الشهادات المقبولة
باإلضافة الى شهادة الثانوية العامة الفلسطينية ،تقبل جامعة القدس مجموعة من الشهادات العربية
والدولية التي تعادل الثانوية العامة ،والتي تخضع لشروط المعادلة التي تحددها وزارة التعليم
الفلسطينية.
بإمكان الطلبة تعبئة طلبات االلتحاق قبل ظهور نتائج الثانوية العامة او ما يعادلها من الشهادات
االخرى ،حيث ان التقدم المبكر بطلب االلتحاق يعزز من فرص القبول في البرنامج او التخصص
المرغوب ،على ان يتم تزويد دائرة القبول في الجامعة بالوثائق الرسمية لدى صدورها.

أوال :الثانوية العامة الفلسطينية بكافة فروعها
تقبل جامعة القدس كافة فروع الثانوية العامة الفلسطينية وفقا لشروط القبول الخاصة ببرامجها
المختلفة وفقا لالتي:


تحقيق الشروط التي تضعها الكلية او التخصص فيما يتعلق بالمعدل وفرع الثانوية ،اضافة
الى اجتياز امتحان القدرات ان وجد.



على الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في االعوام السابقة تزويد دائرة القبول
(الحرم الرئيسي/أبوديس) بصورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة وذلك بعد تعبئة
الطلب وذلك لمراسلة الكلية المعنية والتأكد من تحقيق شروط االلتحاق بالكلية/التخصص.



بإمكان الطلبة تعبئة طلبات االلتحاق قبل ظهور نتائج الثانوية العامة او ما يعادلها من
الشهادات االخرى ،حيث ان التقدم المبكر بطلب االلتحاق يعزز من فرص القبول في البرنامج
او التخصص المرغوب ،على ان يتم تزويد دائرة القبول في الجامعة بالوثائق الرسمية لدى
صدورها.

ثانيا :البجروت.
 .1شروط القبول للفصل الثاني من العام األكاديمي 2021/2020
أسس معادلة شهادة البجروت قبل عام 2020


ان يكون الطالب من الناطقين باللغة العربية كلغة ُأم



وحاصال على  20وحدة كحد أدني.
حاصال على استحقاق شهادة البجروت
ان يكون
ً
ً



لمعادلة البجروت بالفرع العلمي يجب ان يكون الطالب حاصال على  9وحدات علمية كحد أدنى
منها ( 4وحدات) في موضوع الرياضيات أو ( 3وحدات) في مادة الرياضيات وعشر وحدات
علمية أخرى بمستوى  5وحدات لكل موضوع.



حاصال على ( 4وحدات) في مادة اللغة
لمعادلة البجروت بالفرع األدبي يجب ان يكون الطالب
ً
العربية وآدابها وتعتبر وحدة الدين االسالمي كوحدة اللغة العربية عند احتساب وحدات اللغة
العربية



حساب المعدل :مجموع (عدد وحدات الموضوع  Xعالمة الموضوع)  /عدد وحدات البجروت.

معايير القبول في الكليات لحملة شهادة البجروت قبل عام :2020
أوال :كلية الطب البشري
ً


الطلبة الذين يحققون الشروط التالية يتم قبولهم للمسار العادي في كلية الطب البشري
(مسار  6سنوات دراسية) :



الحصول على  30وحدة في شهادة البجروت تتضمن  15وحدة علمية.



أن يكون توزيع الوحدات العلمية كما يلي:



 5وحدات رياضيات بمعدل %95



 10وحدات في موضوعين علميين من المواضيع التالية (أحياء ،كيمياء ،فيزياء ،علوم طبية)
على ان يكون عدد الوحدات لكل موضوع  5وحدات وبمعدل  %95لكل موضوع.



أال يقل معدل الطالب في شهادة البجروت عن .%93

الطالب الذي يحقق شروط القبول في المسار العادي لكلية الطب البشري ،يمكنه دراسة مساقات
متطلبات الجامعة في الفصل الدراسي الثاني والدورة الصيفية للعام  2021/2020ويبدأ بدراسة
مساقات التخصص مع بداية الفصل الدراسي االول .2022/2021
الطالب الذي ال يحقق الشروط في البند ( )1يتم قبوله على المسار التحضيري
ً
ثانيا :القبول في كليات الجامعة العلمية غير كلية الطب
على الطالب أن يحقق شروط القبول من حيث المعدل العام والفرع المذكورة في أسس معادلة
شهادة البجروت ،باإلضافة الى ان يكون قد أنهى في شهادة البجروت الموضوع أو المواضيع
العلمية االساسية لاللتحاق بالكلية العلمية المطلوبة وذلك على النحو التالي:
كلية طب االسنان :أن يكون قد أنهي موضوع االحياء بواقع  5وحدات وحاصل على معدل  %90كحد
أدني
كلية الصيدلة :أن يكون قد أنهى موضوع الكيمياء بواقع  5وحدات وحاصل على معدل عام %80
كحد أدني
كلية المهن الصحية:


العلوم الطبية المخبرية ،التمريض :أن يكون قد أنهي موضوعي االحياء والكيمياء بواقع 3
وحدات لكل موضوع كحد أدنى وحاصل على معدل عام  %88كحد أدني للعلوم الطبية
المخبرية و %80كحد أدنى للتمريض



التصوير الطبي ،العالج الطبيعي :أن يكون قد أنهى موضوعي الكيمياء والفيزياء بواقع 3
وحدات لكل موضوع كحد أدنى وحاصل على معدل عام  %80كحد أدنى.

كلية الهندسة :ان يكون قد أنهى موضوعي الفيزياء والحاسوب بواقع  3وحدات لكل موضوع كحد
أدنى وحاصل على معدل عام  %80كحد أدنى.
كلية العلوم والتكنولوجيا :أن يكون قد أنهى الموضوع العلمي المرتبط بإسم تخصصه بواقع 3
وحدات علمية كحد أدنى وحاصل على معدل عام  %70كحد أدنى.

الطالب الذي يحقق شروط القبول في المسار العادي في الكليات المذكورة أعاله  ,يمكنه دراسة
مساقات متطلبات الجامعة في الفصل الدراسي الثاني و الدورة الصيفية للعام  2021/2020و يبدأ
بدراسة مساقات التخصص مع بداية الفصل الدراسي االول .2022/2021
ُ
(ثانيا) يتم قبوله على السنة التحضيرية
الطالب الذي ال يحقق الشروط في البند
ً
ثالثا :شروط القبول للمسار التحضيري


انهاء  20وحدة على االقل ضمن شهادة البجروت وبمعدل  %80كحد أدنى.



معادلة شهادة البجروت لألعوام قبل  2020بالفرع العلمي :يجب ان يكون الطالب حاصال
على  9وحدات علمية كحد أدنى منها ( 4وحدات) في موضوع الرياضيات أو ( 3وحدات) في
مادة الرياضيات وعشر وحدات علمية أخرى بمستوى  5وحدات لكل موضوع.



معادلة شهادة البجروت ل عام 2020بالفرع العلمي :إذا كان الطالب قد أنهى موضوع
الرياضيات بواقع  3وحدات باإلضافة الى موضوع علمي آخر بواقع  5وحدات.



الطلبة الحاصلين على شهادة البجروت في االعوام السابقة والذين يحققون شروط الفرع
العلمي ومعدلهم في شهادة البجروت  %80فأكثر ولكن ال يحققون شروط االلتحاق بأحد
الكليات (الطب البشري ،طب االسنان ،الصيدلة ،المهن الصحية ،الصحة العامة) ،يمكنهم
االلتحاق بالمسار التحضيري كطلبة منتظمين من أجل التنافس على مقعد في الكلية ويتم
ً
رسميا بعد انتهاء الفصل الصيفي .2021/2020
تصنيفهم



على الطلبة تزويد الجامعة بنسخة مترجمة ومصدقة حسب االصول عن شهادة البجروت مع
نهاية الفصل الصيفي من العام األكاديمي  2021/2020وهو شرط اساسي لتصنيف
الطالب والتحاقه بأحد كليات الجامعة كطالب منتظم في جامعة القدس.

مدة الدراسة بعد السنة التحضيرية


يتم احتساب المساقات التي يدرسها الطالب في المسار التحضيري من ضمن مساقات
الخطة الدراسية للتخصص إذا قرر الطالب االلتحاق بكلية طب االسنان أو المهن الصحية أو
كلية الصيدلة أو كلية الصحة العامة.



في حال تم تصنيف الطالب لكلية الطب البشري (بناء على معدل التصنيف واجتياز كافة
المساقات بنجاح) عليه دراسة  6سنوات باإلضافة الى المسار التحضيري ويحسب له من
المسار مساقات متطلبات الجامعة فقط.



في حال تم تصنيف الطالب لكلية طب االسنان (بناء على معدل التصنيف واجتياز كافة
المساقات بنجاح) عليه دراسة  5سنوات باالضافة الى فترة المسار التحضيري.

آلية تصنيف الطلبة وشروط االلتحاق بكليات المجمع الصحي


ابراز شهادة استحقاق الجروت مع نهاية الفصل الدراسي الصيفي 2021/2020

حساب المعدل العام للتصنيف
= ( %15من عالمة الثانوية العامة(البجروت)  %85 +من المعدل التراكمي في السنة التحضيرية)


لاللتحاق بكلية الطب البشري يجب الحصول على معدل  %85فما فوق حسب معادلة
التصنيف ,واجتياز فصلين دراسيين دون الرسوب بأي مساق من المساقات المسجلة.



لاللتحاق بكلية طب االسنان يجب الحصول على معدل  %80فما فوق حسب معادلة
التصنيف ,واجتياز فصلين دراسيين دون الرسوب بأي مساق من المساقات المسجلة.



لاللتحاق بكلية الصيدلة يجب الحصول على معدل  %75فما فوق حسب معادلة التصنيف,
الصيدلة  %75فما فوق من معادلة التصنيف.



لاللتحاق بكلية المهن الصحية  :تخصص العلوم الطبية المخبرية يجب الحصول على معدل
 %75فما فوق حسب معادلة التصنيف ,لباقي التخصصات يجب الحصول على معدل %70
فما فوق حسب معادلة التصنيف ويشمل تخصص الصحة العامة والتغذية في كلية الصحة
العامة).



ال يسمح للطالب التقدم بامتحانات اعادة لرفع المعدل من أجل تحقيق شروط االلتحاق بكلية
الطب البشري او كلية طب االسنان.

المساقات التي يدرسها الطالب في السنة التحضيرية:
الفصل الدراسي االول
المساق

عدد الساعات

الفصل الدراسي الصيفي
المساق

المعتمدة

عدد الساعات
المعتمدة

رياضيات عامة

4

احصاء

3

لغة انجليزية 1

4

لغة انجليزية 2

4

كيمياء عامة

4

علم النفس

3

احياء عامة

4

--

--

فيزياء عامة

4

--

--

المجموع

20

المجموع

10

بعد الدورة الصيفية سينضم الطلبة المصنفين على الكليات الى دورة اللغة والتفكير التي تعقد
قبل بداية الفصل الدراسي االول..
 .2شروط القبول للفصل األول من العام األكاديمي 2021/2020
أسس معادلة شهادة البجروت قبل عام 2020
 .1ان يكون الطالب من الناطقين باللغة العربية كلغة ُأم
حاصال على  20وحدة كحد ادنى.
حاصال على استحقاق شهادة البجروت و
 .2ان يكون
ً
ً
 .3لمعادلة البجروت بالفرع العلمي يجب ان يكون الطالب حاصال على  9وحدات علمية كحد أدنى
منها ( 4وحدات) في موضوع الرياضيات أو ( 3وحدات) في مادة الرياضيات و عشر وحدات
علمية أخرى بمستوى  5وحدات لكل موضوع.
حاصال على ( 4وحدات) في مادة اللغة
 .4لمعادلة البجروت بالفرع األدبي يجب ان يكون الطالب
ً
العربية وآدابها وتعتبر وحدة الدين االسالمي كوحدة اللغة العربية عند احتساب وحدات اللغة
العربية
 .5حساب المعدل :مجموع(عدد وحدات الموضوع Xعالمة الموضوع )/عدد وحدات البجروت.

معايير القبول في الكليات لحملة شهادة البجروت قبل عام :2020
أوال :كلية الطب البشري
ً
 .1الطلبة الذين يحققون الشروط التالية يتم قبولهم للمسار العادي في كلية الطب البشري
(مسار  6سنوات دراسية) :


الحصول على  30وحدة في شهادة البجروت تتضمن  15وحدة علمية.



أن يكون توزيع الوحدات العلمية كما يلي:



 5وحدات رياضيات بمعدل %95



 10وحدات في موضوعين علميين من المواضيع التالية (أحياء ,كيمياء ,فيزياء ,علوم طبية) على
ان يكون عدد الوحدات لكل موضوع  5وحدات وبمعدل  %95لكل موضوع.
أن ال يقل معدل الطالب في شهادة البجروت عن .%93



الطالب الذي ال يحقق الشروط في البند ( )1يتم قبوله على السنة التحضيرية

ً
ثانيا :القبول في كليات الجامعة العلمية غير كلية الطب
على الطالب أن يحقق شروط القبول من حيث المعدل العام و الفرع المذكورة في أسس معادلة
شهادة البجروت ,باالضافة الى ان يكون قد أنهى في شهادة البجروت الموضوع أو المواضيع العلمية
االساسية لاللتحاق بالكلية العلمية المطلوبة وذلك على النحو التالي:
كلية طب االسنان :أن يكون قد انهى موضوع االحياء بواقع  5وحدات
كلية الصيدلة :أن يكون قد أنهى موضوع الكيمياء بواقع  5وحدات
كلية المهن الصحية:


العلوم الطبية المخبرية  ,التمريض :أن يكون قد انهى موضوعي االحياء والكيمياء بواقع 3
وحدات لكل موضوع كحد أدنى



التصوير الطبي ,العالج الطبيعي :أن يكون قد أنهى موضوعي الكيمياء و الفيزياء بواقع 3
وحدات لكل موضوع كحد أدنى

كلية الهندسة :ان يكون قد أنهى موضوعي الفيزياء و الحاسوب بواقع  3وحدات لكل موضوع كحد
أدنى.
كلية العلوم والتكنولوجيا :أن يكون قد أنهى الموضوع العلمي المرتبط بإسم تخصصه بواقع 3
وحدات علمية كحد أدنى.
ُ
(ثانيا) يتم قبوله على السنة التحضيرية
الطالب الذي ال يحقق الشروط في البند

ً
ثالثا :شروط القبول لمسار السنة التحضيرية


انهاء  20وحدة على االقل ضمن شهادة البجروت و بمعدل  %80كحد أدنى.



معادلة شهادة البجروت لألعوام قبل  2020بالفرع العلمي :يجب ان يكون الطالب حاصال على
 9وحدات علمية كحد أدنى منها ( 4وحدات) في موضوع الرياضيات أو ( 3وحدات) في مادة
الرياضيات و عشر وحدات علمية أخرى بمستوى  5وحدات لكل موضوع .



معادلة شهادة البجروت لعام 2020بالفرع العلمي :اذا كان الطالب قد انهى موضوع
الرياضيات بواقع  3وحدات باالضافة الى موضوع علمي آخر بواقع  5وحدات .



جميع الطلبة الذين تقدموا المتحانات البجروت للعام  2020و بانتظار نتائجهم ,باستطاعتهم
االلتحاق بجامعة القدس كطلبة زائرين لمدة عام أكاديمي واحد (فصلين دراسيين) على أن يبرز
الطالب كتاب رسمي من مدرسته بالمواضيع و عدد الوحدات التي تقدم لها في كل موضوع
باالضافة الى شهادة المدرسة للصف  11و .12



الطلبة الحاصلين على شهادة البجروت في االعوام السابقة والذين يحققون شروط الفرع
العلمي ومعدلهم في شهادة البجروت  %80فأكثر و لكن ال يحققون شروط االلتحاق بأحد
الكليات (الطب البشري ,طب االسنان ,الصيدلة ,المهن الصحية ,الصحة العامة) ,يمكنهم
االلتحاق بالسنة التحضيرية كطلبة منتظمين من أجل التنافس على مقعد في الكلية ويتم
ً
رسميا بعد انتهاء الفصل الثاني .2021/2020
تصنيفهم



يتم قبول طلبة البجروت المتقدمين للحصول على الشهادة في العام  2020و الراغبين
بااللتحاق في أحد الكليات (الطب البشري ,طب االسنان ,الصيدلة ,المهن الصحية و الصحة
العامة) كطلبة زائرين على نظام السنة التحضيرية .



على الطلبة تزويد الجامعة بنسخة مترجمة و مصدقة حسب االصول عن شهادة البجروت مع
نهاية العام االكاديمي  2021/2020وهو شرط اساسي لتصنيف الطالب والتحاقه بأحد كليات
الجامعة كطالب منتظم في جامعة القدس.

مدة الدراسة بعد السنة التحضيرية


السنة التحضيرية تحسب من ضمن سنوات التعليم في الجامعة وجميع المساقات التي
يدرسها الطالب في السنة التحضيرية تحسب له من ضمن مساقات التخصص اذا قرر االلتحاق
بكلية طب االسنان أو المهن الصحية أو كلية الصيدلة أو كلية الصحة العامة .



في حال تم تصنيف الطالب لكلية الطب البشري (بناء على معدل التصنيف واجتياز كافة
المساقات بنجاح) عليه دراسة  6سنوات باإلضافة الى السنة التحضيرية.



في حال تم تصنيف الطالب لكلية طب االسنان (بناء على معدل التصنيف واجتياز كافة
المساقات بنجاح) عليه دراسة  4سنوات باالضافة الى السنة التحضيرية.



يمكن االستفادة من الدورة الصيفية لعقد اي امتحانات اعادة للطلبة المتعثرين في مساق او
يرغبون في رفع معدلهم بهدف تحقيق الشروط االلتحاق بكلية طب االسنان أو الصيدلة او
كلية المهن الصحية او الصحة العامة (بكالوريوس الصحة العامة والتغذية).



يستفيد الطلبة المصنفين في كلية طب األسنان الصيدلة او كلية المهن الصحية او كلية
الصحة العامة من تسجيل مساقات في الدورة الصيفية والتي تؤهلهم لالنتقال الى مستوى
السنة الثانية بعد االنتهاء من السنة التحضيرية.

آلية تصنيف الطلبة وشروط االلتحاق بكليات المجمع الصحي



ابراز شهادة استحقاق الجروت مع نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2020

حساب المعدل العام للتصنيف = ( %15من عالمة الثانوية العامة(البجروت)  %85 +من المعدل
التراكمي في السنة التحضيرية)


لاللتحاق بكلية الطب البشري يجب الحصول على معدل  %85فما فوق حسب معادلة
التصنيف ,واجتياز فصلين دراسيين دون الرسوب بأي مساق من المساقات المسجلة.



لاللتحاق بكلية طب االسنان يجب الحصول على معدل  %80فما فوق حسب معادلة التصنيف,
واجتياز فصلين دراسيين دون الرسوب بأي مساق من المساقات المسجلة.



لاللتحاق بكلية الصيدلة يجب الحصول على معدل  %75فما فوق حسب معادلة التصنيف,
الصيدلة  %75فما فوق من معادلة التصنيف.



لاللتحاق بكلية المهن الصحية  :تخصص العلوم الطبية المخبرية يجب الحصول على معدل
 %75فما فوق حسب معادلة التصنيف ,لباقي التخصصات يجب الحصول على معدل %70
فما فوق حسب معادلة التصنيف ويشمل تخصص الصحة العامة والتغذية في كلية الصحة
العامة).



ال يسمح للطالب التقدم بامتحانات اعادة لرفع المعدل من أجل تحقيق شروط االلتحاق بكلية
الطب البشري او كلية طب االسنان.

المساقات التي يدرسها الطالب في السنة التحضيرية:

الفصل الدراسي االول
المساق

عدد الساعات
المعتمدة

الفصل الدراسي الثاني
المساق

عدد الساعات
المعتمدة

رياضيات عامة

4

احصاء

2

لغة انجليزية 1

4

احياء عامة

4

كيمياء عامة

4

فيزياء عامة

4

علم نفس

3

لغة انجليزية 2

4

لغة عربية

2

اللغة والتفكير

3

المجموع

17

المجموع

17

ثالثا :الثانوية العامة في الدول العربية
تقبل جامعة القدس شهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية .على الطلبة تزويد دائرة
القبول بنسخة عن شهادة الثانوية العامة مصدقة حسب االصول من وزارة التربية والتعليم
الفلسطينية.
تقبل جامعة القدس كافة فروع الثانوية العامة وفقا لشروط القبول الخاصة ببرامجها المختلفة

رابعاIGCSE, GCSE, GCE :

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 Levelوستة 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 ألغراض 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 اضافية إذا درس مساقات إضافية من المستوى  A and ASكما يلي
 .4عالمات  A Levelتبدأ من  88 ،98وهكذا.
A

B

A Level

2+

+1

As Level

1+

1+

بناء على معدالتهم المئوية التي تم احتسابها حسب معايير الشهادة
ب -يتم قبول الطلبة
ً
الفلسطينية.

شروط القبول لكلية الطب البشري من الطلبة حملة شهادة GCE:



النجاح في  9مواضيع 7 ,مواضيع من المستوى العادي وموضوعين من المستوى العالي.



أن تكون عالمات المواضيع من المستوى العالي A.



الحصول على معادلة وزارة التربية والتعليم لشهادة ال GCE

خامساSAT :
امتحان SATII
تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بمعادلة شهادة  SATIIإذا حقق الطالب الشروط التالية:
 .1إنهاء الصف الثاني عشر والحصول على شهادة  Diploma High Schoolمن مدرسة تعتمد
النظام األمريكي ومعتمدة من قبل جهة تربوية أمريكية معترف بها.
 .2النجاح في امتحان  SATIبمواده الثالثة ) (Writing, Reading, Mathوأال تقل العالمة عن
( 400ألغراض المعادلة)
 .3النجاح في ستة مواضيع من مواضيع SATIIشريطة أن يكون موضوع الرياضياتMath ( .
)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
شروط قبول الطلبة الحاصلين على شهادة  SATII SATI andفي الجامعة هي:
تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بمعادلة شهادة  SATIIإذا حقق الطالب الشروط التالية:
 .1إنهاء الصف الثاني عشر والحصول على شهادة High School Diplomaمن مدرسة تعتمد
النظام األمريكي ومعتمدة من قبل جهة تربوية أمريكية معترف بها.
 .2النجاح في امتحان SATIبمواده الثالثة (  )Writing, Reading, Mathوأن ال تقل العالمة عن
( 400ألغراض المعادلة).

 .3النجاح 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:
الكليات

MINIMUM SCORE OF SATI and SATII

االعالم  ,اآلداب والعلوم التربوية

أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع عن .400

كلية األعمال واالقتصاد
كلية القدس بارد لآلداب و العلوم

أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع عن  400وأن ال
تتدنى عالمات الرياضيات عن .450
أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع عن .400
للمسار العادي :أال تتدنى العالمة في كل موضوع عن

طب االسنان

 550وأال 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

الطب البشري

(critical reading) & combined Math
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 650
في 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 .
العلوم والتكنولوجيا  ,الصحة

أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع عن  400وأن ال

العامة والتغذية

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
والدراسات االسالمية
القانون
الصيدلة ,المهن الصحية

أن ال تتدنى العالمة في كل موضوع عن 400
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

سادسا :االبيتور االلماني الدولي)(DIAP

األسس المعتمدة لمعادلة شهادة األبيتور األلماني DIAP
 -1يشترط للحصول على معادلة شهادة األبيتور من وزارة التعليم العالي و البحث 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 مادة الجغرافيا
ً
ايضا اختيار مادة التربية الدينية اإلسالمية أو التربية الدينية المسيحية.
أو االجتماعيات  ،وأن يتم



تحتسب عالمات مرحلة التأهيل في شهادة إمتحان األبيتور.



تعتبر مادة اللغة األلمانية مادة إجبارية  ،يقدم فيها إمتحان خطي ضمن إمتحان األبيتور.



أن يحصل الطالب على معدل ( )5نقاط من ( )15نقطة  ،ومجموع حده األدنى ( )300نقطة 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.



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

المعدل

DIAP

15

%100

ممتاز+

14

%98

ممتاز

13

%95

ممتاز-

12

%88

جيد ً
جدا +

11

%85

جيد ً
جدا

10

%80

جيد ً
جدا-

9

%78

جيد+

8

%75

جيد

7

%70

جيد -

6

%68

مقبول +

5

%60

مقبول

4

%50

مقبول -

3

%98

ممتاز+

2

%95

ممتاز

1

%88

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.

سابعاIB :
شهادات IB:تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بمعادلة شهادة البكالوريا الدولية إذا حقق
الشروط التالية:

الطالب

 .1أن يكون الطالب قد أنهى دراسة المرحلة الثانوية العامة في البلد الذي درس فيه.
 .2النجاح في ستة مواضيع ،موضوع واحد من المستوى العالي ،وخمسة مواضيع من المستوى
العادي.
 .3تحصيل ما مجموعه  21نقطة من .42
 .4تبدأ 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

7

100

6

95

5

85

4

75

3

65

2

55

ب – تضاف للمعدل عالمتين إذا حصل على نقطتين إضافيتين في البحث  ،Extended Essayوتضاف
عالمة واحدة إذا حصل على نقطة واحدة في  Extended Essayللمجموع.
جـ  -يضاف للطالب عالمات اضافية اذا درس مساقات اضافية من المستوى العالي (  )6،7يضاف
عالمتان  ،والطالب الذي عنده عالمة  5يضاف عالمة واحدة.

بناء على معدالتهم المئوية التي تم احتسابها حسب معايير الشهادة
د ـ – يتم قبول الطلبة
ً
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

