
الرشاكة الأمريكيه الرشق أأوسطية )مييب( الاعزاء,خرجيي مبادرة   

 نأأمل أأن تكونوا يف احسن حال.

منح صندوق مشاريع للحصول عىل متويل من ) يرس رابطة خرجيي مييب الاعالن عن فتح ابب تقدمي مقرتحات

هبدف الاس تفادة من املهارات القيادية اليت طورها اخلرجيون من خالل جتارهبم اخملتلفة يف برامج  )خرجيي مييب

 مييب يف منطقة الرشق الأوسط وشامل أأفريقيا والتعاون  فامي بيهنم لتحقيق أأفضل النتاجئ.

اجملمتعية. كام تقدم املنح  يدمع  صندوق اخلرجيني للعمل مًعا عىل اجياد حلول مبتكرة لالحتياجات الاقتصادية و / أأو

فاكر املبتكرة لتطوير رشااكت جديدة ، وتعزيز التعاون املس تدام يف اجملاالت ذات الأولوية ،  الصغرية متويالً للأ

 وتوس يع أأثر مبادرات اخلرجيني لتلبية الاحتياجات داخل جممتعاهتم.

برانمج اتبع لوزارة اخلارجية الأمريكية و يمت جزء من برانمج رابطة خرجيي مييب وهو منح خرجي مييب هو صندوق 

 تنفيذه بواسطة اجمللس ادلويّل للبحوث والتبادالت )أ يريكس(.

ومعايري  املرفق للمزيد من املعلومات حول معلية تقدمي الطلبات، ومتطلبات الأهلية، يرىج الاطالع عىل

 ابريل/ نيسان. 15هو لتقدمي الطلبات هو الاختيار، ومنوذج الطلب، وغريها من املعلومات. املوعد الهنايئ 

:  ميكنك ايضا زايرة هذا الرابط ملزيد من املعلومات  

https://www.irex.org/program/mepi-alumni-venture-fund-application-
information-0 

كحد أأقىص لثالث فئات خمتلفة:دوالر  8000 كحد ادىن ودوالر  500 املتاح للمنح هواملنح  مبلغ   

: مرشوع خدمة اجملمتع هو معل تطوعي من أأجل حتسني اجملمتع.خدمة اجملمتع-  

أأو : مرشوع خاص هو مرشوع صغري أأو مرشوع منظم رايدي يدار بشلك خاص من قبل فرد ملشاريع اخلاصةا -

 رشكة خارجية.

مرشوع صغري أأو مرشوع جتاري هيدف ا ىل املسامهة يف رفاهية ال خرين )اجامتعيًا أأو ماليًا أأو  املشاريع الاجامتعية: -

 بيئيًا( مع حتقيق رحب يف نفس الوقت. 

 

النه  امترةو تعلاميت تعبئة الاس  9201: يرىج قراءة ومتابعة توجهيات  تقدمي املقرتحات لصندوق لتقدمي املقرتحات

.املس توفاةيف الطلبات  ا ال النظر لن يمت     

  

https://www.irex.org/program/mepi-alumni-venture-fund-application-information-0
https://www.irex.org/program/mepi-alumni-venture-fund-application-information-0


جدول هذه  .سيتوفر ملقّديم الطلبات اكفّة فرصة الانضامم ا ىل حصص التوجيه املبارشة خالل فرتة تقدمي الطلبات

 اجللسات هو عىل الشلك ال يت:

o  ،2019 أ ذار/مارس 18حصة التدريب الأوىل 

o  ،2019أ ذار /مارس 62حصة التدريب الثانية 

o 2019 نيسان / ابريل 3التدريب الثالثة،  حصة 

  

سرنسل رسائل تذكري عرب الربيد اال لكرتوين للك جلسة عىل حدة مع رابط املنصة لالنضامم ا ىل اجللسة، وس تكون 

جتدر الاشارة ا ىل أأنه سيمت ايضا   كام التوجيه املبارشة ُمتاحة من أأجل تزنيلها وعرضها يف وقٍت الحق. جلسات

 يمتكنوا   لن ادلين  منصة اللنكدن ابلنس بة للخرجيني  عىل  الربانمج  صفحة  عىلهاته اجللسات  تسجيل  عرض

نضامم  هاته اجللسات وندعومك احلضور من ذا  لال  تقوموا بذكل سابقا:   مل هناك ا 

https://www.linkedin.com/groups/8668135/ 

 

 ذا اكن دليمك أأي أأس ئةل، ال ترتددوا يف التواصل معنا عرب الربيد اال لكرتوين عىل العنوان التايل:ا  

mepialumni@irex.org 

 نمتىن لمك حظا موفقا

 مع التحية،

 رابطة خرجيي مييب برانمج  فريق
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