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  2023 التعليمية  للسنه  منحه طلب نموذج  

 :التالية الشروط عليهم تنطبق  الذين للطالب المنحة طلب بتقديم يسمح

 .األقل على سنوات 5 اخر جت قرية سكان الجامعيين للطالب  فقط مخصصه  المنح •

 الجامعات في فقط الهندسة بموضوع ولقب  والثاني األول اللقب لطالب ستعطى المنح •

 .الفلسطينية السلطة مناطق في  الجامعات يشمل  وخارجها البالد داخل والكليات

 في  يدرسون اوתעודת הוראה( ) تدريس لشهاده يدرسون الذين الطالب تشمل ال المنح •

 لشهاده تدرس التي الكليات مثل جامعيه شهادات تمنح ال التي استكمال كليات

 .شابه وما تجميل  حاضنات، مساعدات،

 . سنه 30 هوباللقب االول  المنحة لطالب جيل اقصى •

 .سنه 27 هوبه   طلباتال تقديم يمكنهم جيل اقصى الثاني اللقب طالب •

 ال شهريا ברוטו() صافي غير لكشي 10,000 من أكثر دخلهم الذين الثاني اللقب طالب •

 . منحه على والحصول الطلبات تقديم يمكنهم

 (.األقل  على  اسبوعيه دراسية ساعة  12) كامله دراسية لسنه  ويدفع يدرس الطالب •

 ،شهريا ברוטו -صافي غير  شيكل 30,000 مبلغ يتعدى ال الشهري الوالدين دخل •

  .شهريا صافي غير لكشي 40,000 حتى  دخل أكثر او طالبين لديها التي والعائلة

 المحلي المجلس من وتكمله وبايس بيرح من منحه على يحصلون الذين للطالب يمكن ال •

 .المنحة لهذه طلب تقديم  شيكل  10,000 بقيمه

 وقدموا الشروط جميع استوفوا الذين الجامعيين الطالب لجميع  المنحة ستعطى •

 .ومصادقتها فحصها بعد كامله المطلوبة المستندات

 الوثائق كل  ارفاق مع مستقله طلبات تقديم يتم جامعي طالب من أكثر فيها التي العائالت •

 .حده على طالب لكل المطلوبة

 .عائله كل من فقط لطالبين ستعطى المنح •
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 :الشخصية التفاصيل

 :الرباعي االسم

________________________ 

 

 متزوج  \ أعزب : االجتماعية الحالة

 

 : ___________الوالدة تاريخ _________________: الهوية رقم

 

 _______________________________________: االلكتروني البريد 

 

 :التعليم معهد 

__________ 

 :الدراسي التخصص 

___________ 

 :اللقب 

___________ 

 :التعليمية السنة

____________ 

 :بالبيت  الهاتف رقم

___________ 

 :النقال الطالب  رقم   

__________ 

 :الوالد  هاتف       

___________ 

 :الوالدة هاتف       

____________ 

 :والعائلة للطالب الدخل مصادر

 : _______________الشهري الدخل معدل____ _____: _________بمهنة يعمل االب 

 : ________________الشهري الدخل معدل_______ _____: ______بمهنة تعمل االم

 _____________الشهري الدخل معدل____________  عن تامين مخصصات  ويتقاضى يعمل ال االب 

 ______________ الشهري  الدخل معدل___________  عن تأمين  مخصصات  وتتقاضى  تعمل  ال االم
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 : عمل من  دخل /عمل منح /دراسية منح: للطالب  الدخل مصادر

 ______________ الدراسية للسنة المبلغ _______________  المصدر

 ______________ الدراسية للسنة المبلغ _______________  المصدر

 ( _______________الوالدين يشمل) العائلة افراد  عدد 

 : _____________يوجد  ال \االكاديمية المعاهد  في واالخوات  االخوة  عدد 

 : ____________المعهد : _____________ ت  / االخ  اسم

 : ______________المعهد : ____________ ت  /االخ  اسم

 __________________ سنة 18 جيل تحت  االخوة  عدد 

: اخرى مالحظات 

_________________________________________________________ 

 موعد  حتى  وكاملة صحيحة المرفقة والمستندات  النموذج في المسجلة المعلومات  بأن أصرح ادناه ة\الموقع انا

 .الطلب  تقديم

 : ______________التوقيع: __________التاريخ: _______________ االسم

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 مصادقه تقديم واستالم الطلب من المجلس المحلي 

 : ______________التوقيع: __________التاريخ
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 : التالية المستندات ارفاق الرجاء: هامه مالحظات

 موضوع التعليم، قسم ،(النقاط) التعليم ساعات  عدد  على خطي بتصريح  الكلية او  الجامعة مصادقة .1

 .واحد عن سنه دراسية كامله وليس فصل   التعليم 

 منهما لكل الراتب  قسيمة يشمل  والذي يعمل  كان إذا الجامعي الطالب +  للوالدين الشهري الدخل .2

 عن  للمستقلين ضريبي سنوي كشف او ، (فقط 12/2022+11+10 لألشهر) أحدهما عن يكفي وال

 .فقط الضريبة من مصادق 2021 سنه

 .بذلك الوطني التامين من مستند  احضار فيجب يعمالن ال االم او االب كان إذا*

 ضمان  او  العجز او البطالة  مخصصات  يتلقون لمن 2022 سنه عن الوطني التامين  من مستند  .3

 .الدخل

 .العنوان يشمل  الملحق مع الطالب  هويه لبطاقة صورة .4

 .وتفاصيلهم األوالد  عدد  يشمل الهوية ملحق مع  الوالدين أحد  هوية  عن  صورة .5

 عدد  على الكلية او الجامعة مصادقة مع : العليا المعاهد  في يدرسون الذين االخوة عن مستندات  .6

 .التعليم قسط  ،(النقاط) التعليم ساعات 

 الحالي الوضع تصف مستندات ) سابقة أشهر  او فترات  عن وليس حديثة تكون ان المستندات  على .7

 (.الجامعي للطالب 

 .بيرح منحة ذلك في بما اخرى منح من الطالب  دخل عن  شخصي تصريح .8

 . فقط الطالب  اسم على  البنكي  للحساب  البريد  او البنك من مستند  .9

          المحلي المجلس رئيس مكتب في كامله المطلوبة الوثائق كل مع فقط االستمارات تسليم يتم (أ

 .15:00 – 9:00 الساعات بين ما الخميس -االحد أيام

 .15:00 الساعة 20.2.2023 ثنيناال  يوم هو الطلبات لتسليم موعد اخر

 (.فيها ينظر  لن التاريخ هذا بعد تصل  التي الطلبات جميع)

 .المطلوبة الوثائق جميع وارفاق الستيفاء لصاحبها وستعاد كامله، الغير الطلبات استالم  يتم لن( ب

 


