
 

 

 مييب خلرجيي فرصة

 مييب خلرجيي الاقلميي املؤمتر

  

 هيدف املؤمتر للتشبيك بني اخلرجيني اذلين طوروا همارات قيادية عرب التجارب العديدة لربانمج مييب وكذكل توفريفرصة

 عكس و رشااكهتم جمال يف جتارهبم اقتسام و معلهم مشاركة كذا و اخرين فاعلني مع كذكل و البعض بعضهم مع للتواصل

 .للتعاون قوية اسس لضامن و مييب برامج مع جتارهبم

حتت راية برانمج مبادرة الرشاكة الرشق الاوسطية وينفذ  واذلي ينطوي  يعد املؤمتر جزءا من برانمج رابطة خرجيي مييب

لإظهار جناح  وان يوفر هلم فرصة املؤمتر فرصة خلرجيي مييب لالخنراط يف هجود العطاء جملمتعهم يعترب .من قبل منظمه ايركس

 املغرب. ،رابطلاب .2019املنتظر اس تضافة املؤمتر يف اخر اس بوع من سبمترب  من. برامج مييب

 رشوط التقدمي:

 2019للتقدمي ملؤمتر  اخلرجيني املؤهلني

o 2018 لس نة الاحتياجات تقيمي اس امترة عىل الاجابة مع  2019 س نة قبل مييب برانمج يف املشاركة اس تكامل . 

o اململكة قطر، البحرين، الكويت، المين، العراق، لبنان، الاردن، اجلزائر، املغرب، تونس،: التالية ادلول من 

 .وسوراي ارسائيل السعودية،

o الاحتياجات تقدمي اس امترة لس تكامل احلاجة دون للتقدمي مؤهلني فهم املتخرجني الغد قادة برانمج خرجيي مجيع 

 .2018 لس نة

o فهم( ادلميوقراطية رواد زماةل و الغد قادة) 2018 لس نة للقيادات التبادل برامج من الاخرين اخلرجيني مجيع 

  2018 لس نة الاحتياجات تقدمي اس امترة لس تكامل احلاجة دون للتقدمي مؤهلني



 :التقدمي كيفية

للتقدمي يرىج اكامل اس امترة الرتحش   مت حتديدها يف تعلاميت التقدمي مس بقا. مشاراك ابلستناد عىل معايري 150سيمت اختيار 

 .ابختيار الاجنلزيية او العربية

  العربية اللغةاو    الاجنلزيية اللغة 

 خلرجيي مييب: الاقلميي املؤمتر موارد

... ومعايري الاختيار اخل  الرجاء التأ كد من قراءة تعلاميت التقدمي للمزيد من املعلومات حول مسار التقدمي ورشوط التأ هل

 2019جوان  9يوم  بل التقدمي الهنايئ. الاجل احملدد لنهتاء التقدمي هوق 

 مواد املؤمتر الاقلميي خلرجيي مييب

 (PDF ,103 KB( )العربية) مييب خلرجيي الاقلميي املؤمتر عن الاعالن •

 (العربية) مييب  خلرجيي الاقلميي للمؤمتر التقدمي تعلاميت •

 (الاجنلزيية) مييب  خلرجيي الاقلميي للمؤمتر التقدمي تعلاميت •

 

ذا اكن دليمك  mepialumni@irex.org:حول برانمج رابطة خرجيي مييب يرىج مراسلتنا عىل  اي تساؤل اإ

 

 

 

 

 

https://irexorg.formstack.com/forms/2018_alumni_regional_conference_english
https://irexorg.formstack.com/forms/application_regional_summit_arabic
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