
 
 

 الخطوط اإلرشادیة  :ExCEL منح
ع منح  -تقّدم المنح حول العالم للدراسة بالكلیات والجامعات والمدارس المھنیة .PepsiCoوتدعم التعلیم ما بعد الثانوي ألطفال موظفي  ExCELتشّجِ

 یلتحق الطالب بالدراسة في أي دولة.یمكن أن  التقنیة.
ھي أكبر مصمم ومدیر لبرامج المنح الدراسیة   Scholarship America . AmericaScholarship®تتم إدارة البرنامج بواسطة  وھي قسم من أقسام 

ھ كل األسئلة لـ  وسداد الرسوم الدراسیة بالبالد للشركات والمؤسسات والجمعیات واألفراد. على عنوان البرید اإللكتروني  Scholarship Americaوّجِ
pepsico@scholarshipamerica.org. 

قم بطباعة ھذه  ، رجاء قراءة الخطوط اإلرشادیة واإلرشادات التالیة.PepsiCoالخاص بـ  ExCELقبل بدء عملیة تقدیم الطلب ولفھم برنامج 
 للرجوع إلیھا حول إجراءات البرنامج والتواریخ المھمة. علومات واحتفظ بھا مسّجلةالم

 من مؤّھل؟
 الذین یفون بالشروط المذكورة أدناه مؤھلین للتقدم للحصول على المنح الدراسیة. PepsiCoیكون أبناء وبنات موظفي 

سواء براتب أو محاسبة بالساعة التابعین لشركة فأقل، لموظفي الدوام الكامل أو الدوام الجزئي  24*، من سن األطفال المعیلون •
PepsiCo, Inc.  أثناء عملیة  غیاب معتمدةیجب أن یكون الموظفون المؤھلون یعملون بشكٍل نشط فعلیًا ویحظون بسمعة حسنة، أو یقضون إجازة

 C1و C2فأعلى وال موظفو التجارة اإللكترونیة في مستوى الراتب  LG4التنفیذیون في مستوى الراتب  المسؤولونیعد التحقق. وال 
 مؤھلین للحصول على ھذه المنح. 

*یعّرف األطفال المعیلون بأنھم األطفال الطبیعیون أو المتبنّون قانونا أو أطفال الزوج وحده المعیلون المدعومون في المقام األول 
  ف (أي یجب أن یوفر الموّظف أكثر من نصف الدعم الكلي للطفل خالل السنة المیالدیة).بواسطة الموظ

الطالب في سنتھم النھائیة بالمدرسة الثانویة، أو من خریجي المدارس الثانویة (األعلى)، أو من الدارسین الحالیین بكلیة/جامعة الذین  •
 23-2022تقنیة معتمدة للعام األكادیمي الكامل -لدوام كامل بكلیة أو جامعة أو مدرسة مھنیة الجامعیةسیتم التحاقھم بالدراسة 

 كیف یمكن أن أتقدم؟
یتم تقییم طلبك بناء على المعلومات المقّدمة؛ ولذا، قم بإجابة كل  ھذا برنامج تنافسي. الطالب، مسئول عن تجمیع وتقدیم كل المعلومات المطلوبة.بصفتك 
 اقرأ واتبع اإلرشادات المقّدمة لكل قسم من الطلب. المنطبقة مكتملة قدر اإلمكان.األسئلة 

 لتقدیم طلبك: المطلوبةالتالیة معلومات الموظف/الوالد قبل التسجیل، اجمع 

 بیانات العائلة المالیة ومعلومات تكلفة المدرسة •
الوالد، واإلدارة وموقع العمل ورقم ھویة الموظف الدولي /PepsiCoالقسم أو الجھة المؤھلة (اختر من القائمة أدناه) الخاصة بموظف  •

)GPID.رقم ھویة الموظف/( 
 

 األقسام والجھات المؤھلة

o PepsiCo, Inc. 
o Frito Lay North America 
o PepsiCo North America Beverages 

1. PepsiCo Beverages Company 
2. PepsiCo North American Nutrition, i.e.: Quaker, Tropicana, Gatorade 
3. PepsiCo Canada Beverages 

o PepsiCo Latin America 
o PepsiCo Asia, Middle East and North Africa (AMENA) 
o PepsiCo Europe, Sub-Saharan Africa (ESSA) 
o Pepsi Bottling Ventures (   (كارولینا الشمالیة، وكارولینا الجنوبیة، ومیریالند، ودیالویر 

 الداعمة المطلوبةالوثائق 
 :قبل تقدیم طلبھمعلى الموقع الوثائق التالیة  رفعن یالمتقدم علىجب توی

o 1 ..(سجل أكادیمي) یجب أن تعرض السجالت اسم الطالب واسم المدرسة والدرجات والساعات  سجل حالي كامل للدرجات
الطالب في سنتھم النھائیة بالمدرسة المعتمدة لكل منھج دراسي وفصل دراسي تتم دراسة كل منھج فیھ.یجب أن یرسل 

mailto:pepsico@scholarshipamerica.org


 
نسخا من درجاتھم/عالماتھم الرسمیة النھائیة من السنوات الثالث  الثانویة والطالب الذین لم یتموا سنة كاملة بالكلیة/الجامعة

 أو األربع السابقة بالمدرسة الثانویة (األعلى) ونسخا من نتائج اختبار نھایة العام الخاصة بھم إن أمكن.
o نسخة من السجل األكادیمي الرسمي  الطالب الذین أتموا سنة كاملة أو أكثر من مناھج مستوى الكلیة/الجامعةن یرسل یجب أ

 للكلیة/الجامعة لكل سنة خالل أحدث فترة درجات/عالمات.

 باللون التعتیم یُرجى أمنیة، ألغراضIRS (1040 )( الداخلیة العوائد خدمة ذجنمو من صفحتین أول المتحدة الوالیات طالب من مطلوب .2
 )المصرفیة والحسابات االجتماعي الضمان أرقام جمیع على األسود أو األبیض

 یحب إرفاق نسخ للوثائق باللغة األصلیة بكل التراجم. .الصادرة بلغة غیر اإلنجلیزیة یجب أن یقدم الطالب تراجم لإلنجلیزیة لكل الوثائق

 ھل أنت جاھز لتقدیم الطلب الخاص بك؟
 قد تود أیضا أن یقوم أحد الوالدین بمراجعة طلبك. طلبك بعنایة. راجع •
 كن متأكدا من المراجعة مرة أخرى بعد كل تغییر. قد تقوم بعمل تغییرات بأي قسم حتى یتم تقدیم الطلب. •
     بوعة إلىترسل نسخة مط ال عندما تصبح راضیا أن كل المعلومات دقیقة ومكتملة، قم بطباعة نسخة من السجالت الخاصة بك. •

Scholarship America. 
م الطلب عن طریق اتباع اإلرشادات في صفحة  • م‘قّدِ  ).Submit‘(قّدِ
 سیتم إغالق حسابك ولن یكون بإمكانك المزید من الوصول إلى بیانات طلبك. .لن یمكن إجراء أیة تغییراتبعد أن تقوم بتقدیم الطلب،  •
 .لتأكید اكتمال عملیة تقدیم الطلبرسالة على البرید اإللكتروني ستتلقى  •

 ما ھو الموعد النھائي لتقدیم طلبك؟
 .2022فبرایر  7، یوم المركزي القیاسيالتوقیت حسب  مساء 3:00یجب تقدیم الطلب إلكترونیا بحلول الساعة 

 رجاء مالحظة:
إنھا مسئولیتك أن تراقب حساب بریدك اإللكتروني لتلقي الرسائل  یتم إرسال كل المراسالت خالل عملیة التقدم بالطلب عن طریق البرید اإللكتروني.

قد ال یتلقى الطالب الذین ال یتمكنون من تقدیم حساب برید إلكتروني صحیح ونشط یستوعب البرید المھمل   .Scholarship Americaمن 
 اھتماما بطلبھم.

 كیف یتم اختیار المتلقین وإخطارھم؟
الدراسیة على أساس االحتیاج المالي، والسجل األكادیمي، والقیادة المثبتة والمشاركة في األنشطة المدرسیة والمجتمعیة، یتم اختیار متلقي المنح 

 ویجب توضیح وإثبات االحتیاج المادي. وخبرة العمل، وبیان األھداف، وظروف شخصیة أو عائلیة غیر معتادة وتقییم خارجي.

   .وینوی يف ينورتكلإلا دیربلا ربع نیمدقتملا عیمج راطخإ متیس •
قد ال یتلقى الطالب الذین ال یتمكنون من تقدیم حساب برید  ستكون كل المراسالت خالل عملیة التقدم بالطلب عن طریق البرید اإللكتروني. •

 إلكتروني صحیح ونشط یستوعب البرید المھمل اھتماما بطلبھم.
 للبرنامج كمتلقین للمنح الدراسیة.لن یتم اختیار كل المتقدمین  ھذا برنامج تنافسي. •

في أي من الحاالت  PepsiCoأو  Foundation PepsiCo ال یقوم أي مسئول أو موظف بمؤسسة .Scholarship Americaیتم اختیار المتلقین بواسطة 
 یوافق كل المتقدمین على قبول القرار بصفتھ نھائي. باالشتراك في ھذا االختیار.

 متى یتم دفع المنح الدراسیة؟ما ھي تفاصیل المنحة و
سیتم أخذ قدرة  .Scholarship America$ (دوالر أمریكي) كل عام بشكل فردي بواسطة 5,000یتم تحدید مبلغ كل منحة دراسیة، والذي یصل إلى 

 للمنحة.العائلة على المساھمة في التكالیف التعلیمیة للطالب في االعتبار في االعتبار في تحدید المبلغ الصحیح 
وال یمكن  ستتم دراسة طلبات جداول الدفع البدیلة ومعالجة الشیكات على أساس فردي، و2022سبتمبر، في  مرةً واحدةیتم الدفع  •

 .ضمانھا
 بدًءا من شھر سبتمبر إلى المتلقین المقیمین خارج الوالیات المتحدة أو كندا.  البرقیةیتم سداد المدفوعات بالتحویالت  •
 استخدام المنحة لدفع تكلفة الدروس والكتب ورسوم المعمل والغرفة والمأكل والتكالیف األخرى المتعلقة بالتعلیم.قد یتم   •



 
 حدث أوال.تكون المنح قابلة للتجدید على نفس المستوى لمدة تصل إلى ثالثة أعوام إضافیة أو حتى یتم استكمال اشتراطات الدرجة الجامعیة، أیھما ی •

 جامعیة فقط.المنح للدراسة ال
 دیسمبر. فيیتم إرسال نموذج تجدید و، والمرتبة األكادیمیة الُمرضیة ،على االلتحاق بدوام كامل التجدید قائمٌ  •
المحلیة لمعرفة مدى خضوع المنحة مراجعة سلطات الضرائب مسؤولیة عاتق كافة المشاركین تطبق كل دولة قوانین ضرائب مختلفة، وتقع على  •

 .للضرائب

 االلتزامات
 یجب أن یستكمل المتلقون ویقّدموا نموذج قبول منحة دراسیة موقّع قبل أن یمكن معالجة األموال. •
 یجب أن یخطر المتلقون مدرستھم حول المنحة ویسلّموا شیك المنحة الدراسیة إلى المدرسة في وقت مناسب. •
وان، أو االلتحاق بالمدرسة أو المعلومات ذات الصلة األخرى بأي تغییر في العن Scholarship Americaمطلوب من المتلقین إخطار  •

 وإرسال سجل كامل عند الطلب.

 األحكام والشروط
سیتم تحدید تفسیر وتطبیق وإدارة  .بدون إخطار مسبق بتعلیق أو تغییر أو إنھاء ھذا البرنامج في أي وقت Foundation PepsiCo قد تقوم مؤسسة

 بناء على تقدیرھا المنفرد. PepsiCoاشتراطات ھذه البرامج بواسطة مؤسسة 

 اتصل بنا: لدیك أسئلة؟
  pepsico@scholarshipamerica.org  عنوان البرید اإللكتروني:

 
Scholarship America 
PepsiCo Foundation ExCEL Awards Program 
One Scholarship Way 
Saint Peter, MN 56082 U.S.A.  
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