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

برنامج المنح الدراسية "آفاق السالم من خالل التعليم في
العراق"
تدعم منظمة  GIZو  DAADاالشخاص الحاصلين على شهادة الثانوية على اكمال دراستهم لدرجة البكالوريوس من خالل
توفير منح دراسية لهم .سيساعد البرنامج المتقدمين على إنهاء دراستهم بنجاح وتأهيلهم لسوق العمل وإتاحة الفرص للطالب
لاللتقاء والتواصل من خالل تنظيم انشطة مختلفة و متنوعة.
تم تفويض وتمويل برنامج المنح الدراسية داخل اقليم كردستان  /العراق "آفاق السالم من خالل التعليم في العراق" من قبل
الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية ( )BMZويتم تنفيذه من قبل منظمة  GIZبالشراكة مع منظمة
.DAAD

هدف البرنامج
الهدف من البرنامج هو تشجيع ودعم الشباب لمتابعة درجة البكالوريوس في جامعات حكومية وخاصة محددة من قبل المنحة
الدراسية .المنحة الدراسية تستهدف االشخاص الحاصلين على الشهادة الثانوية المؤهلين تأهيال عاليا ً والذين يواجهون عقبات
اجتماعية واقتصادية في وصولهم إلى التعليم العالي وخاصة المتقدمين من األقليات العرقية و  /أو الدينية والالجئين والعائدين
والنازحين داخليا .سيتم منح  ٪50من المنح الدراسية لالناث.
تُمنح المنح الدراسية لدراسة البكالوريوس لمدة  4سنوات في مجاالت الزراعة  /تصنيع األغذية والعلوم البيئية وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت وإدارة األعمال وكذلك العلوم في المجال الطبي في الجامعات المشاركة في إقليم كردستان  /العراق.

األجراءات و االنشطة المرفقة لبرنامج المنح الدراسية
باإلضافة إلى تلقي الدعم المالي الشهري من المنحة الدراسية ،سيشارك الحاصلين على المنح الدراسية في النشاطات
المصاحبة لمساعدتهم على النجاح في دراستهم .سيتم ايضا ً تقديم المزيد من االنشطة المرتطبة ببرنامج المنح الدراسية .فعلى
سبيل المثال ،سوف يتم تقديم دورات تساعد الحاصلين على المنح الدراسية بتطويرالمهارات المطلوبة لدعم دخولهم إلى سوق
العمل باإلضافة إلى األنشطة األخرى المتعلقة ببناء المجتمع والتعايش السلمي (مثل حلقات النقاش واألنشطة الرياضية).

الفروع الجامعية العلمية الممولة والمؤسسات الشريكة المشاركة
في المجموعة األولى ،سيتم توفير ما يصل إلى  30منحة دراسية في جامعات مضيفة مختارة في اقليم كردستان العراق
(شمال العراق).

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

قسم تمريض صحة المجتمع

كلية علوم الهندسة الزراعية

علوم األغذية وضبط الجودة

كلية علوم الهندسة الزراعية

األعمال الزراعية والتنمية الريفية

كلية اإلدارة واالقتصاد

ادارة اعمال

كلية التجارة

علوم الحاسوب

الجامعة الكاثوليكية في أربيل
كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

تكنولوجيا المعلومات

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

علوم الحاسوب

جامعة صالح الدين
كلية العلوم

العلوم البيئية

كلية العلوم

تكنولوجيا المعلومات (علوم الكمبيوتر)

كلية الزراعة وتكنولوجيا األغذية

كلية الزراعة وتكنولوجيا األغذية

كلية اإلدارة واالقتصاد

االدارة

طلب المنحة الدراسية
سوف تجد الطلبات الخاصة لتقديم (مستندات  )PDFعلى كل جامعة من الجامعات المشاركة في نهاية هذه الصفحة كما
سوف تجد في كل مستند  PDFالمعلومات المطلوبة بخصوص طريقة التقديم.
سيتم فتح منصة  DAADللطلبات في  24ايلول .2021
آخر موعد للتقديم هو  25تشرين الثاني .2021

Current Calls for Application
•
•
•

University of Sulaimani: English [pdf-file], [ کوردیpdf-file], [ عربيpdf-file]
Catholic University in Erbil: English [pdf-file], [ کوردیpdf-file], [ عربيpdf-file]
Salahaddin University - Erbil: English [pdf-file], [ کوردیpdf-file], [ عربيpdf-file]

Answers to frequently asked questions: FAQ (in English) [pdf-file]

Further Information
•
•

Video explaining the scholarship programme (in English)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (in English)

Contact person at DAAD headquarters
German Academic Exchange Service (DAAD)
ST35 – Joint Scholarship Programmes Middle East, North Africa
Ms. Anke Maria Meyer
Email: a.meyer@daad.de (Please send your E-Mails in English or German)
Tel.: +49 (0) 228 882-8982
Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Germany
Contact person at DAAD IP in Erbil / KRI:
Louay Haji
Programme Officer | In-Country Scholarship Programme “Prospects for Peace through
Education in Iraq”
Email: haji@daad-iraq.org
Tel: +964 (0) 750 745 1862
German Academic Exchange Service (DAAD) Information Point in Erbil
ETTC, Newroz Street, Erbil
Kurdistan Region - Iraq
https://www.daad.de

