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 شروط ال
 أحد البالد العربيةجنسية أن يحمل المتقدم  -
 المنحةعامًا عند بدء  35أن يقل عمره عن  -
 شهادة إتمام دراسة جامعيةأن يكون حاصاًل على  -
 بدرجة جيد جداً اللغة األلمانية أن يتقن  -
يكون  أنو والعالقات بينها، اهتمام بالشؤون السياسية أن يكون لديه  -

 سياسي /نشاط اجتماعي لديه 
 

 2016 كانون الثاني/  يناير 31 آخر موعد لتقديم الطلبات
 دخوللمزيد من المعلومات حول إجراءات التقدم إلى المنحة، الرجاء  -

  .www.bundestag.de/ips_arabischالصفحة التالية: 

 التقدم لنيل المنحة. طلب تجدونعلى هذه الصفحة 

 مثليةالمالمرجو إرسال أوراق الترشح كاملة بالبريد اإلليكتروني إلى  -
 PDF، على أن تكون على نسق المستندات المنقول كاأللمانية في وطن

وأن يكون اسم الملف المرفق يتكون من االسم العائلي واالسم الشخصي 
 (.االسم الشخصي-االسم العائليللمتقدم )على سبيل المثال: 

 
 يالتنسيق البرلمان

جنة في ليتم التنسيق داخل البرلمان بواسطة مجموعة األمناء المسؤولة 
 .الداخلية بمجلس الحكماء )لجنة الشيوخ(الشؤون 

 

 

 

 
 الطبع والنشر

 العامة العالقات األلماني، قسم البوندستاغ :الناشر
 التحرير: غيورغيا روار، برلين

 الترجمة: قسم الترجمة بالبوندستاغ األلماني
  / Berno Buff, Berlin Regelindis Westphal Grafik-Design:التصميم والصف

 2014، نوفمبر ZT 5التعديل: البوندستاغ األلماني، قسم 
 ،uebeleمكتب: 2008اإلعداد  ،Prof. Ludwig Giesالتصميم  واضع :نسر البوندستاغ:

 شتوتغارت
 DBT / Thomas )الغالف(؛  Marcus Zumbansenالصور: البوندستاغ األلماني / 

Trutschel / photothek قاعة الجمعية العامة(؛( / Ute Grabowsky DBT   صورة(
 المرت(

 

 2015 / تشرين الثاني تحريراً في: نوفمبر
 محفوظة الحقوق كافة ؛األلماني حقوق الطبع: البوندستاغ

 

غير  -مبدئياً  –هي و .اإلعالمي البرلماني العمل إطار في المطبوعة هذه األلماني البوندستاغ أصدر
 المرشحين أو النواب، أوأو الكتل النيابية،  األحزاب، قِبل من استخدامها يجوز المخصصة للبيع، كما 

 االنتخابية. الدعاية أغراض في سيما ال الدعائية، أنشطتهم في لالنتخابات
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 البرلمان األلماني؟ هل تريد التعرف على

 
سبتمبر / ي ف أربعة أسابيع في برلين لقضاءيدعوكم البوندستاغ األلماني 

 .2016عام  أيلول

اعدة الصالعربية المواهب من المهتمين بالسياسة يتوجه البرنامج إلى 
ي ف القيم الديمقراطية األساسيةيرغبون في العمل على تحقيق الذين 
 . بالدهم

يعطي البوندستاغ األلماني هؤالء الشباب الفرصة للتعرف على النظام 
من  في البرلمان القرار السياسيةالبرلماني في ألمانيا وعمليات صنع 

. عبر التدريب العملي لمدة أسبوع لدى أحد النواب خالل برنامج مكثف
لديك فرصة معايشة عمل النائب في مكتبه وأن تتعرف إلى صانعي 

اختيار بلجنة مستقلة من البوندستاغ األلماني  القرار السياسي. وستقوم
 الفائزين بالمنحة.

 
 

 المنحة
 

يورو.  500المشاركات على منحة شهرية قدرها و يحصل المشاركون 
 ملوتح، في مجمع سكني توفير أماكن مجانية لإلقامةوتتضمن المنحة 

ين نفقات التأمين الصحي والتأم وكذلك .هاالسفر إلى برلين ومنتكاليف 
 .ضد المسؤولية عن الحوادثو ضد الحوادث 
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رئيس البوندستاغ األلماني 
برنامج نوربرت المرت، راعي 
 المنح البرلمانية الدولية
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