
 میبيأسئلة شائعة حول منح خريجي 
 

 ؟ي للتقديمالموعد النھائ اھوم

تم مراجعة جمیع الطلبات على تلیس ھناك موعد نھائي. س
على تقديم نشجع خريجي میبي أساس متجدد. ومع ذلك، 

لحصول على إحدى المنح في أقرب وقت ممكن ل ترشحاتھم
 المتاحة.

 ما اللغة التي يمكنني تقديم مشروعي بھا؟

عك باللغة اإلنجلیزية أو العربیةك تقديم مشروكنيم  

 دوالر لتنفیذ مشروعي؟ 1000ماذا لو كنت بحاجة إلى أكثر من 

دوالر ھو الحد األقصى الذي يمكن تخصیصه  1000مبلغ 
للمشاريع. نشجعك على التفكیر في المشاريع الصغیرة للتنفیذ 

 السريع وإعداد التقارير.

عي خالل شھرين وأحتاج إلى مزيد من ماذا لو تعذر تنفیذ مشرو
 الوقت؟

ستكون لمدة شھرين فقط وستكون  المنح يرجى مالحظة أن
 القدرة علىترشحھم أيًضا في سیوضحون التي  اريعلمشصحاب األ

إكمال العمل المقترح خالل ھذا اإلطار الزمني. ال تعني نھاية 
ونحن ندرك أن بعض المشاريع  مشروعك،بالضرورة نھاية  المنحة

تتطلب التزاًما أطول. نشجع الخريجین على التفكیر في الحلول 
األكثر استدامة في مشاريعھم. باإلضافة إلى موارد منحة خريجي 

الشرق أوسطیة، تقدم وزارة الخارجیة  االمريكیة مبادرة الشراكة
طة راب فرًصا تمويلیة إضافیة. تأملعموما ومجتمع المانحین الدولي 



من خالل كل من الموارد الخريجین دعم خريجي میبي في 
 .المستھدفة والتدريب من أجل التقدم للحصول على فرص إضافیة

 ما ھو المطلوب لعملیة تقديم الطلب؟

على طلب مكتمل وموقع (باللغة  رشحتشتمل متطلبات الت
اإلنجلیزية أو العربیة)، والمیزانیة المقترحة، والجدول الزمني 

 ألنشطة المشروع.

 ماذا لو لم يكن لدي فكرة ملموسة؟

والعرض التقديمي  على الوبینار االطالعنحن نشجعك على 
المسجل لدينا مسبًقا للحصول على مزيد من التوجیه والمساعدة. 

أيًضا على االستفادة من فرص الدردشة مع خريجي نحن نشجعك 
و أ فیسبوكاآلخرين، خاصًة في المناقشات الجماعیة على میبي 

لتطوير فكرتك. سوف يمنحك ھذا التبادل أيًضا فرصة للعثور لینكدين 
 على مزيد من الدعم من زمالئك الخريجین.

 بمن أتصل إذا كانت لدي أسئلة؟

على میبي خريجي  بطةمشروع رايرجى االتصال بفريق 
mepialumni@irex.org. 

؟ كم عدد أعضاء الفريق يفي فريق كعضو االنضمام همن يمكن
 الذين يمكنني الحصول علیھم؟

نرحب بأعضاء الفريق ولكننا  ،كفردترشحك م ييمكنك تقد
 التابعة األخرىالتبادل أو برامج  میبي خريجياإلضافیین من 

 .اختیاريذلك  لالنضمام إلیك ولكن للخارجیة االمريكیة

ز بصفتيمسؤولیاتي  ھيما  ئ فا  ؟رواد میبي ةمنحب ك



عن جمیع آيريكس  أمام ونمسؤولرواد میبي منح الحاصلون على 
المسؤولیات المالیة وتسلیمات المشروع بما في ذلك الطلب 

 )،T & Csالمكتمل باإلضافة إلى شروط وأحكام الجائزة الموقعة (
، ةالفردي ةالمصرفیالحسابات ونموذج التحويل البنكي مع معلومات 

 .السردي النھائي والتقرير

 علیه؟مبلغ المنحة ما المسموح لي بإنفاق 

حول في وبینار  الستعمالهمعجون أسنان  :لامواد تكمیلیة (مث -
الندوات عبر اإلنترنت أو منصات  اإلنترنت، اشتراكصحة األسنان)؛ 

 منصات بث مباشر أخرى، إلخ.ب اشتراكاتأي 
تواصل اجتماعي من شأنھا أن تساعد في  اشتراكاتأي أدوات أو  -

في  التسويق لمشروعكالحصول على المزيد من المشاھدات أو 
 ،مجتمعك

التنقل بین المناطق تفادي و االجتماعي إلتزام التباعديرجى  -
 ومراقبة أي قرارات حكومیة وتحديثات تتعلق بالسالمة.

اء ضمن نطاق النظر في التكالیف األخرى حسب االقتضيمكن  -
ین مقترح المشروع ن وا ق و ات و  ار قر  المحلیة. سلطةال 

 علیه؟المنحة  مبلغما الذي ال ُيسمح لي بإنفاق 

 )؛وما إلى ذلك المجاھر،شراء المعدات العلمیة (مثل  -
 واإلضاءة،شراء مواد البناء (مثل الخشب، واألجھزة، واألرضیات،  -

 )؛وما إلى ذلك السباكة،وتركیبات 
 )؛شراء األثاث (الطاوالت والمكاتب والكراسي -
 .یةكحولمشروبات  شراء -
تقديم الھدايا أو التبرعات (يجوز تقديم جوائز صغیرة ألنشطة  -

 )؛المشروع



 الدراسیة أو التعلیمیة ألعضاء الفريق.المصاريف  -
بما في ذلك من خالل األتعاب أو نفقات  الفريق،أجور ألعضاء  دفع -

 الرواتب أو االستشارات من أي نوع.
توفیر مكافآت أو رواتب لخريجي البرامج الممولة من وزارة الخارجیة  -

 األمريكیة.

 للسفر؟مبلغ المنحة ھل يمكنني استخدام 

مع نطاق مقترح المشروع والمبادئ التوجیھیة واإلجراءات  ناغمبالت
 عملیةاالحتیاطات الصحیة ووكورونا  بفیروسالمحلیة المتعلقة 

االحتواء. الحظ أيًضا أنه نظًرا للوضع الحالي فإننا نشجع خريجي 
میبي على االمتناع عن أي تجمعات أو سفر وااللتزام باحتیاطات 

 فیذ أنشطتھم.السالمة في بلدانھم أثناء تن

 ما ھي أمثلة المشاريع التي يمكنني إنشاؤھا؟

سلسلة ندوات عبر اإلنترنت حول الصحة النفسیة، خلق فرص  -
 إلخ. السالم،تقنیات البحث عن عمل، بناء  العمل،

المحلیة إلنشاء  السلطاتسلسلة من جلسات التنسیق مع  -
 منصة على اإلنترنت لمراقبة توزيع التبرعات.

العمل للمسؤولین الحكومیین أو المتعاونین  سلسلة من ورش -
من القطاع الخاص أو أفراد المجتمع حول أفضل الممارسات 

 أو األزمات؛للحكم المحلي أثناء 
 آيريكستدريب األقران ألعضاء المجتمع اآلخرين على فھم أدوات  -

 ، إلخ.Digital Storytellingو  L2Dمثل 

إلیھا وكیف يمكنني الوصول صول حما ھي الموارد التي يمكنني ال
 إلیھا؟



صول إلى الموارد بما في ذلك المستندات ومنصات حيمكنك ال
التعلم التي ستساعدك عند التقدم للحصول على المنحة. سیتم 
نشر ھذه الموارد على موقعنا لتتمكن من الوصول إلیھا في أي 
وقت. يمكنك أيًضا التحقق من ندوة الويب المسجلة مسبًقا الخاصة 

 المرفق.باوربوينت بنا جنبًا إلى جنب مع عرض 

أيًضا على العديد من الموارد التي قد تھم  میبيتحتوي مكتبة 
 www.maktabatmepi.orgالمتقدمین: 

فھل ستكون ھناك فرص  المرة،إذا تم رفض اقتراح مشروعي ھذه 
 أخرى إلعادة التقديم؟

للتمويل. ستكون لیست ھي اإلطار الوحید میبي  روادإن منح  نعم،
 ھناك فرص أخرى لذلك أيًضا.

 مؤھلون للتقدم؟میبي ھل جمیع خريجي 

من الجزائر والبحرين والعراق وإسرائیل واألردن میبي  وخريج
والكويت ولبنان والمغرب وقطر والمملكة العربیة السعودية وتونس 

رابطة خريجي والیمن مؤھلون للتقديم. ال يمكننا تقديم أنشطة 
یع الخريجین في الوقت الحالي. نحن نشجعك على لجم میبي

األخرى المفتوحة لبلدك.  وزارة الخارجیة األمريكیةالبحث عن برامج 
يمكن العثور على مواد لفرص أخرى ھنا وعبر موقع سفارة الواليات 

 المتحدة المحلیة أو منصة وسائل التواصل االجتماعي.

مدرج. لماذا لست ، لكن بلدي غیر میبيأنا خريج من برنامج 
 ؟امدرجً 

 لجمیع الخريجین في رابطة خريجي میبيال يمكننا تقديم أنشطة 
 الوقت الحالي.



من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقیا، میبي أنا من طالب 
ھل ما زال بإمكاني  المتحدة،لكنني أدرس حالیًا في الواليات 

 التقدم بطلب للحصول على المنحة؟

یمین في الجزائر والبحرين والعراق وإسرائیل المق و میبيفقط خريج
واألردن والكويت ولبنان والمغرب وقطر والمملكة العربیة السعودية 

 وتونس والیمن مؤھلون للتقديم.

 12مقیًما في  لیس ي خريج میبي ولكنماذا لو لم يكن عضو فريق
 فھل ما زال بإمكاني المشاركة معه / معھا؟ دولة،

ى إحدمقیمین في میبي يجب أن يكون جمیع أعضاء فريق خريجي 
 دولة. ھذه اإلثني عشرة

 متى سأعلم إذا تمت الموافقة على طلبي؟

من المتوقع أن يتم إخطار الطلبات المعتمدة والمرفوضة على 
 عدد المنح المتاحة وحسبأساس متجدد 

 ھل تسمح بالدي لألفراد بتلقي أموال أجنبیة؟

متقدمین التحقق من اللوائح واإلجراءات المتعلقة بتلقي ُيتوقع من ال
التمويل األجنبي واتباع القوانین واللوائح المحلیة للبلدان التي 

 سیتم فیھا تنفیذ أنشطة المشروع المخطط لھا.

 

يرجى االتصال بفريق اتصال  والمعلومات،لمزيد من األسئلة 
 mepialumni@irex.orgعلى: میبي خريجي 


