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Empower Scholarship Application  

2017/2018للعامم االددررااسي  تمكيینن منحةبررنامج لااستماررةة االتقددمم   
 

. االبيیاناتت االشخصيیة1  

 
 ااالســم:

Name: 

 ي:االحاالشيیاخة/ :               االمديینة/االمركز االعنواانن: 

 صندووقق بريید:  :االمحافظة

 لل:مومحتليیفونن   :تليیفونن االمنزلل

  :االجنسيیة :ميیالددتارريیخ/محل اال

فر إإنن ووُ  لقومي:رقم اااال اازز االس م جو  : جدررق

 :صحيیة مزمنة اني من أأمرااضضهھھھل تع

 :ذذكرهھھھااافي حالة ااإلجابة بنعم٬، 

  :عددد ااألخوااتت  :عددد ااإلخوةة

      أأنثى          االنــوعع:  ذذكر :لكتروونياالبريید ااإل

    ااررئئ:يیمكن ااالتصالل بهھ في حالة االطو شخص

 : محموللتليیفونن    :صلة االقراابة

 

. بيیاناتت ااألسرةة2  
 

 :ااسم ااألبب

 االمؤسسة/االشركة: ة:االوظظيیف 

 :عنواانن االعمل

 :محموللتليیفونن  :تليیفونن االعمل

 :ررقم االفاكس :لكتروونياالبريید ااإل

 ااسم ااألمم:

 /االشركة:ااسم االمؤسسة ة:االوظظيیف

 :عنواانن االعمل

 :محموللتليیفونن  :تليیفونن االعمل

 :قم االفاكسرر :لكتروونيااإلاالبريید 
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. االتـــعـــلــيیـم3  
 

 أأ. االتعليیم ااألساسي وواالثانويي
 

 ااسم االمدررسة االثانويیة: ااسم االمدررسة ااإلعداادديیة:

 أأددبي      علمي     االشعبة:

 ددررجة االلغة ااإلنجليیزيیة: :)نسبة مئويیة( نتيیجة االصف االثاني االثانويي

 :ررقم االفاكس :لكتروونياالبريید ااإل

 :بالقاهھھھرةة الجامعة ااألمريیكيیةددررااستهھ ب في  أأوو االتخصص االذيي ترغبما هھھھو مجالل االدررااسة 

  ال         نعم    حتى ااآلنن؟      2015 نجليیزيیة في االفترةة من سبتمبرهھھھل تقدمت الختبارر االلغة ااإل

 ااختباررااتت أأخرىى:  ةأأوو أأيی  IELTSأأوو  TOFEL (iBT or ITP)فما هھھھو:  ٬،إإذذاا كانت ااإلجابة بنعم

 
 االدررجة ااالختبارر تارريیخ ااالختبارر

   

   

 

 .ااألنشطة ووااالهھھھتماماتت االشخصيیة ووااألنشطة االتطوعيیة4
 

إإنجاززااتت باررززةة  ةاالشهھاددااتت االتي حصلت عليیهھا٬، أأوو إإذذاا كانن لديیك أأيی أأوو ااسم االجواائز ااذذكر جميیع ااألنشطة االالصفيیة وواالهھواايیاتت ووااألنشطة االتطوعيیة االتي شارركت فيیهھا٬، مع ذذكر

كر ااألنشطة أأبدفي هھھھذهه ااألنشطة. ااووملموسة  فيیة لذ نن تستعيین بوررقة إإضا أأررددتت أأ إإذذاا   . ة أأووالً ة االحديیث مم.ررفاقق االوررقة باستماررةة االتقدإإ٬، يیُرجى بذكر ااألنشط  

تارريیخ حصولك 
 على االجائزةة

سبب حصولك 
 على االجائزةة

متوسط عددد ساعاتت 
 االمشارركة في ااألسبوعع

بداايیة تارريیخ 
لنشاطط مماررستك ل  

عددد االسنوااتت االتي 
اططاالنش فيیهھاماررست   

 )عليیهھا (إإنن ووجد لجائزةة االتي حصلتاا/ااألنشطة

      

      

      

 
   ؟ ووماذذاا تتوقع من االبرنامج؟)تمكيین(EMPOWER  منحة ببرنامج ااهھھھتمامك أأسباببااشرحح  .5
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تك٬، من قطاعاتت االسكانن في محافظقطاعع كلمة٬، ااكتب عن قضيیة/مشكلة هھھھامة تؤثر على أأيي  300 عنفي ما ال يیزيید  . 6
ووذذلك ووااضح شكل ب عة كمبيیوتربخط االيید أأوو ططباكتابة االمقالل  يیُرجىووتحليیلك ألسبابب االمشكلة ووررؤؤيیتك لكيیفيیة االتغلب عليیهھا. 

 .ووإإررفاقهھا باالستماررةةفي ووررقة منفصلة 

 
 

 

 

 

 

 
 . هھھھل سبق لك أأنن االتحقت ببرنامج تباددلل ثقافي من قبل؟7

 
    ال          نعم   

 
ااسم االبرنامج٬، ووفي أأيي عامم؟  ذذكر يیُرجىة بنعم٬، ااإلجاب في حالة  

 
 

 
إإررفاقق االشهھاددةة االداالة على ذذلك. يیُرجى  

 
. كيیف سمعت عن االبرنامج؟8  

 
 ااألصدقاء  إإعالناتت االصحف وواالمجالتت 

تليیفزيیونن (مرئيیة االووغيیر ااإلذذااعة االمرئيیة    االمنظماتت غيیر االحكوميیة  )رراادديیو  –

 ندووااتت تعريیفيیة 
االموااقع ااالجتماعيیة   

 
 االمدررسة 

  جهھاتت أأخرىى 

 

أأوو مقيیديین بهھا في االوقت االحالي؟بالقاهھھھرةة . هھھھل لديیك أأيي أأقارربب تخرجواا من االجامعة ااألمريیكيیة 9  
 

  ال               نعم
 

:ذكراال يیُرجىااإلجابة بنعم٬،  في حالة  
 

 سنة االتخرجج االتقديیر االعامم ددررجة االقراابة بالكاملااالسم 
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قق بالمنحة بتمويیل كلي أأمم جزئي؟. هھھھل تودد اااللتحا10-  
 

     جزئي                 كلي 
 

إإقراارر 11-  
 

االجامعة نن من حق االعامليین في أأنني على علم أأنن االمعلوماتت االمقدمة فيیهھا صحيیحة ووحقيیقيیة. كما أأقر أأ ووأأؤؤكدنني ااستكملت هھھھذهه ااالستماررةة بنفسي ددوونن مساعدةة من أأحد٬، أأأأقر 
ااستبعادديي من أأوو غيیر مكتملة قد يینتج عنهھا  معلوماتت خاططئة ةيیأأنن أأاالمعلوماتت االمذكوررةة في ااالستماررةة وواالشهھاددااتت االمرفقة٬، ووجميیع قواا من أأنن يیتحق بالقاهھھھرةة ااألمريیكيیة

.تمكيین برنامجاالمنافسة أأوو فصلي من   
 

Applicant’s signature in English:                                                            Date: 

:توقيیع االمتقدمم باللغة االعربيیة االتارريیخ:  

:توقيیع وولي ااألمر االتارريیخ:  

 
For office use only: 

Reviewer’s signature:                                                                            Date: 

 
االوثائق/االشهھاددااتت االمطلوبة  

ررجىلووبةللتأكدد منن إإررفاقق ااألووررااقق االمطط *   يیُ :في االمرربع االمقابلل لكلل ووثيیقة√ ووضع عالمة  ٬،   

لكتروونيمن االموقع ااإل )تمكيین( EMPOWER ااستماررةة برنامج منحة     
 aucegypt.edu/admissions/scholarships/empowerwww.http://  

  بالقاهھھھرةة ااستماررةة االمنح االماليیة االمقدمة من قبل االجامعة ااألمريیكيیة   
 

http://www.aucegypt.edu/admissions/scholarships/empower 
 

    صوررةة من شهھاددةة االميیالدد  

 لغاتت) أأووخاصة أأوو تجريیبيیة٬، أأوو (حكوميیة٬، االمتقدمم خطابب من ااإلددااررةة االتعليیميیة بنوعع االمدررسة االمسجل بهھا   

 االعامةمستخرجج ررسمي من شهھاددةة ددررجاتت االصف االثالث االثانويي فورر إإعالنن نتيیجة االثانويیة   

 خاررجج االمنهھج االدررااسي للمتقدممصورر شهھاددااتت تدلل على ااألنشطة   

 TOFEL iBTأأوو   IELTSنتيیجة ااختبارر  

 االثانويي وواالثاني ااألوولل يیناالصفعداادديیة ووكل من ااإل صورر شهھاددااتت  

	  
 

 
 

:على االعنواانن االتاليأأوو باليید االمطلوبة في مظرووفف مسجل بعلم االوصولل  إإررسالل االمستندااتت يیُرجى  
إإعداادد ووتنميیة االقاددةة) مكتب(ااألمريیكيیة بالقاهھھھرةة  االجامعة  

مصرر 11835،٬االقاهھھھرةة االجديیدةة  74،٬ .صص.بب ٬،ططريیق االجامعة ااألمريیكيیة  
  0226153868- 0226151483 لالستفسارر:

empower@aucegypt.edu االبريید ااإللكترووني:   
2017 أأغسططسساالشخصيیة في شهھرر  لحضوورر االمقابلة ملحووظظة: تقوومم إإددااررةة االبررنامج باالتصالل فقطط بالذذيینن تمم تررشيیحهھمم  

 

 2017 يیونيیو 1 خر ميیعادد لتقديیم ااألووررااقق االمطلوببآآ
2016d,kd, 20 2016-  


