برامج الواليات المتحدة للتبادل
الثقاف لطالب الجامعات
ي
) (GLOBAL UGRADبرنامج التبادل الجامعي العالمي
البنامج عبارة عن منحة دراسية عىل أساس الجدارة لفائدة الطالب الجامعيي المتفوقي من أجل الدراسة يف الواليات المتحدة لمدة
ر
دورة كاملة وليس لغرض الحصول عىل شهادة دراسية رسمية .وسوف يكون للطالب الذين تم اختيارهم الفرصة للتعرف عن كثب عىل
األمريك ،و ثقافته  ،والحياة األكاديمية داخل الجامعات االمريكية من خالل االنخراط يف الدورات التكوينية و أنشطة العمل
المجتمع
ي
التطوع .فترة تقديم الطلبات لعام  :2018من  1نونبر إلى  31دجنبر
ي

برنامج القادة الطالب )(MEPI Student Leaders
البنامج عبارة عن تدريب مكثف لمدة  5اسابيع يف  4جامعات يف الواليات المتحدة األمريكية لفائدة  60طالب وطالبة يدرسون فالمرحلة
ر
ر
ر
ر
لتلق تكوينات حول القيادة
الجامعية ،و تباوح اعمارهم بي  20و  24سنة .ويستقطب ر
البنامج طلبة من الشق األوسط وشمال إفريقيا ي
المدن وكذلك كيفية تطبيق هذه المهارات المكتسبة يف بلدانهم األصلية .فترة تقديم الطلبات لعام  :2018من
وفهم بنية المجتمع
ي
 9أكتوبر إلى  14دجنبر

برنامج القادة الطالب لريادة األعمال االجتماعية )(SUSI on Social Entrepreneurship
ً
ً
ً
يعتب برنامج  SUSIللقادة الطالب يف ريادة األعمال الجتماعية برنامجا أكاديميا مكثفا قصب المدى وي هدف إىل تزويد مجموعة من
ر
البنامج  5اسابيع
الطلبة الجامعيي بفهم أعمق للواليات المتحدة األمريكية ،مع تعزيز مهاراتهم القيادية يف نفس الوقت .ويستغرق ر
تتخللها سلسلة متوازنة من المناقشات والندوات والمحاضات  .سيتم اإلعالن عن فترة إستقبال الطلبات قريبا

برنامج القادة الطالب للريادة النسائية )(SUSI on Women’s Leadership
البنامج إىل تزويد
يعتب برنامج  SUSIللقادة الطالب يف مجال القيادة النسائية دورة تكوينية أكاديمية مكثفة قصبة المدى .و يهدف هذا ر
ر
مجموعة من الطالبات الجامعيات الرائدات بفهم أعمق للواليات المتحدة األمريكية ،وتعزيز مهارتهن القيادية يف نفس الوقت .و
البنامج  5اسابيع ،تدرس الطالبات من خالله تاري خ مشاركة المرأة يف الحياة العامة يف الواليات المتحدة .فترة تقديم
يستغرق ر
الطلبات لعام  :2018من  25أكتوبر إلى  14فبراير

برنامج بين السطور :السالم وتجربة الكتابة )(Between The Lines: Peace and the Writing Experience
البنامج اسبوعي يف جامعة  Iowaمع يومي اضافيي
برنامج  Between The Linesعبارة عن ورشة عمل حول الكتابة ،ويستغرق ر
البنامج إىل إستقطاب الكتاب الشباب الذين رتباوح اعمارهم بي  16و  19سنة  ،الذين لديهم إهتمام لتطوير
يف  Chicagoوي هدف ر
الخبة مع الكتاب األمريكيي الشباب وكذا
البنامج فرصة لتقاسم التجارب و ر
مهاراتهم الكتابية و تعميق فهمهم لثقافة األمريكية .و يوفر ر
اإلنغماس داخل ثقافة الكتابة اإلبداعية يف الواليات المتحدة .سيتم اإلعالن عن فترة إستقبال الطلبات قريبا
https://ma.usembassy.gov/education-culture/exchanges-programs/youth-programs/
https://www.facebook.com/USEmbassyRabat/

