
 ميب أ س ئةل شائعة حول منح خرجيي  

 منح التطوير املهين  

 

 ؟  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 

 هبا؟  الطلبما اللغة اليت ميكنين تقدي 

عك ابللغة ال جنلزيية أ و العربيةميكنك تقدي مرشو  

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

عىل منح هبذا السقف او احلصول عىل  ر العثو . نشجعك عىل منحدولر هو احلد ال قىص اذلي ميكن ختصيصه لل  3000مبلغ 

ضايف من هجة اخري لتغطية التلكفة.    متويل ا 

 ما هو املطلوب لعملية تقدي الطلب؟ 

  , و دليل عىل تلكفة الفرصةعىل طلب مكمتل وموقع )ابللغة ال جنلزيية أ و العربية(، واملزيانية املقرتحة حشتش متل متطلبات الرت

 مثل لينك اونالين او أ ي ملف 

 ملموسة؟ماذا لو مل يكن دلي فكرة 

حنن نشجعك عىل مراجعة ندوة الويب املسجةل مس بقًا للحصول عىل مزيد من ال رشادات واملساعدة للعثور عىل فرصة  

للتطوير املهين. حنن نشجعك أ يًضا عىل البحث عن فرص التطوير املهين املتاحة يف مجيع أ حناء العامل. ميكنك أ يًضا الاس تفادة  

الآخرين ، ل س امي يف مناقشات مجموعة  ال فيس بوك أ و عرب لينكيد ان  لتطوير فكرتك.   من الفرص لدلردشة مع خرجيي ميب

 س يعطيك هذا التبادل أ يًضا فرصة للعثور عىل مزيد من ادلمع من زمالئك اخلرجيني.

ذا اكنت دلي أ س ئةل؟  مبن أ تصل ا 

 .mepialumni@irex.orgعىل ميب خرجيي  مرشوع رابطةيرىج التصال بفريق 

 ؟ رواد ميب ةنحمب  فائز بصفيتمسؤوليايت   يهما 



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

 •التسجيل يف دورة قصرية أ و تدريب.

 • تاكليف املؤمتر أ و حدث التطوير املهين.

 • تاكليف البحث.

 اجملمتعي أ و تنظمي املشاريع. و • املعدات التقنية لتعزيز العمل 

 • اشرتاك يف جمةل تتعلق ابملهنة أ و الاهامتمات ابملهارات. 

نفاق   عليه؟ املنحة  مبلغما اذلي ل يُسمح يل اب 

نفاقها فقط يف تغطية تلكفة الفرصة اليت ميكن أ ن تبين املهارات والمنو الوظيفي   • هذه جائزة التطوير املهين الفردي اليت جيب ا 

 للخرجيني. 

 • ل تشمل هذه اجلائزة الرسوم ادلراس ية للجامعة وادلراسة. 

 للسفر؟ مبلغ املنحة هل ميكنين اس تخدام 

الصحية  COVID-19يُسمح ابلسفر بنطاق الفرصة فامي يتعلق ابل رشادات وال جراءات احمللية املتعلقة ابحتياطات 

عىل الامتناع عن التجمعات الكبرية أ و السفر. جيب عىل   MEPIوالاحتواء. نظًرا للوضع العاملي احلايل ، نشجع خرجيي 

ظهار كيف خيططون لاللزتام ابحتياطات السالمة.  مجيع اخلرجيني 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. 

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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