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 ☐صيف        ☐ ربيع   ☐ خريف ي:الفصل الدراس العام الدراسي:

لالطالع على  (www.usal.edu.lbيرجى مراجعة صفحة الجامعة )  : القسم /الكلّية

 :ختصاصاال                                                                        ة.االقسام واالختصاصات المتوفر

 تاريخ تقديم الطلب: 

 

 المعلومات الشخصية 

 وشهرتها:اسم األم  االسم الثالثي:

 محل وتاريخ الوالدة: الجنسية:

 غيره                      حّدد :  متأهل                 أعزب                 الوضع العائلي:    

 مستقل        مع العائلة                       ملك             إيجار                السكن:    

 ..................  الشارع: .......................................................... المنطقة: ................................:.........المدينةعنوان السكن: 

 ............................................................................................. الطابق: .................... عنوان مميز: .............البناية: .......

 رقم هاتف بديل:  رقم الهاتف األرضي:                                     :                                    رقم الهاتف الخلوي

 ال                     نعم              هل تعمل:             البريد اإللكتروني:

 

ار االجتماعي   المعي

 حّدد مصادر الدخل في األسرة:  .1

 المؤسسة  المهنة  صدر الدخل م
 قطاع 

 خاص/ عام 

  قيمة الدخل

 )ل.ل.( 

 مالحظات  

 لمنحة طالب ا 

 مالحظات 

 الب مكتب شؤون الط 

 عمل األب       

 عمل األم       

 عمل الطالب نفسه       

 عمل األخ/ت       

 ............ :آخر، حّدد....       

 :          ن في األسرة ي األفراد المقيم عدد  .2

 مالحظات مكتب شؤون الطالب  طالب المنحة   مالحظات  العمر  األفراد المقيمون في األسرة 

1.   

  

2.   

3.   

4.   

5.   

  باسمه تعالى USAL الرمز:

 "طموحبرنامج "  /استمارة طلب منحة 01 صدار:اإل

http://www.usal.edu.lb/
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6.   

7.   

8.   

9.   

 

 التعليم  .3

المدارس/   أفردا األسرة في 

 الجامعات 

المدرسة/  

 الجامعة 

رسمي/  

 خاص 

الصف/  

 االختصاص 
 مالحظات مكتب شؤون الطالب  طالب المنحة   مالحظات 

1.       

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

                      نفقات المسكن  .4

 شؤون الطالب . مالحظات م  طالب المنحة   مالحظات  عدد الغرف  السكن   منطقة  يجارالمنزل إ قيمة 

     

                  الديون والقروض .5

   قيمة القرض  نوع القرض 
قيمة السداد  

 الشهري 

السداد بالليرة/  

 دوالر 
 مالحظات مكتب شؤون الطالب  طالب المنحة   مالحظات 

    

      

    

 ألحد أفراد األسرة )أمراض مزمنة(       الرعاية الصحّية  .6

)أب،    المريض 

 أم، أخ..( 
 نوع المرض 

كلفة  ال 

  الشهرّية 

 لعالج ل 

العالج  ب   الجهة المتكفلة 

 ( غيره  )ضمان، 
 مالحظات مكتب شؤون الطالب  طالب المنحة   مالحظات 

    

      

    

 مساعدات مالّية ممنوحة لألسرة      .7

 مالحظات مكتب شؤون الطالب  طالب المنحة   مالحظات  سبب المساعدة  الجهة المانحة  قيمة المساعدة 
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 نفقات ُأخرى  .8

 مالحظات مكتب شؤون الطالب  طالب المنحة   مالحظات  الشهرّية  قيمة النفقات  نوع النفقات 

    

  

    األسرة: ممتلكات  .9

 مالحظات مكتب شؤون الطالب  طالب المنحة   مالحظات  المنطقة  عدد الغرف  منازل  .1

−      

−    

   السنة  الموديل  سّيارات  .2

−      

−    

أراض   .3

 وعقارات 
 المساحة  المكان 

  

−      

−    
 

ي  ار األكاديم  المعي

.  الثانويةحّدد معدلك السنوي خالل السنوات الثالت األخيرة في  

 ( في الخانة المناسبة. xضع ) 

 كشف عالمات للسنوات الثالث األخيرة في الثانوية المستند المطلوب:

 السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األولى  ( 20)من    معّدل الطالب  

    12أقل من           

    12.99إلى    12من         

    13.99إلى    13من  

    14.99إلى    14من  

    15.99إلى    15من  

    16.99إلى    16من  

    17.99إلى    17من  

    وما فوق  18

غير دقيقة ألتزم بإعادة كافة المستحقات المالية    و أن وجود أي معلومات خاطئة أقّر بأن المعلومات التي أدليت بها أعاله صحيحة، وفي حال تبيّ 

 . التي حصلت عليها 

 التاريخ:  التوقيع: 
 

 

 المطلوبة )في حال توّفرها(:   المستندات
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 إفادة راتب لألفراد العاملين في األسرة. .1

 إحضار إخراج قيد عائلي أصلي لنسخ صورة عنه.  .2

 متابعة من المدارس أو الجامعاتإفادة  .3

إفادة بالقسط المدرسي )سنوّيًا( الجامعي )فصلّيًا( ألفراد األسرة  .4

 الجامعات.المسّجلين في المدارس/ 

 عقد أو ورقة إثبات إيجار + صورة عن السند )حال كون المنزل مستأجرًا( .5

 بالقرض )حال وجود قرض(  إفادة  .6

من المستشفى/ الطبيب )في حالة وجود مريض بمرض مزمن إفادة  .7

 في األسرة(

 نحة )في حال تلقي العائلة مساعدات أو منح(إفادة من الجهة الما .8

 

 

 

 بإدارة الجامعة. الخانة أدناه خاصة  

 

 من قبل:..........................................................    :   األكاديمّية   مالحظات اإلدارة

 

 التاريخ:  التوقيع: 

 


