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العام الدراسي

2023–2024

تُقبل طلبات التقديم حتى 

الخامس من ديسمبر/كانون 

األول، 2022

دخل برنامج رواد 

الغد في شراكة مع 

الجامعات األمريكية 

البارزة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا 

)MENA( ألكثر من 16 
عاًما لتزويد المشاركين 

بالمعرفة والمهارات 

الالزمة للقيادة الفعالة. 

فقد أصبح بإمكان قادة 

المستقبل العمل عىل 

تطوير القوة في التفكير النقدي وإيجاد حلول إبداعية للتحديات 

التي تواجه مجتمعاتهم، في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

)MENA(، والعالم من خالل االلتحاق بجامعات عالمية المستوى 
لها حذور متأصلة في فنون األعمال التقليدية الحرة مثل الجامعة 

األمريكية في القاهرة، والجامعة األمريكية في بيروت، 

والجامعة اللبنانية األمريكية. 

فضاًل عن عملهم األكاديمي، يتمتع رواد الغد بإمكانية حصولهم عىل 

دورات تدريبية داخلية ممتازة، وموجهين متخصصين من 

أعضاء هيئة التدريس وورش عمل ثرية تساعدهم عىل تطوير 

قدراتهم الروادة. يتمتع المشاركون الجامعيون بفرصة الدراسة في 

الخارج في الواليات المتحدة لمدة فصل دراسي واحد. وبالتعامل مع 

المجتمعات المضيفة من خالل مشاريع تطوعية وأنشطة المشاركة 

المدنية، سيتعّمق لديهم فهم الثقافة األمريكية ومجتمعاتها 

المتنوعة. 

سينضم المشاركون، عند عودتهم إىل أوطانهم األصلية، 

إىل شبكة تضم أكثر من 1000 شخص تخرجوا من 

البرنامج يعملون كقادة في جميع أنحاء منطقة الشرق 

.)MENA( األوسط وشمال إفريقيا
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المؤهالت

 يجب أن يكون المتقدمون حاصلين عىل مواطنة أو جنسية من  	

الدول التالية: الجزائر والبحرين ومصر والعراق واألردن ولبنان وليبيا 

والمغرب وتونس وسوريا والضفة الغربية/غزة واليمن. المواطنون 

األمريكيون أو المقيمون الدائمون القانونيون في الواليات المتحدة 

غير مؤهلين للتقديم.

 طالب السنة األخيرة في المرحلة الثانوية أو المتقدمون الحاليون  	

في المدارس الثانوية الذين تخرجوا من المدرسة الثانوية في 

عام 2022. يجب عىل طالب السنة األخيرة من المرحلة الثانوية 

في المدارس الثانوية بعد تقديم طلباتهم الحفاظ عىل تحصيلهم 

األكاديمي العالي واجتياز االختبارات النهائية.

أوراق اعتماد أكاديمية قوية.  	

النضج والقدرة عىل التكيف ومقومات القيادة. 	

 إجادة اللغة اإلنجليزية نطًقا وكتابًة. يلزم الحصول عىل 55 كحد  	

أدنى لدرجة اختبار TOEFL iBT )عىل أال يتجاوز تاريخ الحصول 

عليه عامين من تاريخ تقديم الطلب( للقبول/ التسجيل بالجامعة. 

قد يكون الطالب مؤهلون للحصول عىل تدريب مكثف عىل اللغة 

اإلنجليزية إذا لزم األمر.

 القدرة عىل السفر وبدء برنامج المرحلة الجامعية في أغسطس/  	

سبتمبر 2023.

 إظهار الحاجة المالية لكل مبادرة شراكة أمريكية شرق أوسطية  	

)ميبي( واستضافة سياسات المعونة المالية الجامعية. يجب أن 
يكون المتقدمون من الطالب من الفئات منخفضة التمثيل أو 

المستحقة اقتصاديًا كما يتعين عليهم تقديم المستندات المالية 

الداعمة كما هو مطلوب.

 يجب أن يكون المتقدمون  	

حاصلين عىل حق المواطنة 

أو الجنسية التالية: الجزائر 

والبحرين ومصر والعراق واألردن 

ولبنان وليبيا والمغرب وتونس 

وسوريا والضفة الغربية/غزة 

واليمن. المواطنون األمريكيون 

أو المقيمون الدائمون القانونيون 

في الواليات المتحدة غير مؤهلين 

للتقديم.

أوراق اعتماد أكاديمية قوية. 	

النضج والقدرة عىل التكيف ومقومات القيادة. 	

 دليل عىل إتقان اللغة اإلنجليزية األكاديمية كما هو مطلوب من  	

ِقبل برنامج الخريجين ذي الصلة.

  يجب عىل المشاركين االلتزام بإكمال درجة الماجستير خالل  	

عامين دراسيين.

  القدرة عىل السفر وبدء برنامج الخريجين في أغسطس/  	

سبتمبر 2023.

 إظهار الحاجة المالية لكل مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية  	

)ميبي( واستضافة سياسات المعونة المالية الجامعية. يجب أن 
يكون المتقدمون من الطالب من الفئات منخفضة التمثيل أو 

المستحقة اقتصاديًا كما يتعين عليهم تقديم المستندات المالية 

الداعمة كما هو مطلوب.

البكالوريوس مرحلة  برنامج 

العليا المرحلة  برنامج 

–    رسوم التسجيل والدراسة
–   السكن 

–   راتب معيشة شهري
 –    رسوم تصريح اإلقامة 

وتأشيرة الدخول 

–    تأمين صحي جامعي
–    الكتب المرجعية وكمبيوتر 

شخصي محمول

–    تذكرتا سفر إىل الوطن ذهابًا 
وإيابًا كل عام

–    فصل دراسي للدراسة بالخارج 
في الخارج في الواليات 

المتحدة للطالب الجامعيين

–    فرصة للمشاركة في منح 
مساعدات الخريجين أو منح 

مساعدات إجراء األبحاث

الوثائق الثبوتية المطلوبة  

يقدم برنامج رواد الغد، تحت رعاية 

مبادرة الشراكة األمريكية الشرق 

أوسطية )ميبي( التابعة لوزارة 

الخارجية، منًحا دراسية للطالب 

المتفوقين من خلفيات تعاني 

من نقص الخدمات االجتماعية 

 واالقتصادية والذين 

يمثلون التنوع الثقافي والديني 

والجغرافي لمنطقة الشرق األوسط 

 .)MENA( وشمال إفريقيا

بالنسبة للعام الدراسي 2023، نقبل المتقدمين 

من الجزائر والبحرين ومصر والعراق واألردن ولبنان 

وليبيا والمغرب وتونس وسوريا والضفة الغربية/غزة 

واليمن.


