تعلن

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

لبرنامج "رواد ورائدات الغد"
برنامج "رواد ورائدات الغد" الذي توفره مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية (ميبي) هو برنامج لخريجي وخريجات المدارس الثانوية في الشرق
األوسط وشمال افريقيا اللذين لديهم القدرة والدافعية ومن خلفيات اقتصادية متواضعة .يوفر البرنامج فرص دراسية وتدريبية لمدة أربع سنوات في
جامعات امريكية للتعليم العالي في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا.
الطلبة والطالبات المؤهلين يشملون الذكور واإلناث الذين لديهم االمكانيات القيادية ويعكسون التنوع الثقافي والديني والجغرافي في المنطقة ،والذين ال
تسمح لهم ظروفهم االقتصادية بتحمل تكاليف الدراسة الجامعية لمدة أربعة سنوات في هذه الجامعات ،بالرغم من قدرتهم على الحصول على القبول.
يهدف برنامج "رواد ورائدات الغد" إلى بناء كادر من القادة الشباب والشابات الجامعيين الذين يتمتعون بقدرات مهنية تمكنهم من ان يصبحوا
رواد ورائدات تغيير في األعمال والمجتمع على النطاق المحلي والوطني .ويهدف البرنامج ايضا إلى تنمية المهارات القيادية وروح العمل التطوعي لدى
الطلبة والطالبات الجامعيين المتميزين وذلك في الجامعة األمريكية في بيروت ( )AUBوالجامعة اللبنانية االمريكية ( )LAUوالجامعة األمريكية
في القاهرة )AUC(.سينضم الطالب والطالبات الذين سيتم اختيارهم إلى  559من خريجي برنامج "رواد ورائدات الغد" الذين شاركوا في البرنامج سابقا.
يمكن للطالب والطالبات الذين تم اختيارهم أن يحصلوا على شهادتهم الجامعية في إحدى التخصصات المقدمة من احدى الجامعات المذكورة أعاله .على
أن يكونوا على استعداد للبدء في البرنامج في خريف عام  .2021ويتوقع من هؤالء الطالب والطالبات الحفاظ على معدل  3.0على االقل
في الجامعة ،واالنخراط في نشاطات خدمة المجتمع والبرامج التدريبية ،والمشاركة في الدراسة لمدة فصل في الواليات المتحدة .يتوقع من الطالب التمتع
بمهارات قوية في اللغة اإلنجليزية ،كما ويمكن توفير بعض التدريبات اللغوية لبعض للمتأهلين.
تشمل المشاركة في البرنامج :تغطية كاملة للرسوم الدراسية (لمدة أقصاها أربع سنوات أكاديمية) في إحدى الجامعات المشاركة ،والتأمين الصحي،
والسكن ،ومصروف شهري خالل السنة الدراسية ،وتذكرتين ذهابًا وإيابًا سنويًا من وإلى وطنك ،والمشاركة في ورش عمل عن القيادة
المدنية والتأهيل المهني ،وفرص للتدريب ،وإرشاد أعضاء هيئة التدريس والتوجيه.
شروط التأهل:
• أن يكون طالب /طالبة في السنة األخيرة من المرحلة الثانوية أو أن يكون قد تخرج في عام  2019أو .2020
• أن يكون مواطنا /مواطنة يمني /يمنية أو أن يكون من حملة جواز سفر يمني ساري المفعول.
• حاصل على عالمات أكاديمية متفوقة.
القدرة على التحدث والكتابة باللغة اإلنجليزية مع الحصول على درجة  490في اختبار التوفل ) TOEFL (ITPأو  55في اختبار التوفل
•
( TOEFL )iBTكحد أدنى على أال يتعدى سنتين من تاريخ تلك النتيجة
• قد يتمكن الطالب والطالبات المؤهلين من الحصول على تدريب لغة انجليزية مكثف لمدة قد تصل الى سنة.
• النضج والمرونة واإلمكانيات القيادية.
• الحفاظ على معدل عالي والنجاح في االختبارات النهائية لمرحلة الثانوية العامة.
• القدرة على بدء البرنامج في أغسطس /أيلول .2021
مالحظة :ال يحق للمواطنين األمريكيين أو المقيمين الدائمين في الواليات المتحدة التقديم
إذا لم تتوفر لديكم نتيجة اختبار التوفل أو إذا مضى على خضوعكم لالختبار أكثر من عاميين ،يرجى منكم االتصال بامديست لتحديد موعد
للخضوع لالختبار.

آخر موعد لقبول الطلبات هو  4ديسمبر2020
لمزيد من المعلومات ،زوروا موقعناwww.amideast.org/tl :
ألي أسئلة ،يرجى منكم االتصال بامديست على
البريد االلكتروني Advising-yemen@amideast.org :الهاتف 71/70/235069-02:تحويلة121 :

لمزيد من التفاصيل عن برنامج مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية ،نرجو زيارة الموقع التاليhttps://mepi.state.gov :

