
                 
 
 
 
 

 منح جديدة لطالب المرحلة الثانوية

 
Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study Program (YES) 

 YES)) والدراسي للتبادل الثقافير لوج -ديينيك برنامج
 

 سللدراستث فتي المتدار و ذلت   هو برنامج يستتدد  الالت ف فتي المر لتث الثانويتث YES  للتبادل الثقافي والدراسي رلوج -ديكينيبرنامج 

 . 2021-2020 لعام الّدراسّي ل لدذه الفئثالواليات المتّ دة األمريكيّث من مبادرة  هوواألمريكيث  الثانويث
 

ث الب د اإلس ميّ من  س الثّانويّث في كثيرااللبث المدرل توفر ث،وزارة الخارجيّث األمريكيّ تمولدا  دراسيث هذا البرنامج هو عبارة عن منح
وسو  يشار  . لمّدة سنث دراسيّث وا دة أمريكيث مضيفثمع عائ ت  والعيشللّدراسث في المدارس الثّانويّث األمريكيّث  والعربيّث فرصث

مع ال مندجيث  واألنشالثوالبرامج المعامل بما يشمل ال صص الصفيث، المختبرات و ،أشدرلمدة عشر  الدراسيث الفصول الال ف في
 قيادة الشبافوالتدريف على ، الخدمث االجتماعيّثوالتي تضم  ،اإلثراء الخاصّ  أنشالثفي باإلضافث إلى مشاركتدم ، كيّينزم ءهم األمري

 بالجماعاتمريكي وذل  من خ ل اإل تكا  باإلضافث إلى األنشالث األخرى التي ستالور لديدم درجث الفدم للمجتمع األالمجتمعيث ث والتربي
 المختلفث. األمريكيث

 
 

 شروط المنحة:
  وقت تقديم الاللف التاسع او العاشر الص  يكون الالالف فيأن. 
 2005 آف 1و 2002 شباال 1بين  للالالف ان يكون تاريخ المي د. 
 (%80) لالالفالعام ل المعدلكون أن ي ( أوB )( %85)في مادة اللغث االنجليزيث و( أوB+ ) على االقل خ ل الث ث سنوات

 األخيرة.

 امتحانات لغة انجليزية من خالل قياسها، والتي سيتم إجادة اللغة اإلنجليزية بمتطلاألدنى من الحد  تلبية. 

  المشتر  الثقافي تعزيز التفاهملمن المرونث وااللتزام  يكون لديه قدرا  أن. 
 الواليات المتّ دة وأال يكون من مواليد دائما،مقيما أو  اأمريكي يكون مواالنا أن ال. 
 القدس الشرقيث وأالغربيث، غزة  الضفثهويث( واالن ) امل أن يكون م. 
 
 

تقوم عاليث والتي بدورها سالخبرة الذات  الشبابيتبادل التم اختيارها بعنايث فائقث من قبل جمعيات  أمريكيث سيقيم الال ف مع عائ ت
النّفقات الّرئيسيّث مثل تكلفث  دل الثقافي والدراسيللتبا رلوج -ديينيكسو  يغالي برنامج وخ ل فترة إقامتدم.  وتوجيه الال فبمتابعث 

  .معظم التّكالي  األخرىمصرو  الجيف و ،اإلقامث، اليرانال
 هذا البرنامج يدعم االشخاص ذوي االعاقة ويشجعهم على التقدم بطلب للمشاركة.

 
 

 من خ ل موقعنا على او األمديست من خ ل مكاتف يمكن للراغبين ال صول على الاللف :كيفية التقدم للمنحة
gaza-bank-http://www.amideast.org/west 

 

 

 في رام هللا، نابلس، الخليل، القدس، غزة الى مكاتب امديست باليدالموعد النهائي لتسليم الطلبات 

 2019اكتوبر  31
 :ب، يجب إرفاقالستكمال الطل

 عالمات النهائي آلخر سنتين دراسيتينكشف ال 

 صورة عن شهادة الميالد 
 

02-240-8023 ext. 300 or 111 : رام هللا 

08-282-4635 ext. 206 : غزة 

 الخليل : 02-221-3301/2/3

 القدس : 02-582-9297

 نابلس : 09-238-4533

westbank-gaza@amideast.org 
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