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 :مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة

 :م2222المعتمدة من قبل وزارة التعميم العالي لمعام المرخصة و أسماء مكاتب الخدمات الجامعية 

تاريخ انتهاء 
 الترخيص

اسم صاحب  رقم الجوال
 الترخيص

 الرقم اسم المكتب المدينة العنوان

27/11/2222  2599747626 
2592146192 

أسامة  كمال 
نيةالدين ه  

  /عمارة ابو ثري/ الرمال 
مقابل بنك فمسطين    

 غزة
المنارة للخدمات 

 الجامعية

1 

23/2/2223  2598698322 
 

محمد جمال 
 حجازي

 

بجوار  / تل الهوا
عمارة  /مستشفيي القدس

الطابق االرضي /الهور
 بجوار محل الفواكه

مجموعة سفر  غزة
 لمخدمات الجامعية

2 

26/2/2223  2599891269 
2598992225 

خميل خالد 
 النجار 

شارع / مفترق عيدية 
بالقرب من بنك  /الشفاء

 االنتاج القديم

القنصل الدولي  غزة
 لمخدمات الجامعية

3 

1/3/2223  2592898589 
2569626962 

عمي عادل 
 أبو غالي

عمارة /الكراج الشرقي
مقابل  /3ط  /قشطة

 حمويات السنوار

بو فراس لمخدماتأ رفح  
 الجامعية

4 

23/3/2223  2599521476 
 

محمد خالد 
 النجار

مفترق أبو  /شارع النصر 
مقابل مدينة المحوم /طالل  

العارف لمخدمات  غزة
 الجامعية

5 

16/6/2223 يوسف   2599737946 
إسماعيل 
 األخرس

مقابل  /الحي السعودي 
 جامعة القدس المفتوحة

ايهاب(  بوأالقدس) رفح
 لمخدمات الجامعية

6 

9/8/2223 فارس غسان  2599619422 
 السقا

غزة/ مفترق السرايا/عمارة 
2د/ طاج  

الفارس لمخدمات  غزة
 الجامعية

7 

 
 

 م:2222 لمعام الجامعّية الخدمات مكاتبل العالي والتعميم التربية وزارة من الُمعتمدة الرسمّية التسعيرة
  : البكالوريوس خدمات  -أواًل: 
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 )$( واألتعاب األجور )البكالوريوس( خدمات الدولة الرقم

 822 قبول جامعة المصرية الجامعات 1
 522 بول جامعةق األردنّية الجامعات 2
 722 قبول جامعة األخرى العربية الجامعات 3
 822 + قبول جامعة قبول لُغة األمريكّية الجامعات 4

 822 قبول لُغة + قبول جامعة الكندّية الجامعات 5
 952 قبول لُغة + قبول جامعة )مبدئي( األلمانّية الجامعات 6
 622 قبول لُغة التركّية الجامعات 7
 822 قبول لُغة + قبول جامعة التركّية الجامعات 8

 522 قبول لُغة + قبول جامعة التركّية قبرص جامعات 9
 722 قبول لُغة + قبول جامعة اليونانّية قُبرص جامعات 12
 922 قبول لُغة + قبول جامعة الرومانّية الجامعات 11
 922 قبول لُغة + قبول جامعة النيوزيالندّية الجامعات 12

 بمجيكا، )فرنسا، األوروبّية الجامعات 13
 اليونان( إسبانيا،

 822  قبول لُغة

 922 قبول لُغة + قبول جامعة األخرى األوروبّية الجامعات 14
 722 قبول لُغة + قبول جامعة األوكرانّية الجامعات 15

 )روسيا الروسّية الجمهورية جامعات 16
 (االتحادية

 228 قبول لُغة + قبول جامعة

 922 قبول لُغة + قبول جامعة البيضاء( )روسيا بيالروسيا جامعات 17
 852 قبول لُغة + قبول جامعة والباكستانية الهندّية الجامعات 18

 852 قبول لُغة + قبول جامعة األسترالّية الجامعات 19
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 822 قبول لُغة + قبول جامعة األخرى آسيا شرق جامعات 22

 922 قبول لُغة + قبول جامعة ةالماليزيّ  الجامعات 21

 العميا: الدراسات خدمات  -ثانيًا:

 $(USD) بواألتعا األجور العميا( )الدراسات خدمات الدولة الرقم
 852 قبول جامعة العربّية الُدول جامعات 1
 922 قبول لُغة + قبول جامعة والكندّية األمريكية الجامعات 2

 922 + قبول جامعة قبول لُغة األوروبّية الجامعات 3
 952 قبول لُغة + قبول جامعة األخرى األوروبّية الجامعات 4
 

 
 
 


