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 أصبح برنامج توماس جیفرسون للمنح الدراسیة ممكنًا بفضل الدعم السخي من الشعب األمریكي 

 من خالل وزارة الخارجیة األمریكیة وتنفیذه من قبل 
 

IREX 

 
 

 
 

2202أكتوبر     
 

 ، أعزائنا األولیاء
 

  .توماس جیفرسون یسرنا اھتمام ابنكم أو ابنتكم بالتّرشح لبرنامج المنحة الدراسیة الجامعیة التابع للحكومة األمریكیة
 

 یستثمر برنامج توماس جیفرسون للمنح الدراسیة في تنمیة تونس من خالل تقدیم منح دراسیة للطالب الجامعیین المتمیزین 
 األمریكیة.  من جمیع أنحاء  تونس لمدة عام واحد من الدراسة بدوام كامل  ِو بدون درجة في الوالیات المتحدة

 
أو بعد ذلك   2024 بأحد الجامعات التّونسیة، وسیتخّرج في صیف ة)(ومسّجل )ة(إذا كان ابنكم أو ابنتكم حالیاّ غیر متخّرج

  للتّرّشح لبرنامجة) ( فھو/ھي مؤھل، یقیم حالیا بتونس ویلتزم بالعودة إلیھا للمساھمة في تنمیتھا ة)(تونسي ة)(مواطنھي  /وھو
المشاركین على أساس العرق أواللّون   ال یقصي توماس جیفرسونامج المنح الّدراسیة ن بر  .توماس جیفرسون المنح الدراسیة

 . البلد أواإلعاقة أو أّي خصائص أخرى یحمیھا قانون الوالیات المتّحدة األمریكیةأوالّدین أوالجنس أوالعمر أو  
 

 یشارك الّطلبة في عدد من  األنشطة الثقّافیة وفي تدریب مھنيّ  في مجال اختصاصھم ویقضون 20 ساعة عمل في إطار
 المجتمع المدني ضمن منّظمات محلیّة خالل إقامتھم لمّدة سنة  في الوالیات المتّحدة األمریكیّة. تساعد ھذه األنشطة الطالب 

 على االنخراط في مجتمعاتھم المضیفة، فضالً  عن اكتساب مھارات وخبرات عدیدة. یعود خّریج تونس في أتمّ  االستعداد
  .للحصول على شھاداتھم، ومباشرة  الحیاة المھنیّة والمساھمة في تنمیة بلدھم

 .تحصلوا على عملالذّین عادوا إلى تونس وأتموا دراستھم  توماس جفّرسون % من طلبة95 أكثر منمنذ بدایة البرنامج، 
 

 توماس  جیفرسون للمنح الدراسیة إلى جامعات في كافّة أنحاء الوالیات المتحدة ویتم تسجیلھم  برنامج  في المشاركون ینظمّ 
 كطالب بدوام  كامل في ھذه المؤسسات المضیفة. یمكن للمشاركین في نھایة  البرنامج تقدیم بطاقات أعدادھم في الوالیات

 . المتّحدة عند االنتھاء من البرنامج إلى مؤسستھم المحلیة للمراجعة و تحدید ما إذا كانت االعتمادات قابلة للتحویل
 

 یمكنھم   ،الطوارئ  توفرّ  IREXللّطلبة أثناء وجودھم بالوالیات المتحدة دعما شامال، بما في ذلك رقما ھاتفیّا مجانیّا لحاالت 
 . یوًما في السنة 365ساعة في الیوم،  24على مدار  موّظفیھا بأحد اإلتصالبواسطتھ 

 . تترددوا في االتصال رجاًء ال  IREXللحصول على المزید من االستفسارات أو المعلومات حول طریقة التّرّشح 
 

ب  التّحیاّت، أخلص مع  
مورالیس  لیسلي    

  مسؤول أّول للبرنامج
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This program is made possible by the generous support of the American people through the United 
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October 2022 
 
Dear Parents, 
 
We are pleased that your child is interested in applying to the U.S. Government’s Thomas 
Jefferson Scholarship Program. 
 
The Thomas Jefferson Scholarship Program invests in Tunisia’s development by providing 
scholarships for outstanding, undergraduate university/institute students from across Tunisia for 
one year of full-time, non-degree study in the United States. This is a fully funded scholarship. 
 
If your child is a current undergraduate student at a Tunisian university or institute and is 
scheduled to graduate in summer 2024 or later; is a citizen and current resident of Tunisia; and 
is committed to returning home to contribute to Tunisia’s development, he/she may be eligible to 
apply for the Thomas Jefferson Scholarship Program. The Thomas Jefferson Scholarship 
Program does not discriminate against applicants on the basis of race, color, religion, sex, age, 
national origin, disability, or any other protected characteristic as established by U.S. law. 
 
Students participate in a variety of cultural activities, a career-related internship, and 20 hours of 
community service at local organizations during their year in the United States. These activities 
help students engage in their host communities, as well as gain skills and experience. Thomas 
Jefferson Scholarship Program alumni return home poised to complete their degrees in Tunisia, 
enter Tunisia’s workforce, and contribute to Tunisia’s development. Since the program began, 
more than 95% of Thomas Jefferson Scholars who have returned home and completed their 
education have consistently reported that they are employed. 
 
Participants of the Thomas Jefferson Scholarship Program attend universities and colleges 
across the United States and are registered as full-time students at these host institutions. 
Participants may submit U.S. transcripts to their home institution for review upon completion of 
the program to determine if the credits are transferrable. 
 
IREX provides comprehensive support to scholars while they are in the United States, including 
a toll-free emergency phone number through which they can contact an IREX staff person 24 
hours a day, 365 days a year. Please do not hesitate to contact IREX with any additional questions 
on the program or application process. 
 
Sincerely, 
 
 
Leslie Morales 
Senior Program Officer 
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