تعلن

مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية
التابعة لوزارة الخارجية األمريكية وأمديست
عن فتح باب التقديم

لبرنامج المنح الدراسية "رواد الغد" للسوريين
برنامج "رواد الغد" للمنح الدراسية الذي توفره مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية هو برنامج مفتوح لخريجي المدارس الثانوية الذين لديهم مؤهالت
والمحرومين اقتصاديا وغير القادرين على تحمل أتعاب التعليم الجامعي في الشرق األوسط وشمال افريقيا .يوفر البرنامج منح دراسية وفرص تدريبية لمدة
أربع سنوات في جامعات امريكية ذات مستوى عالي في منطقة الشرق األوسط.
يتمثل الطلبة المؤهلين من الذكور واإلناث الذين يعكسون تنوع المنطقة الثقافي والديني والجغرافي والذين ال تسمح لهم خلفيتهم االجتماعية واالقتصادية بتحمل
تكاليف الدراسة الجامعية لمدة أربعة سنوات بالرغم من قدرتهم على الحصول على القبول الجامعي .يجب على الطالب الذين سيتم اختيارهم أن يكونوا على
استعداد للبدء في البرنامج في خريف عام .2019
ويهدف برنامج "رواد الغد" إلى بناء كادر من القادة الشباب الواعدين والمثقفين والذين يتمتعون بقدرات قيادية تمكنهم من ان يصبحوا روادا في األعمال والمجتمع
والوطن .ويهدف البرنامج ايضا إلى تنمية المهارات القيادية وروح المشاركة المدنية والعمل التطوعي لديهم وذلك في الجامعة األمريكية في بيروت ) (AUBو
الجامعة اللبنانية االمريكية ) .(LAUسينضم الطالب الذين سيتم اختيارهم إلى  447من خريجي برنامج "رواد الغد" الذين شاركوا في البرنامج سابقا.
يمكن للطالب الحائزين على المنحة أن يحصلوا على شهادتهم الجامعية في إحدى التخصصات المقدمة من احدى الجامعات المختارة .ويتوقع من هؤالء الطالب
الحفاظ على معدل  3.0على االقل في الجامعة واالنخراط في نشاطات خدمة المجتمع وبرامج تدريبية مختلفة.
تشمل المنحة التالي :السفر وتكاليف الدراسة لمدة أربع سنوات بإحدى الجامعات المختارة ،والتأمين في حالة الحوادث أو المرض ،والسكن ومصروف شهري
خالل السنة الدراسية
شروط التأهل:
 أن يكون طالبا/ة في السنة األخيرة من المرحلة الثانوية أو أن يكون قد تخرج في عام  2018او .2017
 أن يكون مواطنا/ة سوري/ة أو أن يكون من أولئك المخولين بحمل جواز سفر سوري بما في ذلك السوريون الذين يعيشون خارج سوريا.
 حاصل/ة على عالمات أكاديمية متفوقة.
 القدرة على التحدث والكتابة باللغة اإلنجليزية مع الحصول على درجة  55كحد أدنى في اختبار التوفل ) TOEFL (RPDTأو درجة  55كحد
أدنى في اختبار التوفل ) TOEFL (iBTعلى أن ال يتعدى سنتين من تاريخ تلك النتيجة.
 قد يتمكن الطالب المؤهلين من الحصول على تدريب لغة انجليزية مكثف لمدة قد تصل الى سنة.
 النضج والتفتح االجتماعي والمهارات القيادية.
 الحفاظ على معدل عالي والنجاح في االختبارات النهائية للصف الثالث الثانوي.
 القدرة على بدء البرنامج في أغسطس /سبتمبر .2019
مالحظة :المواطنون األمريكيين غير مؤهلين للتقديم
إذا لم يتوفر لديكم نتيجة امتحان التوفل أو إذا مضى على خضوعكم لالختبار أكثر من عامين ،يرجى منكم االتصال بامديست لتحديد موعد للخضوع لالختبار

آخر موعد لقبول الطلبات هو  15تشرين الثاني 2018
لمزيد من المعلومات ،زوروا موقعنا  www.amideast.org/tlوhttps://mepi.state.gov
ألي أسئلة ،يرجى منكم االتصال بأمديست على
البريد االلكتروني  Lebanon@amideast.org:الهاتف+961-1-989901 ext.162 :

لمزيد من التفاصيل عن برنامج مبادرة الشراكة األمريكية الشرق األوسطية
المرجو زيارة الموقع التالي www.mepi.state.gov:

