
 

 
 اإلداري لالستعمال الرسمً

 :رقم الطلب

 :مالحظات

 
 

College: 

College ID: 

PSF ID: 
 

 

 
 صندوق الطالب الفلسطٌنٌٌن

2022-2023 
 

 (BTمنحة )طلب الحصول على 
 

 

 

 معلومات شخصٌة

 االسم الرباعً بالعربٌة .1

Click here to enter text. 

 باالنكلٌزٌةاالسم الرباعً  .2

Click here to enter text. 

 :عنوان السكن الدائم .3

 .Click here to enter text: المخٌم/المدٌنة

 .Click here to enter text: الشارع .Click here to enter textالحً: 

 .Click here to enter text: الطابق .Click here to enter text: البناٌة

 Email:االلكترونً البرٌد .4

Click here to enter text. 

  .Click here to enter text: (/ة)الطالب خلٌوي .Click here to enter text: تلفون ارضً .5

 .Click here to enter text: )األهل( خلٌوي       

 :تارٌخ المٌالد .6

Click here to enter text. 

 والدة:مكان ال

Click here to enter text. 

 الجنسٌة االصلٌة: .7

Click here to enter text. 

 الجنسٌة الحالٌة:

Click here to enter text. 

 الجنس والحالة االجتماعٌة: .8

 انثى  ☐ ذكر   ☐

 أرمل ☐ مطلق ☐ متزوج ☐ اعزب  ☐

 .Click here to enter text اسم الشركة او المؤسسة: .Click here to enter text ، ما هو نوع العمل /يذا كنت تعمل. ا9

 .Click here to enter text عنوانها:  .Click here to enter text أخر راتب تقاضٌته:

 
 معلومات اكادٌمٌة

 

  التً تخرجت منها وعنوانها المدرسة المتوسطة.11 :المتوسطة والثانوٌةالصفوف . 10

 .Click here to enter text السنة الدراسٌة (100) المعدل

  :9 الصف 

 .Click here to enter text :10الصف 

 .Click here to enter text :(الرسمٌة)الشهادة  لبرٌفٌها خاصة☐ رسمٌة☐ نرواوا☐

 .Click here to enter text شهادة او صف اخر

 BT: الشهادة العلمٌة التً تنوي الحصول علٌها . 12
 تارٌخ التخرج المتوقع

 

 

  



 

  : التخصص الذي تنوي االلتحاق به. 13

 :االلتحاق بهتنوي  التً لمعهدا. 14

 تمكٌن☐الدبس             ☐                   CIS☐آفاق             ☐

 المنطقة:

                                                       البقاع☐                         الشمال☐      صور                ☐     صٌدا          ☐             بٌروت☐ 

 معلومات عن جمٌع أفراد العائلة .15

 الراتب الشهري نوع العمل الجنسٌة اسم األب

Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 

 .Click here to enter text عنوان العمل: .Click here to enter textعنوان السكن: 

 الراتب الشهري نوع العمل الجنسٌة اسم األم

Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 

 .Click here to enter text عنوان العمل: .Click here to enter textعنوان السكن: 

 اسماء األخوة واألخوات

 تارٌخ المٌالد االسم
 الجامعة / العملالمدرسة او 

 العمل وعنوانه

Click here to enter text. Click here to enter text. 

Choose an item. 

Click here to enter text. 

Click here to enter text. 

Click here to enter text. Click here to enter text. 

Choose an item. 

Click here to enter text. 

Click here to enter text. 

Click here to enter text. Click here to enter text. 

Choose an item. 

Click here to enter text. 

Click here to enter text. 

Click here to enter text. Click here to enter text. 

Choose an item. 

Click here to enter text. 

Click here to enter text. 

 

 فً مخٌم ☐ شقة باالٌجار ☐ بٌت ملك للعائلة: ☐ نوع السكن: .16

   ترفق اي سندات للملكٌة مع الطلب  أمالك العائلة .17

 سماء أربعة أشخاص على األقل من غٌر األقارب وممن ٌعرفون العائلة جٌدا وٌعرفونك شخصٌاأ /ياذكر .18

 العنوان والهاتف نوع العمل ومكانه االسم

1. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 

2. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 

3. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 

4. Click here to enter text. Click here to enter text.  Click here to enter text. 

 



 

 رارــاق  .19
 

ثبوت عدم  بأن المعلومات الواردة فً هذا الطلب صحٌحة وال تمثل اال الحقٌقة، وان .Click here to enter textأدناه  /ةأنا الموقع أقر

صحتها او صحة اي منها سوف ٌعرضنً للحرمان الكامل من كافة الخدمات التً ٌقدمها الصندوق والتً تقدمها المؤسسات التعلٌمٌة التً 

 بتسدٌد كافة المبالغ التً تسلمتها من الصندوق. /ةأكون ملزما تتعاون معه. وفً مثل هذه الحالة

  

 

 .Click here to enter text التوقٌع:

 .Click here to enter text التارٌخ:

 

 مالحظات هامة:

 ٌجب االلتزام بتعبئة الطلب كامال أو سوف ٌتعرض للرفض .1

 ٌجب ارسال اوراق الملكٌة الخاصة بأمالك العائلة .2

 تقرٌراً مفصالً ان لزم األمر( /يأشٌاء أخرى ترٌد ذكرها للصندوق: )أرفقاٌة فً حال وجود  .3

 تقرٌراً مفصالً ان لزم األمر( /ي)أرفقالتغٌٌر الذي طرأ على الوضع المالً :  .4

 الصندوق بكشف عالماتك األصلً فً نهاٌة الفصل /يزود .5

 الصندوق بأخر عنوان لك فور تغٌٌر عنوان السكن أو الجامعة /يزود .6

 

 خاص باالدارة
 
 
 
 
 

Website: www.psfund.org 
Email:psf.application@hotmail.com 
Tel:00961 1751876 
 

http://www.psfund.org/
tel:00961

