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Applicant Information :المتقدم بيانات                           

PT 1:  Personal data البيانات الشخصية  

First Name: األول االسم  ________________________________________________________________________ 

Second name: األب  أسم  ________________________________________________________________________ 

Grandfather Name:  الجد  أسم      ________________________________________________________________ 

Great Grandfather Name: االعلى  الجد  أسم  ______________________________________________________ 

Surname: اللقب _____________________________________________________________________________ 

Home address:  المنزل عنوان  ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

E-mail address:  اإللكتروني البريد  _________________________________________________________________ 

Date of birth: الوالدة تأريخ  _____________________________________________________________________ 

Place of birth: الوالدة مكان  _____________________________________________________________________ 

Nationality: الجنسية __________________________________________________________________________ 

Profession: المهنة ____________________________________________________________________________ 

Mobile No.   رقم الهاتف ________________________________________________________________________ 

 

Family status: االجتماعية  الحالة                Single ب  عاز    Married    متزوج        

                                                                                   Divorced     مطلق                                                                                   

Number of children: األوالد عدد  _______________ 

  

 

Photo  صورة 
Scholarship Application Form طلب التقديم على المنحة      
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Contact in case of emergency: الطوارئ حالة في به  االتصال  يجب  الذي الشخص  

Full Name: الكامل  االسم               

_________________________________________________________________________________________ 

Relation: القرابة صلة   ____________________________ Phone No  __________________________ الهاتف رقم 

 

PT 2: Educational Background    التحصيل الدراسي 

 

2.1 Education2.1 المراحل الدراسية   

(Primary and secondary schools, /high schools, evening schools, etc.)  

 (الخ والمسائية اإلعدادية المدارس/والمتوسطة االبتدائية المدارس)

Name of school ,place ,country 
 لبلد ا/المدينة/المدرسة أسم

Type 
 نوعها 

Attended الدراسة ةفتر   Certificate, diploma 
التخرج وثيقة  شهادة،ال  Fromمن   Toإلى       

     

     

     

      

2.2 Vocational training                   التدريب المهني    

(Vocational, business, commercial, technical, agricultural schools, etc)    

الخ..... والزراعية والتقنية والتجارية المهنية المدراس   )  ) 

 

Name of school, place, country 
البلد المدينة، المدرسة، أسم  

Type 
 نوعها 

Attended الدراسة فترة   Certificate, diploma 
التخرج وثيقة  الشهادة،  From من  Toالى  

     

     

     

 

     

2.3 Further education  التعليم األضافي 

 

Type of course or seminar 
الدراسية الحلقة أو الدراسي الفصل أسم  

Place, country 
البلد -المدينة  

Attended الدراسة  فترة  Certificate, diploma 
التخرج وثيقة أو الشهادة  Fromمن  Toإلى  
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2.4 College, University       2.4  الكلية،  الجامعة 

 

University 
 الجامعة 

Place, 
country 

البلد  ، المدينة  

Attended الدراسة مدة   Department 
االختصاص أو القسم  

Topics 
دراستها تم التي الموضوعات  From من Toالى  

      

      

      

     

2.5 Languages اللغات         

 (Please indicate language and degree of your knowledge) المستويات مع تجيدها التي اللغة رجاء أذكر   

 

 A = excellentممتاز  B = good جيد  C = satisfactory متوسط          D = regularمبتدأ  

 
Language اللغة   Reading قراءة   Writingكتابة    Conversation   محادثة   

    
    

    
    

 

2.6 Professional experience2.6الخبرة المهنية   

 (Please indicate in the last line your present professional activity if you are in a job)  

موظفا  كنت إذا الحالية مهنتك األخير المربع في رجاء أذكر ً 

Company or institution 
المؤسسة أو الشركة  

Place, country 
البلد  ، المدينة  

 Specify activity 
الوظيفة  أو العمل نوع  From من  To الى 

     

 

     

 

     

 

 

2.7 Academics:  2.7  التحصيل الدراسي/السادس اإلعدادي  

List of Baccalaureate scores: البكلوريا درجات قائمة   

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2.8 Enclosures   المرفقات        

Please enclose the documents listed below أدناه  في المدرجة الوثائق  رجاء  طلبال هذه مع أرفق     

1.  Baccalaureate exam results البكالوريا  امتحان نتائج  

2.  Two letters of recommendation from former high school teachers من( تزكية) توصية استمارتين 

                                                                                                                                                        اإلعدادية  الدراسة في أساتذة

3. Social Care ID issued by the Ministry of Labor and Social Affairs. Similar financial assistance 

foundation.      شهادة من مؤسسة مالية مشابهه اواالجتماعية  والشؤون العمل وزارة من صادرة االجتماعية الرعاية ويةه   

 

         

PT 3: Family Information البيانات العائلية    

3.1 Father Information:3.1 بيانات األب  

 

Full Name: الكامل  االسم  _________________________________________________________________________ 

Year of Birth:  الوالدة سنة  _________________________________    

 

Family Status: ______________________ االجتماعية  الحالة  If Deceased, Year of Death __________  متوفيا كان إذا

الوفاة سنة أكتب    

(Death certificate required) الوفاة  شهادة أرفق  

 

Current Work Status:  الحاضر  الوقت في المهنية لحالة ا  

                Employed موظف                Retired متقاعد                Unemployed  العمل عن عاطل              

Self-Employed الخاص  لحسابه  يعمل  

(Wage certificate required) الراتب  قسيمة أرفق  

 

 Place of Employment )Name of Organization, Directorate, Company…etc(: المؤسسة أسم ) العمل مكان ، 

الخ الشركة،  المديرية،  )  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Current/Last Job Title: األخير او الحالي الوظيفي  العنوان   

_________________________________________________________________________________________ 
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3.2 Mother Information:  بيانات األم 

 

Full Name: الكامل  االسم  _________________________________________________________________________ 

Year of Birth:  الوالدة سنة  _________________________________  

 

Family Status: ______________________ االجتماعية  الحالة  If Deceased, Year of Death __________  متوفيا كان إذا

الوفاة سنة أكتب    

(Death certificate required) الوفاة  شهادة أرفق  

Current Work Status:  الحاضر  الوقت في المهنية لحالة ا  

                Employed موظف                Retired متقاعد               Unemployed العمل عن عاطل              

                Self-Employed الخاص لحسابه  يعمل                                    

(Wage certificate required) الراتب  قسيمة أرفق  

 

 Place of Employment )Name of Organization, Directorate, Company…etc.):  المؤسسة أسم) العمل مكان  ، 

الخ الشركة،  المديرية،  )  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Current/Last Job Title: األخير او ليالحا  الوظيفي  العنوان   

_________________________________________________________________________________________ 
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3.3 Siblings and Dependents (Please Do not include yourself in this section)  ( أسماء االخوة والقاصرين

 (ال تدرج أسمك مع األخوة

Siblings at School/University الطلبة  األخوة   

 

 

Name 

 االسم 

 

Year of 

Birth 

الوالدة سنة  

 

Name of School 

الجامعة/المدرسة اسم  

 

Public or Private 

أهلية  أو حكومية مدرسة  

 

Annual Tuition 

السنوية  الدراسية األجور  

     

     

 

Total number in household (including you): ___________________________ ( أنت فيهم  بما ) األسرة أفراد عدد     

 

 

 PT 4: Family Financial Information (including parents, siblings. ect.) الجزء 4: المعلومات المالية للعائلة )بما
  (في ذلك اآلباء واألخوة

 

Please list all amounts in USD رجاء  أكتب قائمة بالمبالغ المالية  وبالدوالر األمريكي  

    Own House?    بيتاً؟ تملك هل                                 Yes                      No         

    Rent House?     مؤجر؟ بيت في تعيش انت هل        Yes                                  No                    

    How much do you pay annually? US$ األمريكي بالدوالر سنويا البيت ألجار تدفع  كم  __________ 

 
If you don’t have a house or you don’t rent one, explain your living Status:   

ً  تملك ال كنت إذا  فيه تسكن الذي السكن نوع رجاء لنا أشرح واحداً  تؤجر أو بيتا  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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Assets المدخرات        

 
Cash Savings: US$_ _________________________________ النقدية المدخرات بالدوالر                   

 Annual Interest US$ ________________________________ بالدوالر  السنوية الفائدة  

Owned Properties: المملوكة تالعقارا     

 
Location العقار مكان أو موقع   

Real Estate 

Lot 
Number  رقم 
 العقار

Number 

of Shares 

األسهم  عدد  

  Estimated 

Present Value القيمة 
ية الحال التقديرية   

Business (shop, 

buildings, 

companies…etc)    

 بنايات،  محل،)تجاري

الخ.....شركات ) 

    

    

 

Home(s) بيوت 

    

    

Land (s)  أراضي 
    

Other     

 

Total Estimated Value for Owned Properties: _____________________________ ة المملوك للعقارات الكلية القيمة  

 

 

All Family Vehicles (including those of applicant)  السيارات التي يمتلكها أفراد العائلة بما فيها سيارة المتقدم 

 

Owner السيارة  مالك اسم  Type and Model والطراز النوع   
Model/Year Estimated Present Value القيمة 

الحالية  التقديرية   

   

   

   

 

Total Estimated Value for Owned Vehicles: ______________________ المملوكة  للسيارات التقديرية اإلجمالية القيمة   

 
 

Estimated total value of all assets: US$ ________________________ بالدوالر  للعقارات  التقديرية اإلجمالية القيمة  
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Estimated Family Annual Income and Expenses: Income of the family must be 
specified even if parents are unemployed. دخل يذكر أن يجب  والنفقات: التقديري السنوي العائلة دخل 

العمل عن عاطلين الوالدان كان وإن حتى العائلة  . 

 
Estimated Total Annual Family Income for 2020: US$ _____________________  المقدر السنوي الدخل  أجمالي

بالدوالر  2202 لعام  لألسرة  

Estimated Total Annual Family Expenses for 2020: US$ ______________________  األسرة نفقات  أجمالي

بالدوالر 2022المقدرة لعام    

 

PT 5:  Personal Financial Statementالحالة المادية للمتقدم       

 
Please clarify why you think you need financial aid, including any special family 

circumstances.  

ً  ذاكراً  المالية،  المعونة الى بحاجة أنك تعتقد لماذا رجاء لنا  وضح الخاصة  العائلية  ظروفك أيضا . 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________-

_________________________________________________________________________________ 

 

 

PT 6: Correctness of information صحة المعلومات                  

I herewith declare that all information given are correct صحيحة الطلب  هذا في المقدمة المعلومات  كل  أن أعلن    

Place       المكان       

Date التأريخ                                                                                                      Signature of applicant المتقدم  توقيع     

 

PT 7:  Enclosed Documents: المستندات المرفقة                          

1 Pay Statements  الراتب  كشف  

2 Rental Agreement (if renting house)  األيجار عقد   

3 Account Statements up until last month  الماضي الشهر الى يمتد  المصرفي بالحساب  كشف      


