
 الخارجیة األمریكیة األمریكي من خالل وزارة    أصبح برنامج توماس جیفرسون للمنح الدراسیة ممكنًا بفضل الدعم السخي للشعب
 . IREXوتنفیذه من قبل  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إكتسب مھارات وخبرات جدیدة أثناء الدراسة في
 الوالیات المتحدة

 

  2022-2023جیفرسون  توماس برنامج المنح الدراسیة
 

 

 البرنامج  أنشطة

 كامل بدوام الدراسیة الفصول حضور :وسوف یستفید جمیع المشاركین من
 واحد دراسي عام لمدة

 من ساعة 20 عن یقل ال ما أداء
 الدراسي الفصل خالل المجتمع خدمة

 األول

 خالل جزئي بدوام مھني تدریب إكمال
 الثاني الدراسي الفصل

 

 األھلیة
 المتقدمین المؤھلین:یجب على 

 
 • أن یكون مواطنًا تونسیًا مقیًما في تونس

 2022 جویلیة 1عاًما بحلول  18• أال یقل عمرك عن 
 أو بعد ذلك 2023• أن تكون طالبًا جامعیًا بدوام كامل ، ومن المقرر أن تتخرج في صیف 

 جید• إتمام العام الدراسي السابق للدراسة في الوالیات المتحدة في وضع 
 على األقل TOEFLدرجة في اختبار  500• تحقیق 

 • االلتزام بالعودة إلى تونس بعد االنتھاء من البرنامج
 

 

! 
 فرًصا الدراسیة للمنح جیفرسون توماس برنامج یوفر

 و جامعاتال في المسجلین تونس من الجامعیین للطالب
 بدون الدراسة  من واحد عام لحضور تونسیةال معاھدال

  برنامجال ساعدی.األمریكیة والكلیات الجامعات في درجة
 عن فضالً  المضیفة، مجتمعاتھم في االنخراط على الطالب
 لمساعدتھم على المساھمة عدیدة وخبرات مھارات اكتساب

  .في النمو االقتصادي والدیمقراطي في تونس

 إضافیة  ومعلومات واالختیار  التمویل 
 ھذه منحة دراسیة ممولة بالكامل .أصبح برنامج توماس جیفرسون للمنح الدراسیة ممكنًا بفضل الدعم السخي للشعب 

   .IREXألمریكي من خالل وزارة الخارجیة األمریكیة وتنفیذه من قبل 
 الجدارة.  على قائمة مفتوحة مسابقة خالل من المشاركین اختیار یتم

  زیارة إضافیة، یرجى ومعلومات للترشح االختیار ومعاییر األھلیة ومتطلبات التفاصیل من مزید على  للحصول الطلب انظر
https://www.irex.org/project/tjsp ب االتصال أو : 

 

 
IREX/Tunisia 

Email: thomasjeffersonscholars@irex.org 
Tel: (+216) 28 984 150 

 

https://www.irex.org/project/tjsp


   
 

This program is made possible by the generous support of the American people through the United States Department of  
State and implemented by IREX.  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Activities 
All participants will: 

Attend classes full-time for one 
academic year 

Perform at least 20 hours of 
community service in their host 

community during their first 
semester   

Complete a part-time practical 
internship during their second 

semester 

 

Eligibility 
 Eligible applicants must:  

• Be a citizen of Tunisia, residing in Tunisia 
• Be at least 18 years old by July 1, 2022 
• Be a full-time, undergraduate, university/institute student, scheduled to graduate in summer 2023 or later 
• Complete the academic year prior to study in the United States in good standing  
• Achieve a TOEFL score of at least 500 
• Be committed to returning to Tunisia after completing the program 

Funding, selection, and additional information 
This is a fully funded scholarship. The Thomas Jefferson Scholarship Program is made possible by the 
generous support of the American people through the United States Department of State and implemented by 
IREX. Participants are selected through an open, merit-based competition.  

See application instructions for further details, eligibility requirements and selection criteria. For application and 
additional information, please visit https://www.irex.org/project/tjsp or contact:  

IREX/Tunisia 
Email: thomasjeffersonscholars@irex.org 

Tel: (+216) 28 984 150 

Acquire new skills and expertise 
while studying in the United 
States! 

The Thomas Jefferson Program provides opportunities 
for full-time undergraduate university/institute students 
from Tunisia to spend one academic year of non-
degree study at a U.S. university or college. The 
program will provide students a deeper understanding 
of the United States, as well as new skills, knowledge, 
and leadership development to help them contribute to 
Tunisia’s economic development. 
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