الصفحة الرئيسية

مِنح النازحين

منذ عقود عديدة ،والمنح الدراسية التابعة لمؤسسة فريدريش إيبرت (ُ )SEFت َر ِّوج بفعالية لدعم وإدماج النازحين .نحو
ُربُع المستفيدات والمستفيدين من ِم َنحنا الدراسية لهم خلفية متعلقة بالهجرة ،باإلضافة إلى ذلك فإن دعمنا لتمويل دراسة
النازحين آخذا ٌ في تزايد.
نحن نرحب وبشكل صريح بطلبات النازحين ،كما أن جميع المرشحات والمرشحين لديهم فرص متساوية للتسجيل في
المنحة.
إذا كنت أحد النازحات أوالنازحين أوباحثا عن النزوح ،ستدجد هنا بعض المعلومات األساسية عن طلب التسجيل على
المنح الدراسية:

القيم األساسية للمنح الدراسية لمؤسسة فريدريش إيبرت
مؤسسة فريدريش إيبرت ملتزمة بالقيم األساسية للديمقراطية االجتماعية المتمثلة في الحرية والعدالة والتضامن .لقد
ُ
صمِّمت برامجنا للطالب المتفوقين إضافة الى المرشحين للدكتوراه سواء من ألمانيا أو من خارجها ،حيث نولي اهتماما
خاصا للقدرات التخصصية ،لاللتزام االجتماعي والخلفية االجتماعية لمقدمات ومقدمي الطلبات.

ِم َن ُحنا
نحن ندعم ماليا الحاصالت والحاصلين على المنح الدراسية إضافة إلى دعمهم ببرنامج تعليمي متعدد الجوانب ،كما أن
الدعم الفردي وتقديم النصيحة هما أمران ِج ّد م ُِهمّين بالنسبة لنا .موظفات وموظفوا دعم الدراسة في مؤسسة فريدريش
إيبرت يقومون بمرافقة ودعم وتحفيز الحاصالت والحاصلين على المنحة الدراسية أثناء الدراسة وأثناء االلتزام االجتماعي
السياسي .الحاصالت والحاصلون على المنح الدراسية يشاركون أيضا في شبكة تتألف من مجموعات الجامعة،
ومجموعات العمل التخصصية ،وأصحاب المنح الدراسية السابقين إضافة إلى األستاذات واألساتذة.
نحن نرحب بالطلبات المقدَّمة من طرف النازحين سواء تعلق األمر بالمنحة األساسية (البكالوريوس والماجستير (رابط))
أو بمنح الدكتوراه (رابط).

إذا كان لديكم تصريح اإلقامة من أجل الدراسات  /الدورات  /االلتحاق بالمدارس وفقا للمادة  61من قانون اإلقامة
ستحصلون هنا (رابط) (المنحة األساسية لوزارة الخارجية) أو هنا رابط (تدريب الدكتوراه لوزارة الخارجية) على مزيد
من المعلومات:
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الشروط األساسية للحصول على المنحة:


في الوقت الحاضر ،يمكننا أن ندعم فقط النازحين الذين لديهم وضع إقامة قانوني و/أو الذين يتمتعون بالحق في
قانون تعزيز التعليم االتحادي "( "GöfABاإلقامة في ألمانيا ألكثر من  61شهرا).



يجب أن تكون مهارات اللغة األلمانية على األقل في مستوى  ،GB/G6ألن هذه المسألة ضرورية من أجل
المضي قدما في طلب التسجيل.



يجب على النازح تقديم وثيقة الحصول على مكان دراسي أو شهادة التسجيل في كلية أو مدرسة للدراسات العليا،
ألمانية تابعة للدولة أو معترف بها من طرف الدولة.



طلب التسجيل ممكن فقط إذا توفرت كشوفات النقط للدراسات األولى في ألمانيا أو تمت الدراسة بالفعل في
الخارج (ال ينطبق على الدكتوراه).

إذا كنتم ال تستوفون أحد هذه المعايير ،فال يمكنكم تقديم طلبكم حاليا ،وبما أننا نرغب بتشجعيكم في مشواركم ،نقدم لكم
مجموعة متنوعة من المنح الدراسية العامة والممولة من القطاع الخاص ،التي قد تكون مناسبة لكم (على اليسار).

معاييرنا


نتوقع أداء فوق المتوسط (رابط إلى التعليمات) في المدرسة والجامعة.



كما أننا نهتم بشخصيتكم ،لهذا السبب ،نحن نبحث عن مقدمات ومقدمي الطلبات الذين يجلبون التفكير السياسي،
اإللحاح المعرفي ،التسامح واالنفتاح ،روح الفريق ،إضافة إلى القدرة على النقد والتأمل الذاتي.



االلتزام االجتماعي والسياسي هو ركيزة أخرى من أجل االندماج في مؤسسة فريدريش إيبرت.



لمحة عامة عن شروط أخرى تجدونها هنا باللغة األلمانية.

مزيد من النصائح لطلب التسجيل
إذا كنتم ترغبون في معرفة ما إذا كنتم تتوافقون مع القيم األساسية لمؤسسة فريدريش إيبرت أو تحتاجون إلى مساعدة في
طلب التسجيل ،ننصحكم باالتصال بالحاصالت والحاصلين حاليا أو سابقا على منح دراسية .مع حملة سفرائنا ُنق ِّدم لكم
تفاصيل االتصال مع بعض الحاصلين على منح دراسية ،كما نوصي أيضا بأن تتصلوا بمجموعات أو أساتذة كلية
فريدريش إيبرت ،الذين ينشطون في المدن الجامعية كلها تقريبا ،ويرغبون في قول المزيد عن عمل وبرامج المنح
الدراسية لمؤسسة فريدريش إيبرت.
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طلب التسجيل
إذا قمتم بتقديم طلب تسجيل ،سوف تجدون هنا جميع المعلومات األخرى المتعلقة بعملية طلب التسجيل (باللغة األلمانية).
نظرا للكم الهائل من الطلبات ،فنحن لألسف نرفض أيضا العديد من المتقدمين المؤهلين .من حيث المبدأ ،فإن إعادة طلب
التسجيل هو أمر ممكن (استثناء :إذا تم رفضكم من طرف لجنة االختيار في مرحلة من مراحل الدراسة ،فإن طلب
التسجيل ال يمكن تحقيقه إال في مرحلة دراسة جديدة).

ما هي الخدمات واالستفسارات التي ال ندعمها
نحن ندعم حاليا فقط الدراسات في إطار منحة دراسية لمؤسسة فريدريش إيبرت ،وال يمكننا لألسف المساعدة في المشاريع
الفردية؛ على سبيل المثال :دورات اللغة ،المساعدة في مصاريف تأشيرة أو الدعم للمطبوعات .يمكنكم االطالع أدناه على
مجموعة مختارة من العروض التي تقدمها الجهات الراعية العامة والخاصة ،كما نرجو منكم االستعالم بأنفسكم وبشكل
مستقل عن العروض المناسبة لكم.

ستجدون المزيد من المعلومات عن "النزوح ،الهجرة ،االندماج" على مدخل بوابة موقعنا  لمؤسسة فريدريش إيبرت

عروض بديلة وعروض إضافية


ُحاوريهم الخاصين بالنازحين.
يرجى االتصال مباشرة بالجامعات ،والتي يتوفر معظمها على م ِ



الموقع اإللكتروني  ni-ydutsللهيئة األلمانية للتبادل الثقافي ( )DööDيوفر لمحة جيدة عن جميع األسئلة
المتعلقة بالدراسة لألشخاص النازحين.



إن صندوق الضمان الجامعي الخاص باإلرشاد التعليمي يساعد بواسطة عروضه الخاصة و بنظرة عامة على
برامج أخرى.



يقدم موقع  FdnfduiS.itSعبر البحث عن المؤسسات على االنترنت  61.111مؤسسة.



إذا كنتم تبحثون عن مبادرات طوعية للنازحين في منطقتكم ،فإن موقع  Duy-nuii-Dnudycstuitيقدم
لمحة عامة عن أكثر من  011من العروض.
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لالتصال
لمزيد من األسئلة حول طلب التسجيل ،يرجى االتصال باإلدارة المسؤولة (رابط)


صفحة الفيسبوك للمنح الدراسية (رابط)

يرجى تفهم أنه نظرا للطلبات الكثيرة ،فإن الرد قد يستغرق بعض الوقت.
سيتم اإلعالن عن تغييرات فيما يخص مِنح النازحين في الوقت المناسب في هذه المرحلة.

