
 ميب أ س ئةل شائعة حول منح خرجيي  

 

 ؟  للتقدي املوعد الهنايئ اهوم

يف   ترحشاهتمعىل تقدي نشجع خرجيي ميب . ومع ذكل، بشلك شهريمت مراجعة مجيع الطلبات تليس هناك موعد هنايئ. س 

حدى املنح أ قرب وقت ممكن ل  املتاحة. لحصول عىل ا 

 ما اللغة اليت ميكنين تقدي مرشوعي هبا؟ 

عك ابللغة ال جنلزيية أ و العربيةميكنك تقدي مرشو  

ىل أ كرث من   دولر لتنفيذ مرشوعي؟  3000ماذا لو كنت حباجة ا 

دولر هو احلد ال قىص اذلي ميكن ختصيصه للمشاريع. نشجعك عىل التفكري يف املشاريع الصغرية للتنفيذ الرسيع  3000مبلغ 

عداد التقارير.   وا 

ىل مزيد من الوقت؟  ماذا لو تعذر تنفيذ مرشوعي خالل شهرين وأ حتاج ا 

القدرة عىل  ترحشهم  أ يًضا يف  س يوحضون  اليت    اريعملشحصاب اس تكون ملدة شهرين فقط وس تكون ل    املنح  يرىج مالحظة أ ن

كامل العمل املقرتح خالل هذا ال طار الزمين. ل تعين هناية   وحنن ندرك أ ن بعض املشاريع    مرشوعك،ابلرضورة هناية    املنحةا 

ىل موا رد منحة خرجيي  تتطلب الزتاًما أ طول. نشجع اخلرجيني عىل التفكري يف احللول ال كرث اس تدامة يف مشاريعهم. ابل ضافة ا 

ضافية. تأ مل معوما الرشق أ وسطية، تقدم وزارة اخلارجية وجممتع املاحنني ادلويل  الامريكية مبادرة الرشاكة رابطة فرًصا متويلية ا 

ضافيةاخلرجيني  دمع خرجيي ميب يف   . من خالل لك من املوارد املس هتدفة والتدريب من أ جل التقدم للحصول عىل فرص ا 

 املطلوب لعملية تقدي الطلب؟ ما هو 

عىل طلب مكمتل وموقع )ابللغة ال جنلزيية أ و العربية(، واملزيانية املقرتحة، واجلدول الزمين ل نشطة  حشتش متل متطلبات الرت

 املرشوع. 

 ماذا لو مل يكن دلي فكرة ملموسة؟

والعرض التقدميي املسجل دلينا مس بقًا للحصول عىل مزيد من التوجيه واملساعدة.   عىل الوبينار  الاطالعحنن نشجعك عىل  

  فيس بوك الآخرين، خاصًة يف املناقشات امجلاعية عىل  ميب  حنن نشجعك أ يًضا عىل الاس تفادة من فرص ادلردشة مع خرجيي  

 من ادلمع من زمالئك اخلرجيني. لتطوير فكرتك. سوف مينحك هذا التبادل أ يًضا فرصة للعثور عىل مزيد  لينكدين أ و 



ذا اكنت دلي أ س ئةل؟  مبن أ تصل ا 
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 ؟ مك عدد أ عضاء الفريق اذلين ميكنين احلصول علهيم؟ ييف فريق كعضو الانضامم همن ميكن

 التابعة ال خرىالتبادل أ و برامج  ميب خرجيينرحب بأ عضاء الفريق ال ضافيني من ولكننا  ،كفردترحشك  ي ميكنك تقد

ليك ولكن للخارجية الامريكية  .اختياريذكل  لالنضامم ا 

 ؟ رواد ميب ةنحمب  كفائز بصفيتمسؤوليايت   يهما 

آيريكس    أ مام  ونمسؤولرواد ميب  منح  احلاصلون عىل   وتسلاميت املرشوع مبا يف ذكل الطلب  عن مجيع املسؤوليات املالية  أ

( املوقعة  اجلائزة  وأ حاكم  رشوط  ىل  ا  ابل ضافة  معلومات    (،T & Csاملكمتل  مع  البنيك  التحويل   ة املرصفياحلساابت  ومنوذج 

 .الرسدي الهنايئ والتقرير، ةالفردي

نفاق   عليه؟مبلغ املنحة ما املسموح يل اب 

الندوات عرب ال نرتنت منصات    ال نرتنت،  اشرتاكحول حصة ال س نان(؛  يف وبينار    لس تعامهلمعجون أ س نان    :لامواد تمكيلية )مث -

خل. مب  اشرتأاكتأ و أ ي   نصات بث مبارش أ خرى، ا 

 التسويق ملرشوعكتواصل اجامتعي من شأ هنا أ ن تساعد يف احلصول عىل املزيد من املشاهدات أ و    اشرتأاكتأ ي أ دوات أ و   -

 ،يف جممتعك

لزتام التباعديرىج  -  التنقل بني املناطق ومراقبة أ ي قرارات حكومية وحتديثات تتعلق ابلسالمة.تفادي و  الاجامتعي ا 

 احمللية.  سلطةال  وقوانني و قرارات نطاق مقرتح املرشوعاء مضن ميكن النظر يف التاكليف ال خرى حسب الاقتض -

نفاق   عليه؟ املنحة  مبلغما اذلي ل يُسمح يل اب 

ىل ذكل اجملاهر،رشاء املعدات العلمية )مثل  -  (؛ وما ا 

ىل ذكل الس باكة،وتركيبات  وال ضاءة،رشاء مواد البناء )مثل اخلشب، وال هجزة، وال رضيات،  -  (؛وما ا 

 (؛)الطاولت واملاكتب والكرايسرشاء ال اثث  -

 . يةكحول مرشوابت  رشاء -

 (؛ تقدي الهدااي أ و التربعات )جيوز تقدي جوائز صغرية ل نشطة املرشوع -



 ادلراس ية أ و التعلميية ل عضاء الفريق.املصاريف  -

 مبا يف ذكل من خالل ال تعاب أ و نفقات الرواتب أ و الاستشارات من أ ي نوع.  الفريق،أ جور ل عضاء  دفع  -

آت أ و رواتب خلرجيي الربامج املموةل من وزارة اخلارجية ال مريكية.  -  توفري ماكفأ

 للسفر؟ مبلغ املنحة هل ميكنين اس تخدام 

الاحتياطات الصحية و كوروان   بفريوسمع نطاق مقرتح املرشوع واملبادئ التوجهيية وال جراءات احمللية املتعلقة  نامغابلت 

ننا نشجع خرجيي ميب عىل الامتناع عن أ ي جتمعات أ و سفر  معلية و  الاحتواء. لحظ أ يًضا أ نه نظًرا للوضع احلايل فا 

 فيذ أ نشطهتم.والالزتام ابحتياطات السالمة يف بدلاهنم أ ثناء تن 

نشاؤها؟  ما يه أ مثةل املشاريع اليت ميكنين ا 

خل.  السالم،تقنيات البحث عن معل، بناء  العمل،سلسةل ندوات عرب ال نرتنت حول الصحة النفس ية، خلق فرص   -  ا 

 احمللية ل نشاء منصة عىل ال نرتنت ملراقبة توزيع التربعات. السلطاتسلسةل من جلسات التنس يق مع  -

سلسةل من ورش العمل للمسؤولني احلكوميني أ و املتعاونني من القطاع اخلاص أ و أ فراد اجملمتع حول أ فضل املامرسات للحمك   -

 أ و  ال زمات؛احمليل أ ثناء 

آيريكستدريب ال قران ل عضاء اجملمتع الآخرين عىل فهم أ دوات  - خل. Digital Storytellingو  L2Dمثل   أ  ، ا 

لهيا؟ما يه املوارد اليت ميكنين احل لهيا وكيف ميكنين الوصول ا   صول ا 

ىل املوارد مبا يف ذكل املستندات ومنصات التعمل اليت ستساعدك عند التقدم للحصول عىل املنحة. سيمت نرش  ميكنك احل صول ا 

لهيا يف أ ي وقت. ميكنك أ يًضا التحقق من ندوة الويب املسجةل مس بقًا اخلاصة بنا   هذه املوارد عىل موقعنا لتمتكن من الوصول ا 

ىل جنب مع عرض   .املرفقابوربوينت جنًبا ا 

 www.maktabatmepi.orgأ يًضا عىل العديد من املوارد اليت قد هتم املتقدمني:  ميبحتتوي مكتبة 

ذا مت رفض اقرتاح مرشوعي هذه   فهل س تكون هناك فرص أ خرى ل عادة التقدي؟ املرة،ا 

ن منح  نعم،  أ يًضا. ليست يه ال طار الوحيد للمتويل. س تكون هناك فرص أ خرى ذلكل ميب  رواد ا 

 مؤهلون للتقدم؟ميب هل مجيع خرجيي 



رسائيل وال ردن والكويت ولبنان واملغرب وقطر واململكة العربية السعودية وتونس  ميب    وخرجي من اجلزائر والبحرين والعراق وا 

شجعك عىل البحث  مجليع اخلرجيني يف الوقت احلايل. حنن ن   رابطة خرجيي ميبوالمين مؤهلون للتقدي. ل ميكننا تقدي أ نشطة  

ال خرى املفتوحة لبدلك. ميكن العثور عىل مواد لفرص أ خرى هنا وعرب موقع سفارة الولايت    وزارة اخلارجية ال مريكيةعن برامج  

 املتحدة احمللية أ و منصة وسائل التواصل الاجامتعي.

 ؟ا، لكن بدلي غري مدرج. ملاذا لست مدرجً ميبأ ان خرجي من برانمج 

 مجليع اخلرجيني يف الوقت احلايل.  رابطة خرجيي ميبل ميكننا تقدي أ نشطة 

فريقيا، لكنين أ درس حالًيا يف الولايت  ميب  أ ان من طالب   ماكين    املتحدة،من منطقة الرشق ال وسط وشامل ا  هل ما زال اب 

 التقدم بطلب للحصول عىل املنحة؟

خرجي ميبفقط  والبحرين  و  اجلزائر  يف  العربية    املقميني  واململكة  وقطر  واملغرب  ولبنان  والكويت  وال ردن  رسائيل  وا  والعراق 

 السعودية وتونس والمين مؤهلون للتقدي. 

ماكين املشاركة معه / معها؟  دوةل،  12مقميًا يف   ليس ي خرجي ميب ولكنماذا لو مل يكن عضو فريق  فهل ما زال اب 

حدى هذه ال ثين عرشةمقميني يف ميب جيب أ ن يكون مجيع أ عضاء فريق خرجيي   دوةل.   ا 

ذا متت املوافقة عىل طلب؟   مىت سأ عمل ا 

خطار الطلبات املعمتدة واملرفوضة عىل أ ساس متجدد   عدد املنح املتاحة  وحسبمن املتوقع أ ن يمت ا 

فراد بتلقي أ موال أ جنبية؟  هل تسمح بالدي لل 

اللواحئ وال جراءات املتعلقة بتلقي المتويل ال جنب واتباع القوانني واللواحئ احمللية للبدلان اليت  يُتوقع من   املتقدمني التحقق من 

 سيمت فهيا تنفيذ أ نشطة املرشوع اخملطط لها. 
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