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ثر تفيش فريوس كوروان مما ادى اىل متوقع   خيضع مصود اجملمتعات يف لك ركن من أ راكن العامل بشلك متواصل لتحدايت صعبة ا 

املهنكة اساسا. خرجيو مييب مه من بني هؤالء  الناشطون احملليون عىل امليدان لتلبية احتياجات جممتعاهتم مع وجود املؤسسات 

جراءات رسيعة   القادة يف مجيع أ حناء الرشق ال وسط وشامل أ فريقيا. ستساعد املنح الصغرى اخلرجيني بدمع قدرهتم عىل اختاذ ا 

ترتاوح بني   واليت  احملددة  املنح  هذه  الواقع. س تدمع  أ رض  تنفيذ    1000و    500عىل  يف  اخلرجيني  أ مرييك،  قصرية  دوالر  هجود 

ومييب ابملساعدة يف توس يع نطاق هجود اخلرجيني،    اليريكساملدى ترتاوح مدهتا بني شهر وشهرين .سوف تسمح هذه املنح فقط  

وأ يًضا تتبع نشاطهم اجملمتعي واال عالم عنه بشلك أ فضل أ ثناء هذه الفرتة ادليناميكية وما بعدها. س يطلب من اخلرجيني تقدمي 

 طهم وتأ ثريه.تقارير قصرية عن نشا

 س تعد منح رواد مييب جزءا من برانمج رابطة خرجيي مييب ممول من مييب وينفذ من قبل ايريك

دوالر كحد أ قىص دلمع اخلرجيني   مضن مبادارهتم  قصرية املدى   1000دوالر كحد أ دىن و  500مبلغ المتويل املتاح للمنح هو 

 ملدة شهر ا ىل شهرين.

 (: بأ ية افاكر اخرى )نرحب أ مثةل عىل املبادرات املؤهةل  

 اخلرجيني؛ برانمج لتحسني التعمل عرب اال نرتنت مت تطويره بواسطة  •



 و  لل زمة؛مواد دلمع أ فراد اجملمتع احملرومني يف مرشوع حميل يس تجيب  •

تدريب • خالل  من  املكتس بة  املهارات  ذوي  اجملمتع  أ عضاء  تدريب  عادة  ال  خرجيي  موارد  أ و   L2Dمثل    مييب  رابطة 

Digital Storytelling. 

 تعلاميت التقدمي 

 اس امترة  التقدمي  متاحة عىل اال نرتنت ابللغتني اال جنلزيية والعربية. سيمت  وستمت  مراجعة طلبات التقدمي أ س بوعيًا.

 مواد التقدمي 

 ()العربيةالاعالن عن منح رواد مييب 

 ( )الاجنلزيية تعلاميت الرتحشات ملنح رواد مييب 

 ()العربيةتعلاميت الرتحشات ملنح رواد مييب 

 ( )الاجنلزييةأ س ئةل شائعة حول منح رواد مييب  

 أ س ئةل شائعة حول منح رواد مييب  ) العربية(

 الاجنلزيية  التقدمي اس امترة رابط

 العربية  التقدمي اس امترة رابط

 لالتصال بنا 

حول   أ س ئةل  أ ي  دليك  اكن  ذا  رابطةا  اال لكرتوين    برانمج  بريدان  عرب  بنا  ابالتصال  ترتدد  فال  مييب  خرجيي 

mepialumni@irex.org 

 

 

https://irexorg.formstack.com/forms/mepi_alumni_grants_application_english
https://irexorg.formstack.com/forms/mepi_alumni_grants_application_arabic

