برنامج توماس جيفرسون للمنح ال ّدراسية لسنة 2018-2017
برنامج تونس للمنحة ال ّدراسية الجامع ّية (تونيزيا يوغراد)
اكتسب مهارات وخبرات جديدة أثناء ال ّدراسة في الواليات الم ّتحدة
األمريك ّية
آخر أجل للتسجيل :االربعاء 30 ،نوفمبر 2016 ،على الساعة  5:00مساء بتوقيت تونس
كجزء من برنامج توماس جيفرسن يو ّفر برنامج تونس للمنحة الدّراسيّة الجامعيّة (تونيزيا يوغراد) فرصا ّ
مسجلين
للطلبة ال ّتونس ّين ال ّ
بدوام كامل بأحد الجامعات ال ّتونس ّية  ،لقضاء سنة دراسيّة غير معتمدة في أحد الجامعات أو الكلّيات في الواليات الم ّتحدة األمريكيّة.
للثقافة األمريكية إضافة إلى مهارات جديدة قابلة لل ّتطبيق عالميّا وخبرة عمليّة تساعد ا ّ
يو ّفر البرنامج للمشاركين فهما أعمق ّ
لطلبة على
المساهمة في تنمية االقتصاد وتطوير بال دهم.
يقوم كل ال ّطلبة بـ:
• حضور المحاضرات بدوام كامل لسنة دراسيّة واحدة
• آداء على األق ّل  20ساعة من خدمة المجتمع المدني في المدينة التي
يدرسون فيها خالل الفصل الدّراسي األوّ ل
• إتمام تدريب مهنيّ بدوام جزئيّ خالل الفصل الدراسيّ ّ
الثاني
برنامج يوغراد مفتوح حاليّا ّ
للطلبة غير المتخرجين في العديد من التخصّصات
ّ
والطلبة المؤهّلين هم:
• مواطنون حاملون للجنسية التونسية ويقيمون حاليا بتونس
• الطلبة غير المتخرّجين و ّ
الذين سيتخرّجون في صيف  2019أو بعد ذلك
• على المتر ّ
شح أن يت ّم على األق ّل سنّ  18في  1جويلية من سنة 2017
• ملتزمون بالعودة إلى تونس عند نهاية البرنامج
ّ
• قادرين على التحصل على مجموع  500نقطة في امتحان اللغة االنكليزيّة
TOEFL PBT

هذه المنحة مموّ لة بالكامل ،ويت ّم اختيار المشاركين بناء على منافسة متكافئة الفرص ومفتوحة للجميع.لمزيد من المعلومات والتفاصيل
ّ
االطالع على استمارة ال ّتر ّ
حول شروط التر ّ
شح.
شح وآليات االختيار الرّجاء
لتقديم تر ّ
شحاتكم ومزيد من المعلوات الرّجاء زيارة  www.irex.org/project/tunisia-ugradأو اال ّتصال بـ:
IREX/Tunisia
c/o Startup Haus Tunis
71 Avenue Jean Jaurès, Tunis 1001, Tunisia
Email: thomasjeffersonscholars@irex.org
Tel: (+216) 71-247-037, (+216) 20-628-847

هذا البرنامج مموّ ل من قبل وزارة الحارجيّة األمريكيّة وتشرف على تنفيذه . IREX
برامج المنحة ال ّدراسية "توماس جيفرسون" ال تقصي المشاركين على أساس العرق أواللّون أوال ّدين أوالجنس أوالعمر أو البلد أواإلعاقة
أو أ ّ
ي خصائص أخرى يحميها قانون الواليات المتّحدة األمريكيّة.

