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OC-AUC Scholarship 2017/2018 
 

 2017/2018للعام الدراسي  OC-AUC منحة
 

 الشائعةعلى األسئلة  اتإجاب
 

 ؟ OC-AUCمنحة ھيما  -1
منح;;ة  ،بالق;;اھرةاألمریكی;;ة بالتع;;اون م;;ع الجامع;;ة  ،)OC( أوراس;;كوم للص;;ناعات اإلنش;;ائیة ش;;ركةتق;;دم  

م;;ن محافظ;;ات  ،عتم;;دةأو م;;ا یعادلھ;;ا م;;ن ش;;ھادات م ،م;;ن الجنس;;ین العام;;ة المرحلة الثانوی;;ة لطالبكاملة 

تق;;دم المنح;;ة . أس;;وان) –األقص;;ر  –قن;;ا  –س;;وھاج  –أس;;یوط  –الفی;;وم  –المنی;;ا  –(بن;;ي س;;ویف  الص;;عید

للحص;;ول  2015/2016الع;;ام الدراس;;ي خریج;;ي أو  2016/2017المس;;جلین ف;;ي الع;;ام الدراس;;ي  للط;;الب

ة ف;;ي تزوی;;د الط;;الب تتمث;;ل رؤی;;ة المنح;;و. م;;ن الجامع;;ةعل;;ى درج;;ة البك;;الوریوس ف;;ي تخص;;ص االقتص;;اد 

جتماعی;;ة قتص;;ادیة واالف;;ي التنمی;;ة اال المس;;تقبلوالمھارات الالزم;;ة للمس;;اھمة كق;;ادة  بالمعرفةالمختارین 

  .، وذلك من خالل الدراسة األكادیمیة وبرامج التدریب الالصفیةلوطنھم

 

 تشتھر؟ وبمَ األمریكیة  ةالجامعھي ما  -2
ً  ،غیر ھادفة للربح مؤسسة تعلیمیةك ،1919 في عاماألمریكیة الجامعة  تأسست أو  وغیر منحازة سیاسیا

م دراس;;ات جامعی;;ة ودراس;;ات علی;;ا ف;;ي مج;;االت مخت;;ارة ألھمیتھ;;ا بالنس;;بة یتق;;دتش;;تھر الجامع;;ة بدینی;;اً. 

تف;;تح ذراعیھ;;ا لألفك;;ار الجدی;;دة وتعتب;;ر حری;;ة التعبی;;ر األك;;ادیمي مس;;ألة  مجتم;;ع المص;;ري، فالجامع;;ةلل

ً أعلیمیة، وتوفر ساسیة في رسالتھا التأ ً  یضا  ق;;دراتھم عل;;ى التفكی;;ر النق;;ديتط;;ویر الطالب من  یُمِكن مناخا

عل;;ى تض;;م الجامع;;ة ھیئ;;ة ت;;دریس  بكف;;اءة. المعرف;;ةخدام وس;;ائل تحص;;یل مھ;;اراتھم اللغوی;;ة واس;;توتنمی;;ة 

 .من مختلف الجنسیات مستوى رفیع

 

 ما ھي الممیزات التي تقدمھا المنحة؟ -3
لمص;;روفات الدراس;;یة والكت;;ب ل تغطیة الجامعة بما تقدمھ منبمن منح مثیلة لھا تتمیز المنحة عن غیرھا 

 المتمی;;زین للط;;الب وتت;;یح المنح;;ةواألنش;;طة الجامعی;;ة، ، واإلقامة بالجامع;;ة، والتأمین الصحي ،الدراسیة

بالوالی;;ات األمریكی;;ة الجامع;;ات أع;;رق من وھي  ،بجامعة شیكاغوعام واحد لمدة قتصاد االدراسة ل فرصة

 . بالخبرات العملیةالدراسة للطالب لصقل ورات تدریبیة د كما توفر المنحة، األمریكیةالمتحدة 
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 لمنحة؟ل التقدمشروط ھي ما  -4

ً أو متخرج 2016/2017بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي  اً مقیدالمتقدم أن یكون  • في العام ا

 ما یعادلھا من شھادات معتمدة.من مدارس نظام الثانویة العامة أو  2015/2016الدراسي 

منھا تابعة لإلدارات التعلیمیة المختصة في التي تخرج أو المتقدم أن تكون المدرسة المسجل بھا  •

 –األقصر  –قنا  –سوھاج  –أسیوط  –الفیوم  –المنیا  –المحافظات المذكورة (بني سویف 

 أسوان).

 مصري الجنسیة.المتقدم أن یكون  •

لخریجي عامي  لشعبتي علمي وأدبي %90ي في الصف الثالث الثانوي عن أال یقل المجموع الكل •

 ، أو ما یعادل ذلك لغیرھا من الشھادات.2016/2017أو  2015/2016

 .جداً  عن جیدأال یقل التقدیر العام للمتقدمین من السنة الجامعیة األولى  •

 الریادة في مجال خدمة المجتمع أو المشاركة في األنشطة المدرسیة. •

 .قتصادیة للبالدالتنمیة االوالنھوض بقتصاد رغبة في دراسة االال •

	في جمیع األقسام	درجات 6 ، والقبول بحد أدنىIELTS	Academic اجتیاز اختبار •
اختبار 	في )21 – 20(أدنى  بحد	كلي	) كمجموع82 - 76أدنى ( بحد iBT TOEFL اختبارأو 

	.الكتابة

 

 المطلوبة؟ األوراق ھي ما -5

: على الرابط التالي) AUC-OC( نحةماستمارة   •
-2018%20OCI-https://documents.aucegypt.edu/Docs/admissions/2017

dfAUC%20Application%20Form%20Final.p 
 على الرابط التالي:من قبل الجامعة  ةالمالي المقدم دعماستمارة ال •

http://www.aucegypt.edu/sites/default/files/financial_aid_application.pdf 
                          صورة من شھادة المیالد.    •
(حكومیة أو منھا التي تخرج أو المتقدم المدرسة المسجل بھا  بنوعخطاب من اإلدارة التعلیمیة  •

 .خاصة أو تجریبیة)
 الثانوي. الثانيو األول ینالصفواإلعدادیة  اتصور من شھاد •

 .الثانویة العامةفور إعالن نتیجة مستخرج رسمي من شھادة درجات الصف الثالث الثانوي تقدیم   •
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•  ً على الرابط للمواعید المحددة  تقدیم مستخرج رسمي من الشھادات األخرى المعتمدة وفقا
 http://catalog.aucegypt.edu/#admi_appl_targ التالي:

 .للمتقدمالالصفیة صور شھادات تدل على األنشطة  •
 .iBT  TOEFLأو Academic IELTS نتیجة اختبار •
 

 األولى بالجامعات السنةالمقیدین في  بلنسبة للطالویضاف إلى ما سبق با

 .أو الشھادات األخرى المعتمدة مستخرج رسمي من شھادة الثانویة العامة •

	.ھاتفید بأنھ مقید ب المتقدمخطاب من الجامعة أو الكلیة المقید بھا  •

 فور إعالن النتیجة. المتقدمتقدیم شھادة من الكلیة تفید بتقدیر  •
	

 ؟ا المنحةعلیھ تنطبقالتي المدارس  یةنوع ىما ھ -6
 واءً المدارس التي تعمل بنظام الثانویة العامة المصري س جمیع المتقدمین من الطالبالمنحة  تقبل

ً حكومیكان  ً أو خاص ا ً أو تجریبی ا ً أو قومی ا  لمعرفة الحدیعادلھا من شھادات معتمدة.  أو ما أو لغات ا

التالي: زیارة الموقع ، یُرجىالمعادلة للشھادة الثانویة العامةو أة دمدنى للقبول في الشھادات المعتاأل  
requirements-apply#undergrad-http://aucegypt.edu/admissions/undergraduate/how	 

 

 یعتمد على التوزیع الجغرافي للمدرسة الثانویة؟ المتقدمھل اختیار  -7
   اص بالمدرسة الثانویة المقید بھا أو المتخرج منھا.على التوزیع الجغرافي الخ المتقدمیعتمد اختیار  ،عمن

  )؟OC-AUC(ما ھي المحافظات التي یمكن لطالبھا التقدم لمنحة  -8

 –سوھاج  –أسیوط  –الفیوم  –المنیا  –المذكورة (بني سویف  المحافظات التي یمكن لطالبھا التقدم ھي

ه المنحة الجدیدة من نوعھا وذلك ، فقد أعلنت الجامعة عن تخصیص ھذأسوان) –األقصر  –قنا 

 .لھذه المحافظات جتماعیةقتصادیة واالالتنمیة االللنھوض بمستوى 

 

 األولى بالجامعات التقدم للمنحة؟ ب السنةھل یمكن لطال -9
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عل;;ى أن یك;;ون المس;;تخرج الرس;;مي م;;ن  ،األول;;ى بالجامع;;ات التق;;دم للمنح;;ة س;;نةال بیمك;;ن لط;;ال ،ع;;من

من المحافظ;;ات الس;;ابق ذكرھ;;ا، وعل;;ى أال یق;;ل التق;;دیر الكل;;ي  بالمتقدمشھادة الثانویة العامة الخاصة 

 . جداً  عن جیداألولى  السنةفي 

تحوی;;ل الم;;واد الدراس;;یة إل;;ى  األول;;ى بالجامع;;ات الحكومی;;ة الس;;نة لط;;البھ;;ل یمك;;ن   -10

 ؟بالقاھرةاألمریكیة الجامعة 
ً  ،نعم  للشروط التالیة:  یمكن للطالب تحویل المواد الدراسیة إلى الجامعة طبقا

 .جداً  أال یقل تقدیر المادة المراد معادلتھا عن درجة جید  -أ

األمریكیة امعة أن یكون لھا ما یعادلھا من مواد تشتمل على نفس المحتوى العلمي للمادة بالج -ب

 . بالقاھرة

 مستخرج رسمي من الكلیة یفید بالمحتوى العلمي للمادة وذلك للبت في معادلتھا.إرفاق ج. 

 

11-  ً  ؟ھل یمكن تقدیم بعض المستندات المطلوبة واستكمالھا الحقا
ً ینبغي إذ ، یمكن القیام بذلك ال الب ى مصلحة الطمن إدارة البرنامج عل تقدیم األوراق كاملة حرصا

 الشھادة أو أوالشھادات األخرى المعتمدة الثانویة العامة حلة التقییم، وذلك باستثناء شھادةفي مر

   االولى. الجامعیة للسنة

 

 باللغة العربیة؟ طلب تخفیض المصروفاتتقدیم استمارة  ھل یمكن -12
قبل االستمارات المقدمة تُ تقدیم جمیع االستمارات باللغة اإلنجلیزیة وال  یجبإذ ، یمكن القیام بذلك ال

 العربیة.اللغة ب

 

 كیف یتم تسلیم األوراق والمستندات المطلوبة؟ -13
 رسل المستندات المطلوبة في مظروف مسجل بعلم الوصول أو بالید إلى:تُ 

الشئون  مكتب -القاھرة  – 11835القاھرة الجدیدة  – 74 .ب ص. –بالقاھرة األمریكیة الجامعة 

  .Campus Center P024 - البلطمنح االمالیة و

  26153868-02لالستفسار: 
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لمنافسة ل سیتم ترشیحھ إن كاننتیجة تقدیم األوراق ومعرفة  للمتقدممتى یمكن  -14

 ؟والتقییم
 ،2017 أغسطس المقررة في المقابالتمن قبل إدارة البرنامج لتحدید مواعید  بالمتقدمیتم االتصال 

 .ضون أسبوعین من المقابالت الشخصیةغ علن النتیجة النھائیة فيوتُ 

 

 مقبولھمتى یمكن للطالب استعادة األوراق والمستندات المقدمة للمنحة في حالة عدم  -15

 ؟بھا
وحتى نھایة دیسمبر  2017یمكن للطالب استعادة األوراق والمستندات الخاصة بھم في أول أكتوبر 

 وذلك خالل یومین من تاریخ تقدیم الطلب.امج إلدارة البرنالمتقدم طلب من  تقدیم على بناءً  2017

 

 بالبرنامج؟ یتم اختیار الطالب لاللتحاقكیف  -16
األمریكیة الجامعة  أساتذةمن مكونة اللتحاق بالبرنامج من خالل لجنة تقییم ل اختیار الطالب یتم

الطالب وراق المقدمة من المتقدمین وذلك الختیار أفضل لفحص األ قتصاداالوخبراء بالقاھرة 

 .المقابلة الشخصیةو شروط التقدم ءالتأكد من مدى استیفا بینھم من خالل فیما للتصفیةو

 ما ھو نوع اختبار اللغة االنجلیزیة؟ وكیف یمكن االستعداد لھ؟ –17
وحد  كدرجة إجمالیة درجات 6لقبول ھو لوالحد األدنى ، Academic IELTSنوع االختبار ھو 

 ما یلي:كبھ  ویمكن االستعداد لھ من خالل زیارة الموقع الخاص، قسامفي باقي األ درجات 6أدنى 

 test-ielts-your-for-test/prepare-a-https://www.ielts.org/book   

اختبار الكتابة 	في )21 – 20(أدنى  حدو	كلي	) كمجموع82 - 76( بحد iBT TOEFL اختبارو أ
 فیما یلي: 

https://documents.aucegypt.edu/docs/admissions_undergrad_req/SSC_TOEFL_Aug

_10.pdf  

 بالمركز الثقافي البریطاني؟ IELTSتقدم الختبار ما ھو آخر میعاد للتسجیل وال -18
لكتروني عالن في الصحف والموقع اإلایة نشر اإلمنذ بدیتم التسجیل بالمركز الثقافي البریطاني 

، یوم عمل من االختبار 13علن النتیجة بعد تُ ، ثم IELTSوذلك للتقدم الختبار  الخاص بالمنحة
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المتقدم حتى یتمكن  2017 یونیو 15في موعد أقصاه  لبرنامجل ما یفید التقدم لالمتحانم یتقد ویتم

 الختبار المقابلة الشخصیة. قبولھمن دخول مراحل التقییم والمنافسة و

 ؟الطالب في السكن الجامعيقیم یجب أن یھل  -19
 لتزم بقواعده.ی وأن السكن الجامعيالمنحة في الحاصل على أن یقیم یجب 

 الرسمیة؟اإلجازات و األسبوعیة أثناء العطالتحافظتھ السفر لم للطالب یجوزھل  -20
ً  الرسمیة، ویستطیع جازاتاإلأیام في السفر  الطالب یستطیع ،نعم أیام العطالت خالل السفر  أیضا

ة رفت أثناء لبرنامجبا خاصةأنشطة أو تدریبات  أیةلم یكن ھناك ن إ األسبوعیة على نفقتھ الخاصة

 .سفره

 و؟غاكب الملتحقین بالمنحة السفر والدراسة بجامعة شیلطالیحق لجمیع اھل  -21
و بالوالیات المتحدة غیشترط أن یجتاز الطالب االختبارات التي تؤھلھ للسفر والدراسة بجامعة شیكا ،ال

 .األمریكیة

 

 قسام المتاحة بالجامعة؟مقید بالمنحة دراسة أي قسم من األھل یمكن لل -22

  .القتصاداالتخصص في على المقید بالمنحة یشترط إذ  ،یمكن القیام بذلك ال

 

 ؟متى تسقط المنحة من الطالب -23
منحة وشروط وقواعد  ،بالقاھرةاألمریكیة للجامعة  في حالة عدم التزام الطالب بقواعد الدلیل الجامعي

)OC-AUC(  الطالب عن المستوى مستوى یقل  أالشترط بھا یُ من خالل الئحة البرنامج والتي

 البرنامج خالل مدة المنحة والتدریبات التي ینظمھانشطة األ بحضور وااللتزام، المطلوب األكادیمي

ً وتسقط المنحة . االقتصادبدراسة وااللتزام  حال ظھور معلومات مخالفة لما قدمھ الطالب في  أیضا

 استمارة التقدیم.

 

ً  Empowerھل یمكن للمتقدمین لمنحة  -24  ؟ لھذه المنحة التقدم أیضا
 یفاء األوراق المطلوبة لكل منھما.یمكن التقدم للمنحتین على أن یتم است نعم،


