
 
   

 

 State of Palestine  دولة فلسطين

 Ministry of Higher Education يـم العالـالتعليو التربية وزارة
 D.G. of Scholarships & Students' Services  االدارة العامة للمنح واخلدمات الطالبية

 منح دراسية في الجزائر للعام 2019/2018
 

 التخصصات المطروحة:
 المعدل المطلوب % رعالف التخصص

 % فأعلى95 علمي طب
 % فأعلى65 علمي علوم اقتصادية

 % فأعلى65 علمي علوم التسيير واقتصاد

 % فأعلى65 علمي تجارة

 % فأعلى65 علمي/أدبي حقوق 

 فاعلى 80 علمي العلوم والتكنولوجيا) الهندسة بانواعها(
 

 معلومات عامة : 
 ةيعفى الطالب من األقساط الدراسي .1

 يوفر للطالب المقبول السكن والتغذية والعالج بالمستشفيات العامة وكذلك مصاريف النقل الجامعي .2

 يتم تدريس التكوينات باللغة العربية باستثناء الطب والهندسة. .3

 تدفع المنحة المالية آخر كل ثالثة شهور .4

 نار جزائري.دي 900يحصل الطالب على منحة الدراسة لمستوى التدرج أو التكوين مقدارها  .5

 دوالر عالوة على المنحة المقدمة من الحكومة الجزائرية. 100-150يحتاج الطالب إلى مبلغ إضافي شهري بين  .6

 فقط . 2018يستطيع المنافسة على المنح الدراسية في الجزائر خريجي الثانوية العامة للعام  .7

 

ثائق ورقيًا حسب ما ورد في االعالن مع ضرورة االلتزام بالتواريخ المحددة يقدم الطلب الكترونيًا ومن ثم يجب تقديم الو آلية تقديم الطلب: 
وآخر موعد الستالم الوثائق المطلوبة هو يوم الخميس  25/07/2018ادناه. آخر موعد لتقديم الطلب اإللكتروني هو يوم االربعاء الموافق 

 ولن يقبل أي طلب بعد هذا التاريخ نهائيًا. 26/07/2018الموافق 

 
 لوثائق المطلوبة للجزائر : بالعربية العربية:ا

 ( في المربع أدناه لكل وثيقة مرفقة مع الطلب(x)يجب وضع إشارة )
 .صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة مصدقة حسب األصول 
 .صورة عن جواز السفر 

 8 .صور شخصية خلفية ابيض 

 .صورة عن شهادة الميالد 

 من وزارة الصحة. شهادة خلو أمراض مصدقة 
 .توقيع التعليمات الخاصة بالجزائر 
  .شهادة عدم محكومية 
 
  :اتمالحظ

سنوات، ويحتاج الطالب إلى سنتين إضافيتين لدراسة في الجزائر لكي يتم التسجيل في النقابة، علمًا  3الهندسة )هام جدا(: مدة الدراسة  .1
الطالب ان يحصل على معدل يسمح له بالتسجيل للسنتين االضافيتين ووفق ما تقرره الحكومة الجزائرية، وال تتحمل الوزارة  انه يجب على

 اي مسؤولية في حال تخرج الطالب، وعدم قبوله في المرحلة التي تليها.

 وزارة الرتبية والتعليم العايل 



ؤخذ بعين االعتبار وال تتحمل الوزارة أي خطأ في أي طلب غير مكتمل ال يؤخذ بعين االعتبار، وأي طالب ال يرفق الوثائق المطلوبة ال ي  .2
 تعبئة البيانات سواء البريد االلكتروني للطالب أو الهاتف.

 الطالب المقبول في المنحة في حال رسوبه اكثر من مرة طيلة مدة الدراسة يتعرض للطرد من الجامعة. .3

 المنحة ال يخوله بالزواج والعمل في الجزائر.الطالب الحاصل على المنحة عليه المثابرة والدراسة بجد وحصوله على  .4

 بعد انتهاء الدراسة يجب مغادرة الجزائر والعودة إلى فلسطين تنفيذًا لما سيتم توقيعه في سند الكفالة العدلية. .5

ءات القانونية المترتبة أي طالب ال يلتزم باألنظمة والقوانين ويخل بالسلوك العام وتكون أخالقه سيئه يتم ترحيله فورًا ويتحمل جميع اإلجرا .6
 على ذلك.

 اي طالب يقدم وثائق غير صحيحة سيتحمل المسؤولية القانونية كاملة. .7
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