
 

 
 

 

 

  تعليمية جامعية منحإعالن عن توفر 

 هل أنهيت دراستك الثانوية بنجاح؟ 

 هل حصلت على مقعد جامعي؟ 

 هل بدأت بالدراسة الجامعية وتعذرعليك متابعة تعليمك ألسباب مادية؟ 

 هل تبحث عن مساعدة بتمويل دراستك الجامعية؟ 

  لنمضي معا  نحو المستقبل اآلمن نمد لك يدنا  نحن 

لطل نن   يلتعليمينن  يلمنننبانن  فننتب  نن د يلتبننايع ل  ننن م   فنن  امنن   لجننن  يليتننيع يلع  نن جمعينن  تعلنن  
 يألحناينوع ولغ ين   15/08/2017يلمويفن    يلثالثن  وذلن  عات ن  يم من  ينوع يلفلسطيني  يلج مع ت 
  يلت  يخ. ذل ع  عا بايأي طلد ول  يعتما ، 17/09/2017يلمويف  

منن  بننالى م يسننلتن  ا نن  يل  يننا  يلج معنن  أو يلتبننايع منن يمكنن  يلحلننوى النن  نسننب  منن  طلنند 
 . araborphanscommittee40@gmail.comياللكت ون  للجمعي  

 يعتمنا ولن  عل  اننوي  يل  ينا ياللكت ونن  للجمعين  مع يلوث ئ  يلمطلو   مع أيلطلد  يلط لد ي سى
 . او  ع س ى يلوث ئ  يلمطلو   طلد أي

أو  0096265656003 جمعينن يلي جنن  يلتكنن ع   التلنن ى النن   نن ت   يلمعلومنن تلمزيننا منن  
 .يلمذكو  أاالهم يسلتن  ا   يل  يا ياللكت ون  

م طل ن  يلمن اي للااع "جمعي  لجن  يليتيع يلع   " جمعي  بي ي  تسنع  لتبنايع يلن غين  يلبن ا ي  م اين 
 إاطن ئ ع رن وح حسنن   ناو  ف ئناح ومننب  كمن ى تعلنيم ع يلجن مع يت ع الن  عيأليت ع وغي  م  يأل

  جزئي  أو كلي .
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 التقديم للمنح شروط 

منح طلبة فلسطين هي منح جزئية تعطىى للطلبىة المتقىو ين فىي الجامعىات القلسىطينية والىذين ع يسىتطيعون  

تغطية نققاتهم الدراسىية بحيىث يتقىدمون بطلىب ااسىتقادة مىن برنىام  المىنح الدراسىية وتعبئىة الطلىب وتقىوم 

ن مىىنهم ضىىمن البرنىىام   تغطىىي الجمعيىىة بتقيىىيم وضىىعهم وفقىىا للمعىىايير المعتمىىدة مىىن  بلهىىا وتحديىىد المقبىىولي

دينار في السنة وتجدد سنويا  في حال إسىتمرار إنطبىا   2000المنحة تكلقة الساعات الدراسية بسقف أعاله 

 . وإلتزامه بتزويد الجمعية بالوثائق المطلوبةالشروط على الطالب 
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