
 
 

 

 
 
 

The U.S. Department of State 
U.S.-Middle East Partnership Initiative 

 
Announces the 

 
Tomorrow’s Leaders Program 

 
The U.S. Department of State’s U.S.-Middle East Partnership Initiative (MEPI) and AMIDEAST are pleased to announce this year’s 

recruitment for the Tomorrow’s Leaders Program. The Tomorrow’s Leaders Program is a MEPI initiative for capable and highly 

motivated high school seniors in the Middle East and North Africa who are from underserved backgrounds. The program will provide 

four-year university enrollment and internship opportunities at select institutions of higher learning in the Middle East. 

 

Eligible students include men and women who have the potential to become leaders, represent the region’s cultural, religious, and 

geographic diversity, are from socio-economically deserving backgrounds, and are unable to afford, four years of college enrollment 

at an American university in the Middle East.   

 

The primary objective of MEPI's Tomorrow's Leaders program is to build a cadre of university-age leaders who are civic-minded, 

intellectually able, and professionally skilled, who will become the community, business, and national leaders of the future. The 

program intends to nurture leadership skills and the spirit of civic engagement and volunteerism among outstanding university-age 

students at the American University of Beirut (AUB), the American University in Cairo (AUC) and the Lebanese American 

University (LAU).  Selected students will join the 501 Tomorrow’s Leaders who have participated in this program. 

 

Tomorrow's Leaders may pursue an eligible undergraduate degree in a selected field at one of the three host institutions and should be 

prepared to begin the program in the Fall 2020 term.  Participants are expected to maintain at least a 3.0 GPA, engage in community 

service activities, and participate in career-relevant internships. Students may also have an opportunity for a study abroad semester in 

the U.S. Limited English- language training will be provided for some participants.  

 

Participation in the program includes: travel, academic fees for four years of university at AUB, AUC or LAU, accident and sickness 

insurance, housing, and a monthly allowance during the school year. 

 

Eligibility: 

 Current high school senior or applicant who graduated from high school in 2019 or 2018; 

 A citizen, or national of Syria and those qualified to hold a valid Syrian passport, must be residing outside of Syria 

to be eligible; 

 Strong academic credentials; 

 Proficiency in written and spoken English with a minimum of 55 for the TOEFL iBT that is less than two years old; 

 Students who qualify may be eligible for up to one year of intensive English Language training; 

 Maturity, flexibility and leadership potential; 

 Must maintain a high GPA and pass high school leaving exam in final year;  

 Ability to start the program in August/September of 2020. 
 

Note: American citizens are not eligible 
 

If you do not have a TOEFL score, or if your score is more than two years old, contact AMIDEAST for test scheduling 

 

Deadline for submitting the application is December 2, 2019 
 

Further information is available online at www.amideast.org/tl 
 

For questions, please contact AMIDEAST at: 
Email: lebanon@amideast.org  ; Tel: 01-989901 ext. 162 

 

For more information about the U.S.-Middle East Partnership Initiative, please go to:  https://mepi.state.gov 

http://www.amideast.org/tl
https://mepi.state.gov/


 
 

 

 

 

 

 

 

 تعلن

  مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية
 مديستأة لوزارة الخارجية األمريكية والتابع

  
 عن فتح باب التقديم

 "الغدرائدات  ورواد " برنامجل
 

في الشرق   المدارس الثانوية وخريجات برنامج لخريجيهو  )ميبي( مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطيةالذي توفره الغد" رائدات  وبرنامج "رواد 
في جامعات  اربع سنوات دراسية وتدريبية لمدة فرص يوفر البرنامج. من خلفيات إقتصادية متواضعةو  القدرة والدافعيةذين لديهم لال األوسط وشمال افريقيا

 .في منطقة الشرق األوسطالعالي  للتعليم  امريكية
 

والذين ال تسمح  ،في المنطقة تنوع الثقافي والديني والجغرافي اليعكسون و اديةالقيلديهم االمكانيات الذكور واإلناث الذين  يشملون المؤهلين والطالبات الطلبة 
 بالرغم من قدرتهم على الحصول على القبول. في هذه الجامعات، اإلقتصادية بتحمل تكاليف الدراسة الجامعية لمدة أربعة سنواتظروفهم لهم 

 
رائدات  وتمكنهم من ان يصبحوا رواد  مهنيةالذين يتمتعون بقدرات الجامعيين والشابات  الشباب  إلى بناء كادر من القادة الغد"رائدات  و"رواد يهدف برنامج 

الطالبات وى الطلبة . ويهدف البرنامج ايضا إلى تنمية المهارات القيادية وروح العمل التطوعي لد والوطني محليعلى النطاق ال في األعمال والمجتمع تغيير 
 (AUC). و الجامعة األمريكية في القاهرة  (LAU)  و الجامعة اللبنانية االمريكية(AUB)  بيروت  وذلك في الجامعة األمريكية فيالجامعيين المتميزين 

 الذين شاركوا في البرنامج سابقا. "الغدورائدات "رواد من خريجي برنامج 501  الذين سيتم اختيارهم إلى والطالبات سينضم الطالب
 

على أن . أعاله ذكورةأن يحصلوا على شهادتهم الجامعية في إحدى التخصصات المقدمة من احدى الجامعات الم ذين تم اختيارهمالوالطالبات يمكن للطالب 
، على االقل في الجامعة  3.0الحفاظ على معدل والطالبات الب ويتوقع من هؤالء الط  .2020 للبدء في البرنامج في خريف عامد يكونوا على استعدا

للغوية توفير بعض التدريبات ا، والمشاركة في الدراسة لمدة فصل في الواليات المتحدة. كما ويمكن تدريبيةالبرامج الواالنخراط في نشاطات خدمة المجتمع و
 لبعض للمتأهلين.

 
، والتأمين في حالة الحوادث أو  LAU أو AUC  أو  AUB في جامعة وتكاليف الدراسة لمدة أربع سنواتالسفرسيقوم البرنامج بتغطية التكاليف التالية: 

 المرض، و السكن ومصروف شهري خالل السنة الدراسية. 
 

 شروط التأهل:
 

 /2019 أو 2018أن يكون قد تخرج في عام  أوالسنة األخيرة من المرحلة الثانوية طالبة في  أن يكون طالب. 

 /خارج سوريامقيمين  و أو أولئك المخولين بحمل جواز سفر سوري ةالسوري /المواطنة السوري يجب أن يكون المواطن. 

 حاصل على عالمات أكاديمية متفوقة. 

  كحد أدنى في اختبار التوفل    55مع الحصول على درجةالقدرة على التحدث والكتابة باللغة اإلنجليزية TOEFL (iBT) على أن ال يتعدى 
 سنتين من تاريخ تلك النتيجة. 

  المؤهلين من الحصول على تدريب لغة انجليزية مكثف لمدة قد تصل الى سنة والطالبات الطالبقد يتمكن. 
  االمكانيات القياديةوا و المرونةالنضج. 

  العامةالثانوية  لمرحلة النجاح في االختبارات النهائيةعالي والحفاظ على معدل. 

  /2020أيلول القدرة على بدء البرنامج في أغسطس. 

 المواطنون األمريكيين غير مؤهلين للتقديم مالحظة:
 ار.  مديست لتحديد موعد للخضوع لالختباإلتصال بأمن عاميين، يرجى منكم  التوفل أو إذا مضى على خضوعكم لالختبار أكثر ختبارتوفر لديكم نتيجة اتإذا لم 

 

  2019 األول كانون 2آخر موعد لقبول الطلبات هو 
 

 www.amideast.org/tl.لمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا 
 

 على بأمديست ألي أسئلة، يرجى منكم االتصال
  ext. 162 –01 989901الهاتف:     lebanon@amideast.org: االلكترونيالبريد 

 
 

 https://mepi.state.gov لمزيد من التفاصيل عن برنامج مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية، نرجو زيارة الموقع التالي:

http://www.amideast.org/tl
mailto:lebanon@amideast.org
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