
  
  
  

  !ادرس في الواليات المتحدة األمريكية
  برامج شهادة الماجستير

  
شهادة املاجستري يف الواليات املتحدة األمريكية مبوجب برنامج  ةدراس استماراتاإلعالن عن قبول  ،مديستا نظمةوموزارة اخلارجية األمريكية، عرب سفارة الواليات املتحدة  سرت
يف مجيع ملدة عامني وذلك دراسات شهادة املاجستري يف الواليات املتحدة وتقوم منح فولربايت بتمويل . 2013اعتبارًا من أغسطس للمنح الدراسية، وذلك " جي وليام فولربايت"

االت باستثناء علوم الكمبيوتر  االت الطبية والتمريض والصيدلة وأطب األسنان  وأاهلندسة  وأا   .الطب أو ا
  

 يف هذه يتم تأهيل املتقدمنيوقد . السياسة العامة واإلدارة العامة والتخطيط املدين واالتصاالت واإلدارة والعالقات الدولية تهذا وسوف يتم إعطاء األولوية للمتقدمني يف جماال
االت ممن تقل درجته اختيارهم دريب لغوي خاص، وقد يتم لقي تلت ،إلمتام الدراسات العليا يف الواليات املتحدة TOEFLامتحان  يفاملطلوبة ، درجة 550 الـ م قليالً عنا

  ).2014(نح العام التايل للمرحلة قبل النهائية لنيل م
  

  :يشترط على المتقدمين
  معتمدة، قبل سنة على األقل من تاريخ التقدم جامعةمن ) دراسة أربع أو مخس سنواتمدة ال(احلصول على شهادة البكالريوس يف اآلداب أو العلوم. 
  درجات 4,00مقياس  علىعلى األقل  3,20لغ بت، مبتوسط نقاط تراكمية العلياإظهار القدرة على إمتام الدراسات. 
 التمتع مبهارات جيدة يف اللغة اإلجنليزية. 
 فضل ُ  ).ربامج ماجستري إدارة األعمال فقطلسنتني على أقل تقدير للمتقدمني ( العمل بأجرسنة على األقل من العمل التطوعي أو  خربة: ي
  

عتبر مزدوجي الجنسية غير مؤهلين ل ُ   .منح فولبرايتنيل كما يشترط حمل المتقدمين للجنسية اليمنية وإقامتهم وعملهم في اليمن، وي
  :على المزيد من تفاصيل البرنامج، يرجى زيارةلالطالع و  الستماراتالمتعلقة باللحصول على التعليمات 

-student-eignfor-exchange/fulbright-cultural-and-http://www.amideast.org/yemen/academic
program على النحو التالي مديستا يأو االتصال بمكتب:  

 الربيد . 73303334/711416660: الجو . 01- 400- 81/80/279: فاكس/هاتف. ، صنعاء)خلف السفارة التونسية(اجلزائر  شارع: مديست صنعاءا
 .نطالق العبسي إ /األستاذة  sanaa@amideast.org-scholarships: اإلليكرتوين

 الربيد . 733454043/711421313: الجو . 02-235- 071/070/069: فاكس/هاتف. شارع مسواة، خورمكسر، عدن 162: مديست عدنا
 .فاطمة غالم / األستاذة aden@amideast.org-scholarships: اإلليكرتوين

  
  :ما يلي الكاملة المقدمة ستماراتيجب أن تتضمن اال

: علىمنحة فولربايت واملوجود  ستمارةا يكرتوين من تقدمي النموذج اإلل .1
 https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/   ت وأن ،2012يونيو  6يف موعد غايته ً  :ضم أيضا
 .صورة عن كافة الشهادات اجلامعية، على أن يتم ترمجة الشهادات الواردة بغري اللغتني العربية واإلجنليزية ترجة معتمدة  - أ 
 .اإلجنليزيةمقاالن مطبوعان ومعدان باللغة   - ب 
الني األكادميي واملهين  - ج   .ثالثة خطابات توصية باللغة اإلجنليزية من أفراد على صلة بإجنازات املتقدم يف ا
 .السرية الذاتية  - د 
 يكون تاريخ احلصول علىوال جيوز أن . حبد أدىن )550(  ®ITP TOEFL التوفل احمللي أو درجة  أن وجد) 80( الدويل ®TOEFL iBTدرجة    - ه 

 .الدرجات أقدم من عامني من تاريخ التقدم
  

 .مديست يف عدن أو صنعاء يف موعد أقصاه التاريخ احملدد أدناهااألصلية إىل   TOEFLوشهادة الـ  ستمارةاالتقدمي صفحة توقيع  .2
  

 ITP التوفل احمللي مديست فورًا للخضوع الختبارااالتصال ب املفعولٍ  سار او حملي دويل ®TOEFLجيب على املتقدمني الذين ليس لديهم تقدير درجات : مالحظة
TOEFL®   يونيو يف صنعاء 4عدن و مايو يف  28بتاريخ ، والذي سوف يكون متاحًا.  

  
ً  4مديست في عدن أو صنعاء في موعد أقصاه الساعة اإحضار المستندات المطلوبة إلى مكتبي و كاملة عبر الموقع اإلليكتروني  االستمارات يجب تقديم  مساء

    .2012يونيو  6يوم 


