
ي  ي ميب   مفتوح اآلن. قدموا طلباتكم!   2022- 2021طلبات صندوق منح خريج 

ي مبادرة   ( االعزاء,خريج  ي ق أوسطية )ميب  اكة األمريكيه الشر  الشر

ي 
 
 حال.  أحسننأمل أن تكونوا ف

ي  ي ميب  حات مشاري    ع للحصول عىل تمويل من    يرس رابطة خريج  ي االعالن عن فتح باب تقديم مقتر ي ميب    ( )منح صندوق خريج 

ي    2021-2022
ي ف  ي برامج ميب 

ي طورها الخريجون من خالل تجارب  هم المختلفة ف 
بهدف االستفادة من المهارات القيادية البر

ق األوسط وشمال أفريقيا   بينهم لتحقيق أفضل النتائج.  والتعاون فيما منطقة الرسر

ال  يدعم صندوق أو   / االقتصادية و  لالحتياجات  ايجاد حلول مبتكرة  مًعا عىل  للعمل  المنح  الخريجي    تقدم  مجتمعية. كما 

اكات   لتطوير شر المبتكرة   لألفكار 
ً
ة تمويال ي المجاالت ذات    جديدة،الصغت 

المستدام ف  التعاون  أثر    األولوية،وتعزيز  وتوسيع 

 مبادرات الخريجي   لتلبية االحتياجات داخل مجتمعاتهم. 

ي  ميب  األمريكية    صندوق منح خري    ج  الخارجية  لوزارة  تابع  برنامج  ي وهو  ميب  ي  رابطة خريج  برنامج  تنفيذه    ويتم هو جزء من 

ّ للبحوث والتبادالت )آيريكس(.   بواسطة المجلس الدولي

يرج  االطالع عىل المرفق للمزيد من المعلومات حول عملية تقديم الطلبات، ومتطلبات األهلية، ومعايت  االختيار، ونموذج  

ي لتقديم الطلبات هوالطلب
ها من المعلومات. الموعد النهائ  يمكنك ايضا زيارة هذا الرابط لمزيد    . 2021  ديسمب    30  ، وغت 

   المعلومات: من 

ي دوالر كحد   5000المتاح للمنح هو  مبلغ المنح
 دوالر كحد أقىص لثالث فئات مختلفة:  10000و أدن 

وع خدمة المجتمع هو عمل  خدمة المجتمع-  تطوعي من أجل تحسي   المجتمع. : مرسر

كة خارجية. لمشاري    ع الخاصةا   - وع منظم ريادي يدار بشكل خاص من قبل فرد أو شر وع صغت  أو مرسر وع خاص هو مرسر  : مرسر

(    المشاري    ع االجتماعية:   -
ً
 أو بيئيا

ً
 أو ماليا

ً
ي رفاهية اآلخرين )اجتماعيا

وع تجاري يهدف إل المساهمة ف  وع صغت  أو مرسر مرسر

ي نفس الوقت. مع تحقي
 ق رب  ح ف 

 نشجع عىل الموضوعات ذات األولوية التالية: 

 التنوع والمساواة والشمول  •

 تغت  المناخ والبيئة  •

 المساواة بي   الجنسي   واإلدماج االجتماعي  •

حات المقبر لصندوق  لتقديم  حات  المقتر تقديم  توجيهات  ومتابعة  قراءة  يرج   ي  :  ميب  تعبئة   2022- 2021منح  وتعليمات 

ي الطلبات المستوفاة.    االستمارة
 
 النه لن يتم النظر إال ف

 

ي يواجهها العالم اآلن بسبب جائحة   
ة الصعبة البر يرج  التفكت     وعدم اليقي   الذي يكتنف الوضع ؛  Covid 19نحن ندرك الفتر

ي خطة المرونة والتعديل فيما يتعلق بعدم القدرة عىل التنبؤ بموقف  
الحالي كجزء من عملية تقديمك باستخدام    Covid 19ف 

  نموذج تقييم المخاطر وخطة التخفيف المقدمة. 

 

الت العنوان  عىل  ي 
وئ  اإللكتر يد  الت  عت   معنا  التواصل  ي 

ف  ددوا  تتر ال  أسئلة،  أي  لديكم  كان  : إذا   الي

 mepialumni@irex.org 

 نتمب  لكم حظا موفقا 
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التحية،   مع 

ي   ميب  ي  خريج  رابطة  برنامج   فريق  

                                      

  

  

 

 


