يتم التعامل مع الطلبة الحاصلين على شهادات غير شهادة الدراسة الثانوية العامة
االجنبية على النحو اآلتي:

شهادات IB
تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بمعادلة شهادة البكالوريا الدولية إذا حقق

الطالب

الشروط التالية:
.1
.2
.3
.4

أن يكون الطالب قد أنهى دراسة المرحلة الثانوية العامة في البلد الذي درس فيه.
النجاح في ستة مواضيع ،موضوع واحد من المستوى العالي ،وخمسة مواضيع
من المستوى العادي.
تحصيل ما مجموعه  21نقطة من .42
تبدأ نقاط النجاح بالمستوى العالي ) (High Levelمن  ،7 – 3وللمستوى العادي
)(Subsidiary Levelمن ( 7 – 2أما إذا تقدم الطالب لموضوعين أو أكثر من
المستوى العالي فتعامل المادة اإلضافية معاملة مواد المستوى العادي في
حساب النقاط وأسس النجاح.

شروط قبول الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا الدولية في الجامعة -:
أ  -يقوم قسم القبول باحتساب العالمات المئوية التي حصل عليها الطالب في شهادة
البكالوريا الدولية على النحو اآلتي
العالمة المعادلة

بالنسبة

المئوية
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ب – تضاف للمعدل عالمتين إذا حصل على نقطتين إضافيتين في البحث Extended
 ،Essayوتضاف عالمة واحدة إذا حصل على نقطة واحدة في Extended Essay
للمجموع.
جـ  -يضاف للطالب عالمات اضافية إذا درس مساقات اضافية من المستوى العالي
( )6،7يضاف عالمتان ،والطالب الذي عنده عالمة  5يضاف عالمة واحدة.
بناء على معدالتهم المئوية التي تم إحتسابها حسب معايير
د ـ – يتم قبول الطلبة
ً
الشهادة الفلسطينية.
شروط القبول لكلية الطب البشري من الطلبة حملة شهادة :IB
 النجاح في ثالث مواضيع من المستوى العالي منها الكيمياء واألحياء والرياضيات،وبقية المواضيع من المستوى العادي.
الحصول على مجموع نقاط  37من  45نقطه
-

شهادات( IGCSE, GCSE, GCE :شهادة الثقافة العامة البريطانية)
تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بمعادلة الشهادة ،إذا حقق الطالب الشروط التالية:
 .1النجاح في ثمانية مواضيع ،موضوعين من المستوى العالي Advanced Level
وستة مواضيع في المستوى العادي ..Ordinary Level
 .2أن تكون اللغة العربية إحدى المواد الثمانية للطالب العربي الذي يدرس في بلد
عربي.
 .3أن تكون إحدى مادتي المستوى العالي من مواد العلوم البحتة والطبيعية ألغراض
المعادلة بالفرع العلمي ،ومن المواد االجتماعية واالنسانية الغراض المعادلة
بالفرع األدبي.
 .4تحسب عالمات النجاح التي يدرسها الطالب من المستوى العالي من  A – Eوفي
المستوى العادي من .A- D
شروط قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثقافة العامة البريطانية في الجامعة هي:
 .1ضرورة حصول الطلبة على معادلة للشهادة من وزارة التربية والتعليم العالي.
 .2بعد أن يتم تحويل عالمات الطلبة من أحرف إلى نسب مئوية يتم حساب معدل
للطالب
 .3تضاف للطالب عالمات ا ضافية إذا درس مساقات إضافية من المستوى A and
 ASكما يلي
2

 .4عالمات  A Levelتبدأ من  88 ، 98وهكذا.
A

B

A Level

+2

1+

As Level

+1

+1

بناء على معدالتهم المئوية التي تم إحتسابها حسب معايير
ب  -يتم قبول الطلبة
ً
الشهادة الفلسطينية
شروط التنافس على القبول لكلية الطب البشري من الطلبة حملة شهادة :GCE
 النجاح في  9مواضيع 7 ,مواضيع من المستوى العادي وموضوعين من المستوىالعالي أو  6مواضيع من المستوى العادي  3مواضيع من مستوى  Asوالمستوى
العالي.
 أن تكون عالمات المواضيع من المستوى العالي .A -الحصول على معادلة وزارة التربية والتعليم لشهادة ال .GCE

شهادات SAT
قوم وزارة التربية والتعليم العالي بمعادلة شهادة  SATIIإذا حقق الطالب الشروط التالية:


إنهاء الصف الثاني عشر والحصول على شهادة  High School Diplomaمن مدرسة
تعتمد النظام األمريكي ومعتمدة من قبل جهة تربوية أمريكية معترف بها.



النجاح في امتحان  SATIبمواده الثالثة ) (Writing, Reading, Mathوأن ال تقل
العالمة عن ( 400ألغراض المعادلة)



النجاح في ستة مواضيع من مواضيع SATIIشريطة أن يكون موضوع الرياضيات.
( )Math Level ICمن بين المواضيع الستة ،وأال تقل العالمة في كل موضوع عن
( 400ألغراض المعادلة).

إضافة لكل ما ذكر أعاله ألغراض المعادلة بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي
يجب أن يجتاز الطالب ثالثة مواضيع علمية من  SATIIمن ضمنها MATH level IIC
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شروط قبول الطلبة الحاصلين على شهادة  SATII SATI andفي الجامعة هي:
تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بمعادلة شهادة  SATIIإذا حقق الطالب الشروط التالية:


إنهاء الصف الثاني عشر والحصول على شهادة High School Diplomaمن مدرسة
تعتمد النظام األمريكي ومعتمدة من قبل جهة تربوية أمريكية معترف بها.



النجاح في امتحان SATIبمواده الثالثة (  )Writing, Reading, Mathوأن ال تقل
العالمة عن ( 400ألغراض المعادلة).



النجاح في ستة مواضيع من مواضيع SATIIشريطة أن يكون موضوع الرياضيات.
) (Math Level ICمن بين المواضيع الستة ،وأن ال تقل العالمة في كل موضوع عن
( 400ألغراض المعادلة).

إضافة لكل ما ذكر أعاله ألغراض المعادلة بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي
يجب أن يجتاز الطالب ثالثة مواضيع علمية من  SATIIمن ضمنها MATH level IIC
شروط قبول الطلبة الحاصلين على شهادة SATI and SATIIفي الجامعة هي:

إضافة لكل ما ذكر أعاله ألغراض المعادلة بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية
الفرع العلمي يجب أن يجتاز الطالب ثالثة مواضيع علمية من  SATIIمن ضمنها MATH
level IIC
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شروط قبول الطلبة الحاصلين على شهادة  SATI and SATIIفي الجامعة هي
MINIMUM SCORE OF SATI and SATII
الكليات
االعالم  ,اآلداب والعلوم أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع عن .400
التربوية ,كلية القدس بارد
أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع عن  400وأن ال
كلية األعمال واالقتصاد
تتدنى عالمات الرياضيات عن .450
أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع عن .400
كلية القدس بارد
طب االسنان

الطب البشري

للمسار العادي :أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع
عن  550وأن ال تتدنى عالمات االحياء والكيمياء عن
.600
للمسار الموازي :أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع
عن  450وأن ال تتدنى عالمات االحياء والكيمياء عن
.550
ان يجتاز الطالب مادتين من امتحان  SAT Iوهما
الرياضيات والقراءة التحليلية
)(combined Math & critical reading
بحيث ان تكون مجموع العالمة فيهما .1200
ان يجتاز سبع مواد من امتحان  SAT IIيجب ان تكونالعالمة الدنيا لكل مادة  550عالمة
ان يجتاز االطالب  3مواد علمية من مواد ) (SAT IIاو)(APمن ضمنها الرياضيات على ان ال تقل العالمة عن
 650في هذه المادة و مادة أخرى من العلوم
األساسية
(فيزياء ،كيمياء ،احياء)
مالحظة :ال تعد مادتا  Biology Eو  Biology Mمادتين
منفصلتين بينما تعامل مادتا  Math level ICو Math
Level II Cكمادتين منفصلتين.

أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع عن  400وأن ال
العلوم  ,الصحة العامة,
تتدنى عالمات المواد العلمية عن .450
أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع عن  400وأن ال
الهندسة
تتدنى عالمات الرياضيات عن  500وباقي المواد
العلمية عن .450
الدعوة واصول الدين ,القرآن أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع عن 400
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والدراسات االسالمية
القانون

الصيدلة ,المهن الصحية
كلية القدس المهنية

أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع عن .450

أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع عن  450وأن ال
تتدنى عالمات المواد العلمية عن 500
أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع عن 400

يشترط لمعادلة اختبارات  SAT II & SAT Iبشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية
الفرع العلمي ،وبما ال يتعارض مع الشروط الواردة في البنود اعاله من هذه المادة
مايلي:







اجتياز مادة الرياضيات المستوى الثاني ()Math Level IIC
اجتياز مادتي علوم من مواد  SATIIو /او Advanced placement
ال تعد مادتا  biology E & Biology Mمادتين منفصلتين بينما تعد Math Level IC
&  Math Level IICمادتين منفصلتين في اختبارات ال SAT.
تعادل اختبارات (SAT I) & SAT IIبشهادة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع األدبي
إذا لم تحقق شروط المعادلة بالفرع العلمي الواردة اعاله وبما ال يتعارض مع
الشروط الوادرة اعاله من هذه المادة.
سنة التخرج في السنة التي يحقق فيها الطالب جميع متطلبات وشروط المعادلة.

بشأن تنظيم معادلة شهادة الثانوية العامة غير فلسطينية للطلبة المشمولين بنظام
اختبارات (SAT2) & SAT1بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية وبناءا على قرار وزير
التعليم العالي والبحث العلمي
 يلزم على طلبة الصفوف الحادي عشر والثاني عشر المتواجدين على مقاعد
الدراسة حاليا التسجيل وتقديم اختبارات  SATIIفي الدورة األخيرة لالمتحان
والمنعقدة في شهر ايار وحزيران من العام .2021
 يلزم اجتياز خمس مواد على االقل من مواد  SATIIبنجاح باالضافة الى اجتياز اختبار
 SATIوتحقيق باقي الشروط المنصوص عليها في قرار وزير التعليم العالي
والبحث العلمي رقم ( )2021/71بشأن اسس معادلة الثانوية العامة غير
الفلسطينية بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية.
 بما ال يتعارض مع البندين من هذه المادة تبقى شروط المعادلة بالفرع العلمي او
األدبي وفق ما نصت عليه التعليمات ذات العالقة .
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شهادات األبيتور االلمانيDIAP
 -1يشترط للحصول على معادلة شهادة األبيتور من وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي ما يلي:









أن يجتاز الطالب مرحلة التأهيل للصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدرسة
األلمانية الخارجية المعترف بها من قبل الجمهوية األلمانية األتحادية.
ان يكون قد حصل على شهادة األبيتور على أساس نظام االمتحانات ساري
المفعول وفق قرار المؤتمر الدائم لوزراء الثقافة في واليات جمهورية ألمانيا
االتحادية.
ان تكون مادتا اللغة العربية والتاريخ إجباريتين في مرحلة التأهيل ،وأن يتم اختيار
ً
ايضا اختيار مادة التربية الدينية اإلسالمية
مادة الجغرافيا أو االجتماعيات ،وأن يتم
أو التربية الدينية المسيحية.
تحتسب عالمات مرحلة التأهيل في شهادة إمتحان األبيتور.
تعتبر مادة اللغة األلمانية مادة إجبارية ،يقدم فيها امتحان خطي ضمن إمتحان
األبيتور.
أن يحصل الطالب على معدل ( )5نقاط من ( )15نقطة ،ومجموع حده األدنى ()300
نقطة من ( )900نقطة في شهادة األبيتور.

 -2يشترط لمعادلة شهادة األبيتور بشهادة الثانوية العاملة الفلسطينية الفرع العلمي،
الواردة في الفقرة ( )1من هذه المادة ما يلي:
 أن يدرس الطالب في مرحلة التأهيل في الصفين الحادي عشر والثاني عشر مادة
الرياضيات ،ومادتين من العلوم الطبيعية (فيزياء ،كيمياء أحياء).
 أن تكون مادة الرياضيات مادة إجبارية في األمتحان التحريري لألبيتور .
 أن تكون إحدى مواد العلوم الطبيعية (كيمياء أو فيزياء أو أحياء) إجبارية في األمتحان
التحريري أو الشفوي لألبيتور.
 -3يشترط لمعادلة شهادة األبيتور بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية فرع العلوم
األنسانية  ،وبما ال يتعارض مع الشروط الواردة في الفقرة ( )1من هذه المادة ما
يلي:
 أن يدرس الطالب في الصفين الحادي عشر والثاني عشر مادة اللغة العربية ،
ومادتين من العلوم األنسانية( ،اللغة األنجليزية  ،التاريخ ،الجغرافيا ).
 أن تكون مادة اللغة العربية مادة إجبارية في األمتحان التحريري لألبيتور.
 أن تكون إحدى مواد العلوم اإلنسانية (اللغة اإلنجليزية  ،التاريخ  ،الجغرافيا) إجبارية
في األمتحان التحريري أو الشفوي لألبيتور.
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 تكون سنة الحصول على شهادة الثانوية العامة في وثيقة المعادلة هي السنة
التي حقق فيها الطالب جميع متطلبات وشروط المعادلة.
حساب المعدل
تقوم دائرة القبول في جامعة القدس باحتساب المعدل المئوي للطالب كما يلي:
يتم قسمة مجموع عالمات الطالب في جدول  qualificationعلى  60لتصبح عالمة
الطالب من 15
ً
وفقا للجدول أدناه:
تحول عالمة الطالب للمعدل المئوي
التقدير
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المعدل

%100
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%95
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ممتاز+

ممتاز

جيد

جيد

جيد

جيد+

جيد

جيد -

مقبول

مقبول

مقبول

ً
جدا +

ً
جدا

ً
جدا-

ممتاز-

+

-

مالحظات:
يتم تطبيق هذه التعليمات على خريجي االبتور االلماني الدولي (االبتور  )DAIPمن
المدارس الفلسطينية.
يتم قبول الطالب في أحد الكليات/التخصصات بناء على المعدل المئوي بما يتناسب مع
سياسة القبول المعلن عنها في الجامعة.
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