أس ئةل شائعة حول منح خرجيي ميب
منح التطوير املهين
ماهو املوعد الهنايئ للتقدي؟
ليس هناك موعد هنايئ .ستمت مراجعة مجيع الطلبات بشلك شهري .ومع ذكل ،نشجع خرجيي ميب عىل تقدي ترحشاهتم يف
أقرب وقت ممكن للحصول عىل احدى املنح املتاحة.
ما اللغة اليت ميكنين تقدي الطلب هبا؟
ميكنك تقدي مرشوعك ابللغة الجنلزيية أو العربية
ماذا لو كنت حباجة اىل أكرث من  3000دولر لتنفيذ مرشوعي؟
مبلغ  3000دولر هو احلد القىص اذلي ميكن ختصيصه للمنح .نشجعك عىل العثور عىل منح هبذا السقف او احلصول عىل
متويل اضايف من هجة اخري لتغطية التلكفة.
ما هو املطلوب لعملية تقدي الطلب؟
تش متل متطلبات الرتحش عىل طلب مكمتل وموقع (ابللغة الجنلزيية أو العربية) ،واملزيانية املقرتحة ,و دليل عىل تلكفة الفرصة
مثل لينك اونالين او أي ملف
ماذا لو مل يكن دلي فكرة ملموسة؟
حنن نشجعك عىل مراجعة ندوة الويب املسجةل مس بقًا للحصول عىل مزيد من الرشادات واملساعدة للعثور عىل فرصة
للتطوير املهين .حنن نشجعك أيضً ا عىل البحث عن فرص التطوير املهين املتاحة يف مجيع أحناء العامل .ميكنك أيضً ا الاس تفادة
من الفرص لدلردشة مع خرجيي ميب الآخرين  ،ل س امي يف مناقشات مجموعة ال فيس بوك أو عرب لينكيد ان لتطوير فكرتك.
س يعطيك هذا التبادل أيضً ا فرصة للعثور عىل مزيد من ادلمع من زمالئك اخلرجيني.
مبن أتصل اذا اكنت دلي أس ئةل؟
يرىج التصال بفريق مرشوع رابطة خرجيي ميب عىل mepialumni@irex.org.
ما يه مسؤوليايت بصفيت فائز مبنحة رواد ميب؟

احلاصلون عىل منح رواد ميب مسؤولون أمام أآيريكس عن مجيع املسؤوليات املالية وتسلاميت املرشوع مبا يف ذكل الطلب
املكمتل ابلضافة اىل رشوط وأحاكم اجلائزة املوقعة ( ،)T & Csومنوذج التحويل البنيك مع معلومات احلساابت املرصفية
الفردية ،والتقرير الرسدي الهنايئ.
•ما املسموح يل ابنفاق مبلغ املنحة عليه؟
•التسجيل يف دورة قصرية أو تدريب.
• تاكليف املؤمتر أو حدث التطوير املهين.
• تاكليف البحث.
• املعدات التقنية لتعزيز العمل اجملمتعي أو تنظمي املشاريع .و
• اشرتاك يف جمةل تتعلق ابملهنة أو الاهامتمات ابملهارات.
ما اذلي ل يُسمح يل ابنفاق مبلغ املنحة عليه؟
• هذه جائزة التطوير املهين الفردي اليت جيب انفاقها فقط يف تغطية تلكفة الفرصة اليت ميكن أن تبين املهارات والمنو الوظيفي
للخرجيني.
• ل تشمل هذه اجلائزة الرسوم ادلراس ية للجامعة وادلراسة.
هل ميكنين اس تخدام مبلغ املنحة للسفر؟
يُسمح ابلسفر بنطاق الفرصة فامي يتعلق ابلرشادات والجراءات احمللية املتعلقة ابحتياطات  COVID-19الصحية
نظرا للوضع العاملي احلايل  ،نشجع خرجيي  MEPIعىل الامتناع عن التجمعات الكبرية أو السفر .جيب عىل
والاحتواءً .
مجيع اخلرجيني اظهار كيف خيططون لاللزتام ابحتياطات السالمة.
ما يه املوارد اليت ميكنين احلصول الهيا وكيف ميكنين الوصول الهيا؟
ميكنك احلصول اىل املوارد مبا يف ذكل املستندات ومنصات التعمل اليت ستساعدك عند التقدم للحصول عىل املنحة .سيمت نرش
هذه املوارد عىل موقعنا لتمتكن من الوصول الهيا يف أي وقت .ميكنك أيضً ا التحقق من ندوة الويب املسجةل مس بقًا اخلاصة بنا
جن ًبا اىل جنب مع عرض ابوربوينت املرفق.
حتتوي مكتبة ميب أيضً ا عىل العديد من املوارد اليت قد هتم املتقدمنيwww.maktabatmepi.org :

اذا مت رفض اقرتاح مرشوعي هذه املرة ،فهل س تكون هناك فرص أخرى لعادة التقدي؟
نعم ،ان منح رواد ميب ليست يه الطار الوحيد للمتويل .س تكون هناك فرص أخرى ذلكل أيضً ا.
هل مجيع خرجيي ميب مؤهلون للتقدم؟
خرجيو ميب من اجلزائر والبحرين والعراق وارسائيل والردن والكويت ولبنان واملغرب وقطر واململكة العربية السعودية وتونس
والمين مؤهلون للتقدي .ل ميكننا تقدي أنشطة رابطة خرجيي ميب مجليع اخلرجيني يف الوقت احلايل .حنن نشجعك عىل البحث
عن برامج وزارة اخلارجية المريكية الخرى املفتوحة لبدلك .ميكن العثور عىل مواد لفرص أخرى هنا وعرب موقع سفارة الولايت
املتحدة احمللية أو منصة وسائل التواصل الاجامتعي.
أان خرجي من برانمج ميب ،لكن بدلي غري مدرج .ملاذا لست مدر ًجا؟
ل ميكننا تقدي أنشطة رابطة خرجيي ميب مجليع اخلرجيني يف الوقت احلايل.
أان من طالب ميب من منطقة الرشق الوسط وشامل افريقيا ،لكنين أدرس حال ًيا يف الولايت املتحدة ،هل ما زال ابماكين
التقدم بطلب للحصول عىل املنحة؟
فقط خرجيو ميب املقميني يف اجلزائر والبحرين والعراق وارسائيل والردن والكويت ولبنان واملغرب وقطر واململكة العربية
السعودية وتونس والمين مؤهلون للتقدي.
مىت سأعمل اذا متت املوافقة عىل طلب؟
من املتوقع أن يمت اخطار الطلبات املعمتدة واملرفوضة عىل أساس متجدد وحسب عدد املنح املتاحة
هل تسمح بالدي للفراد بتلقي أموال أجنبية؟
يُتوقع من املتقدمني التحقق من اللواحئ والجراءات املتعلقة بتلقي المتويل الجنب واتباع القوانني واللواحئ احمللية للبدلان اليت
سيمت فهيا تنفيذ أنشطة املرشوع اخملطط لها.

ملزيد من الس ئةل واملعلومات ،يرىج التصال بفريق اتصال خرجيي ميب عىلmepialumni@irex.org :

