريين
والشابات السوريات بالميارات التي يحتاجونيا لممساىمة إيجابياً بمستقبل سوريا.
ستعتمد جسور عمى خبرتيا المحمية وخبرتيا الشخصية السابقة وذلك لمعثور عمى أفضل المتقدمين ليذه المنحة التي ستَُق َّدم لطالب تم اختياره
بنجاح من برامج جامعة كامبردج المختمفة .إن الوقت الذي سيقضيو الطالب في الخارج والدراسة في جامعة مرموقة كيذه سيوسعان أفق الطالب
ويييئانو ليكون سفي ًار وأداةً لمتغيير اإليجابي في مستقبل سوريا .يقول منذر عواد ،وىو أحد الحائزين عمى واحدة من منح جسور الكثيرة وقد تخرج
حديثًا " :ال يمكنني التعبير عن مدى امتناني لقبول تسجيمي في ىذه المبادرة ،ال أستطيع أن أصف كيف غيرت ىذه المنحة حياتي بأكمميا".
ستعمل جسور مع برنامج "قادة العالم" لممساعدة في خمق شبكة تواصل وفرص لمطالب بعد التخرج ،إما في سوريا أو ضمن مجال عمل متصل
درس أكثر من 100
أو في منظمات غير حكومية .سيكون مقر برنامج "قادة العالم" في كمير ىول وىي أكثر كمية دولية في جامعة كامبردج وستُ ّ

طالب من العالم النامي و"الناشئ" في برنامج أولي يمتد عمى مدى ست سنوات .يعمل برنامج "قادة العالم" مع مؤسسات حكومية وخيرية وتجارية
درس الجامعة
حول العالم لمساعدة رعاية موضوع تمكين الشباب والشابات في المناطق الحيوية مع تركيز خاص عمى أفريقيا والشرق األوسط .تُ ِّ
حالياً عدداً قميالً جداً من طالب ىاتين المنطقتين ،ورغبة برنامج "قادة العالم" ىي تغيير ىذا الوضع بشكل دائم.

عن جسور
جسور ىي منظمة غير حكومية غير ربحية من المغتربين السوريين ،تدعم تطور سوريا وتساعد الشباب السوري عمى تحقيق إمكاناتيم عبر مختمف
البرامج والمبادرات في مجاالت التعميم والمينة واإلشراك العالمي في المجتمع المحمي .جسور منظمة غير سياسية مسجمة في الواليات المتحدة والمممكة
المتحدة كمنظمة غير حكومية وخيرية بدون أي رابط عمى اإلطالق مع أي كتمة سياسية .ليس لدى جسور أي تمييز بناء عمى وجيات النظر السياسية
أو العرق أو الدين أو النوع االجتماعي .لممزيد من المعمومات عن جسور:
الموقع اإللكتروني:

www.jusoor-sy.org

صفحة الفيسبوكwww.facebook.com/jusoor.syria :
حساب تويترwww.twitter.com/JusoorSY :
لممزيد من المعمومات عن برنامج مبادرات قادة العالم من كمير ىول في جامعة كامبردج:
http://www.global-leaders.co.uk/category/territories/syria

