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برنامج المنح الدراسية "آفاق السالم من خالل التعليم في  

 "العراق 

من خالل   درجة البكالوريوسكمال دراستهم لاالشخاص الحاصلين على شهادة الثانوية على ا DAADو  GIZمنظمة تدعم 

على إنهاء دراستهم بنجاح وتأهيلهم لسوق العمل وإتاحة الفرص للطالب   متقدمين. سيساعد البرنامج اللهم توفير منح دراسية

 مختلفة و متنوعة.من خالل تنظيم انشطة  لاللتقاء والتواصل

"آفاق السالم من خالل التعليم في العراق" من قبل   اقليم كردستان / العراقوتمويل برنامج المنح الدراسية داخل  فويضتم ت

 منظمة بالشراكة مع  GIZ من قبل منظمة تنفيذهيتم ( وBMZالوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية )

DAAD. 

  هدف البرنامج 

وخاصة محددة من قبل المنحة   الهدف من البرنامج هو تشجيع ودعم الشباب لمتابعة درجة البكالوريوس في جامعات حكومية

 المنحة الدراسية تستهدف االشخاص الحاصلين على الشهادة الثانوية المؤهلين تأهيال عالياً والذين يواجهون عقباتالدراسية. 

ئدين  اجتماعية واقتصادية في وصولهم إلى التعليم العالي وخاصة المتقدمين من األقليات العرقية و / أو الدينية والالجئين والعا

 ٪ من المنح الدراسية لالناث.  50والنازحين داخليا. سيتم منح 

سنوات في مجاالت الزراعة / تصنيع األغذية والعلوم البيئية وتكنولوجيا  4تُمنح المنح الدراسية لدراسة البكالوريوس لمدة 

 مشاركة في إقليم كردستان / العراق. المعلومات واالتصاالت وإدارة األعمال وكذلك العلوم في المجال الطبي في الجامعات ال

 المرفقة لبرنامج المنح الدراسية  نشطةو اال األجراءات

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

فعلى   .المرتطبة ببرنامج المنح الدراسية نشطةتقديم المزيد من االايضاً سيتم  المصاحبة لمساعدتهم على النجاح في دراستهم.

لدعم دخولهم إلى سوق   المطلوبة المهاراتبتطويرالمنح الدراسية   الحاصلين علىدورات تساعد  سبيل المثال، سوف يتم تقديم

 . واألنشطة الرياضية( حلقات النقاشالعمل باإلضافة إلى األنشطة األخرى المتعلقة ببناء المجتمع والتعايش السلمي )مثل 

 والمؤسسات الشريكة المشاركةالممولة   العلمية  فروع الجامعية ال 

 . ت مضيفة مختارة في اقليم كردستان العراقمنحة دراسية في جامعا ٤٠ما يصل إلى   وفير، سيتم تالدفعة الثانيةفي 

 تشارك الجامعات التالية في برنامج المنح الدراسية كمؤسسات شريكة:
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 جامعة السليمانية

 قسم تمريض صحة المجتمع  كلية التمريض 

 علوم األغذية وضبط الجودة  كلية علوم الهندسة الزراعية 

 الزراعية والتنمية الريفيةاألعمال  كلية علوم الهندسة الزراعية 

 ادارة اعمال  كلية اإلدارة واالقتصاد 

  علوم الحاسوب ةكلية التجار

 

 الجامعة الكاثوليكية في أربيل 

 تكنولوجيا المعلومات  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 علوم الحاسوب كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 

 جامعة صالح الدين

 العلوم البيئية كلية العلوم 

 تكنولوجيا المعلومات )علوم الكمبيوتر(  كلية العلوم 

 كلية الزراعة وتكنولوجيا األغذية كلية الزراعة وتكنولوجيا األغذية

 االدارة كلية اإلدارة واالقتصاد 

 

 جامعة دهوك

 اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية كلية علوم الهندسة الزراعية 

 علوم الكمبيوتر العلوم كلية 

 المخبرية الطبية العلوم كلية العلوم الصحية 

 إدارة األعمال  كلية اإلدارة واالقتصاد 

 طلب المنحة الدراسية
  في نهاية هذه الصفحة كما كل جامعة من الجامعات المشاركةعلى ( PDFلتقديم )مستندات الطلبات الخاصة  سوف تجد

  بأ  ١٨في   طلباتلل DAAD منصةم فتح ت التقديم. طريقةالمعلومات المطلوبة بخصوص  PDF سوف تجد في كل مستند

 ٢٠٢٢  أيلول ٢٦آخر موعد للتقديم هو . ٢٠٢٢

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

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

