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Empower Scholarship 2018/2019 

 2018/2019للعام الدراسي منحة تمكین 
 

 إجابة على األسئلة المتكررة
 

 ؟)تمكین(  Empowerمنحة ھيما  -1
مUUن محافظUUات بنUUي وطالبUUات طUUالب  ةلخمسUUبالقUUاھرة الجامعUUة األمریكیUUة  منحUUة دراسUUیة مقدمUUة مUUن ھي

للحصUUول علUUى درجUUة البكUUالوریوس  ،جزئUUي وأامUUل كبتمویل  ،سویف والمنیا وأسیوط وسوھاج والفیوم
UUع التخصصUUي جمیUUة. تفUUة بالجامعUUدف ات المتاحUUةھUUى المنحUUدارس  إلUUن المUUارین مUUالب المختUUد الطUUتزوی
وخدمUUة اإلنسUUان والمھUUارات الالزمUUة مUUن أجUUل الUUدعوة إلUUى احتUUرام حقUUوق  بالمعرفUUةالحكومیة والخاصة 

  األكادیمیة وبرامج التدریب الالصفیة. من خالل الدراسة وطنھم والمشاركة في تنمیتھ،
 

 تشتھر؟ وبمَ  األمریكیة ةالجامعھي ما  -2
وغیر منحUUازة سیاسUUیاً  ،، كمؤسسة تعلیمیة غیر ھادفة للربح1919تأسست الجامعة األمریكیة في عام 

سUUبة أو دینیاً. تشتھر الجامعة بتقدیم دراسات جامعیUUة ودراسUUات علیUUا فUUي مجUUاالت مختUUارة ألھمیتھUUا بالن
للمجتمUUع المصUUري، فالجامعUUة تفUUتح ذراعیھUUا لألفكUUار الجدیUUدة وتعتبUUر حریUUة التعبیUUر األكUUادیمي مسUUألة 
أساسیة في رسالتھا التعلیمیة، وتوفر أیضاً مناخاً یُمِكن الطالب من تطویر قدراتھم على التفكیUUر النقUUدي 

الجامعUUة ھیئUUة تUUدریس علUUى  وتنمیة مھاراتھم اللغویة واسUUتخدام وسUUائل تحصUUیل المعرفUUة بكفUUاءة. تضUUم
 مستوى رفیع من مختلف الجنسیات.

 
 ما ھي الممیزات التي تقدمھا المنحة؟ -3

لمصUUروفات الدراسUUیة أو ل تغطیUUة تتمیز المنحة عن غیرھا مUUن مUUنح مثیلUUة لھUUا بالجامعUUة بمUUا تقدمUUھ مUUن
دورات امعیUUة، وتUUوفر واألنشطة الج ،واإلقامة بالجامعة ،والتأمین الصحي ،والكتب الدراسیة ،جزء منھا
 . بالخبرات العملیةالدراسة نشاط صیفي للطالب لصقل تدریبیة و
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 لمنحة؟ل التقدمشروط ھي ما  -4

 ثانویUUة العامUUة للعUUام الدراسUUيبالصف الثالث الثانوي بمUUدارس نظUUام الالمتقدم مقیداً أن یكون  •
 .الفیوم أو سوھاج أسیوط أو المنیا أو بني سویف أومحافظات التابعة ل 2017/2018

 مصري الجنسیة.المتقدم أن یكون  •

 %90لشUUعبة علمUUي وعUUن  %95الثالUUث الثUUانوي عUUن الصUUف  فUUيأال یقUUل المجمUUوع الكلUUي  •
 .لشعبة أدبي

 .%90أال تقل درجة اللغة اإلنجلیزیة عن  •

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

 ،في اختبار الكتابUUة والمجمUUوع الكلUUيدرجة  5.5د أدنى ، والقبول بحIELTS اجتیاز اختبار •
في  )19 – 17() كمجموع كلي وبحد أدنى 75 - 62بحد أدنى (iBT TOEFL اختبار أو 

 .اختبار الكتابة
 

 المطلوبة؟ األوراق ھي ما -5

 :التالي الرابط على) تمكین (Empower برنامج استمارة •
https://documents.aucegypt.edu/Docs/students_finaff/Updated

%20Empower_Application_Form%202018-2019-
Empower_Final.pdf 

    بالقاھرة على الرابط التالي: استمارة المنح المالیة المقدمة من قبل الجامعة األمریكیة •
p://www.aucegypt.edu/sites/default/files/financial_aid_applichtt

 ation.pdf 

 صورة من شھادة المیالد.                             •

 (حكومیة أو خاصة أو تجریبیة).المتقدم خطاب من اإلدارة التعلیمیة بنوع المدرسة المسجل بھا  •

 الثانوي. الثانيو األول ینالصفواإلعدادیة  اتصور من شھاد •

فور إعالن نتیجة الثانویة تقدیم مستخرج رسمي من شھادة درجات الصف الثالث الثانوي   •
 .العامة

 .لمتقدملالالصفیة صور شھادات تدل على األنشطة  •
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كمجمUUوع  درجUUة 5.5، والقبUUول بحUUد أدنUUى أو إیصUUال یفیUUد التقUUدم لالختبUUار IELTS نتیجة اختبUUار •
) كمجمUUوع كلUUي وبحUUد 75 - 62بحUUد أدنUUى (iBT TOEFL ر أو اختبUUا كلي وفUUي اختبUUار الكتابUUة

 .) في اختبار الكتابة19 – 17أدنى (
 

 ؟علیھا التي تشترط المنحةالمدارس  یةنوع ىما ھ -6
سواًء  ةتقبل المنحة الطالب المتقدمین من جمیع المدارس التي تعمل بنظام الثانویة العامة المصری

 أو لغات. ةومیأو ق ةأو تجریبی ةأو خاص ت حكومیةكان
 
 یعتمد على التوزیع الجغرافي للمدرسة الثانویة؟المتقدم ھل اختیار  -7

 على التوزیع الجغرافي الخاص بالمدرسة الثانویة المقید بھا.  المتقدم یعتمد اختیار  ،عمن

 لمنحة؟التقدم لالفرق األولى بالجامعات  لطالب یمكنھل  -8
 لمنحة.ت التقدم لالفرق األولى بالجامعا لطالبیمكن ال 
 

 ولماذا؟ ؟)تمكین( Empowerالتقدم لمنحة  طالبھاھي المحافظات التي یمكن ل ما  -9 
 . بني سویف، المنیا، أسیوط، سوھاج، الفیومالمحافظات التي یمكن لطالبھا التقدم ھي:       

 ، تعتبUUر2010لعUUام  البرنامج اإلنمائي لألمم المتحUUدةالصادر عن بناًء على تقریر التنمیة البشریة  
بشریة في جمھوریة مصر التنمیة ال تمعدالمن حیث قل ي األھ االسابق ذكرھالخمس محافظات ال

ً و. العربیUUUة ات نھضUUUة المجتمعUUUوحرصUUUھا علUUUى بالقUUUاھرة الجامعUUUة األمریكیUUUة  مUUUع مھمUUUة اتسUUUاقا
للنھUUوض جدیUUدة مUUن نوعھUUا وذلUUك المنحUUة الجامعUUة عUUن تخصUUیص ھUUذه الأعلنUUت  المصUUریة، فقUUد

 مستوى التنمیة البشریة لتلك المحافظات.ب
 
10-   ً  ؟ھل یمكن تقدیم بعض المستندات المطلوبة واستكمالھا الحقا

ً ینبغي إذ  ذلك،یمكن القیام ب ال ى مصلحة الطالب من إدارة البرنامج عل تقدیم األوراق كاملة حرصا
 .ید التقدم لالختباریصال یفإتقدیم أو  IELTSنتیجة اختبار بما في ذلك حلة التقییم، في مر

 ستثنى من ذلك شھادة الثانویة العامة التي یتم تقدیمھا فور إعالن نتیجة.یُ 
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 باللغة العربیة؟ طلب تخفیض المصروفاتتقدیم استمارة  ھل یمكن -11
قبل االستمارات تقدیم جمیع االستمارات باللغة اإلنجلیزیة وال تُ  یجبذلك، إذ یمكن القیام ب ال

للمساعدة على استكمال  مجرد دلیل استرشاديھي العربیة  االستمارةف .العربیةة اللغالمقدمة ب
 المطلوبة.البیانات 

 
 ؟جزئيالكلي أو التمویل الد بقصوما الم -12

  والتأمین  ،والكتب الدراسیة ،مصروفات الدراسیةن المنحة شاملة الأ للمتقدمیقصد بالتمویل الكلي 
تحمل تكالیف الوجبات فقط لمتقدم اوعلى  واألنشطة الجامعیة.، واإلقامة بالجامعة، الصحي
 .الدراسة بالجامعةطوال فترة  ومصروفات أخرى ،والمواصالت ،الغذائیة

واإلقامة  ،والتأمین الصحي ،الكتب الدراسیة شاملةأن المنحة  للمتقدم یقصد بالتمویل الجزئيو
 ذلك بناءً یتحدد و ،%50 أدنىدراسیة بحد جزء من المصروفات الو ،واألنشطة الجامعیة، بالجامعة

تحمل تكالیف لمتقدم اوعلى  ،لألسرة االقتصادیةدراسة الحالة  فيخصصة تعلى قرار اللجنة الم
طوال فترة مصروفات أخرى أیة و ،والمواصالت ،الوجبات الغذائیةو ،باقي المصروفات الدراسیة

 المنحة.
 
 لممول بتمویل جزئي للمنحة؟طالب االما ھي المصروفات المتوقعة من  -13

الضغط  یٌرجىفي الفصل الواحد دون أیة خصومات،  لمعرفة قیمة المصروفات الدراسیة للجامعة
 :التاليعلى الرابط 

fees-and-http://aucegypt.edu/admissions/tuition  
 
 لیم األوراق والمستندات المطلوبة؟كیف یتم تس -14

 ترسل المستندات المطلوبة في مظروف مسجل بعلم الوصول أو بالید إلى:
مكتب الشئون القاھرة ( – 11835القاھرة الجدیدة  – 74 .ب ص. –الجامعة األمریكیة بالقاھرة 

 .)Campus Center P024 -لطالب االمالیة ومنح 
  26153868-02لالستفسار: 
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 لمنافسة والتقییم؟ل سیتم ترشیحھ إن كاننتیجة تقدیم األوراق ومعرفة للمتقدم ى یمكن مت -15
 ،2018 یولیو المقررة في المقابالتمن قبل إدارة البرنامج لتحدید مواعید متقدم بالیتم االتصال 

 .2018 علن النتیجة النھائیة في أغسطسوتُ 
 

 ؟بھا مقبولھالمقدمة للمنحة في حالة عدم  متى یمكن للطالب استعادة األوراق والمستندات -16
وحتى نھایة  2018 یمكن للطالب استعادة األوراق والمستندات الخاصة بھم في أول أكتوبر

بناًء على تقدیم طلب من المتقدم إلدارة البرنامج وذلك خالل یومین من تاریخ  2018دیسمبر 
 تقدیم الطلب.

 
 برنامج؟بال یتم اختیار الطالب لاللتحاقكیف  -17

 األمریكیةالجامعة ب أساتذةمن مكونة اللتحاق بالبرنامج من خالل لجنة تقییم ل اختیار الطالب یتم
وراق المقدمة من المتقدمین وذلك لفحص األ وخبراء من المنظمات غیر الحكومیة بالقاھرة

 تقدمشروط ال ءالتأكد من مدى استیفا بینھم من خالل فیما للتصفیةوالختیار أفضل الطالب 
 .والمقابلة الشخصیة

 ما ھو نوع اختبار اللغة االنجلیزیة؟ وكیف یمكن االستعداد لھ؟ –18
، ویمكن االستعداد لھ من خالل زیارة الموقع الخاص  IELTSAcademicنوع االختبار ھو 

  test-ielts-your-for-test/prepare-a-.ielts.org/bookhttps://www بھ
  المركز الثقافي البریطاني.بمكتبة أو مراجعة الكتیب الخاص باالمتحان المتاح  

 بالمركز الثقافي البریطاني؟ IELTSما ھو آخر میعاد للتسجیل والتقدم الختبار  -19
في الصحف  اإلعالن عن المنحة بعدفي أي وقت المركز الثقافي البریطاني في التسجیل  یمكن

 وأبریل ومارس فبرایر في أشھر IELTSوذلك للتقدم الختبار  ھالكتروني الخاص بوالموقع اإل

 ما یفید التقدمم یتقد ویتمیوم عمل،  13عدد علن النتیجة بعد االختبار بتُ ، ثم 8201ومایو 
من  المتقدمحتى یتمكن  2018یونیو  7 القادة في موعد أقصاهوتنمیة مكتب إعداد ل لالمتحان

 الختبار المقابلة الشخصیة. قبولھدخول مراحل التقییم والمنافسة و
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 ما ھي النتیجة المطلوبة في اللغة االنجلیزیة لاللتحاق بالبرنامج؟ -20
، مع األخذ في في النتیجة الكلیة وفي اختبار الكتابة اتدرج 5.5 قل درجة للقبول ھيأتعد  

 فضلیة للدرجة األعلى.االعتبار بأن األ

 الجامعي؟ سكنالبم أالمنزل الطالب ب میقیسھل بعد االلتحاق بالمنحة   -21
 لتزم بقواعده.ی وأنالجامعي  سكنالبیجب على الطالب أن یقیم 

 الرسمیة؟اإلجازات و األسبوعیة أثناء العطالتالسفر لمحافظتھ للطالب  یجوزھل  -22
ً  الرسمیة، ویستطیع جازاتاإل أیامفي السفر  الطالب یستطیع ،نعم أیام العطالت خالل السفر  أیضا

ة رفت أثناء لبرنامجبا خاصةأنشطة أو تدریبات  أیةلم یكن ھناك  نإ األسبوعیة على نفقتھ الخاصة
 .سفره

  ؟بالقاھرة األمریكیةالمتاحة بالجامعة  (الكلیات) األقسامھي ما  -23
 األقسام معلومات عنخاص بالجامعة للحصول على ال لكترونياإلالموقع یُرجى االطالع على 

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

  
 ما ھي مدة الدراسة؟ -24

للتخصصات  بحد أقصى خمس سنواتللطالب على التخصص األكادیمي  الدراسة تعتمد مدة
 .الھندسیة

 ؟الطالب عنمتى تسقط المنحة  -25
وشروط وقواعد  ،بالقاھرة للجامعة االمریكیة في حالة عدم التزام الطالب بقواعد الدلیل الجامعي

الطالب مستوى یقل  أالشترط بھا یُ من خالل الئحة البرنامج والتي ) تمكین( Empowerمنحة 
البرنامج  والتدریبات التي ینظمھانشطة األ بحضور وااللتزام، المطلوبعن المستوى األكادیمي 

، أو عدم االلتزام بدفع المصروفات المقررة في حالة التمویل الجزئي. وتسقط خالل مدة المنحة
ً المنحة   .حال ظھور معلومات مخالفة لما قدمھ الطالب في استمارة التقدیم أیضا
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 بتقدیم ندوات تعریفیة؟ منحةال إدارة قومتھل س – 26
في المحافظات الخمس من خالل أحد ممثلي المنحة بعقد ندوات تعریفیة  إدارة المنحةقوم تنعم، س

السبت ندوة عقد ستُ وكذلك  .في المدارس ومراكز الدروس الخصوصیة خالل أشھر التقدیم للمنحة
ً  11:00، من 2018مارس  10  Welcome Loungeبقاعة  ،ظھراً  1:00تى وحصباحا

 .1 بوابة القاھرة الجدیدة،بحرم الجامعة ب

 


