
 

 

البكالوريوسوللدبلوم العالي التخصصات المتاحة   

 

 مكان الدراسة

 

 الكلية

 

 التخصص

الحد األدنى لمعدل 

 الثانوية العامة

 

العامة فرع الثانوية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلية القدس 

 المهنية

 دبلوم برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

 دبلوم تصميم وتطوير صفحات الويب

 دبلوم شبكات الحاسوب واالنترنت

وتقنياتهدبلوم فنون التجميل   

 دبلوم تصفيف الشعر و العناية به

 جميع الفروع ناجح

 علمي , أدبي ناجح االسعاف و الطوارئ

كلية الدعوة وأصول 

 الدين

الفقه والتشريع دين،الدعوة وأصول   

 االقتصاد والتمويل االسالمي

65%  

70%  

 جميع الفروع

كلية القرآن والدراسات 

 اإلسالمية
%65 القران والدراسات اإلسالمية  جميع الفروع 



 

 

 

 

 

 حــــرم ابوديس

 

كلية القدس بارد لآلداب 

 والعلوم

العلوم الطبيعية: األحياء, علم الحاسوب, علم الوراثة 

 واالحياء الجزيئية
80%  علمي 

العلوم  االقتصادية،العلوم االجتماعية: العلوم 

 فراغية،الدراسات الحضرية وتطبيقات  السياسية،

 حقوق االنسان والقانون الدولي

األدب والمجتمع, االنسانية: العلوم  

 

 

80%  

 

 

 علمي/أدبي

 

 كلية الطب البشري

)المسار العادي( لحملة شهادة البجروت   93%  

 

 علمي

%80 الصيدلة كلية الصيدلة  علمي 

 

 

 كلية المهن الصحية

%75 )المسار العادي(        العالج الطبيعي  

 علمي

يالعالج الطبيع      )المسار الموازي(  70%  

%75 )المسار العادي(       التصوير الطبي  

 علمي

التصوير الطبي    )المسار الموازي(  70% 

 علمي %70 الصحة العامة والتغذية كلية الصحة العامة



 

 

 

كلية العلوم 

 اوالتكنولوجي

الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية, , علم الحاسوب 

 فيزياءالعلوم الحياتية, الرياضيات , ال

 

65% 

 علمي, صناعي, تكنولوجيا

%75 الكيمياء الطبية  علمي, تكنولوجيا 

 

 كلية الهندسة

 

هندسة  المواد،هندسة  االلكترونية،الهندسة 

 االتصاالت

 األغذية، الحاسوب، هندسةهندسة 

القبول في التخصصات أعاله يكون بعد مالحظة: 

انهاء السنة الدراسية االول )فصلين دراسيين( 

طالب أي ان تخصص ال, وتحقيق شروط التخصص

 في السنة االولى يكون )عاّم(

80%  

 

, صناعي,علمي  

%80 الهندسة المعمارية  , صناعي,علمي 

 

 الدراسات الثنائية

 

يةالهندسة الكهربائية, الهندسة الصناع  80%  علمي, صناعي 

%75 تكنولوجيا معلومات يعلمي, صناع   

, االعمال رقميةإدارة األعمال  75%  جميع الفروع 

الحقوقكلية  %75 القانون   جميع الفروع 



 

 

 كلية العلوم التربوية

ورياض تعليم المرحلة االساسية  النفس،علم 

 ،االطفال

 التربية الخاصة

ت أعاله يكون بعد القبول في التخصصامالحظة: 

انهاء السنة الدراسية االول )فصلين دراسيين( 

طالب أي ان تخصص ال, وتحقيق شروط التخصص

 في السنة الدراسية االولى يكون )عاّم(

65%  جميع الفروع 

 

 

 كلية اآلداب

%65 للغة العربية وآدابها , , الخدمة االجتماعية.ا   

 

 جميع الفروع

ة الرياضيةالفنون الجميلة, التربي  60%  

%70 اللغة اإلنجليزية وآدابها  

 

 كلية األعمال واالقتصاد

صرفية, التسويق، ادارة المحاسبة, ,  العلوم مالية وم

 االعمال,
65%  جميع الفروع 

 

جمعية برج اللقلق/ 

القدس-البلدة القديمة  
%60 التربية الرياضية كلية اآلداب  جميع الفروع 

%75 القانون كلية الحقوق حرم القدس/ بيت  جميع الفروع 



 

 

 

%60 ادارة االعمال, المحاسبة كلية األعمال واالقتصاد حنينا  جميع الفروع 

حرم القدس/ هند 

 الحسيني للبنات

 كلية العلوم التربوية

 تعليم المرحلة األساسية ورياض االطفال

 التربية الخاصه

القبول في التخصصات أعاله يكون بعد مالحظة: 

انهاء السنة الدراسية االول )فصلين دراسيين( 

طالب أي ان تخصص ال, وتحقيق شروط التخصص

 في السنة االولى يكون )عاّم(

60%  جميع الفروع 

 كلية اآلداب

 

ة وآدابها , الخدمة اللغة العربية وآدابها ,اللغة االنجليزي

 االجتماعية،
60%  جميع الفروع 


