
منحة راجي وفوزّیة ســّنو للدراســة الجامعیة
 في ھندســة زراعیة 

كلیــة العلوم الزراعیة و الغذائیة
الجامعــة األمریكیة في بیروت

 ۲۰۱۹-۲۰۲۰

ُتّقــدم المنحة الدراســیة للطالب المتمّیزیــن والمحتاجین من المناطق الریفّیة في
شــمال لبنان، والحاصلین  على شــھادة البكالوریا القســم الثاني (علمي وعلم 

االقتصــاد) والمھتّمیــن بخدمــة مجتمعھم والمجــال الزراعي في لبنان. المنحة توفر 
لھــم فرصــة فریــدة لتطویر حیاتھم ومتابعة التعلّم في برنامج التخصص بالھندســة 
الزراعیــة فــي كلیة العلوم الزراعیة والغذائیــة في الجامعة األمیركیة في بیروت.

The Raji and Fawzieh Sinno Undergraduate 
Scholarship in Agriculture

Faculty of  Agricultural and Food Sciences
American University of  Beirut

Academic Year 2019-2020

The scholarship is offered to outstanding needy students from the rural areas of 
North Lebanon having obtained their High School Degree (science & 
socio-economics tracks) and with a real interest in serving their community and 
the field of agriculture in Lebanon. It provides them with a life-changing 
opportunity to pursue their education in the Agriculture Program at the Faculty 
of Agricultural & Food Sciences (FAFS) at AUB.
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Contact Information:
FAFS Career Services Office
Email: fafscareers@aub.edu.lb
Tel: 01-350000 Ext: 4421
Fax: 01-744460

Eligibility Criteria
•  Be a Lebanese national and a resident of rural areas of North Lebanon.
•  Demonstrate high financial need.
•  Exhibit an interest in agriculture as well as evidence of commitment to the
   service of the agricultural community in North Lebanon.
•  Show good academic standing in the first and second secondary classes.
•  Score a minimum of 12/20 on the Lebanese Baccalaureate official exam or its
   equivalent.
•  Obtain a good score on SAT I.
•  Be accepted as a regular undergraduate student to the Agriculture program at FAFS.

The Raji & Fawzieh Sinno Undergraduate Scholarship in Agriculture 
The scholarship will cover all fees including: tuition, dorms, books & monthly 
stipend for a period of 4 years, as long as the student obtains a minimum cumulative 
average of 70/100 and complies with the rules and regulations of FAFS and AUB. 

Documents Needed
•  Copy of identity card or Lebanese passport.
•  Official copy of transcripts of grades for the first and second secondary
   classes, with rank and class average.
•  Copy of acceptance into the Agriculture program at FAFS.
•  Family civil status record issued within the previous three months.
•  Certified copy of Lebanese Baccalaureate Certificate (when available).
•  Proof of previous scholarship of financial aid (if applicable).
•  Two recent passport size photos.
•  Employment record for every working family member.
•  Certificate of residence.

منحة راجي وفوزّیة سّنو للدراسة الجامعیة 
 تغطي المنحة جمیع نفقات الدراسة الجامعیة بما في ذلك: الرسوم الدراسیة، والسكن الجامعي، 
 والكتب، والتكالیف المعیشیة الشھریة  لمدة أربع سنوات، شرط أن یحافظ الطالب على معدل

لعالماتھ/ھا ال یقل عن 100/70 ویلتزم بقوانین وانظمة الكلیة والجامعة.ب

شروط التقدم للمنحة
•   ان یكون المتقدم/ة لبناني ومقیم/ة في منطقة ریفیة في شمال لبنان.

•  أن یكون  المتقدم/ة من ذوي الدخل المحدود.
•  إظھار اھتمام بالزراعة ودلیل على االلتزام بخدمة المجتمع الزراعي في شمال لبنان.

•  تبیان مستوى أكادیمي جّید في الصّفین األول والثاني ثانوي.
•  الحصول على معدل ال یقل عن 20/12 في امتحانات البكالوریا اللبنانیة الرسمیة أو ما یعادلھا.

.(SAT I) الحصول على معّدل جّید في امتحان التقییم المدرسي  •
•  أن یكون  المتقدم/ة قد تم قبولھ في برنامج الزراعة في كلیة العلوم الزراعیة و الغذائیة.

االوراق الثبوتیة لتقدیم الطلب
•  نسخة عن بطاقة الھویة أو جواز السفر اللبناني.ب

•  نسخة رسمیة عن العالمات المدرسیة في الصفین األول والثاني ثانوي
•  مع الرتبة والمعّدل في الصف.ب

•  نسخة عن القبول في الجامعة لاللتحاق ببرنامج الزراعة.ب
•  اخراج قید عائلي حدیث (ال یقل عن ثالثة أشھر).

•  نسخة مصدقة عن شھادة البكالوریا اللبنانیة (عند توفرھا).
•  وثائق المنحة المالیة الدراسیة السابقة (في حال تواجدھا).

•  صورتین شمسیتین حدیثتین.ب
•  سجل العمل لكل فرد عامل من أفراد األسرة.ب

 :Application Deadline•  افادة سكن.ب
For Fall 2019/2020 - December 20, 2018
For Spring 2019/2020 - End of October 2019


