برنامج (فولبرايت) للطلبة األجانب

تم إغالق فترة تقديم طلب برنامج (فولبرايت) للطلبة األجانب حاليًا..يرجى التحقق من موقع الويب الخاص بنا وصفحة  Facebookبشكل
متكرر للحصول على تحديثات حول برامج التبادل هذه وغيرها.

معلومات البرنامج
يسمح برنامج المنح الدراسية هذا  ،الذي أطلقه الكونجرس األمريكي والسيناتور األمريكي الراحل ويليام جيه فولبرايت في عام
 ، 1946للطالب والمهنيين المتفوقين في جميع أنحاء العالم بالدراسة في الجامعات األمريكية لتعزيز حياتهم المهنية وكذلك تعزيز
التفاهم الثقافي الدولي .هنا في العراق  ،تتيح المشاركة في برنامج (فولبرايت) للطلبة األجانب للعراقيين االستثنائيين تجربة الحياة

والتعليم في الواليات المتحدة بشكل مباشر .يتمتع طالب فولبرايت أيضا بفرصة مشاركة ثقافة العراق الغنية مع األمريكيين الذين
يلتقون بهم والعمل كـ "سفراء طالب" سواء في الفصل أو في الحياة اليومية.

تمول منحة فولبرايت ما يصل إلى عامين من الدراسة على مستوى درجة الماجستير في إحدى الجامعات األمريكية بدءا من
خريف عام  .2022تتوفر جميع التخصصات والمجاالت األكاديمية للدراسة في إطار هذا البرنامج  ،باستثناء الطب والد ارسات

السريرية األخرى .يوفر البرنامج التمويل للرسوم الدراسية والسفر الدولي ذهابا وإيابا ورواتب المعيشة والتأمين الصحي .يتم حث
العراقيين  ،رجاال ونساء من جميع أنحاء البالد الذين لديهم سجالت أكاديمية متميزة وخبرة في العمل على التقديم.
يسعى برنامج (فولبرايت) للطلبة األجانب إلى ضمان التنوع بين المشاركين فيه ،ويشجع المتقدمين من جميع الخلفيات  -بما في

ذلك ذوي اإلعاقة  -على التقدم.تمتلك غالبية الجامعات األمريكية مكاتب لذوي اإلعاقة ويمكنها تقديم خدمات الدعم للطالب.وقد

تشمل أماكن اإلقامة توفير مدونات للمالحظات للطالب الذين يعانون من صعوبات في التعلم ،وإزالة الحواجز المادية لتوفير
الوصول إلى الفصول الدراسية ،وتوفير مواد الدورة بطريقة برايل ،ومترجمي لغة اإلشارة ،وما إلى ذلك.
من يمكنه التقديم ؟
على المتقدمين أن:
•

أن يكونوا مواطنين عراقيين مقيمين في العراق ويظهرون التزاما واضحا بالعودة إلى العراق في ختام برنامجهم.

•

حاصل على درجة البكالوريوس أو البكالوريوس من مؤسسة معتمدة للتعليم العالي في وقت تقديم الطلب.

•

لديك ما ال يقل عن سنتين من الخبرة في العمل بعد التخرج.

•

أن يكون بارعا في اللغة اإلنجليزية مع القدرة على تسجيل  80أو أكثر في امتحان التوفل على شبكة اإلنترنت أو 550
أو أكثر على التوفل الورقية .مالحظة :درجة التوفل غير مطلوبة في وقت تقديم الطلب .سيطلب من المرشحين الذين

يتم اختيارهم بعد مراجعة الطلب أن يأخذوا توفل إيتب كجزء من عملية االختيار .المرشحين الذين يتم اختيارهم بعد

المقابالت سوف تكون هناك حاجة التخاذ التوفل و غري للحصول على القبول في إحدى الجامعات األمريكية .سيتم
تغطية رسوم االختبار من قبل البرنامج.
•

كتابة هدف بحثهم وبيانهم الشخصي بأنفسهم  ،دون نسخ من اإلنترنت أو أي مصدر آخر .يعتبر هذا النسخ سرقة

أدبية وسيؤدي إلى استبعاد مقدم الطلب على الفور.
كيفية التقديم
للتقدم بطلب للحصول على برنامج  ، 2024-2023يرجى زيارة الرابط التالي إلنشاء حساب مستخدم واستكمال نموذج الطلب:
https://apply.iie.org/ffsp2023
تتوفر جميع التخصصات والمجاالت األكاديمية للدراسة في إطار هذا البرنامج  ،باستثناء الطب والدراسات السريرية األخرى.

المجاالت الطبية الوحيدة التي يمكنك التقدم بطلب للحصول عليها هي علم األعصاب والصحة العامة والصيدلة وعلم وظائف
األعضاء وعلم النفس والعمل االجتماعي .ال يمكن تغطية الطب أو طب األسنان أو الصيدلة أو التمريض من قبل برنامج

فولبرايت للطالب األجانب .صندوق منح فولبرايت للعراق لمدة عامين كحد أقصى .ال يمكن إكمال الدرجات العلمية في المجاالت

المذكورة أعاله خالل إطار زمني مدته سنتان وتتضمن مكونات سريرية أو تفاعل المريض وهو أمر غير مسموح به بموجب لوائح
تأشيرة ج.1-

للحصول على إرشادات حول كتابة مقال ناجح  ،يرجى الرجوع إلى وثيقة " pdf.تعليمات تطبيق العراق" (  596 pdf.كيلو
بايت)التي يمكن العثور عليها في هذه الصفحة على شبكة اإلنترنت.
سياسات برنامج فولبرايت العراق:
في حين أن هناك سياسات شاملة يجب على جميع متلقي منحة فولبرايت من جميع أنحاء العالم االلتزام بها  ،إال أن هناك أيضا
سياسات خاصة بكل بلد:
•

شرط اإلقامة المنزلية لمدة عامين :تأشيرة ج 1-هي تأشيرة تبادل تتطلب من جميع المستفيدين من منحة فولبرايت

•

نية العودة إلى العراق :تعتمد أهليتك للحصول على منحة فولبرايت  ،جزئيا  ،على نيتك في العودة إلى العراق مباشرة

العودة إلى وطنهم لمدة عامين على األقل عند االنتهاء بنجاح من البرنامج.

بعد برنامجك .إذا أظهرت نية أخرى غير البقاء في الواليات المتحدة لفترة مؤقتة ومحددة ومحدودة (مثل التقدم بطلب

للحصول على تأشيرة هجرة إلى الواليات المتحدة أو اللجوء في الواليات المتحدة أو اإلقامة في بلد آخر غير العراق) ،
فلن تكون مؤهال للحصول على منحة فولبرايت.

•

ال يوجد معالين :يتم تقديم رعاية تأشيرة ج فقط لمتلقي جائزة منحة فولبرايت في العراق .ال يمكن للمعالين من تأشيرة
ج( 2-األزواج واألطفال دون سن  )21مرافقة متلقي المنحة العراقية في برنامج دراسته.

برنامج فولبرايت برعاية و ازرة الخارجية األمريكية  ،مكتب الشؤون التعليمية والثقافية.
لألسئلة حول البرنامج  ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلىFulbrightIraq@amideast.org :
آخر موعد للتقديم هو  7أيار .2022

