
 

منحة د. سالم خم,س للعام 2022/2023 

 " عات من عائلة وأصدقاء د. سالم خمDس تكA@ما وتخل*دا لروحه. و56 ع4ارة عن تغط*ة مال*ة لفصل$# OPت Qتقوم المنحة ع
" aشمل الرسوم الدراس*ة ومصار@ف المعDشة، و@تم التقدم لها والتنافس عليها Xل عام.  أcادbمي$#

  
  : 8 تنقسم المنحة ا= قسم:9

" قاgلة للتجدbد. 1) " دراسي$# تغط*ة تjال*ف الدراسة: تخصص لتغط*ة الرسوم الدراس*ة لمدة فصل$#
تغط*ة مصار@ف المعDشة. 2)

معاي9E االختBار: الحاجة االقتصادbة، والمحافظة عQ أداء وتحص*ل أcاد5mb ج*د. 

 Qاالخت*ار ع #Pح النط4اق معاي tu قدم فيهاb وط التقدم:  تعبئة النموذج المرفق إضافة لرسالة موقّعة من الطالب JK
نامج عليهم تقدbم كشف عالمات.  OPالg حال*ا " الطلب. gال�س4ة للطل4ة الملتحق$#

نامج ورفع توص*ة ل�ل*ة الدراسات العل*ا.  OP5 طل4ات المنح من ق4ل لجنة ال
آلBة االختBار: يتم ال4ت �"

وط المنحة:   JK
5 وعلم الب*انات.  ا.

5 االحصاء التطب*��
"� #Pكون المتقّدم�ة من طل4ة برنامج الماجستb أن 

أن bكون التحص*ل األcاد5mb للمتقّدم�ة ج*د عQ األقل. ب.

5 ت. 5 الــــفصول ال��
"� B+  ــــقل عــــنb 5 الmbــــادcتــــحص*ل أ Qــــالــــحصول عg وط tــــل*ه م�b اســــتمرار الــــمنحة لــــلفصل الــــذي

تغطيها المنحة. 

hmhassan@birzeit.edu) 5  او 
"ªو �P«د االل@ OPال Qنامج ع OPقة التقدم: يتم ارسال النموذج والمرفقات لمدير الLMط

 office.grdn@birzeit.edu و±سخ(director.asds@birzeit.edu
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طلب منحة (وقفیة د. سالم خمیس لبرنامج ماجستیر االحصاء التطبیقي وعلم البیانات) 

یعبأ ھذا النموذج ویسلم لرئیس البرنامج الذي یرغب الطالب العمل بھ مرفقا بھ صوره كشف العالمات 

أوالً: المعلومات الشخصیة: 

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

                               االسم األول       اسم األب                          اسم العائلة 

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

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

ثانیاً: األمور األكادیمیة:  

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

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

معدل الثانویة العامة: ........................              سنة التخرج: ....................... 3.

برنامج الدراسات العلیا التي ترغب في االلتحاق بھ (او ملتحق بھ): ......................................................... 4.

ثالثاً: الخبرة العملیة:  

الخبرة العملیة:  1.

مالحظة: قد یتم إجراء مقابلة مع المتقدم للمنحة من قبل لجنة البرنامج 

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

توصیھ لجنة البرنامج  •
 

التوصیة:         موافقة              عدم الموافقة 

قیمة المنحة: 

طبیعة العملالفترة الزمنیةاسم المؤسسة

الرقم الجامعي: الفصل والسنة:            


	شروط المنحة:

