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ترتيب الوثائق في عملية إدخالها في نظام الطالب حسب  / نرجو الوثائق  

 بجانب ما تم ارفاقه  (   )  مع وضع عالمة  التالي،التسلسل 

 
 شروط الحصول على الحاسوب

 .التأكد من استكمال البيانات والوثائق املطلوبة  توقيعها وختمها من الجهة املختصةتعبئة جميع بيانات االستمارة مع  -1 

 للطالب املواطن 

)بعد درهم،  1011أسرته عن الفرد من دخل أال يزيد 

  املديونية إن وجدت( واحتسابخصم االيجار 

  للطالب املقيم 

درهم، )بعد  011عن سرة الأالفرد من أال يزيد دخل 

 املديونية إن وجدت(. واحتسابخصم االيجار 

 

 أو املقيم /للطالب املواطن  -2 
  صورة من الهوية االماراتية للطالب وولي امره . 

  ل ( حديثة/ الم / املعي)البولي المر شهادة راتب من نسخة 

  متتالية نسخة من كشف حساب البنكي مفصل آلخر ثالثة أشهر 

 من عقد إيجار السكن  نسخة 

 ترونية كالوراق املطلوبة اعاله نسخ ال مالحظة : جميع

 
 الستعمال املوظف املختص 
 ( قد تم استالمه من ولي المر وإرفاقه بالدراسة  اقر أن جميع ما وضع بجانبه عالمة )  

 
 .................................................................التوقيع: ...................  .................................................................................................االسم : ..........................

 

 إلستعمال ولي األمر ) إلزامي (
 في رفضأشهد أن كل ما ورد في هذا الطلب وكل املرفقات صحيحة ، ومسؤول  

ً
 مسؤولية كاملة عن أي معلومات خاطئة أو ناقصة قد تكون سببا

الستالم الرسائل النصية الخاصة باستالم الحاسوب  2112/2121الطلب .وأقر أن رقم الهاتف املذكور صحيح وساري املفعول خالل العام الدراس ي 

أترجاع الوثائق املقدمة ، وللوزارة الحق في توفير الحاسوب من عدمه وال يحق لي املطالبة باس

أ................................................................................... التوقيع:................... .......................................................االسم ..........................................................

 الحق في رفض الطلب  املساعدة، وللوزارةنقص املستندات املطلوبة يلغي حق الطالب في الحصول على 
 رأي ومالحظات املوظف املختص إن وجد 
 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 



 
 
 

 9112/9191للعام الدراس ي  بيانات الطالب-1 

 االسم بالكامل   املدرسة 

 الجنسية  الصف 

 رقم الهوية اإلمارتية   رقم الجواز  

 رقم الطالب  رقم خالصة القيد/ رقم اإلقامة املوحد 

 اسم املدرسة املتوقع انتقال الطالب لها العام الدراس ي القادم 

تصنيف الحالة :  -9  

بيانات ولي األمر لكل من األب واألم أو املعيل إلزامية ،وفي حال نقص البيانات يرفض الطلب -3  

 البيانات  ) الزامي(1ولي األمر   ) الزامي(9ولي األمر  

 االسم الكامل  

 عالقته بالطالب  

 رقم خالصة القيد / رقم االقامة  

 رقم الجواز  

 الوظيفة /مكان العمل  

 الراتب الشهري   

 رقم الهاتف النقال  

بيانات األسرة :  -4  

مالحظة / يرجى حساب عدد أفراد األسرة ) مع الوالدين ( ما عدا األبناء املوظفين واملتزوجين ، مع 

 ضرورة التأكد من وجود األبناء داخل الدولة بالنسبة لألسرة املقيمة 

 
 عدد أفراد األسرة

بيانات السكن : -5  

سكن مشترك مع األهل  ◌إيجار                  ◌                ملك◌              حكومي ) بيت شعبي(◌  نوع السكن 

ضمن محموع الرواتب مع وجود ما يثبت ذلك في الوثائق الثبوتية املرفقة .- -إذا كانت تعمل -مصادر الدخل :الرجاء حساب راتب األم  -6  

 املجموع                
 شؤون القصر        

 ( )األيتام               
 االجتماعيةالشؤون    

 النفقه          

 الطالق( )حاالت    

 مجموع الرواتب         

 األم(راتب -األب  )راتب    
 مصدر الدخل       

 املبلغ     

 املبلغ باألحرف     

اإللتزامات الشهرية : -7  

 االلتزام الشهري                               ايجار السكن الشهري              قيمة القسط البنكي شهريا         املجموع             

 قيمة القسط الشهري ) باألرقام (   

 قيمة القسط الشهري باألحرف ) تفقيط (    

طريقة حساب صافي الدخل للفرد الواحد في األسرة-8  

عدد افراد األسرة )     ÷  الشهرية )                    (  االلتزامات -قيمة الدخل الشهري )                       (   

)               ( = ) 
 طريقة حساب صافي الدخل للفرد الواحد في األسرة 

 بيانات املوظف املختص بدراسة الحالة -2

 االسم  املسمى الوظيفي  التوقيع 

 

 ◌) دخل ضعيف(     ◌أبناء مقيمين              ◌رعاية وكفالة )تبني (         ◌أبناء مواطنات               ◌أبناء شهيد        ◌أيتام       ◌

 ليس ما سبق


