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 االسم رباعي  

 الجنسية  

 تاريخ امليالد  

 رقم الهوية / االقامة  

 منطقة السكن  

 املؤهل العلمي الحال  

 املؤهل العلمي املطلوب  

/ التخصص   الجامعة املرغوبة  
 املطلوب 

 الحالة الوظيفية   

 رقم التواصل   

 معرَف اول ) اسم ، رقم للتواصل (   

 معرَف ثاين ) اسم ، رقم للتواصل (  

 االسم رباعي  
 الجنسية  
 تاريخ امليالد  
 رقم التواصل   
 رقم الهوية / االقامة  
 صلة القرابة مع الطالب  
 منطقة السكن  
املهنة    /جهة العمل    
 الراتب االجامل   
 معرُف اول ) اسم ، رقم للتواصل(  
 معرُف ثاين ) اسم ، رقم للتواصل(  

 االسم رباعي  
 الجنسية  
 تاريخ امليالد  
 رقم التواصل  
 رقم الهوية / االقامة  
 صلة القرابة مع الطالب   
 منطقة السكن  
 جهة العمل   
 الراتب االجامل   
 معرُف اول ) اسم ، رقم للتواصل(  

 معرُف ثاين ) اسم ، رقم للتواصل(  

املتعاقد  بيانات   بيانات الطالب   

الكفيل الغارم   بيانات    

 مالحظات : 

يف حال ان الطالب حالته الوظيفية )موظف ( ،يتم تعبئة بيانات الطالب و   
 بيانات الكفيل الغارم فقط .. 

عمل ( ، يتم تعبئة بيانات  اما يف حال ان الطالب حالته الوظيفية )بدون 
 الطالب ، بيانات املتعاقد و بيانات الكفيل الغارم .. 

 

تعليمي  ال مسلك منوذج طلب قرض  
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 اسم الفصل  املبلغ املطلوب  سنة الفصل  مالحظات 
 الفصل االول    
 الفصل الثاين   
 الفصل الصيفي    
 الفصل االول    
 الفصل الثاين   
 الفصل الصيفي    
 الفصل االول    
 الفصل الثاين   
الصيفي الفصل      
 الفصل االول    
 الفصل الثاين   
 الفصل الصيفي    
 الفصل االول    
الثاينالفصل      
 الفصل الصيفي    
 الفصل االول    
 الفصل الثاين   
 الفصل الصيفي    

 يخص التخصصات الطبية فقط  املبلغ املطلوب للسنة  تاريخ بداية السنة 
 سنة االمتياز   

 اسم املخول بالتوقيع  
 التوقيع  

تعليمي  ال مسلك منوذج طلب قرض  
 

 جدول الفصول ، الستخدام الجامعة  

ختم قسم القبول 
 والتسجيل

   الستخدام مؤسسة سليامن الراجحي للتمويل التنموي  

 توصية منسق القروض  

قيمة مساهمة الطالب                   عدد االقساط         املبلغ املوىص به               

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

                           التوقيع

رشف الصندوق توصية م   

مة مساهمة الطالب                   عدد االقساط املبلغ املوىص به                     قي  

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

                           التوقيع

مدير العمليات  توصية    

 املبلغ املوىص به                     قيمة مساهمة الطالب                   عدد االقساط 

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

                                      التوقيع

)   ( موافق                  )   ( غري موافق   يس التنفيذي :قرار الرئ   

............................................................. ................مالحظات اضافية : ...................  

 التوقيع                                      

. .................................. قيمة املديونية السابقة :  


