
 

 
 ستمارة طلب منحة للطالب اللبنانیین في الخارجا

 
 معلومات شخصیة

 االسم الثالثي:

 العنوان في الخارج:

 العنوان في لبنان:

 الھاتف:

 البرید االلكتروني:

 

 معلومات حول الجامعة:

:انت جامعة خاصة او رسمیة)ك إذا(مع تحدید ما  اسم الجامعة  

 العنوان:

 الھاتف:

 البرید االكتروني:

 

 المرفقات:

 جواز السفر -
 البطاقة الجامعیة -
 .2020-2019 الدراسي والعام الحالیة الجامعیة للسنة الجامعة من تسجیل شھادة -
 االلكترونیین ماھوبریدی ھاتفیھما رقم تتضمن استاذین من 2 عدد توصیة رسالة -
 الجامعة من فصلین آخر عالمات كشف -
 المدفوع غیر المتوجب باالیجار السكن مالك من افادة أو الجامعة من المستحقة واالقساط بالرسوم بیان -

 عنھا. یستحق التي والمدة
أو تحدید الوسیلة  الطالب) للتمكن من تحویل المنحة الى SWIFT CODE(و  )IBANو( رقم حساب -

  المبلغ.الممكنة لھ الستالم 
او اثبات عن كیفیة  2021-1-1افادة بالرصید) في الخارج للطالب منذ  (ولیسكشف حساب مصرفي  -

 ، منحة الخOMTاستالمھ مصاریف اقامتھ (تحویل 



 
 2021-1-1كشف مصرفي (ولیس افادة بالرصید) للوالدین في الداخل منذ  -
ة اللبنانیة) ولیس مرض حفي حال معاناة الطالب من مرض مستعصي (حسب معاییر وزارة الص -

 مؤسسة او الموظفین تعاونیة مثل العالج تؤمن التي الجھة من او االقامة بلد من طبي رتقری مزمن،
 تأمین.. اوشركة الصحة أووزارة االجتماعي الضمان
 الطالب فیھا یشرح المساعدة، تستوجب التي واالجتماعیة المادیة لظروفا تبیّنمن ثالث فقرات رسالة 
 (عقد ونفقاتھ ..)الطالب عمل ،الوالدین عمل ونوع االھل (منح، دخلھ مصادر تضم ھ،طلب حیثیات
 الوضع. دقة تبین وثائق بایة معززة الخ..). التاتصا ،ءكھربا نقل، فواتیر ایجار،

 
 
 
 
 
 
 

مسؤولیة اي معلومة خاطئة واردة  صحیحة واتحملاتعھد بأن المعلومات الواردة في ھذه االستمارة 
تحتفظ وزارة الخارجیة والمغتربین بحق طلب اي مستندات اضافیة للتثبت من صحة المعلومات   فیھ.

 وبحق مقاضاة اي جھة قدمت معلوات او مستندات غیر صحیحة. الواردة في االستمارة
 
 
 

 التوقیع والتاریخ.
 
 
 
 

 للبعثة التي یقیم ضمن صالحیاتھا البرید االلكترونيوالملف كامالً على  االستمارةمن نسختین  لبایرسل الط
 :لمخصص لھ في وزارة الخارجیة والمغتربینلى البرید االلكتروني اا(cc)نسخة كما یجب ارسال 

Mofa.scholarship@foreign.gov.lb 

(منتصف 2021كانون االّول  15في مھلة أقصاھا نھایة یوم األربعاء الواقع فیھ تنتھي مھلة تقدیم الملفات 
 بتوقیت بیروت).اللیل 

عانوتي لمزید من االستفسار  منیرالدبلوماسي في السلك  یمكنكم التواصل مع رئیس الدائرة الثقافیة المستشار
 االلكتروني:حول االستمارة والوثائق المرفقة على البرید 

Mounir.anouti@foreign.gov.lb 


