
 
!"إحصل على منحة دراسية مجانية لمدة عام كامل في إحدى مدارس الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية"  

 

في  الثانوية طالبل YES عرف ببرنامجتي تلتبادل الثقافي و التعليمي و الل لوجر -كيندي ةعن منح اعلنت و هيئة امديست أن يسر السفارة األمريكية في صنعاء

 :سوف تتمكن منو  YESضمن برنامج  .اليمن

 ن لغتك اإلنجليزيةيحست  مع عائلة أمريكية العيش 

 تدريب قيادات الشباب امجك في براشترالا  أمريكية في مدرسة ثانوية ةسادرلا 

        ب أصدقاء جدداكتسا  مباشر مع الثقافة والمجتمع األمريكيالتفاعل ال 

 اليمن و ثقافتها األمريكيين في معرفة المزيد عن ةساعدم! 
 

 للطالب ستوفر العائالت المستضيفة . الدراسية المستلزمات و ،جيباللسفر، التأمين الصحي، مصاريف ستغطي هذه المنحة الدراسية جميع التكاليف مثل تذاكر ا

 .مجانا   السكن و الوجبات

 

 :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.  

 ةاختبار تحديد مستوى كفاءة اللغة اإلنجليزياجتياز ي قادر عل. 

 أن تكون مرناً و ملتزماً بتشجيع التفاهم بين الثقافات.            

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

   .3102يو لو تنتهي في يو 3102ديسمبر و التي تبدأ في  المهارات

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

      .(قبل السفر )الملتحق فيها حاليا 

  اي ان يكون تاريخ ميالدك ) 3102أغسطس  0عاماً في  01.1و أال يزيد عمرك عن  3102أغسطس  0عاماً على األقل في  01أن يكون عمرك

 .(0999أغسطس  0 0991فبراير  0 مابين 

 

 
 

 :متقدماً ناجحأ، يجبلكي تكون 

 إتباع جميع قوانين و لوائح البرنامج. 
  التي ستعيش معها األنشطة اليومية للعائلة فياالستعداد للمشاركة. 
  ي منطقة في الواليات المتحدة األمريكية مع عائلة أمريكيةأالموافقة على العيش في . 
 جيد حقق تقديرا ال يقل عنتنتظام في مدرسة ثانوية أمريكية كطالب منتظم بدوام كامل و أن الموافقة على اال. 
 قبل السفر للواليات المتحدة، كما هو موضح في استمارة التقديم، وذلك ةالضروري اتسجل يحتوي على كل التلقيحات والتطعيمعلى  الحصول. 

 

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

ومات، يرجى التقديم أو لمزيد من المعلتمارة للحصول على اس. في تمام الساعة الرابعة عصراً  3102 نوفمبر 7الموافق  الخميس  هو  يوم

 :التواصل معنا على

 

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

شارع الجزائر، بجانب السفارة التونسية،  صنعاء: امديست صنعاء  

( 10) 311211:فاكس(. 10)11/10/211309: تليفون  

scholarships-sanaa@amideast.org : بريد الكتروني    

     إنطالق العبسي  :ةمراجعة األستاذ

شارع مسواط، خورمكسر، عدن 013: امديست عدن  

(13)00/01/321119: تيليفاكس  

scholarships-aden@amideast.org يبريد الكترون  

المفاطمة غ :األستاذة  مراجعة 


