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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

  2220  لسنة للطالب الجامعي المحتاجنموذج  طلب منحه 

 

ذوي الظروف  ،  من سكان اكسال  المحتاجين  الطالب الجامعيينعلى مساعدة    ةلجنة الزكاتستمر  

الصعبة  ا منحالقتصاديه  مشروع  خالل  الطالب    ةمن  يحصل  حيث  المحتاج,  الجامعي  للطالب 

 .  لوضعه االقتصاديعلى منحة وفقا  تاجالمح

 : مطلوبةال والشهادات أ.  المستندات

   .مصادقة ألجامعة/الكلية على عدد ساعات التعليم )النقاط(موضوع التعليم, قسط التعليم, . 1

 الدخل الشهري للوالدين.  - . األعزب2

 الدخل الشهري للزوجين.  - . المتزوج و/ او المتزوجة 3

 .  مخصصات البطالة أو التأمين.4

 حد الوالدين مع ملحق الهوية.أصوره عن هوية  - . األعزب5

 صوره عن هوية زوجها مع ملحق الهوية.  - . المتزوجة6

 . مستندات إعاقة طبية.   7

 . مستندات عن االخوة الذين يدرسون في المعاهد العليا. 8

هذا  الطلبات التي ستصل بعد    2.2.20221الموافق    سبتأخر موعد لتسليم الطلبات يوم ال .ب

 التاريخ لن ينظر فيها. 

 أي نقص في المستندات سيؤدي إلى رفض الطلب.   .ت

رضي هللا    "في "مسجد أبي بكر الصديق  في الطابق األرضيتوضع الطلبات في صندوق المنح   .ث

 تسلم باليد ألعضاء لجنة الزكاة. ،  او عنه

 



 

 : ةألشخصي    التفاصيل

 _________________________________________________  السم الرباعيأ

 متزوج  /  أعزب   -  الوضع االجتماعي

 _______________   تاريخ الوالدة___________________   رقم الهوية

 ____________  صندوق البريد__________________  العنوان  للمراسلة

e-mail ____________________________________________________ 

 _______  ____________ رقم الجوال__________________  رقم الهاتف في البيت

 ___________________________________________ الكلية/  الجامعة

 رابعة أولى/ ثانية/ ثالثة/   ألسنه الدراسية__________________________   الموضوع

 _________________   مبلغ  رسوم التعليم/ الثاني / الثالث                    األول     اللقب

 _________ _________ سفريات__________________ مصروفات السكن السنوية

 :  مصادر الدخل للطالب والعائلة

 ________  ____________________ معدل الدخل الشهري ______األب يعمل بمهنة 

 _______  _األم تعمل بمهنة ____________________ معدل الدخل الشهري _______

 ________األب ال يعمل ويتقاضى مخصصات تأمين عن __________  معدل الدخل الشهري __

 دل الدخل الشهري __________ األم ال تعمل وتتقاضى مخصصات تأمين عن ___________ مع 

 عمل: المصدر ____________ المبلغ للسنة الدراسية _________   مصادر الدخل للطالب:

 ________ المبلغ للسنة الدراسية ______المصدر _________   منحه دراسية: 

 ______ _المصدر _____________ المبلغ للسنة الدراسية ___        بيرح: 

 ال يوجد   \في المعاهد االكاديميه  واألخوات ةإلخوأعدد 

 _________ . ______ت ________________  المعهد : ________ \اسم األخ  

 ___ . ______ت ________________  المعهد : ______________ \اسم األخ  

 _ . ______________________  المعهد : ________________ت  \اسم األخ  

 : ___________ 18 –:________ فوق جيل ال  18–: تحت جيل الاإلخوةعدد - األعزب

 عدد األوالد: _________  - المتزوج و/ أو المتزوجة 

 _______________________________. _________________ مالحظات أخرى

ه أدناه أصرح بان المعلومات ألمسجله في النموذج والمستندات المرفقة صحيحة وكاملة  \أنا الموقع  

 حتى موعد تقديم الطلب.  

 



 _____________  التوقيع ____________   ______________ التاريخ_االسم ____
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