
                 
 
 
 
 

 منح جديدة لطالب المرحلة الثانوية
 

Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study Program (YES) 

 YES)) والدراسي للتبادل الثقافير لوج -ديينيك برنامج
 

 سللدراسةةة فةةي المةةدار و ذلةة   هو برنامج يستهدف الطالب في المرحلة الثانويةةة YES  للتبادل الثقافي والدراسي رلوج -ديكينيبرنامج 
 . 2023-2022 لعام الّدراسّي ل لهذه الفئةالواليات المتّحدة األمريكيّة من مبادرة  هوواألمريكية  الثانوية

 

ة البالد اإلسالميّ من  س الثّانويّة في كثيراطلبة المدرل توفر ة،وزارة الخارجيّة األمريكيّ تمولها  دراسية  هذا البرنامج هو عبارة عن منح
وسوف يشار  . لمّدة سنة دراسيّة واحدة أمريكية مضيفةمع عائالت  والعيشللّدراسة في المدارس الثّانويّة األمريكيّة   والعربيّة فرصة

مع الالمنهجية  واألنشطةوالبرامج المعامل بما يشمل الحصص الصفية، المختبرات و ،أشهرلمدة عشر   الدراسية الفصول الطالب في
 قيادة الشبابوالتدريب على ، الخدمة االجتماعيّةوالتي تضم  ،اإلثراء الخاصّ  أنشطةفي باإلضافة إلى مشاركتهم ، كيّينزمالءهم األمري

 بالجماعاتمريكي وذل  من خالل اإلحتكا  باإلضافة إلى األنشطة األخرى التي ستطور لديهم درجة الفهم للمجتمع األالمجتمعية ة والتربي
 المختلفة.  األمريكية

 
 

 شروط المنحة:
 .وقت تقديم الطلب التاسع او العاشر الصف يكون الطالب فيأن  ▪
 .2007 آب 15و 2004 شباط 15بين  للطالب ان يكون تاريخ الميالد ▪
من دون أي عالمة رسوب في أي من   على االقل( Bأو ) %(80) خالل الثالث سنوات األخيرة لطالبالعام ل المعدلكون أن ي ▪

 . على االقل( +Bأو )%( 85)ادة اللغة االنجليزية م المواد وأن يكون معدل
 .امتحانات لغة انجليزية من خالل قياسها، والتي سيتم إجادة اللغة اإلنجليزية بمتطلالحد األدنى من  تلبية ▪

 .المشتر  الثقافي تعزيز التفاهملمن المرونة وااللتزام  يكون لديه قدرا  أن  ▪
 .الواليات المتّحدة وأال يكون من مواليد ا،ئمدامقيما أو  اأمريكي يكون مواطنا أن ال ▪
 .القدس الشرقية وأالغربية، غزة  الضفةهوية( أن يكون مواطن )حامل  ▪

 

تقوم عالية والتي بدورها سالخبرة الذات  الشبابيتبادل التم اختيارها بعناية فائقة من قبل جمعيات  أمريكية سيقيم الطالب مع عائالت
النّفقات الّرئيسيّة مثل تكلفة   للتبادل الثقافي والدراسي رلوج -ديينيكسوف يغطي برنامج ول فترة إقامتهم. خال وتوجيه الطالببمتابعة 

  .معظم التّكاليف األخرىمصروف الجيب و ،اإلقامة ، طيرانال
 هذا البرنامج يدعم االشخاص ذوي االعاقة ويشجعهم على التقدم بطلب للمشاركة.

 
 

 من خالل موقعنا علىاو  األمديست من خالل مكاتب للراغبين الحصول على الطلب كنيم :كيفية التقدم للمنحة

www.amideast.org/wbg/yes 
 

 .في رام هللا، نابلس، الخليل، القدس، غزة مكاتب امديست ىال باليدتسليم الطلبات  يجب

 
 .2021نوفمبر  1الموعد النهائي لتسليم الطلب: 

 

 :ب، يجب إرفاقالستكمال الطل

 كشف العالمات النهائي آلخر سنتين دراسيتين ▪

 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

02-582-9297 دس :  الق   

 نابلس :  09-238-4533

westbank-gaza@amideast.org  
 

 

http://www.amideast.org/wbg/yes?fbclid=IwAR1nDbD6NkhbgKBOT2zGEOYUcHL8nIDcXmOKXSXSofwtnHtGjCoTmQpwEqQ
mailto:westbank-gaza@amideast.org

