
 للمنح الدراس�ة  Baxter Global Scholarshipبرنامج 

ا للمنح الدراس�ة ع� أساس الجدارة لمساعدة  Baxter International Foundationأ�شأت مؤسسة  ا تنافس�� برنامج�
ي 

ي ال�ل�ة أو برامج المدارس المهن�ة.   Baxterأطفال موظ�ف
ف الذين �خططون لمواصلة تعل�مهم �ف  المؤهلني

.  دوالر  3000 المنحة ق�مة تبلغ   أم���ي

نامج بواسطة مؤسسة  ي البالد و�رامج دعم  Scholarship America®ُ�دار هذا ال�ب
، أ��ب مصمم ومدير للمنح الدراس�ة �ف

كات والمؤسسات والجمع  ا لتقدير الجهة الراع�ة  التعل�م األخرى لل�ش امج الفرد�ة وفق� �ات واألفراد. يتم تحد�د األهل�ة لل�ب
. ُتمنح الجوائز بغض  Scholarship Americaوحدها، وتتم مراجعة الطلبات المؤهلة من ِقبل ف��ق تقي�م من مؤسسة 

. النظر عن الِعرق أو اللون أو العق�دة أو الدين أو الميول الجنس�ة أو الجنس أو اإلع  اقة أو الحاجة المال�ة أو المنشأ القو�ي

 األهل�ة 
نامج  ف ل�ب  للمنح الدراس�ة أن �كونوا:  Baxter Global Scholarship�جب ع� المتقدمني

ا أو أطفاً� قا��ن تحت   •
�
ف قانون ف أو متبنني �ي أو أطفاً� طب�عيني ف أو * أطفاً� خارج إطار الزواج ال�ش أطفاً� معالني

كة  ي �ش
ف لموظف حا�ي و�شط �ف ي ذلك  Baxter International Incالوصا�ة القانون�ة أو أبناء أزواج مؤهلني

. (بما �ف
ي 

ي الوال�ات  Baxterە ، ع� النحو الذي تحدد (Legacy Hill-romموظ�ف
ا �ف . �جب أن �كون الموظف موظف�

كة  كات الدول�ة التابعة ل�ش ي إحدى ال�ش
ي منشأة   Baxterالمتحدة أو �ف

ا تم تعيينه �ف ا أم��ك�� أو �جب أن �كون مواطن�
كة  ف ( Baxterفرع�ة ل�ش ي الخارج. �جب أن �كون الموظف قد أ�مل ما ال �قل عن عامني

ف من العمل  2�ف ) كاملني
ي كما هو محدد من قبل    بدوام 

ي لتقد�م الطلبات. أبناء  Baxterكامل أو بدوام جزئئ
ا من الموعد النهائئ ، اعتبار�

 . ف ف المتقاعدين غ�ي مؤهلني  الموظفني
ف  األطفال  تع��ف  يتم * ا  متبنون  أو  طب�عيون أطفا�ً  أنهم ع�  المعالني ف مؤه  أزواج أبناء  أو  القانون�ة  الوصا�ة  تحت  قا�ون  أطفال  أو  قانون�   لموظف  لني

ا   �قدم أو  قانون�ة   بحضانة  يتمتع ا  دعم� ا؛ مال�� �ك  طفل   أو  أساس�� ا   �قدم أو  قانون�ة   حضانة   لد�ه   مح�ي  ل�ش ا  دعم� ا.  مال��  أساس��
 

ا سيتم �سج�له، أو   • ا جامع�� ا من المدرسة الثان��ة، أو طالب� ة، أو خ��ج� ي السنة األخ�ي
ي المدرسة الثان��ة �ف

ا �ف طالب�
ي  

ي كل�ة أو جامعة أو مؤسسة مهن�ة/فنون تطب�ق�ة معتمدة  �خطط لاللتحاق �ف
دورة دراس�ة جامع�ة بدوام كامل * �ف

 خالل العام الدرا�ي الذي ُتمنح ف�ه المنحة. 
ف  *  بأ�مله.  القادم الدرا�ي  للعام  كامل   بدوام �سج�ل أنها  ع�  كامل  بدوام الدراسة  ُتعرَّ
 

ا أو أقل وقت تقد�م الطلب.  24أن �كون عمرك  •  . 28�مكن للطالب من إ�ائ�ل التقد�م حئت سن   عام�
 

 . ف ف المتقاعدين غ�ي مؤهلني  أبناء نواب الرؤساء وما فوق وأبناء الموظفني

 الجائزة 
نامج تناف�ي للغا�ة،  أم���ي  دوالر  3000إذا تم اخت�ار الطالب كحاصل للمنحة، فس�حصل ع� جائزة قدرها  . هذا ال�ب

ن المت من فقط ٪25 أفضل اخت�ار  وسيتم ن  قدمني ط عند استالم الطلبات  الجائزة ع� للحصول المؤهلني . هناك �ش
)؛   -المؤهلة، سيتم منح الجوائز بما يتناسب مع عدد الطلبات الواردة ل�ل منطقة  ف أم��كا الشمال�ة والجن���ة (األم��كيتني

ق األوسط، وأف��ق�ا (   ). APAC؛ آس�ا والمح�ط الهادئ ((EMEAأورو�ا، وال�ش

�مكن تجد�د الجوائز لمدة تصل إ� ثالث سنوات إضاف�ة أو حئت الحصول ع� درجة البكالور�وس (أو ما �عادلها)، أيهما  
نامج  ي دورة دراس�ة بدوام كامل واستمرار ال�ب

أسبق. �عتمد التجد�د ع� است�فاء متطلبات األهل�ة واألداء األ�اد��ي الج�د �ف
 من ِقبل مؤسسة با�س�ت الدول�ة. 

ي س� 
ف للحصول ع� الجائزة لمرة واحدة   United States Military Academyكون الفائزون الذين �درسون �ف مؤهلني

 . أم���ي  دوالر  3000فقط بق�مة 



 �مكن لغ�ي الفائ��ن إعادة التقد�م كل عام �ستوفون ف�ه متطلبات األهل�ة. 

ات التعل�م�ة المؤهلة (الم�وفات الدراس�ة  الجوائز مخصصة لدراسة البكالور�وس و�مكن استخدامها لتغط�ة النفق
 والرسوم وال�تب والمستلزمات المطل��ة) فقط. 

 الفائ��ن  اخت�ار 
 يتم اخت�ار الفائ��ن بالمنح الدراس�ة ع� أساس: 

 سجل أ�اد��ي  •
ي األ�شطة المدرس�ة والمجتمع�ة  •

 إظهار الق�ادة والمشاركة �ف
 التك��مات والجوائز  •
 ب�ان األهداف والغا�ات التعل�م�ة والوظ�ف�ة  •
 ظروف شخص�ة أو عائل�ة غ�ي عاد�ة  •

 
ي الحاجة المال�ة. 

 ال يتم النظر �ف
 

ي  موظف أو  مسؤول أي �لعب ال  يتم اخت�ار الفائ��ن من ِقبل مؤسسة المنح الدراس�ة األم��ك�ة. 
Baxter مؤسسة �ن

Foundation International  كة أو ا  . Inc International Baxter �ش ي  دور�
  من حال بأي االخت�ار  عمل�ة �ن

نامج كفائ��ن. يوافق  األحوال.  ف لل�ب ا. لن يتم اخت�ار جميع المتقدمني ا نهائ�� ف ع� قبول القرار بوصفه قرار�  جميع المتقدمني

 اإلبالغ 
ي شهر يونيو. �جب ع� الفائ��ن قبول الجائزة والتحقق من  

ي �ف
وئف �د اإلل��ت ف بالنت�جة ع�ب ال�ب سيتم إبالغ جميع المتقدمني

 �سج�لهم. 

 المنح  دفع
 Baxter Internationalابة عن مؤسسة بمعالجة مدفوعات المنح الدراس�ة ن�  Scholarship Americaتقوم مؤسسة 
Foundation .يتم الدفع ع� قسط واحد . 

ي الوال�ات المتحدة وكندا   Scholarship Americaت�ف مؤسسة 
الجوائز المستحقة للمدرسة للفائ��ن بالمنح الدراس�ة �ف

ف من خارج الوال�ات المتحدة بمجرد ا  ستالم إثبات التسج�ل واستمارة  و�ورتور�كو. سيتم �سل�م الجوائز لجميع المتقدمني
 تح��ل األموال. 

 المطل��ة  المستندات
 التال�ة:   المستندات تحم�ل عل�ك �جب طلبك، من كجزء

�جب أن تعرض ب�انات الدرجات اسم  �سخة حديثة وكاملة من ب�ان الدرجات. ال يتم قبول تقار�ر الدرجات.  •
 الطالب واسم المدرسة والدرجات والساعات المعتمدة ل�ل دورة دراس�ة وكل فصل درا�ي تم ف�ه أخذ كل دورة. 

 
ي ب�ان مدرستك الثان��ة،  ACTأو  SATإذا كنت تقدم درجات اختبار  مالحظة: 

، ولم يتم إدراج هذە الدرجات �ف
ن درجات االختبار هذە �شكل منفصل. إذا كنت تقوم بتحم�ل سجل ال�ل�ة  فستحتاج إ� تحم�ل �سخة رسم�ة م

 (كشف نقاطِك الجامع�ة)، فلن تكون هذە الدرجات مطل��ة. 
:  غ�ي  الطالب • ن ف من دول أخرى   األم��كيني ي األنظمة التعل�م�ة، �جب ع� المتقدمني

�سبب االختالفات الموجودة �ف
 :  غ�ي الوال�ات المتحدة وكندا تقد�م ما ��ي

�ة • ف  ترجمة جميع المستندات إ� اللغة اإلنجل�ي
 �سخ واضحة من الوثائق التعل�م�ة التال�ة من السنوات األر�ــع الماض�ة:  •



 الدرجات)السجل األ�اد��ي (�سخة من ب�ان  •
 أوراق اعتماد/دبلومة/شهادة من المدرسة الثان��ة، إذا حصلت عليها،  •
 ونتائج االمتحانات األ�اد�م�ة •

 
ا.  �عت�ب  ال  ون�� نامج إل��ت ي لل�ب

ي الموعد النهائئ
 طلبك مكتمً� إال إذا كانت جميع المستندات المطل��ة مقدمة �ف

نامج  ي لل�ب
 الموعد النهائئ

 .2023مارس  16مساًء بالتوقیت المركزي في  3:00یجب تقدیم الطلب عبر اإلنترنت في أو قبل الساعة 

 


