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معلومات عن أولياء أمر التلميذ:
معلومات عن األب

إسم األب _________________________ اإلسم األول ____________________  الشهرة ____________________ 

تاريخ الوالدة: ______/ ______/ ______ محل الوالدة __________________ الوضع العائلي ____________________

التحصيل العلمي _____________________________ سنوات الدراسة في األهلية ____________________________

المدينة/المنطقة _____________________________ الشارع ___________________________________________

المبنى والّطابق ______________________________ هاتف )أرضي/خليوي( ________________________________

نوع الوظيفة __________________ اسم المؤسسة __________________ عنوان المؤسسة ____________________

المبنى ____________________________  الشارع ________________________    

رقم هاتف العمل ________________  البريد اإللكتروني ___________________   

قيمة الراتب الشهري _________________________

معلومات عن األم

إسم األب _________________________ اإلسم األول ____________________  الشهرة ____________________ 

تاريخ الوالدة: ______/ ______/ ______ محل الوالدة __________________ الوضع العائلي ____________________

التحصيل العلمي _____________________________ سنوات الدراسة في األهلية ____________________________

المدينة/المنطقة _____________________________ الشارع ___________________________________________

المبنى والّطابق ______________________________ هاتف )أرضي/خليوي( ________________________________

نوع الوظيفة __________________ اسم المؤسسة __________________ عنوان المؤسسة ____________________

المبنى ____________________________  الشارع ________________________    

رقم هاتف العمل ________________  البريد اإللكتروني ___________________   

قيمة الراتب الشهري _________________________

عدد األشخاص الّذين على عاتق رب األسرة ___________________________________

عدد األوالد في المدرسة االهلية ___________________________________________

عدد األوالد في المدارس و/أو الجامعات االخرى: ________________________________

إذا كان أحد أفراد العائلة غير األهل يعمل، الرجاء ذكر نوع العمل ومكان العمل وقيمة الراتب الشهري )افادة من 

المؤسسة التي يعمل بها( ________________________________________________________________________

يرجى ذكر أي تغيير في الوضع العائلي أو المادي للعائلة: ________________________________________________

 المدرسـة األهليـة
 إستمارة مساعدة مدرسية 

السنة الدراسية            /    
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معلومات عن التلميذ

اإلسم األول __________________  إسم األب ______________________ الشهرة ____________________ 

محل الوالدة __________________ الجنس _______________________ تاريخ الوالدة: ______/ ______/ ______ 

الجنسية ___________________________ جنسية أخرى ____________________________

الصف _____________________________ البريد اإللكتروني ___________________________________________

عدد األخوة أو األخوات ______________________________ 

صافي قيمة الموجودات الثابتة والمتداولة

القيمة التخمينيةبيان )شقة - سيارة - الخ(
صافي القيمة اإلستهالك المتراكم للعقارات / السيارات

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________المجموع  _______________

احتساب الدخل
والنفقات العائلية 

إجمالي دخل
العائلة السنوي 

عدد أفراد
متوسطعدد األوالدالعائلة

دخل الفرد
المتوسط العام

لدخل الفرد

______________________________________________________________________دخل االب 
______________________________________________________________________دخل االمّ

______________________________________________________________________دخل األخوة
______________________________________________________________________إجمالي دخل العائلة

االستهالكالنفقات االولية
السنوي للعائلة

متوسط
استهالك الفرد

المتوسط العام
الستهالك الفرد

_____________________________________________________________طعام وألبسة
_____________________________________________________________فواتير مياه

_____________________________________________________________فواتير كهرباء
_____________________________________________________________فواتير تلفون

_____________________________________________________________تأمينات طبية /قرض إستشفاء
_____________________________________________________________اإليجار

_____________________________________________________________قرض سكني
_____________________________________________________________مصاريف صيانة

_____________________________________________________________رسوم بلدية
_____________________________________________________________تنقالت

_____________________________________________________________مصاريف السيارات
_____________________________________________________________إجمالي النّفقات االولية

_____________________________________________________________دخل الفرد ناقص النفقات االولية
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االستهالكالنفقات االضافية
السنوي للعائلة

متوسط
استهالك الفرد

المتوسط العام
الستهالك الفرد

_____________________________________________________________تأمينات على الحياة
_____________________________________________________________مصاريف أخرى

مصاريف أشخاص مقيمين مع 
_____________________________________________________________مقدّم الطلب بإستثناء أفراد العائلة

_____________________________________________________________قرض سيارة
_____________________________________________________________إجمالي النفقات االضافية

دخل الفرد ناقص النفقات
_____________________________________________________________األولية واإلضافية

_____________________________________________________________المبلغ المتوّفر لتعليم الفرد

متوسطمجموع االقساطالنفقات األكاديمية
القسط للفرد

المتوسط العام
لقسط الفرد

_____________________________________________________________أقساط
_____________________________________________________________كتب ولوازم أخرى

_____________________________________________________________إجمالي النفقات األكاديمية

دخل الفرد ناقص النفقات األولية 
_____________________________________________________________واإلضافية واألكاديمية

الوضع االكاديمي للتلميذ _____________________________________________________

العالمات __________________________________________________________________

إمضاء األهل: ______________________________________________________________

خاص باالدارة

قيمة المنحة السابقة _________________________________________________________

قيمة المنحة المطلوبة ________________________________________________________

المنحة الموافق عليها ________________________________________________________

إمضاء األهل _______________________________________________________________

الوضع السلوكي للتلميذ

 غير مقبول  مقبول  جيد  جيد جدا  ممتاز
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