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البوندستاغ األلماني

الشروط
 أن يحمل المتقدم للمنحة جنسية أحد البالد العربية أن يكون عمر المتقدم أقل من  35عاما عند بدء المنحة أن يكون حاصال على شهادة إتمام دراسة جامعية أن يتقن اللغة األلمانية بدرجة جيد جدا أن يكون لديه اهتمام بالشؤون السياسية والعالقات بينهاوأن يكون له نشاط اجتماعي  /سياسي

المنحة البرلمانية الدولية
برنامج الدول العربية لعام 2018

آخر موعد لتقديم الطلبات 15فبراير  /شباط 2018
 للمزيد من المعلومات حول إجراءات التقدم للمنحة ،يُرجى زيارةالصفحة التاليةwww.bundestag.de/ips_arabisch :
على هذه الصفحة تجدون طلب التقدم لنيل المنحة.
 يُرجى إرسال أوراق الترشح كاملة بالبريد اإللكتروني إلى الممثليةاأللمانية في وطنك ،على أن تكون على نسق المستندات المنقول PDF
وأن يكون اسم الملف المرفق مكونا من اسم العائلة واالسم الشخصي
للمتقدم (على سبيل المثال :اسم العائلة  -االسم الشخصي).
التنسيق البرلماني
يتم التنسيق داخل البرلمان بواسطة مجموعة األمناء المسؤولة في لجنة
الشؤون الداخلية بمجلس الحكماء (لجنة الشيوخ).
الطبع والنشر
الناشر :البوندستاغ األلماني ،قسم العالقات العامة
التحرير ،Georgia Rauer :برلين
نسر البوندستاغ :واضع التصميم ،Prof. Ludwig Gies :اإلعداد 2008 :مكتب  uebeleشتوتغارت
الصور :البوندستاغ( Marcus Zumbansen /الغالف)؛ BDT / Thomas Trutschel / photothek
(قاعة الجمعية العامة)؛ ( DBT / Anke Jacobمشاركان في المنحة)
تحريرا في يناير  /كانون الثاني 2018
حقوق الطبع والنشر :البوندستاغ األلماني؛ كافة الحقوق محفوظة
أصدر البوندستاغ األلماني هذه اامطبوعة في إطار العمل البرلماني اإلعالمي .وهي غير مخصصة للبيع،
كما ال يجوز استخدامها من قبل األحزاب ،أو الكتل البرلمانية ،أو النواب ،أو المرشحين لالنتخابات
في أنشطتهم الدعائية ،وال سيما في أغراض الدعاية االنتخابية.
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هل تريد التعرف على البرلمان األلماني؟
البوندستاغ األلماني يدعوك لقضاء أربعة أسابيع في برلين في سبتمبر/
أيلول عام .2018
يتوجه البرنامج إلى المهتمين بالسياسة من المواهب العربية الصاعدة
الذين يرغبون في العمل على تحقيق القيم الديموقراطية األساسية في
بالدهم.
البوندستاغ األلماني يمنحك الفرصة للتعرف في برنامج مكثف على النظام
البرلماني األلماني .وعبر التدريب العملي في مكتب أحد نواب البوندستاغ
تتوفر لك الفرصة لمعايشة عمل النائب عن قرب ،والتعرف على صانعي
القرار السياسي.
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وستقوم لجنة مستقلة من البوندستاغ األلماني باختيار الفائزين بالمنحة.

المنحة

Bildunterschrift – Plenarsaal
قاعة الجلسات العامة في مبنى الرايخستاغ

يحصل المشاركون والمشاركات في المنحة على منحة شهرية قدرها  500يورو.
وتتضمن المنحة عالوة على ذلك توفير أماكن مجانية لإلقامة في مجمع سكني،
وتحمل تكاليف السفر إلى برلين ومنها ،وكذلك تحمل تكاليف التأمين الصحي
والتأمين ضد الحوادث والتأمين ضد المسؤولية عن الحوادث.

