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Khalaf Ahmad Al Habtoor Scholarship Application  

  2018/2019للعام الدراسي خلف أحمد الحبتور منحةلاستمارة التقدم 
 

. البیانات الشخصیة1  

 
 االســم:

Name: 

 ي:الحالشیاخة/ :               المدینة/المركز العنوان: 

 صندوق برید:  :المحافظة

 ل:مومحتلیفون   :تلیفون المنزل

  :الجنسیة :تاریخ/محل المیالد

 : جدرقم جواز السفر إن وُ  لقومي:رقم اال

 :صحیة مزمنة اني من أمراضھل تع

 :ذكرھاافي حالة اإلجابة بنعم، 

  :عدد األخوات  :عدد اإلخوة

      أنثى          النــوع:  ذكر :لكترونيالبرید اإل

    رئ:ایمكن االتصال بھ في حالة الطو شخص

 : محمولتلیفون    :صلة القرابة

 

. بیانات األسرة2  
 

 :اسم األب

 المؤسسة/الشركة: ة:الوظیف 

 :عنوان العمل

 :محمولتلیفون  :تلیفون العمل

 :رقم الفاكس :لكترونيالبرید اإل

 اسم األم:

 /الشركة:اسم المؤسسة ة:الوظیف

 :عنوان العمل

 :محمولتلیفون  :تلیفون العمل

 :رقم الفاكس :لكترونياإلالبرید 
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. التـــعـــلــیـم3  
 

 أ. التعلیم األساسي والثانوي
 

 اسم المدرسة الثانویة: اسم المدرسة اإلعدادیة:

 أدبي      علمي     الشعبة:

 درجة اللغة اإلنجلیزیة: :نسبة مئویة -نتیجة الصف الثاني الثانوي

 :رقم الفاكس :لكترونيالبرید اإل

 :بالقاھرة الجامعة األمریكیةدراستھ ب في  ما ھو مجال الدراسة أو التخصص الذي ترغب

  ال         نعم        حتى اآلن؟ 2016من سبتمبرھل تقدمت الختبار اللغة االنجلیزیة في الفترة 

 اختبارات أخرى:  ةأو أی  IELTSأو  TOFEL (iBT or ITP)فما ھو:  ،إذا كانت اإلجابة بنعم

 
 الدرجة تاریخ االختبار االختبار

   

   

 

 .األنشطة واالھتمامات الشخصیة واألنشطة التطوعیة4
 

إنجازات بارزة  ةالشھادات التي حصلت علیھا، أو إذا كان لدیك أی أو اسم الجوائز اذكر جمیع األنشطة الالصفیة والھوایات واألنشطة التطوعیة التي شاركت فیھا، مع ذكر

 م.رفاق الورقة باستمارة التقدإ، یُرجى بذكر األنشطة الحدیثة أوالً. إذا أردت أن تستعین بورقة إضافیة لذكر األنشطة أفي ھذه األنشطة. ابدوملموسة 

تاریخ حصولك 
 على الجائزة

سبب حصولك 
 على الجائزة

متوسط عدد ساعات 
وعالمشاركة في األسب  

بدایة تاریخ 
ط لنشاممارستك ل  

 يعدد السنوات الت
اطالنش فیھامارست   

 )جدعلیھا (إن وُ  لجائزة التي حصلتا/األنشطة

      

      

      

 
   ؟المنحة؟ وماذا تتوقع من خلف أحمد الحبتور  منحةب اھتمامك أسباباشرح  .5
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ان في محافظتك، من قطاعات السكقطاع كلمة، اكتب عن قضیة/مشكلة ھامة تؤثر على أي  300 عنفي ما ال یزید  . 6
بطریقة واضحة بخط الید أو  -كتابة المقال في ورقة منفصلة  یُرجىوتحلیلك ألسباب المشكلة ورؤیتك لكیفیة التغلب علیھا. 

 .وإرفاقھا باالستمارة -عة كمبیوترطبا

 
 

 

 

 

 

 
 . ھل سبق لك أن التحقت ببرنامج تبادل ثقافي من قبل؟7
 

    ال          نعم   
 
 اسم البرنامج، وفي أي عام؟  ذكر یُرجىاإلجابة بنعم،  حالة في

 
 
 

 إرفاق الشھادة الدالة على ذلك. یُرجى
 

 ؟ةمنح. كیف سمعت عن ال8
 

 األصدقاء  إعالنات الصحف والمجالت 

 المنظمات غیر الحكومیة  )رادیو –تلیفزیون (مرئیة الوغیر اإلذاعة المرئیة  

 ندوات تعریفیة 
 المواقع االجتماعیة 

 
 المدرسة 

  جھات أخرى 

 

 أو مقیدین بھا في الوقت الحالي؟بالقاھرة . ھل لدیك أي أقارب تخرجوا من الجامعة األمریكیة 9
 

  ال               نعم
 

 :ذكرال یُرجىاإلجابة بنعم،  في حالة
 

 سنة التخرج التقدیر العام درجة القرابة بالكاملاالسم 
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 إقرار .10
 

الجامعة ن من حق العاملین في أنني على علم أن المعلومات المقدمة فیھا صحیحة وحقیقیة. كما أقر أ وأؤكدنني استكملت ھذه االستمارة بنفسي دون مساعدة من أحد، أأقر 
استبعادي من أو غیر مكتملة قد ینتج عنھا  معلومات خاطئة ةیأن أھادات المرفقة، والمعلومات المذكورة في االستمارة والشجمیع أن یتحققوا من  بالقاھرة األمریكیة

 .المنحةالمنافسة أو فصلي من 
 

Applicant’s signature in English:                                                            Date: 

:توقیع المتقدم باللغة العربیة التاریخ:  

:قیع ولي األمرتو التاریخ:  

 
For office use only: 

Reviewer’s signature:                                                                            Date: 

 
 الوثائق/الشھادات المطلوبة

 :في المربع المقابل لكل وثیقة√ وضع عالمة  ، یُرجىإرفاق األوراق المطلوبةللتأكد من  *  

 لكترونيمن الموقع اإل منحةالاستمارة برنامج    
 scholarships-http://aucegypt.edu/admissions/scholarships/vacant 

  بالقاھرة استمارة المنح المالیة المقدمة من قبل الجامعة األمریكیة   
 

psscholarshi-http://aucegypt.edu/admissions/scholarships/vacant 

    صورة من شھادة المیالد  

 لغات) أوخاصة أو تجریبیة، أو (حكومیة، المتقدم خطاب من اإلدارة التعلیمیة بنوع المدرسة المسجل بھا   

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

 ي للمتقدمخارج المنھج الدراسصور شھادات تدل على األنشطة   

  IELTSنتیجة اختبار  

 الثانوي والثاني األول الصفعدادیة وكل من اإل صور شھادات  

	
 

 
 

 :على العنوان التاليأو بالید المطلوبة في مظروف مسجل بعلم الوصول  إرسال المستندات یُرجى
 Campus Center P024 -مكتب الشئون المالیة والمنح للطالب 

 ، مصر11835القاھرة الجدیدة  - 74 .ص.ب -ة طریق الجامعة األمریكی
( 

 0226151483 :لالستفسار
 fscholarship@aucegypt.edu البرید اإللكتروني: 

  2018أغسطسلحضور المقابلة الشخصیة في شھر  باالتصال فقط بالذین تم ترشیحھم منحملحوظة: تقوم إدارة ال
 

 2018 یونیو  7 آخر میعاد لتقدیم األوراق المطلوبة
2016d,kd, 20 2016- 


