
* جامعة بيت حلم – بيت حلـم
املكتب األكادميي - السيدة مي مبارك 

مبنى دي السال 
 ً اإلثنني إلى اجلمعة (٨ – ١٢) ظهرا

هاتف: ٢٧٤١٢٤١-٢-٠٠٩٧٠ فرعي ٢٤٢٠

* جامعـة بوليتيكـنـك  فلسطيـن – اخلليـل
السيد/ جواد صالح الصغير / عمادة شؤون الطلبة 

C وادي الهرية / مبنى
هاتف: ٠٠٩٧٠٢٢٢٣١٦٥٦ أو ٠٠٩٧٠٢٢٢٣٣٠٥٠

   جـامعة النجـاح الوطنيـة -نابلـس 
كليـة هشـام حجـاوي التكنولوجيـة 

السيد/ صالح فايق أبو زهرة هاتف: 
 ٢٣١١٣٣٧/٣٨/٣٩-٩-٠٠٩٧٠

 * اجلـامعــة اإلسـالميـة / غـزة 
مبنى اإلدارة اجلديد -الطابق الرابع – مركز تنمية

املواردقسم املنح الطالبية
السيد/ أ. أشرف سامي حجازي

هاتف:٢٨٦٠٧٠٠-٨-٠٠٩٧٠ -فرعي: ١٠٠٤

* اجمللس الثقافي البريطاني – رام اهللا 
(الرجاء اإلتصال هاتفياً قبل تسليم املستندات)

هاتف:   ٢٩٦٣٢٩٣/٤/٥-٢-٠٠٩٧٠  ( رام اهللا )
شارع يافا – عمارة ميشيل – الطابق الثالث     

* جامعة القدس –  القـدس  
وحدة املساعدات املالية 
السيد / نضال محسن

هاتف:٢٧٩١٢٩٥-٢-٠٠٩٧٢ 

info@hq-sf.org ملزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال باملؤسسة عن طريق البريد اإللكتروني

تساهم شركة احتـاد املقاولني CCC-أثينا في دعم املنح اجلزئية التي تقدمها املؤسسة في اجلامعات الفلسطينية للعام الدراسي (٢٠١٤ -٢٠١٥) 

خــر موعــد لقبـول الطلبـات املكتملة واملستوفية للشـروط أعـاله يوم اخلميس املوافق ٤٢٠١/٨٠/١٤
ال يتم استالم أية مستندات بعد هذا التاريخ

ال تقبل الطلبات واملستندات املرسلة عبر الفاكس والبريد اإللكتروني

تعلن مؤسـسـة هـاني القـدومي للمنـح الدراسـية (HQSF) عن فتح باب قبـول طلبـات املنح في اجلامعات الفلسطينية لدراسـة 
البكالوريوس للعـام الدراسـي ٢٠١٤-٢٠١٥

مجـاالت املنـح
  الهندسـة بفروعـهـا

  تقنيـة املعلومات/ علوم الكمبيوتر
شـروط القبول (لطالب التوجيهي سنة أولى وثانية)

* الطلبة الفلسـطينيني املقيمني في فلسـطني بغض النظـرعن طبيعـة جـواز السـفـر.
* العمـر لدى تقـدمي الطلب ٢٣ عـاما على األكثـر.

* أن يكون مقبول وملتحق أو يدرس في أحد اجلامعات الفلسطينية املعتمدة لدى املؤسسة
* أن يكـون الطالب مستمرا ومنتظمـاً بالدراسـة (طالب السنة األولى والثانية) 

* أال يقل معـدل التوجيهي علمي عن ٩٠٫٠٪.
* أال يقل معـدل السنوات الدراسية الثالث السـابقة للتوجيهي عن ٩٠٫٠٪.

* أال يقـل تسجيل الفصل الدراسي األول عن ١٥ سـاعة معتمـدة (طالب التوجيهي)
* أال يقل املعدل التراكمي للدراسـة اجلامعية عن ٣٫٠٠ (٨٥٫٠٪). (طالب السنة األولى والثانية)

* لديه االستعداد لتوقيع اتفاق إلزامي للعمل داخل فلسـطني في مجال اختصاصه بعـد التخـرج لعـدد معني من السنوات يتم 
اإلتفاق عليها الحقـا.

شـروط القبول (لطالب السنة اجلامعية الثالثة أو أكثر)
* الطلبة الفلسـطينيني املقيمني في فلسـطني بغض النظـرعن طبيعـة جـواز السـفـر.

* العمـر لدى تقـدمي الطلب ٢٥ عـاما على األكثـر.
* أن يكون مقبول وملتحق أو يدرس في أحد اجلامعات الفلسطينية املعتمدة لدى املؤسسة

* أن يكـون مسجالً ومنتظمـا بالدراسـة اجلامعية
* أال يقل معـدل التوجيهي علمي عن ٩٠٫٠٪.

* اال يقل املعدل التراكمي للدراسـة اجلامعية عن ٣٫٠٠ (٨٥٫٠٪).
اجلـامعـات املعتمـدة ومناذج الطلبات

www.hq-sf.org قائمة اجلـامعـات املعتـمدة باإلضـافة إلى مناذج طلبات املنح متوفرة على موقع املؤسسة على االنترنت *

مراكز تسليم الطلبات
تسليم طلبات املنح وكافة املستندات املطلوبة إلى أحـد املراكز التالية داخل فلسطني (تقـوم املراكز املذكورة مشكورة بالنيابة 
عن املؤسسة باستالم طلبات املنح ومستندات الطلبة موضوعة في ظرف مغلق يحمل اسم الطالب وال يقع ضمن مسؤوليتها 

إجابة أية استفسارات بخصوص املنح أو الطلبات):


