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Empower Scholarship 2017/2018 

 2017/2018للعام الدراسي منحة تمكين 

 

 إجابة على األسئلة المتكررة

 

 ؟(تمكين)  Empowerمنحة  هيما  -1

ا  بنيي مين محاظ يوطالبيا  طيب   ةلخمسيبالدياهرة الجامعية األمريكيية  منحة دراسيية مددمية مين هي

الوريوس للحصيول عليى درجية البكي ،جزئيي وأكامل بتمويل  ،سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والفيوم

لمييدارس اتزويييد الطييب  المختييارين ميين  إلييى المنحييةهييدف ا  المتاحيية بالجامعيية  تظييي جميييت التخصصيي

 وخدميةسيان اإلنوالمهيارا  البزمية مين أجيل اليدعوة إليى احتيرام حديو   بالمعرظةالحكومية والخاصة 

   ة األكاديمية وبرامج التدري  البصفيةمن خبل الدراس وطنهم والمشاركة ظي تنميته،

 

 تشتهر؟ وبم   األمريكية ةالجامعهي ما  -2

زة سياسييا  وغير منحا ،، كمؤسسة تعليمية غير هادظة للربح1919تأسس  الجامعة األمريكية ظي عام 

نسيبة البهميتهيا أو دينيا   تشتهر الجامعة بتدديم دراسا  جامعية ودراسا  علييا ظيي مجيام  مختيارة أل

سييألة كيياديمي مللمجتمييت المصييرا، ظالجامعيية تفييتح لراعيهييا ليظكييار الجديييدة وتعتبيير حرييية التعبييير األ

تفكير النددا م على الأساسية ظي رسالتها التعليمية، وتوظر أيضا  مناخا  يُمِكن الطب  من تطوير قدراته

ليى تيدريس ع م الجامعية هيئيةوتنمية مهاراتهم اللغوية واستخدام وسائل تحصييل المعرظية بكفيا ة  تضي

 مستوى رظيت من مختلف الجنسيا  

 

 ما هي المميزا  التي تددمها المنحة؟ -3

و ألدراسيية لمصيروظا  ال تغطيية تتميز المنحة عن غيرها من مينح مييلية لهيا بالجامعية بميا تددميه مين

دورا  ر ة، وتيوظجامعيواألنشطة ال ،واإلقامة بالجامعة ،والتأمين الصحي ،والكت  الدراسية ،جز  منها

   بالخبرا  العمليةالدراسة نشاط صيفي للطب  لصدل تدريبية و

 لمنحة؟ل التددمشروط هي ما  -4
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  راسييللعيام الد يانويية العاميةبالصف اليالث اليانوا بمدارس ن يام الالمتددم مديدا  أن يكون 

  مالفيو أو سوهاج أسيوط أو المنيا أو بني سويف أومحاظ ا  التابعة ل 2016/2017

  مصرا الجنسية المتددم أن يكون 

 90% لشيعبة علميي وعين 95الياليث الييانوا عين الصيف  أم يديل المجميوا الكليي  ظيي %

  لشعبة أدبي

  90أم تدل درجة اللغة اإلنجليزية عن%  

  الريادة ظي مجال خدمة المجتمت أو المشاركة ظي األنشطة المدرسية 

 اجتياز اختبار IELTSوا الكلييظي اختبار الكتابة والمجميدرجة  5 5حد أدنى ، والدبول ب، 

 (19 – 17)( كمجميوا كليي وبحيد أدنيى 75 - 62بحد أدنى ) iBT TOEFL أو  اختبار 

 .ظي اختبار الكتابة

 

 المطلوبة؟ األورا  هي ما -5

 برنامج استمارة Empower )التالي الرابط على ) تمكين: 

https://documents.aucegypt.edu/Docs/students_finaff/Empower

 %202018%20(2).pdf-Application_Form%202017%20_ 

 بالداهرة على الرابط التالي: استمارة المنح المالية المددمة من قبل الجامعة األمريكية    

http://www.aucegypt.edu/sites/default/files/financial_aid_applic

 ation.pdf 

                              صورة من شهادة الميبد 

  جريبية(تاصة أو )حكومية أو خالمتددم خطا  من اإلدارة التعليمية بنوا المدرسة المسجل بها  

 اليانوا  اليانيو األول ينالصفواإلعدادية  ا صور من شهاد 

   ة ليانوياظور إعبن نتيجة تدديم مستخرج رسمي من شهادة درجا  الصف اليالث اليانوا

  العامة

  لمتددملالبصفية صور شهادا  تدل على األنشطة  

https://documents.aucegypt.edu/Docs/students_finaff/Empower_Application_Form%202017%20-%202018%20(2).pdf
https://documents.aucegypt.edu/Docs/students_finaff/Empower_Application_Form%202017%20-%202018%20(2).pdf
http://www.aucegypt.edu/sites/default/files/financial_aid_application.pdf
http://www.aucegypt.edu/sites/default/files/financial_aid_application.pdf
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 نتيجة اختبار IELTS كمجميوا  ةدرجي 5 5لدبيول بحيد أدنيى ، واأو إيصال يفييد التديدم لبختبيار

وبحيد  ( كمجميوا كليي75 - 62بحد أدنى ) iBT TOEFL أو  اختبار  كلي وظي اختبار الكتابة

 .( ظي اختبار الكتابة19 – 17أدنى )

 

 ؟عليها التي تشترط المنحةالمدارس  يةنوع ىما ه -6

سوا    ةالمصري امةليانوية العتدبل المنحة الطب  المتددمين من جميت المدارس التي تعمل بن ام ا

 أو لغا   ةأو قومي ةأو تجريبي ةأو خاص   حكوميةكان

 

 يعتمد على التوزيت الجغراظي للمدرسة اليانوية؟المتددم هل اختيار  -7

 ها   لمديد باعلى التوزيت الجغراظي الخاص بالمدرسة اليانوية المتددم يعتمد اختيار  ،عمن

 لمنحة؟التددم لولى بالجامعا  الفر  األ لطب  يمكنهل  -8

 لمنحة الفر  األولى بالجامعا  التددم ل لطب يمكن م 

 

 ولمالا؟ ؟(تمكين) Empowerالتددم لمنحة  طببهاهي المحاظ ا  التي يمكن ل ما  -9 

   لفيومابني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، المحاظ ا  التي يمكن لطببها التددم هي:       

 عتبير، ت2010لعيام  البرنامج اإلنمائي ليمم المتحدةالصادر عن تدرير التنمية البشرية بنا   على  

ورية مصر بشرية ظي جمهالتنمية ال  معدممن حيث قل ي األه االسابق لكرهالخمس محاظ ا  ال

ا  عييينهضييية المجتموحرصيييها عليييى بالدييياهرة الجامعييية األمريكيييية  ميييت مهمييية اتسييياقا  و  العربيييية

وض جديييدة ميين نوعهييا ولليي   للنهييالمنحيية الجامعيية عيين تخصيييص هييل  الأعلنيي   المصييرية، ظدييد

 بمستوى التنمية البشرية لتل  المحاظ ا  

 

 ؟هل يمكن تدديم بعض المستندا  المطلوبة واستكمالها محدا    -10

طب  صلحة المى امج علمن إدارة البرن تدديم األورا  كاملة حرصا  ينبغي إل  لل ،يمكن الديام ب م

  تددم لبختباريصال يفيد الإتدديم أو  IELTSنتيجة اختبار بما ظي لل  حلة التدييم، ظي مر

 ستينى من لل  شهادة اليانوية العامة التي يتم تدديمها ظور إعبن نتيجة يُ 
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 باللغة العربية؟ طل  تخفيض المصروظا تدديم استمارة  هل يمكن -11

ارا  ل امستمدبتُ  ت امستمارا  باللغة اإلنجليزية ومتدديم جمي يج لل ، إل يمكن الديام ب م

ستكمال ة على اللمساعد مجرد دليل استرشاداهي العربية  امستمارةظ  العربيةاللغة المددمة ب

 المطلوبة البيانا  

 

 ؟جزئي الكلي أو التمويل الد بدصوما الم -12

  أمين والت ،ةلدراسيوالكت  ا ،مصروظا  الدراسيةن المنحة شاملة الأ للمتددميدصد بالتمويل الكلي 

  ف الوجباتحمل تكاليظدط لمتددم اوعلى  واألنشطة الجامعية ، واإلقامة بالجامعة، الصحي

  الدراسة بالجامعةطوال ظترة  ومصروظا  أخرى ،والمواصب  ،الغلائية

إلقامة وا ،لصحيلتأمين اوا ،الكت  الدراسية شاملةأن المنحة  للمتددم يدصد بالتمويل الجزئيو

 لل  بنا   تحدد يو ،%50 أدنىجز  من المصروظا  الدراسية بحد و ،واألنشطة الجامعية، بالجامعة

اليف تحمل تك لمتددماوعلى  ،ليسرة امقتصاديةدراسة الحالة  ظيخصصة تعلى قرار اللجنة الم

ظترة  طوالى مصروظا  أخرأية و ،والمواصب  ،الوجبا  الغلائيةو ،باقي المصروظا  الدراسية

 المنحة 

 

 طال  الممول بتمويل جزئي للمنحة؟الما هي المصروظا  المتوقعة من  -13

لضغط ا رجىي  ظي الفصل الواحد دون أية خصوما ،  لمعرظة قيمة المصروظا  الدراسية للجامعة

 :التاليعلى الرابط 

 fees-and-http://aucegypt.edu/admissions/tuition 

 

 كيف يتم تسليم األورا  والمستندا  المطلوبة؟ -14

 ترسل المستندا  المطلوبة ظي م روف مسجل بعلم الوصول أو باليد إلى:

إعداد  مكت  )الداهرة  – 11835الداهرة الجديدة  – 74    ص  –الجامعة األمريكية بالداهرة 

  نمية الدادة(وت

  26153868-02لبستفسار: 

 

http://aucegypt.edu/admissions/tuition-and-fees
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 يم ؟والتدي لمناظسةل سيتم ترشيحه إن كاننتيجة تدديم األورا  ومعرظة للمتددم متى يمكن  -15

 غسطسأ رة ظيالمدر المدابب من قبل إدارة البرنامج لتحديد مواعيد متددم باليتم امتصال 

  2017 علن النتيجة النهائية ظي أغسطسوتُ  ،2017

 

 ؟بها مبولهقمتى يمكن للطب  استعادة األورا  والمستندا  المددمة للمنحة ظي حالة عدم  -16

ى نهاية وحت 2017 يمكن للطب  استعادة األورا  والمستندا  الخاصة بهم ظي أول أكتوبر

اريخ مين من تبنا   على تدديم طل  من المتددم إلدارة البرنامج ولل  خبل يو 2017ديسمبر 

 الطل  تدديم 

 

 بالبرنامج؟ يتم اختيار الطب  لبلتحا كيف  -17

 يةاألمريك الجامعةب أساتلةمن مكونة بلتحا  بالبرنامج من خبل لجنة تدييم ل اختيار الطب  يتم

لل  ومين ورا  المددمة من المتددلفحص األ وخبرا  من المن ما  غير الحكومية بالداهرة

 تددموط الشر  التأكد من مدى استيفا بينهم من خبل ماظي للتصفيةومختيار أظضل الطب  

  والمدابلة الشخصية

 ما هو نوا اختبار اللغة امنجليزية؟ وكيف يمكن امستعداد له؟ –18

، ويمكن امستعداد له من خبل زيارة الموقت الخاص Academic IELTSنوا امختبار هو 

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

  ني المركز اليداظي البريطابمكتبة  أو مراجعة الكتي  الخاص باممتحان المتاح  

 بالمركز اليداظي البريطاني؟ IELTSما هو آخر ميعاد للتسجيل والتددم مختبار  -19

حف ظي الص ةاإلعبن عن المنح ظي أا وق  بعدالمركز اليداظي البريطاني ظي التسجيل  يمكن

 وأبريل ارسوم ظبراير ظي أشهر IELTSولل  للتددم مختبار  هالكتروني الخاص بوالموقت اإل

 يد التددم لبمتحان ما يفم يتدد ويتميوم عمل،  13علن النتيجة بعد امختبار بـتُ ، يم 7201ومايو 

ن دخول مراحل م المتددمحتى يتمكن  2017يونيو   1الدادة ظي موعد أقصا وتنمية ت  إعداد مكل

 مختبار المدابلة الشخصية  قبولهالتدييم والمناظسة و

 ما هي النتيجة المطلوبة ظي اللغة امنجليزية لبلتحا  بالبرنامج؟ -20

https://www.ielts.org/book-a-test/prepare-for-your-ielts-test
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ت األخل ظي م، اختبار الكتابةظي النتيجة الكلية وظي  ا درج 5 5 قل درجة للدبول هيأتعد  

 امعتبار بأن األظضلية للدرجة األعلى 

 الجامعي؟ سكنالبم أالمنزل الطال  ب ميديسهل بعد املتحا  بالمنحة   -21

 لتزم بدواعد  ي وأنالجامعي  سكنالبيج  على الطال  أن يديم 

 الرسمية؟ا  اإلجازو األسبوعية أينا  العطب السفر لمحاظ ته للطال   يجوزهل  -22

 م العطب أيابل خالسفر  أيضا   الرسمية، ويستطيت جازا اإلأيام ظي السفر  الطال  يستطيت ،نعم

ة رظت نا أي رنامجلببا خاصةأنشطة أو تدريبا   أيةلم يكن هنا   نإ األسبوعية على نفدته الخاصة

  سفر 

  ؟هرةبالدا األمريكيةالمتاحة بالجامعة  )الكليا ( األقسامهي ما  -23

 األقسام معلوما  عنالخاص بالجامعة للحصول على  لكترونياإلالموقت يُرجى امطبا على 

    المتاحة بها

 http://catalog.aucegypt.edu/content.php?catoid=15&navoid=482 

  

 ما هي مدة الدراسة؟ -24

  للتخصصا بحد أقصى خمس سنوا للطال  على التخصص األكاديمي الدراسة  تعتمد مدة

  الهندسية

 ؟الطال  عنمتى تسدط المنحة  -25

 دوشروط وقواع ،رةبالداه للجامعة اممريكية ظي حالة عدم التزام الطال  بدواعد الدليل الجامعي

 الطال وى مستيدل  أمشترط بها يُ بل مئحة البرنامج والتي من خ( تمكين) Empowerمنحة 

برنامج ال ن مهاوالتدريبا  التي ينشطة األ بحضور واملتزام، المطلو عن المستوى األكاديمي 

دط زئي  وتسالج ، أو عدم املتزام بدظت المصروظا  المدررة ظي حالة التمويلخبل مدة المنحة

  ا  مخالفة لما قدمه الطال  ظي استمارة التدديمحال  هور معلوم أيضا  المنحة 

 

 بتدديم ندوا  تعريفية؟ منحةال إدارة دومتهل س – 27

http://catalog.aucegypt.edu/content.php?catoid=15&navoid=482
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ة لي المنححد مميظي المحاظ ا  الخمس من خبل أبعدد ندوا  تعريفية  إدارة المنحةدوم تنعم، س

السب  ة ندو عددستُ وكلل    ظي المدارس ومراكز الدروس الخصوصية خبل أشهر التدديم للمنحة

بحرم  Welcome Loungeبداعة  ، هرا   1:00وحتى صباحا   11:00، من 4/3/2017

   1 بوابة الداهرة الجديدة،الجامعة ب

 


