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 للغة العربية انظر/ي أدناه

Call for Application 

“Syrian Young Leaders Programme” – Generation 8, 2023 

A programme designed by Friedrich-Ebert-Stiftung  

 

The Syrian Young Leaders Programme (SYLP) is designed by the Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) and part of 

the foundation's strategy to support youth in the Middle East and North Africa. 

This programme seeks to promote the participation of young Syrians in the political and socio-economic 

life. We provide comprehensive training to a selected group of young people who share a vision for and 

a belief in their country and its potential, and are willing to contribute constructively to the political and 

social development of Syria. 

Training  

The programme brings participants together to increase their knowledge and analytical skills with the 

help of qualified and renowned trainers, and enhance their ability to initiate sustainable initiatives. The 

programme also provides a platform for the participants to debate, discuss, and advance their ideas and 

visions together with academics, activists, and journalists.  

The modules of the programme cover training on: 

- Leadership, Communication & Critical Thinking Skills 

- Project Management & Project Design 

- Political & Social Sciences with a special focus on Syria  

- Political Economy & Social Justice  

- Gender Equality, Human Rights, Democracy and Rule of Law 

In the end, the participants are encouraged to develop politically and socially relevant initiatives and 

implement them with the support of FES.  
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What to expect: 

- Improve your knowledge and understanding of politics and social issues and enhance your 

advocacy skills in these areas. 

- Enhance and improve communication and analysis skills as well as political and social activism. 

- Participate in the debate on important current issues at the regional, national and international 

levels. 

- Work on networking with peers and representatives of political life and civil society. 

Practical Information: 

The program consists of a series of nine sessions, approximately one session per month between March 

and December 2023.  

Three sessions will be held in-person in Beirut and five sessions will be held online and the graduation 

will be held in Beirut. Each workshop is comprised of three units with each unit being between 3-4 hours 

in duration, depending on the complexity of the subject matter. 

The format for in-person workshops will be either a week long or combining sessions for two weeks. 

Please note that sessions held online can be conducted completely anonymously. As with all FES 

activities, high data protection and cyber security standards apply.  

For the duration of the sessions being held online, FES is able to support participants of the SYLP by 

reimbursing internet costs that were incurred by participation in the sessions. 

Profile of the Applicants:  

- Young Syrians between the ages of 22-30 years with a keen interest in political, social and 

economic development.  

- Demonstrate political or social engagement and a desire to achieve a positive change.  

- High level of motivation to learn and engage with peers. 

- Ability to commit to the period of the programme, participants are required to attend all 

sessions. 

No priority is given to certain university majors, educational attainment, or careers. FES is committed to 

have a diverse group of participants. Religious or social background, , gender and sexual orientation will 

not affect the final decision on any application. 

FES strongly encourages qualified female candidates to apply.  

 

How to apply: 

Applications and questions can be sent to: sylp@fes.de 

Only applications that include all the following documents will be considered:  

- The application form filled with all required information (attached)  

mailto:sylp@fes-lebanon.org
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- An updated CV 

- A letter of recommendation from a (former) university professor/supervisor at work, 

highlighting the applicant’s strengths and how she/he fits the programme.  

 

Deadline for the applications 16 February 2023 

Shortlisted candidates will be contacted for an online interview with the selection committee before the 

start of the programme.  

ي 
 
 دعوة للتسجيل ف

 " برنامج قادة سوريا لشباب" بدورته

2023 ةالثامن   

ت األلمانية          برنامج من تصميم مؤسسة فريدريش إيبر

 

ي منطقة 
اتيجية المنظمة لدعم الشباب ف  ت األلمانية وجزء من اسبر برنامج قادة سوريا الشباب هو أحد برامج مؤسسة فريدريش إيبر

ق األوسط وشمال أفريقيا.   الشر

نامج إىل تعزيز مشاركة السوريي    ي الحياة السياسية واالقتصادية  الشابات / الشباب السوريات/ يسىع هذا البر
 ن. / لبلدهماالجتماعية و ف 

 
ا
 شامل

ً
لديهم/ن رؤية مستقبلية وإيمان ببلدهم/ن، ويملكون / يملكن الذين  الشابات / مجموعة مختارة من الشبابل حيث نقدم تدريبا

ي 
 لسوريا. السياسي  التطوير االجتماعي الرغبة والقدرة عىل المساهمة البناءة ف 

 التدريب: 

نامج المشاركي    /اتمًعا لزيادة معارفهم ومهاراتهم التحليلية بمساعدة مدربي   مؤهلي    ات/ يجمع البر وتعزيز قدرتهم عىل  ،/ات ومعروفي  

ا منصة للمشاركي   ابتكار 
ً
نامج أيض  ات/ أكاديميي   مع  ن/ ورؤاهم ن/ لمناقشة وتطوير أفكارهم ات/ مبادرات مستدامة. يوفر البر

 . ات/ وصحفيي    ات/ وناشطي   

نامج بنواحيه ال  مختلفة التدريب حول كل من: يغطي البر

 مهارات القيادة والتواصل والتفكب  النقدي -

 هاإدارة المشاري    ع وتصميم -

كب   بشكل خاص عىل سوريا -
 العلوم السياسية واالجتماعية مع البر

 والعدالة االجتماعية االقتصاد السياسي  -

 حقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانونالمساواة بي   الجنسي   و  -

ي 
نامجف  مؤسسة  جتماعي وتنفيذها بدعم مناال سياسي و ال الطابععىل تطوير المبادرات ذات  ات/ يتم تشجيع المشاركي    ،نهاية البر

ت.   فريدريش إيبر

نامج:  ي البر
 
 ما الذي يتوقعه/تتوقعه المشارك/ة ف

ي هذه الم المنارصةتحسي   معرفتك وفهمك للسياسة والقضايا االجتماعية وتعزيز مهارات  -
 جاالت ف 

 النشاط السياسي واالجتماعي  باإلضافة إىلوالتحليل تواصل مهارات الطوير تحسي   وت -

ي النقاش حول القضايا  -
 عىل المستويات اإلقليمية والوطنية والدولية الراهنة المهمةالمشاركة ف 

ي  األقرانالعمل عىل التواصل مع  -
   وممثىلي الحياة السياسية والمجتمع المدن 
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 مة: معلومات مه

   الشهر بي    مارس وديسمب   2023يتألف 
 
نامج من سلسلة من تسع جلسات، جلسة واحدة تقريًبا ف   الب 

وت. تتكون كل ورشة من    بب 
 
نت وسُيقام التخرج ف عقد خمس جلسات عب   اإلنبر

ُ
وت وست    بب 

 
   ف

يائ  عقد ثالث جلسات بشكل فب  
ُ
 ست

ا عىل مدى تعقيد الموضوع
ً
اوح مدة كل وحدة فيها ما بي    3-4 ساعات ، اعتماد  ثالث وحدات تبر

نت يمكن    تعقد عب   اإلنبر
يائية إما أسبوع أو جلسات لمدة أسبوعي    .يرج   مالحظة أن الجلسات التر  سيكون تنسيق ورش العمل الفب  

ت األلمانية إجراؤها دون الكشف عن هويتك تماًما .كما هو الحال مع جميع أنشطة مؤسسة  يتم تطبيق معايب   ،        فريدريش إيبر

  عالية لحماية البيانات واألمن

نت ، يمكن لمؤسسة عقد عب   اإلنبر
ُ
   ت

ت األلمانية فريدريش  طوال مدة الجلسات التر  دعم المشاركي    من خالل سداد تكاليف         إيبر

   الجلسات
 
   تكبدتها المشاركة ف

نت التر  اإلنبر

 

ي  يرجر مالحظة أنه يمكن
 
/ات التواجد ف نت دون الكشف عن هويت التدريب جلسا للمشاركي   هو الحال مع  تهم/ن/، فكما عبر اإلنبر

. يتم تطبيق معايب  عالية لحماية البيانات واألمن  ،المؤسسة جميع أنشطة  الرقمي

نت، يمكن لمؤسسة ة الجلسات عبر اإلنبر ي  طوال فبر
/ات ف  ت دعم المشاركي   من خالل سداد  برنامج قادة سوريا الشباب فريدريش إيبر

ي الجلسات
/ات من جّراء المشاركة ف  ي يمكن أن يتكبدها المشاركي  

نت التر  .تكاليف اإلنبر

 :
ّ
/المشاركات أن يكونوا/يكن  عىل المشاركي  

/ السورياتالسوري الشابات / الشبابمن  - ي  / الذين ي  
اوح أعمارهم الالنر بالتنمية خاص اهتمام  ممن لديهم/نسنة  30-22بي    ن/ تبر

 ية واالقتصاديةالسياسية واالجتماع

ي  - ي تحقيق تغيب  إيجانر
 إظهار المشاركة السياسية أو االجتماعية والرغبة ف 

 األقرانللتعلم والمشاركة مع االندفاع مستوى عال من  -

ة  - ام بفبر نامج،القدرة عىل االلبر   حضور جميع الجلسات ات/ يتعي   عىل المشاركي   حيث  البر

م حيث عية أو التحصيل العلمي أو المهن. ولوية لبعض التخصصات الجاماألتعىط ن ل مجموعة متنوعة من بدعم  المؤسسةتلبر 

ي ات، كما / المشاركي   
 لقبول مشاركة أي متقدم/ة. لن تؤثر الخلفية الدينية أو االجتماعية أو الجنس أو التوجه الجنسي عىل القرار النهان 

تتشجع   عىل التقديم.  المؤهالت المرشحاتبشدة  مؤسسة فريدريش إيبر

 كيفية التقدم: 

 sylp@fes.deأية أسئلة أو استفسارات عىل العنوان: يمكن إرسال الطلبات و 

ي تشمل جميع الوثائق التالية: لكن 
ي الطلبات التر

 سيتم النظر فقط ف 

 نموذج الطلب مملوء بجميع المعلومات المطلوبة )مرفق( -

ة الذاتية المحدثة -  السب 

ي العمل / أتوصية من  رسالة -
ف ف  ف سابق،ستاذ الجامىعي / مشر الطلب وكيف  قوة مقدم/ةمع إبراز نقاط  أستاذ او مشر

نامج.  يتناسب/ تناسبت  مع البر

  0232شباط  61آخر موعد لتقديم الطلبات هو 

  ات/ المرشحي   تواصل مع سيتم ال
ً
وا مبدئيا نامج.  لجنة االختيار إلجراء مقابلة مع الذين/ اللوات اختب   قبل بدء البر

mailto:sylp@fes-lebanon.org

