
 

 البرلمان األلماني؟ إلىهل تريد التعرف 
 

/ أيلول رمبسبت شهر في إلى برلينالبوندستاغ األلماني الناشطين سياسيا من خريجي الجامعات في المنطقة العربية يدعو 

 .للمشاركة في برنامج المنح البرلمانية من كل عام

 

 الفكرة 
 

 الذين لديهمفي المنطقة العربية لناشطين سياسيا اللدول العربية إلى شباب  IPS الدولية المنحة البرلمانيةبرنامج يتوجه 

 على إرساء قيم الديموقراطية األساسية في أوطانهم. بشكل فاعل اهتمام بالنظام البرلماني األلماني، والراغبين في العمل

نظام لى الإ كثبعن أن يتعرفوا  ن على المنحةي ت والحاصلأربعة أسابيع يمكن للحاصال امتدادامج مكثف على نفي بر

 غ األلماني.السياسي في البوندستا صنع القرار لى عمليا تإوالبرلماني األلماني، 

 

 البرنامج

 

إحدى  دىل. ويمثل األسبوع التدريبي في برلين/ أيلول رمن األول إلى الثالثين من سبتمب في الفترةسنويا يُقام البرنامج 

 في البرنامج. ةاألساسي النواةد نواب البوندستاغ األلماني حأنائبا ت أو 

، على دراسيةوحلقا ت  ،، ومحاضرا ت، وورش عملام البرلماني األلمانيالنظندوا ت عن يضم البرنامج  إلى ذلك إضافة

قبة والتعامل مع الحوالمقارنة بين النظم، ، وقضايا األقليا ت، حرية العقيدةو، ا وثقافتهاألمانيحول تاريخ  سبيل المثال

 . (االشتراكي الموحدالدكتاتورية، وثقافة التذكر األلمانية )الدكتاتورية النازية، ودكتاتورية الحزب 

 

 المنحة
 

رو، وعالوة على ذلك يتم تحمل تكاليف يو 500 قدرهايحصل المشاركون والمشاركا ت في المنحة على منحة شهرية 

اكن مجانية لإلقامة في مجمع توفير أم كما يتمالتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث والتأمين ضد مسؤوليا ت الحوادث، 

 ل تكاليف السفر إلى برلين ومنها.، وتحمسكني

 

 االختيار 
 

 ينحوالمنفت ينالناشطوالرجال، المؤهلين تأهيال عاليا، و، من النساء ةالعربي المنطقة فيهذا البرنامج مخصص للشباب 

ي في المساهمة بشكل فعال ومسؤول في تشكيل المستقبل الديموقراطي فبالمثابرة والرغبة  ونيتمتع الذين، سياسيا ينوالمهتم

 . مبالده

 األلمانية. وهناك تقوم لجنة مستقلة من الممثليا تلمنحة إلى مقابلة شخصية في إحدى لين ا ت والمتقدموستتم دعوة المتقدم

 علىقدراتهم و ،للغويةوا ،واالجتماعية ،تهم التخصصيةاالبوندستاغ األلماني باختيار المرشحين لنيل المنحة بناء على كفاء

 الثقافا ت. التواصل بين 

 

 

 

 شروط القبول
 

 المشاركة في البرنامج جنسية أحد البالد العربية •

 في األول من سبتمبر/ أيلول عاما عند بدء المنحة 35أقل من  السن •

 شهادة إتمام دراسة جامعية •

 للغا ت( األوروبي المشتركالمرجعي في اإلطار  B2)على األقل مستوى اللغة األلمانية  إجادة •

 السياسي/ وكذلك النشاط االجتماعيالسياسية  بالعالقا ت بارز اهتمام •

 



 

يُرجى إرسال أوراق الترشح كاملة بالبريد اإللكتروني إلى الممثلية األلمانية في وطن المتقدم للمنحة، على أن تكون على 

وأن يكون اسم الملف المرفق مكونا من اسم العائلة واالسم الشخصي للمتقدم )على سبيل  PDFنسق المستندات المنقول 

 االسم الشخصي(.-المثال: اسم العائلة

 

 :Scanner الماسح الضوئيبعد تصويرها ب مع المستندات التاليةمانية، ويرسل لب باللغة األلأن يكون الط يجب

 

 ؛استمارة الترشح •

 صورة شخصية رسمية )يرجى إرفاقها بالصفحة األولى من استمارة الترشح(؛ •

 ؛في اإلطار المرجعي األوروبي المشترك للغا ت أو ما يشابهه( B2)مستوى  إثبا ت إجادة اللغة األلمانية •

 األلمانية وموقعة )صفحتان على األكثر(؛بخط اليد باللغة رسالة تبين دوافع الترشح، مكتوبة  •

 نسخة مصورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية؛ •

باللغة اإلنكليزية أو األلمانية. ويجب  1شهادة إتمام الدراسة الجامعية األصلية أو نسخة منها مصدق عليها رسميا •

 تقديم األصل أو النسخة المصدق عليها خالل المقابلة الشخصية المحتملة.

قيَّم فيه مدى تأهل يُ  ،العمل ربأو من  ساتذة الجامعييناأل األلمانية أو اإلنكليزية )من أحدخطاب تزكية باللغة  •

 المتقدم للمشاركة في البرنامج(.

 

أو  المصورة مصدقا عليها رسميا، إذا أكد ت جهة رسمية )مصلحة حكومية ألمانية أو أجنبية، سفارة جمهورية ألمانيا االتحادية تُعد النسخ 1 

أن النسخة المصورة تطابق األصل. وإذا تضمنت النسخة  ؛ جهة جامعية، موثق رسمي؛ أو مترجم محلف( بخاتمها الرسمي وتوقيعهاتهاقنصلي

 لم تكن المستندا ت مصدقا عليها بالشكل المطلوب. ، إذالن يُلتفت إلى الطلبوعلى حدة.  على كل ورقة التصديقتم ييجب أن المصورة عدة أوراق، ف
 

 

 2021 كانون األول/ ديسمبر 1 آخر موعد لتقديم الطلبات
 

 يرجى إرسال الطلبات بالبريد اإللكتروني إلى الممثلية األلمانية في بلدكم!

 

 

 البرلمانالتنسيق داخل 

 
تاغ ويرعى البرنامج رئيس البوندس .يتم التنسيق داخل البرلمان بواسطة مجموعة األمناء المسؤولة عن برامج التبادل الدولية

 األلماني.

 

 

 االتصال

 

  www.bundestag.de/ips_arabisch لمعلوما ت، وكذلك استمارا ت التقديم في الصفحة التالية:تجدون هذه ا

 

 ips@bundestag.deعلى العنوان التالي:  اكتبوا لناإذا كان لديكم أسئلة، 

 

                                                             
 


