
 

  
 وكـالة األمـم املتحدة إلغاثـة وتشغيـل الالجئـني الفلسـطينيني

  2956533/4-02 (ةالطير ) كليـة مجتمع المـرأة برام اهلل
  2017/2018 طلب التحاق للعام الدراسي

 :رقـم الطلـب
  ________________________________________________  :(كما ورد في شهادة الدراسة الثانوية  رباعيا  )االسم 

  ___________________________  :الجنسية  _______________________  :السفرجواز /رقم الهوية
  ________________________  :تاريخ الميالد  ____________________________  :مكـان الوالدة

  ________________________ : المخيم/القرية  __________________ : المدينة     مكان اإلقامة الدائم
  ________________ : للطالب الخليوي رقم التلفون  ________________________  :رقم التلفون األرضي

   ______________________  :البريد االلكتروني  __________________  :لولي األمر الخليوي رقم التلفون
  ________________________________________  :(1-00 الذي يبدأ بـالرقم الجديد  ) المؤن-لتسجيلرقم بطاقة ا

  __________________  :المنطقة  _________________  :(ن وجدإ شبكة االمان االجتماعي)رقم الحالة االجتماعية 
  الوضـع العائلـي

 ال  نعم ؟هل يعمل األب في وكالة الغوث
 ال نعم ؟هل تعمل األم في وكالة الغوث

 طلب اإللتحاقارفاق صورة بطاقة العمل مع عاله نعم يرجى أاذا كان الجواب 
  ________________  :صلة القرابة  ____________________________  :(إذا كان األب متوفيا  )األمر  اسم ولي

 ال نعم ؟مراكز التدريب التابعة للوكالة/أخت يدرس في الكليات/هل لك أخ
  _____________________________________  :والبرنامج الذي يدرسه الكلية/اكتب اسم المركز :إذا كان الجواب نعم

  _____________________  :الثانوية العامةمعدل   _________________________  :الثانوية العامةفرع 
  ___________________________  :الثانوية العامةسنة الحصول على شهادة 

  __________________________  :(اسم الدولة)شهادة الثانوية العامة مصدر 
 ن يهمل ويصبح الغيا  ن أي معلومات غير صحيحة أو خاطئة تعرض طلبي ألأشهد أن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة و أ :مالحظة

  _________________________  :تاريخ التوقيع  ___________________________  :ة/توقيع الطالب
   ____________________  :الطلب ة/توقيع مقدم  ________________________  :تاريخ تقديم الطلب

 المرفقـات
   .شهادة الميالدصورة عن  .1
 .صورة مصدقة عن كشف عالمات التوجيهي .2
 .(شرطا  لقبول الطلب 00-1  ـيجب احضار صورة عن بطاقة  التسجيل الجديدة التي يبدأ رقمها ب) المؤن-التسجيل صورة عن بطاقة  .3
 .جواز السفر/صورة عن الهوية الشخصية .4
 .شخصية ةصور  .5
  .إن وجدت( الحالة االجتماعية)األمان االجتماعي صورة عن بطاقة شبكة  .6

 مالحظـات
 .تحتفظ الكلية بهذه الوثائق وال تسترجع في أي حال .1
 .مباشرة إلى قسم التسجيل في الكليةفي مكاتب وكالة الغوث في جميع المناطق أو   تقدم الطلبات .2
والموقع الرسمي للكلية  مكاتب الوكالةباالضافة الى  جريدة القدسوسيعلن عن نتائج القبول المبدئي من خالل   25/7/2017خر موعد لتقديم الطلبات آ .3

rwtc.edu.ps. 

 
 صورة شخصية



 
 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

 كلية مجتمع المرأة برام هللا
 (4356522، 4356522)تلفون ( 412)ص ب 

 4112/4112للعام التخصصات المطروحة في الكلية 

  (مدة الدراسة سنتان( )  المتحان الشامل) كليات المجتمع نظام  تتبعالتخصصات التي : أولا 

 األعمال اإلدارية والمالية برنامج

   (فقط  نا لإل)  تجاري + أدبي + علمي  المكاتب وأتمتةإدارة 
 تجاري    +  أدبي+ علمي   اإلدارة المالية والمصرفية 
 تجاري       + أدبي + علمي    إدارة األعمال 

 برنامج الحاسوب

 (األولوية للفرع العلمي تعطى )  صناعي+  أدبي+ علمي   البرمجيات وقواعد البيانات 

 المهن الطبية المساعدة برنامج

 (نا  فقط لإل( ) تعطى األولوية للفرع العلمي ) أدبي + علمي     التمريض 

 (نا  فقط لإل( ) تعطى األولوية للفرع العلمي ) أدبي + علمي   عالج النطق ومشاكل الكالم 
 (نا  فقط لإل) أدبي + علمي   السكرتاريا والسجل الطبي  

 برنامج  المهن األكاديمية

  (نا  فقط لإل) تجاري + أدبي  + علمي   رياض األطفالالحضانة و 

 البرنامج الهندسي

 صناعي+ علمي    الهندسة المدنية 

 صناعي+ علمي    األراضي مساحة 

 صناعي+ علمي    الهندسة المعمارية 

  صناعي +علمي   (المحوسب اللكترونيات والتحكم)الهندسة اللكترونية 

 برنامج  المهن الفندقية

 تجاري+  أدبي + علمي  إدارة الفنادق       

 ( سنة واحدة مدة الدراسة  )نظام كليات المجتمع  تتبعالتخصصات التي ل : ثانياا 

 (فقط  نا لإل)    تصميم األزياء .1
 (فقط  نا لإل)   التجميل وتصفيف الشعر .4
 (فقط  نا لإل)     الخزف .2

 (فقط  نا لإل)   الفوتوغرافيالتصوير  .2

 شروط القبول لاللتحاق بالكلية

 4112ول األسنة في أول شهر تشرين  (44) ا/ة ل يتجاوز عمره/ة لجئ/الطالب يكونان  .1
  4112 شهادة الدراسة الثانوية لعام ات/لحامليتعطى األولوية  .4
 الفحص الطبي إجتياز .2
  القبوللجنة  مقابلة إجتياز .2

 :ة/حسب األولوية للطالباختيارات التخصص 

 ...................................................................  : الختيار األول

 ..................................................................   :الختيار الثاني

 ..................................................................   :الختيار الثال 

 .في وكالة الغو  الدولية المعمول بها للقوانين شهادة الثانوية العامة وتبعاا  معدلعلى  تتم مفاضلة القبول لكافة التخصصات في الكلية اعتماداا 


