
ترحيب
بناء  عاتقها  على  التقنية-خضوري  فلسطين  جامعة  تحمل 
المختلفة  التحديات  تخطي  على  قادر  واعد  فلسطيني  جيل 
العلمية  والخبرة  بالمعرفة  والمستقبلية، فتسلحهم  الراهنة 
القيم  لديهم  تعزز  طالبية  حياة  لهم  وتوفر  والعملية، 
وخريجيها،  بطلبتها  خضوري  فتفخر  والوطنية،  المجتمعية 
ألنها غرست لديهم روح اإلبداع واالبتكار، فاعتمدوه منهج حياة 

وعمل.

جامعة الدولة الممتدة بمقرها الرئيس في طولكرم وفرعيها 
في العروب ورام اهلل، تمنح درجات )الماجستير، والبكالوريوس، 
التقنية  األكاديمية  البرامج  من  متنوعة  رزمة  في  والدبلوم( 
التي تلبي متطلبات سوق العمل، بأساليب علمية  والمهنية 
حديثة تجمع بين التعليم النظري والعملي، لتغدو خضوري 
التقني  العالي  التعليم  لمنظومة  ومظلة  الدولة  جامعة 

والتكنولوجي في فلسطين.

وألن أبناءنا بناة المستقبل وعماد الدولة المستقلة التي نصبوا 
إلى تحقيقها منذ األزل، نؤمن بأن التعليم حق للجميع، فتقدم 
إلى  إضافة  ميسرة،  بأقساط  الجودة  عالي  تعليم  الجامعة 

المنح التي تشمل شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني.

التقنية-  فلسطين  جامعة  في  طلبة  بكم  وسهال  فأهال 
للوطن. وفخرا  ورائدا،  مبدعا  جيال  لنبني  ومعا  خضوري، 

الموقع
في  يقع  الرئيس:  التقنية-خضوري  فلسطين  جامعة  -حرم 
من  واسعة  مساحة  على  طولكرم،  مدينة  من  الغربية  الجهة 
الجامعي  الحرم  موقع  ويعد  دونمًا،   360 عن  تزيد  األرض 
الفلسطيني. الساحلي  السهل  على  بإطاللته  األجمل  من 

 - فرع الجامعة في رام اهلل:  يقع في منطقة الماصيون، قرب 
المجلس التشريعي، وقبالة مجلس الوزراء.

- فرع الجامعة في العروب: يقع على طريق مدينتي الخليل 
دونما.  320 مساحة  على  العروب،  مخيم  مقابل  والقدس، 

تخصصات درجة البكالوريوس/ فرع العروب-الخليل تخصصات درجة الدبلوم / المقر الرئيس- طولكرم

الجامعة تخصصات 

تخصصات درجة البكالوريوس/ المقر الرئيس- طولكرم

تخصصات درجة الدبلوم/ فرع العروب-الخليل

يهــدف إىل تبنــي منــاذج عامليــة تدمــج »املعرفــة النظريــة باملهــارة 
العمليــة« بحيــث يقــي الطالــب ثلــث دراســته يف ســوق العمــل.

ــع  ــريف ورف ــي واملع ــاص العلم ــال االختص ــة يف مج ــن الطلب ــدف إىل متك يه
قدراتهــم التطبيقيــة والعمليــة مــن خــال  الــزام الطالــب بســنة تدريبيــة يف 

ســوق العمــل بالتعــاون مــع املؤسســات ذات اإلختصــاص.
املســار التعــاوين:التعليم الثنايئ التكاميل:



منح تفوق الثانوية العامة

النسبةنوع المنحة /اإلعفاء

ــن  ــة م ــة العام ــن خريجــي الثانوي ــل م منحــة العشــرة األوائ
ــروع. ــع الف جمي

%100

فأعلــى   %98 العامــة  الثانويــة  لمعــدل  تفــوق  منحــة 
لوريــوس(. لبكا ا (

منحة تفوق الثانوية العامة 90% فأعلى )دبلوم(.

منحة تفوق لمعدل الثانوية العامة
95%-97.9% )بكالوريوس(.

%50

منحة تفوق لمعدل الثانوية العامة
90%-94.9% )بكالوريوس(.

%25

منح وإعفاءات متنوعة

النسبةنوع المنحة /اإلعفاء

وزارة  فــي  العالــي  التعليــم  قطــاع  فــي  العامليــن  أبنــاء 
التربيــة والتعليــم، وأبنــاء وزوجــات العامليــن فــي الجامعــات 

والكليــات الحكوميــة أو )المتقاعديــن منهــم(.

%100

أبنــاء العامليــن فــي قطــاع التربيــة والتعليــم الحكومــي، 
أو  الشــرعية  األوقــاف  مــدارس  فــي  العامليــن  وأبنــاء 

منهــم(.  )المتقاعديــن 

%50

100%ابن/ة، زوجة الشهيد.

حــاالت الشــؤون االجتماعيــة الحكوميــة أو وكالــة الغــوث 
لالجئيــن.

%50

25%إعفاء األخوة.

100%إعفاء األسرى واألسرى المحررين )على خلفية وطنية(

حسب نسبة العجزمنحة ذوي االحتياجات الخاصة.

100%منحة أبناء القدس.

منح التفوق األكاديمي –البكالوريوس/الدبلوم

النسبةنوع المنحة /اإلعفاء

إعفاء التفوق الجامعي )بكالوريوس/دبلوم(
 المعدل الفصلي فوق %90.

%100

إعفاء التفوق الجامعي )بكالوريوس/دبلوم(
 المعدل الفصلي  %85-%89.9.

%50

الطالب األول على التخصص )الدبلوم(
)معدل فصلي 80% فأعلى(.

%100

الطالب الثاني على التخصص )الدبلوم(
)معدل فصلي 80% فأعلى(.

%50

منح التخصص التشجيعية

النسبةنوع المنحة /اإلعفاء

منحة تفوق الزراعة)بكالوريوس(
لمعدل ثانوية عامة 70% فأعلى.

%100

منحة تفوق الزراعة )دبلوم(
جميع معدالت الثانوية العامة.

%100

100%منح أولمبياد الرياضيات.

منحة تفوق الحوسبة التطبيقية 
)معدل الثانوية العامة أعلى من %80(.

%100

منح لتخصصات )الرياضيات/الفيزياء/الكيمياء/األحياء(
معدل الثانوية 95% فأعلى.

معدل الثانوية %90 -%94.9.
معدل الثانوية %85 - %89.9.
معدل الثانوية %80 - %84.9.

%100
%75
%50
%25

تخصصات درجة الدبلوم/ فرع رام اهلل

تخصصات درجة البكالوريوس/ فرع رام اهلل

المنح واإلعفاءات

جامعة فلسطين التقنية
خضوري

نظام التجسير 

ــوم  ــج الدبل ــن برام ــا بي ــير م ــام التجس ــق نظ ــة، وتطب ــد الجامع تعتم
بإمــكان  الجامعــة، وبموجبــه أصبــح  المعتمــدة فــي  والبكالوريــوس 
فــي  الدراســة  متابعــة  الدبلــوم  شــهادة  علــى  الحاصليــن  الطلبــة 
مــن  العديــد  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  للحصــول  الجامعــة، 
التخصصــات، وضمــن شــروط محــددة، وضعتهــا الــوزارة بهــذا الخصــوص. 

دبلوم التأهيل التربوي / المقر الرئيس 

تــم اعتمــاد برنامــج التأهيــل التربــوي بواقــع 27 ســاعة معتمــدة 
ويمكــن   ، اهلل  رام  فــرع  وفــي  طولكــرم  فــي  الرئيــس  المقــر  فــي 
طلبــة  )باســتثناء  التخصصــات  جميــع  مــن  البكالوريــوس  لطلبــة 
فــي  دراســتهم  أثنــاء  البرنامــج  بهــذا  االلتحــاق  التربيــة(  كليــات 
األخــرى. الجامعــات  مــن  تخرجهــم  بعــد  أو  خضــوري  جامعــة 

ــال  ــي مج ــة ف ــاءة عالي ــن ذوي كف ــداد معلمي ــى إع ــج إل ــدف البرنام يه
التعليــم للصفــوف )12-5(، مــن أجــل اإلســهام فــي تحســين نوعيــة 
ــطينيين  ــة فلس ــداد طلب ــي إع ــاركة ف ــطين، والمش ــي فلس ــم ف التعلي
التحديــات بأســاليب  المســتجدات، ومواجهــة  قادريــن علــى مواكبــة 
علميــة نوعيــة، بشــكل متناغــم  مــع تطلعــات المجتمع الفلســطيني.

جميــع طلبة فروع الثانوية العامة- اإلنجاز

نحو التميز

في التعليم التقني

ت 
شهادة البجرو

ى 
صلون عل

طلبة الحا
ال

يتــم قبــول الطلبــة شــريطة النجــاح فــي البجــروت، وذلــك علــى 
النحــو اآلتي:

:   شروط النجاح في البجروت: أوالً
ــى  ــن إذا أنه ــوع معي ــي موض ــا ف ــب ناجح ــر الطال      - يعتب
ــوع. ــك الموض ــي ذل ــة ف ــدات المطلوب ــن الوح ــى م ــد األدن الح

     - يعتبــر الطالــب حاصــال علــى البجــروت إذا أنهــى مــا 
مختلفــة،  مواضيــع  فــي  تعليميــة  وحــدة   21 مجموعــه 

.) زكئيــت  أو  زكاي   ( كلمــة  عالماتــه  كشــف  ويكــون 

ثانيًا:  يتم تصنيف طلبة الداخل إلى علمي وأدبي:
      - يصنــف الطالــب علــى أنــه علمــي إذا أنهــى مــا مجموعــه 
11 وحــدة فــي مواضيــع علميــة بشــرط أن يكــون ضمنهــا 4 

وحــدات علــى األقــل فــي موضــوع الرياضيــات.
     - تصنف المواضيع اآلتية على أنها مواضيع علمية:

الزراعــة،  الرياضيــات،  األحيــاء،  الفيزيــاء،  )الكيميــاء، 
الحاســوب، المواضيــع المتعلقــة فــي التكنولوجيــا( ومــا 

يتفــرع عنهــا، مــا عــدا ذلــك يعتبــر الطالــب أدبــي.

موقع الجامعة اإللكرتوين

سعر الساعة 
بالدينار

التخصصات

20
تخصصات البكالوريس 

كافة ما عدا  الهندسة

24
تخصص بكالوريس 

الهندسة

10 تخصصات الدبلوم

المعتمــدة الســاعة  ســعر 


