برنامج المنح الجامعية
المقدم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
استمارة التقديم للمنحة
آخر موعد للتقديم هو 10/08/2020

تعليمات ملء اإلستمارة:
برجاء قراءة التعليمات التالية جيدا ً وااللتزام بها!
 تكتب جميع بيانات اإلستمارة بواسطة الطالب/ة نفسه وال يجب اإلستعانة بشخص اَخر في
ذلك( .إال إذا كان الطالب/ة من األشخاص ذوي اإلعاقة).
 يجب أن يستخدم الطالب/ة كلماته ولغته الخاصة وال يسمح بإستخدام أي نص منقول من
اإلنترنت أو الكتب وإال لن يتم قبول اإلستمارة.
 يجب أن يكون الخط واضحا ً واإلستمارة مرتبة ونظيفة.
 يمكن للطالب/ة إضافة صفحات إضافية لإلجابة عن أسئلة المقال إن لم تكن المساحة
الموجودة للكتابة كافية مع كتابة رقم السؤال والصفحة باإلضافة إلى إسم الطالب والمحافظة.
 برجاء ملء كل البيانات المطلوبة أو كتابة (ال يوجد) في حالة عدم توافرها ،وترك أي
نقطة من النقاط دون اإلجابة عليها وبدون كتابة السبب سيؤثر بالسلب على تقييم
الطالب/ة.
 لن يلتفت ألي مستند مرفق او أي صفحة إضافية بدون كتابة اسم الطالب/ة وإسم المحافظة
عليه.
 عدم إستيفاء المستندات المطلوبة سيكون سببا ً في إستبعاد اإلستمارة.
 هام جداً :باإلضافة إلى اإلستمارة األصلية يجب إرسال نسخة مصورة من اإلستمارة
والمرفقات المطلوب إرسالها في نفس المظروف على أن يتم تدبيس األوراق على النحو
التالي بحيث تكون كل مجموعة مذكورة على حدة:
▪ أوالً" :األصول" وتشمل إستمارة التقديم بالترتيب المبين في الصفحات ثم يليها
المرفقات المطلوبة بالترتيب المذكور في اَخر صفحة من اإلستمارة.
▪ ثانياً" :النسخة المصورة" بنفس الترتيب المذكور سابقا ً في األصول.

أوالً :بيانات شخصية للطالب/ة
اإلسم بالكامل باللغة العربية ( كما في بطاقة الرقم القومي)
االسم

االب

الجد

اسم العائلة

اإلسم باللغة اإلنجليزية
Last Name
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Grandfather

Father

First Name

تاريخ الميالد ( كما في بطاقة الرقم القومي)

النوع

الجنسية

ذكر

⃝

جنسيات أخرى

أنثى

⃝

رقم بطاقة الرقم القومي (من الناحية اليسرى إلى الناحية اليمنى)
*ارفق نسخة منه

ثانياً :جزء خاص بالطلبة ذوي اإلعاقة
ينبغي على الطلبة من ذوي اإلعاقة المتقدمين بطلبات الحصول على المنحة تقديم شهادة طبية مفصلة و/أو شهادة التأهيل
واضحة بنوع اإلعاقة على أن يكون التقرير الطبي و/أو شهادة التأهيل موقعا ً ومختوما ً من قبل الطبيب المعالج أو الجهة
المختصة.
ملحوظة :
في حالة االستعانة بشخص آخر في كتابة بيانات هذه اإلستمارة برجاء ذكر:
االسم بالكامل:
درجة القرابة:
يجب على الطلبة من ذوي اإلعاقة المتقدمين بطلبات الحصول على المنحة ،تقديم المعلومات الكاملة حول نوع اإلعاقة التي يعانون
منها سواء كانت بصرية ،سمعية ،حركية ،وذلك ليتسنى لنا توفير الدعم الطبي الالزم والبيئة األكاديمية المناسبة .جدير بالذكر بأن
المعلومات التشخيصية المتعلقة باإلعاقة لتقديم الطلب سرية للغاية.

نرجو اإلجابة على األسئلة التالية:
⃝
⃝

 -1هل عندك صعوبة في اإلبصار ،حتى مع استخدام النظارة؟
كال ،ال صعوبة ⃝ نعم ،بعض الصعوبة ⃝ نعم ،صعوبة كبيرة
 -2هل عندك صعوبة في السمع ،حتى مع استخدام معينات السمع؟
⃝ نعم ،صعوبة كبيرة
كال ،ال صعوبة ⃝ نعم ،بعض الصعوبة
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⃝

ال أستطيع اإلبصار
⃝

ال أستطيع السمع

⃝

 -3هل عندك صعوبة في الحركة /التنقل (المشي ،صعود الساللم)؟
⃝ ال أستطيع الحركة
⃝ نعم ،صعوبة كبيرة
كال ،ال صعوبة ⃝ نعم ،بعض الصعوبة
 -4هل عندك صعوبة في التذكر أو التركيز؟
كال ،ال صعوبة ⃝ نعم ،بعض الصعوبة ⃝ نعم ،صعوبة كبيرة ⃝ ال أستطيع التذكر او التركيز
 -5هل عندك صعوبة في العناية بالذات (كاإلستحمام ،أو ارتداء المالبس)؟
⃝ ال أستطيع العناية بالذات
⃝ نعم ،صعوبة كبيرة
كال ،ال صعوبة ⃝ نعم ،بعض الصعوبة
 -6نتيجة لحالة صحية جسدية ،فكرية ،نفسية ،هل عندك صعوبة في الكالم/التحدث (الفهم والتواصل
مع اآلخرين)؟
⃝ ال أستطيع التكلم/التحدث
⃝ نعم ،صعوبة كبيرة
كال ،ال صعوبة ⃝ نعم ،بعض الصعوبة
⃝
⃝

⃝

يرجى توضيح معلومات أكثر عن اإلعاقة بما فيها اإللمام بالحد األدنى من المعرفة بالتكنولوجيا المساعدة
للتعلم:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 -7حالة اإلعاقة:
⃝ مؤقتة غير مستقرة
⃝ مؤقتة مستقرة
⃝ مزمنة غير مستقرة
مزمنة مستقرة
⃝
 -8الوثائق والتقارير الطبية صالحة حتى:
 3سنوات
⃝
⃝ سنة
 6أشهر
⃝
⃝ شهر
⃝ مستديمة
 -9خطة العالج (إن وجد):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 -10حدد التحديات التي تواجهها بسبب اإلعاقة وما الذي تفعله لتواجه هذه التحديات؟
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..................................................................................................................... ………….
.......................................................................................................................................
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يشجع "برنامج المنح الجامعية" المقدم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الطلبة من ذوى
اإلعاقة على التقدم للمنحة حيث إن البرنامج سيقوم بتيسير إحتياجاتهم .لذا في حالة وجود
إحتياجات أو متطلبات خاصة برجاء ذكر التفاصيل.
*(يرجى إرفاق شهادة التأهيل /شهادة طبية مع اإلستمارة وتقديم مستند التقييم التعليمي والنفسي)

ثالثاً :معلومات اإلتصال
كود المحافظة:

تليفون المنزل:
رقم محمول آخر:

المحمول:

العنوان

رقم
المبنى

اسم الشارع أو الحارة
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رقم
الشقة

رقم
الدور

الحى/المنطقة

قرية/مدينة

محافظة

يرجى كتابة وصف تفصيلي للعنوان مع رسم خريطة توضيحية لكيفية الوصول للمنزل وذكر
أي عالمة مميزة (الرسم التوضيحي إجباري)

رابعاً :الخلفية الدراسية
الوضع الدراسي عند التقديم

رقم الجلوس(في حالة وجوده عند التقديم للمنحة(

المدارس:
اسم المدرسة الثانوية الحالية:

الشعبة :ضع عالمة (√)في الخانة المناسبة
علمي رياضة
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علمي علوم

أدبي

STEM

عنوان المدرسة
اسم الشارع

محافظة

قرية  /مدينة

تصنيف المدرسة :ضع عالمة (√) في الخانة المناسبة
*يجب إحضار مستند رسمي مختوم من االدارة التعليمية يثبت قيدكم بمدرسة حكومية أو تجريبية أو مدرسة
المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ( )STEM Schoolخالل فترة المرحلة الثانوية.
مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM
تجريبية (رسمية)
حكومية
School

في حالة التحويل بين أكثر من مدرسة ثانوية واحدة يرجى ذكر:
اسم المدرسة:

سنين الدراسة بها:

اسم المدرسة:

سنين الدراسة بها:

*يجب إحضار مستند رسمي مختوم من اإلدارة التعليمية يثبت أنه في حالة التحويل من مدرسة ثانوية الى
اخرى أنها كانت مدارس حكومية.

المدرسة اإلبتدائية
حكومية

تجريبية (رسمية)

أزهرية

أخرى

⃝

⃝

⃝

⃝

المدرسة اإلعدادية
حكومية

تجريبية (رسمية)

أزهرية

أخرى

⃝

⃝

⃝

⃝
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خامساً :إهتمامات وأنشطة وجوائز الطالب/ة
ما إهتماماتك وهواياتك التي تقوم بها على األقل مرة أسبوعياً؟ الرجاء إختيار كافة األنشطة
التي تنطبق عليك
⃝

االستماع الى الموسيقى
ّ
العزف على اّله موسيقية ،ما نوع االله الموسيقية؟
الغناء
الفنون والحرف ،وأي نوع من الفنون؟
تقديم خدمات للمجتمع
ألعاب على الكمبيوتر أو الفيديو
الطبخ
رياضة فردية ،ما نوع الرياضة؟
رياضة جماعية ،ما نوع الرياضة؟
القراءة التي ال ترتبط بالدراسات المدرسية ،اسم آخر كتاب قرأته؟
أنشطة دينية
الحياكة والغزل والتطريز  ....إلخ
لعبة سودوكو او الكلمات المتقاطعة
الكتابة
اتحاد /مجلس الطالب
إهتمامات او هوايات اخرى  ...ما هي ؟
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

هل فزت بإحدى الجوائز األكاديمية أو الرياضية أو الموسيقية أو جوائز الكتابة.....إلخ؟ برجاء
ذكر الجوائز في جميع المجاالت التي تم الحصول عليها.
⃝

نعم
نوع الجائزة

⃝
اسم الجهة التي
قدمت الجائزة
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ال
التاريخ

التفاصيل

هل سبق وتقدمت ألي منح أخرى للدراسة الجامعية أو ما قبلها داخل أو خارج مصر؟
⃝

نعم
⃝

ال

في حالة اإلجابة ب"نعم" برجاء ذكر اسم المنحة /المنح:

هل سافرت انت أو أحد أفراد اسرتك إلى الخارج من قبل؟
⃝ نعم
⃝

ال

إذا كانت اإلجابة ب"نعم" الرجاء كتابة البيانات التالية:
اسم الشخص
الذي سافر

درجة قرابة
الشخص الذي
سافر

الدولة  /الدول

الفترة

العام
(األعوام)

التفاصيل
(عن سبب
السفر أو
نوعه)

برنامج تبادل
طالبي أو منح
دراسية
مرافقة أولياء
األمور خالل
عملهم بالخارج
سياحة

أخرى

خدمات المجتمع والعمل التطوعي
تعريف خدمة المجتمع:
خدمة المجتمع ،نوع من العمل التطوعي ،الذي يعود بالنفع على المجتمع ،ويثري حياة الشخص الذي يشارك في
هذا النشاط ،وفي مجال خدمة المجتمع تتطوع بوقتك ومعرفتك لمساعدة أشخاص أخرين أو جهات أخرى ،ومن
أمثلة خدمة المجتمع :تعليم الناس القراءة ،جمع التبرعات من أجل هدف أو جهة تعمل على خدمة المجتمع ،القيام
بأنشطة من أجل مساعدة المرضى ،المشاركة في نظافة األحياء ،أنشطة المساجد أو الكنائس تدريب األخرين
على مهارات معينة ،ا لمشاريع البيئية والبنوك الغذائية (وتشمل تعبئة حقيبة رمضان)،والتنظيم والمساهمة في
حمالت التوعية.
Page 9 of 26
هذه االستمارة مجانية وال تتطلب اي رسوم

وال تشمل خدمة المجتمع األنشطة غير األكاديمية :الرياضة – الهوايات – مجالس الطالب – نموذج األمم المتحدة
والجمعيات الخاصة بحقل معين (جمعية المهندسين الكيميائيين – الجمعية الطبية الطالبية....الخ) حيث إنها ال
تشمل تأثيرا ً مباشرا ً على المجتمع.

هل تشترك في أي نوع من أنواع خدمة المجتمع؟
⃝

نعم
⃝

ال

إذا كانت اإلجابة ب"نعم" الرجاء كتابة التفاصيل التالية:
نوع الخدمة

اسم الجهة

المسئوليات

تاريخ
البدء

تاريخ
االنتهاء

عدد
الساعات
األسبوعية

إذا كنت قد إستكملت الجدول السابق  ...من فضلك أكتب (فيما ال يزيد عن  500كلمة) عن
الخدمة المجتمعية أو العمل التطوعي الذي قمت به بالتفصيل ،اشرح الدور الذي قمت به
والوظائف القيادية التي تقلدتها ،تأكد من شرح األثر الذي تركته على مجتمعك المحلي من هذه
الخدمة وكيف أثر هذا العمل فيك أو كيف كان شعورك تجاهه.
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سادساً :أسئلة مقاليه للطالب/ة
(برجاء الكتابة باللغة العربية وبخط اليد المقال (فيما ال يزيد عن  500كلمة) يجب أن يكون بلغتك الخاصة ،بمعنى أن أي
نص منقول من اإلنترنت أو الكتب مكتوب من قبل الغير سوف يعتبر غش ،وأي إستمارة تقديم تحتوي على نصوص
منقولة أو مكتوبة من قبل الغير لن يتم قبولها)

اختر أحد االسئلة التالية وقم باإلجابة عليه موضحا ً رأيك الشخصي ومعطيا ً مبررات كافية
لتوضيح رأيك:
 في ظل الظروف الراهنة والتواجد الدائم في المنزل ،هل ترى أنه من األفضل إستغالل الوقت في تنمية
مهاراتك وإ كتساب مهارات جديدة ،أم استغالل الوقت في الهدوء والتأمل والعمل على السالم النفسي
والتواصل أكثر مع من حولك؟
 هل تعتقد أن اإلعتماد على القوى البشرية في الصناعة أفضل ،أم التوسع في إستخدام التكنولوجيا
الحديثة واللجوء إلستخدام اإلنسان اآللي؟
 في ضوء جائحة  COVID-19هل ترى أن الحظر الشامل مع أضراره االقتصادية هو األفضل أم
العودة إلى العمل بالطاقة الكاملة مع تحمل المخاطر المحتملة؟
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اكتب (فيما ال يزيد عن  500كلمة) عن شخص تعرفه شخصيا ّ وتعتبره قائدا ّ واشرح لماذا؟
الرجاء إختيار شخصا ً واحدا ً فقط تتحدث عنه.
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أكتب (فيما ال يزيد عن  500كلمة) عن أحالمك وأهدافك لمستقبلك .لماذا ترغب في التقدم لبرنامج
منح الجامعات؟ كيف تعتقد أن المنحة الدراسية يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك في الحياة
وتنمية مجتمعك؟
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اكتب (فيما ال يزيد عن  500كلمة) عن مبادرة إتخذتها وتفوقت بها موضحا لماذا وما الصعوبات
التي واجهتك وكيف تغلبت عليها.
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سابعاً :أسئلة مقاليه للوالد أو الوالدة أو ولي األمر
اكتب (فيما ال يزيد عن  250كلمة) عن شخصية ابنك  /ابنتك وعالقتهم بأفراد االسرة وقدرتهم
على التعامل مع المواقف الصعبة.
اذكر أمثلة توضح ذلك ،وضح نقاط القوة والضعف في شخصية ابنك/ابنتك التي يجب االنتباه إليها ،ما أسباب
تشجيعك البنك/ابنتك على التقدم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية؟
يمكن اإلستعانة بالطالب أو بشخص آخر لكتابة هذا المقال في حال عدم إستطاعة الوالد أو الوالدة القراءة أو
الكتابة ،مع اإلشارة لذلك في بداية المقال.
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ثامناً :أسئلة خاصة بالدراسة بالمنحة
كيف عرفت عن برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية؟
رجاء وضع ( √ ) في الخانة المناسبة
⃝

إعالن بالجرائد (مثل جريدة األهرام)
⃝

المدرسة
⃝

الجامعة األمريكية بالقاهرة ()AUC
⃝

(إيه  .إف  .إس) مصر للبرامج الثقافية التعليمية
⃝

نيوتن للخدمات التعليمية

⃝

موقع او إعالن باإلنترنت
⃝

الندوات التعريفية بالمنحة
⃝

أحد مواقع التواصل االجتماعي (مثل فيسبوك أو تويتر)
⃝

بنك المعرفة المصري
⃝

صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بوزارة التعليم والتعليم الفني
⃝

صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بوزارة التضامن االجتماعي
إحدى المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني
أخرى (برجاء ذكر المصدر)
⃝

⃝

األصدقاء  /األقارب

⃝

الجامعات المشاركة في المنحة هي:
الجامعة األمريكية بالقاهرة – جامعة القاهرة – جامعة عين شمس – جامعة اإلسكندرية – جامعة أسيوط –
جامعة المنصورة– مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

في حال قبولك في المنحة رجاء وضع عالمة ( √ ) في الخانة المناسبة
⃝

أفضل البقاء في السكن مع األهل واألقارب.
⃝

أفضل اإلنتقال إلى السكن الجامعي.

في حال إختيارك "البقاء في السكن مع األهل واألقارب" ،برجاء إختيار المحافظة أو
المحافظات التي يمكنك تدبر أمر السكن بها مما يلي:
⃝

القاهرة
⃝

اإلسكندرية

⃝

المنصورة
⃝

أسيوط
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برجاء ترتيب إختياراتك للتخصصات التي تريد اإللتحاق بها (مع مراعاة أنه يجب عليك إستيفاء شروط القبول في
الجامعات وكذلك شروطم القبول باألقسام التخصصية).
............................................................... -١
............................................................... -٢
............................................................... -٣

تاسعاً :بيانات الحالة اإلجتماعية  /المادية لألسرة أو العائل
بيانات أسرة الطالب/ة
ملحوظة :في حالة إذا ما كانت األسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" التابع لوزارة التضامن االجتماعي ،يرجى
إرفاق نسخة من الكارت الخاص بها أو شهادة أو وثيقة حكومية مختومة تثبت ذلك.

بيانات األب
االسم
تاريخ الميالد
على قيد الحياة  /متوفي
رقم التليفون (أرضي
ومحمول)
رقم بطاقة الرقم القومي

أعلى مستوى للتعليم
⃝

ال يوجد
⃝

اإلبتدائي
⃝

اإلعدادي
⃝

الثانوي

⃝

دبلوم
⃝

الليسانس  /البكالوريوس ⃝

الماجستير
⃝

الدكتوراه

⃝

أخرى

العمل
⃝

موظف حكومي
⃝

موظف قطاع خاص
⃝

أعمال حرة
⃝

ال يعمل مطلقا ً

⃝ كان يعمل وحاليا ً ال يعمل (مع ذكر تاريخ التوقف عن العمل)......................................
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⃝

متقاعد (مع ذكر تاريخ التقاعد) .............................................
بيانات عن العمل الثاني

بيانات عن العمل األول
اسم مكان
العمل
الوظيفة
عنوان مكان
العمل
رقم تليفون
مكان العمل

بيانات األم
االسم
تاريخ الميالد
على قيد الحياة  /متوفي
رقم التليفون (أرضي
ومحمول)
رقم بطاقة الرقم القومي

أعلى مستوى للتعليم
⃝

ال يوجد
⃝

اإلبتدائي
⃝

اإلعدادي
⃝

الثانوي

⃝

دبلوم
⃝

الليسانس  /البكالوريوس ⃝

الماجستير
⃝

الدكتوراه

⃝

أخرى

العمل
⃝

موظفة حكومية
⃝

كانت تعمل وحاليا ً ال تعمل (مع ذكر تاريخ التوقف عن العمل)......................................
⃝

متقاعدة (مع ذكر تاريخ التقاعد) .............................................
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⃝

موظفة قطاع خاص
⃝

أعمال حرة

ال تعمل مطلقا ً
⃝

بيانات عن العمل الثاني

بيانات عن العمل األول
اسم مكان
العمل
الوظيفة
عنوان مكان
العمل
رقم تليفون
مكان العمل

برجاء كتابة عدد إخوة وأخوات الطالب/ة (العدد ال يشمل الطالب/ة نفسه)
عدد اإلخوة:
عدد األخوات:

اذكر بيانات اإلخوة واألخوات وأي أقارب آخرون يعيشون مع الطالب/ة في نفس المسكن
ويقوم العائل بالتكفل بمصاريفهم.
االسم

السن

صلة
القرابة

مستوى التعليم
ونوع التعليم
(حكومي/
خاص)

الرسوم الدراسية
السنوية في
الجامعة ،المعهد أو
المدرسة

الوظيفة

الرجاء التوضيح مع من يعيش الطالب/ة (إذا كان الوالدين منفصلين أو متوفيين أو لسبب أخر).
⃝ أقارب (برجاء ذكر الصلة)........................
⃝ األم
⃝ األب
⃝

أخرى (برجاء التوضيح).........................

الرجاء توضيح ما يلي:
إذا كان األب متوفى الرجاء كتابة بيانات الوصي
على الطالب/ة
اإلسم
صلة القرابة
المهنة
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بيانات شخص أخر لإلتصال في حالة حدوث
طوارئ

الرقم
القومي
العنوان
رقم التليفون

من يقوم بالتكفل بمصاريف االسرة؟ (من عائل االسرة؟)
⃝ أقارب (برجاء ذكر الصلة)........................
⃝ األم
⃝ األب
⃝

أخرى (برجاء التوضيح).......................

بيانات مالية (برجاء إختيار "ال يوجد" في حالة عدم وجود أي من البنود المذكورة أدناه)
برجاء العلم أن ترك أي نقطة من النقاط دون اإلجابة عليها وبدون كتابة السبب سيؤثر بالسلب على تقييم
الطالب/ة
إجمالي الدخل الشهري
لألسرة من كافة المصادر
دخل األب (برجاء عدم
إضافة الحوافز السنوية
هنا)
دخل األم (برجاء عدم
إضافة الحوافز لسنوية
هنا)
مساهمات اإلخوة
واألخوات
مساهمات األقارب
معاشات
ريع أو عوائد من إيجارات
أراضي  /ممتلكات
أخرى (وضح)
معاش تكافل وكرامة
إجمالي الدخل الشهري
(بدون الحوافز السنوية)
إجمالي قيمة الحوافز
السنوبية
(برجاء إضافة الحوافز
السنوية التي لم يتم ذكرها
في إجمالي الدخل هنا)
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القيمة الشهرية

التفاصيل

ال يوجد

إجمالي قيمة المدخرات
في البنوك أو البريد أو
أي أماكن أخرى

المنزل
برجاء وضع عالمة ( √ ) في الخانة المناسبة
⃝ مملوك
⃝ موروث
ً
⃝ مؤجر (اذا كان مؤجرا فما قيمة اإليجار الشهري؟)
⃝ سكن إداري
⃝ سكن أخر (برجاء التوضيح)

ممتلكات العائلة المقيمة في نفس المنزل
برجاء ملء الجدول التالي بالتفصيل
هل يمتلك أفراد األسرة أيا من االّتي
1

تليفون محمول

2

كمبيوتر  /الب توب

3

اّي باد  /تابلت

4

تكييف

 5مايكرويف
مركبات لالستخدام التجاري وليس
لالستعمال الشخصي
 1موتوسيكل
2

عربية نصف أو ربع نقل

3

ميكروباص

4

تاكسي

5

توك توك

العدد

العدد

ال يوجد

النوع

ال يوجد

النوع والقيمة المالية بالجنية المصري

األصول المملوكة لألسرة
برجاء ملء الجدول التالي بالكامل.
الوصف
التفصيلي
المساحة/عدد
نوع األصل
الغرف/نوع
السيارة
منزل
(محل اإلقامة)
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العدد

مشتراه موروث (النسبة)

قيمة األصل
حاليا عام
2020

تم
السداد؟
نعم أم ال

قيمة
األقساط
بالجنية
المصري

شركة  /محل
ورشة  /مصنع
عمارة (عمارات)
أرض زراعية
أرض شاغرة للبناء
مركبات (سيارة
شخصية ،او
دراجة نارية)..
ممتلكات
أخرى

هل سبق أن عملت أو حصلت على أموال مقابل خدمات قمت بتأديتها؟
⃝

نعم
⃝

ال

إذا كانت االجابة بنعم ،الرجاء كتابة بعض التفاصيل فيما يلي:
نوع العمل

مكان العمل
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إسم
وتليفون
صاحب
العمل

عدد
ساعات
العمل
األسبوعية

المسؤوليات

المبلغ الذي تم
الحصول عليه
مقابل العمل
اسبوعيا ً

تاريخ
بداية
العمل

تاريخ
إنتهاء
العمل

إذا كانت اإلجابة ب"نعم" ماذا فعلت بالراتب أو األموال التي حصلت عليها مقابل عمل قمت
به؟ اختر واحدا ً أو أكثر من األتي:
⃝
⃝
⃝

أساهم في مصاريف المنزل
أعطيه ألبي
أعطية ألمي
⃝

⃝

⃝

أعطيه إلخوتي
أعطيه ألقارب أخرين
أحتفظ به لنفسي  /أنفقه على نفسي

برجاء توضيح (فيما ال يزيد عن  250كلمة) أية ظروف أو تحديات مالية خاصة تود لفت
نظرنا إليها
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عاشراً :إقرار الطالب/ة وولي األمر بصحة البيانات الواردة بهذه اإلستمارة
أقر أنا الطالب/ة......................................................../بأن كافة المعلومات المقدمة الواردة بإستمارة
التقديم أو بالمستندات المطلوبة المرفقة بها جميعها صحيحة وكاملة ،وأقر بأنني قمت بكتابة اإلستمارة بنفسي
وبخطي ولغتي الخاصة وأعلم أن الجامعة األمريكية بالقاهرة لديها كافة السلطات للتحقق من المعلومات
المقدمة باإلستمارة والمستندات والتأكد من صحتها.
وأقر كذلك بمعرفتي أنه في حالة إعتبار أي من المعلومات المقدمة موضع شك أو ثبت عدم صحتها فلن يتم
قبول إستمارة تقديمي ولن أكون ضمن المرشحين لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية أو أن منحتي الدراسية التابعة لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية سيتم
إلغائها.
كما أقر أنه في حالة حصولي على المنحة الدراسية لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية فسوف يتطلب ذلك توقيعي على إتفاقية بشروط المنحة والتي تشترط المحافظة على قواعد معينة
للسلوكيات ومستوى محدد لألداء األكاديمي والتزامي بكافة التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة للمنحة.
وأقر بالعلم بأنه في حالة حصولي على المنحة الدراسية لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية فإن قبولي بالجامعة التي سيتم إلحاقي بها سوف يعتمد على نتائج تنسيق القبول بالكليات
والمعاهد ،وأن الجامعة األمريكية بالقاهرة والجامعات الشريكة غير مسئولين عن تلك النتائج .وفى حال عدم
حصولي على المنحة فإنني أقر بمسئوليتي الكاملة عن التقديم والقبول في جامعات وأقسام دراسية أخرى
بمعرفتي.
أوافق على أنه ال حق لي في إسترداد ما قدمت من إستمارة ومستندات ملحقة (مع العلم بأن المستندات لن
تستخدم إال بواسطة الجامعة األمريكية بالقاهرة وشركائها بغرض المراجعة والتقييم لبرنامج المنح الجامعية
المقدم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية فقط).
توقيع الطالب/ة................................................................................... :

التاريخ:

توقيع األب  /األم أو الوصي....................................................................:

التاريخ:
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/

/
/

/

أخر موعد للتقديم  10أغسطس 2020
يرجي ارسال استمارة التقديم والمستندات المطلوبة بالبريد المصري المسجل السريع إلى العنوان التالي:
برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
صندوق بريد  - 192 -المهندسين – الجيزة
تليفون01008374789 :

ملحوظات هامة
ملحوظة  :1لن يتم قبول أي استمارة تسلم باليد أو ترسل بالبريد اإللكتروني أو يتم إرسالها بعد الميعاد
المحدد ،والطريقة الوحيدة إلرسالها هي عن طريق البريد المصري السريع.
ملحوظة  :2أخر ميعاد لتقديم نتيجة شهادة الثانوية العامة هو خالل  48ساعة من اإلعالن الرسمي للنتيجة .و
يتم إرسال الشهادة عن طريق البريد (برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
صندوق بريد  - 192 -المهندسين – الجيزة  -تليفون ) 01008374789 :ولن يتم قبول تسليم الشهادة باليد …
وفي حالة عدم ارسال الشهادة خالل الموعد الذي سوف يحدد الحقا ً يعتبر المتقدم منسحبا ً من المنحة ولن تقبل
أي شهادات بعد هذا الموعد.
ملحوظة  :3في حالة حدوث أي تغيير في ميعاد نتيجة الثانوية العامة أو الشهادة الحاصل عليها الطالب بما ال
يتوافق مع ميعاد اإلرسال المحدد من قبلنا برجاء االلتزام بإرسال الشهادة عند صدورها وسؤالنا عن طريق
البريد اإللكتروني الخاص بالمنحةusaidscholarsprogram@afs.org :
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قائمة بالمستندات المطلوب إرفاقها مع استمارة التقديم بالترتيب المطلوب
( لن يتم النظر إلى استمارة تقديم غير مرفق معها المستندات المطلوبة بالترتيب المطلوب  -برجاء كتابة :االسم
والمحافظة والرقم القومي للطالب/ة على ظهر كل ورقة من المرفقات)
 .1صورة فوتوغرافية شخصية للطالب/ة مع األسرة
 .2صورة من بطاقة الرقم القومي (للطالب/ة)
 .3صورة من بطاقة الرقم القومي ( لولي األمر-األب واألم أو الوصي)
 .4إيصاالت كهرباء لمحل السكن ألخر  3شهور أو إيصاالت شحن كهرباء مع توضيح مدة الشحن (يجب
توضيح مدة الشحن)
 .5بيان بكل الحسابات البنكية أو البريدية لألسرة ألخر  6أشهر (حسابات توفير-مرتب – جارى – بريد -
قروض – أخرى أن وجدت)
 .6خطاب من جهة عمل ولي أمر الطالب/ة يثبت المرتب والحوافز (مفردات مرتب) أو المعاش (نسخة
الشهادة الضريبية للعام الماضي في حالة العمل الحر)
 .7إذا كانت األسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" التابع لوزارة التضامن االجتماعي ،يرجى إرفاق
الكارت الخاص بها أو نسخة من شهادة أو وثيقة حكومية مختومة تثبت ذلك.
 .8خطاب من اإلدارة التعليمية بأن المدرسة وجميع السنين الدراسية في المرحلة الثانوية المسجل فيها
الطالب/ة مدرسة حكومية أو تجريبية (رسمية) أو مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ()STEM
 .9ما يثبت حصول الطالب/ة على الجوائز والشهادات المذكورة في اإلستمارة (إن وجد)
 .10نسخ مصورة من عقود إيجار أو ملكية المسكن او أمالك االسرة (برجاء عدم ارسال األصل ألنه لن
يمكن استرجاعه مرة اخرى)
 .11مستند "فيش وتشبيه" للطالب/ة على أن يكون حديثا ال يتعدى تاريخ إصداره  ٣٠يوم قبل تاريخ
إرسال استمارة التقديم.
 .12المستندات االضافية المطلوبة من الطلبة ذوي اإلعاقة (شهادات أو تقارير طبية لإلعاقة)

على جميع المتقدمين القيام بما يلي:
 إرفاق عدد  2صورة شخصية حديثة في حجم صورة جواز السفر بدون تدبيسهما مع باقي المرفقات
المطلوبة مع االلتزام بكتابة االسم والرقم القومي على ظهرها.
 ملء كل البيانات المطلوبة أو كتابة (ال يوجد) في حالة عدم توافرها ،وإذا لم يتم ذلك سوف يؤثر بالسلب
على تقييم الطالب.
 إرفاق نسخة مصورة إضافية من استمارة التقديم ومن المرفقات المطلوبة بالترتيب المبين مسبقا ً.

تنبيه هام
لن يلتفت ألي مستند مرفق بدون كتابة االسم والمحافظة والرقم القومي للطالب/ة عليه.
عدم استيفاء المستندات المطلوبة سيكون سببا ً في استبعاد اإلستمارة.
اختيار الطالب وإعطائهم المنحة سيكون رهنا ً بتوافر األموال اتفاق التعاون المبرم.
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