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 األسئلة األكثر شيوعا

  

 ؟ للتقديم متى سيكون الموعد النهائى

 .2020يوليو  26هو  الترشحالموعد النهائي لتقديم طلبات 

  

 هل يمكنني تقديم طلبي باللغة اإلنجليزية؟ 

 .قدم باللغة العربيةسنالدورة هذه نعم ، يمكن تقديم الطلب باللغة اإلنجليزية أو العربية، ولكن  

   

 عنه؟  إنجاز قصةما الذي يمكنني 

ك / نجاحك ، أو مشروعك / عملك الذي تقوم به ، أو تسليط الضوء على العمل الذي يقوم به اتقصة تسلط الضوء على إنجاز بامكانك إعداد 

 .المتناميميبي  مجتمع خريجي بين أفرادهو زيادة التواصل التدريب  اأحد أهداف هذإن خريج آخر. 

 عن أي شيء أريده؟ إنجاز قصة هل يمكنني 

دورة. نحن نتفهم مع القة على خطة العمل الخاصة بك من قبل منسق صادم المفي بداية هذه الدورة، سيكون عليك وضع خطة عمل. ستت

 .خاصة بميبيعلى استخدام محتوى ومواد  عملناذلك أن المشاركين لديهم أهداف مختلفة للتطور المهني. في هذه الدورة ، سوف نركز 

 

 مؤهلون للتقدم؟  ميبيهل جميع خريجي 

ين في الجزائر والبحرين والعراق وإسرائيل واألردن والكويت ولبنان والمغرب وقطر والمملكة من المواطنين والمقيمميبي  وفقط خريج

 العربية السعودية وسوريا وتونس واليمن مؤهلون للتقديم. 

 

 ، لكن بلدي غير مدرج. لماذا لم يتم تضمين بلدي؟  ميبيأنا خريج 

 لجميع الخريجين في الوقت الحالي. رابطة خريجي ميبيأنشطة توفير ال يمكننا 

 

، لكني أقيم حاليًا خارج منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. هل يمكنني االستمرار في التقدم  13من إحدى الدول الـ خريجي ميبي أنا من 

 للدورة؟

 دولة مذكورة أعاله التقدم بطلب. 13في الوقت الحالي ، يمكن فقط للمواطنين والمقيمين في 

 

 ؟13غير موجود في إحدى الدول الـ   العمل عليهماذا لو كان المشروع الذي أريد 

 المذكورة أعاله.  13مرتبطة بإحدى الدول الـ إنجازها يجب أن تكون القصة التي تريد 

 

 دولة؟  13ليسوا مقيمين في  أنجز عنهم قصةالذين أود أن ميبي ماذا لو أن خريجي 



 . معنه م إنجاز قصةمدرجة أعاله ، يمكنكال  13أحد الدول الـفي  ونو مقيو/ أ ونمواطن ينطالما أن الخريج

 ما هو المطلوب لعملية التقديم؟ 

، ونسخة من وثيقة السفر  شخصيةسيرة ذاتية توضح الخبرة األكاديمية و/ أو المهنية ، وصورة مرفقا بطلبًا كامالً رشح تتضمن متطلبات الت

 الخاصة بك. 

 أسئلة؟بمن أتصل إذا كانت لدي 

 mepialumni@irex.orgعلى: رابطة خريجي ميبي يرجى االتصال بفريق  

 الدورة؟ نجز أين ست

تعليمات عبر البريد اإللكتروني حول العبر اإلنترنت. بمجرد قبولك في الدورة، سوف نرسل لك كانفاس ستتم استضافة الدورة على منصة 

 كيفية الوصول إلى المنصة.

 

 ؟ه الدورةلهذ خصصأكم من الوقت ينبغي علي 

من ساعة إلى ساعتين تقريبًا في األسابيع عندما تكون هناك جلسات عبر اإلنترنت. سيتم تخصيص األسبوعين األخيرين فقط للعمل على 

 مدونة وما إلى ذلك(.  وأتكون عليه قصتك )فيديو سالذي  الشكل، وسيعتمد الوقت الذي ستحتاجه على مالخاص بكالمشروع النهائي 


