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 تركّز زمالة تنمية الرواد املمّولة من قبل مبادرة الرشاكة األمريكية الرشق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية األمريكية

 واملنّفذة من قبل منظمة ورلد لرنينغ عىل تنمية املهارات الريادية وتطبيق املعارف التي يحصل عليها الزمالء خالل

مشاركتهم بهدف تعزيز املشاركة املدنية وريادة األع�ل االجت�عية يف منطقة الرشق االوسط وش�ل افريقيا

 توفر زمالة تنمية الرواد للرواد الصاعدين من مختلف القطاعات يف منطقة الرشق األوسط وش�ل إفريقيا، مهارات تقنية

وموارد وشبكات دعم إلحداث تغي¥ات اجت�عية واقتصادية إيجابية يف املجتمعات املحلية

ا�رح�� ا�و�: تُستَهل الزمالة بورشات عمل ودورات تدريبية ملدة أسبوعª مقدمة من قبل منظمة ورلد لرنينغ،

وجامعة ديوك

ا�رح�� الثانية: يصقل الزمالء تدخالتهم ومشاريعهم ك� يكملون فروض و°ارين تربط بª أنشطتهم  املتعلقة

باملشاركة املدنية وريادة األع�ل االجت�عية واألدوات واملعارف املكتسبة يف املرحلة األوىل

  ا�رح�� الثالثة: يقيض الزمالء ثالثة أسابيع يف الواليات املتحدة االمريكية للمشاركª يف مسار اللغة االنجليزية

   او تونس للمشاركª يف مسار اللغة العربية الكتساب رؤى  كاد·ية  محلية يف املشاركة املدنية  ريادة االع�ل االجتامعية
ولعرض ومتابعة نتائج أنشطة املرحلة الثانية والتفكٌّر فيها

ا�رح�� الرابعة: عىل مدى ستة أشهر، يطبق الزمالء دروس زمالة تنمية الرواد، ويشاركون تطورات ونتائج أنشطتهم ك�

·كن لهم أن يتقدموا للحصول عىل منح صغ¥ة أو مساعدة تقنية

امسة: يف الشهر الثاÄ عرش من الزمالة، يجتمع الزمالء ملدة ثالثة أيام للتعلم ومشاركة تأث¥ تجربتهم يف زمالة ا�رح�� ا��

تنمية الرواد

 تسعى مبادرة الرشاكة األمريكية الرشق أوسطية إىل البحث عن رّواد صاعدين مبتكرين، يتمتعون Åهارات تحليلية قوية

 وينخرطون حالياً بأنشطة يف مجال املشاركة املدنية أو ريادة األع�ل االجت�عية، ويستطيعون العمل يف بيئة متعددة

 الثقافات، و·لكون مهارات ممتازة يف بناء العالقات الشخصية، والتواصل، ويلتزمون بتطبيق املعرفة واملهارات التي

 يكتسبونها خالل زمالة تنمية الرواد

 زما�� تنمية الرواد

س مراحل تتألف زما�� تنمية الرواد من ��
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العمر: بª 28 و 35 عاًما

ة ا�هنية: لدى املتقدم خربة عمل مهنية ال تقل عن خمس سنوات �  ا��

ية: يجب عىل الراغبª بالتقّدم اىل مسار اللغة اإلنجليزية من زمالة تنمية � ل � �
�

��ية �سار اللغة ا � ل � �
�

��إتقان اللغة ا

الرواد أن يجيدوا الكتابة والتحدث باللغة االنجليزية بطالقة

بية: يجب عىل جميع الراغبª بالتقّدم اىل زمالة تنمية الرواد أن يجيدوا الكتابة والتحدث  إتقان اللغة العر

باللغة العربية بطالقة

: يجب عىل جميع املتقدمª االستعداد للمشاركة بشكل كامل يف جميع مراحل الزمالة الخمسة ا�شاركة ال�م��

 التطبيق: يجب أن ·تلك املتقدمون الكفاءة والقدرة عىل التطبيق الفوري للمعارف واملهارات املكتسبة خالل زمالة

تنمية الرواد

 تغطي زمالة تنمية الرواد تكاليف السفر الدويل واملحيل والسكن والتأمª الصحي ك� ستوفر بدالً مالياً متواضعاً لتغطية

الوجبات والنفقات الطارئة خالل املراحل األوىل والثالثة والخامسة من الزمالة

 عىل املتقدمª اىل مسار اللغة االنجليزية إجادة الكتابة والتحدث باللغتª العربية واالنجليزية بطالقة بين�

 عىل املتقدمª اىل مسار اللغة العربية إجادة الكتابة والتحدث باللغة العربية بطالقة. خالل املرحلة الثالثة من الزمالة,

 سيسافر الزمالء الذين يتم اختيارهم للمشاركة يف مسار اللغة االنجليزية إىل الواليات املتحدة األمريكية، بين� يسافر

 الزمالء الذين يتم اختيارهم للمشاركة يف مسار اللغة العربية اىل تونس لحضور تجربة اكادمية تعليمية ملدة ثالثة

أسابيع ترتكز عىل املشاركة املدنية وريادة االعامل االجتامعية

 لالطالع عىل املزيد، يرجى زيارة املوقع التايل

بية ية و مسار اللغة العر � ل � �
�

�� مسار اللغة ا

وط ا�هلية ¢£

نشجع جميع املتقدمª الذين يستوفون الحد األدÚ من رشوط االهلية عىل التقدم اىل زمالة تنمية الرواد

برصف النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو التحدي الجسدي أو الوضع االجت�عي

LDF@worldlearning.org :
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نظرا لتأثري جائحة كورونا عىل الزمالة، فإن تواريخ كل مرحلة مؤقتة وقابلة للتغيري وقد يتعني تقديم املراحل األوىل 
والثالثة والخامسة عرب االنرتنت.

.

املشاركة املدنية وتجربة ريادة األعامل االجتامعية: لدى املتقدم ما ال يقل عن خمس سنوات من الخربة

الخلفية األكادمية: متحّصل عىل شهادة الباكلوريوس الجامعية
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