
 

 
 

 

 

 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 ةة   يةة يلتعليم يلمنحعن فتح  ةة ا يلتيةةليا ل ينةة م   ف  عمةة ن لجنةة  يليتيا يلعي  جمعيةة  تعلن 
 يلخميسيوا ولغ ي   6/8/9102 يلمويفق يلثالث ءعت ة يي  من يوا يوذلة  يلفلسةةةةةةةطينية  يلجة معة   
 يلت ييخ. ذل ا  عل يليأي طلا ولن يعتمل ، 5/2/9102يلمويفق 

من خالس مييسةةةةةةةلتن  ع ي يل ييل يلجة مع  أو يمكن يلحصةةةةةةةوس علم نسةةةةةةةخة  من طلةا يلتيةليا من
 .araborphanscommittee40@gmail.comياللكتيون  للجمعي  

 يعتمل لنو إلم عنوين يل ييل ياللكتيون  للجمعي  مع يلوث ئق يلمطلو   مع أيلطلا  يلط لا ييسةةةةس
 . لون إيس س يلوث ئق يلمطلو   طلا أي

أو  1126965656116 جمعيةة يلييجم يلتكيا  ةة التصةةةةةةة س علم  ةة ت   يلمعلومة  لمزيةل من 
 .يلمذكوي أعالهمييسلتن  ع ي يل ييل ياللكتيون  

ين م لي   غيي يلي ليطل   يلم لي لللعا "جمعية  لجنة  يليتيا يلعي  " جمعي  خييي  تسةةةةةةةعم لتيليا يل
 إعط ئها قيوض حسةةةةةةةن   لون ف ئل  ومنح  كم س تعليمها يلج مع يتة ا علم إيأليتة ا وغيي من يأل

 جزئي  أو كلي .
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منح طل   فلسةطين    منح جزئي  تعطم للطل   يلمتفوقين ف  يلج مع   يلفلسطيني  ويلذين ال يستطيعون تغطي  

تيييا ح يللييسةةي  وتع ئ  يلطلا وتيوا يلجمعي   نفي تها يللييسةةي   حيي يتيلمون  طلا يالسةةتف ل  من  ين م  يلمن

وضةةةعها وفي  للمع ييي يلمعتمل  من ق له  وتحليل يلمي ولين منها ضةةةمن يل ين م ، تغط  يلمنح  تكلف  يلسةةة ع   

لين ي ف  يلسةةةن  وتجلل سةةةنوي   ف  ح س يسةةةتمييي ينط  ع يلاةةةيوط علم يلط لا  9111يللييسةةةي   سةةةي  أعاله 

 .يلجمعي    لوث ئق يلمطلو  لتزيمه  تزويل يو

 التقديم للمنحة شروط 
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