
يلتحــق ســنويًا بالكليــات الطبيــة التابعــة لجامعــة القــدس مئــات الطلبــة مــن مــدن وبلــدات وقــرى الداخــل 
ــا األخــرى  ــة مــن المزاي ــذي توفــره الجامعــة، ومجموع ــز ال الفلســطيني، نظــرًا للمســتوى األكاديمــي المتمّي

ــا. ــة القــدس بتوفيرهــا لطلبته ــرد جامع ــي تنف الت

دليل الحصول على اللقب االول 
خاص بطلبة الداخل الفلسطيني



التأسيس
تأسست جامعة القدس في السبعينات من القرن الماضي كأول جامعة عربية فلسطينية في مدينة القدس، وذلك تنفيًذًا لقرار 
صادر عن القمة العربية التي عقدت في مدينة القدس عام 1931، بتشييد جامعة عربية في المدينة المقدسة. فكانت نواتها 
اآلولى كلية هند الحسيني في حي الشيخ جراح في القدس والتي تأسست عام 1948، وكلية الدعوة وأصول الدين، وكلية 
المهن الصحية، وكلية العلوم والتكنولوجيا التي وضع حجر أساسها عام 1966 المغفور لهما جاللة الملك الحسين بن طالل 

وسمو الشيخ صباح السالم الصباح رحمهما الله.

شهدت جامعة القدس منذ تأسيسها تطورًا الفتًا ونوعيًا، لتصبح اليوم من كبرى الجامعات البحثية في المنطقة العربية، إذ 
تطرح اليوم ما يزيد على 50 برنامج بكالوريوس و45 برنامج ماجستير، وذلك من خالل كلياتها األكاديمية الــ15، والتي تغطي 
كافة التخصصات العلمية الرئيسية والتي تشمل العلوم الطبية والحياتية، والعلوم التقنية كالهندسة بمختلف فروعها، والعلوم 

الطبيعية، إضافة إلى العلوم اإلدارية والعلوم اإلنسانية، كالقانون واآلداب والفقه والشريعة.

جامعة القدس في سطور
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الحرم الجامعي
يتوزع الحرم الجامعي على اربعة مواقع في مدينة القدس ومحيطها وهي: حرم البلدة القديمة، حرم الشيخ جراح، حرم بيت 
حنينا، وحرم أبوديس )الحرم الرئيس(، حيث التجمع األكبر لمرافق الجامعة وكلياتها. كما ويتبع لجامعة القدس مركزًا تعليميا 

في مدينة دورا بمحافظة الخليل يتولى طرح مجموعة من برامج الدراسات العليا التي تنفذها الجامعة.

الجسم الطالبي
تضم جامعة القدس قرابة 12,000 طالبًا وطالبًة، وتشكل اإلناث ما يزيد 55 على % من مجموع الجسم الطالبي. وينحدر 
طلبة جامعة القدس من مختلف محافظات الوطن، بما في ذلك مدن وقرى الداخل الفلسطيني، كما ويدرس في الجامعة 
عشرات الطلبة الفلسطينيين المولودين في الشتات، باإلضافة إلى عشرات الطلبة األجانب الذين يأتونها ضمن برنامج 

التبادل الطالبي الذي طورته جامعة القدس بالشراكة مع عشرات الجامعات الدولية، والذي يعتبر األوسع في فلسطين.

الهيئة التدريسية
يعمل في جامعة القدس أكثر من 800 عضو هيئة تدريسية، جلهم من حملة أعلى الدرجات العلمية في تخصصاتهم، لتكون 
بذلك نسبة أعضاء الهيئة التدريسية مقارنًة بأعداد الطلبة 17:1 وهي النسبة األفضل في فلسطين، والتي تدلل على 

المستى العالي من الجودة التعليمية، واإلهتمام الكبيرالذي توليه الجامعة بطلبتها.

المنح والمساعدات الطالبية
تقدم جامعة القدس لطلبتها أوسع برنامج منح ومساعدات مالية بين الجامعات الفلسطينية، حيث بلغت قيمة المنح المالية 
البكالوريوس  درجة  حوالي %55 من طلبة  منها  استفاد  دوالر،  مليون   7 حوالي   )2021 -  2020( االكاديمي  العام  خالل 
بمختلف التخصصات. وقد طورت جامعة القدس هذا البرنامج الذي ُيمّكن سنويًا آالف الطلبة من إكمال تعليمهم الجامعي 
توزيع  ويتم  المادية.  المقدرة  عن  النظر  بغض  األكاديمية،  الشروط  يحقق  من  لكل  التعليم  بتوفير  إلتزامها  من  إنطالقًا 

المساعدة المالية وفقًا آلليات تخضع ألعلى معايير الشفافية والمساواة.

قيادة الجامعة
يترأس جامعة القدس األستاذ الدكتور عماد أبو كشك. ويشرف على الجامعة مجلس أمناء يضم مجموعة من رموز السياسة 

واالقتصاد والعلوم في فلسطين والوطن العربي، يترأسه دولة االستاذ أحمد قريع )أبو عالء(.
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ما هي برامج جامعة القدس التي يختارها طلبة الداخل؟

يلتحق معظم طلبة الداخل في جامعة القدس بكلياتها الطبية، والتي تضم: 

طب األسنان                           الصيدلة                      الطب البشري                

                  الصحة العامة والتغذية                            القانون                                  الخدمة االجتماعية

المهن الصحية: التمريض، علوم طبية مخبرية، التصوير الطبي، العالج الطبيعي(

الهندسـة: الهندسة االلكترونية، هندسة الحاسوب، هندسة اإلتصاالت، هندسة المواد، الهندسة المعمارية، 
                 هندسة األغذية(

هل تحظى هذه الكليات باالعتراف؟

تحظــى الكليــات الطبيــة فــي جامعــة القــدس باعتــراف محلــي واســرائيلي ودولــي شــامل، ويلتحــق ســنويا المئــات مــن 
ــى التحــاق العشــرات بمستشــفيات  خريجيهــا للعمــل أو االختصــاص فــي مستشــفيات القــدس والداخــل، إضافــة إل

دوليــة مرموقــة فــي الواليــات المتحــدة وأوروبــا والوطــن العربــي.

كمــا يحظــى تخصــص الخدمــة االجتماعيــة فــي جامعــة القــدس باعتــراف وزارة الرفــاه االجتماعــي االســرائيلية ويشــغل 
خريجــو هــذا التخصــص العديــد مــن المناصــب المتميــزة  فــي مجــال الخدمــات االجتماعيــة الطبيــة فــي المستشــفيات, 
والمؤسســات العالجيــة وخدمــات المســنين ومراكــز الطفولــة المبكــرة والروضات والحضانات والمــدارس باالضافة الى 

المراكــز الجماهيريــة ومراكــز تجنيــد المــوارد والمؤسســات التــي ترعــى شــؤون االســرة ومكاتــب الشــؤون االجتماعيــة.

أمــا تخصــص القانــون فيحظــى باعتــراف محلــي واســرائيلي مــن وزارة التعليــم العالــي الفلســطينية واالســرائيلية  
ومــن نقابــة المحامييــن الفلســطينية واالســرائيلية.

كمــا تحظــى تخصصــات كليــة الهندســة فــي جامعــة القــدس بإعتــراف نقابــة المهندســيين اإلســرائيلية، ويمكــن لخريجــي 
هــذه التخصصــات التســجيل فــي النقابــة واالســتفادة مــن برامــج التدريــب والتوظيــف.
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تقبل جامعة 
القدس شهادة 

البجروت، 
وتخضع لشروط 
معادلة الثانوية 

العامة

عدن ابو ريا
سخنين

ما هي مميزات الدراسة في جامعة القدس بالنسبة لطلبة الداخل؟

مستوى علمي وأكاديمي مميز
توفــر جامعــة القــدس برامجــًا أكاديميــة تــم تطويرهــا وفقــًا ألحــدث المناهــج العلميــة والبحثيــة، يتــم طرحهــا فــي 
بيئــة تعليميــة تضمــن حيــاة جامعيــة مكتملــة العناصــر، وتدلــل عليهــا نســب النجــاح الباهــرة التــي يحققهــا خريجــو 

الكليــات الطبيــة فــي امتحانــات المزاولــة االســرائيلية.

المساواة في األقساط والقبول
ــول. فــي  ــر القب ــث معايي ــث الرســوم واألقســاط، وال مــن حي ــن طلبتهــا ال مــن حي جامعــة القــدس ال تفــرق بي
ــة الداخــل ال يعاملــوا »كأجانــب« كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن الجامعــات المحليــة أو  جامعــة القــدس، طلب
العربيــة التــي تفــرض رســومًا وأقســاطًا أكبــر بكثيــر مــن تلــك التــي تفرضهــا علــى باقــي الطلبــة، والتــي تقــوم 
أيضــا بتخصيــص عــدد محــدود مــن المقاعــد التــي تصفهــا بمقاعــد »األجانــب«. أمــا فــي جامعــة القــدس، فطلبــة 
الداخــل يتنافســون فــي القبــول علــى كافــة المقاعــد المتاحــة للبرامــج، وال تفــّرق بينهــم وبيــن الطلبــة مــن أي 

بقعــة مــن فلســطين مــن حيــث األقســاط أو الرســوم.

االستفادة من المنح والمساعدات المالية
يحــق لطلبــة الداخــل اإلســتفادة مــن برامــج المنــح والمســاعدات الماليــة التــي توفرهــا جامعــة القــدس لطلبتهــا، 
ويســتفيد منهــا ســنويا أكثــر مــن 55% مــن طلبــة مرحلــة البكالوريــوس، وهــي ميــزة تنفــرد بهــا جامعــة القــدس، 
اذ تحــرم الكثيــر مــن الجامعــات المحليــة والعربيــة طلبــة الداخــل مــن فرصــة التقــدم للمســاعدات والمنــح الطالبيــة

كمــا توفــر جامعــة القــدس منحــة خاصــة لطلبــة الداخــل الفلســطيني نســبتها 03% لواحــد مــن الطلبــة االخــوة 
ــن ومســجلين رســميًا بجامعــة القــدس.. الملتحقي

التدريب والعمل في مستشفيات القدس والداخل
تتميــز جامعــة القــدس بتوفيــر فرصــة التدريــب فــي مستشــفيات القــدس والداخــل، األمــر الــذي يكســب الطلبــة 
خبــرة عمليــة واســعة فــي المستشــفيات والمــدن التــي ســيعملون فيهــا، وتعــزز مــن الفــرص الوظيفيــة بعــد 

إنهــاء الدراســة، وهــي ميــزة تنفــرد جامعــة القــدس بتوفيرهــا لطلبتهــا خــالل دراســتهم فيهــا.

الموقع الجغرافي
يوفــر محيــط جامعــة القــدس بيئــة معيشــية تمتــاز باليســر والتكلفــة المنخفضــة، إضافــة إلــى ميزتهــا الجغرافيــة 
باعتبارهــا فــي وســط البــالد، األمــر الــذي يســّهل المواصــالت ويجعلهــا قريبــة مــن معظــم المــدن والبلــدات، 

وخاصــة مدينــة القــدس. 

سكن الطالبات )المعروف بأبراج الجامعة(
توفــر الجامعــة ســكًنا داخلًيــا للطالبــات، مجهــز بكافــة اإلحتياجــات األساســية الالزمــة للبيئــة الســكنية المريحــة، مثــل 

األثــاث واألدوات الكهربائيــة، والحراســة، والحديقــة، والكافتيريا. 

توفر جامعة 
القدس لطلبة 
الداخل مساواة 
في األقساط 
ومساواة في 
شروط القبول

عمران ناطور
قلنسوة 





اإللتحاق بجامعة القدس
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آلية التقدم بطلب اإللتحاق
ــب اإللتحــاق، وســيتم إعــالم  ــول بعــد الحصــول علــى طل ــًا مــن خــالل موقــع القب ــه إلكتروني ــم إتمــام الطلــب وتعبئت يت

ــرة. ــة قصي ــرة زمني ــول خــالل فت ــن بقــرار القب المتقدمي

       https://admission.alquds.edu :موقع القبول

* مالحظة: يحتفظ الطالب برقم الطلب وكلمة المرور من أجل مراجعة ملفه إلكترونًيا.

أماكن الحصول على طلبات اإللتحاق

إنطالقــا مــن حرصنــا علــى راحتكــم و تســهيال علــى طلبتنــا األعــزاء و ذويهــم، توفــر جامعــة القــدس إمكانيــة الحصــول 
ــن وطولكــرم، أو مــن  ــك جني ــة بمــا فــي ذل ــات االلتحــاق مــن كافــة فــروع البنــك العربــي فــي الضفــة الغربي علــى طلب
الدائــرة الماليــة فــي حــرم الجامعــة الرئيــس فــي أبوديــس، أو كليــة هنــد الحســيني حــرم الشــيخ جــراح فــي القــدس 

ــر مســتردة. ــغ وقــدره 220 شــيقل غي ــوس لقــاء مبل ــى رزمــة اإللتحــاق بدرجــة البكالوري للحصــول عل

كما يمكن الحصول على طلب االلتحاق باستخدام بطاقة الفيزا من خالل الرابط:
https://admission.alquds.edu/ar/card-payment-ar

الوثائق المطلوبة لمعادلة شهادة البجروت

شهادة البجروت األصلية, صورة عن شهادة الميالد باللغة االنجليزية, صورة عن الهوية 

في حال قرر الطالب اإالنسحاب من الجامعة بعد اتمام عملية حجز المقعد أو بعد دفع المبلغ المطلوب لحجز المقعد فإنه:

يتم اقتطاع %30 من رسوم حجز المقعد قبل أول يوم في دوام الفصل الدراسي. 

يتم اقتطاع %50 من رسوم حجز المقعد خالل االسبوع األول من دوام الفصل الدراسي.

 يتم اقتطاع كامل المبلغ اذا قرر اإلنسحاب مع بداية االسبوع الثاني من دوام الفصل الدراسي  
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اخترت جامعة 
القدس لمستواها 

العلمي 
واألكاديمي المميز 

خاصة الكليات 
الصحية

ُسرى منادرة
الناصرة

أسس معادلة شهادة البجروت

أن يكون الطالب من الناطقين باللغة العربية كلغة ُأّم. 1

أن يكون حاصاًل على استحقاق شهادة البجروت و حاصاًل على 20 وحدة كحد ادنى.. 2

لمعادلة شهادة البجروت بالفرع العلمي يجب ان يكون حاصاًل على 8 وحدات علمية كحد أدني . 3
منها )3 وحدات كحد أدنى( في موضوع الرياضيات باالضافة الى )5 وحدات كحد أدنى ( في 

اي موضوع علمي أخر.

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

العربية

حساب المعدل: مجموع )عدد وحدات الموضوعX عالمة الموضوع ( / عدد وحدات البجروت.. 5

معايير القبول في الكليات لحملة شهادة البجروت

أواًل: كلية الطب البشري:

الطلبة الذين يحققون الشروط التالية يتم قبولهم للمسار العادي في كلية الطب البشري )مسار . 1
6 سنوات دراسية( :

الحصول على 30 وحدة في شهادة البجروت تتضمن 15-14 وحدة علمية.	 

أن يكون توزيع الوحدات العلمية كما يلي:	 

5   وحدات رياضيات بمعدل %85 كحد أدنى أو 4 وحدات رياضيات بمعدل 95%- 

طبية, -  علوم  فيزياء,  كيمياء,  )أحياء,  التالية  المواضيع  من  علميين  موضوعين  في  وحدات   10
تكنولوجيا حيوية, الكترونيات( على ان يكون عدد الوحدات لكل موضوع 5 وحدات وبمعدل 95% 

لكل موضوع.

أن ال يقل معدل الطالب في شهادة البجروت عن 93%.- 

*الطالب الذي ال يحقق الشروط في البند )1( يتم قبوله على المسار التحضيري.

توفر لنا جامعة 
القدس بيئة 

جامعية ممتازة 
والتكلفة منخفضة  

والجامعة قريبة 
من المدن 
والبلدات

ناصر بركات 
باقة الغربية
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ثانيًا: 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 5 وحدات والمعدل العام في شهادة البجروت 90% كحد ادنى.

كلية الصيدلة: أن يكون قد أنهى موضوع الكيمياء بواقع 5 وحدات والمعدل العام في شهادة البجروت 80% كحد ادنى.

كلية المهن الصحية: أن يكون مستحق لشهادة البجروت الفرع العلمي والمعدل العام على النحو التالي:

العلوم الطبية المخبرية: %88 كحد أدنى 	 

التمريض:%80 كحد أدنى	 

التصوير الطبي, العالج الطبيعي:  %75  كحد أدنى	 

كلية الهندسة: ان يكون مستحق لشهادة البجروت الفرع العلمي والمعدل العام  %80 كحد أدنى.

كلية العلوم والتكنولوجيا: ان يكون مستحق لشهادة البجروت الفرع العلمي والمعدل العام  %65 كحد أدنى.

كلية الحــقـــوق: تخصص القانون معدل %75 كحد أدنى.

كلية االداب: تخصص الخدمة االجتماعية : معدل %65 كحد أدنى

* الطالب الذي ال يحقق الشروط في البند )ثانيُا( يتم قبوله على المسار التحضيري.

ثالثًا: آلية قبول طلبة البجروت في المسار التحضيري:
آلية قبول طلبة البجروت في المسار التحضيري:

اوال: يتم قبول الطلبة للمسار التحضيري بناء على المعطيات ادناه 

1. أن يبرز المتقدم للمسار التحضيري من حملة البجروت كشف عالمات البجروت )جيليون تسيونيم( او شهادة 
البجروت الرسمية )تعودوت بجروت( يظهر استحقاق الطالب للشهادة

2. بناء على ما ورد اعاله يتم قبول الطلبة المتقدمين ضمن الشروط التالية:
انهاء 20 وحدة على االقل ضمن شهادة البجروت.	 
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ان يكون الطالب قد انهى موضوع الرياضيات بواقع 3 وحدات  باالضافة الى موضوع علمي 	 
آخر بواقع 5 وحدات.

شهادت  عن  االصول  حسب  ومصدقة  مترجمة  بنسخة  الجامعة  تزويد  المقبولين  الطلبة  جميع  على  ثانيًا: 
البجروت قبل نهاية الفصل الدراسي االول لهم في الجامعة وهو شرط اساسي لتحويل حالة الطالب من زائر 

الى منتظم في جامعة القدس.

ثالثًا: يقوم جميع الطلبة المقبولين بتوقيع تعهد بااللتزام بتعليمات المسار التحضيري.

مدة الدراسة
تكون مدة الدراسة في المسار التحضيري فصلين اكاديمين )الفصل االول والفصل 	 

الثاني(  للطلبة الراغبين بدراسة تخصص الطب البشري أو طب االسنان , 

تكون مدة الدراسة في المسار التحضيري فصل دراسي واحد للطلبة الراغبين بدراسة أحد 	 
التخصصات التالية: الصيدلة أو التمريض أو العالج الطبيعي أو التصوير الطبي أو العلوم 

الطبية المخبرية او الصحة العامة والتغذية.

توفر جامعة 
القدس لطلبتها 

برامج التبادل 
الطالبية مع 

جامعات عالمية 
عريقة

جمانة عازم 
الطيبة

التدريب 
والعمل الذي 
توفره الجامعة 

يكسبنا 
الخبرة الكافية 
للعمل في 

مستشفيات   
القدس 
والداخل

بيان بشارة 
الطيرة
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مساقات المسار التحضيري:
الفصل االول:

عدد الساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق

4مهارات اللغة اإلنجليزية 61070411
4كيمياء عامة6105001
3علم النفس6107060
4احياء عامة6104001

15المجموع

الفصل الثاني:

عدد الساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق

4مهارات اللغة اإلنجليزية 61070422
4فيزياء عامة6102001
2احصاء6107031

3الحضارات العالمية
3اللغة والتفكير

16المجموع

مالحظة:

- جميع الطلبة الذين انهو فقط 3 وحدات رياضيات في شهادة البجروت , عليهم تسجيل واجتياز مساق الرياضيات في 
الفصل االول بواقع 4 ساعات معتمدة.

 الطلبة المطلوب منهم اجتياز مساق الرياضيات, يتم اعفاؤهم من تسجيل مساق علم النفس في الفصل الدراسي 
االول.
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آلية تصنيف الطلبة
في  تسجيلهم  اجراءات  اتمام  قبل  البجروت  استحقاق  شهادة  ابراز  المقبولين  الطلبة  جميع  على  اوال: 

الجامعة. 

والثاني(  االول  الدراسي  )الفصل  دراسيين  فصلين  دراسة  بعد  التصنيف  معدل  احتساب  يتم  ثانيا: 
للطلبة الراغبين بااللتحاق بكلية الطب البشري او طب االسنان

ثالثًا: يتم احتساب معدل التصنيف بعد دراسة فصل دراسي واحد )الفصل الدراسي االول( للطلبة 
الراغبين بااللتحاق بأحدى الكليات:الصيدلة, المهن الصحية, الصحة العامة.

رابعًا:يتم احتساب المعدل العام للتصنيف بناء على معدل البجروت الرسمي والمعدل التراكمي للمسار 
التحضيري حسب المعادلة التالية: 

المعدل العام للتصنيف = %15 لعالمة البجروت + %85 للمعدل التراكمي في المسار التحضيري.

خامسًا: سيتم تحويل معدل البجروت الى عالمة من 15 ونظرا الختالف عدد الوحدات عند الطلبة سيتم اضافة 
0.5  اذا كان عدد الوحدات 29-25 / عالمة واحدة اذا كان عدد الوحدات 34-30 / 1.5 عالمة اذا كان عدد الوحدات 

35 فاعلى.

سادسًا: شروط التصنيف لكليات المجمع الصحي المختلفة:

1. لاللتحاق بكلية الطب البشري يجب اجتياز جميع مساقات المسار التحضيري دون الرسوب بأي مساق من 
المساقات المسجلة فيها و الحصول على معدل %85  فما فوق حسب معادلة التصنيف اعاله.

2. لاللتحاق بكلية طب االسنان يجب اجتياز جميع مساقات المسار التحضيري دون الرسوب بأي مساق من 
المساقات المسجلة فيها و الحصول على معدل %80  فما فوق حسب معادلة التصنيف اعاله. 

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

4. لاللتحاق بكلية  الصيدلة يجب الحصول  على معدل %75 فما فوق حسب معادلة التصنيف اعاله و يسمح 
للطالب الذي حصل علي معدل تصنيف اقل من %75 إعادة امتحان مساق دراسي واحد )اي التقدم 

المتحان اكمال(  من اجل رفع معدله.

5.  لاللتحاق بكلية المهن الصحية : 

تخصص العلوم الطبية المخبرية يجب الحصول على معدل %75 فما فوق حسب معادلة التصنيف 	 
و يسمح للطالب الذي حصل علي معدل تصنيف اقل من %75 إعادة امتحان مساق دراسي واحد 

)اي التقدم المتحان اكمال(  من اجل رفع معدله.

توفر جامعة 
القدس لطلبتها 

برامج التبادل 
الطالبية مع 

جامعات عالمية 
عريقة

سيرين عليان 
بيت صفافا

التدريب 
والعمل الذي 
توفره الجامعة 

يكسبنا 
الخبرة الكافية 
للعمل في 

مستشفيات   
القدس 
والداخل

حبيب ابوكف
بئر السبع
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لباقي التخصصات في كلية المهن الصحية وتشمل تخصص الصحة العامة والتغذية يجب الحصول 	 
على معدل %70 فما حسب معادلة التصنيف أعاله و يسمح للطالب الذي حصل علي معدل تصنيف 

اقل من %70 إعادة امتحان مساق دراسي واحد )اي التقدم المتحان اكمال( من اجل رفع معدله.

6. في حال تقدم الطالب المتحان اكمال من اجل رفع معدل التصنيف للقبول في كلية الصيدلة او المهن الصحية 
التحضيري  للمسار  التراكمي  المعدل  احتساب  ويعاد  االكمال(  امتحان  عالمة  )اي  الثانية  العالمة  تحتسب 

والمعدل العام للتصنيف.

7. يعقد امتحان االكمال المذكور في البند 6 من هذه الماده قبل بداية الفصل الثاني.

8. الطلبة الذين لم  يتمكنوا من تحقيق شروط التصنيف بكلية الطب او كلية طب االسنان يتم اعطاؤهم الفرصة 
لاللتحاق بكلية المهن الصحية او الصيدلة او الصحة العامة.

انتقال الطلبة الى الكليات المختلفة واحتساب مساقات المسار التحضيري

اوال: تعادل مساقات المسار التحضيري للطلبة الذين يقبلون في كليات المجمع الصحي )طب االسنان -الصيدلة 
– المهن الصحية – الصحة العامة( بمساقات العلوم االساسية ضمن البرنامج الذي سيقبل به الطالب في الكليات 

المذكوره انفا في هذا البند. بما يخص القبول في كلية الطب يلتحق الطالب الذي اجتاز السنة التحضيرية وحصل 
على معدل التصنيف المطلوب بالسنة االولى من برنامج دكتور في الطب. 

ثانيًا: في حال تم تصنيف الطالب لكلية الطب البشري بناء على معدل التصنيف واجتياز كافة مساقات السنة 
التحضيرية بنجاح عليه دراسة 6 سنوات على االقل باالضافة الى السنة التحضيرية.

ثالثًا: يتم دمج الطلبة المصنفين الى أحد الكليات )الصيدلة - المهن الصحية – الصحة العامة( ضمن طلبة الكلية 
المنتظمين وتسجيلهم في مساقات الفصل الثاني حسب الخطة الدراسية المعتمدة في الكلية )مساقات 

متطلبات جامعة+مساقات تخصص(.

رابعًا: يتم االستفادة من الدورة الصيفية وتسجيل المساقات التي تؤهل الطلبة لاللتحاق بمستوى السنة الثانية 
في احدى الكليات )طب االسنان – الصيدلة – المهن الصحية – الصحة العامة(.

خامسًا: يتم اعتماد المساقات )الحضارات العالمية – اللغة والتفكير – علم النفس( ضمن متطلبات الجامعة للطلبة 
الذين يلتحقون بكليات المجمع الصحي بعد انهاء المسار التحضيري.

سادسًا: رسوب الطالب في واحد أو أكثر المساقات المسجلة في الدورة الصيفية يمنع انتقاله الى مستوى السنة 
الثانية مباشرة وعليه دراسة سنة اضافية وفق الخطة االسترشادية للكلية .
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كلّية الطب البشري
تمنح الكلية تخصص البكالوريوس في الطب البشري كما تطرح برنامج الماجستير 

في  الكيمياء الحيوية واالحياء الجزيئية 

د. هاني عابدين،  
عميد كلية الطب البشري

      ال نقبل إال خيرة طلبة 
فلسطين، لنخّرج أفضل من 

يعتني بها وبشعبها

خريجطالب

1,6181,70141%59%

اناثذكور
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1994

96.5%

94%

93%
80%

ٔاهداف الكلية
تتلخص أهداف كلية الطب البشري في تلبية 

احتياجات المجتمع الفلسطيني عن طريق تخريج أطباء 
فلسطينيين داخل فلسطين يتمتعون بكفاءة عالية. 

تعمل الكلية على تحسين و تطوير أسس المهنة 
الطبية في فلسطين وتطويرها. والقيام باألبحاث 

المتعلقة باألحوال والمشاكل الصحية المحلية. 
وتقوم كلية الطب بتشجيع هذا النشاط البحثي من 
خالل تعيين أكاديميين متخصصيين  لتدريس في 

وظيفة مساعد باحث في الكلية ، تمهيدا إلرسالهم 
لإللتحاق للدراسات العليا في مستوى الدكتوراه في 
مختلف فروع العلوم الطبية. حيث تساعد الكلية في 

تحديد مكان التدريب السريري في المملكة المتحدة 
والواليات المتحدة األمريكية لالختصاصات من قبل 

المجتمع الفلسطيني.

تمتد الخطة األكاديمية المتبعة لفترة ست سنوات 
مقسمة كاألتي: سنة علوم أساسية, سنتين علومًا 

طبية أساسية, ثالث سنوات تدريب سريري بالمشافي 
والمراكز الصحية في المشافي الرئيسة في كل من 

القدس، الخليل، رام اهلل ونابلس.

عام تأسيس الدائرة

 معدل الثانوية العامة أو ما
يعادله

معدل الثانوية العامة 
)الموازي(

المسار العادي لطلبة البجروت

المسار التحضيري لطلبة 
البجروت

أهم قطاعات عمل الخّريجين
المشافي الحكومية

تعليم واكاديميا

عيادات خاصة

عمل خاص

بحث علمي

عمل تخصصي

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخرجعدد ساعات التخرج
 2536715
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كلّية طب األسنان 
تمنح كلية طب األسنان، درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واالسنان للطالب 

الذي انهى متطلبات خمس سنوات أكاديمية بنجاح.

د. محمد أبو يونس،  
عميد كلية طب االسنان

      جودة التعليم والتدريب، وااللتزام 
المهني واألخالقي، أهم أسس بناء 

قادة المستقبل في طب األسنان 
في جامعة القدس

خريجطالب

8271,38427%73%

إناثذكور
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كلية طب األسنان
تطرح الكلية درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واألسنان للطالب الذي أنهى 

متطلبات خمس سنوات أكاديمية بنجاح.

ٔاهداف الكلية
مع نضوج كلية طب األسنان أصبح العمل المجتمعي 

احد دعائم العمل في الكلية من قبل الكادر التدريسي 
والطلبة. وأصبح من أهداف الكلية أن تنشر الوعي 

والتثقيف الصحي في مجال صحة الفم واألسنان 
في المجتمع الفلسطيني حتى تترجم فلسفة الكلية 

المعتمدة وهي »أن الوقاية خير من العالج«.

تهدف كلية طب األسنان إلى تخريج أطباء ذوي 
كفاءات مهنية وأكاديمية عالية تساعدهم على النجاح 

والتميز في عملهم أو استكمال دراساتهم العليا في 
المستقبل

المهارات المكتسبة
المسح السني والبحث العلمي في مجال الوقاية 

السنية من مهام كلية طب األسنان األساسية. ويضاف 
إليه تدريب الطالب على أساليب البحث وتصميم 
المشروعات المجتمعية الوقائية من أحد مكونات 

البرنامج التعليمي في الكلية. وبما أن بعض قطاعات 
وشرائح المجتمع ال تستطيع الوصول إلى مرافق الكلية 

فقد أخذ طاقم الكلية والطلبة على عاتقهم مسؤولية 
نقل الخدمات الوقائية والتوعية إلى مناطقهم.  

يكتسب الطالب خالل فترة الدراسة المهارات العلمية 
والعملية الالزمة لممارسة مهنة طب االسنان وفق 

أفضل المعايير المهنية واألكاديمية العالمية

2000
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
عيادات خاصة

وزارة الصحة الفلسطينية

المراكز الصحية

مساعد بحث وتدريس

مواصلة التدريب التخصصي في 
إحدى مجاالت طب االسنان

90%

85%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

المسار الموازي

80%
المسار التحضيري لطلبة 

البجروت

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخرجعدد ساعات التخرج
 2045700
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كلية الصّيدلة
،)B.Sc. Pharmacy(   تمنح الكلية تخصص البكالوريوس في الصيدلية

د. أحمد عمرو،  
عميد كلية الصيدلة

      للمبدعين دائما مكان, 
ومكانهم كلية الصيدلة في 

جامعة القدس

خريجطالب

6261,38424%76%

إناثذكور
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2002كلية الّصيدلة

ٔاهداف الدائرة 
إعداد صيادلة مؤهلين ذوي مستوى أكاديمي عاٍل، 

تسليط الضوء على النواحي الخلقية المتعلقة بمهنة 
الصيدلة والعناية بالمريض. 

تأهيل الطلبة لخدمة المجتمع من خالل التدريب 
الميداني و ربط التعليم األكاديمي بالتجربة العلمية. 

إنجاح برامج الدراسات العليا وهو األمر الذي يتزامن 
مع األبحاث الصيدالنية الكتشاف الدواء وتطويره في 

الكلية.

تطرح الكلية تخصص البكالوريوس في الصيدلية  )B.Sc. Pharmacy( للطالب الذي أنهى 
متطلبات خمس سنوات أكاديمية بنجاح. كما تطرح الكلية درجة الماجستير في العلوم 

الصيدالنية.

المهارات المكتسبة
تعمــل الكليــة علــى إكســاب طلبــة الصيدلــة الخبــرة 
الالزمــة لممارســة النظــام الصيدلــي فــي الصيدليــات 
والمصانــع والمشــافي والنظــم الصحيــة المختلفــة. والتــي 

ــمل: تش

تطبيق المعرفة الدوائية األساسية في تصنيع ادوية 
آمنة وفعالة

وصف خصائص المستحضرات والتركيبات الدوائية 
وأشكالها وآلية عملها

استخدام المصطلحات الصيدالنية والطبية المناسبة 
في التواصل مع اآلخرين من مرضى ومتخصصين

استخدام المواد الكيميائية والصيدالنية واألجهزة 
الصناعية في إطار ممارسات التصنيع الجيد

تعريف الطلبة بأقسام مصانع األدوية ومتابعة خطوات 
إنتاج المستحضرات الطبية.

توسيع آفاق البحث العلمي أمام الطلبة في مجال 
تطوير الدواء والخصائص العالجية للمواد

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
الصيدليات المجتمعية

مجال الصناعات الدوائية والتحاليل 
الكيميائية.

مجال الدعاية الصيدالنية 
والتسويق الّطبيّ

مجال العناية الصيدالنية في 
العيادات والمشافي

األكاديمي والبحث العلمي

اكمال الدراسات العليا

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1565440

80%
المسار التحضيري لطلبة 

البجروت
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كلّية المهن الصحية
تمنح كلية المهن الصحية من ستة دوائر هي »التمريض« و»القبالة« و»العلوم الطبية المخبرية« 

و»التصوير الطبي« و»العالج الطبيعي و التأهيل« و »التخدير واالنعاش«  وتقوم الكلية بتقديم برامج على 
مستوى البكالوريوس وتجسير الدبلوم إلى البكالوريوس في جميع الدوائر، وتمنح درجة الماجستير في 

دوائر العلوم الطبية المخبرية والتمريض والتصوير الطبي، والعالج الطبيعي. 

د. رانيا أبو سير 
عميد كلية المهن الصحية

أقمارها ستة كالجبال الراسيات.. تضيء لك 
دروب الحياة..منها ستبدأ خطواتك األولى.. 

على الطريق الصحيح للتميز والنجاح

خريجطالب

2,0193,89235%65%

إناثذكور
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دائرة العلوم الطبية المخبرية

ٔاهداف الدائرة
تخريج طلبة مؤهلين في العلوم الطبية المخبرية 

بكفاية مهنية عالية من خالل عدة وسائل: 

توفير خلفية دراسية علمية قوية في العلوم األساسية 
والمخبرية التطبيقية .

التدريب المخبري في مجاالت متعددة من التشخيص 
المخبري لألمراض.

ترسيخ التكامل المهني عبر التدريبات النظرية 
والعملية.

الحفاظ على مستوى عال لمهنة الطب المخبري 
وعلومها.

إعداد الطلبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة 
محليًا ودوليًا.

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في العلوم الطبية المخبرية وتأهيل الدبلوم للبكالوريوس وكذلك برنامج 
ماجستير في العلوم الطبية المخبرية بمساريه، مسار علم الدم وبنوك الدم ومسار األحياء الدقيقة والمناعة. 

البرنامج معترف به من قبل وزارة الصحة االسرائيلية لمزاولة المهنة

المهارات المكتسبة
برنامج العلوم الطبية المخبرية مصمم لتزويد الطلبة 

بمهارات عالية في المجال التطبيقي للمختبرات 
الطبية بخلفية نظرية في العلوم األساسية والمخبرية.

تزويد الطلبة بمهارات تشخيصيه حديثه مبنيه على 
تقانات البيولوجيا الجزيئية

أهم قطاعات عمل الخّريجين
المختبرات الطبية ومختبرات األبحاث 

الصحية ومختبرات الصحة العامة 
ومصانع األغذية

88%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

1980
عام تأسيس الدائرة

80%
المسار الموازي 

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخرجعدد ساعات التخرج
 1304220
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دائرة الّتمريض

ٔاهداف الّدائرة 
يساعد الطلبة الخريجين والخريجات أن يكونوا ذوي 

قدرة تؤهلهم لما يلي:

توفير الخبرة العملية، والنظرية في هذه المهنة.
القيادة فيما يتعلق في الخدمات التمريضية في مختلف 

المواقع الصحية.
التعاون مع التخصصات الصحية المختلفة من أجل 
توصيل الخدمات التمريضية إلى األماكن المختلفة.

تطبيق العلوم الطبيعية، واإلنسانية في الناحية 
العملية التمريضية.

اإلسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة 
للمجتمع.

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في التمريض وتأهيل الدبلوم للبكالوريوس

المهارات المكتسبة
إن برنامج البكالوريوس في التمريض يساعد الطلبة على بناء مهارات 

وقدرات تتصف بأنها:
تنافسية أجل تقديم خدمة شاملة للمرضى في جميع المواقع 	 

الصحية من خالل توفير الخبرة العملية، والنظرية في هذه المهنة.
قيادية تتعلق في الخدمات التمريضية في مختلف المواقع الصحية.	 
 تشجع على التعاون مع التخصصات الصحية المختلفة من أجل 	 

توصيل الخدمات التمريضية إلى األماكن المختلفة.
تطبيق العلوم الطبيعية، واإلنسانية في الناحية العملية التمريضية.	 
تطبيق العناية التمريضية المتواصلة من أجل الرعاية الصحية 	 

الشاملة للمرضى.  
اإلتصال والتواصل الفعال مع المرضى واهلهم والطواقم الطبية 	 

من اجل رفع وتخفيف المعاناة عن المرضى 

1979
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
المشافي بمختلف اقسامها 

والمراكز الصحية 

المؤسسات المجتمعية كالمدارس 
والمصانع 

المؤسسات التعليمية واالكاديمية 

المراكز والمؤسسات البحثية 

اإلدارة الصحية والتمريضية

80%

70%

90%

 معدل الثانوية العامة أو ما
يعادله

المسار الموازي 

المسار الموازي 
أدبي

علمي

علمي

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخرجعدد ساعات التخرج
 1324225
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دائرة العالج الطبيعي

ٔاهداف الدائرة
تخريج المعالجين الطبيعيين المؤهلين بالمعرفة 

العلمية الحديثة والمهارة العملية المتخصصة 
واألخالق المهنية المتقدمة في مجال العالج الطبيعي 

والتأهيل.

المساهمة في تطوير الخدمات العالجية المقدمة في 
المؤسسات الفلسطينية ذات العالقة.

تفعيل التطبيق الممنهج ألساليب البحث العلمي 
الموجه لتخطيط التطوير الصحي في فلسطين، 

بهدف ترسيخ أسس العالقة التنموية والمستدامة مع 
المجتمع المحلي بما يسهم في تحقيق مهمة ورسالة 

الجامعة العامة ورسالتها.

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في العالج الطبيعي وبرنامج تأهيل الدبلوم للبكالوريوس ، 
وبرنامج الماجستير في العالج الطبيعي. 

المهارات المكتسبة

اكتساب مهارات تخطيط وتصميم الخطط العالجية 
المتخصصة وتنفيذها والتقييم الدوري لتأثيرها، االمر 

الذي يتضمن إتقان مهارة التواصل مع المريض 
وفحصه وتقييمه وتوثيق نتائج التقييم وتحليلها 

وتحديد احتياجات المريض الصحية واالهداف
لعالجية  المنبثقة من نتائج الفحص والوسائل 

واالساليب العالجية المحققة لتلك االهداف، وطرق 
تطبيق تلك الوسائل والسيما من ذلك استخدام 
التمرينات العالجية والعالج الكهربائي والحراري 

والمائي واليدوي، جنبا الى جنب مع مهارات التوثيق 
والعرض السريري والمناقشة المهنية لمختلف  

للحاالت المرضية. 

1999
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
معالج طبيعي مع مرضى المشافي 

المقيمين والمراجعين في أقسام 
العظام واألعصاب واألطفال والقلب 

والرئة.
العمل في المراكز التأهيلية 

المتخصصة في تأهيل مصابي الحبل 
الشوكي والشلل الدماغي والجلطات 

الدماغية.
مراكز الطفولة ومراكز أمراض ورعاية 

الشيخوخة وبرامج التأهيل المجتمعي
مراكز الصحة المدرسية ومدارس 

التربية الخاصة
العيادات العالجية الخاصة والعالج 

الطبيعي المنزلي
المراكز البحثية المتخصصة والطب 

الرياضي و مراكز اللياقة البدنية 
واالندية الصحية والمنشآت الرياضية 

والسياحية.
المؤسسات األكاديمية المتخصصة في 

تدريس العالج الطبيعي والتأهيل.

75%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

70%
المسار الموازي 

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخرجعدد ساعات التخرج
 1304220
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دائرة الّتصوير الّطبّي

ٔاهداف الدائرة 
تخريج طلبة مؤهلين في التصوير الطبي بكفاية 

مهنية عالية. رفع روح المعرفة والتعلم بين الطلبة 
والعاملين في مجال التصوير الطبي. إرشاد وتطوير 

القيم الخلقية للطلبة في مختلف جوانب المهنة 
وتطويرها ، والعمل على إيجاد وتشجيع التواصل بين 
التقنيين العاملين ووزارة الصحة من أجل العمل على 

وضع الدائرة في مكانة قيادية وتطوير الممارسات 
الجيدة في الوقاية من األشعة . إعداد الطلبة للحصول 

على ترخيص مزاولة المهنة محليًا ودوليًا.

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة  أو ما يعادلها بالفرع العلمي بمعدل 75 % كحد أدنى للمسار العادي، و 70 % 

كحد أدنى للمسار الموازي.
الطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم يرجى مراجعة الصفحة 11)شروط التجسير (

تطرح الدائرة تخصص التصوير الطبي، باإلضافة لبرنامج تأهيل الدبلوم للبكالوريوس، 
كما تمنح درجة الماجستير في تكنولوجيا التصوير الطبي، بمسارين هما علوم اإلشعاع، 

والتصوير الوظيفي.

1986
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
المجال الطبي: تصوير طبي عام 

أو متخصص في أحد المجاالت 
اآلتية: تصوير فوق صوتي )رنين 

مغناطيسي، تصوير طبقي، 
تلفزيوني فوق صوتي، طب نووي( 

في أقسام التصويرالطبي في 
المشافي والمراكز الطبية.

المجال الصناعي:الشركات المنتجة 
والموزعة ألجهزةالتصويرالطبي.

المجال األكاديمي: الجامعات والكليات

ومراكز األبحاث الصحية

75%

70%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

المسار الموازي

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخرجعدد ساعات التخرج
 1324220
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دائرة التخدير واإلنعاش التقني

ٔاهداف الدائرة 
العمل على استخدام المعرفة العلمية المتخصصة، 

والتكنولوجيا الحديثة، وأفضل وسائل التعليم العالمية 
في تعليم وتطوير إمكانات وقدرات وأداء ومهارات 

الطالب في مجال التخدير واالنعاش التقني.

توفير الخبرة التعليمية والعملية والتطبيقية المتميزة 
التي تُمكن الطالب أن يصبح مختصًا في التخدير 

واإلنعاش التقني، ورائدًا في مهنته يُحتذى به.
إعداد الطلبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة 

محليا وعالميًا. 
تزويد الطلبة بالتدريب الالزم المتعلق بالخدمات 

الطبية في المستشفيات.
القدرة على إجراء البحوث الالزمة بمجال التخدير 

لتطوير المهنة. 

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة  أو ما يعادلها بالفرع العلمي بمعدل 70 % كحد أدنى للمسار العادي.

الطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم يرجى مراجعة الصفحة 11)شروط التجسير (

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في التخدير واالنعاش التقني  

المهارات المكتسبة
ممارسة الرعاية الصحية اآلمنة والفعالة، وذلك بإتباع 
السياسات واإلجراءات، والتشريعات واللوائح والمعايير 

المتعارف عليها.

امتالك المعرفة والمهارات الالزمة لتحقيق التشغيل 
اآلمن لمعدات وأجهزة التخدير والحفاظ عليها.

االستعداد التام لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة 
في حاالت الطوارئ، وتقييم الحالة الطبية أو الرضوخ 

واإلصابة الطارئة مع مراعاة قضايا السالمة.

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1364280

2020
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
مراكز تقديم خدمة اإلسعاف والطوارئ 

على اختالف أنواعها

وحدات الرعاية الحرجة والعناية المبكرة.

التدريب الطبي لمجال اإلنعاش القلبي 
الرئوي األساسي والمتقدم.

العمل في المؤسسات التعليمية 
واالكاديمية

 )recovery room( غرف العمليات واالفاقة
داخل المستشفى 

مراكز الجراحات اليومية 

مراكز زراعة األجنة واالخصاب 

مراكز جراحة العيون التخصصية 

مراكز التنظير للجهاز الهضمي 

مراكز الدفاع المدني أو ما يماثله في 
الدول االخرى )الهالل االحمر والصليب 

االحمر(

70%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله
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كلّية نجاد الّزعّني للهندسة
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات الرئيسة اإلتية: الهندسة االلكترونية، 

هندسة الحاسوب، هندسة االتصاالت، هندسة المواد، الهندسة المعمارية، هندسة األغذية.

كما تمنح درجة الماجستير في هندسة االلكترونيات والحاسوب.

       تعد كلية نجاد زعني للهندسة من الكليات الرائدة في 
تخصصات فريدة من نوعها في الوطن، وتهتم بتزويد 

الطلبة بالعلوم األساسية للهندسة بالتركيز على الجوانب 
العملية لتخريج أفواج من المهندسين القادرين على تطوير 

الصناعات الفلسطينية وحل مشكالتها المعقدة، مهندسون 
يقودون مجتمعهم في عصر التكنولوجيا.

خريجطالب

5401,45742%58%

إناثذكور



د. حنــا عبد النـــــور،  
ق.أ عميد كلية نجاد زعني للهندسة 



د. حنــا عبد النـــــور،  
ق.أ عميد كلية نجاد زعني للهندسة

شروط القبول للتخصصات 

بعد السنة األولى ) ما عدا الهندسة المعمارية(
إنهاء متطلبات الجامعة التالية بنجاح: مساقات مهارات اللغة االنجليزية مستوى 1 و2، مساق 

اللغة والتفكير.

إنهاء متطلبات الكلية التالية بنجاح: فيزياء عامة 1 و2 ومختبراهما، تفاضل وتكامل 1 و2، 
مقدمة في هندسة الحاسب ومختبرها، أساسيات البرمجة للمهندسين.

 الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن 70%.

  - القدرة االستيعابية للتخصص



دائــرة الهندسة االلكترونّية 1992

ٔاهداف الّدائرة 
تهدف دائرة الهندسة اإللكترونية إلى تدريس الطلبة 

مساقات معتمدة على المعلومات النظرية والعملية في 
المجاالت اآلتية:أساسيات الهندسة اإللكترونية،أنظمة 

القياس والتحكم،الدوائر الكهربائية ، اآلآلت 
الكهربائية وأنظمة القوى، أنظمة االتصاالت،معالجة 
اإلشارات، المعالجات الرقمية والمتحكمات، تخطيط 

المشاريع وإدارتها،وعلم الطاقة المتجددة.يلتزم 
برنامج بكالوريس الهندسة اإللكترونية في جامعة 

القدس بمخرجات التعلم المقرة من قبل مجلس 
.)ABET( اإلعتماد األمريكي للهندسة والتكنولوجيا

 كما يتلقى الطالب تدريبا عمليا في مختبرات الدائرة 
وورشاتها في مجاالت مختلفة مثل اإللكترونيات، 

اآلالت الكهربائية ، الطاقة المتجددة، االتصاالت، 
معالجة االشارات والتحكمات المبرمجة و يتلقى 

الّطالب تدريبًا عمليا في الشركات بواقع 135 ساعة 
بعد السنة الرابعة والخامسة.فيما تعزز تلك التدريبات 

مقدرتهم وجاهزيتهم لاللتحاق بسوق العمل بعد 
التخرج، وتدعم انخراطهم السريع في مجال البحث 

العلمي والتدريس وخدمة بلدهم في تنفيذ المشاريع.

شروط القبول في الّدائرة 
شروط القبول في الدائرة صفحة  )29(

يطرح البرنامج  درجة البكالوريوس في الهندسة االلكترونية كتخصص منفرد، وتمنح درجة 
الماجستير في هندسة االلكترونيات والحاسوب

المهارات المكتسبة
إكساب الطالب خبرة في عدد من لغات البرمجة و 

خبرة باستخدام الحاسوب والبرامج الحوسبية الجاهزة. 
اكتساب المهارات والخبرة الالزمة للعمل في شركات 

االتصاالت واإلذاعة والتليفزيون وشركات األجهزة 
االلكترونية والمصانع. تعزيز الثقة بالنفس وتنمية 

مهارات التواصل مع ذوي الخبرة والمعرفة في مجال 
الهندسة. تنمية المهارات الذهنية عند الطالب 

وإتاحة المجال له إلظهار الجوانب اإلبداعية. اكتسابه 
المهارات الضرورية التي تسمح له بتطوير مهاراته 

العملية والتقنية ذاتيًا أو من خالل برامج التعليم 
المستمر في تخصصات دقيقة.

إكتساب القدرة علي التفكير وإيجاد الحلول ومواكبة 
التطور التقني واإلبداعي.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين

شركات تصميم الدوائر اإللكترونية
في مجاالت تركيب خطوط اإلنتاج 

وتشغيلها وصيانته في المصانع المختلفة.
 مصانع المواد اإلنشائية و الغذائية 

والصناعات التحويلة كالمعادن واأللمنيوم 
والبالستيك والصناعات الورقية.

شركات توزيع الكهرباء، وشركات القطاع 
الخاص.

تصميم وتركيب وتمديد الشبكات.
شركات بناء الدوائر المنطقية المتكاملة 

وتصميم الرقاقات
مراكز فحص وصيانة المعدات الكهربائية.

العمل في شركات اإلتصاالت األرضية 
والخليوية سواء في فلسطين أو الدول 

المجاورة.
محطات البث االذاعي والتلفزيوني.

مختبرات الجامعات والمراكز الدراسة 
والبحثية، الدراسات العليا.

استيراد انظمة المتحكمات وبرمجيتها 
وتسويقها.

المشافي في مجال تركيب األجهزة الطبية 
وصيانتها.

تركيب أنظمة المصاعد وأنظمة المراقبة 
واألمن.

البدء بمشروع خاص في مجال الهندسة 
اإللكترونية.

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1685237
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2000
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
شركات بناء الدوائر المنطقية المتكاملة 

وتصميم الرقاقات.

شركات البرمجيات.

شركات اإلتصاالت )األرضية والخلوية(.

شركات الكهرباء، وشركات القطاع الخاص.

شركات تصميم الدوائر اإللكترونية

شركات تعهيد المشاريع التقنية الخارجية.

الشركات الناشئة في مجاالت تطوير تطبيقات 
الهاتف المحمول.

المصانع المختلفة.

في مجاالت تركيب خطوط اإلنتاج وتشغيلها 
وبرمجتها.

شركات التسويق عبر اإلنترنت والتجارة 
اإللكترونية

العمل في مختبرات الجامعات والمراكز 
الدراسية والبحثية.

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

دائــرة هندسة الحاسوب

ٔاهداف الّدائرة
تأهيل الطلبة للتعامل مع أنظمة الحاسوب الثنائية 

Hardware والبرمجية Software وتصميمها. تطبيق 
دوائر الحاسب في مجاالت التحكم واإلتصاالت. تعزيز 
قدرة الطالب على التعامل مع األنظمة الحقيقية على 

أرض الواقع. إكساب الطلبة المهارات العملية الالزمة 
عن طريق المختبرات ومشاريع التخرج. إعطاء الطلبة 

المعرفة العلمية )النظرية والعملية(

شروط القبول في الّدائرة 
شروط القبول في الدائرة صفحة  )29(

يطرح البرنامج درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب كتخصص منفرد.

المهارات المكتسبة
ــتوى  ــن مس ــب م ــر الحاس ــم دوائ ــى تصمي ــدرة عل الق
الشــريحة إلــى مســتوى النظــام. تأهيــل الطلبــة للتعامل 

مــع دوائــر التحكــم الرقميــة والمتصلــة. 

وتأهيلهــم كذلــك للعمــل إمــا  فــي مجــال تصميــم 
ــد  ــل قواع ــا مث ــة وتطبيقاته ــب البرمجي ــة الحاس أنظم
ــم  ــاالت التحك ــي مج ــب أو ف ــومات الحاس ــات ورس البيان
واإلتصــاالت. تنميــة المهــارات الذهنيــة عنــده  وإتاحــة 

ــة. ــب اإلبداعي ــار الجوان ــه إلظه ــال ل المج

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1685237
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دائــرة هندسة االّتصاالت 2012

المهارات المكتسبة
يلتزم برنامج بكالوريوس هندسة اإلتصاالت في 
جامعة القدس بمخرجات التعلم المقرة من قبل 

مجلس اإلعتماد األمريكي للهندسة والتكنولوجيا 
)ABET(.  وعليه فإن الطالب يمتلك عند إتمامه هذا 

البرنامج ما يلي:

القدرة على تطبيق ما اكتسبه من معرفة في 
مجاالت الرياضيات والعلوم والهندسة.

القدرة على تصميم التجارب وعملها ومن ثم تحليل 
النتائج وترجمتها.

القدرة على تصميم نظام أو جزء من هذا النظام 
أو عملية معينة ضمن هذا النظام، لتلبية احتياجات 

معينة. 
القدرة على العمل في فرق متعددة اإلختصاصات.

القدرة على تحديد المعضالت الهندسية وصياغتها 
وحلها.

القدرة على فهم المسؤوليات األخالقية والمهنية. 
ومهارات اإلتصال وتحملها.

شروط القبول في الّدائرة 
شروط القبول في الدائرة صفحة  )29(

يطرح البرنامج درجة البكالوريوس في هندسة اإلتصاالت كتخصص منفرد. 

الثقافة الواسعة الضرورية لفهم اآلثار العالمية 
والمحلية للحلول الهندسية

اإلقرار بالحاجة للتعلم المتواصل والقدرة على 
تحصيل المعرفة مدى الحياة. المعرفة بالقضايا 

المعاصرة.
القدرة على استخدام التقنيات والمهارات واألدوات 

الهندسية الحديثة الضرورية لمزاولة مهنة 
الهندسة. 

ٔاهداف الّدائرة 
يهدف برنامج هندسة االتصاالت إلى تخريج:

مهندسين متميزين و أكفياء و ذوي معرفة واسعة 
بهندسة اإلتصاالت.

مهندسين مبتكرين قادرين على إيجاد الحلول 
ومواكبة تطور تكنولوجيا االتصاالت.

مهندسين مهنيين أكفياء يمتلكون مهارات 
اإلتصال والقيادة واألخالق المهنية .

مهندسين قادرين على اإللتحاق ببرامج الدراسات 
العليا وعمل األبحاث التخصصية المتقدمة.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
شركات اإلتصاالت الخليوية العالمية 

والمحلية.

شركات اإلتصاالت الفلسطينية.

شركات مزودي االنترنت مثل حضارة، 
ومدى، والزيتونة، وجمزو،وكول يو.

شركات اإلتصاالت األرضية والخلوية 
سواًء في فلسطين أو الدول المجاورة.

تصميم الشبكات وتركيبها وتمديدها.

محطات البث اإلذاعي والتلفزيوني.

مختبرات الجامعات والمراكز الدراسية 
والبحثية.

مجال الدراسات العليا.

استيراد أنظمة اإلتصاالت وصيانتها 
وتسويقها.

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1685237
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دائــرة هندسة المــواّد

ٔاهداف الدائرة
تزويد الطلبة بالمفاهيم األساسية والشاملة لهندسة 

المواد الصناعية و اإلنشائية وذلك عن طريق 
تدريس عدة مساقات ذات العالقة بالمعادن والمواد 

البالستيكية والسيراميك والمواد النانو الدقيقة 
واإلدارة والمواد الطبية والمواد االلكترونية والمواد 

اإلنشائية وغيرها والتي تمكنهم من تطوير الصناعات 
المحلية ووضع المعايير والمواصفات الوطنية لضمان 
الجودة والسالمة والحفاظ على البيئة وإنشاء مشاريع 

صغيرة لبعض الصناعات مما يساهم في رفد المجتمع 
بمنتجات وطنية جديدة.

شروط القبول في الّدائرة 
شروط القبول في الدائرة صفحة  )29(

يطرح البرنامج درجة البكالوريوس في هندسة المواد كتخصص رئيسي.

المهارات المكتسبة
اكتساب المهارات الالزمة للعمل في المصانع المحلية 
والمعاهد والجامعات ومراكز البحث العلمي المختصة. 

تنمية المهارات الذهنية عند الطالب وإتاحة المجال له 
إلظهار الجوانب اإلبداعية. اكتساب المعرفة العلمية 

)النظرية والعملية(.

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1685237

2005
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
في مجال المواد الصناعية: يعمل مهندس 

المواد في مصانع المواد البالستيكية 
والمعدنية ومصانع إعادة تدوير المواد. 
في مجال المواد االنشائية:  إنتاج المواد 

اإلنشائية المختلفة كاإلسمنت والباطون، 
والتربة، واألسفلت، والحجر، ومواد العزل 

وغيرها وفحصها.
في مجال فحص المواد: يعمل مهندس المواد 
في مختبرات البيئة على فحص المواد، كالمواد 

اإلنشائية والمواد الصناعية ومؤسسات 
المعايير والمقاييس كمؤسسة المواصفات 

والمقاييس الفلسطينية.
كذلك يستطيع مهندس المواد العمل في 

المجالس المحلية والبلديات والقطاع الحكومي 
كمهندس مواد متخصص في سالمة المواد 

واستعماالت المواد والبيئة أو العمل في 
نفس الدائرة كفني مختبر أو كمساعد بحث 

وتدريس. 

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله
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هندسة األغذّية

ٔاهداف الدائرة
إن استحداث هذا التخصص هو بهدف اعداد 

الكوادر وتأهيلها من أجل العمل على تصميم 
خطوط اإلنتاج لمصانع األغذية وتشغيلها 

وصيانتها، ناهيك عن العمل على مستوى الخلطات 
الغذائية، ومن ناحية أخرى مجاالت تطبيقية عديدة 

منها: 
معايرة األجهزة، وخطوط اإلنتاج بما يتوافق 

والخلطات المعدة مسبًقا
تطوير المنتجات الغذائية بما يتالئم والمواصفات 
التقنية الحديثة والتي غدت مواصفات هندسية ال 

يمكن تجاهلها على مستوى تصدير المنتجات وربما 
ستصبح مواصفات محلية في القريب العاجل.

المساهمة في حل المشكالت التي تواجه المصنع، 
وذلك من خالل تطوير خطوط اإلنتاج العاملة 

الحالية في المصانع الوطنية، والتي ستصبح في 
القريب العاجل غير مالئمة لإلستخدام. وبذا ال بد 

من المساهمة في تطوير هذا الجانب للحفاظ على 
هذه الميزانية للمصانع، والتي تزيد في مجموعها 

عن 250 مليون دوالر أمريكي.

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول علي شهادة الثانوية العامة الفلسطينية  أو ما يعادلها في الفرع العلمي أو الفرع الصناعي أو فرع 

التكنولوجيا بمعدل 80 % كحد أدنى.

يطرح البرنامج تخصص البكالوريوس في هندسة االغذية

المهارات المكتسبة
يكون خريج دائرة هندسة األغدية مهندس متميز وكفؤ 

ذو معرفة واسعة بهندسة األغذية، مبتكرًا قادرًا على 
إيجاد حلول ومواكبة التطور في تكنولوجيا األغذية .

القدرة على اإللتحاق ببرامج الدراسات العليا وعمل 
االبحاث التخصصية المعقدة. وكما يمتلك مهارات 

التصنيع الغذائي والقيادة واألخالق المهنية.

2017
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

مصانع األغدية بشتى أنواعها

الدوائر الحكومية المختلفة

مؤسسة المواصفات والمقاييس

مختبرات الصحة العامة 

مدرس مساعد وفي حقل التدريس 
في المدارس المختلفة

إقامة مشاريع خاصة لتطوير مواد 
غذائية مختلفة وإنتاجها.

متابعة الدراسات العليا للحصول على 
درجة الماجستير ودرجة الدكتوراة، 

واإلنخراط في المجال األكاديمي

خدمات فنية ومعلوماتية للمصانع

خدمات معايرة، وتوليف وضبط 
الماكنات على خطوط اإلنتاج الغذائية

خدمات الصيانة .

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1685237



2015دائرة الهندسة المعمارّية

ٔاهداف الدائرة
يسعى البرنامج أيضًا إلى التميز في التعليم المعماري 
من خالل نهج تعليمي يشجع على التفكير النقدي عن 

طريق البحوث ونشر المعرفه واالنتاج الفني.

تحفيز التواصل ما بين الهندسة المعمارية والعلوم 
األخرى، وذلك من خالل إستضافة مختصين 

من أقسام ومجاالت أخرى ذات صلة مثل الفنون 
الجميلة، وعلم اإلجتماع، وعلم البيئة وعلم اآلثار، 

وايضًا في مجال الصناعة، والبناء والمجتمع.
يمكن تلخيص أهداف البرنامج الى السعي في توفير 

جودة تعليمية وتدريب مهني من خالل برنامج 
تعليمي مستجيب اجتماعيًا  وثقافيًا  وبيئيًا وجماليًا من 
خالل تمكين الطلبة من القدرة على اإلبداع في مجال 

الهندسة المعمارية الذي يوفر التفاعل والتبادل مع 
المجتمع المحلي، واإلتصال مع التكنولوجيا والصناعة 

محليًا ودوليًا.

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول علي شهادة الثانوية العامة الفلسطينية  أو ما يعادلها في الفرع العلمي أو الصناعي أو فرع التكنولوجيا 

بمعدل 80 % كحد أدنى.

يطرح البرنامج درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية.  

المهارات المكتسبة
عند استيفاء متطلبات التخرج يكون لدى الخريج القدرة 

والخبره على ما يآتي:

اإلفاده من التكنولوجيا وإستغاللها في تلبية 
إحتياجات اإلنسان الثقافية واإلجتماعية والجمالية.

المساهمة في تنمية المجتمع نحو بيئة متوازنه.
تطوير القدرة على التخطيط الحضري في الدعوة 

الى العدالة اإلجتماعية.
المساهمة مجتمعيًا في توفير حياة كريمة للفرد 

والمجتمع عن طريق اإلسكان والتخطيط، التخطيط 
لاْلماكن العامة، والتكنولوجيا البيئية، مثل الطاقة 

والمياه عن طريق التخطيط الحضري.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
فرص عمل خريج الهندسة 

المعمارية متعدددة لمرونة 
طبيعه المهنة و التي تتأقلم 

وتتوائم مع عدة قطاعات ولذكر 
بعضها 

المكاتب الهندسية

شركات المقاوالت 

البلديات 

منظمات أهلية و حكومية مثل 
وزارة االسكان والحكم المحلي و 

التخطيط وغيرها

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1695275



كلّية الّصّحة العاّمة

د. أسمى اإلمام،  
عميد كلية الصحة العامة

      إذا كنت تريد أن تجد مكانك 
في عالم الّصّحة العاّمة ، فليس 

هناك مكان أفضل من كلية الّصّحة 
العاّمة في جامعة القدس

خريجطالب

612055%95%

إناثذكور





تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الصحة العامة والتغذية وتمنح الكلية درجة الماجستير في البرامج 
التالية: برنامج الصحة العامة/ مسار علم األوبئة/ ومسار البيئة، وبرنامج الوقاية وضبط االمراض المعدية، 

وبرنامج السياسات واإلدارة الصحية/ مسار جودة الرعاية الصحية وسالمة المريض، وبرنامج الصحة النفسية 
المجتمعية /مسار العالج النفسي/ ومسار الصدمات.
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2011دائــرة الّصّحة العاّمة والّتغذية

70%

شروط التخصص بالدائرة
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية  أو ما يعادلها في الفرع العلمي بمعدل 70 %  كحد أدنى.

عام تأسيس الدائرةيطرح البرنامج تخصص البكالوريوس في الصحة العامة والتغذية.

 معدل الثانوية العامة أو ما
يعادله

أهم قطاعات عمل الخّريجين
- العمل كأخصائي تغذية  في 

المستشفيات والعيادات الخاصة 
المتخصصة في التغذية, ومراكز 

الصحة المدرسية، والمؤسسات 
التعليمية. والنوادي الرياضية.

- العمل في مجال التثقيف والتوعية 
الصحية و التغذوية في كافة برامج 

التوعية التغذوية والصحية.

ومن أهم المؤسسات لعمل خريجي 
الصحة العامة والتغذية تلك التابعة 

لمزودي الخدمات الصحية، وغير 
الصحية في فلسطين كاالتي:

المؤسسات الصحية

المؤسسات الحكومية

المؤسسات الدولية

المؤسسات األهلية والخاصة المعنية 
بالصحة بشكل عام والتغذية بشكل 

خاص.

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1234220

ٔاهداف الدائرة
رفد المجتمع والمؤسسات بالخريجين القادرين 

على استخدام المنهجية العلمية في علم التغذية 
وتطبيقاته في حل قضايا الصحة العامة المتعلقة 

بالتغذية، بما في ذلك صحة األمهات واألطفال 
والمسنين، ومشاكل زيادة الوزن والسمنة، وصحة 

القوى العاملة، وذلك عن طريق : 

إعداد كوادر بشرية قادرة على تعزيز مبادئ الصحة 
العامة والتغذية وإحداث تغيير في المجال.

إعداد كوادر بشرية تركز على تعزيز السلوك الغذائي 
الصحي والنشاط البدني المجتمعي والفردي.

تأهيل كوادر بشرية قادرة على التشبيك االجتماعي 
وتعزيز روابط التعاون مع شركاء من المجتمع، بما 

في ذلك وزارة الصحة، المؤسسات األهلية والدولية 
المعنية بالصحة والتغذية.

المهارات المكتسبة
في نهاية هذا البرنامج من المتوقع أن يكون 

الخريجون قادرون على إتقان المهارات التالية: 

-    اكتساب مجموعة من المعارف والكفايات في علوم 
التغذية والصحة العامة. 

تقييم شامل للنمط الغذائي والمؤشرات الصحية 
للجماعات واألفراد.

تحديد االحتياجات من المغذيات للفئات العمرية 
المختلفه.

تطبيق مبادئ التغذية والحمية الغذائية؛ للمحافظة 
على الصحة ومنع حدوث األمراض للجماعات واألفراد. 



كلّية الحـقــوق

د. محّمد خلف،  
عميد  كلية الحقوق

      أعرق كّلّية حقوق في 
الوطن 

خريجطالب

5943,80952%48%

إناثذكور




تمنح الكلية درجة البكالوريوس في القانون كما تمنح درجة الماجستير في القانون، 
بمساراته العام والخاص، والقانون الجنائي، وفي الملكية الفكرية وادارة االبداع.
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1993كلية الحقوق

75%
عام تأسيس الدائرة

 معدل الثانوية العامة أو ما
يعادله

أهم قطاعات عمل الخّريجين
قضاء، ونيابة عامة، ومحاماة، 

واستشارات قانونية والوظائف 
الحكومية

ٔاهداف الدائرة
تتمثل أهداف الدائرة في اإلرتقاء بنوعية التعليم، 

وتوفير بيئة جامعية تتسم بالحرية واإلبداع، وتنسجم 
مع متطلبات المعايير المحلية الدولية للتعليم، وتوفير 

فرص التعليم في مجال العلوم القانونية واستقطاب 
الطلبة المؤهلين للتعليم العالي في فلسطين، وإعداد 

كادر مؤهل قادر على البناء والعطاء.

شروط القبول في الدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية الفلسطينية او ما يعادلها في الفرع العلمي او االدبي او الشرعي بمعدل 75 % كحد 

ادنى

تطرح الكلية درجة البكالوريوس في القانون )مسار الّلغة اإلنجليزية والّلغة العبرية(، وتطرح 
برنامج الماجستير في القانون بمساراتة المتعددة: عام، وخاص، قانون جنائي باالضافة إلى 

الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة اإلبداع.

المهارات المكتسبة
تزويد الطلبة بالمعرفة القانونية، النظرية منها 

والعملية، والذي يساعد على تنمية قدرات التفكير 
والبحث واإلبداع ومهارات النقد والتحليل واالستخدام 

األمثل للتكنولوجيا الحديثة إلى جانب التدريب 
والتأهيل القانوني الذي يساعد على صقل شخصية 
الطالب وبناء الثقة الذاتية لديه وبث روح التواصل 

مع اآلخرين، والعمل بروح الفريق الواحد بما يؤهله 
ليكون قادرا على اإلسهام والمشاركة الفعالة والتأثير 

اإليجابي البناء في المجتمع وسوق العمل المحلي 
واإلقليمي وفي مختلف الظروف.

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1344220



كلية اآلداب
 

نيلسون مانديال

      التعليم هو السالح األقوى الذي 
يمكنك استخدامة لتغيير العالم

خريجطالب

7739,64130%70%

إناثذكور




تمنح كليه اآلداب درجة البكالوريوس في التخصصات الرئيسية التالية : اللغة العربية 
وآدابها،و اللغة االنجليزية، والفنــون الجميــلة، والخدمة االجتماعية، االتصال الرقمي 

والتربية الرياضيه.
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1982دائــرة الخدمة اإلجتماعية

65%

ٔاهداف الدائرة 
تأهيل كادر قادر على تقديم العون والمساعدة 

للمحتاجين من أفراد وأسر وجماعات لحل وعالج 
المشاكل الفردية األسرية والجماعية. تنمية 

المجتمعات المحلية. تحسين الرفاه االجتماعي.

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية  أو ما يعادلها بمعدل  65 %  كحد أدنى.

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس  وبرنامج الماجستير في الخدمة اإلجتماعية، وتوفر 
للطلبة مجااًل للتخصص في الخدمة اإلجتماعية بثالثة أساليب هي: التخصص المنفرد، 

والتخصص الرئيس، والتخصص الفرعي، علمًا أن التخصص يطرح في حرم الجامعة الرئيس 
في أبوديس وكلية هند الحسيني للبنات في حرم القدس في الشيخ جراح .

المهارات المكتسبة
إكساب الطالب العلم والمعرفة والمهارات األساسية 

النظرية والميدانية. تحديد اإلحتياجات على المستوى 
الفردي واألسري والجماعي والمجتمعي. معرفة 
المصادر غير الرسمية والمؤسساتية التي تلبي 

اإلحتياجات المذكورة أعاله. تشكيل وإنشاء مصادر 
جديدة من المصدرين غير الرسمي والمؤسساتي. 

التواصل مع الناس على كافة األصعدة الفردي 
واألسري والجماعي والمجتمعي والعالمي.

عام تأسيس الدائرة

 معدل الثانوية العامة أو ما
يعادله

أهم قطاعات عمل الخّريجين
مجال الخدمات االجتماعية الطبية 

في المستشفيات, والمؤسسات 
العالجية وخدمات المسنين ومراكز 

الطفولة المبكرة والروضات 
والحضانات والمدارس باالضافة 
الى المراكز الجماهيرية ومراكز 
تجنيد الموارد والمؤسسات التي 

ترعى شؤون االسرة ومكاتب 
الشؤون االجتماعية.

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1324165





ِنســــــب وأرقــــــــام
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ما هي نسب نجاح خريجي الكليات الطبية في امتحانات المزاولة االسرائيلية؟

يحقــق خريجــو كليــات جامعــة القــدس الطبيــة نســب نجــاح شــبه كاملــة مــن المــرة األولــى لتقديــم هــذه االمتحانــات، وهــي 
نســب نجــاح تفــوق تلــك التــي يحققهــا خريجــو الجامعــات االســرائيلية، وتفــوق بأضعــاف نســب النجــاح التــي يحققهــا خريجــو 

الجامعــات األوروبيــة:

أعــداد الطلبــة الملتحقيــن بمقاعــد الدراســة للعــام األكاديمــي 2021/2020 حســب 
الكليــات

الطب البشري

98%

طب األسنان

100%

كلية الصيدلة

100%

خريجو الجامعات 
االوروبية 

47%

طلبة البكالوريوس

10258  طالبة وطالب

المجموع الكلي 12962  طالبة وطالب

طلبة الدبلوم

128طالبة وطالب

طلبة الدراسات العليا

2535  طالبة وطالب

طلبة الدكتوراه

41  طالبة وطالب
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 جامعة
القدس هي 

الجامعة الوحيدة 
التي ال تتعامل 
مع طلبة الداخل 

 على أنهم 
أقلّية

ميرنا قاسم
الجوالن

 الكليات 
الطبية في 

جامعة القدس 
معترف 

بها محلًيا 
واسرائيلًيا 

ودولًيا

فاطمة زيدان
كفرمندا

الكليات الطبية

1793الطـــب

873طـــب االسنان

661الصيدله

2193المهن الصحية

68الصحة العامة

الكليات غير الطبية

604الهندسة

721الحقوق

364العلوم والتكنولوجيا

981اآلداب

368الدراسات الثنائية

816األعمال و اإلقتصاد

287القدس بارد لآلداب والعلوم

312العلوم التربوية

129الدعوة وأصول الدين

52القرآن والدراسات اإلسالمية

128كلية القدس المهنية

2535الدراسات العليا
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الرسوم الجامعية

 تكلفة الساعةالبكالوريوس
المعتمدة بالشيقل

 عدد الساعات المعتمدة
للفصل األول

 رسوم حجز المقعد
بالشيقل

كلية الهندسة

237174,740كلية الهندسة )عدا المعمارية(

275175,390الهندسة المعمارية

كلية الصحة العامة والتغذية

220174,455الصحة العامة والتغذية

كلية المهن الصحية

220174,455المهن الصحية ) قبول عادي(

كلية الصيدلة

440178,200الصيدلة

كلية الطب البشري

7151813,585 الطب البشري )النظري(

سعر ساعة التدريب السريري لطلبة الطب 1500 شيكل ابداء من السنة الرابعة و حتى التخرج
مالحظة: التدريب يتم في مستشفيات الناصرة االيطالي والفرنساوي و االنجليزي 

كلية طب األسنان

7002114,000 طب األسنان )نظري(

المسار التحضيري  لتخصصات: )الطب, طب االسنان, الصيدلة, المهن الصحية, الصحة العامة(

550 1710،065 

 كلية االداب

 183,520 165الخدمة االجتماعية

  كلية الحـقـوق

 184،455  220القانون
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