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 برنامج المنح الدراسية

 "آفاق السالم من خالل التعليم في العراق"

 

 ٢٠٢٢دعوة لتقديم طلبات المنح الدراسية 

 دهوكللدراسات في جامعة 

 

 

 (BMZ)  ة والتنمويبتمويل من الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمي

 

 

 

 ٢٦ أيلول ٢٠٢٢: للتقديم على المنحة الدراسيةاخر موعد 
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حكومية الجامعات الالهدف من البرنامج هو تشجيع ودعم الشباب لمتابعة درجة البكالوريوس في 

المنحة الدراسية تستهدف االشخاص الحاصلين على الشهادة محددة من قبل المنحة الدراسية.  الوخاصة 

اجتماعية واقتصادية في وصولهم إلى التعليم  عالياً والذين يواجهون عقباتالثانوية المؤهلين تأهيال 

العالي وخاصة المتقدمين من األقليات العرقية و / أو الدينية والالجئين والعائدين والنازحين داخليا. 

 ٪ من المنح الدراسية لالناث.  ٥٠سيتم منح 

 

ات في مجاالت الزراعة / تصنيع األغذية  سنو ٤تُمنح المنح الدراسية لدراسة البكالوريوس لمدة 

والعلوم البيئية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإدارة األعمال وكذلك العلوم في المجال الطبي في  

 الجامعات المشاركة في إقليم كردستان / العراق. 

 

 البكالوريوس.درجة محددة لتقديم منح دراسية   علىدهوك مع جامعة  DAAD اتفقت منظمة

 

اقليم كردستان  فياريع جامعات منحة دراسية في  ٤٠ضمن هذا البرنامج، سيتم تقديم ما يصل إلى 

 . العراق

 

من قبل الوزارة االتحادية  العراق اقليم كردستان / وتمويل برنامج المنح الدراسية داخل  فويضتم ت

  منظمة بالشراكة مع GIZ( ويتم تنفيذه من قبل منظمة BMZاأللمانية للتعاون االقتصادي والتنمية )

DAAD. 

 الدعم المادي للبرنامج.  توفر بمدى ةمرتبطمنح الدراسية ال

 

 أهداف البرنامج

  

يدعم برنامج المنح الدراسية "آفاق السالم من خالل التعليم في العراق" الدراسات في المجاالت ذات الصلة  

 .العملبالتنمية الوطنية وسوق 

 

، جامعة  جامعة الكاثوليكية في أربيل ،جامعة صالح الدين ،امعة السليمانيةالمقدمة من خالل جالمنح الدراسية 

 دهوك متوفرة في هذه الفروع 

 برامج درجة البكالوريوس لمدة أربع سنوات: 

 

 كلية علوم الهندسة الزراعية 

 • اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية 

 كلية العلوم 

 الكمبيوتر علوم •

 كلية العلوم الصحية 

 المخبرية الطبية  • العلوم

 كلية اإلدارة واالقتصاد 

 إدارة األعمال  •

فروع الجامعية ال

 المتوفرة 

  

 دهوك جامعة 

 

 مكان الدراسة
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 المتقدم الى المنحة الدراسية 

 . يجب أن يكون قد أكمل بنجاح المدرسة الثانوية بنتائج أعلى من المتوسط •

 . وقت تقديم الطلب عندسنوات ٦ليس اكثر من من المدرسة الثانوية  مدة التخرج  يكونيجب أن  •

التي تفي بالمتطلبات المحددة   )الوزاري( يجب أن يكون حاصالً على درجة االمتحان الوطني  •

 ٢٠٢٢لبرنامج الدرجة المعنية في عام 

 يرجى استخدام الحد األدنى من الدرجات آلخر ثالث سنوات كتوجيه:  •

 

 ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ 

 الموازي  زانكوالين  الموازي  زانكوالين  الموازي  زانكوالين 

اإلرشاد  

الزراعي  

والتنمية  

 الريفية 

٦١.٨٧٣ 

٪ 

٦٠.١٧١ 

٪ 

٦٥.٣٠٠ 

٪ 

٦١.٢٠٠ ٪ ٥٨.٨٧٦ 

٪ 

٥٧.٦٤٣ 

٪ 

علوم  

 الكمبيوتر 

٧٩.٥٠٤ 

٪ 

٨٣.٢٠٠ ٪ ٧٣.١٢٠ 

٪ 

٧٧.٢٩٣ 

٪ 

٨٢.١٦٧ 

٪ 

٧٧.٣٠٠ 

٪ 

العلوم  

المخبرية  

 الطبية 

٩٢.٨٩٨ 

٪ 

٨٦.٦٦٧ 

٪ 

٩٤.٠٠٠ 

٪ 

٩١.٥٢٤ 

٪ 

٩٥.٠٠٠ 

٪ 

٩٣.٧١٤ 

٪ 

إدارة  

 األعمال 

٦٨.٤٠٠  

٪ 

٦٢.٨٧٨ 

٪ 

٧٥.٦٠٠ 

٪ 

٦٩.٢٠٠ 

٪ 

٧٢.٧٠٠ 

٪ 

٦٧.٠٠٠ 

٪ 

 

 وملتزما طوال الفترة الدراسية.   مندفعا يكونيجب أن  •

 في الجامعة.    يجب أن يكون لديه معرفة بلغة التدريس •

 . االعتراف به كالجئ في العراق  تمأو مقيًما دائًما في العراق أو  عراقيا يجب أن يكون مواطنًا •

يجب أن يكون جزًءا من المجموعة المستهدفة )بشكل أساسي األشخاص من األقليات العرقية والدينية   •

تمنعهم من اكمال  اجتماعية واقتصادية  عوائقداخليًا والعائدين الذين يواجهون  نازحينوالوالالجئين 

 .(تعليمهم

 تطلبات التقديم م

  

سنويًا ُمرضيًا حتى تستمرالمنحة   تقدًماخاللها   الطالبالدراسية لمدة أربع سنوات. يجب أن يُظهر   ةتُمنح المنح

الدراسي. يرجى الرجوع   لمع بدء الفص  ٢٠٢٢ كانون األول  /الدراسية. تبدأ المنح الدراسية في تشرين الثاني 

 .إلى آخر إعالن للجامعة بخصوص اليوم األول للدراسة

  مدة الدراسة

 تاريخ البدء و

  

 :تغطي المنحة 

 مقدار  قسط العنصر 

الدفع المباشر إلى المؤسسة   رسوم الدراسة 

 المضيفة 

 المبلغ الذي يتم تحصيله بانتظام 

)اإلقامة،   المنحة الشهرية 

 الطعام، إلخ.( 

 يورو ٢٠٠ شهريا

  ةتمويل المنح

 الدراسية
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فقط  بدل مقطوع لمرة واحدة 

للمعدات الرقمية والنفقات ذات  

 . الصلة 

مرة واحدة في بداية المنحة  

 الدراسية 

 يورو ٧٠٠

 

قد تتأخر بسبب العمليات اإلدارية الالزمة في بداية    الدراسية لمنحة ل األولى المالية دفعة الأن  عرفةيرجى م

 . الالحقة في بداية كل شهر  المالية  دفع الدفعات يتمسوف ،  لكنالمنحة الدراسية. و

المضيفة. سيتم اإلعالن عن مزيد من التفاصيل بعد القبول في برنامج   جامعة سيتم صرف المنحة من قبل ال

 . القبول بالمنحة على خطاب  مكتوبة المنح الدراسية 

. 

  

المنح الدراسية "آفاق السالم من خالل التعليم في العراق" المشاركة في   الحاصلين علىيُطلب من سوف 

 :دراستهملمساعدتهم على النجاح في  صممت  يالمصاحبة الت  نشطة اال

 (المراد دراستها  اللغة )عادة باللغات المطلوبة لبرنامج الشهادة  دورات• 

 • مقرر إضافي: مدخل إلى العمل العلمي

 التفكير النقدي• دورة إضافية: طرق 

 دراسي بفترة الدراسة • دعم 

 متعلقة بالتعليم والدراسة ، دروس إضافية ر• إذا لزم األم

 

المنح الدراسية   الحاصلين على، سيشارك من المنحة الدراسية الشهري دعم الماليباإلضافة إلى تلقي ال

 نشطة تقديم المزيد من االايضاً سيتم  المصاحبة لمساعدتهم على النجاح في دراستهم. نشاطاتفي ال

 الحاصلين علىدورات تساعد  المرتطبة ببرنامج المنح الدراسية. فعلى سبيل المثال، سوف يتم تقديم

لدعم دخولهم إلى سوق العمل باإلضافة إلى األنشطة   المطلوبة  المهاراتبتطويرالمنح الدراسية 

 . واألنشطة الرياضية( حلقات النقاشخرى المتعلقة ببناء المجتمع والتعايش السلمي )مثل األ

 مزايا إضافية

  

 المنحة الدراسية:  طلب القبول الى 

  دهوكجامعة   فيمنفصل عن طلب المنحة. يجب على المتقدمين التقديم لدراساتهم  للفرع الجامعي طلب القبول 

يمكن العثور على مزيد من  ، منصة التطبيق المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.Zankolineعبر 

المعلومات حول عملية القبول والمواعيد النهائية المعنية هنا: 

https://regayzanko.com/student/index.php     من المتوقع أن يكون الرابط نشًطا بين أواخر(

 (٢٠٢٢سبتمبر وأوائل أكتوبر 

 ليكون طلبك مكتمالُ.   DAADباإلضافة الى التقدم الى منحة    Zankolineيجب التقدم الى منصة  

 

 : DAAD منحةرابط لمنصة 

https://www.daad.de/surveys/212823?lang=en  

 . ٢٦  أيلول ٢٠٢٢الموعد النهائي: 

 

 المستندات المطلوبة )باللغة اإلنجليزية(: 

 معبأة حسب األصول  DAAD• استمارة طلب  

 اإلقامة / جواز السفر • نسخة من بطاقة الهوية الوطنية / تصريح 

 • شهادة الثانوية العامة )إذا كانت متوفرة وقت التقديم(

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين كالجئ / طالب لجوء )إن وجد(  وثقيه• 

 إجراءات التقديم

https://regayzanko.com/student/index.php
https://www.daad.de/surveys/212823?lang=en
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 فيرجى تقديم شهادة من طبيبك مع طلبك.  مزمنة،• إذا أدرجت أي إعاقات أو أمراض 

في حال قبولك في ذلك الفرع الجماعي من خالل منصة   في الطلب  رالمذكو الفرع الجامعيفي   القبول• تأكيد 

Zankoline (للطالب المنحة الدراسية اعطاء  قبل ورقة القبول   تسليم يجب ) 

 

انكا ماريا   ديم الطلب، فيرجى االتصال بالسيدةلتق جيدإذا لم يكن لديك جهاز كمبيوتر مزود باتصال إنترنت  

 لمساعدتك. DAADمنظمة  )باللغة اإلنجليزية أو األلمانية(. ستسعى  )a.meyer@daad.de(ماير 

 

  

خارج صفوف  الجدارة األكاديمية للمتقدمين وأنشطتهم هذه النقاط في عين االعتبار: في عملية االختيار، سيتم

 ودوافعهم باإلضافة إلى خلفيتهم الشخصية.   الدراسية

 

فيما يتعلق بمعايير التقديم الرسمية. سيتم تقييم   DAAD منظمة  من قبل  المقدمة  فحص جميع الطلبات ت سيتم 

. قد يتم التحقق من  GIZ منظمة  بالتشاور مع  DAADمنظمة  ل بواسطة الخلفية الشخصية للمتقدمين بشكل منفص

المعلومات مع جهات االتصال المحلية مثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. سيُطلب من  

  DAADو  GIZ منظمة  مع  بشكل فردي فيديو  قابلةالمشاركة في م معايير بشكل ناجح،المتقدمين الذين يجتازون ال

 " وإلعطاء الفرصة لتقديم مزيد من المعلومات شفهيًاعلومات شخصيةمتنشأ من نموذج " قد لتوضيح أي أسئلة 

 . من قبل المتقدمين للمنحة 

 

األكاديمية. سيتم   تهمستُحال الطلبات التي تجتاز المتطلبات الرسمية إلى المراجعين األكاديميين لتقييم جدار

 . DAAD واسطة ارين من قبل لجنة تتكون من مراجعين أكاديميين محليين ب إجراء مقابالت مع المرشحين المخت 

يجب تقديم جميع الردود المكتوبة   لكنوالعربية.  )سوراني( استمارة الطلب متاحة باللغات اإلنجليزية والكردية 

 باللغة اإلنجليزية. 

 

 والعربية.  (كرمانجيباديني،  )سوراني،والكردية   اإلنجليزية،تتوفر ترجمة بين اللغة  للمقابالت،بالنسبة 

 

 إجراءات االختيار

  

 موقع برنامج المنح الدراسية "آفاق السالم من خالل التعليم في العراق": 

iraq-programme-country-http://www.daad.de/in 

 

 ( PDFأسئلة مكررة )رابط  

 ات إضافيةمعلوم

 

 

a.meyer@daad.de
http://www.daad.de/in-country-programme-iraq
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/infos-services-fuer-hochschulen/st35_in-country_programme_iraq_call_for_scholarship_applications_faq.pdf

