
 

  
 وكـالة األمـم املتحدة إلغاثـة وتشغيـل الالجئـني الفلسـطينيني

  2956533/4-02 ةالطير  - كليـة مجتمع المـرأة برام هللا
 2019/2020 طلب التحاق للعام الدراسي

 :رقـم الطلـب

 ________________________________________________  :كما ورد يف شهادة الدراسة الثانوية(  االسم )رابعيا  
 ____________________________  اجلنسية:  ______________________  :السفررقم اهلوية/جواز 

 _________________________  :اتريخ امليالد  ___________________________  :مكـان الوالدة

 _________________________ القرية/املخيم:   __________________ املدينة:      مكان اإلقامة الدائم
 _________________ : للطالب اخلليوي رقم التلفون  ________________________  :رقم التلفون األرضي

 _______________________  الربيد االلكرتوين:  __________________  :لويل األمر اخلليوي رقم التلفون

 _________________________________________  :(1-00 الذي يبدأ بـالرقم اجلديد ) املؤن-لتسجيلرقم بطاقة ا
 ___________________  :املنطقة  _________________  :(ن وجدإ شبكة االمان االجتماعيرقم احلالة االجتماعية )

  الوضـع العائلـي
 ال  نعم ؟هل يعمل األب يف وكالة الغوث
 ال نعم ؟هل تعمل األم يف وكالة الغوث

 طلب اإللتحاقارفاق صورة بطاقة العمل مع عاله نعم يرجى أاذا كان اجلواب 

 _________________  :صلة القرابة  ____________________________  :األمر )إذا كان األب متوفيا ( اسم ويل

 _____________________  :الثانوية العامةمعدل   _________________________  :الثانوية العامةفرع 
  ___________________________  :سنة احلصول على شهادة الثانوية العامة

  _________________________  :شهادة الثانوية العامة )اسم الدولة(مصدر 
 ن يهمل ويصبح الغيا  خاطئة تعرض طليب ألن أي معلومات غري صحيحة أو أشهد أن املعلومات املذكورة أعاله صحيحة و أ :مالحظة

  ________________________  :اتريخ التوقيع  __________________________  :ة/توقيع الطالب

  ____________________  :الطلب /ةتوقيع مقدم  ________________________  :اتريخ تقدمي الطلب
 املرفقـات
   شهادة امليالد.عن مصدقة صورة  .1
 .شهادة الدراسة الثانوية )التوجيهي/اإلجناز(صورة مصدقة عن كشف عالمات  .2
 .(شرطا  لقبول الطلب 00-1  ـ)جيب احضار صورة عن بطاقة  التسجيل اجلديدة اليت يبدأ رقمها ب املؤن-التسجيل صورة عن بطاقة  .3
 .صورة عن اهلوية الشخصية/جواز السفر .4
 .شخصية ةصور  .5
  صورة عن بطاقة شبكة األمان االجتماعي )احلالة االجتماعية( إن وجدت. .6

 مالحظـات
 حال.حتتفظ الكلية هبذه الواثئق وال تسرتجع يف أي  .1
 مباشرة إىل قسم التسجيل يف الكلية.يف مكاتب وكالة الغوث يف مجيع املناطق أو   تقدم الطلبات .2
واملوقع الرمسي للكلية  مكاتب الوكالةاىل  ابإلضافة جريدة القدسوسيعلن عن نتائج القبول املبدئي من خالل  23/7/2019خر موعد لتقدمي الطلبات آ .3
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 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

 الطيرة - كلية مجتمع المرأة برام هللا
 (2956534، 2956533( تلفون )214ص ب )

 2019/2020الدراسي للعام التخصصات المطروحة في الكلية 

  ( )مدة الدراسة سنتان(نظام كليات المجتمع )االمتحان الشامل تتبعلتخصصات التي التقنية: االتخصصات أوالً: 

 عمال اإلدارية والماليةبرنامج اال

 إدارة  وأتمتة المكاتب   

 دارة االعمالإ              
 المحاسبة التقنية     

 برنامج الحاسوب

 البرمجيات وقواعد البيانات   

 المساعدةبرنامج المهن الطبية 

 التمريض      

 عالج النطق               
 السكرتاريا والسجل الطبي              

 والعمل االجتماعي برنامج المهن األكاديمية

  رياض األطفالالحضانة و    

                                      البرنامج الهندسي

 األراضي مساحة                                    

 الهندسة المدنية 

                                                        الهندسة المعمارية 

 المحوسب االلكترونيات والتحكم                        

 برنامج المهن الفندقية

 دارة الفنادقإ    

    برنامج الفنون التطبيقية

 لإلناث فقط( التجميل وتصفيف الشعر( 

 نظام كليات المجتمع )مدة الدراسة سنة واحدة(  تتبعالتخصصات التي ال التخصصات المهنية: ثانياً: 

   )لإلناث فقط( تصميم األزياء .1

 التصوير الفوتوغرافي .2

   جميل وتصفيف الشعر )مقاعد محدودة، لإلناث فقط(الت .3

 شروط القبول لاللتحاق بالكلية

 سنة للتخصصات المهنية )سنة( 19سنة للتخصصات التقنية )سنتان( و 22وعمره/ا اقل من  ن يكون الطالب/ة الجئ/ةأ .1

 2019 تعطى األولوية لحاملي/ات شهادة الدراسة الثانوية لعام .2
 الفحص الطبي إجتياز .3
  القبولمقابلة لجنة  إجتياز .4

 ات التخصص حسب األولوية للطالب/ةاختيار

  .............................................................. االختيار األول: 

  ............................................................. االختيار الثاني: 

  ............................................................. االختيار الثالث: 

 مالحظات

  ًلية.وتبعاً للقوانين المعمول بها في وكالة الغوث الدو والفرع على معدل شهادة الثانوية العامةتتم مفاضلة القبول لكافة التخصصات في الكلية اعتمادا 
  ذوي االحتياجات الخاصة وحاملي بطاقة شؤون الوكالة ولوية في القبول وبنسبة محددة أتعطي وكالة الغوث الدولية( للحاالت الخاصةSSNP.) 

 


