
   اللجنت االكادميت في جمعيت الشباب البقاعي

                              

 تعلٌمٌةطلب مساعدة       
 1010-1029للعام الدراسً  

                           

              
 

 

 □ال   / □نعم : مستفيد سابق         ......................................إسم الطالب الثالثً: 

 □ مدرسٌة -           /        □مهنٌة  -      /     □جامعٌة  -      طلب لمساعدة:

 
 ................................... البرٌد اإللكترونً: ...........................  الهاتف:......................        البلدة:

 ..........................................      عمل الوالدة: ....................... عمل الوالد:     .............   تارٌخ الوالدة:
 : ..................)إختٌاري(دخل األسرة السنوي ................   عدد العاملٌن فٌها: ........       عدد أفراد األسرة:

 

  طالب السنة األولى فً الجامعات: -خاص بالمساعدات الجامعٌة  -أ

 وفق الشهادة الرسمٌة: 02معدل العالمات من  اسم الثانوٌة التً تخرج منها:

 الفرع: :الجامعة التً ٌرٌد التسجٌل فٌها

 القسط السنوي: االختصاص:

 :شروط تقدٌم طلب مساعدة لطالب السنة األولى فً الجامعات )خرٌجً الثانوٌات الجدد(

 دخل العائلة المادي المتدنً -
 فً االمتحانات الرسمٌة  02من  11الحصول على عالمة ال تقل عن  -
 امرهتعبئة طلب مساعدة مادٌة تعلٌمٌة مكتوب وموقع من الطالب و ولً  -
 9191 – 9102صورة عن إيصال تسجيل للعام وصورة عن شهادة الثانوٌة العامة،  -

 

 الطالب الجامعٌٌن الحالٌٌن: -خاص بالمساعدات الجامعٌة  -ب

 اإلختصاص: الفرع: دراسته: الجامعة التً ٌتابع فٌها
 القسط السنوي: معدل العالمات: 

 دراسته فً الجامعة هً:شروط تقدٌم طلب مساعدة للطالب الذي ٌكمل 

 دخل العائلة المادي المتدنً -
 9191 - 9102صورة عن إيصال تسجيل للعام و ، لطالب الجامعة اللبنانٌة،صورة عن إفادة النجاح عن السنة الجامعٌة السابقة -
  صورة و، الخاصةلطالب الجامعات تثبت حصوله على تقدٌر جٌد وما فوق فً السنة السابقة،  (TRANSCRIPT)إفادة بالعالمات  -

 9191 - 9102عن إيصال تسجيل للعام     
 تعبئة طلب مساعدة مادٌة تعلٌمٌة مكتوب وموقع من الطالب و ولً امره -
 

 المهنً: التعلٌم خاص بالمساعدات لطالب -ج

 اإلختصاص: الفرع: دراسته: المهنٌة التً ٌتابع فٌها
 القسط السنوي: معدل العالمات: 

 مساعدة لطالب المهنٌات:شروط تقدٌم طلب 

 خاص باللجنة األكادٌمٌة

  :قبول الطلب

 □ نعم 
 ()              المبلغ

 □  ال
 السبب:



   اللجنت االكادميت في جمعيت الشباب البقاعي

 دخل العائلة المادي المتدنً     -
 فً السنة الدراسٌة السابقة 11/02الحصول على عالمة ال تقل عن      -
 تعبئة طلب مساعدة مادٌة تعلٌمٌة، مكتوب وموقع من ولً امر الطالب -
 صورة عن إفادة نجاح و عن بطاقة عالمات السنة السابقة -

 
  

  المدرسٌة لطالب المدارس فً مختلف المراحل:خاص بالمساعدات  -د

 :02معدل العالمات من  إسم المدرسة الحالٌة:

 القسط السنوي: السنة الدراسٌة:

 شروط تقدٌم طلب مساعدة لطالب المدارس:

 دخل العائلة المادي المتدنً -
 فً السنة الدراسٌة السابقة 11/02الحصول على عالمة ال تقل عن  -
 ، مكتوب وموقع من ولً امر الطالبمادٌة تعلٌمٌة تعبئة طلب مساعدة -
 صورة عن إفادة نجاح و عن بطاقة عالمات السنة السابقة -

 
 :                          سباب اختٌار جمعٌة الشباب البقاعً للتنمٌة والتعلٌم المجانً لطلب المساعدةأذكر باختصار أ

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مالحظات:
 المطلوبة، واي طلب ال ٌستوفً تلك الشروط ٌرفض حكما   التأكد من الشروط قبل تقدٌم طلب المساعدة ٌرجى من الطالب .1
 تكمل األوراق المرفقة اإللزامٌة سال ٌدرس الطلب فً حال لم ت .0
باإلطالع على ملفه األكادٌمً والمالً فً  لجمعٌةعلى السماح ل تهتعنً موافق أو ولً أمره ذا الطلب من قبل الطالبه تقدٌمإن مجرد   .1

 . المدرسة ، المهنٌة، أو الجامعة
 

فً الجمعٌة تتألف من نخبة من االساتذة الجامعٌٌن والتربوٌٌن وهً ُتعنى بدراسة الطلبات المقدمة للمساعدة  ةإن اللجنة األكادٌمٌ
تعلم جمٌع الطالب أنها عند ، واللجنة المادٌة وتحدٌد الطلبات المقبولة والمبالغ المقدمة لتلك الطلبات ضمن موازنتها السنوٌة المحددة

ذ بعٌن االعتبار الوضعٌن األكادٌمً واالجتماعً لكل طالب باإلضافة لإلختصاص ومستوى الجامعة أو دراسة الطلبات المقدمة سوف تأخ
 المهنٌة أو المدرسة التً ٌتابع الدراسة فٌها مانحًة طالب الجامعة اللبنانٌة من ذوي الدخل المحدود والكفاءة العالٌة تشجٌعاً أكبر.

 إستالم وتسلٌم الطلبات:

:فً أحد مراكز الجمعٌة الثالثة ٌتم حصراً فالطلبات المكتملة تسلٌم أما  وفً مراكز الجمعٌة،  www.bekaayouth.org الطلب موجود على صفحة الجمعٌة:  

1ط -*مركز ثانً: مفرق المرج، بناٌة الصٌفً                                  265 08-512    81-110 111 الطرٌق العام  –مركز رئٌسً: خربة روحا  * 
الطرٌق العام -عٌتا الفخار :ثالث *مركز 463 08-563  

   
81 110 111    أو عبر اإلتصال على الرقم عصراً، 3:00 – 1:00والسبت من الساعة  ألربعاءٌومً ا 

 1029آب    32آخر مهلة لتقدٌم الطلبات الجامعٌة و طلبات التعلٌم المهنً هً  

 1029أٌلول   30الطلبات المدرسٌة آخر مهلة لتقدٌم 

 

     ......    ............. توقٌع الطالب:  .................................................. اسم وتوقٌع ولً األمر:
 

 ............................: .التاريخ  .......................................... مستلم الطلب من قبل الجمعٌة:

http://www.bekaayouth.org/

