
4.تذكَّر! تنشر معظم المؤسسات األكاديمية منحة ممّيزة
لعميد الطالب – تستحّق المنحة دائًما زيارة وحدة

العميد والمطالبة بها! 

 

المنح الدراسيةالمنح الدراسية

للطالب العرب فيللطالب العرب في

اسرائيل:اسرائيل:

ل تقديم الطلب ألكبر عدد ممكن من المَنح؛ فكلما 1.يُفضَّ
ازداد عدد الطلبات ازداد احتمال قبول أحدها.

2.   الخاصية – إذا كانت لديك خاصية معينة يزداد احتمال
منحك منحة.

3.كي تتمكن من التسجيل للمنحة، يجب ملء جميع
البنود وإرفاق جميع المالحق والتأكد مّما يلي:

 

نصائح:

ooتصريح التعليم الجامعي.تصريح التعليم الجامعي.
ooصورة عن هوية الوالدين.صورة عن هوية الوالدين.

ooاستحقاق المعاش.استحقاق المعاش.
ooتصريح التأمين الوطني لمن ال يعمل (أم/تصريح التأمين الوطني لمن ال يعمل (أم/

أب/ كالهما).أب/ كالهما).

ooشهادة وفاة/ مرض، إذا ُوجد داخل العائلة.شهادة وفاة/ مرض، إذا ُوجد داخل العائلة.
  



إليكم بعض المنح:إليكم بعض المنح:

  
يحّق لكّل َمن يستوفي جميع الشروط التالية أن يتقّدم بطلب للحصول عىل المنحة:

1. طالب من المجتمع العربي.

2. طالب ُمسج�ل � مؤسسة معترف بها للتعليم العالي.

3. بدأ الطالب �لسنة األوىل من اللقب األول – � أحد المواضيع المشمولة (ثمة قائمة

�لمواضيع عىل موقع المنحة).

4. يتضمن برنامج الطالب 12 ساعة أسبوعية عىل األقل.

5. الحالة االجتماعية واالقتصادية وفق الشروط.

سيُطلَب من األشخاص المؤهلين للمنحة تقديم خدمة للمجتمع (40 ساعة � السنة األوىل).

قيمة المنحة 30.000 شيكل لمدة ثالث سنوات (10.000 شيكل لكل سنة).

التسجيل للمنحة الدراسية: شهر تشرين األول

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

 

المنحة مخصصة لكل الطالب الجامعيين، ما عدا طالب مؤسسات تأهيل المعلمين أو

المؤسسات التعليمية خارج البالد.

منحة بقيمة 12,480 ش. ج (درجة أ), منحة بقيمة 6.240 ش. ج (درجة ب), منحة بقيمة

4.000 ش.ج (درجة ج). أو قرض بقيمة 7.000 ش. ج، قرض غير ربوّي ودون فوائد (يتم

إرجاعه بـ 36 قسًطا).

فترة التسجيل للمنحة: شهر كانون األول.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

 

  منحة ارتقاءمنحة ارتقاء::

  

منحة مجلس التعليم العالي ووزارة المعارف:منحة مجلس التعليم العالي ووزارة المعارف:

  

منحة سنابل العلم:منحة سنابل العلم:  

  

  

سنابل العلم هي جمعية ُقطرية تطّوعية غير ربحية تعمل عىل تمكين المتبرعين من

المساهمة � سداد أقساط التعليم لطالب الجامعات العرب. 

منحة بقيمة 3,000 شيكل من سنابل العلم. واألولوية � الحصول عليها هي لطالب

الجامعات، وفًقا لمعايير اقتصادية واجتماعية.

فترة التسجيل: شهر كانون الثاني

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

 

 

https://irteka.co.il/landing-page
https://loans.education.gov.il/
https://sanabel-elm.com/menah


يشجّع "صندوق وسام خميس لدعم الجامعيين العرب واليهود" التعايش من خالل تقديم

مساعدات للتعليم العالي.

تقدم المؤسسة منحًا دراسية – لكل من اليهود والعرب – خالل مشوارهم � التعليم العالي.

وأنشطتها لتعزيز قيم السالم والتميّز والحوار فريدة من نوعها.

صندوق وسام خميس للمنح الدراسية هو المنظمة الوحيدة غير الهادفة للربح التي تمنح منحا

دراسية لليهود والعرب، مع االلتزام بدعم التعليم والتميز األكاديمي � إسرائيل، إىل جانب

تعزيز قيم المساواة والتعايش. 

المنحة بقيمة 2,500 ش. ج، وهي غير منوطة بساعات تطوع.

فترة التسجيل: شهر شباط.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

منحة وسام خميس:منحة وسام خميس:

  

منحة روَضة بشارة عطا الله (منحة جمعية الثقافة العربية):منحة روَضة بشارة عطا الله (منحة جمعية الثقافة العربية):

  

  

يهدف البرنامج إىل تشجيع التعليم العالي � المجتمع الفلسطيني � الداخل وبناء

طليعة أكاديمية مثقفة ومهنية تتسم بروح االنتماء والعطاء المجتمعي.

هي منحة لطالب سنة أوىل أو ثانية للقب أكاديمي، أو طالب هندسيّ (הנדסאי) سنة

أوىل.

فترة التسجيل: شهرا أيلول وتشرين األول.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

صندوق الحاجة رقية بيادسة:صندوق الحاجة رقية بيادسة: 

المنحة ُمَعّدة لطالب الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها من قبل مجلس  

التعليم العالي داخل البالد فقط. 

ابتداًء من السنة الجامعية الثانية وللقب الجامعي األول فقط.

قيمة المنحة 1,500 - 5,000 ش. ج.

فترة التسجيل للمنحة: شهرا تشرين األول وتشرين الثاني.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

منحة بنك هبوعليم:منحة بنك هبوعليم: 

  

  

التسجيل لمنحة بنك هبوعليم "منكبر معك" بقيمة 6.000ش. ج لطالب سنة ثانية وما

فوق مستمر. تشمل المنحة 60 ساعة من العمل التطوعي. 

فترة التسجيل: شهرا كانون الثاني وشباط. 

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

http://arb.wesam-fund.org/page-22.html
https://arabca.net/post/fth-bab-altsjyl-lbrnamj-mnhh-rwdhh-bsharh-ata-allh-lsnh-2022-2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLjr0TANTStT4uuvoc-C8h0-X4gOywXLWu_QvPMYpZe_fs0w/closedform


منحة بنك مركنتيل:منحة بنك مركنتيل:

  

  

 تشمل 80 ساعة تطوعية. قيمة المنحة: 5.500 ش. ج. 

فترة تسجيل للمنحة الدراسية: شهر آذار.

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

للتسجيل للمنحة، يجب ملء استمارة التسجيل وتسليمها ألحد فروع البنك. استمارات

التسجيل موجودة � فروع البنك.

 

 

 

منحة مفعال هبايس:منحة مفعال هبايس:

  

  

  

طالب/ة أكاديمي/ة يدرس للحصول عىل اللقب االول، اللّقب الثاني، شهادة

التدريس،وشهادة الهندسيين.

قيمة المنحة 10,000 ش. ج، وعىل الّطالب الجامعي تقديم 140 ساعة تطّوع عىل مدار

الّسنة التّعليميّة.

فترة التسجيل: تشرين األول – كانون األول.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل، ُيرجى التوجه اىل السلطة المحلية � بلدك.

مسار ككال – صندوق بندر:مسار ككال – صندوق بندر: 

دعم مالي لمدة 3 سنوات دراسية أو حتى نهاية اللقب (الفترة األقصر بينهما). بمبلغ   

 10,000 ش. ج. كل سنة (لطالب سنة ثانية فما فوق).

 المنحة معدة لطالب لمواضيع معينة،هي: التمريض (لقب أكاديمي)، الصيدلة، الهندسة،

الكيمياء، الفيز�ء، الطب (MD)، طب األسنان، إضافة إىل الهندسيين (دراسة لتلقي

شهادة).

من يمكنه تلقي الدعم؟ 

●الشبان والشا�ت الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاًما (حتى يوم بلوغ 26 عاًما)

●يجب أن يكون مقّدم/ة الطلب أعزب/ عز�ء 

●أّال يكون أً�/ أّما ألطفال

●لديه ُموج�ه/ مرافق (أخصائي اجتماعي �تيد، مرشد تشغيل، أخصائي اجتماعي من أجلي

(עו"ס בשבילי) وغيرهم)، يعرفه ويلتقي به �نتظام.

●الشبّان والشا�ت الذين يحتاجون إىل دعم مالي إلتمام دراستهم بنجاح بناًء عىل توصية من

المرافق.

فترة التسجيل: من حزيران إىل آب.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

 

https://heznek.org/%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%a7-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%99%d7%9c-2/
https://www.natansys.site/kklb22/


منحة موشال:منحة موشال:

  مسار ركياع:مسار ركياع:

المنحة معدة للشبّان والشا�ت الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاًما (حتى يوم بلوغ  

26 عاًما)، العزّاب، الذين ليسوا والدين ألطفال.

لديهم ُموج�ه (أخصائي اجتماعي �تيد، مرشد تشغيل، أخصائي اجتماعي من أجلي، مركز

خريجي مدرسة داخلية أو قرية شبيبة، موجه جمعية عضو � منتدى منظمات �تيد)

يعرفهم ويلتقي بهم �نتظام.

تسجّلوا لبدء التعليم (سنة أوىل فقط) � مؤسسة للتعليم العالي. 

الشبّان والشا�ت الذين يحتاجون إىل مساعدة مالية إلكمال دراستهم بنجاح وفًقا

لتوصية المقرض. وللشبّان الذين اجتازوا مقابلة شخصية بنجاح.

ماذا تتلقون؟ 

منحة دراسية– يختلف مقدار المنحة وفًقا لمؤسسة التعليم (� كل عام لمدة 3

سنوات) 7,000 ش. ج. منحة معيشة (كل عام، لمدة 3 سنوات). إثراء ومساعدة

إضافية (دروس مساعدة، توجيه، شراء معدات) حسب الحاجة وخطة يتم وضُعها لكل

شاب/ فتاة. 

يلتزم الحاصلون عىل المنح الدراسية بـ 90 ساعة من التطوع سنوً�، � األماكن التي

يتم المصادقة عليها من قبل مركّز/ة البرنامج. 

فترة التسجيل: من حزيران إىل آب.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

 

 
منحة موشال:منحة موشال:

  

  

المنحة معدة لطالب سنة اوىل � مؤسسة تعليمية معترف بها من مجلس التعليم العالي

� إسرائيل.المؤّسسات المعتَرف بها هي: جامعة حيفا، جامعة تل أبيب، الجامعة العبرية،

جامعة بن غوريون، التخنيون، كلية أورط براودة، كلية سامي شمعون. لمواضيع: الهندسة،

الطب، أنظمة المعلومات الحاسوبية، االقتصاد، وإدارة الحسا�ت.

تُمنَح المنحة للطّالب الذين يطمحون إىل لتمي�ز وتحقيق األهداف رغم الصعو�ت.

قيمة المنحة: للسنوات الدراسية األربع (120,000ش. ج)، وهي تغطي مصاريف الدراسة،

السكن، وجميع احتياجات الطالب الجامعي.

فترة التسجيل: من حزيران إىل آب.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

 

https://katzir.priza.net/signuplink.aspx
https://www.trending-talent.com/home/VacancyDetails?VID=axK1D+y3HjqbnwnFNbPfjA==&Company=Moshal%20Israel&BackTo=XtsSgr5KzXTp8b03x1Z18eNUwXBPQ5iwe2gTHwqRIM3Sss65yYha8RogpyARWXcO&Internal=true


هي منحة معّدة لطّالب الّلقب األّول الّذين يدرسون � الجامعات والكلّيّات المعترف بها �

إسرائيل. تعادل قيمة المنحة 60% من قسط التّعليم العالي � البالد (6,000 شاقل جديد

تقريبًا).

معّدة لطلبة الّلقب األّول فقط. ُيطلَب من الّطالب الجامعي تقديم 4 ساعات تطّوع

أسبوعي�ا عىل مدار الّسنة التّعليميّة (100 ساعة تطّوع �لُمجمل). كما يجب عىل الّطالب

اجتياز 13 ساعة تدريب وإرشاد (�لمجموع 113 ساعة تقريبًا).

فترة التسجيل: شهرا أ�ر وحزيران.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

 

 

مشروع بيرح:مشروع بيرح:

  

  

بيرح هو مشروع توجيه محلي يدفع الطالب نحو نشاط توجيهي معين. التطوع عبارة عن

عمل مع طالب من مدارس أو طالب جامعات، لمّدة 120 ساعة سنوً� (4 ساعات أسبوعيا).

تبلغ قيمة المنحة الدراسية 5,200 شيكل. هذه المنحة مخصصة للطالب الذين يدرسون

دراسات لنيل درجة علمية � إحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها.

التسجيل للمنحة الدراسية: من اَب إىل أيلول.

تعطى األفضلية للمسجلين األوائل.  

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

 

 
منحة سحلب:منحة سحلب:  

  

https://web.archive.org/web/20130608024415/http:/www.sachlav-edu.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx


برامج خاصة:برامج خاصة:

  

  

برنامج هيسجيم لهايتك:برنامج هيسجيم لهايتك:  

  

  

  

هيسجيم لهايتك يوفر فرصة للشباب، الذين ال يستوفون شروط القبول للدراسات

األكاديمية والذين يجدون صعوبة � تحمل العبء المادي لدراساتهم، كي يحصلوا عىل تعليم

أكاديمي – لقب أول � الهندسة والعلوم – � مؤسسات التعليم العالي الرائدة �

إسرائيل: التخنيون، جامعة �ر إيالن، وجامعة بن غوريون. 

يوفر البرنامج الدراسات التمهيدية قبل األكاديمية � العلوم، تمويل راتب كامل للسنة

التحضيرية والسنة األولىومنحة الكفاف. 

فترة التسجيل للمنحة: كانون الثاني حتى آذار.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

 
برنامج عتيديم للصناعة - תכנית עתידים לתעשייה:برنامج عتيديم للصناعة - תכנית עתידים לתעשייה:

المنحة مالئمة لطالب سنة أوىل � الدراسة للّقب األول، لمواضيع: هندسة الحاسوب/  

البرمجة، علم الحاسوب، هندسة الكهر�ء واإللكترونيات، هندسة الماكينات، هندسة اإلدارة

والصناعة، هندسة الموادّ، الهندسة الكيميائية، هندسة الفضاء والطيران، وهندسة المياه.

طالب � إحدى المؤسسات: التخنيون، جامعة بن غوريون، جامعة تل أبيب، الجامعة العبرية،

جامعة �ر إيالن، جامعة أريئيل، كلية أورط براودة، معهد ليڤ، الكلية األـكاديمية كنيرت، معهد

حولون للتكنولوجيا.

لمنحة معدة لطالب من مناطق الضواحي, ظروف اجتماعية واقتصادية تستوفي الشروط.

تشمل المنحة: قسًطا تعليميّا ُممو�ًال لمدة 4 سنوات - خالل فترة اللقب (بين 32,000 –

40,000 ش. ج)، مصروف جيب شهرّ� بقيمة 1,500ش. ج، اندماجًا بمكان عمل يتالءم مع

التخصص، ومرافقة شخصية.

خالل فترة الدراسة لنيل اللقب: يجب التطو�ع � إطار اجتماعي (60-80 ساعة).

فترة التسجيل: أ�ر – تشرين األول.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

 

https://www.aluma.org.il/program/%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A7/%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A7-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://zohrim.microsoftcrmportals.com/IndustryCandidateInformationCenter/AboutIndustry/


يتناول هذا البرنامج التطور الشخصي واالجتماعي للطالب من الطبقات البعيدة جغرافيًا

واجتماعيًا.

المنحة بقيمة 60,000 ش. ج(20,000 ش. ج. لكل سنة) لطالب التخنيون وجامعات تل أبيب،

حيفا، بن غوريون � بئر السبع، والعبرية � القدس، والكليات: األكاديمية تل حاي، تل أبيب –

�فا، سبير، سامي شمعون للهندسة،وأورانيم. مجاالت الدراسة: المجال االجتماعي، المجال

العام، عالم األعمال والمجتمع.

فترة التسجيل للمنح الدراسية: أ�ر – تموز.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

 

برنامج "سفراء روتشيلد":برنامج "سفراء روتشيلد":  

  

  

برنامج تسوعاريم "متدربون للتربية الال منهجية � كلية أورانيم"برنامج تسوعاريم "متدربون للتربية الال منهجية � كلية أورانيم"    – (צוערים– (צוערים

לחינוך בלתי פורמלי במכללת אורנים).לחינוך בלתי פורמלי במכללת אורנים).

  

  

  

برنامج المتدربين للتربية الال منهجية هو بمثابة مبادرة مشتركة لكل من وزاَرة التربية والتعليم؛

قسم المجتمع وأبناء الشبيبة وجمعية شراكات- روتشيلد قيسارية؛ ويعمل عىل تمكين وتعظيم

الموارد البشرية � أجهزة التعليم الالمنهجي من خالل التركيز عىل الضواحي.

 تشمل المنحة: المساعدة � تمويل رسوم الدراسة، منحة معيشية للتوجيه المهني � نهاية

الدراسة، واالستيعاب � العمل (سيتم دمج خريجي البرنامج � وظائف رائدة لمدة 4 سنوات).

فترة التسجيل: كانون الثاني – آذار.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

برنامج عتيديم طالب �ييس للحكم المحلي – צוערים לשלטון מקומיبرنامج عتيديم طالب �ييس للحكم المحلي – צוערים לשלטון מקומי 

(עתידים):(עתידים):

برنامج “متدربون للحكم المحلي” هو برنامج خاّص ألّن الهدف منه هو تحسين الحكم المحلي  

� إسرائيل من خالل تنمية وتأهيل كوادر قيادية لإلدارة المهنية � مجاالت العمل البلدي. 

تشمل المنحة: المساعدة � تمويل رسوم الدراسة، منحة معيشية للتوجيه المهني � نهاية

الدراسة، وتأمين  عمل (يتم استيعاب خريجي البرنامج وتوظيفهم � وظائف مركزية �

السلطات المحلية لفترة 4 أعوام).

 فترة التسجيل: كانون الثاني – نيسان

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

 

http://rothschildcp.com/ar/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/
https://giyus.rothschildcp.com/applications/forms/cadets/pages/introPage.html?utm_source=Website&utm_medium=button&utm_campaign=Zoarim2020
https://www.hasama-zoarim.co.il/register-ar


برنامج برنامج BridgeTechBridgeTech -جسر نحو الحداثة والتقدم: -جسر نحو الحداثة والتقدم:  

  

  

  

برنامج “البوابة األكاديمية”:برنامج “البوابة األكاديمية”:

  

  

  

  

 يهدف البرنامج إىل تسهيل بلوغ الطالب خريجي المدارس الثانوية العربية � النقب التعليم

العالي وإىل تمكينهم من إكمال دراساتهم األكاديمية بنجاح، حيث يوّفر لهم حاضنة داعمة

ومرافقة لكل فترة الدراسة، بشكل يضمن للطالب االندماج � البيئة التعليمية األكاديمية

بنجاح ومواصلة دراسته حتى الحصول عىل اللقب.

يجب أن يكون مقّدم الطلب طالبا � إحدى المؤسسات التالية: جامعة بن غوريون،

كلية سبير، كلية أحفا، وكلية أشكلون.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: الرجاء الدخول إىل موقع الجامعة أو الكلية.

 

برنامج يعطي فرصه للشباّن والشا�ت � منطقة النقب لالندماج � مجاالت الصناعة

التكنولوجية والهايتك.

يتضمن البرنامج: منحه دراسية، دورة سيكومتري، دورة ر�ضيات، دورة �عيل، لغة إنجليزية،

ورشات مهارات شخصيه، وجوالت تعليمية.

فترة التسجيل: شهر آذار 

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

 

https://ajeec.samara.co.il/bridgetech/
https://ajeec.samara.co.il/bridgetech/


منح دراسية حسب االنتماء/ الد�نة:منح دراسية حسب االنتماء/ الد�نة:

  

  

منحة من صندوق أموال الوقف االسالمي:منحة من صندوق أموال الوقف االسالمي:

  

  

  

المنح معّدة للطالب الذين يدرسون للّقب األول � معهد أكاديمي معترف به من

مجلس التعليم العالي � إسرائيل. عىل مقدم الطلب أن يكون مسلًما.ال يقّل

عدد الساعات الدراسية لديه عن 12ساعة اسبوعيافي السنة التعليمية.

عىل الطالب الجامعي أن يدرس أحد المواضع التالية: االقتصاد، الحسا�ت وإدارة

االعمال، جميع مواضيع الهندسة والتكنولوجيا،علم الحاسوب والحوسبة، علم

النفس، العلوم السلوكية،  الموسيقى والفنون، الخدمة االجتماعية، العلوم (بما

� ذلك: الر�ضيات، الكيمياء، الفيز�ء، وعلم األحياء) والعلوم الطبيعية، لقب

جامعي � تدريس العلوم،علوم الغذاء والتغذية، اضطرا�ت التواصل،الفلسفة

والسياسة، العلوم اإلدارية (بما � ذلك: السياحة، الموارد البشرية، وإدارة

المشاريع)، الفّن المعماري وبناء المدن، الطب العام. 

فترة التسجيل: من آذار حتى نيسان.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل: اضغط هنا

منحة دراسية للتعليم الدرزي والشركسي، السيدة آية خيرمنحة دراسية للتعليم الدرزي والشركسي، السيدة آية خير

الدين:الدين:

  
  
  

المنحة معدة لكل طالب درزي يدرس للحصول عىل درجة البكالوريوس أو الماجستير أو

الدكتوراه � مؤسسة معترف بها للتعليم العالي � إسرائيل. سيكون هناك تفضيل

للطالب الذين يدرسون المواد المطلوبة والدرجات المتقدمة. سيكون هناك تفضيل

للطالب ذوي الوضع االجتماعي واالقتصادي المنخفض.

نطاق المنحة: 900 – 1,200 ش. ج.

فترة التسجيل: شهر كانون األول.

لمزيد من التفاصيل وللتسجيل:اضغط هنا.

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/General/milgot_wakf100518
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Pages/hp.aspx


المزيد من المعلومات عن منح للجنود المسرحين ولمتطوعي الخدمة المدنية: اضغط هنا.

 

 

مجلس الدروز العالي:مجلس الدروز العالي:

  
  
  

المنحة معدة للطالب الجامعيين من الطائفة الدرزية الذين يدرسون � مؤسسات التعليم

العالي المعترف بها،

الطالب الجامعيين الدروز المتدينين، أوالطالب الجامعيين الذين يعانون من وضع اجتماعي

اقتصادي ُمتدن� (حسب تصريح الشؤون االجتماعية والسلطة المحلية � البلدة)، أو طالب

جامعي متفوق (يجب إرفاق تصريح من المؤسسة التعليمية)، أو لطالب جامعيين يدرسون

مواضيع الطب والعلوم الدقيقة (يجب إرفاق تصريح من المؤسسة التعليمية). قيمة

المنحة: 10,000ش. ج.

فترة التسجيل: شهر آذار حتى شهر حزيران.

druzerc@druz.com :لتفاصيل إضافية وللتسجيل: البريد االلكتروني

يجب التوجه إىل سكرتير المجلس الشيخ توفيق سالمة – هاتف: 0507490914 /

049965569

العنوان: مجلس الطائفة الدرزية العالي، ص.ب. 1، جولس، الرمز البريدي 24980.

 

 
منحة بني معروف ألبناء الطائفة الدرزية:منحة بني معروف ألبناء الطائفة الدرزية:

  
  

المستحّقون للمنحة: طّالب سنة ثانية فما فوق، يدرسون أحد مواضيع العلوم الّدقيقة.

فترة التسجيل: شهر كانون األول.

لتفاصيل إضافية وللتسجيل:

يجب إرسال الّطلبات عبر البريد إىل العنوان: חאתם חסון، ת”ד 5, שפרעם,

מיקוד 20200- حاتم حسون، ص.ب. 5، شفاعمرو، الرمز البريدي 20200.

https://www.hachvana.mod.gov.il/education/scholarship/Pages/default.aspx
https://www.hachvana.mod.gov.il/education/scholarship/Pages/default.aspx


سارة كبيشة – موجهة التعليم في مشروع التعليم ياتيد،
المجتمع العربي, منطقة حيفا والشمال:

 Sarahkb@yeadim.org
 

هداس بالو – موجهة التعليم في مشروع التعليم ياتيد

المجتمع اليهودي, منطقة حيفا والشمال:

 hadasbl@yeadim.org
 

لي هار زهاف - موجهة التعليم في مشروع التعليم

lihz@rashi.org.il :ياتيد, منطقة الجنوب

 
ديما جوتمان – مرّكز مشروع التعليم ياتيد، منطقة حيفا

 dimag@yeadim.org :والشمال

 
أفيا برنفلد أهرون - مرّكزة مشروع التعليم ياتيد، منطقة

 aviaba@rashi.org.il :الجنوب

 

احاولنا إعطاء لمحة عامةاحاولنا إعطاء لمحة عامة

حول المنح الدراسية الحالية.حول المنح الدراسية الحالية.

وال شّك أّن هناك المزيد منوال شّك أّن هناك المزيد من

المنح الدراسية ...المنح الدراسية ...  

ألّي استفسار يمكن التوجه إىل: 

mailto:Sarahkb@yeadim.org
mailto:hadasbl@yeadim.org
mailto:lihz@rashi.org.il
mailto:dimag@yeadim.org

