
 
 

!"مدارس الثانوية في الواليات المتحدة األمريكيةالعلى منحة دراسية مجانية لمدة عام كامل في إحدى حصل ا"  

 

 YES برنامجعرف بتي تلتبادل الثقافي و التعليمي و الل لوجر -كيندي يسر السفارة األمريكية في صنعاء و هيئة امديست أن تعلنا عن منحة

 سوف تتمكن من:و  YESضمن برنامج  .طالب الثانوية في اليمنل

 ن لغتك اإلنجليزيةيحست  مع عائلة أمريكية العيش 

 تدريب قيادات الشباب ك في برامجاشترالا  في مدرسة ثانوية أمريكية ةسادرلا 

        ب أصدقاء جدداكتسا  مباشر مع الثقافة والمجتمع األمريكيالتفاعل ال 

 األمريكيين في معرفة المزيد عن اليمن و ثقافتها ةساعدم! 
 

عائالت الدراسية. ستوفر ال المستلزمات و ،جيباللسفر، التأمين الصحي، مصاريف ستغطي هذه المنحة الدراسية جميع التكاليف مثل تذاكر ا

 .مجانا   السكن و الوجبات للطالب المستضيفة 

 

 :عليك لكي تكون مؤهالً لهذه المنحة، يجب

 ؛أن تكون مواطناً يمنياً و مقيماً حالياً في اليمن     

  ؛بالصف التاسع أو العاشر أو الحادي عشر من الدراسة التحقت هذا العام 

  اي ان يكون  2015أغسطس  5عاماً في  1..5و أال يزيد عمرك عن  2015أغسطس  5عاماً على األقل في  51أن يكون عمرك(

 ؛(2000أغسطس  5 و 1997فبراير  5 مابين تاريخ ميالدك 

 ؛ةاختبار تحديد مستوى كفاءة اللغة اإلنجليزياجتياز ي قادر عل 

  خالل الثالث  أي مادة دراسيةأن تكون متفوقا دراسياً حاصالً على معدل عام ممتاز أو جيد جداً و بدرجة ال تقل عن جيد في

      ؛(قبل السفرالملتحق فيها حاليا ) السنة  و السنوات الماضية

 و ؛أن تكون مرناً و ملتزماً بتشجيع التفاهم بين الثقافات            

  نظمها امديست مثل خدمة تالتي  األنشطة أن تكون على استعداد لدارسة اللغة اإلنجليزية و التفوق فيها و المشاركة في جميع

    2015.أغسطسو تنتهي في  2014ديسمبر و التي تبدأ في  المجتمع و تنمية المهارات

 

 متقدماً ناجحأ، يجب:لكي تكون 

 ؛إتباع جميع قوانين و لوائح البرنامج 

 ؛االستعداد للمشاركة في األنشطة اليومية للعائلة التي ستعيش معها 

  ؛ي منطقة في الواليات المتحدة األمريكية مع عائلة أمريكيةأالموافقة على العيش في  

 و ؛كطالب منتظم بدوام كامل و أن تحقق تقديرا ال يقل عن جيدنتظام في مدرسة ثانوية أمريكية الموافقة على اال 

 على سجل يحتوي على كل التلقيحات والتطعيمات الضرورية، كما هو موضح في استمارة التقديم، وذلك قبل السفر  الحصول
 .للواليات المتحدة

 

 أخر موعد الشخصية. تو المقابال ،المقدمة الوثائق ، ئدالشها ،، الملفات اإلنجليزية ختيار استنادا على مهارات اللغةسيتم اإل

 . في تمام الساعة الرابعة عصراً  4102أكتوبر  30الموافق  الخميس  يومملفات التقديم هو  الستالم 

 
 ومات، يرجى التواصل معنا على:تمارة التقديم أو لمزيد من المعلللحصول على اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رجية الواليات المتحدة األمريكية.مكتب الملحقية الثقافية و التعليمية في وزارة خايتم تمويل هذا البرنامج من قبل 

التونسية،  صنعاء : شارع الجزائر، بجانب السفارةامديست صنعاء  

(85) 088-5/972./8.تليفون:   

( 85) 982-018: فاكس   

scholarships-sanaa@amideast.org :بريد الكتروني   

     إنطالق العبسي  :ةمراجعة األستاذ

حي السفارات،  ،شارع حدائق األندلس 509: امديست عدن

عدن خورمكسر،  

(89) 901-75/78/822: تليفون  

(89) 971-012فاكس:   

scholarships-aden@amideast.org  بريد الكتروني 

فادي علي سيف :األستاذ  مراجعة 


