برنامج (هوبرت همفري) للزماالت الدراسية
معلومات البرنامج
يعزز برنامج (هوبرت همفري) للزماالت الدراسية ،وهو برنامج قيادة بين المهنيين الدوليين الذين يتعاونون لمواجهة التحديات المحلية والعالمية
وتعزيز التغيير من أجل المصلحة الجماعية .من خالل الدراسة األكاديمية والتطوير المهني مع نظرائهم في الواليات المتحدة  ،تشارك هذه
الشبكة العالمية المتنامية أفضل الممارسات وتبني الخبرات في المجاالت ذات األهمية الحاسمة لتعزيز القدرات المجتمعية والمؤسسية ،

وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات  ،وضمان األراضي المستدامة  ،وتطوير المجتمعات المزدهرة .من خالل تزويد قادة المستقبل وصانعي
السياسات بخبرة في التعليم العالي والمجتمع والثقافة والمنظمات المهنية في الواليات المتحدة  ،يوفر البرنامج أساسا لعالقات دائمة ومثمرة
بين األمريكيين ونظرائهم المحترفين في الخارج.
مكونات البرنامج
•

الدراسة األكاديمية غير العلمية :يتابع زمالء همفري برامج دراسية مخصصة في المؤسسات المضيفة المشاركة  ،حيث يمنح
التحرر من متطلبات برنامج الشهادة كل زميل المرونة لمتابعة برنامج فردي موجه ذاتيا في حرم جامعي مضيف .وقد تم اختيار
ما يقرب من  13حرم الواليات المتحدة من خالل عملية تنافسية على أساس قدرتها على تقديم الموارد المؤسسية والمهنية الستضافة
أفواج من الزمالء في مجاالت معينة من الدراسة.

•

القيادة والتطوير المهني :تشمل أنشطة اإلثراء المهني الزيارات المهنية وورش عمل تعزيز المهارات والمؤتمرات والبرامج التدريبية
واالنتماء المهني (التنسيب) .يوفر االنتماء المهني التعرض المباشر لبيئة العمل في الواليات المتحدة على أساس التفرغ لمدة ال

تقل عن ستة أسابيع .في وقت مبكر من العام الدراسي  ،يطور كل زميل  ،بمساعدة منسق الحرم الجامعي المحلي ومستشاري

هيئة التدريس  ،خطة مفصلة لألنشطة المهنية العملية الموجهة ألهداف برنامج همفري للزمالة.

معايير األهلية
يجب على المتقدمين:
•

أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معتمدة;

•

أن يكونوا محترفين في منتصف حياتهم المهنية في المناصب القيادية الذين أظهروا التزاما بالخدمة العامة وإمكانية التقدم المهني.

•

لديهم ما ال يقل عن خمس سنوات من الخبرة المهنية بدوام كامل (قبل أغسطس  )2023في المجال ذي الصلة ويجب أن يكونوا
مهتمين بجوانب السياسة في مجال تخصصهم.

•

إظهار الصفات القيادية وااللتزام المحدد على نطاق واسع للخدمة العامة;

•

اتقان اللغة اإلنجليزية المكتوبة والمنطوقة كما يتضح من درجة التوفل الدنيا ( 525الورقية) أو ( 71المستندة إلى اإلنترنت) .يمكن
النظر في المرشحين الواعدين بشكل استثنائي مع درجات أقل لبرنامج اللغة اإلنجليزية على المدى الطويل .مالحظة :ال يطلب
من المتقدمين إجراء اختبار التوفل قبل تقديم الطلب .سيطلب من المرشحين المختارين إجراء اختبار التوفل في مرحلة الحقة من
عملية التقديم .سيتم تغطية رسوم االختبار من قبل البرنامج.

•
•

لديهم خبرة محدودة أو معدومة في الواليات المتحدة;.

أن يكون مواطنا عراقيا مقيما في العراق طوال عملية التقديم واالختيار (األفراد الذين يحملون الجنسية األمريكية المزدوجة أو وضع
اإلقامة الدائمة في الواليات المتحدة غير مؤهلين).

وتشمل الفئة من غير المؤهلة للنظر فيها:
•

خريجو الجامعات الجدد (حتى لو كانوا يشغلون مناصب مهمة)

•

معلمو الجامعات الذين ليس لديهم مسؤوليات إدارية أو سياسية  ،باستثناء معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية والمتخصصين في
الوقاية من تعاطي المخدرات وعالجها

•

األفراد الذين التحقوا بكلية الدراسات العليا في الواليات المتحدة لمدة عام دراسي واحد أو أكثر خالل السنوات السبع السابقة لتاريخ
تقديم الطلب

•

األفراد الذين لديهم خبرة تعليمية أو عملية حديثة في الواليات المتحدة (أكثر من ستة أشهر خالل السنوات الخمس السابقة لتاريخ
تقديم الطلب)

•

األفراد الذين يحملون الجنسية األمريكية المزدوجة أو وضع اإلقامة الدائمة في الواليات المتحدة

مجال الدراسة
-

القدرات البشرية والمؤسسية:

-

التنمية االقتصادية

-

المالية والمصرفية

-

تحليل السياسات العامة واإلدارة العامة

-

سياسة التكنولوجيا وإدارتها

-

إدارة الموارد البشرية

الحقوق والحريات:
-

االتصاالت والصحافة

-

الحرية الدينية الدولية

-

القانون وحقوق اإلنسان

-

سياسة منع االتجار باألشخاص

األراضي المستدامة:
-

التنمية الزراعية والريفية

-

الموارد الطبيعية والبيئة وتغير المناخ
التخطيط الحضري واإلقليمي

مجتمعات مزدهرة:
-

األمراض المعدية والسارية

-

سياسة الصحة العامة وإدارتها

-

فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز  ،السياسة والوقاية

-

التثقيف بشأن تعاطي المخدرات وعالجه والوقاية منه (انظر  4ب)

-

اإلدارة التعليمية والتخطيط والسياسة

-

إدارة التعليم العالي

-

تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

التقديم واالختيار
يجب تقديم جميع الطلبات في  .https://apply.iie.org/huberthhumphreyيتم دعوة المرشحين الذين اجتازوا 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.

للحصول على معلومات عامة حول برنامج زمالة هوبير إتش همفري  ،يرجى زيارة .http://www.humphreyfellowship.org
لألسئلة حول البرنامج في العراق  ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى FulbrightIraq@state.gov
آخر موعد للتقديم هو  3حزيران .2022

