برنامج (فولبرايت) لمساعدي تدريس اللغات األجنبية ()FLTA
معلومات البرنامج

برنامج (فولبرايت) لمساعدي تدريس اللغات األجنبية هو برنامج دون الحصول على درجة علمية لمدة تسعة أشهر يوفر لمعلمي اللغة
اإلنجليزية في وقت مبكر فرصة لتحسين مهاراتهم التعليمية من خالل التعرض لمنهجيات التدريس في الواليات المتحدة  ،وزيادة كفاءتهم
في اللغة اإلنجليزية  ،وتوسيع معرفتهم بالمجتمع والثقافة في الواليات المتحدة .سيعمل المشاركون كمساعدين في دروس اللغة العربية
للطالب األمريكيين خالل البرنامج  ،مما يعزز تعليم اللغة األجنبية في الكليات والجامعات األمريكية.
يتفاعل المشاركون في فولبرايت أيضا مع المجتمعات المضيفة لهم في مجموعات المحادثة واألنشطة الالمنهجية ومشاريع التوعية
المجتمعية .يمكن للمشاركين في أكاديمية فلتا المساعدة في ما يصل إلى عشرين ساعة من دروس اللغة العربية في األسبوع ويطلب
منهم التسجيل في دورتين على األقل لكل فصل دراسي في المؤسسة المضيفة  ،واحدة منها يجب أن تكون في الدراسات األمريكية .يتم
تقديم الدورات الدراسية إما على أساس التدقيق أو االئتمان .كما يتوقع من المشاركين في فولبرايت تسهيل الفعاليات الثقافية ونوادي
اللغات وطاوالت اللغة.
معايير األهلية
يجب على مقدم الطلب:
•

أن يكون مدرسا  ،أو تحت التدريب لتصبح مدرسا (يفضل خبرة التدريس السابقة);

•

ال تمتلك أكثر من سبع سنوات من الخبرة في التدريس;

•

يحمل الجنسية العراقية ويقيم في العراق طوال عملية التقديم واالختيار;

•

الحصول على درجة البكالوريوس أو البكالوريوس بحلول  1حزيران  2022في أحد المجاالت التالية:

-

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

-

الدراسات األمريكية

-

الصحافة واإلعالم

-

األدب األمريكي أو اإلنجليزي

•

أن يجيد اللغة اإلنجليزية  ،كما يتضح من درجة ال تقل عن ( 550التوفل القائم على الورق) ؛ ( 213التوفل القائم على
الكمبيوتر) ؛ أو ( 80-79التوفل القائم على اإلنترنت) أو ( 6.0الدرجة اإلجمالية نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي-إيلتس)
؛ يطلب من المتقدمين الذين ليس لديهم درجة اختبار صالحة في وقت تقديم الطلب إجراء االختبار الحقا كجزء من عملية
االختيار;

•

يجيد اللغة العربية;

•

لديه النضج واالعتمادية والنزاهة والكفاءة المهنية.

التقديم واالختيار

-

قم بتنزيل تعليمات التقديم الخاصة بالعراق بالضغط هنا.

-

يجب تقديم جميع الطلبات عبر اإلنترنت على .https://apply.iie.org/flta2023

-

سيتم دعوة المرشحين الذين تجتاز طلباتهم المراجعة األولية إلجراء مقابلة في سفارة الواليات المتحدة وإجراء اختبار التوفل.
سيتم االختيار النهائي من قبل ج .وليام فولبرايت مجلس المنح الدراسية األجنبية في الواليات المتحدة.

-

تتضمن حزمة التطبيق الكاملة الطلب عبر اإلنترنت  ،والنصوص األكاديمية األصلية والدبلوم (إذا تخرجت بالفعل)  ،وثالثة
خطابات مرجعية.

االنتحال
االنتحال أو تحريف المواد من خالل عدم االستشهاد بالمصادر بشكل صحيح خالل فترة التقديم أو المنحة (البيانات الشخصية  ،المقاالت
 ،إلخ ).لن يتم التسامح معها وهي أسباب لسحب االختيار أو إنهاء المنحة  ،فضال عن عدم األهلية للمشاركة في المستقبل .ستخضع
جميع الطلبات لمراجعة شاملة للسرقة األدبية ويتم استبعاد العديد من المرشحين كل عام بسبب النص المنسوخ من مصادر غير معروفة
تظهر في طلباتهم.

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 جي 1-هي تأشيرة تبادل تتطلب من جميع المستفيدين من منحة فولبرايت العودة
إلى وطنهم لمدة عامين على األقل عند االنتهاء بنجاح من البرنامج.

•

نية العودة إلى العراق :تعتمد أهليتك للحصول على منحة فولبرايت  ،جزئيا  ،على نيتك في العودة إلى العراق مباشرة 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 جي فقط لمتلقي جائزة منحة فولبرايت في العراق .ال يمكن للمعالين من تأشيرة جي-
( 2األزواج واألطفال دون سن  )21مرافقة متلقي المنحة العراقية في برنامج دراسته.

لألسئلة حول البرنامج  ،أرسل بريدا إلكترونيا إلى FulbrightIraq@state.gov
آخر موعد للتقديم هو  3حزيران 2022

