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معلومات اساسية حول المشاركة في الدورة
يتم تطوير وتنظيم الدورات التدريبية من خالل وحدة القانون الدولي لالجئين والهجرة بالمعهد الدولي للقانون االنساني ،المتواجد بسانريمو في
إيطاليا.
أدوات التعلم عبر اإلنترنت:
منصة التعليم عبر االنترنت :الدورات التعليمية يتم استضافها عىل منصة التعليم االلكترونية الخاصة بالمعهد ويمكن الوصول إليها من
خالل الموقع االلكتروني باختيار "الدورات التدريبية" ثم "الدورات التدريبية االلكترونية" ،او من خالل الضغط هنا.
المكتبة االلكترونية :يتم مساعدة المشاركين في الدورة من خالل الموارد المتاحة علي المكتبة االلكترونية ،هذه الموارد تتضمن الصكوك
القانونية الدولية وأوراق الموقف والوثائق والمواد األساسية األخرى المنظمة حسب الموضوعات التي تم تناولها خالل الدورات المختلفة
وهذه متاحة من خالل الموقع الخاص بالمعهد (المكتبة االلكترونية) او من خالل النقر هنا .برجاء مالحظة ان المكتبة االلكترونية هي متاحة
لجميع زوار الموقغ الخاص بالمعهد.
أدوات االتصال :يتم تقديم الجلسات المباشرة للدورات التدريبية عبر اإلنترنت من خالل برنامج زووم ،ويمكن تحميل البرنامج عن طريق
الرابط التاليhttps://zoom.us/download :
هيكل الدورات عبر اإلنترنت:
يتم تنظيم الدورات التدريبية عبر اإلنترنت في وحدات مختلفة ذات صلة بالمحتوى  ،بهدف توفير تحليل متعمق لموضوع الجلسة ،بما في ذلك
القضايا الشاملة .تتكون الدورات من جلسات مباشرة وجلسات ذاتية.
تتم جدولة الجلسات الحية مسبًق ا وتستمر عادًة ما بين  90و  120دقيقة من خالل تطبيق زووم (انظر أعاله).
يتم إكمال الجلسات الذاتية وفًق ا لسرعة وتيرة المشاركين الخاصة ،ويجب إجراؤها قبل بداية الجلسة التالية ويتكون هذا النوع من الجلسات
عادًة من مقاطع فيديو مسجلة مسبًق ا و/أو مواد مرجعية محددة ،يتم تحميلها عىل منصة التعليم االلكتروني (انظر أعاله).
منهجية التدريس:
يتم تقديم الدورات التعليمية عبر اإلنترنت من خالل مزيج من النظرية والتطبيق ،وهذا يتم بهدف تسهيل عملية التعلم وتنفيذ المعرفة
المكتسبة خالل الجلسات.
سيتمكن المشاركون من الوصول إىل مؤتمرات إلكترونية وحلقات للمناقشة وسوف يناقش المشاركون دراساة حاالت متعددة وكثلك
مهام متعددة ،وسيتلقون بشأنها تعليقات مخصصة وفردية.
ستتاح الفرصة للمشاركين لتبادل الممارسات والخبرات مع الخبراء الدوليين الذين يقدمون الجلسات المواضيعية لورشة العمل ،ومع
الزمالء من مختلف الخلفيات المهنية والجغرافية.
اللغة:
من الضروري أن يكون لدى المشاركين معرفة جيدة بلغة عمل الدورة التدريبية االلكترونية ،حيث سيتعين عليهم القراءة والتشاور في وثائق
العمل ومتابعة المحاضرات والمناقشات .هذا مع العلم أنه لن يتم توفير الترجمة الفورية.
لن يتم النظر في طلبات المرشحين الذين ال يمتلكون المهارات اللغوية المطلوبة للدورات التعليمية ،ألن هذا يمكن أن يكون له تأثيرا ضارا عىل
تجربة التعلم للمشاركين اآلخرين.

منح الشهادة:
سيتم منح الشهادة للمشاركين الذين يحضرون الدورة التدريبية االلكترونية بالكامل (بما في ذلك الجلسات الحية والفردية) باإلضافة إىل
تقديمهم لجميع المهام اإللزامية والتعليقات خالل المواعيد النهائية المحددة.
التقديم وعملية االختيار:
للمشاركة في الدورات التدريبية عبر اإلنترنتُ ،يطلب من المتقدمين ملء وتقديم نموذج التسجيل الذي يمكن الوصول إليه من خالل موقع
المعهد عىل الويب.
بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات المحدد لكل دورة تدريبية ،سيتم إبالغ المرشحين في الوقت المناسب بحالة طلباتهم.
رسوم التسجيل:
تبلغ تكلفة المشاركة في الدورات االلكترونية  750يورو.
يجب أن يتم تحويل رسوم التسجيل من قبل مقدم الطلب المختار قبل بدء النشاط التدريبي.
المساعدة المالية:
يتوفر عدد محدود من المنح الدراسية للدورات التدريبية االلكترونية ،وبالتالي ال يمكن ضمان هذه المنح عن طريق التقديم فقط.
تعتمد المنح الدراسية عىل األموال المتاحة للمعهد بفضل المساهمة الكريمة من المانحين .للتقدم بطلب للحصول عىل منحة دراسية ،يجب
عليكم تفصيل ذلك في الخانة المخصصة بالمنح في نموذج التسجيل.
سياسة اإللغاء:
لن يتحمل المشاركون الذين تم استالم طلب إلغاءهم بما يزيد عن  14يوًم ا قبل تاريخ بدء الدورة التدريبية عبر اإلنترنت أي التزامات
باستثناء الرسوم المصرفية.
سيتحمل المشاركون الذين تم استالم طلب إلغائهم من  8إىل  14يوًم ا قبل تاريخ بدء الدورة التدريبية االلكترونية رسوًم ا إدارية تساوي ٪50
من الرسوم.
سيتحمل المشاركون الذين تم استالم طلب إلغائهم خالل  7أيام قبل تاريخ البدء أو بعد بدء الدورة التدريبية عبر اإلنترنت ،رسوًم ا إدارية
تساوي  ٪100من الرسوم.
اإلدارة والدعم:
لمزيد من المعلومات أو
refugee.department@iihl.org
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إذا كان طلبكم متعلًق ا بنشاط تدريبي معين  ،فيرجى تحديد الدورة التدريبية االلكترونية المشار إليها في موضوع البريد اإللكتروني.
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