
 



 
 جامعة بولٌتكنن فلسطٌن

Palestine Polytechnic University 
 

 2020/2021للعام األكادٌمً  البرامج األكادٌمٌة والتخصصات المطروحة فً جامعة بولٌتكنن فلسطٌن

 الماجستٌرالدكتوراه و برامج -1

 

 برامج البكالورٌوس -2

 التخصص الكلٌة
مجموع 
الساعات 
 المعتمدة

 فروع الثانوٌة
الحد األدنى لمعدل 
 الثانوٌة لتمدٌم الطلب

 مدة الدراسة

 التخصص الكلٌة
 مجموع الساعات المعتمدة

الدراسات عمادة 
العلٌا والبحث 

 العلمً

 دكتوراه فً هندسة تكنولوجٌا المعلومات
 )مشترن مع جامعتً المدس والعربٌة االمرٌكٌة(

54 

 36 ماجستٌر الرٌاضٌات

 36 ماجستٌر المعلوماتٌة

 36 العلوم االدارٌة ماجستٌر

 36 االنظمة الذكٌة ماجستٌر

 36  ماجستٌر العمارة المستدامة

 36 ماجستٌر هندسة المٌكاترونٌكا

 36 )مشترن مع جامعة بٌرزٌت( ءماجستٌر هندسة الكهربا

 36 ماجستٌر التكنولوجٌا الحٌوٌة )مشترن مع جامعة بٌت لحم(

 36 ماجستٌر الطالة البدٌلة واستدامتها )مشترن مع جامعة المدس(

 36 (المفتوحة )مشترن مع جامعة المدس المحاسبة والتموٌلماجستٌر 



كلٌة الطب وعلوم 
 الصحة

 سنوات 6 %90 علمً 266 الطب البشري 

 علمً 126 الصحٌة والعالجٌةالتغذٌة 
 

 سنوات 4 70%
 130 العالج الوظٌفً

 سنوات 4 %75 علمً 134 *التمرٌض

 كلٌة

 الهــــندســــة

 172 هندسة األتمتة الصناعٌة

 علمً، صناعً

 تكنولوجً
 سنوات 5 80%

 169 هندسة األجهزة الطبٌة

 168 هندسة االتصاالت

 172 الكهربائٌة هندسة تكنولوجٌا الطالة

 هندسة معمارٌة
 (متحان المهاراتالطالب إلاجتٌاز )بشرط 

167 

 / تخصص العمارة الداخلٌة والدٌكور هندسة معمارٌة
 (متحان المهاراتالطالب إل اجتٌاز)بشرط 

167 

 169 هندسة المبانً

 173 هندسة المساحة والجٌوماتكس

 170 هندسة البنى التحتٌة

 162 البٌئة هندسة تكنولوجٌا

 169 هندسة السٌارات

 166 هندسة التكٌٌف والتبرٌد

 166 هندسة المٌكاترونٌكا

 161 هندسة الطالة المتجددة
 
 
 
 
 



 التخصص الكلٌة
مجموع الساعات 

 المعتمدة
 فروع الثانوٌة

الحد األدنى لمعدل 
 الثانوٌة لتمدٌم الطلب

 الدراسةمدة 

تكنولوجٌا  كلٌة
المعلومات وهندسة 

 الحاسوب

 167 هندسة أنظمة الحاسوب
 علمً، صناعً
 تكنولوجً

80% 

 أمن المعلومات تخصص هندسة أنظمة الحاسوب / سنوات 5

167 
 علمً، صناعً
 تكنولوجً

90% 
النظمة المضمنة ا تخصص هندسة أنظمة الحاسوب /

 إنترنت األشٌاءو

 132 المعلوماتتكنولوجٌا 
علمً، صناعً، 

 تكنولوجً
70 % 

 سنوات 4

 
 132 تكنولوجٌا الوٌب تخصص تكنولوجٌا المعلومات /

علمً، صناعً، 
 تكنولوجً

80 % 

 133 علم الحاسوب
علمً، صناعً، 

 تكنولوجً
70% 

 133 علم البٌانات تخصصعلم الحاسوب / 
علمً، صناعً، 

 تكنولوجً
85% 

 
 
 
 
 
 

العلوم  كلٌة
 التطبٌمٌة

 131 رٌاضٌات تطبٌمٌة

علمً، صناعً، 
 سنوات 4 %65 تكنولوجً، زراعً

 132 / فرعً احصاء رٌاضٌات
 133 كٌمٌاء تطبٌمٌة

 132 فٌزٌاء تطبٌمٌة

 132 أحٌاء تطبٌمٌة



 125  العلوم االسرٌة
 %65 جمٌع فروع الثانوٌة

 124 رٌاض االطفال
 
 
 

العلوم اإلدارٌة كلٌة 
 ونظم المعلومات

 

 

 128 نظم المعلومات

 

 جمٌع فروع الثانوٌة

 

 
 
 
65 % 

 
 
 

 
 

 سنوات 4
 
 
 

 

 122 إدارة األعمال المعاصرة

 123 إدارة أعمال معاصرة/فرعً إدارة مشارٌع

 122 إدارة أعمال معاصرة/فرعً رٌادة وإبتكار

 121 إدارة أعمال معاصرة/فرعً محاسبة

 /جرافٌكس الوسائط المتعددة
 (ةمتحان المدرات الفنٌالطالب إل جتٌاز )بشرط إ

122 

 123 التسوٌك االلكترونً

 126 المحاسبة
 % 70 جمٌع فروع الثانوٌة

 126 المحاسبة /فرعً إلتصادٌات أعمال
 
 
 

 برنامج دبلوم التأهٌل التربوي -3
ٌمكن للطالب االلتحاق بالبرنامج بعد حصوله على درجة البكالورٌوس، أو بالتزامن مع دراسة البكالورٌوس على أن ال ٌتخرج من بدلوم * 

 التأهٌل لبل حصوله على درجة البكالورٌوس

ساعة  32
 معتمدة

 
 
 



 برامج الدبلوم -4

 التخصص البرنامج الكلٌة
مجموع 
الساعات 
 المعتمدة

 فروع الثانوٌة
الحد األدنى لمعدل 
 الثانوٌة لتمدٌم الطلب

 مدة الدراسة

المهن كلٌة 
 التطبٌمٌة

 )نظام الدبلوم(

برنامج المهن 
 الهندسٌة

 78 األتمتة الصناعٌة

 ، تكنولوجًعلمً ، صناعً

 

ناجح فً الثانوٌة وٌمبل 
على أساس المعدل 

 التنافسً
 سنتان

 77 االلكترونٌات والتحكم المحوسب

 74 االتصاالت

 76 سٌارات

 73 كهرباء السٌارات

 78 تكٌٌف وتبرٌد وتدفئة

 76 إنتاج وآالت

 74 األنظمة الذكٌة فً المبانً

 76 الهندسة المعمارٌة

 77 هندسة مدنٌة

 76 مساحة

 جمٌع فروع الثانوٌة 68 السالمة والصحة المهنٌة 

برنامج الفنون 
 التطبٌمٌة

 جمٌع فروع الثانوٌة 76 التصمٌم الداخلً )دٌكور(
 74 إدارة وتكنولوجٌا صناعة الحجر والرخام

 برنامج الحاسوب

 73 برمجٌات ولواعد بٌانات 

 جمٌع فروع الثانوٌة

 74 شبكات الحاسوب واالنترنت

 66 المحاسبة التمنٌة

 71 الحاسوب هندسة أنظمة

 75 تصمٌم وتطوٌر صفحات الوٌب

 75 تكنولوجٌا الوسائط المتعددة

 69 برمجة تطبٌمات الهواتف الذكٌة

برنامج األعمال 
 اإلدارٌة والمالٌة

 68 اإلدارة المالٌة المحوسبة

 جمٌع فروع الثانوٌة
 71 إدارة وأتمتة المكاتب

 73 والسجل الطبًالسكرتارٌة 

 72 السكرتارٌة والسجل المانونً

 72 المشارٌعاالعمال و إدارة



 76 التسوٌك والمبٌعات

 74 الرٌاضٌة اإلدارة

 73 السٌاحة والسفر

 *بالتعاون مع المستشفى األهلً

 

  



 مالحظات:

  التالٌة:ن وبنالمن خالل فروع شٌكل  200 برسوم ممدارهاطلب االلتحاق اإللكترونً رزمة تباع 

 .مابفروعه وبنن فلسطٌن البنن اإلسالمً الفلسطٌنً .1

 .))الخلٌل، حلحول، الظاهرٌة، ٌطا بنن اإلسكان بفروعه فً محافظة الخلٌل .2

 واد الهرٌة.-الجامعةفً ممر مالٌة الدائرة ال .3

 الوثائك المطلوبة، من خالل أحد مكاتب البرٌد التالٌة:بإمكانكم شراء طلب االلتحاق بالجامعة ، ودفع الرسوم،  وإرسال  .4

 .محافظة الخلٌل:  مكتب برٌد الخلٌل، مكتب برٌد دورا ، مكتب برٌد ٌطا، ومكتب برٌد حلحول 

 .محافظة بٌت لحم: مكتب برٌد  بٌت لحم، مكتب برٌد بٌت ساحور، مكتب برٌد بٌت جاال 

 وارة.محافظة نابلس: مكتب برٌد نابلس، مكتب برٌد  ح 

 .محافظة جنٌن: مكتب برٌد جنٌن، ومكتب برٌد ٌعبد 

 .محافظة طولكرم: مكتب برٌد طولكرم، ومكتب برٌد عتٌل، ومكتب برٌد عنبتا، مكتب برٌد دٌر الغصون 

 .محافظة للمٌلٌة: مكتب برٌد للمٌلٌة، مكتب برٌد عزون 

  الرام.محافظة المدس: مكتب برٌد أبو دٌس،  مكتب برٌد بدو، مكتب برٌد 

 طٌبة.محافظة رام هللا:  مكتب برٌد رام هللا، مكتب برٌد بٌرزٌت، مكتب برٌد البٌرة ، مكتب برٌد بٌتونٌا، مكتب برٌد روابً ،  مكتب برٌد ال 

 .محافظة أرٌحا: مكتب برٌد أرٌحا 

 .محافظة طوباس: مكتب برٌد طوباس 

 .محافظة سلفٌت: مكتب برٌد سلفٌت 

 



 شٌكل من خالل   250 إللكترونً )الدراسات العلٌا ( برسوم ممدارهاتباع رزمة طلب االلتحاق ا 
 البنن االسالمً الفلسطٌنً بجمٌع فروعه -1
 الكوري -واد الهرٌة  –الدائرة المالٌة فً ممر الجامعة  -2

  على الرابط التالًتعبئة الطلب إلكترونٌاً عبر صفحة اإلنترنت الخاصة ٌتم: ://admission.ppu.edushttp     

 الفوري للطلبة الذٌن ٌحملون شهادة الثانوٌة العامة الفلسطٌنٌة. المبول سٌاسة فلسطٌن بولٌتكنن جامعة تعتمد 

 تسلمٌهم للوثائك التالٌة )صورة عن كشف الثانوٌة العامة  الطلبة الذٌن ٌحملون شهادة الثانوٌة العامة غٌر الفلسطٌنٌة ٌتم لبولهم بشكل أولى بإنتظار
 مصدلة من التربٌة التعلٌم الفلسطٌنً وشهادة المٌالد( وذلن لتثبٌت لبولهم بشكل نهائً وفك الوسائل المشروحة الحما.

  وإنما ٌخضع الطالب للتنافس مع الطلبة حصول الطالب على الحد االدنى المطلوب لمعدل الثانوٌة ال ٌعنً بالضرورة المبول فً التخصص المطلوب
 الراغبٌن فً االلتحاق بذلن التخصص.

 ه.ٌتمدم جمٌع الطلبة الممبولٌن فً برامج البكالورٌوس المتحان مستوى فً اللغة االنجلٌزٌة، وٌتم إعالم الطالب بموعد االمتحان بعد لبول 
  وسائط المتعددة /جرافٌكس مشروطا باجتٌار الطالب المتحان المهارات فً الرسم.ٌكون المبول فً بكالورٌوس الهندسة المعمارٌة و بكالورٌوس ال 
 :وتسهٌال على الطالب بعد دفع رسوم حجز الممعد ٌموم الطالب بارسال الوثائك التالٌة 

ة( )وصل الدفع لبطالة الطلب ـ وصل الدفع لحجز الممعد ـ صوره مصدلة عن شهادة الثانوٌة العامة ـ صوره عن شهادة المٌالد او الهوٌة الشخص
 بواسطة مكاتب البرٌد فً كافة ارجاء الوطن دون حاجته للمدوم للجامعة  وذلن على العنوان البرٌدي التالً :

 198صندوق برٌد  –الخلٌل وادي الهرٌة  –جامعة بولٌتكنن فلسطٌن       

 مع ضرورة االحتفاظ ببطالة طلب االلتحاق التً تحتوي على رلم الطلب والرمز السري 

 

 ثانٌا: تعلٌمات االلتحاق بجامعة بولٌتكنن فلسطٌن

 :المبول للطلبة الجدد
  الشيروط  ضيمن المماعيد المخصصية لكيل تخصيص وحسيب على أساس المعدل التنافسيً العام الدراسًٌمبل الطلبة الجدد الناجحون فً الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها فً مطلع

   التعلٌم العالً بهذا الخصوص. التربٌة تعلٌمات وأنظمة وزارة التً ٌمرها مجلس العمداء فً بداٌة كل عام أكادٌمً، مع مراعاة

http://admission.ppu.edu/


 بٌة حسب تعلٌمات الوزارة بهذا الخصوص.ٌتم لبول الطلبة من حملة الثانوٌة العامة من دول عربٌة أو أجن 

 عن الحد الذي ٌمرره مجلس العمداء فً بداٌة كل عام أكادٌمً تهشرط أن ال تمل عالمبالنظام الموازي على  لباطال ٌمكن لبول. 

  الوحييدات لتحدٌييد التخصصييات التييً ٌمكيين للطالييب ٌيتم لبييول الطلبيية الفلسييطٌنٌٌن الحاصييلٌن علييى شييهادة البجييروت، حٌييد ٌييتم احتسيياب المعيدل حسييب المييواد التعلٌمٌيية وعييدد
ترجمة عن شهادة البجيروت ومصيدلة مين اليوزارات المعنٌية فيً اليداخل ومين الخارجٌية والتعليٌم العيالً نسخة مزم الطالب بتزوٌد عمادة المبول والتسجٌل توٌل .االلتحاق بها

 الفلسطٌنً.

 

 آلٌة تعبئة الطلب وحصول الطالب على المبول:
 الرسمٌة الطالب وثائك وبما ٌتطابك مع بدلة تعبئة الطلب الطلب، ثم بتعبئة الشروع لبل االلتحاق تعلٌمات لراءة ٌجب. 

 الجامعة فً المبول إجراءات إلتمام شٌكل، 200بمٌمة  الدفع ووصل بالبطالة االحتفاظ علٌن. 

 ( لم بالدخول الى مولع المبيول عليى اليرابطhttp://admission.ppu.eduثيم أدخيل ) زر  عليى ثيم أنمير ليذلن المخصصية الحميول فيً السيري والرميز الطليب رليم

 .الدخول( )تسجٌل

 ،العامة الثانوٌة طبما لما ورد فً كشف لم بكتابة إسمن باللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة. 

 ًالسفر جواز طبما لما ورد فً لم بكتابة إسمن باالنجلٌزٌة العامة، الثانوٌة لكشف باالنجلٌزٌةتوفر نسخة  عدم حال ف. 

 ،علٌه والتعدٌل الطلب إلى العودة من لتتمكن تأكد من حفظ البٌانات بعد تعبئة الحمول المطلوبة. 

 نهائً )من خالل زر التثبٌت(. تثبٌته بشكلب لم ،الطلب تعبئة إتمام بعد 

 الطالب: لبول بعد المطلوبة والوثائك الممعد حجز اجراءات
 ٌلً كما الممعد حجز إجراءات إلتمام ، وذلنلبوله إعالن تارٌخ من كامال   أسبوعا   الطالب ٌعطى: 

 .االلكترونً المبول مولع من الدراسً والمسط التسجٌل رسوم تشمل والتً الممعد حجز رسوم دفع اشعار طباعة .1

 .الدفع اشعار فً الواردة البٌانات حسب البنن فً المطلوب المبلغ دفع .2

 -198 صندوق برٌد –الخلٌل وادي الهرٌة  –جامعة بولٌتكنن فلسطٌن   -    الى العنوان البرٌدي الخاص بالجامعة   ارسال الوثائك التالٌة من خالل مكاتب البرٌد .3

 واالنجلٌزٌة.عالمات الثانوٌة العامة باللغتٌن العربٌة  عن كشف مصدلة صورة 

 المبول. رزمة عن دفعال ووصل اإللكترونٌة اإللتحاق طلب بطالة 

 الشخصٌة والهوٌة المٌالد صورة عن شهادة. 

 الممعد حجز رسوم دفع وصل. 

http://admission.ppu.edu/


 
 :شروط االلتحاق لحملة شهادة البجروت

  البرامج الدراسٌة فً جامعة بولٌتكنن فلسطٌن ماٌلً: ٌشترط على حامل شهادة البجروت والذي ٌرغب بااللتحاق باحد 

 أن ٌكون من الناطمٌن باللغة العربٌة كلغة أُّم. . أ
 أن ٌكون رلم هوٌته المرفك فً شهادة البجروت مطابك لرلم الهوٌة التً ٌحملها ولٌس رلما مؤلتا. . ب
 زكئٌت(. أو أن ٌحمل استحماق ٌفٌد باجتٌاز امتحان البجروت بنجاح )زكاي . ت
 بنجاح. ىأدنوحدة تعلٌمٌة كحد  20أن ٌكون حاصال على  . د
 أن ٌحضر النسخه االصلٌة ونسخة مترجمه عن كشف النتائج من جهة معتمدة. . ج

 

 معادلة فرع الثانوٌة لحملة شهادة البجروت:
 ٌمكن إعتبار الطالب الحاصل على شهادة البجروت ضمن الفرع العلمً إذا حمك أحد الشرطٌن التالٌٌن: . أ

 ( وحدات فً مادة الرٌاضٌات(4( وحدات علمٌة كحد أدنى منها )9ٌكون ناجحا فً ) إما )أن 
 ( ًوحدات فً مادة الرٌاضٌات(3( وحدة علمٌة كحد أدنى منها )11أو )أن ٌكون ناجحا ف ) 

 إذا لم ٌحمك الطالب أي من الشرطٌن المذكورٌن فً الفمرة )أ( فإنه ٌعتبر ضمن فرع العلوم االنسانٌة. . ب

 لعالمة لحملة شهادة البجروت:احتساب ا
  :ًٌتم احتساب العالمة فً امتحان البجروت كما ٌل 

 ٌتم احتساب المواد التعلٌمٌة التً إجتازها الطالب فً امتحان البجروت فمط ولٌست تلن التً درسها الطالب فً المدرسة. . أ
 كما ٌلً: ٌتم ضرب عالمة كل مادة تعلٌمٌة بعدد الوحدات وٌضاف الى الناتج لٌمة ثابتة  . ب

  فانه ال ٌضاف أي شًء للعالمة. 3اذا كان عدد وحدات المادة التعلٌمٌة ألل من وحدات 
  عالمه. 12وحدات فانه ٌضاف  3اذا كان عدد وحدات المادة التعلٌمٌة 
  عالمه. 20وحدات فانه ٌضاف  4اذا كان عدد وحدات المادة التعلٌمٌة 
  عالمه. 30وحدات فانه ٌضاف  5اذا كان عدد وحدات المادة التعلٌمٌة 

 المعدل النهائً ٌساوي مجموع الناتج من الفمرة )ب( ممسم على مجموع الوحدات المحتسبة. . ت

 :على نظام البكالورٌوس أخرى جامعة من فلسطٌن بولٌتكنن جامعة إلى التحوٌل
 م االكادٌمٌة وفك االسس التالٌة:ٌتم استمبال طلبات االلتحاق للطلبة المحولٌن من جامعات معتمدة، والتعامل مع سجالته 

 أن تكون الجامعة المحول منها من الجامعات المعتمدة وأن تكون الدراسة فٌها بالمواظبة واالنتظام. .1
 أن ٌكون فرع ومعدل الثانوٌة للطالب ٌسمع له بااللتحاق بالتخصص المطلوب. .2
 جامعته. من مفصوال الطالب ٌكون ال أن .3
 ساعة معتمدة بنجاح أو سنة دراسٌة على االلل للجامعات التً تعتمد النظام السنوي. 30مجموعه أن ٌكون الطالب لد أنهى ما  .4
 % على االلل.70أن ٌكون الطالب حاصل على معدل تراكمً  .5
% أو بتميدٌر 70كون عالمية المسياق ٌتم معادلة المسالات التً درسها الطالب فً الجامعة المحول منها واحتسابها بدل نظٌراتها فً جامعة بولٌتكنن فلسطٌن بشرط أن ت .6

 جٌد على االلل.



 النهائً. المبول لبل المهارات إمتحان ٌتطلب النجاح فً للبكالورٌوس /جرافٌكسالمتعددة تخصص الوسائط أو المعمارٌة، التحوٌل الى تخصص الهندسة .7
 باآلتً والتسجٌل المبول عمادة تزوٌد على الطالب: 

 .من إجراءات حجز الممعد اعاله 3 رلم بند فً المذكورة الوثائك .1
 .التعلٌم العالً الفلسطٌنً من مصدق منها، عالمات الجامعة المنتمل كشف .2

 

 نظام الدراسة:
أسبوعا بما فً ذلن االمتحانيات النهائٌية، وفصيل صيٌفً مدتيه  16تعتمد جامعة بولٌتكنن فلسطٌن نظام الساعات المعتمدة. وٌتكون العام الدراسً من فصلٌن دراسٌٌن مدة كل منهما 

 مدة الدراسة للدرجات المختلفة التً تمنحها الجامعة:عدد الساعات و ًللجامعة مع بداٌة العام دراسً. وفٌما ٌل األكادٌمًأسابٌع تشمل االمتحانات النهائٌة. وٌعلن التموٌم  8

 فصل دراسً(. 12فصول دراسٌة وحد ألصى  6ساعة معتمدة )بحد أدنى  54درجة الدكتوراه:  .1
 سنوات دراسٌة(. 6ساعة معتمدة ) 266درجة دكتور فً الطب:  .2
 فصول دراسٌة(. 7ألصى  فصول دراسٌة وحد 3ساعة معتمدة )بحد أدنى  36درجة الماجستٌر:  .3
 ساعة معتمدة )خمس سنوات دراسٌة(. 170-160درجة البكالورٌوس فً الهندسة:  .4
 ساعة معتمدة )أربع سنوات دراسٌة(. 130-120درجة البكالورٌوس: .5
 ساعة معتمدة )سنة أثناء أو بعد البكالورٌوس(. 32دبلوم التأهٌل التربوي:  .6
 )سنتان دراسٌتان(.ساعة معتمدة  76-70درجة الدبلوم:  .7

 

 تعتمد جامعة بولٌتكنن فلسطٌن فً تدرٌسها اللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة. لغة التدرٌس:

 :(Student Mobility) األخرى الجامعات مع الطالب تبادل نظام
 األداءهيدف مين هيذا النظيام رفيع ، وٌتمبليه جامعية بولٌتكنين فلسيطٌن معتيرف بهيا وتعتميد نظيام دراسية أخيرىفً جامعية  أكادٌمًهو نظام ٌسمح بتبادل الطلبة لدراسة فصل أو عام 

 األكيادٌمً أداءة ورفيع المعرفٌية الطاليب شخصيٌة وصيمل بنياء اليى فلسطٌن بولٌتكنن جامعة تسعى اإلطاروفً هذا   .للطلبة المهارات الشخصٌة والتبادل الثمافً وتعزٌز، األكادٌمً
 وتعتميد بهيا معتيرف أخيرى جامعية فيً أكيادٌمً عيام أو فصيل لدراسة الطلبة بتبادل بموجبه والذي ٌسمح واالوربٌة العربٌة االخرى الجامعات مع الطالبً التبادل برنامج خالل من
 .فلسطٌن بولٌتكنن جامعة تمبله دراسة نظام

 المالٌة: والمساعدات واالعفاءات المنح
 الطلبية ٌسيتفٌد بحٌيد المختلفية، الجامعية كلٌيات عليى موزعية دراسيً عام كل بداٌة المتفولٌن فً الثانوٌة العامة، للطلبة الدراسٌة توفٌر المنح علىفلسطٌن  بولٌتكنن جامعة حرصت

 فيً أكادٌمٌيا للطلبية المنتظميٌن والمتفيولٌن تشيجٌعٌة دراسيٌةً   منحيا الجامعة إضافة لذلن تمدم .األكادٌمًالعام  وبداٌة المبول فترة انتهاء بعد المنح هذه من بالجامعة الملتحمٌن الجدد
 الدراسيً للفصيل التعلٌمٌية الرسيوم المنحية تغطيً بحٌيد دراسيً، فصيل كيل نهاٌة مع الكلٌة عمٌد شرف الئحة او الجامعة رئٌس شرف الئحة على اسمائهم ادرجت والذٌن كلٌة كل

 -هً:  فئات ثالد على وتوزع هذه المنحة االلل، ساعة معتمدة على 15التالً، بشرط أن ٌكون الطالب ناجحا فً 

 %.95المسجلة، للطلبة الحاصلٌن على معدل فصلً أكبر من أو ٌساوي  المعتمدة الساعات رسوم كامل من إعفاء .1

 %.95% وألل من 90للطلبة الحاصلٌن على معدل فصلً أكبر من أو ٌساوي  .المعتمدة الساعات رسوم من %66 نسبته بما إعفاء .2

 %.90% وألل من 87للطلبة الحاصلٌن على معدل فصلً أكبر من أو ٌساوي  .المعتمدة الساعات رسوم من %40 نسبته بما ءإعفا .3

 فمد الطالب للممعد:



 فً إحدى الحالتٌن التالٌتٌن فٌه لبل الذي ممعده الطالب ٌفمد: 

 .اإللتحاق طلب فً تم تعبئته ما وبٌن بٌنها تنالض أو المطلوبة، الوثائك فً نمص هنالن إذا كان .1

 .الممعد حجز إجراءات إلتمام عن الموعد المعلن فً إشعار الدفع التأخر .2

 الجدد:  للطلبة األلساط رد نظام
  الطاليب أو تيارٌخ تسيجٌله  المعلن للجامعة هو المرجعٌة عند تطبٌك هذا النظام لتحدٌد االسابٌع الدراسٌة وتوارٌخها بصيرف النظير عين تيارٌخ إلتحياق األكادٌمًٌعتبر التموٌم

 أو تارٌخ إنتظامه فً الدراسة.

 ًفانه الممعد حجز اجراءات اتمام بعد الجامعة من االنسحاب الطالب لرر حال ف: 

 % من المسط باإلضافة إلى رسوم التسجٌل من الطالب الذي ٌنسحب لبل بداٌة العام الدراسً.20ٌحسم  .1

 جٌل من الطالب الذي ٌنسحب فً األسبوع األول من بداٌة العام الدراسً.% من المسط باإلضافة إلى رسوم التس25ٌحسم  .2

 % من المسط باإلضافة إلى رسوم التسجٌل من الطالب الذي ٌنسحب فً األسبوع الثانً من بداٌة العام الدراسً.50ٌحسم  .3

 ال ٌعاد للطالب أي شً بعد مرور أسبوعٌٌن دراسٌٌن. .4

 
 :واالستفسارات لمزٌد من المعلومات

 نرحب بتواصلكم معنا عبر وسائل التواصل التالٌة:

 2233050 2 970+ هاتف

 direc-reg@ppu.edu برٌد الكترونً

 www.ppu.edu المولع االلكترونً

 

 



 


