
 (22)نموذج 

 

 .إعانة نموذج طلب
 المحترم                                                                  سعادة عميد شؤون الطالب ورئيس مجلس إدارة صندوق الطلبة 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته    

 :الكلية                      :الرقم الجامعي                 : الجنسية                                       :  الطالبة/ مقدمه الطالب 

:             ائمعنااوان الطالااب الااد  )                           ( رقاام بطاقااة الحااوا   :                جهااة ادصاادار . هاا :    /    /       تاريخهااا

 :رقم الجوا         :     رقم الهاتف       :  الرمز البريدي:           المدينة   :     ب.ص

 : )                                                      (المستوى الدراسي في الفصل الحالي   .أعزب□.  متزوج□: الحالة ادجتماعية

 ريا : )                           (المهنة           الدخل الشهري:               قرابةصلة ال:                       أسم ولي أمر الطالب

 (         ) :حدد الفصل الدراسي والعامإذا كان الجواب نعم   .ال□ .نعم□ ؟من صندوق الطلبة إعانةهل سبق لك الحصو  على 

 .ال□    .نعم□  ؟هل تنوي ادعتذار عن الدراسة بنهاية الفصل  .ال□  .نعم□    ؟هل تنوي إيقاف قيدك هذا الفصل أو العام

 (                                                                                                   )                          مبررات طلب ادعانة

 ه 41:   /     /     التاريخ                                                                                                              :   التوقيع

 . ...................أخرى -1. شهادة براتب ولي المر -3. صورة بطاقة الحوا  -2. صورة البطاقة الجامعية -4: المرفقات*

                                                                                                                                                                              

 .للطالبة/ الوضع األكاديمي للطالب 
 (        )             عدد ساعات التخرج بالكلية                            .                ال□.  نعم□هل تصرف للطالب مكافأة      

 ()   الفصو  التي درسها الطالب  عدد(   )   هذا الفصل ما عدد الساعات المسجلة ل.ال□.  نعم□ هل الطالب مسجل لهذا الفصل

 .ال□. نعم□هل حصل الطالب على إنذارات )    ( د  التراكمي آلخر فصل المع)    ( إجمالي عدد الساعات التي أتمها بنجاح 

 .الثالث□.         الثاني□.         الو □هذا هو ادنذار     . الطالبة حصل على إنذارات/ إذا كان الطالب 
 ه 41/       41من العام الجامعي       )                      ( الفصل : الفصل الدراسي المتوقع التخرج فيه

 :التاريخ:                                  التوقيع:                                                           الموظف المختص

                                                                                                                                                                              

 .رأي الباحث اإلجتماعي

 :الطالبة/ الطالب  بعد دراسة الحالة وادطالع على الوراق التي تؤيد حاجة

 (.                                                                                )                       وقدره إعانة بمنحها/ أوصي بمنحه  □

 .عانةلعدم توفر السباب الموجبة لصرف اد. إعانةبمنحها / ال أوصي بمنحه  □

 يعتمد،،،             :                  التاريخ:                                     التوقيع:                                             ادسم

                                                                                                                                                                              

 .اإلعانة أمر صرف

 المحترم                               المدير التنفيذي لصندوق الطالب                                                      سعادة 

/ هاا  علااى ماانل الطالااب  41:   /   /    وحيااث وافااق مجلااس إدارة صااندوق الطااالب فااي جلسااته التااي عقاادت يااوم         الموافااق  

رياا ، ولموافقاة معاالي مادير الجامعاة علاى ماا اتخاذه المجلاس بهاذا           )                         (قدرها الطالبة الموضل أسمه أعاله و

 .ه 41:    /     /     وتاريخ:                 الشأن بخطاب معاليه رقم

 .للمذكورة أعاله/ كإعانة للمذكور (     : )                                                          فقط)           ( أعتمدوا صرف مبلغ 

 رئيس مجلس إدارة صندوق الطالب
 

 .عانةإقرار باستالم اإل

رياا   (       )    من صندوق الطلبة وقدرها  إعانةبأنني قد استلمت :                                            الطالبة/ أقر أنا الطالب 

 .الرياضه  المسحوب على بنك 41:   /   /   وتاريخ(        )    بموجب شيك رقم 
 

 ه 41:      /      /    تاريخ الستالم:                                    التوقيع:                                                         السم

 جامعة الملك فيصل

 البـــــصندوق الط


