
 2022/ 2021طينية للعام  الجامعات الفلس قائمة بالكليات المطروحة لمنح الوزارة من  
 الكلية  العدد  الجامعة  الرقم 
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 جامعة القدس 
 مع الصحي باستثناء كليات المج 

دلة،  لصي )كلية الطب البشري، كلية طب االسنان، كلية ا   
 ية، كلية الصحة العامة( مهن الصح كلية ال 

ة  المنح وال تشمل    ا هندسة العمارة( كلية الهندسة ) ما عد 
 نائية الدراسات الث 

10 

 قتصاد، ( كلية االعمال واال1) ،لعمارة(اسة ما عدا هند) الهندسة( كلية 1)
  (1آلداب، ) ( كلية ا2عوة واصول الدين، )( كلية الد1لية الحقوق، )( ك1)

 نولوجيا،  ( كلية العلوم والتك 2ات اإلسالمية، ) الدراسالقران و كلية 
  لعلوم التربوية( كلية ا1)

 منح(  10منحة ( ، )غزة  20)ضفة مختلف الكليات    30 جامعة القدس المفتوحة  2

 6 طين جامعة بوليتكنك فلس  3
 ( كلية العلوم1)، وماتالمعلظم ( كلية العلوم االدارية ون 1)( كلية الهندسة، 1)

كلية العلوم ( 1)لمعلومات وهندسة الحاسوب،كنولوجيا ا( كلية ت 1) ،التطبيقية
 كلية المهن التطبيقية )دبلوم( (  1)االنسانية والتربوية ،

 14   الجامعة العربية االمريكية  4

كلية العلوم الطبية المساندة )العالج   (4) ، االدابكلية  (2) كلية العلوم ،(3)
لية ( ك1)التصوير الطبي(،/يعي /العالج الوظيفي /التحاليل الطبية ب طال

  يةكل ( 1)كلية الحقوق،( 1)العلوم االدارية والمالية،  يةكل( 2)  ريض،التم
 ة وتكنولوجيا المعلومات.ندساله

 10 طنية جامعة النجاح الو  5

التربوية واعداد   م( كلية العلو 1ض،)ي التمر  أوة دلي ية الص( كل1)
( كلية 1وتكنولوجيا المعلومات، )سة (كلية الهند1(كلية العلوم،  )1مين،) المعل

كلية ( 1)( كلية القانون، 1، )( كلية الفنون الجميلة1) سانية،م االن العلو 
 العلومقتصاد و ( كلية اال1طب البيطري، )الكلية الزراعة و  (1ريعة،)الش

 ماعيةجت الا
6 
االدارة  كلية الحقوق و (  1)، االعمال واالقتصادية لك (2) ( كلية العلوم، 4) 9 جامعة بيرزيت  

   ية االداب لك ( 1) كلية التربية،)1)العامة، 
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 الخليل ة  مع ا ج 
   من قيمة القسط(   % 75)بنسبة    : مالحظة 

 
11 

   % من قيمة القسط( 75)بنسبة  
( 1كلية الشريعة،)( 1، ) الصيدلة والعلوم الطبية كلية( 1) ة الطب،كلي ( 1)

 ولوجياوالتكنم لو لعية ا( كل1( كلية الزراعة، )1( كلية التربية، )1كلية االداب، )
( كلية 1) ،ارة( كلية االد1قوق، )( كلية الح1يا المعلومات،)ولوجن ك ( كلية ت 1،)

   مريضالت 

 
8 

 ي خضور جامعة فلسطين التقنية / 
 كلية في المقر الرئيسي( من كل )منحتين

 كلية في كل فرع( )منحة من كل 
18 

  ( 2)  ة،طبيقي الت   كلية العلوم (  2)،والتكنولوجيا  ة الهندسةكلي (2)  :ي المقر الرئيس 
التربوية  كلية االداب وا  (2)،تصادكلية االعمال واالق العلوم (  2)،  لعلوم  كلية 

 ةي ا الزراعولوجي تكن الو 
( كلية  1) ،داواالقتصالعمال ( كلية ا1)م التطبيقية،لعلو ( كلية ا1) فرع رام اهلل:

 . والعلوم التربوية االداب
ة كلي   ( 1بيقية، )( كلية العلوم التط1)الهندسة والتكنولوجيا،( 1): روبع الع ر ف  

( كلية العلوم  1)التربوية، لعلوم وا ب داة االكلي  (1،)داواالقتصالعمال ا
 التكنولوجيا الزراعيةو 



 
 20 الجامعة االسالمية  9

(  2) ،م( كلية العلو 2، )( كلية الهندسة2الداب، )( كلية ا2، )كلية التربية ( 2)
ة اصول ( كلي 2)ة اري دقتصاد والعلوم اإل( كلية اال2لصحية، )العلوم ا كلية

( كلية 2مات، )لو معال( كلية تكنولوجيا 2( كلية الشريعة والقانون، ) 2الدين، )
 التمريض. 

 15 جامعة االزهر  10
 العلوم كلية(1دسة وتكنولوجيا المعلومات، )الهن كلية ( 1الصيدلة، )   ةكلي  (1)

ناء  استث بيطري)ب الوالطب ( كلية الزراعة 1،)العلومة كلي ( 1)يقية، التطب  الطبية

ة  ( كلي 2) داب والعلوم االنسانية،( كلية اال2، )الطب البيطري(تخصص 

 االدارية  ( كلية االقتصاد والعلوم 3)( كلية التربية، 3وق، )الحق

11 
   جامعة غزة 

ة  الجامع كليات  كل كلية من   منحة دراسية واحدة في )
 %( 90دل  ع م الحاصلين على    للطلبة المتفوقين 

ة للطلبة المتفوقين الجامعكليات ية من كل كل ية واحدة فيمنحة دراس 5
 2021فما فوق في الثانوية العامة  %90الحاصلين على معدل 

12 
 األقصى   جامعة 

 ( % فأعلى95الحاصلين على معدل  ) للطلبة   
 

10 

 ( كلية1)،طبية( كلية العلوم ال1)،التطبيقية( كلية العلوم 1،) التربية ( كلية 2)
( كلية التربية 1) ،لوماتلوجيا المعحاسبات وتكنو ( كلية ال1) ،تمويلالدارة والا

 ،  ة االعالمكلي  (1الجميلة، ) لفنون( كلية ا1) ،البدنية والرياضة
   يةاالنسان  والعلوم دابكلية اال ( 1)

 هلية جامعة فلسطين اال  13
 

11 

  االشعة، حقوق،مصرفية، اللاو وم المالية العل ،وماتنولوجيا المعلتك :بكالوريوس 
 راسات اسالمية د

والمساحة،  اقة الشمسية، االراضيالطة التقنية، المحاسب  : الدبلوم المتوسط 
 التأهيل الرياضي، االدارة وأتمته المكاتبرية، المتحركة والتأثيرات البص رسومال

 

 


