
منح مجموعة االتصاالت للتعليم الجامعي والمهني 2018

آلية تقديم الطلبات "الكترونيًا فقط":

يتم تقديم الطلبات بشكل الكتروني من خالل صفحة الفيس بوك PalTel Group Foundation     باإلضافة الى  الصفحات التالية:
www.pa l te l foundat ion.ps  /  www.mohe.pna.ps  /  www.pa l te lg roup.ps  /  www.pa l te l .ps  /  www. jawwal .ps  /  www.hadara .ps  /  www.reach.ps  

      PalTel Group Foundation      JawwaL      Paltel       Reach      Hadara Internet Services      Paltel  Group

الموقع اإللكتروني ال يسمح بتعبئة الطلبات بعد إنتهاء الموعد النهائي وهو 5/8/2018 ويجب على الطالب تسليم الطلب المعبأ الكترونيًا بشكل مطبوع مع صورة من المستندات المرفقة الى أحد مراكز شركات مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية التالية :

1 - غزة – معرض شركة حضارة / ميدان انصار، برج مشتهى
2 - غزة – معرض شركة اإلتصاالت / المركز الرئيسي، شارع الشهداء

3 -غزة – معرض شركة جوال / شارع الجالء تقاطع شارع احمد عبد العزيز
4 - خانيونس – معرض شركة جوال / البلد منتصف شارع جالل

 PalTel Group Foundation أما بالنسبة للطالب المستفيدين من منح مجموعة االتصاالت الفلسطينية للمنح الجامعية في السنوات السابقة و المستوفيين لشروط استمرار المنحة بإمكانهم التواصل معنا عبر صفحة الفيس بوك
لالستفسار يرجى االتصال على الرقم 800-300-1700هذه المنح ال تشمل ابناء موظفي مجموعة االتصاالت الفلسطينية وشركاتها.

E – mail : info@paltelfoundation.ps

5 -  رفح – معرض شركة االتصاالت / الشارع العام الكراج الشرقي
6 - جباليا – معرض شركة جوال /دوار أبو شرخ، مقابل محطة العامودي

7 - النصيرات – معرض شركة اإلتصاالت / شارع السوق مقابل صيدلية زهور
8 - دير البلح – معرض شركة جوال / شارع الشهداء، بجانب الهالل األحمر

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي وبالتعاون مع مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية عن تقديم  منح جامعية ومهنية بدعم من شركاتها  ( جوال، بالتل، حضارة، ريتش)، سيتم البدء باستقبال الطلبات الكترونيًا للمنح الدراسية للعام 2018 وستشمل المنح 
الدراسية خريجي اإلنجاز لعام 2018 والمستوفين لشروط المنح باإلضافة الى الطالب الحاصلين على منحة مجموعة االتصاالت في االعوام السابقة والمستوفين لشروط استمرار المنحة.

التخصصات المشمولة بالمنح المهنية لعام 2018: 
1 - تصميم وتطوير صفحات ومواقع اإلنترنت                   باإلضافة الى مجموعة كبيرة من التخصصات المهنية المتنوعة 

2 - البرمجيات وقواعد البيانات                                         يمكنكم االطالع عليها من خالل زيارة صفحاتنا اإللكترونية
3 - التصميم الجرافيكي

4 - التصميم الداخلي ”الديكور“
5 - التصوير السنمائي

الكليات المعتمدة للمنح المهنية:

1 - جامعة فلسطين التقنية خضوري                           6 - كلية فلسطين التقنية / دير البلح
2 - جامعة فلسطين التقنية خضوري / فرع رام الله           7 - كلية األمة / القدس

3 - جامعة فلسطين التقنية خضوري / فرع العروب           8 - كلية الخليل للتمريض
4 - الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا - خان يونس       9 - جامعة بوليتيكنيك فلسطين

5 - كلية دار الكلمة                                                      10 - كلية الحاجة عندليب 

شروط  قبول طلبات المنح المهنية:

1 - أن يكون المتقدم مقيمًا في فلسطين 
2 - أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية ”اإلنجاز“ فقط لعام 2018 بنجاح.

3 - أن يكون مسجًال في إحدى الكليات الفلسطينية  وحاصل على قبول الكلية المعتمدة ضمن التخصصات المحددة أعاله فقط.
4 - أن تكون مدة الدبلوم سنتين فقط.

5 - أن يكون بحاجة مادية فعلية للمنحة وأن يكون قادرًا على إثبات ذلك.

التخصصات المشمولة بالمنح الجامعية لعام 2018:

1- الهندسة بفروعها
2- تكنولوجيا المعلومات 

3- العلوم اإلدارية واإلقتصادية
4- التمريض 

علمًا بأنه ستعطى نقاط إضافية في االختيار لتخصصات التمريض الزراعة والعلوم.

شروط  قبول طلبات المنح الجامعية:

1 - أن يكون المتقدم مقيمًا في فلسطين 
2 - أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية ”اإلنجاز“ فقط لعام 2018 بنجاح 

     على ان ال يقل معدل الطالب عن 85% 
3 - أن يكون مسجًال في احدى الجامعات الفلسطينية وحاصل على قبول الجامعة ضمن التخصصات المحددة أعاله فقط.

4 - أن يكون بحاجة مادية فعلية للمنحة وأن يكون قادرًا على إثبات ذلك.

5- الزراعة 
6- الفنون الجميلة

7- العلوم  تخصص رياضيات/ فيزياء/ أحياء/ كيمياء فقط 
(50 منحة مخصصة وستعطى أولوية للطلبة الذكور لتشجيعهم 

على اختيارهذه التخصصات المطلوبة)

11 - كلية الروضة
12 - الكلية االبراهيمية
13 - كلية هشام حجاوي

14 - انعاش االسرة
15 - الكلية العصرية

16 - كلية مجتمع المرأة


