
   

 
 
 
 
 

 

 

  آخر أجل للت سجيل: االثنين 50 ديسمبر الس  اعة 0055 مساء بتوقيت تونس
 

ؤون ل من قبل مكتب الشّ راسية المموّ جزءا من برنامج توماس جيفرسن للمنح الدّ  (س بيا)تي سي سي  المنحة الّدراسّيةيعتبر برنامج 
عليم العالي سة التّ )مؤسّ  ISETلين بـ ن الشبان المسجّ يونسيّ لبة التّ للطّ  ر البرنامجفّ ة. يوة األمريكيّ ة في وزارة الخارجيّ قافيّ ة والثّ عليميّ التّ 
، (كنولوجياة والتّ طبيقيّ عليم العالي للعلوم التّ سة التّ )مؤسّ  ISSATو (ياحةعليم العالي للسّ سة التّ )مؤسّ  IHET(ةكنولوجيّ راسات التّ للدّ 

الب على شهادة يحصل خاللها الطّ حدة الواليات المتّ  في المهنيعليم التّ  ياتكلّ  ة فيتحسين مهاراتهم المهنيّ وة لقضاء سنة دراسيّ فرصة 
 ة في المجاالت المتاحة.ة عمليّ يّ دراس

 
 لبة بـ:يقوم كل الط  

ة واحدة في سنة دراسيّ لمدة  حضور المحاضرات بدوام كامل •
 صهممجال تخصّ 

 ة في المدينة المستضيفةالمشاركة في خدمات تعليميّ  •
 انيراسي الثّ خالل الفصل الدّ  بدوام جزئيّ  تدريب مهنيّ  إتمام •
اخل حرم الجامعة أو في مسكن ة دلبة بمبيتات جامعيّ يقيم الطّ  •

 بالفتيات   اخاصّ  مع توفير سكنا غير مختلطخارج الجامعة 
 

 :هي 5102-5102لسنة   TCCSPح لـ شروط الترش  
 المعلوماتكنولوجيا ت •
 إدارة األعمال و اإلدارة •
 احة يالسّ  •
 ةطبيقيّ كنولوجيا التّ التّ  •

 
قصيرة في فترة  تيجةتحقيق هذه النّ  على قادرا أن يكونو أ TOEFLدرجة من   054  صيلعلى تح اقادر ح أن يكونعلى المترشّ 

 .قبل انطالق الدروس األكاديمية ةاإلنجليزيّ غة للّ في ا وجيز كوينبعد ت
 
في المجاالت ة انويّ راسة الثّ م تعليما لمرحلة ما بعد الدّ ة تقدّ سات جامعيّ ة هي مؤسّ في الواليات المتحدة األمريكيّ  المهنيعليم يات التّ كلّ 
تقوم . بناء على منافسة متكافئة الفرص ومفتوحة للجميعاختيار المشاركين  ويتمّ . دريب المهنيّ قنية والتّ ة وتطوير المهارات التّ طبيقيّ التّ 

 فة التكاليف.المنحة بتغطية كا
 حول شروط الترّشح وآليات االختيار الّرجاء االّطالع على استمارة الّترّشح.لمزيد من المعلومات والتفاصيل 

 :أو االتصال مباشرة بـ http://www.irex.org/project/tccspلمزيد من المعلوات الّرجاء زيارة موقع  
 

 
 

 
 

ة لسنةبرنامج توماس جيفرسون للمنحة الدراسيّ   
 5405-5402  

  عليم المهنيبرنامج تونس لدعم التّ 

 

ةحدة األمريكي  راسة في الواليات المت  ة خالل الد  مهاراتك المهني   ةميلتن  

 

IREX or CEMAT 
 زنقة منابريا، 

مكرر نهج أنقلترا 91  
ونست 9111  

 216.71.328.378+الهاتف: 
thomasjeffersonscholars@irex.org 
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