
 

 

 

  

  
 

 ألول مرة دعمطلب              رقم الطلب:

 ______ للمرة دعمتجديد طلب                  : خــــالتاري
 
 

 أنا الموقع أدناه الطالب 

    ، تخصص :                                لمؤسسة التعليميةا
   
ث أن ـ، حين الستيفاء جزء من  السسنوم الدساسني عدة كمسا للحصول على دعم ماليي هذا أتقدم لكم بطلب        

وعليه  بشكل كامل.(            /للعام الدساسي )            بدفع األقساط الدساسي   يــل حـادي ال يسمــي المـوضع

 مسنوول عن  ةنح  كافن أقنس وأنني بن، علمنا دسه )                 ( ديناس كويتيـوقم ــأطلب مساعدتي بمنحي دع

لندعم، وكنذل  هنذا الطلنب لالبيانات المسفق  بهذا الطلب، وأن إخفاء أي معلوم  أو عدم ةنحتها يليني و وثائقال

هذا الطلب إذا اتضح أنني ال أستحق هذا الدعم، وال مانع لدي من   مشسوع سعاي  طالب العلم حفظفإنه م  حق 

مننع  مناسننب  األماننن  العامنن  لفوقننا  بالطسيقنن  التنني تساهننا المننالي واألكنناديمي والننو يفي التحننسي عنن  وضننعي

 .الجهات السسمي  والخاة 

 
 بيانات الطالب : ـ

 االسم الرباعي    

 :البطاقة المدنية / األمنية رقم   الجنسية : 

 :المنطقة  :القطعة  :  الهاتف
 العنوان الكامل

 :الشارع  :نوع السكن  : الهاتف 

 
 : ـ معيل الطالببيانات   

 :المعيل اسم  :قة البطارقم 
 : )إذا كان ال يزال على رأس عمله(مكان العمل  : صلة القرابة

 : )إذا كان متقاعدا(مكان العمل السابق  الهاتف :

  الهاتف :

 
 : ـ السكنبيانات 

 نوع السكن  ملك    مستأجر   : غير ذلك

 :الشهري أذكر قيمة اإليجار 

 

مشروع رعاية طالب العلم 
 

 طلب دعم دراسي 
 )خاص لطالب المسحل  الجامعي  وما في مستواهم(

 



 

 : ـ عدد أفراد األسرة
 : الدارسين بالمرحلة المدرسيةبنين وبنات   : في المرحلة الجامعية الدارسينبنين وبنات  

 : متزوجينبنين وبنات   يعملون :بنين وبنات  

 
 مصادر الدخل : 

 يرجى إيضاح الدخل المتحقق لولي األمر أو الطالب نفسه حسب النقاط الواردة أدناه: غـــالمبل
 :( لبمعيل الطا) لوظيفةل قيمة الدخل الشهري      

 :)للطالب في حال كان موظفًا(  لوظيفةل قيمة الدخل الشهري      

 أو آخرين" : مساعدة األبناء أو األخوة" مصادر أخرى: من الشهريقيمة الدخل       

 : "أو أفراد  جهات خيرية " :خيريةمصادر  من الشهريقيمة الدخل       

 الشهريإجمالي الدخل  

 

 مصروفات األسرة : 

 : يرجى إيضاح مصروفات األسرة من حيث المبلـــغ

 ( :معيشية) مصاريف الشهرية الجاريةال      

 : إيجارات      

 : دراسية )مدرسية / جامعية(مصاريف       

 : (أخرى /أقساط شهريةات مالية لجهات)التزام أخرىمصاريف       

 الشهرية المصروفاتإجمالي  

 

 ________________ : مقدم الطلب توقيع  ________________ ولي األمر : توقيع
 

 

 رأي الباحث ومالحظاته : (طالب العلمرعاية تعبئ من قبل األمانة العامة لألوقاف / مشروع )  

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

 ....................................التوقيع    .................................................االسم:                                                             
 

 : ـ ببيانات دعم الجهات األخرى للطال 

؟   الكويت كمساعدة في استيفاء جزء من الرسوم الدراسية أو خارج جهة داخلمن أية  تم الحصول على منحة/قرضهل 
 ال       نعم

 : الجهةاسم 

 : القرض أو قيمة المنحة )فصل دراسي(                  : القرض أو مدة المنحة



 د.ك  موافق   / حفظ تأجيل  اعتذاس  ( الجهة اللجنة)  قرار

 

 دات لمشروع رعاية طالب العلمـرف المساعـالداخلية لصروط المتفق عليها بالالئحة ـالشوفــق م تحديد مبلغ المساعدة ــ* يت
 

 )أوالً( مستندات أصلية :

كتاب معتمد من الجامعة المقيد والملتحق بها الطالب للدراسة تفيد قيده وتبين بأنه غير مسدد للرسوم الدراسية ، مبيناً بها قيمةة  -1
 الدراسي . الرسوم الدراسية المستحق عن الفصل

 دراسي. امعة المقيد بها الطالب عن آخر فصلكشف درجات من الج -2

 تقديم موافقة جهة عمله )حكومية أو أهلية( على تفرغه والتحاقه بالدراسة . -3

 شهادة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية الثبات عدم التحاق الطالب )الكويتي فقط( بالعمل . -4

 تؤكد عدم منحه للمساعدات .شهادة صادرة عن وزارة الشئون االجتماعية والعمل  -5

 شهادة صادرة عن الهيئة العامة لشئون القصر بالنسبة لألرملة المعيلة للطالب . -6
 ( شهور .6كشف حساب )للمعيل/للطالب( من البنك يبين حركة الحساب آخر ) -7

 كتاب صادر عن وزارة التعليم العالي يفيد اعتمادها للجامعة الملتحق بها الطالب والتخصص. -8

 

 اً( صورة مستندات)ثاني

 األمنية( لجميع أفراد األسرة .-البطاقة )المدنية -1
 شهادة وفاة الوالدين أو أحدها ( .-إشهاد طالق-إثبات الحالة االجتماعية ) عقد زواج -2

 مصادر دخل أفراد األسرة ) شهادة راتب ( وكتاب صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. -3

 عقد إيجار )إن وجد ( . -4

 


