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  مشاريع تخرج/ الى الطلبة المسجلين لمساق مقدمات

  دعم مشاريع التخرج المتميزة

دعم الحصول على منحة  تعلن عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي عن بدء الدورة الجديدة لتقديم طلبات 

يع التخرج لتعبئة الطلب رمشامقدمات و

http://research.ppu.edu/forms2 

�������� 
���� ������ ����� �� ���  . 

����� ������� ����� ����� ������� 
2014 

 ��� � ��� ��� ������  � !"#���� ����� $���������  �"�%�� ����� ��� &'��� ���� (��)� ���

 ��������	
 ��	
� ����	
 ���
��	
�  
  

  

Tel: (00972) 2 2230068  Fax: (00972)  2 2231099 

P.O.Box: 198 Hebron   Email:  dsr@ppu.edu 

����	� ����������� � 

 

Palestine Polytechnic University 

 عمادة  الدراسات العليا  والبحث  العلمي
Deanship of Graduate Studies and  

  ع%ن إ
الى الطلبة المسجلين لمساق مقدمات

دعم مشاريع التخرج المتميزةبخصوص منحة  

  

تعلن عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي عن بدء الدورة الجديدة لتقديم طلبات 

  .2013/2014للعام ا-كاديمي  مشاريع التخرج المتميزة

مقدمات ووبناًء عليه لمن يرغبون بالحصول على دعم مراجعة مشرفيھم في 
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مشاريع التخرج المتميزة
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