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وط  الشر
 أن يحمل المتقدم للمنحة جنسية أحد البالد العربية -
 عاما عند بدء المنحة 35أن يكون عمر المتقدم أقل من  -
 أن يكون حاصال عىل شهادة إتمام دراسة جامعية -
 (B2أن يجيد اللغة األلمانية )ما يعادل  -
السياسية والنشاط  بالعالقاتأن يكون لديه اهتمام  -

 /السياس  االجتماع  
 

وط  لمزيد من المعلومات حول آخر موعد لتقديم الطلبات وشر
 التقدم، اضغط عىل هذا الرابط: 

  
www.bundestag.de/ips_arabisch 

 
  إىل الممثليةُيرجى إرسال أوراق 

ون  يد اإللكتر شح كاملة بالتى  التر
  وطنك، عىل أن تكون عىل نسق المستندات المنقول 

  PDFاأللمانية ف 
 وأن يكون اسم الملف المرفق مكونا من اسم العائلة واالسم الشخص  

(. -للمتقدم )عىل سبيل المثال: اسم العائلة  االسم الشخص 
 

  
لمان   التنسيق البر

 
لمان بواسطة مجموعة األمناء المسؤولة يتم التنسيق دا  خل التى

  لجنة
  الشؤون الداخلية بلجنة الشيوخ.  ف 
 

 Impressum 7pt اا
  
  
  للططببعع  ووااللننشش    اا

، قسم العالقات العامة ي
: البوندستاغ األلمان   الناش 

 ، برلي   Georgia Rauerالتحرير: 
  uebele  مكتب  2008::  اإلعداد،،  Prof. Ludwig Gies::  نش البوندستاغ: واضع التصميم

 شتوتغارت
ي 
 DBT / Achim Melde)الغالف(؛  DBT  /  Marcus Zumbansenالصور: البوندستاغ األلمان 
)الحاصالت والحاصلون عىل المنحة من  DBT / Simone M. Neumann )قاعة الجلسات العامة(؛

ي لمدة أربعة أسابيع(
 الدول العربية خالل زيارتهم للبوندستاغ األلمان 

ي 
  2020  يوليو / تموز تحريرا ف 

؛ كافة الحقوق محفوظة © ي
 البوندستاغ األلمان 

 
. وهي غب  مخصصة للبيع،  ي اإلعالمي

لمان  ي إطار العمل البر
ي هذه المطبوعة ف 

 أصدر البوندستاغ األلمان 
لمانية، أو النواب، أو  كما ال يجوز من الناحية المبدئية استخدامها من قبل األحزاب، أو الكتل البر

ي أغراض الدعاية االنتخابية. 
ي أنشطتهم الدعائية، وال سيما ف 

 المرشحي   لالنتخابات ف 
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؟ ي
لمان األلمان   هل تريد التعرف إىل البر

 
ي شهر سبتمب  البوندست

ي يدعوك ف 
أسابيع  أيلول لقضاء أربعة/ اغ األلمان 

 . ي برلي  
 ف 

 
نامج إىل المهتمي   بالسياسة من المواهب العربية الصاعدة   يتوجه الب 
ي العمل من أجل تحقيق القيم الديموقراطية األساسية 

 الذين يرغبون ف 
ي بالدهم 

ي حيوي. ف 
 ومجتمع مدن 

 
ي 
ي األلمان 

لمان  ي الفرصة للتعرف إىل النظام الب 
 يمنحك البوندستاغ األلمان 

ي مكتب أحد نواب  عب  برنامج مكثف. 
ومن خالل التدريب العملي ف 

تتوفر لك الفرصة لمعايشة عمل النائب عن قرب، والتعرف  البوندستاغ
 .  عل صانعي القرار السياسي

 
ي باختيار الفائزين بالمنحوستقوم لجنة مستقلة 

 ة. من البوندستاغ األلمان 
 
 

 المنحة
 

ي المنحة عل منحة شهرية قدرها 
 500يحصل المشاركون والمشاركات ف 

ي 
يورو. وتتضمن المنحة عالوة عل ذلك توفب  أماكن مجانية لإلقامة ف 

، وتحمل تكاليف السفر إىل برلي   ومنها، وكذلك تحمل  ي مجمع سكن 
الصحي والتأمي   ضد الحوادث والتأمي   ضد المسؤولية  تكاليف التأمي   
  عن الحوادث. 
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 الحاصالت والحاصلون 
لمانية  عىل المنحة البر
 الدولية للدول العربية
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