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األمريكية  الخارجية  الشؤون  لوزارة  )ميبي(  أوسطية  الرشق  األمريكية  الرشاكة  مبادرة 
من  العليا  الدراسات  و  البكالوريوس  لطلبة  منحا  يوفر  الذي  الغد  رواد  برنامج  ترعى 
وسوريا،  وتونس،  واملغرب،  وليبيا،  ولبنان،  واألردن،  والعراق،  ومرص،  والبحرين،  الجزائر، 
واالقتصادية  االجتامعية  الطبقات  الربنامج طلبة من  يخدم  واليمن.  الغربية وغزة،  والضفة 
والجغرايف  والديني  الثقايف  التنوع  ليمثلوا  املحرومة 
يُنتقى  افريقيا.  وشامل  األوسط  الرشق  ملنطقة 
وأدائهم  القيادة  عىل  املحتملة  لقدرتهم  هؤالء 
الرشاكة  مبادرة  برسالة  يتقدم  الغد  رواد  األكادميي. 
لتعزيز  األوسط  والرشق  املتحدة  الواليات  بني 
املؤسسات،  وبناء  الدويل،  والتعاون  الثقايف  التفاهم 
ومشاطرة املعرفة، والتنمية االقتصادية بني الواليات 
افريقيا.  وشامل  األوسط  الرشق  ومنطقة  املتحدة 

تشارَك برنامج رواد الغد ألكرث من ستة عرش سنة مع الجامعات الرائدة 

ذات األسلوب األمرييك يف املنطقة لتزود املشاركني باملعرفة واملهارات االزمة 

األمريكية  الجامعة  مثل  العاملية  بالجامعات  بااللتحاق  الناجعة.  للقيادة 

يف القاهرة، والجامعة األمريكية يف بريوت، والجامعة اللبنانية األمريكية 

قوتهم  يطوروا  الغد  رواد  الحرّة،  الفنون  تقاليد  إىل  جذورها  متتد  التي 

تواجه مجتمعاتهم،  التي  للتحديات  املبتكرة  والحلول  النقدي  التفكري  يف 

ومنطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا، والعامل. 

إضافة إىل العمل األكادميي، رواد الغد لهم إمكانية االلتحاق بتدريبات مثرية، وتوجيه و ارشاد من األساتذة 

الجامعيني املخصصني وورشات إثراء التي تطور قدراتهم عىل القيادة. املشاركني من طلبة البكالوريوس لهم 

الفرصة للدراسة يف الخارج يف الواليات املتحدة ملدة فصل درايس واحد. ومبشاركتهم مع املجتمعات املحليّة 

االمريكية ومجتمعاتها  للثقافة  يعمقون فهمهم  نشاطات مدنية،  واملشاركة يف  تطوعية  املضيفة عرب مشاريع 

املتنوعة. وعند رجوعهم لبلدانهم، ينخرط املشاركون يف شبكة خريجني الربنامج التي تشمل 1000 قيادي يف 

كافة أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا. 
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 للتعرف أكرث عىل برنامج رواد الغد والبدء يف تقديم
التايل:   االستامرة، ميكنكم زيارة املوقع 
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املؤهالت

البكالوريوس مرحلة  برنامج 

تُقبل طلبات التقديم حتى الخامس من ديسمرب/كانون األول، 2022

محمول  	 وكمبيوتر  املدرسية  الكتب 

تذكرتني للعودة إىل الوطن مرّتني يف  	
لسنة  ا

فصل درايس يف الخارج يف الواليات  	
املتحدة

جامعي 	 تأمني صّحي 

التدريس  	 يف  كمساعد  للمشاركة  فرص 
العليا املراحل  كطالب يف  والبحث 

التسجيل  	 ورسوم  الدراسية  الرسوم 
بالجامعات

السكن 	 رسوم 

مرصوف شهري 	

واإلقامة 	 التأشرية  رسوم 

جامعي 	 تأمني صّحي 

الربنامج يشمل التايل 

الجزائر  	 البلدان:   هذه  أحد  لجنسية  حامال  يكون  أن  املشارك  عىل 
وتونس  واملغرب  وليبيا  ولبنان  واألردن  والعراق  ومرص  والبحرين 
وذوي  األمريكيون  املواطنون  واليمن.  الغربية/غزة  وسوريا والضفة 

اإلقامة الدامئة يف الواليات املتحدة غري مؤهلني لتقديم طلب. 

الذين  	 الطلبات  ومقدمي  الثانوي  التعليم  يف  األخرية  السنة  طلبة 
عليهم  طلبهم  تقديم  بعد   .2022 يف  الثانوية  املدرسة  من  تخرجوا 

املحافظة عىل نجاحاتهم املدرسية والنجاح يف امتحان التخرج. 

نتائج مدرسية قوية.  	

النضج والقدرة عىل التأقلم و االمكانيات القيادية.    	

كحد  	  55 عىل  الحصول  يلزم  وكتابًة.  نطًقا  اإلنجليزية  اللغة   إجادة 
الحصول  تاريخ  يتجاوز  أال  )عىل   TOEFL iBT اختبار  لدرجة  أدىن 
بالجامعة.  التسجيل  للقبول/  الطلب(  تقديم  تاريخ  من  عامني  عليه 
اللغة  عىل  مكثف  تدريب  عىل  للحصول  مؤهلون  الطالب  يكون  قد 

اإلنجليزية إذا لزم األمر.

إمكانية السفر لبدأ الربنامج يف أغسطس-آب/سبتمرب-أيلول 2023.  	

إبداء الحاجة املادية كام يقتضيه برنامج رواد الغد وسياسات االعانة  	
املستحقني  من  يكونوا  أن  الطلبات  مقدمي  عىل  للجامعة.  املالية 
اقتصاديا و اجتامعيا وعليهم توفري السندات من الوثائق املالية.      

عىل املشارك أن يكون حامال لجنسية أحد هذه البلدان:  الجزائر  	
وتونس  واملغرب  وليبيا  ولبنان  واألردن  والعراق  ومرص  والبحرين 
وسوريا والضفة الغربية/غزة واليمن. املواطنون األمريكيون وذوي 

اإلقامة الدامئة يف الواليات املتحدة غري مؤهلني لتقديم طلب. 

نتائج مدرسية قوية.  	

النضج والقدرة عىل التأقلم و االمكانيات القيادية.    	

من  	 مطلوب  هو  ما  حسب  االنجليزية  اللغة  يف  الطالقة  اثبات 
برنامج الدراسات العليا املخصص. 

عيل املشاركني االلتزام بإنهاء دراستهم للامجستري يف غضون عامني  	
دراسيني. 

أغسطس-آب/سبتمرب-أيلول  	 يف  الربنامج  لبدأ  السفر  إمكانية 
 .2023

وسياسات  	 الغد  رواد  برنامج  يقتضيه  كام  املادية  الحاجة  إبداء 
من  يكونوا  أن  الطلبات  مقدمي  عىل  للجامعة.  املالية  االعانة 
من  السندات  توفري  وعليهم  اجتامعيا  و  اقتصاديا  املستحقني 

املالية.         الوثائق 

العليا املرحلة  برنامج 

معنا!  تواصل 
facebook.com/TLMEPI

twitter.com/TLMEPI

instagram.com/TLMEPI

help@tomorrowsleadersprogram.org


