لجنة اليتيم العربي
نموذج طلب منحة دراسية للعام 8102/8102
شروط التقديم للمنح
منح طلبة فلسطين هي منح جزئية تعطى للطلبةة للمتوةينين فةي للجامعةاف للولسةطينية يللة ين
يستطيعين تغطية نوقاتهم للدرلسية بحية يتقةدمين بطلةإل لفسةتواد مةن برنةامح للمةنح للدرلسةية
يتعبئة للطلإل يتقيم للجمعية بتقييم يضةعهم يفقةا للمعةايير للمعتمةد مةن نبلهةا يتحديةد للمقبةيلين
مةنهم ضةةمن للبرنةةامحي تغطةةي للمنحةةة تعلوةةة للسةةاباف للدرلسةةية بسةةق

بة

 0222دينةةار فةةي

للسنة يتجدد سةنييا فةي حةاس مسةتمرلر منطبةار للعةريط بلةى للطالةإل يملتزلمة بتزييةد للجمعيةة
باليثائق للمطليبة.
 .1ن

يعين للطالإل نادر بلى تغطية نوقاف درلست للجامعية.

 .0ن يعين للطالإل ملتحقا بإحدى للجامعاف للولسطينية للمعتمد من نبس للجمعية.
 .3ن يعين للطالإل في مستيى سنة ثانية ي عثر.
 .4ن

يقس معدل في لمتحان للثانيية للعامة بن .%02

 .5ن

يقس معدل للترلعمي في للجامعة بن جيد جدل ( )3لي .%67

 .7يتم مبطاء يليية للتخصصاف للتي بليها طلإل حسإل درلساف سير للعمس.
 .6ن

يعين للطالإل مستويدل من منح من جهاف خرى.
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أوال  :البيانات الشخصية والعنوان
ل سم (لربعة مقاطع):

للجنس ( عري لنثى):

معان يتاريخ للمي د:

للجنسية:

للعنيلن للدلئم:

رنم للهات

للبريد ل لعتريني:
جئ مسجس مع يعالة
للغي :

رنم للهات للثابف:
رنم للتسجيس في حاس
جئ:

نيع لليثيقة للثبيتية:
يرجى تسمية عخص بديس
للتيلصس مع :

نعم
جيلز سور  5سنيلف دلئم
جيلز سورمؤنف سنتان
يثيقة مصرية
ييجد لي يثيقة ثبيتي

للمتنقس:

للرنم لليطني في حاس
يجيد :
رنم هات للعخص
للبديس:

ثانيا :المؤهالت العلمية والقبول الجامعي
طلبة الثانوية العامة – قبول جامعات حديث
للمعدس في للثانيية
للعامة:
سنة للحصيس بلى
للثانيية للعامة:

للورع:
لسم للمدرسة يمعان
يجيدها:
نيع للجامعة (خاصي
حعيمي):

لسم للجامعة:

نيع للقبيس (تنافسي
ميلزي):

للتخصص:
بدد للساباف للمعتمد
للتخصص:

حعيمية
خاصة
تنافس
ميلزي
ديلي

رسم للسابة للمعتمد :

الطلبة الملتحقين في الجامعات
للمعدس في للثانيية
للعامة:
سنة للحصيس بلى
للثانيية للعامة:

للورع:
لسم للمدرسة يمعان
يجيدها:
نيع للجامعة (خاصي
حعيمي):
نيع للدرلسة (برنامح
للعاديي للبرنامح
للميلزي):

لسم للجامعة:

للتخصص:
سنة للحصيس بلى
نبيس للجامعة:

للمستيى للحالي:

بد للساباف للمعتمد

رسم للسابة للمعتمد :
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حعيمية
خاصة
تنافس
ميلزي
ديلي

للتخصص:
بدد للساباف للمقطيبة:

للمعدس:

طلبة الكليات  -تجسير:
للمعدس في للثانيية
للعامة:
سنة للحصيس بلى
للثانيية للعامة:

للورع:
لسم للمدرسة يمعان
يجيدها:
لسم للتخصص:

معدس للعامس:
سنة للحصيس بلى
للعهاد :

لسم للعلية:

لسم للجامعة:

نيع للجامعة:

للتخصص:
سنة للحصيس بلى
نبيس للجامعة:
بد للساباف للمعتمد
للتخصص:
بدد للساباف
للمقطيبة:

نيع للدرلسة:

حعيمية
خاصة
تنافس
ميلزي
ديلي

للمستيى للحالي:
رسم للسابة للمعتمد :
للمعدس:

ثالثا  :المنح الدراسية
نعم
هس تقدمف بطلإل منحة درلسية خرى
ل ل عانف ل جابة نعم ل عر لسم للجهة/للجهاف ل خرى
نعم
هس تلقيف منحا درلسية خرى
ل ل عان للجيلإل نعم عر:
لسم للجهة للمقدمة للمنحة :
نيمة للمنحة:
هس حصس لحد لفرلد لسرتك
بلى نرض من للجمعية:
ل ل عانف ل جابة نعم عر:

نيع للمنحة
مد للمنحة:

جزئية
علية

نعم

هس تم سدلد للمبلغ
عامس:

سنة منح للقرض:
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نعم

رابعا  :أهداف أكاديمية وخطط مستقبلية

خامسا :انجازات شخصية ( عمل تطوعي ،شهادات تقديرية..... ،أخرى )
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سادسا :بيانات األسرة
لسم رإل ل سر يدرجة للقرلبة:
بدد لفرلد لألسر (مع لليللدين):
للرجاء يضع بدد لفرلد ل سر لل ين يعيعين في
للمنزس يمسؤلية لبالتهم بلى رإل ل سر
للرجاء تعبئة للمعليماف للتالية بن لفرلد ل سر بما في لك لليللدين يمقدم للطلإل:
صلة للقرلبة
ل سم
للرنم
1
0
3
4
5
7
6
8
0
12
11
10
13
14
15
17
16
18
10
02

للعمر

سابعا :بيانات الدخل والنفقات
بد ل فرلد للعاملين في ل سر :
للرنم (من سؤلس  )7نيع للعمس

معان للعمس  /لسم للعرعة

للدخس للعهري

مصادر دخس خرى:
مصدر الدخل

هس تتلقى ل سر مسابدلف من:
يزلر للتنمية  /للصندير للمعينة

الدخل الشهري

نعم

رنم بطانة للمعينة:
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لليطني:
يعالة للغي )(UNRWA

مبلغ للمعينة للعهري:
رنم بطانة للمؤن:
بدد ل فرلد للمستويدين:

نعم

جهاف لخرى
لسم للجهة

نيمة للمسابد للعهرية

ثامنا :النفقات
التعليم
بدد لفرلد ل سر لل ين يدرسين حاليا في للمدرسة
بدد لفرلد ل سر للمسجلين مستيى
بدد لفرلد ل سر للمسجلين
لبدلدي يثانيي:
مستيى لبتدلئي:
بدد لفرلد ل سر لل ين يدرسين حاليا في للجامعاف لي علياف للمجتمع
للرنم
(من سؤلس )7

لسم للجامعة لي
للعلية

السكن
نيع للسعن

للنوقاف
للوصلية

للتخصص

بدد
للساباف

ملك
لجار

نيمة ل يجار للعهري

الصحة
هس لدى ي من فرلد لألسر يضع صحي خاص يمعن لثبات
للرنم
(من سؤلس )7

نعم

نيع ييصغ للحالة للصحية

تعلوة للع ج للعهرية

القرض
هس تسدد لألسر ية نريض حاليا؟
مصدر للقرض

للغاية من للقرض

تعلوة
للسابة

في حاس تيفر منحة
لسم للجهة
نيمة للمحة
للمانحة

نيع ل ثباف للمرفق (تقارير طبية
يفيلتير

نعم
للقسط للعهري

نيمة للقرض
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للمد للمتبقية للقرض

نفقات اساسية اخرى غير الكهرباء والماء والغذاء
يج للنوقاف

للمبلغ للعهري

تاسعا :ظروف خاصة
هل واجه الطالب ظروف خاصة منعته من الدراسة (مثل مرض عضال او حادث اصاب االم او االب
او قريب من الدرجة االولى وأدى الى وفاته/وفاتها)؟

نعم

ال

في حال كانت االجابة نعم الرجاء ذكر الظروف:

يرجى االطالع على التعليمات المرفقة بهذا الطلب.
نا للمينع دنا صرح بأن للمعليماف للمعبأ في للنمي ج يللمستندلف يللملواف للمرفقة بالطلإل صحيحة يعاملة
حتى تاريخ تقديم للطلإل.

توقيع الطالب _____________________ :

تاريخ تقديم الطلب________________ :
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تعليمات تقديم طلب المنحة
أوال :يرجى تعبئة كافة البيانات الموجودة في طلب القرض أو المنحة.
ثانيا :لقبول طلب المنحة يرجى ارفاق الوثائق التالية:
.1

صورة شخصية حديثة.

.2

صورة عن دفتر العائلة (جميع أفراد األسرة).

.3

صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.

.4

كشف مصدق لعالمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

.5

كشف عالمات الطالب الملتحق في الجامعة.

.6

اثبات طالب (مستوى وتخصص) للطلبة الملتحقين بالجامعات إن كانوا ضمن البرنامج العادي أو
الموازي أو التجسير وكشف عالمات للطالبة الذين يدرسون في الجامعة.

.7

شهادة من الجامعة بأن الطالب يدرس على نفقته الخاصة وال يتلقى قروضا أو مساعدات من أي
جهة كانت.

.8

وصل الرسوم النسخة األصلية مختوم من الجامعة ومتضمنا كشف الساعات المعتمدة التي تم
تسجيلها ( البرنامج ).

.9

إثبات راتب /دخل لجميع أفراد األسرة العاملين.

 .11شهادة الوفاة في حالة وفاة والد الطالب أو والدته.
 .11عقد ايجار المنزل إن وجد.
 .12وصوالت جديدة للدفع أو ورقة رسمية من الجامعة /الكلية /المعهد تشهد بأن اخوة الطالب /الطالبة
على مقاعد الدراسة.
 .13إثبات قيمة القرض أو الدفعات في حال حصول األسرة على قرض أو أكثر والغاية من القروض.1
 .14وصوالت الدفع واثباتات الحاالت المرضية ألحد أفراد األسرة في حال وجودها.
ثالثا :في حال اعطاء معلومات خاطئة أو مضللة سيتم استبعاد طلب المنحة فورا.

1للجنة للحق في تحديد للمنحة للتي يتم خ ها بعين ل بتبار بند للقيام بدرلسة لليضع ل نتصادي للعائلة بلى ن تعين تلك للمنح
لتيفير لحتياجاف معيعية ساسية.
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