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 :حول برنامج الزمالةمعلومات 
على تطوير المهارات التي يحتاجونها لبناء حركات اجتماعية وسياسية  يينيساعد برنامج زمالة قادة العراق الجيل القادم من القادة العراق

الناشطين الشباب من جميع أنحاء العراق لثالث دورات تدريبية على مدار العام، حيث يتألف كل يجمع برنامج الزمالة . مستدامة و تحويلية

إضافيًا على  اتن إرشادويتلقى المشارك. م المكثف مع مدربين دوليين ومتحدثين ضيوف رفيعي المستوىيتدريب من ثالثة أيام من التعل

ر دوليًا بعد انتهاء وطتللفرص الأفضل المشاركين في الفصل المزيد من  منحويتم الفاصلة بين التدريبات،  اتالفتر فردية فيشكل جلسات 

سوف ينضم خريجو البرنامج إلى شبكة من الخريجين الالمعين من الزمالء السابقين الذين يمثلون الجيل القادم من صانعي  الزمالة. و

و ( KAS)، مؤسسة كونراد أديناور(AUIS)كية في العراق، السليمانية الزمالة هي مبادرة مشتركة بين الجامعة األمري. التغيير العراقيين

GPD Charitable Trust .تكاليف التعليم والسكن والسفر لكافة ةتغطي هذا البرنامج يشمل. 
 

 :شخص في كل زمالة 25، سيتم قبول  2018/19 يهناك مساران للزمالة في دورة عام
 

 
 زمالة الناشط االجتماعي

الزمالة نشطاء المجتمع المدني الشباب، وتوفر التدريب على المهارات التي يحتاجونها لبناء حمالت فعالة ومستدامة وحركات تستهدف هذه 

خالل البرنامج يتعلم المشاركين كيفية تطوير استراتيجيات الحملة و تحديد دوائر الدعم  والدعوة  مع واضعي السياسات، وكيفية . التغيير

كما يشارك الزمالء في التأمل الشخصي لتحديد الطرق التي يمكنهم من خاللها تحسين . و استخدام الروايات في اإلقناعبناء الوعي العام 

سيقوم الزمالء بتطوير وإطالق حمالت واقعية،  البرنامج،كجزء من . أساليب القيادة لديهم التي تمكنهم من بناء وتحفيز فرق من المؤيدين

 .للحمالت األكثر فعالية لتمكينهم من النجاح المستمر مكثفوقد يتم تقديم دعم 
 
 

 زمالة المرشح السياسي
تستهدف هذه الزمالة الناشطين السياسيين الشباب الذين يرغبون في إحداث تغيير إيجابي في العراق من خالل المشاركة في العملية 

في  ن على العملية االنتخابيةوسيتعرف المشارك. اتهم المهنيةخالل حي الحقةالترشح لالنتخابات في مرحلة  ريدونالسياسية، والذين ي

ائر الحملة، وكيفية تجميع فريق الحملة، وكيفية تحليل البيانات االنتخابية وتحديد الدو استراتيجيةالعراق، وسوف يقومون بدراسة كيفية بناء 

ن في كيفية وكما سينظر المشارك. فعالية باستعمال وسائل اإلعالماالنتخابية، وكيفية إدارة توعية الناخبين، وكيفية تحقيق أقصى قدر من ال

 .الحفاظ على قيمهم وكيفية تجنب الممارسات الفاسدة، وسوف يدرسون أمثلة حول كيفية استخدام العملية السياسية لتحقيق تحول إيجابي
 
 

 :ر االختيارييامع
 :ينبغي للمرشحين لبرنامج زمالة قادة العراق

 يكونوا مواطنين عراقيين وسكان العراق أن -
 تقريبًا 35و  25أن يكونوا ما بين سن  -
 األنشطة السياسية/أن يكون لديهم أكثر من عامين من الخبرة في النشاط االجتماعي أو الحمالت -
 تمتعوا بإنجازات استثنائية على االصعدة االكاديمية أو المهنية أو الشخصيةيأن  -
دورات التدريبية الثالثة، وقراءة جميع المواد التحضيرية، والمشاركة في جلسات اإلرشاد بين الدورات االلتزام بحضور جميع ال -

 .نشطة التابعة للزمالةاألومتابعة  التدريبية،
 

 :كما نتوقع من المشاركين أن يكونوا
 لتوسيع أدوارهم كقادة سياسيين واجتماعيين، و متحمسين إلحداث تغيير إيجابي سلمي في العراق نومكرس -
 سلوك ايجابي، و يظهرون المثابرة والمبادرة وذو -
 ن فكريا، و متسامحين نحو وجهات النظر المتنوعة ومستعدين لتحمل المخاطروفضولي -



   

 الشخصيةن بدعم القيم الديمقراطية وممارسة النزاهة وملتزم -
 وعلى استعداد للمساهمة في وتعزيز تجربة المشاركين اآلخرين اآلخرين،مرشدين و لديهم شغف لالستثمار في  -
 متواضعون وقادرين على طلب المساعدة. مستعدون للتدريب و يبحثون عن التغذية الراجعة -
 و لديهم رسالة وروح االبتكار النتائج،موجهين نحو  -
 للتحالفات الذين يمكنهم التفاوض بشكل فعال وإدارة الصراع كعضو في الفريق موجهين نحو الخدمة و بناة -
في وضع يمكنهم من المشاركة مع الزمالء، أو الطالب، أو الجماهير األوسع االفكار التي تعلموها  وجهات االتصال التي اكتسبوها  -

 خالل برنامج زمالة قادة العراق
 في الكلمة المكتوبة والمنطوقةقادرون على االستماع والتواصل بفعالية  -
 قادرون على إثبات إمكانات القيادة -

 
 

 .يسعى برنامج الزمالة إلى تنوع التمثيل فيما يتعلق بالمحافظة والعرق والدين والجنس

 
 

 :الطلبات عملية تقديم
آخر موعد لتقديم . www.iraqfellows.org/apply التالية: صفحة اإلنترنت على االستمارة المتوفرة، يرجى ملء الطلباتلتقديم 

 .منتصف الليل بتوقيت العراق 2018سبتمبر  9 يقع فيالطلبات 
 .ilf@auis.edu.krdأي أسئلة حول الزمالة أو عملية التقديم، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  مإذا كان لديك

 
 :عملية االختيار

 .للمشاركة في برامج الزمالة الموافقة تم تسكايب قبل أن  عبر مقابلةسيتم دعوة أفضل المتقدمين للمشاركة في 
 

 


