
ن العرب )ج.م(  صندوق الحاجة رقية بيادسه لدعم الطالب الجامعيي 
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 .......................     اسم العائلة................................. االسم الشخصي ...................       اسم األب .................   إسم األم .....................   اسم الجد

 أنثى       )ضع دائرة على المالئم(   رقم الهوية ................................     تاريخ الميالد .....................   \أعزب      ،     ذكر   \الحالة الشخصية:     متزوج   

يت....................  بيليفون أحد األقارب ................الحي ............... ص.ب. .................ميكود ................بيليفون الطالب/ة  ..................هاتف الب  : البلدالعنوان
............ 

 )ضع دائرة على المالئم(     6   5   4    3   2   1.........................    اللقب .............  السنة الدراسية الحالية إسم الجامعة ومكانها ............................    موضوع التعليم

نعم / ال  هل تسلمت منحة من مكان آخر    ماضية   عدد الساعات الدراسية األسبوعية  ...............   قسط التعليم السنوي.................... هل تسلمت منحة من الصندوق في السنة ال
 نعم/ال

 معلومات عن الوالدين للطالب/ة األعزب/اء:

معلومات عن الوالدين للطالب/ة 
 األعزب/اء

عملهم  عمل األب/األم حاليا
 سابقا

الدخل الشهري 
 من العمل شيكل

الدخل الشهري من 
 التأمين أو البطالة

 شيكل

عدد األخوة دون 
 18سن 

 ي من تأمين األوالدالدخل الشهر
 

 موجود / متوفي األب
)ضع دائرة على 

 المالئم(

      

 موجودة / متوفية األم
)ضع دائرة على 

 المالئم(

      

 األخوة الذين يتعلمون بالجامعات أو الكليات:

اسم الجامعة  رقم الهوية االسم الشخصي
 ومكانها

 سنة الدراسة الحالية ألي لقب موضوع التعليم
 دائرة على المالئم()ضع 

عدد ساعات التعليم 
 األسبوعية

1      1  2  3  4  5  6  7  

2      1  2  3  4  5  6  7  

3      1  2  3  4  5  6  7  

 معلومات عن الزوج/ة إذا كان الطالب/ة متزوج/ة )مالحظة: ال عالقة للطالب/ة المتزوج/ة بالوالدين واألخوة(

 الدخل الشهري من العمل أو التأمين الزوج/ةعمل  اإلسم الشخصي ●
 شيكل

عدد األوالد دون 
 18سن 

 الدخل الشهري من تأمين األوالد
 

\الزوج
 ة

     

 )إذا نقصت أي وثيقة ال يبحث الطلب(الوثائق التي يجب إرسالها مع النموذج لكي يبحث الطلب:

 التعليم وعدد الساعات األسبوعية وقسط التعليم ، إذا لم يكن أصلي ال ينظر بطلبك.تصديق الجامعة األصلي المختوم بختم الجامعة مسجل به سنة  (1
( إذا كان لديك أخوة يتعلمون بالجامعات أو الكليات أرفق لكل منهم تصديق الجامعة األصلي المختوم مع عدد الساعات وسنة التعليم 3عالمات السنة الماضية    ) (2

 ةوقسط الجامعة وعالمات السنة الماضي
 
 .)مهم جدا(   (תלושי שכרإرفق قسائم الراتب لألب ولألم أو الزوج/ة لثالثة أشهر األخيرة )4 (
 

 ( إرفق أوراق الدخل من التأمين الوطني لألب واألم أو الزوج/ة .5
 
 )مهم جدا(. األوالد واألم واألب( يدخل بها تأمين דפי חשבוןأرفق كشف لحساب البنك الجاري لألب واألم أو الزوج/ة لثالثة أشهر األخيرة )6 (
 

  .18( أرفق صورة الهوية لألب أو األم المسجل عليها األخوة أو األوالد دون سن 7

 شروط المنحة:
 يجب تعبئة جميع البنود في الطلب وبخط واضح وصحيح وباللغة العربية، ومرفق معه جميع الوثائق المذكورة أعاله كاملة غير منقوصة. ●

المنحة ال تشمل لقب الجامعي األول فقط )لطالب الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها من قبل مجلس التعليم العالي في داخل البالد فقط وابتداء من السنة الجامعية الثانية ولالمنح معدة  ●

 (طالب السنة األولى

 يشون من مخصصات التأمين الوطني فقط دون تلقي أي راتب .تعطى األولوية للطالب المعوزين جدا،وخاصة الطالب الذين فقدوا األب المعيل ويع ●

 .يرسل إشعار خطي بالبريد فقط للطالب الفائزين وذلك حتى أوائل شهر آذار،والذين لم يفوزوا ال ترسل إليهم إشعارات البتة ●

المعدة والمذكورة أعاله. كما ال يحق للطالب أو األخوة الذي/الذين فاز/فازوا بمنحة إذا كان هناك أخوة أكثر من واحد يتعلمون في الجامعة،جميعهم يعبئون في نموذج واحد فقط بالخانة  ●

 في السنة الماضية أن يتقدموا بطلب في السنة الحالية.

 ويمنع إرسال النموذج بالفاكس. 1065على ص.ب  الرجاء إرسال النموذج بعد تعبئته بالكامل مع جميع الوثائق بالبريد العادي وليس المسجل، ●

 وال يقبل أي طلب بعد الموعد المذكور وال يبحث أبدا.  20/11/2019آخر موعد لتقديم الطلبات  ●

ن الساعة من ال  046382723عىل هاتف الصندوق: لمزيد من االستفسار يمكنكم مراجعة الصندوق  ●  أو عبر صفحة الفيسبوك. 12:00 -10:00حد حتى الخميس ما بي 

عليه يتطوع ببيع دفاتر بطاقات خيرية لصالح الصندوق. وكذلك يلزم بحضور الحفل إلستالم المنحة، ومن الينوي أو ال يستطيع بيع دفاتر بطاقات يلزم الطالب الذي يفوز بمنحة أن  ●

 أن ال يتقدم للمنحة.

 
 
 

                ___________        _____________ 
 التوقيع                 التاريخ                       


