OCI-AUC Scholarship Program Application
استمارة التقدم لبرنامج منحة  OCI-AUCللعام الدراسي 2016/2015

 .1البيانات الشخصية
االســم:
Name:
العنوان:

المدينة/المركز:

المحافظة:

صندوق بريد:

تليفون المنزل:

تليفون محمول:

تاريخ/محل الميالد:

الجنسية:

الرقم القومي:

رقم جواز السفر إن وجد:

الشياخة/الحي:

هل تعاني من أمراض صحية مزمنة:
في حالة اإلجابة بنعم ،اذكرها:
عدد اإلخوة:

عدد األخوات:

البريد اإللكتروني:

النــوع :ذكر

شخص يمكن االتصال به في حالة الطوارئ:
صلة القرابة:

تليفون محمول:

 .2بيانات األسرة
اسم األب:
الوظيفة:

المؤسسة/الشركة:

عنوان العمل:
تليفون العمل:

تليفون محمول:

البريد اإللكتروني:

رقم الفاكس:

اسم األم:
الوظيفة :

اسم المؤسسة  /الشركة :

عنوان العمل:
تليفون العمل:

تليفون محمول:

البريد اإللكتروني :

رقم الفاكس:
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أنثى

 .3التعليم
أ .التعليم األساسي والثانوي
المدرسة اإلعدادية:
الشعبة :علمي

المدرسة الثانوية:
أدبي

ضع عالمة √ في المربع أسفل لنوع الشهادة المعتمدة والمقيد بها الطالب/الطالبة:
American High School Diploma

GCSE/IGCSE/GCE

البريد اإللكتروني:
ما هو مجال الدراسة أو التخصص الذي ترغب في دراسته بالجامعة األمريكية بالقاهرة:
ب -خاص بطلبة الفرقة األولى بالجامعات المصرية:
نتيجة الثانوية العامة __________________________:درجة اللغة اإلنجليزية_______________________:
اسم الجامعة الملتحق بها الطالب/الطالبة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الكلية الملتحق بها الطالب/الطالبة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل تقدمت ألداء اختبار اللغة اإلنجليزية في الفترة من سبتمبر  2013حتى اآلن؟

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،فما هو TOFEL (iBT or ITP) :أو  IELTSأو أية اختبارات أخرى:

االختبار

الدرجة

تاريخ االختبار

.4األنشطة واالهتمامات الشخصية واألنشطة التطوعية
اذكر جميع األنشطة خارج المناهج الدراسية والهوايات واألنشطة التطوعية التي شاركت فيها ،مع ذكر اسم الجوائز أو الشهادات التي حصلت عليها ،أو إن كان لديك إنجازات
ملموسة في هذه األنشطة .ابدأ بذكر األنشطة الحديثة أوالً .إذا أردت أن تستعين بورقة إضافية لذكر هذه األنشطة ،برجاء إرفاق الورقة باستمارة التقديم
األنشطة/الجائزة التي حصلت عليها (إن وجد)
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عدد السنوات التي
مارست فيها النشاط

تاريخ بداية
ممارستك للنشاط

متوسط عدد ساعات
المشاركة في األسبوع

سبب حصولك
على الجائزة

تاريخ حصولك
على الجائزة

 .5اشرح أسباب اهتمامك ببرنامج منحة ))OCI-AUC؟ وماذا تتوقع من البرنامج؟

 .6هل سبق لك أن التحقت ببرنامج تبادل ثقافي من قبل؟
نعم

ال

في حالة اإلجابة بنعم ،برجاء ذكراسم البرنامج ،وفي أي عام؟
برجاء إرفاق الشهادة الدالة على ذلك.

 .7كيف سمعت عن البرنامج؟
إعالنات الصحف والمجالت

األصدقاء

اإلذاعة المرئية وغير المرئية (تليفزيون – راديو)

المنظمات غير الحكومية
المواقع االجتماعية

ندوات تعريفية
المدرسة
جهات أخرى

 .8هل لديك أقارب من خريجي الجامعة األمريكية بالقاهرة أو مقيدين بها في الوقت الحالي؟
نعم

ال

في حالة اإلجابة بنعم ،برجاء ذكر:
االسم بالكامل
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درجة القرابة

التقدير العام

سنة التخرج

 .9إقرار
أقر أنني استكملت هذه االستمارة بنفسي دون مساعدة من أحد ،وأؤكد أن المعلومات المقدمة فيها صحيحة وحقيقية .كما أقر أنني على علم أن من حق العاملين في الجامعة
األمريكية بالقاهرة التحقق من جميع المعلومات المذكورة في االستمارة والشهادات المرفقة ،وأن أية معلومات خاطئة أو غير مكتملة قد ينتج عنها استبعادي من المنافسة أو
فصلي من البرنامج .كما أقر أنني على علم بأن هذه المنحة مخصصة فقط لدراسة علم اال قتصاد وأن تغييير مجال الدراسة دون موافقة من البرنامج يترتب عنه سقوط
المنحة.
Applicant’s signature in English:

Date:
توقيع المتقدم باللغة العربية:

التاريخ:

توقيع ولي األمر:

التاريخ:

For office use only:
Date:

Reviewer’s signature:

الوثائق/الشهادات المطلوبة
* للتأكد من إرفاق األوراق المطلوبة ،برجاء وضع عالمة √ في المربع المقابل لكل وثيقة:
استمارة برنامج منحة ))OCI-AUC
استمارة المنح المالية المقدمة من الجامعة األمريكية بالقاهرة

صورة من شهادة الميالد 
خطاب من اإلدارة التعليمية بنوع المدرسة المسجل بها أو المتخرج منها الطالب/الطالبة (حكومية ،خاصة أو تجريبية ،لغات)
مستخرج رسمي من شهادة درجات الصف الثالث الثانوي أو من الشهادات المعتمدة األخرى فور إعالن النتيجة
صور شهادات تدل على األنشطة خارج المنهج الدراسي للطالب/الطالبة
نتيجة اختبار  IELTSأو )TOFEL (iBT or ITP
صور شهادات كل من اإلعدادية والصف األول والثاني الثانوي

ويضاف إلى ما سبق بالنسبة للطلبة المقيدين في الفرقة األولى بالجامعات
مستخرج رسمي من شهادة الثانوية العامة أو الشهادات األخرى المعتمدة للعام الدراسي 2014/2013
خطاب من الجامعة أو الكلية المقيد بها الطالب/الطالبة تفيد بأنه مقيد بها
تقديم شهادة من الكلية تفيد بتقدير الطالب/الطالبة فور إعالن النتيجة

آخر ميعاد لتقديم األوراق المطلوبة  28يوليو 2015

برجاء إرسال المستندات المطلوبة في ظرف مسجل بعلم الوصول أو باليد على العنوان التالي:
الجامعة األمريكية بالقاهرة (مكتب الشئون المالية والمنح للطالب)P024 -
طريق الجامعة األمريكية  -ص.ب - 74 .القاهرة الجديدة  ،11835مصر
لالستفسار 0226153864 :فاكس0227950000 :
البريد اإللكترونيociaucs@aucegypt.edu :
ملحوظة :تقوم إدارة البرنامج باالتصال فقط بمن يتم ترشيحهم لحضور المقابلة الشخصية في شهر أغسطس 2015
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