
 
 

 "ة6نواعتلا ة6ئزجلا ةحنملا" +*ياعمو طو"!
CD +*تسجاملا جمارب ة=لطل ةمدقملا

E ز+*ب ةعماجGفظوملا نم تM+D CD
E ألاو صاخلاو ماعلا عاطقلاSTE ءاضعأللو 

CD
E اقنلاYة6نهملا تا  

 
 :ةمدقم
?<ظوم تاردق ة1منت وه "ة1نواعتلا ة1ئزجلا ةحنملا" فده نإ

 فادهأ عم قفاوتي امI صاخلاو @Fهألاو ماعلا عاطقلا @
?TU Vتسجاملا جمارب

 .تXزTUب ةعماج @
 
 ،ا1لعلا تاساردلا ةkلطل ةعماجلا اهحh1ت ىرخأ حنم نع الcدI تسbل "ة1نواعتلا ة1ئزجلا حنملا" ەذه :ةماه ةظحالم
املع ."ةلومم عــــXراشم Fع حنملا" وأ "ثحkلاو ةساردلا حنم" وأ "ثحkلاو سqردتلا يدعاسم" لثم

v
 Iس هنأyمت 

  .نالعإلا اذه نع ةلصفنم ةق�XطI اهطو~{و حنملا كلت نع نالعإلا
 
 :ةماع ئدا=م
?V كلذل ةمزاللا ة1لاملا دراوملا رفوتب طkترم TUتسجاملا جمارب ةkلطل حنملا مcدقت نإ .1

 .تXز TUب ةعماج @
?V ة�بلاطلا لوبق نإ .2

 .ةحنملا Fع لوصحلا نع امامت لصفنم TUتسجاملا جمارب دحا @
?V ةساردلا ة�Tف لالخ ?�Uلماعلا ةkلطلل حنملا �عت .3

 ءاضعأللو صاخلا وأ @Fهألا وأ ماعلا عاطقلا تاسسؤم ىدحإ @
V?
 .ة1نهملا تاIاقنلا @

 ةcأ وأ ةkتكملا ?�Uمأت وأ ل1جسhلا موسر @�غت الو ،طقف ةدمتعملا تاعاسلا موسر نم )%30( ةحنملا @�غت .4
 .ةداعملا تاقاسملا موسر ةحنملا @�غت الو ة�بلاطلا Fع ةعماجلا اهقحتس� ىرخأ موسر

  :ةعماجلا نم حنم Fع ?�Uلصاحلا ةkلطلل ةداعملا تاقاسملا صوصخI ةعماجلا سلجم رارقI ما?�Tلالا .5
 قاسملا طسق نم ءافعإلا ،ةkلطلل ةعماجلا اهرفوت @�¢لا حنملا نمض ة1ساردلا طاسقألا نم ءافعإلا لمش� ال"
 نمض – رخآ ب¦س يأل وأ لدعملا عفرل وأ باحس¨الا وأ بوسرلا ب¦س¥ ءاوس ة1ناث ةرم بلاطلا هل لجس� يذلا
?V ه1لع ذإ – ة1مcدا»ألا ةمظنألا هI حمس� ام

 ".الما قاسملا طسق عفد ةلاحلا ەذه @
 

M+D CDلماعلا ة=لطلل ةحنم Tع لوصحلا طو"!
E يطسلف تاسسؤمe6ةماع ة: 

 @�¢لا ة1نهملا ةIاقنلا نم وأ( صاخلا وأ @Fهألا وأ ماعلا عاطقلا تاسسؤم ىدحإ نم ةحنملل حيشرت Fع لوصحلا .1
 نم نوكc تاIاقنلا نم اهTUغ وأ ?�Uسدنهملا ةIاقن وأ ءاkطألا ةIاقن وأ ?�Uماحملا ةIاقن لثم بلاطلا اهيلإ @±ت°ي
 .)اهعم ة́ا~{ ةقالع ر³Xطت ة1نعملا ةدحولل د1فملا

?V ةحنملل بلطلا مدقم لمعc نأ .2
 يأ( ةتباثو ةلما ةف1ظوب صاخلا وأ @Fهألاوأ ماعلا عاطقلا تاسسؤم ىدحإ @

 .)ة1ئزج ةف1ظوب الماع وأ اعوطتم وأ عو~µم Fع سbل
?V ة1لاملا ةرئادلا نم بلاطلا ?¶حc نأ .3

  .هل1جس� ت1¸ثhب ماق هنأ تk·ي ام تXز TUب ةعماج @
 2023-2022 لوألا لصفلا Fع ?�Uلوبقملا ةkلطلا نم ةسمخ نع د¹Xي ال ام را1تخاI جمانرب ل ةنجل موقت .4

 ةحنملا Fع لوصحلل ة1نهملا ةIاقنلا نم وأ صاخلا وأ @Fهألا وأ ماعلا عاطقلا تاسسؤم ىدحإ نم ?�Uحشرملاو
 :ة1تآلا TUياعملا Fع ًءانب



 .صصختلاI اهتقالعو ة�بلاطلا لمع ةع1بط •
?V لوبقلا TUياعمل Fعألا ع³مجملا •

 .جمان¾Tلا @
 .اهنع رداصلا حيش�Tلا باطخ Fع ًءانب بلاطلا ل1هأت ¿إ  ةسسؤملا ةجاح •
 
 
fبلاطلا دقفhةحنملا ة CD

E ة6تآلا تالاحلا: 
اcأ نأ ?�Uبت اذإ .1

v
 بلطل همcدقت دنع اهركذ @�¢لا كلتل ةقIاطم TUغ حنملا TUياعمو طو~µ¥ ةقلعتملا تامولعملا نم 

  .قاحتلالا
?V ام وأ( %75 نع @±»ا�Tلا هلدعم ?Áدت اذإ .2

?V )فورحلاI تامالع نم اهــXواس� @
?V هتسارد لالخ لصف يأ ةcاهن @

@ 
?V %75 ¿إ @±»ا�Tلا هلدعم عفترا اذإ بلاطلل ةحنملا داعتو .جمان¾Tلا

   .ه1لc يذلا لصفلا @
?V ة1مسرلا تائيهلا نم ة1¸يدأت وأ ة1مcدا»أ ة³Ãقع ةcأ هقحI ردص اذإ .3

 .ةعماجلا @
 
  :ة6نواعتلا ة6ئزجلا ةحنملا دfدجت

• cدجت نوكcانوهرم ةحنملا د Iبلاطلا ما1ق Iلاhب ك1¸ش�U? لا ةسسؤملا¢�@ cلا�ةعماجلاو اهب لمعT¾جمان 
  .جمان¾Tلا ةنجل نم ريدقتÃو

 ةعماجلا نم ة1فاÅلا ة1لاملا دراوملا رفوتب ةطو~µمو ة1لصف ةحنملا دcدجتب جمان¾Tلا ةنجل ة1صوت نوكت •
  .ة³Xنسلا اهتنزاوم نمض

املع •
v

 Iب ةعماج اهتصصخ @�¢لا ةنزاوملا نأTUزXكت ت>?
 نم بلاط 50 @¿اوحل "ة1نواعت ة1ئزج حنم" ة1طغتل @

?<كتو 2023-2022 لوألا لصفلا Fع اولkق نيذلا
?Áاثلا لصفلا Fع بلاط 50ل ةحنملا ة1طغتل @

@ 2022-
?<كت ةنزاوم ةعماجلا تصصخ ام .2023

 ةحنملا Fع اولصح نيذلا نم بلاط 50ل ةحنملا دcدجتل @
  .2022-2021 ماعلا لالخ

• cاهنلا رارقلا نوكÁÆ
@ I¹كرم ةنجل نم ة1صوتب ةحنملا صوصخXع ةF ع ا1لعلا تاساردلا ىوتسمF ام ءوض 

cلط نم اهلصkلا ناجل نم تاT¾جما.  
 
 
  :ة6نواعتلا ة6ئزجلا حنملاY ةصاخلا تا=لطلا ةعYاتمل ةحm*قم د6عاوم

  .ةفاضإلاو فذحلا ة�Tف ةcاهن �¢ح جمان¾Tلا ةنجل ¿إ هم1لس�و قفرملا جذومنلا ةئبعت متي •
 حنملا دcدجت صوصخÃو ة1نواعتلا ة1ئزجلا حنملل ةدcدجلا تاkلطلا صوصخI اهتا1صوت جما¾Tلا ناجل عفرت •

?�U? Vلوبقملا ةkلطلل ة1نواعتلا ة1ئزجلا
  .@Èاردلا لصفلا ةcادI نم ثلاثلا ع³بسألا ةcاهن لkق ةقIاس لوصف @

 ناجل نم اهدرت @�¢لا تاkلطلاI اهتا1صوت ا1لعلا تاساردلا ىوتسم Fع اهل1كش� متي @�¢لا ة¹Xكرملا ةنجللا عفرت •
  .@Èاردلا لصفلا ةcادI نم سداسلا ع³بسألا ةcاهن �¢ح جما¾Tلا
?V حنملا د1صرت متي •

   .@Èاردلا لصفلا ةcادI نم نماثلا ع³بسألا ةcاهن عم ةkلطلا د1صر @
 



 
                                                

نموذج طلب منحة جزئیة تعاونیة  

(اعفاء 30% من سعر الساعة األكادیمیة لطلبة الدراسات العلیا) 

للموظفین في القطاع العام والخاص واألھلي واألعضاء في النقابات المھنیة  
 

یعبأ ھذا النموذج ویسلم لمدیر البرنامج الذي قبل فیھ الطالب مرفق معھ رسالة اثبات من المشغل 

أوالً: المعلومات الشخصیة: 

اسم الطالب /ة:  ......................  ......................... ................................... 1.

                               االسم األول        اسم األب                          اسم العائلة 

معلومات التواصل: ھاتف/جوال............................... برید الكتروني................................  2.

    

مكان االقامة: ..................................       3.

مكان العمل................................................................... 4.

ثانیاً: األمور األكادیمیة:  

الجامعة التي تخرجت منھا: ..................................  الحقل الذي تخرجت منھ: ............................. 1.

شھادة البكالوریوس: المعدل العام.............  التقدیر:             جید        جید جداً      امتیاز.  سنة التخرج:..... 2.



تخصص الماجستیر الذي قبلت فیھ........................... 3.

الفصل الدراسي الذي قبلت فیھ في جامعة بیرزیت………………….. 4.

مالحظات إضافیة اذا وجدت: 

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

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

توقیع الطالب: .......................................................... التاریخ: ………………………… 

یعبأ ھذا النموذج ویسلم لمدیر البرنامج الذي قبل فیھ الطالب، مرفق معھ رسالة اثبات من المشغل. ویتعھد الطالب 
بالعمل على تعزیز التعاون وتوثیقھ بین البرنامج والجامعة من جھة والمؤسسة التي یعمل فیھا من جھة أخرى، بما في 
ذلك على سبیل المثال ال الحصر إمكانیة إبرام اتفاقیة تعاون مع الجامعة تخدم المصالح المشتركة خالل أربعة أشھر من 

تاریخ إقرارھا. تعتبر المنحة الغیة في حال لم یتم ذلك. 

من لجنة البرنامج الذي قبل فیھ الطالب، یوقع عنھا مدیر البرنامج •

التوصیة:       موافقة              عدم الموافقة 

رقم محضر اجتماع لجنة البرنامج الذي تم فیھ إقرار المنحة وتاریخھ:....................................... 

توقیع مدیر البرنامج .................................................  التاریخ: ................................. 

 __________________________________________________________________

من خالل عمید الكلیة •
 ...............................................................................................................................

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

توقیع العمید: ........................................................................ التاریخ: ............................... 



 _________________________________________________________________

قرار عمید الدراسات العلیا •
 .....................................................................................................................................

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

التوقیع ........................................................ التاریخ: .................................................. 

نسخة: نائب الرئیس للشؤون االكادیمیة 

یسلم إلى الدائرة المالیة للمتابعة:  
 .....................................................................................................................................

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

التوقیع ........................................................ التاریخ: .................................................. 
         


