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تســعى جامعــة بيرزيــت إلــى توفيــر منــح دراســية لطلبتهــا، وذلــك مــن أجــل تأميــن فــرص تعّلــم متكافئــة 
للشــابات والشــباب الفلســطيني، وتحــرص علــى أال يقــف العائــق المالــي فــي وجــه رغبــة الطلبــة فــي 
التعلــم والتطــور أكاديميــًا ومــا يلحقــه مــن تطــور فــي شــتى مجــاالت حياتهــم، ولذلــك ُتولــي الجامعــة 
ــي تقدمهــا  ــح الدراســية، وهــو مــن برامــج الدعــم المختلفــة الت ــة أساســية ودائمــة لبرنامــج المن أولوي

وتعمــل عليهــا الجامعــة.
يعمــل برنامــج المنــح الدراســية فــي الجامعــة علــى اســتقطاب الطلبــة المتميزيــن أكاديميــًا والطلبــة 
مــن غيــر المقتدريــن وتشــجيعهم عبــر َمنِحهــم فرصــة اســتكمال التعليــم العالي، ما يســهم في تحقيق 
أهدافهــم، طموحاتهــم وأحالمهــم األكاديميــة والعلميــة، ويؤّهلهــم للحصــول علــى وظائــف تضمــن 

لهــم ولعائالتهــم االســتقرار المالــي، وهــو األمــر الــذي يزيــد مــن قدرتهــم علــى االرتقــاء بالمجتمــع. 
يشــكل دعــم جامعــة بيرزيــت لــدى العديــد مــن األصدقــاء والداعميــن أمــرًا هامــًا، يترجمــون مــن خاللــه 
وقوفهــم وتضامنهــم مــع فلســطين والقضيــة الفلســطينية، حيــث يؤمنــون أن دعمهــم الجامعــة 
الشــباب  تجــاه  واجبهــم  وإيفائهــم  الفلســطيني  الشــعب  دعــم  أشــكال  مــن  هــو شــكل  وطلبتهــا 
والشــابات الفلســطينيين. تســاعد هــذه المســاهمات فــي توفيــر برامــج أكاديميــة ذات جــودة عالميــة 
تلبــي تطلعــات وطموحــات الطلبــة، كمــا تســاند الجامعــة فــي اســتقرارها المالــي وقدرتهــا علــى تأميــن 
االحتياجــات الالزمــة لتوفيــر بيئــة تعليميــة نوعيــة، وعلــى الصمــود فــي وجــه التحديــات والصعوبــات غيــر 

المتوقعــة، وهــو مــا لــم يكــن ممكنــًا دون دعــم ومســاندة العديديــن مــن مــؤازري الجامعــة.

مقدمة
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برنامج المنح الدراسية
في الجامعة
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تتنوع المنح والمساعدات المالية التي تقدمها الجامعة لطلبتها ضمن برنامج 
المنح الدراسية، وتشمل: 

المنح الدراسية للطلبة المسجلة عائالتهم في وزارة الشؤون االجتماعية والطلبة األيتام. 	 

المنح الدراسية للطلبة غير المقتدرين.	 

المنح الدراسية لطلبة القدس والمناطق المهمشة كاألغوار ومسافر يطا- الخليل.	 

المنح الدراسية للطلبة من ذوي اإلعاقة.	 

المنح الدراسية التشجيعية لتخصصات كلية العلوم وكلية الفنون والموسيقى والتصميم. 	 

المنح الدراسية للطلبة المتفوقين.	 
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طالب وطالبة استفادوا من منح دراسية تشجيعية خالل 
العام الدراسي 2020/ 2021 من المناطق المهمشًة كاألغوار 

ومسافر يطا- الخليل

منحة دراسية للطلبة ذوي اإلعاقة

6244

طالب وطالبة مستفيدون من 
المنح الدراسية والمساعدات 

المالية والقروض

طلبة مستفيدين من المنح الكاملة 
والجزئية مقدمة من أفراد أو 

مؤسسات محلية أو دولية

طالب وطالبة استفادوا من المنح 
المخصصة ألوائل الثانوية العامة 

ومنح األخوة وغيرها من المنح 
المخصصة لفئات مختلفة

طالب وطالبة حصلوا على منح 
مخصصة للمتفوقين أكاديميًا

ملخص المستفيدين من برنامج المنح الدراسية ) العام األكاديمي 2020/ 2021(

23% من الجسم الطالبي من محافظة القدستوفير منح دراسية للطلبة اإلناث 

منهم حصلوا على منح دراسية 
خالل العام الحالي

من إجمالي الطلبة المستفيدين من 
اإلناث

6,600

3,600

2,650

 950

نسبة الطلبة
 المستفيدين 

45%

63%36% 

تُقــدم الجامعــة لطلبتهــا منحــًا دراســية تتنــوع مــا بيــن المنــح الكاملــة والجزئيــة. وخــالل العــام 

األكاديمــي 2020/ 2021، اســتفاد طلبــة الجامعــة مــن تلــك المنــح وذلــك علــى النحــو اآلتــي: 
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تقوم وحدة المنح والمساعدات المالية في جامعة بيرزيت باإلشراف على اختيار وترصيد المنح للطلبة. 

تبــدأ اآلليــة بقيــام الطلبــة بتعبئــة طلــب المنــح والمســاعدات الماليــة علــى بوابــة الجامعــة االلكترونية )رتــاج(، وتقوم 

الوحــدة بدراســة هــذه الطلبــات والتأكــد مــن المعلومــات المدرجــة فيهــا مــن خــالل الوثائــق المقدمــة، كمــا يتــم إقــرار 

مــدى اســتحقاق الطالــب/ة لالســتفادة مــن برنامــج المنــح مــن خــالل التنســيق مــع لجنــة خاصــة فــي الجامعــة. 

تقــوم هــذه اللجنــة بمراجعــة المعاييــر المعتمــدة فــي اختيــار الطلبــة والتدقيــق علــى عمليــة ترشــيح الطلبــة للمنــح 

المختلفــة ومطابقتهــا مــع معاييــر المنــح وشــروط الجامعــة. ويســتمر العمــل بشــكل فصلــي علــى تحديــث قوائــم 

الطلبــة وأولويتهــم فــي الحصــول علــى منــٍح دراســيٍة بعــد مراجعــة ملفاتهــم األكاديميــة والماليــة واالجتماعيــة 

وإعــادة تقييــم أوضاعهــم. 

تســعى الجامعــة وبالتشــارك مــع الداعميــن مــن األصدقــاء، والخريجيــن، والموظفيــن إلــى توفيــر منــح دراســية 

مســتمرة للطلبــة مــن مختلــف الفئــات وذلــك مــن خــالل تقديــم المنــح الدراســية الســنوية وعوائــد تبرعــات برنامــج 

الوقفيــات الدراســية.

يســتمر العمــل علــى تطويــر برنامــج المنــح الدراســية والمســاعدات الماليــة فــي الجامعــة بشــكل دوري، وذلــك  

بنــاًء علــى احتياجــات المجتمــع الفلســطيني والتغيــرات والتحديــات التــي يواجههــا. ومــن ضمــن البرامــج التــي تــم 

تطويرهــا: تأســيس منحــة دراســية لمواجهــة التبعــات التــي ســببتها جائحــة كورونــا للطلبــة وعائالتهــم، إضافــة إلــى 

آلية اختيار الطلبة لالستفادة من المنح الدراسية

مستقبل برنامج المنح الدراسية

تأســيس “منحــة موظفــي جامعــة بيرزيــت” التــي يقــدم مــن خاللهــا موظفــي الجامعــة 

دعمــًا للبرنامــج والطلبــة، واســتمرار “منحــة بصمــة الخريجيــن” التــي يقــدم مــن خاللهــا 

دراســية  كمنــح  تخصيصهــا  يتــم  بســيطة  مســاهمات  تخرجهــم  المتوقــع  الطلبــة 

لزمالئهــم الطلبــة، وتطويــر “منحــة عطــاء الخريجيــن” التــي يقــدم مــن خاللهــا خريجــي 

ــة الجامعــة. الجامعــة الموظفيــن فــي مختلــف الشــركات والمؤسســات دعــم لطلب

ومــن أجــل ضمــان اســتمرارية تقديــم المنــح الدراســية تــم تأســيس برنامــج وقفيــات المنــح الدراســية، والــذي 

يشــكل رافــدًا مســتمرًا ومســتدامًا لصنــدوق المنــح الدراســية. حيــث يتــم العمــل ببرنامــج الوقفيــة عبــر اســتثمار 

مبلــغ التبــرع، وصــرف %80 مــن قيمــة العوائــد الســنوية لتوفيــر المنــح الدراســية، فيمــا يعــاد اســتثمار نســبة 20% 

مــن قيمــة العوائــد لتنميــة الوقفيــة بشــكل ســنوي.
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رسائل من الطلبة 
المستفيدين

 من برنامج المنح الدراسية
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ندى تكروري

عيسى سليم

مدينة القدس 

مدينة رام هللا

سنة ثالثة بكالوريوس هندسة الحاسوب

سنة ثانية، بكالوريوس دكتور صيدلي 

أوجــه شــكري وامتنانــي للجهــة الداعمــة علــى المســاعدة الماليــة المقدمــة، والتــي تشــكل عونــًا لــي فــي إكمــال 

مســيرتي التعليميــة خاصــة فــي ظــل الظــروف الراهنــة ومــا نعانيــه مــن ظــروف حياتيــة صعبــة نتيجــة االحتــالل 

وممارســاته تحديــدًا فــي تهويــد مدينــة القــدس، وتفشــي وبــاء كورونــا الــذي زاد األوضــاع صعوبــة.

اختــرت تخصــص دكتــور صيدلــي الهتمامــي بالقطــاع التطبيقــي الــذي يتضمنــه هــذا التخصــص، ولجمعــه بيــن 

تخصصــي الطــب والصيدلــة فــي آن واحــد. أطمــح بعــد التخــرج إلــى اســتكمال دراســتي للحصــول علــى درجــة 

الماجســتير والعمــل فــي مجــال الصيدليــة، حتــى أعــود بالنفــع العلمــي والمــادي علــى مجتمعــي. 

نظــرًا للظــروف الماديــة الصعبــة التــي أواجههــا مــع عائلتــي، كان مــن الصعــب علــّي االلتحــاق بهــذا التخصــص فــي 

جامعــة بيرزيــت، ولكــن مــع حصولــي علــى منحــة دراســية، تمكنــت مــن اســتكمال ســنتي الدراســية فــي الجامعــة، 

فشــكرًا لدعمكــم الكريــم.
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محمد حبابة

لما ضيف هللا

قرية بيت اكسا
محافظة القدس

قرية رافات
محافظة رام هللا والبيرة

سنة ثالثة، بكالوريوس إدارة األعمال

سنة رابعة، بكالوريوس إدارة عامة 

أتقــدم بجزيــل الشــكر للجهــة المانحــة علــى دعمهــم المســتمر للمســيرة التعليميــة للطلبــة وذويهــم عبــر تغطيــة 

الرســوم الدراســية الجامعيــة.

إن حصولــي علــى منحــة دراســية لهــذا العــام مكننــي مــن دراســة تخصــص إدارة األعمــال الــذي لطالمــا حلمــت بــه، 

وتحســين مهاراتــي فــي التنظيــم وحســن المعاملــة واإلدارة. أســعى بعــد التخــرج إلــى تطويــر مشــروع خــاص بــي وأن 

أصبــح مــن أحــد رجــال األعمــال الناجحيــن والمؤثريــن.

دراســتي لتخصــص اإلدارة العامــة فــي جامعــة بيرزيــت كان مــن أكبــر أحالمــي وطموحاتــي، وذلــك بحكــم أن الجامعــة 

منبــر تعليمــي نابــع، ولــه أهميــة علــى مســتوى الوطــن والعالــم. وتكونــت لــدي الرغبــة فــي دراســة هــذا التخصــص 

بســبب قدرتــي علــى االندمــاج مــع أفــراد المجتمــع وامتالكــي مهــارات إداريــة أســعى لتطويرهــا.

أود أن أشــكر الداعميــن الكــرام علــى حســِن عطائهــم ودعمهــم المســتمر لمســيرتي التعليميــة، والتــي تمثلــت 

بســداد الرســوم الجامعيــة والتقليــل مــن العــبء المــادي علــى عائلتــي.
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مأمون هندي

روان شعابنة

قرية الجديرة
محافظة القدس

قرية الجيب
محافظة القدس

سنة رابعة، بكالوريوس اإلعالم الشامل

سنة أولى، بكالوريوس محاسبة

التحقــت فــي صفــوف الجامعــة فــي عــام 2016 وذلــك بعــد الحصــول علــى معــدل “جيــد جــدًا” فــي الثانويــة العامــة، 

والتحقــت بتخصــص اإلعــالم الشــامل فــي كليــة اآلداب، والــذي كان الحلــم المرافــق لــي طيلــة حياتــي بــأن أكــون 

إعالميــا فلســطينيا ذائــع الصيــت والتأثيــر؛ وذلــك مــن أجــل تحقيــق الحلــم األكبــر وهــو إيصــال الصــورة الفلســطينية 

إلــى العالــم، وتعريــف العالــم كلــه بــأن الشــعب الفلســطيني شــعب يحــب الحيــاة ويســعى لهــا، ولديــه قضيــة عادلــة 

وحــق فــي أرضنــا فلســطين.

أتقــدم لكــم وبالنيابــة عــن أســرتي بجزيــل الشــكر والتقديــر واالمتنــان علــى المنحــة الدراســية والتــي شــكلت مفصــاًل 

مهمــًا فــي حياتــي الجامعيــة ومســتقبلي.

زامــن وجــودي بالجامعــة مــع اثنتيــن مــن أخواتــي، فأصبحــت أقســاطنا الّدراســية عائقــًا كبيــرًا يهّدد اســتمرارية بقائنا 

ــى منحــة دراســّية تمّكنــت مــن اســتكمال دراســتي بشــكل طبيعــي  ــي عل ــى مقاعــد الّدراســة، لكــن بعــد حصول عل

خــالل هــذه الســنة الدراســية.

أفتخــر بحصولــي علــى منحــة دراســية لهــذا العــام، الســتكمال دراســتي فــي جامعــة بيرزيــت. لــم يكــن لمســيرتي 

األكاديميــة أن تســتمر دون دعمكــم، حيــث وّفــرت لــي المنحــة الفرصــة للتركيــز علــى تحصيلــي األكاديمــي، والمشــاركة 

فــي فعاليــات وأنشــطة الجامعــة المختلفــة، كمــا خففــت مــن العــبء المالــي علــى عائلتــي المتضاعــف .

أثــق بقدرتــي علــى رد هــذا الجميــل لمجتمعــي بعــد التخــرج والعمــل، وخدمــة أبنــاء شــعبي، وتشــجيعي للشــباب 

لدراســة تخصــص بهــذا التمّيــز. وأتمنــى أن أكــون ممــن يدعمــون الطلبــة والتعليــم فــي فلســطين بالمســتقبل 

القريــب.

شكرًا لكم مرة أخرى.
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مؤمن عبد الحافظ

محمد كعابنة

مدينة طولكرم

قرية جبع
محافظة القدس 

سنة ثالثة، بكالوريوس هندسة حاسوب

سنة خامسة، بكالوريوس هندسة مدنية

أود أن أقــدم شــكري للداعــم الكريــم الــذي شــجعني علــى التركيــز علــى دراســتي، وتطويــر شــغفي بالحاســوب 

والتكنولوجيــا. كمــا أقــدم امتنانــي لمســاعدتني فــي تحقيــق أحالمــي المتمثلــة بالتخــرج مــن تخصــص هندســة 

بأوضاعهــا. والنهــوض  عائلتــي  المجــال لمســاعدة  بهــذا  العمــل  والتحاقــي بســوق  حاســوب، 

ســأتخرج مــن جامعــة بيرزيــت نهايــة هــذا العــام، وذلــك بفضــل برنامــج المنــح الدراســية الــذي تقدمــه الجامعــة 

بالتشــارك مــع الداعميــن للكثيــر مــن الطلبــة. أشــكر كل مــن ســاندني خــالل فتــرة دراســتي فــي جامعــة بيرزيــت 

فبفضلكــم أحقــق اليــوم حلمــي وحلــم عائلتــي بالتخــرج مــن الجامعــة كمهنــدس مدنــي.
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مجدولين مسالمة 

فاطمة أحمد

مدينة بيت لحم 

بلدة الرام
مدينة القدس

سنة سادسة- بكالوريوس دكتور صيدلي 

سنة رابعة- بكالوريوس الرياضيات  

واجهــت عــدة صعوبــات خــالل رحلتــي الدراســية فــي جامعــة بيرزيــت، منهــا تزامــن وجــودي فــي الجامعــة مــع ثالثــة 

إخــوة يدرســون فــي المرحلــة الجامعيــة، ممــا ضاعــف مــن المصاريــف التي تتكفــل بها عائلتي من مصروف شــخصي 

وســكن ومواصــالت واألقســاط الجامعيــة. ولكــن بعــد حصولــي علــى منحــة دراســّية تمّكنــت مــن تخطــي جــزء كبيــر 

مــن تلــك المشــاكل وتخفيــف العــبء عــن عائلتــي. فــكل الشــكر لكــم لمســاعدتكم لــي فــي إنهــاء درجــة البكالوريوس 

والتخــرج مــن الجامعــة بتخصــص دكتــور صيدلــي، ومســاندتي فــي بــدء أولــى خطواتــي فــي حياتــي المهنيــة. 

بدايــًة أتوجــه بجزيــل الشــكر واالمتنــان لكــم علــى مســاعدتي فــي ممارســة حقــي فــي التعليــم، وعــدم وقــوف الظــروف 

الماليــة عائقــًا أمــام تحقيــق حلمــي بإتمــام دراســتي الجامعيــة. لطالمــا كانــت ظــروف عائلتــي تشــعرتي باإلحبــاط  مــن 

عــدم إمكانيــة التحاقــي بالجامعــة ودراســة تخصــص الرياضيــات. ولكــن عندمــا علمــت بفرصــة حصولــي علــى منحــة 

دراســية لتفوقــي الدراســي، شــعرت بفرحــة عامــرة، وبأننــي ســأتمكن مــن تحقيــق طموحــي بالتخــرج مــن التخصــص 

الــذي أميــل لــه واســتكمال الدراســات العليــا فــي هــذا المجــال.

أتقــدم مــرة أخــرى لكــم بجزيــل الشــكر، إذ كان حصولــي علــى منحــة دراســية بمثابــة دعــم وتشــجيع لــي لالســتمرار 

ــز. واالجتهــاد والتمي
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