
معلومات شخصية: 

إسم الّطالب: ____________________/ ____________________/ ____________________
إسم األب اإلسم األول   الشهرة       

الجنس:  ذكر  أنثى

محل الوالدة: ____________________  تاريخ الوالدة:  ___________/ ___________/ ___________ 

الجنســيـة:  لبناني   جنسية أخرى: حدد ____________________

عنوان السكن: ____________________ / ____________________/ ____________________
المبنى المنطقة  الشارع    

 ____________________ / ____________________  
البلد المدينة    

____________________ /____________________ / ____________________   
البريد اإللكتروني هاتف المنزل  رقم الخليوي    

الصـف: ____________________  عدد سنوات الدراسة في األهلية: ______________________

معلومات عن والد الّطالب:
االسم الثالثي: ____________________________ تاريخ الوالدة: ____________________

الوضع العائلي:

 الوالدان مقيمان معاً  منفصل  مطّلق  أرمل

 متوّفي )في هذه الحالة، يرجى ذكر تاريخ الوفاة( ____________________

الوضع الوظيفي الحالي:

تاريخ بدء الوظيفة الحالية: ____________________  موّظف   مهنة حرة 

صفة الموّظف وطبيعة عمله: ____________________________

إسم المؤسسة / ربّ العمل: ____________________________

العنوان: ____________________ / ____________________/ ____________________
المبنى المنطقة  الشارع    

____________________ /____________________ / ____________________   
رقم الهاتف البلد  المدينة     

إذا كان الوالد ال يعمل حالياًّ: يرجى ذكر تاريخ آخر وظيفة: ___________/ ___________
السنـة الشهر   

 المدرسـة األهليـة
 طلب منحة دراسية

السنة الدراسية             /             
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وأسباب عدم العمل وإرفاقها بالوثائق الداعمة )نسخة عن اإلستقالة، إفادة من المؤسسة، إفادة من الضمان اإلجتماعي(: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

إذا كان الوالد متقاعدًا، يرجى ذكر مبلغ تعويض نهاية الخدمة )إذا وجد( أو مبلغ المعاش التّقاعدي:

تاريخ اإلستالم: _______________________ _______________________ ل.ل. 

معلومات عن الوظيفة السابقة: )يرجى إرفاق الوثائق الاّلزمة(

الدخل السنوي السابق مدة العملمكان العملصفة الموّظف
)ل.ل.(

مبلغ التعويض المقبوض 
)ل.ل.(

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

معلومات عن والدة الّطالب:
االسم الثالثي: ____________________________ تاريخ الوالدة: ____________________

الوضع العائلي:

 الوالدان مقيمان معاً  منفصلة  مطّلقة  أرملة

 متوّفية )في هذه الحالة، يرجى ذكر تاريخ الوفاة( ____________________

الوضع الوظيفي الحالي:

تاريخ بدء الوظيفة الحالية: ____________________  موّظفة   مهنة حرة 

صفة الموّظفة / المنصب: ____________________________

إسم المؤسسة / ربّ العمل: ____________________________

العنوان: ____________________ / ____________________/ ____________________
المبنى المنطقة  الشارع    

____________________ /____________________ / ____________________   
رقم الهاتف البلد  المدينة     

إذا كانت الوالدة ال تعمل حالياًّ: يرجى ذكر تاريخ آخر وظيفة: ___________/ ___________
السنـة الشهر   

وأسباب عدم العمل وإرفاقها بالوثائق الداعمة )نسخة عن اإلستقالة، إفادة من المؤسسة، إفادة من الضمان اإلجتماعي(: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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إذا كانت الوالدة متقاعدة، يرجى ذكر مبلغ تعويض نهاية الخدمة )إذا وجد( أو مبلغ المعاش التّقاعدي:

تاريخ اإلستالم: _______________________ _______________________ ل.ل. 

معلومات عن الوظيفة السابقة: )يرجى إرفاق الوثائق الاّلزمة(

الدخل السنوي السابق مدة العملمكان العملصفة الموّظف
)ل.ل.(

مبلغ التعويض المقبوض 
)ل.ل.(

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

لم تعمل أبدًا: في هذه الحالة، يرجى تأمين إفادة من مؤسسة الضمان االجتماعي للتوضيح.

معلومات عن اإلخوة:
اإلخوة الملتحقون بمدارس أو جامعات

قيمة المنحة الدراسية 
ومصدرها )ل.ل.(

القسط السنوي 
)ل.ل.(

إسـم المدرسة/
الجامعة الصف الحالي تاريخ الوالدة االسم األول

__________________ _______________ ________________ _____________ ____________ _______________

__________________ _______________ ________________ _____________ ____________ _______________

__________________ _______________ ________________ _____________ ____________ _______________

__________________ _______________ ________________ _____________ ____________ _______________

__________________ _______________ ________________ _____________ ____________ _______________

إخوة آخرون:

)اإلخوة غير المقيمين في منزل العائلة(

الدخل السنوي
)ل.ل.(

الوظيفة - اسم
المؤسسة - تاريخ

بدء العمل

الشهادة
المدرسية/الجامعية

سنة التخرج

متزوج/ة
أعزب/عزباء تاريخ الوالدة االسم األول

____________ __________________ __________________ _____________ ____________ _______________

____________ __________________ __________________ _____________ ____________ _______________

____________ __________________ __________________ _____________ ____________ _______________

____________ __________________ __________________ _____________ ____________ _______________

____________ __________________ __________________ _____________ ____________ _______________

مالحظة: إذا كان أحد هؤالء اإلخوة ال يعمل/ال تعمل، يرجى ذكر األسباب:

____________________________________________________________________________________________
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الئحة باألشخاص الذين هم على عاتق رب العائلة: تتضمن كل المقيمين في منزل العائلة ما عدا اإلخوة 

الوضع الحاليالصلة بمقدم الطلبسنة الوالدةاالسـم الكامل
والخطط المستقبلية

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

معلومات مالية:

 المدخول السنوي للعائلة: 

من الضروري تحديد مصدر مدخول العائلة حتى لو كان الزوج والزوجة ال يعمالن.

فإذا لم يذكر المدخول، يعتبر هذا الّطلب غير مكتمل.

العـام ______ )ل.ل.( العـام ______ )ل.ل.( استمارة المدخول السنوي

_____________________________ _____________________________ راتب األب )غير راتب التقاعد(

_____________________________ _____________________________ راتب األم ) غير راتب التقاعد(

_____________________________ _____________________________ رواتب اإلخوة

_____________________________ _____________________________ عالوات أخرى من رب العمل
)مكافآت، راتب شهر 13 الخ...(

_____________________________ _____________________________ راتب التقاعد السنوي )إذا وجد(

_____________________________ _____________________________ الفائدة السنوية على المدخرات

_____________________________ _____________________________ المدخول السنوي من أي عقار
)أرض، مبنى، محل تجاري(*

_____________________________ _____________________________ أرض

_____________________________ _____________________________ كاّفة المداخيل من أية مصادر*

_____________________________ _____________________________ مساعدة من أية مؤسسة أو افراد )التوضيح(

_____________________________ _____________________________ مجموع المدخول السنوي

* يرجى إبراز الوثائق الخاصة

الموجودات

حسابات نقدية أو أسهم: المبلغ )ل.ل.(: ________________________ الفائدة السنوية )ل.ل.(: ___________________
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األمالك )عقارات وغيرها(

ضع إشارة القيمة التقديرية
إذا كان غير مرهون

المساحة )م. مربع(
إذا كان مرهونًا شراء أو ميراث رقم العقار الموقع

_________________________ __________________ ______________ ______________ عمل

_________________________ __________________ ______________ ______________ منزل

_________________________ __________________ ______________ ______________ منتجع )جبل أو بحر(

_________________________ __________________ ______________ ______________ أبنية )عدد الّطوابق(

_________________________ __________________ ______________ ______________ أرض )عدد العقارات(

القيمة الحالية 
)ل.ل.( تاريخ الشراء الموديل تاريخ الصنع الماركة سيارات المالك

)العائلة(

______________ ______________ ______________ ______________ ______________

مجموع القيمة المخمنة لكاّفة األمالك )ل.ل.( __________________________________________

النفقات العائلية السنوية 

القيمة بالليرة اللبنانية للعام ________

________________________________________ اإليجار )منازل، سكن صيفي أو شتوي(

________________________________________ طعــام وألبســــة

________________________________________ مصاريف دراسية

________________________________________           أقساط

________________________________________           تنّقالت

________________________________________           كتب ولوازم أخرى

________________________________________ كلفة خدم

________________________________________ مصاريف السيارات )وقود، ميكانيك، تأمين، الخ...(

________________________________________ تأمينات طبية

________________________________________ تأمينات على الحياة

________________________________________ فواتير كهرباء

________________________________________ فواتير مياه

________________________________________ فواتير تلفون

________________________________________ مصاريف صيانة )مبنى/شقة(

________________________________________ رسوم بلدية

________________________________________ مصاريف أخرى: تحديدها في حال وجودها
يجب تبرير المصاريف غير االعتيادية بوثائق
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القيمة بالليرة اللبنانية للعام ________

________________________________________ قروض )الدفعة السنوية لكل قرض(

________________________________________           قرض سكني

________________________________________           قرض سيارة

________________________________________           قرض استشفاء

________________________________________ أية مصاريف على األشخاص المقيمين مع مقدم الطلب

____________________________________)ل.ل.( مجموع النفقات السنوية

المستندات المطلواب إرفاقها مع طلب المساعدة المادية

طلبات جديدة )تخص الطاّلب الذين يتقدمون بطلب مساعدات مادية للمرة األولى(

فيما يلي المستندات المطلوبة:

1- صورة شخصية

2- الوثائق المتعّلقة بالوظيفة:

إفادات عمل حديثة )إفادة عمل لكّل فرد من العائلة تبين نوع ومسمى الوظيفة ،سِنين الخدمة، العالوات  •  

المختلفة: بدل تعليم، بدل سكن الخ ...( تصدر هذه اإلفادات من مركز أو رب العمل.   

المستندات المتعّلقة بالعمل الحر ألي فرد من العائلة وتتضمن: شهادة تسجيل شركة، كشوفات بضريبة الدخل،  •   

كشف بحسابات الشركة في البنك عن السنتين األخيرتين.   

نسخة عن آخر عقد إيجار و/أو صك ملكية )منزل، قطعة أرض، موقع العمل(.  •  

نسخة عن شهادة تسجيل لكل سيارة يملكها أحد أفراد العائلة.  •  

نسخة عن أي قرض، إذا وجد.  •  

كشف بحساب التوفير، إذا وجد.  •  

في حال كان مبلغ المصاريف السنوية أكبر من مبلغ المداخيل السنوية، يرجى توضيح آلية تغطية هذه الفروقات.  •  

توقيع مقدم الطلب: _________________________________
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