
 

 

 

 51/70/8752التاريخ:

( حي حلرسسس دن ك ن  8102/8102تعلن مؤسسسسرسسس  ديوك شن فند سسسن ح ب بن حوس يل  شنورسسسادس ني  وعل شنرسسس في  نعل   
 :كحًقل نلولني

 .حديل يعب(، كنن تقبس شن لبلت 2/2/8102يروير حوس يل  شنورادس ني    ديوك شن فند ن ح ب حّوى تلديخ      .0

ن فند سن ح ب ت سيس ييدا شنوصاالت نليويدنين من بلب  شننليفي  شنعلم  كبلب  شنبللنفديفا شنن ن م    ديوك ش    .8
، -تر د –ال  نشنفن بلى مقلبب شنبدشسسس ، ّكّمل بلب  شنيليرسسودر حبل  شنورسسادس ملوفص نلوصاسساسسلت شنولند ي  ن   بر د  

 ."كشالقوالن، كشنبد رة، كه بس  زدشبد 

اسسسسبشقد  كشن سسسسللحد  حي شطودلد شن لب  كحوى تافن شني لحرسسسس  مل ددن شن    بلنن ، حي حل  حوى ي لحظ بلى شني    .3
تفشصسس خسصم ما ّم من مفيلي شنيؤسسرس  نل ير حي بلي معدن سسوقف  ش نشدة بسل  يلسون ل  هنش شن لني من ح  

 .شني لحر ، ألّيعل تعوبره يفع من ّيفشع شني رف د  كشنفشس  

وم شنوقددم كحقعل هيي  خسسسسسسسسسسصاسسسسسسسسسسد  شن لني  شننق  كشنقفة( ك ن  من ط   مق ا شنلدب ف شنيرح  شنيعل در شنوي سسسسسسسسسسسد    .4
 ."يلن لي، كشنو ادس شنعليي، كشنفضا شاليويلبي كشالقوالنم نلعلئل 

بلى شن لني شدحلق مق ا شنلدب ف يلن لي، كحي حل  نم  وم شدحلقه سسسس  سسس ر بسسسسلدن السسسسون لئه من شني لحرسسس ، ما     .5
 .شنعلم ّن مق ا شنلدب ف طلص دلا   شنوقددم؛ كندس نل  ر

ت سسسسسسورح شني    ّن يلفن شنيوقب  من سسسسسسسللن ق لع لنة كشن سسسسسسل  شن ر د ، شن لصسسسسسسلدن بلى خسسسسسسعلنة شننليفي  شنعلم      .6
 .%25عب  ال يقس بن يي

ي سسسسورح بلى شنيوقب  من ب   شنبللنفديفا شنن ن ال  نشنفن بلى مقلبب شنبدشسسسسس   كشنيليرسسسسسودر( ّن ال يقس معب      .7
 .ّث ل  تقبيم شن لي %21كشنيعب  شنورشكيي شنالمعي بن  %25شننليفي  شنعلم  بن 

 .نن يقبس شنيرالدن يلنالمع  بلى شن يل  شنيفشزم     .2

  و يس شن لني مرؤكند  ّم ددليلت لدر ص د   حي بلي شني   .    .2

 .تقبيم شن لي ال يع ي شالسوللنة من شني         .01

 : وم تقبيم شن لبلت إناوركيًدل بلى شنرشيط شنولني       .00

.com/applyhttps://reacheducationfund/ 

 

 

 عمادة شؤون الطلبة

 والمنح والمساعدات القروض قسم

 جامعة بوليتكنك فلسطين
 

 الطلبة شؤونعمادة 

 

Palestine Polytechnic University 

Deanship of Students Affairs 

 

 
 

 

 

 

 2019-2018للعام  ريتش إديوكيشن فندإعالن بخصوص منحة 

  

https://reacheducationfund.com/apply/

