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      حتمل جامعة فلسطني التقنية-خضوري على عاتقها بناء جيل فلسطيين واعد، مسلح ابملعرفة 
واخلربة العلمية والعملية، والقيم الوطنية واجملتمعية عرب حياة طالبية مفعمة ابالبتكار  واإلبداع، كما 
وتقدم جامعة الدولة تعليماً عايَل اجلودة أبقساط ميسرة، إضافة إىل رزمة واسعة من املنح املختلفة؛ 

لتكون براجمنا األكادميية التقنية واملهنية واملطلوبة يف سوق العمل متاحة للجميع.

ختصصات

 درجة الدكتوراه

واملاجستري

املقر الرئيس 

طولكرم

فأهالً وسهالً بكم طلبة في جامعة فلسطين التقنية- خضوري، ومعاً لنبني جيالً مبدعاً ورائداً، وفخراً للوطن.

ختصصات اجلامعة



ختصصات

درجة البكالوريوس

املقر الرئيس 

طولكرم



ختصصات  درجة الدبلوم/ املقر الرئيس- طولكرم



ختصصات درجة البكالوريوس/ العروب- اخلليل

ختصصات درجة الدبلوم/ العروب- اخلليل
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ختصصات درجة الدبلوم/ فرع رام اهلل
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منح تفوق الثانوية العامة
النسبةنوع املنحة /اإلعفاء

100%منحة العشرة األوائل من خرجيي الثانوية العامة من مجيع الفروع.

منحة تفوق ملعدل الثانوية العامة 98% فأعلى )البكالوريوس(.

منحة تفوق الثانوية العامة 90% فأعلى )دبلوم(.

50%منحة تفوق ملعدل الثانوية العامة 95%-97.9% )بكالوريوس(.

25%منحة تفوق ملعدل الثانوية العامة 90%-94.9% )بكالوريوس(.
منح وإعفاءات متنوعة

النسبةنوع املنحة /اإلعفاء

العاملــني  العــايل يف وزارة التربيــة والتعليــم، وزوجــات  العاملــني يف قطــاع التعليــم  أبنــاء 
منهــم(. )املتقاعديــن  أو  احلكوميــة  والكليــات  اجلامعــات  يف  وأبنائهــم 

%100

أبنــاء العاملــني يف قطــاع التربيــة والتعليــم احلكومــي، وأبنــاء العاملــني يف مــدارس األوقــاف 
ــم(.  ــن منه ــرعية أو )املتقاعدي الش

%50

100%ابن/ة، زوجة الشهيد.

50%حاالت الشؤون االجتماعية )احلكومية أو وكالة الغوث لالجئني(.

25%إعفاء اإلخوة.

100%إعفاء األسرى واألسرى احملررين )على خلفية وطنية(.

منحة ذوي االحتياجات اخلاصة.
يتم اعتماد 10 حاالت متنوعة سنويا ملن لديهم نسبة عجز ) 52 %( فأعلى.

%100

منحة أبناء القدس.
100%)من خرجيي مدارس البلدة القدمية املرخصة من الوزارة(.

منح التفوق األكاديمي - البكالوريوس/الدبلوم
الن�سبةنوع املنحة /الإعفاء

الطالــب األول علــى التخصــص )البكالوريــوس حبــد أدىن 15 ســاعة  معتمــدة( و )الدبلــوم حبــد 
أدىن 12 ســاعة معتمــدة( - )معــدل تراكمــي 80% فأعلــى(.

%100

الطالــب الثــاين علــى التخصــص )البكالوريــوس حبــد أدىن 15 ســاعة  معتمــدة( و )الدبلــوم حبــد 
أدىن 12 ســاعة معتمــدة( - )معــدل تراكمــي 80% فأعلــى(.

%50

سعر الساعة الدراسية المعتمدة

تخصصــات البكالوريــوس كافة 20 
دينــاراً مــا عدا  الهندســة 24 ديناراً  

ــري ــوم 10 دنان ــات الدبل وتخصص

منح التخصص التشجيعية
النسبةنوع املنحة /اإلعفاء

100%منحة تفوق الزراعة )بكالوريوس( ملعدل ثانوية عامة 80% فأعلى.

منح لتخصصات ) الرياضيات والفيزياء والكيمياء واألحياء(.
   معدل الثانوية العامة 95% فأعلى

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

%100
%75
%50
%25



تقديم الطلب ال يعني حصول الطالب على مقعد دراسي، وإنما يخضع لمعايير التنافس المعتمدة

نظام التجسري 
ــة،  ــدة يف الجامع ــوس املعتم ــوم والبكالوري ــج الدبل ــن برام ــا ب ــق نظــام التجســر م ــة، وتطب ــد الجامع       تعتم
وبموجبــه أصبــح بإمــكان الطلبــة الحاصلــن علــى شــهادة الدبلــوم متابعــة الدراســة يف الجامعــة؛ للحصــول علــى 
ــوزارة لهــذا الخصــوص.  درجــة البكالوريــوس يف العديــد مــن التخصصــات، وضمــن شــروط محــددة، وضعتهــا ال

دبلوم التأهيل التربوي / املقر الرئيس 
       تــم اعتمــاد برنامــج التأهيــل الرتبــوي بواقــع27 ســاعة معتمــدة يف املقــر الرئيــس يف)طولكــرم وفرعيهــا يف رام 
اهلل، والعــروب(، ويمكــن لطلبــة البكالوريــوس مــن جميــع التخصصــات )باســتثناء طلبــة كليــات الرتبيــة( االلتحــاق 

بهــذا الربنامــج أثنــاء دراســتهم يف جامعــة خضــوري، أو بعــد تخرجهــم مــن الجامعــات األخــرى.

       ويهــدف الربنامــج إىل إعــداد معلمــن ذوي كفاايــة عاليــة يف مجــال التعليــم للصفــوف )12-5(، مــن أجــل 
اإلســهام يف تحســن نوعيــة التعليــم يف فلســطن، واملشــاركة يف إعــداد طلبــة فلســطينين قادريــن علــى مواكبــة 
املســتجدات، ومواجهــة التحديــات بأســاليب علميــة نوعيــة، بشــكل متناغــم  مــع تطلعــات املجتمــع الفلســطيني.

جنبية
صلون على شهادة البجروت  والشهادات الدولية واأل

حلا
الطلبة ا

أواًل: البجروت:
يتم قبول طلبة فلسطن الداخل شريطة النجاح يف البجروت؛ وذلك على النحو اآلتي:

  شروط النجاح يف البجروت:  
- يعترب الطالب ناجحا يف موضوع معن إذا أنهى الحد األدنى من الوحدات املطلوبة يف ذلك املوضوع.

- يعتــرب الطالــب حاصــا علــى البجــروت إذا أنهــى مــا مجموعــه 21 وحــدة تعليميــة يف مواضيــع مختلفــة؛ ويكــون 
كشــف   عاماتــه كلمــة ) زكاي أو زكئيــت (.

  يتم تصنيف طلبة الداخل إىل علمي وأدبي:  
- يصنــف الطالــب علــى أنــه علمــي إذا أنهــى مــا مجموعــه 11 وحــدة يف مواضيــع علميــة؛ بشــرط أن يكــون مــن 

ضمنهــا 4 وحــدات علــى األقــل، يف موضــوع الرياضيــات.
- تصنف املواضيع اآلتية على أنها مواضيع علمية:

ــا  ــا( وم ــة يف التكنولوجي ــع املتعلق ــوب، واملواضي ــة، والحاس ــات، والزراع ــاء، والرياضي ــاء، األحي ــاء، والفيزي )الكيمي
ــي. ــك يعتــرب الطالــب يف الفــرع األدب يتفــرع عنهــا، مــا عــدا ذل

ثانيًا: الشهادات الدولية واألجنبية:
الشهادات األجنبية والدولية التي تعادل شهادة الثانوية العامة)التوجيهي(.

- شهادة الثانوية العامة لطلبة فلسطن واألردن وجميع الدول العربية عدا اململكة العربية السعودية.
- أن يحقــق الطالــب الشــروط الازمــة لالتحــاق بالتخصــص املطلــوب وفــق متطلبــات الجامعــة املعلنــة لــكل عــام 

علــى أن ال يكــون قــد مضــى علــى إنهائــه الثانويــة العامــة أكثــر مــن )5( ســنوات.
ــان  ــة، وامتح ــة العام ــان الثانوي ــة يف امتح ــج الطلب ــى نتائ ــاء عل ــعودية بن ــة الس ــة العام ــة الثانوي ــول طلب ــم قب يت

التحصيــل والقــدرات؛ حيــث يعطــى 50% مــن العامــة المتحــان الثانويــة العامــة و50% لامتحــان التحصيلــي.  

مالحظة مهمة:


