Scholarships University of Palestine
منح الدراسية من جامعة فلسطين لعام 6102

برنامج المنح لعام 6102
منح الثانوية العامة:
-

-

-

الطالب الحاصل على معدل  01%فأعلى في الثانوية العامة يحصل على منحة  011%على مدار
سنوات الدراسة في جميع التخصصات ماعدا طب األسنان فالمنحة المخصصة لطب األسنان 62%
للطالب الحاصل على معدل  02%فأعلى.
منحة كلية الصيدلة  011%للطالب الحاصل على معدل  02%فأعلى في الثانوية العامة على مدار
سنوات الدراسة ومنحة  21%للطالب الحاصل على معدل  0.40%-01%في الثانوية العامة على
مدار سنوات الدراسة.
يستمر الطالب في الحصول على المنحة طالما حافظ على معدل تراكمي  ، 01%في حال انخفض
المعدل عن  01%إلى  01%تصبح المنحة .21%

 منحة كلية التربية:
-

الطالب الحاصل على معدل  01%-0040%في الثانوية العامة يحصل على منحة  21%على مدار
سنوات الدراسة بشرط أن يحافظ على معدل تراكمي .01%

 منح االمتياز:
-

منحة  011%للطالب الحاصل على معدل فصلي اليقل عن .02%
منحة  21%للطالب الحاصل على معدل فصلي اليقل عن  01%ماعدا كلية طب األسنان.

 حفظة القرآن الكريم:
-

يمنح حافظ القرآن الكريم منحة بنسبة  21%من الرسوم الدراسية تجدد بشكل سنوي بشرط اجتياز
امتحان التسميع و أن أال يقل معدله الفصلي عن .01%

 منحة األخوة:
-

يتم منح إعفاء لألخوة الدارسين في جامعة فلسطين بنسبة  21%من الرسوم  ،للطالب األقل رسوما.
يتم منح إعفاء لألخوة الثالثة الدارسين في جامعة فلسطين بنسبة  011%من الرسوم للطالب األقل
رسوما.
كل أخ إضافي يحصل على منحة .21%
تعامل زوجة الطالب أو أبناؤه معاملة األخ.
إذا كان اإلخوة في كلية طب األسنان يمنح كل منهم .01%

 الشهداء واألسرى:
-

يمنح أبناء الشهداء منحة بنسبة  011%من الرسوم الدراسية على مدار فترة الدراسة تجدد بشكل
فصلي بشرط أال يقل المعدل الفصلي عن .01%
يمنح األسرى أو زوجاتهم منحة بنسبة  21%من الرسوم الدراسية على مدار فترة الدراسة تجدد بشكل
فصلي بشرط أال يقل المعدل الفصلي عن .01%
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 منحة موظفو الجامعة:
-

يمنح أبناء الموظفين أو أشقاؤهم أو الزوجة إعفاء  62%شريطة الحصول على معدل تراكمي 01%
خالل دراسته الجامعية في جميع التخصصات ويجدد اإلعفاء بشكل فصلي.

 منحة مجلس األمناء بنسبة .011%
 منحة مجلس اإلدارة بنسبة .011%
 منحة الجئ سوريا بنسبة .011%
 منحة أزهرية لطلبة المعهد األزهري بنسبة  01%لعام دراسي واحد.
 منحة رياضية بنسبة  01%لعام دراسي واحد.

