نموذج طلب منحة
تفاصيل شخصية:
أالسم ألشخصي _________________ اسم األب ___________________

اسم العائلة ______________
ذكر

اسم الجد __________________
تاريخ الميالد ________________

رقم الهوية _________________

أنثى

العنوان:

البلد__________________ شارع رقم

هاتف البيت

ص.ب

.

ميكود

بيلفون _________________

التخصص ______________________ :السنة الدراسية الحالية

 ( 2ضع دائرة على المالئم )

1

هل تسلمت منحة من كلية ألقاسمي للهندسة والعلوم في السنة الماضية نعم  /ال (ضع دائرة على المالئم)
الحالة الشخصية :متزوج

عدد األوالد دون سن ________ 18

( أشر ب  xللمالئم)

أعزب

( أرفق صورة الهوية المسجل عليها أسماءهم وأعمارهم وورقة التأمين)
متوفى

معلومات عن الوالدين للطالب/ة األعزب/باء :اسم األب______________ موجود

(أرفق شهادة وفاة)

عمل األب_____________ مكان العمل _______________ الدخل الشهري لألب من العمل _____________ شيقل
الدخل الشهري لألب من التأمين أو البطالة _______________ شيقل (أرفق ورقة التأمين الشهرية)
اسم األم _______________ عمل ______________ الدخل الشهري من العمل ______________ شيقل
الدخل الشهري من التأمين الوطني_________________ شيقل
 أرفق قسائم الراتب لألب ولألم لثالثة أشهر األخيرة (תלוש משכורת)  /ورقة التأمين
عدد األخوة دون سن  ( ____________ 18أرفق صورة الهوية المسجل عليها األخوة)
األخوة الذين يتعلمون بالجامعات أو الكليات:
األسم الشخصي

اسم الجامعة ومكانها

موضوع التعليم

سنة الدراسة الحالية
(ضع دائرة على المالئم)
5 4 3 2 1

ألي
لقب

عدد ساعات التعليم

5 4 3 2 1
 أرفق لكل منهم تصديق الجامعة /الكلية األصلي المختوم مع عدد الساعات وسنة التعليم وقسط الجامعة
معلومات عن الزوج/ة إذا كان الطالب متزوج/ة

اسم الزوج/ة _____________________ عمل الززوج/ة _____________

مكان العمل___________________ الدخل الشهري_______________ شيقل
 أرفق قسائم الراتب للزوج/الزوجة لثالثة أشهر األخيرة (תלוש משכורת)
إقرار  :أقر بهذا بأن جميع المعلومات التي ذكرت في هذا الطلب صحيحة ومطابقة للحقيقة
التاريخ __________________

التوقيع ____________________

شروط المنحة:
 يجب تعبئة جميع البنود في الطلب وبخط واضح وصحيح.
 تعطى األولوية للطالب المعوزين
 يرسل إشعار خطي بالبريد فقط للطالب الحاصلين على منحة ،والذين لم يحصلوا على منحة ال ترسل إليهم إشعارات البتة.
 آخر موعد لتقديم الطلبات 31/12/2016وال يقبل أي طلب بعد الموعد المذكور وال يبحث أبدا.

