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 ودرجة البكالوريوسالتخصصات المطروحة لدرجة الدبلوم المتوسط 

 2021/2022الفصل االول 

 

 التخصص الكلية مكان الدراسة
الحد األدنى لمعدل 

 الثانوية العامة

 فرع الثانوية

 العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية القدس المهنية

 دبلوم برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

 ميم وتطوير صفحات الويبدبلوم تص

 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
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 حــــرم ابوديس

 جميع الفروع %65 القران والدراسات اإلسالمية كلية القرآن والدراسات اإلسالمية 

 

 كلية القدس بارد لآلداب والعلوم

العلوم الطبيعية: األحياء, علم الحاسوب, علم الوراثة 

 واالحياء الجزيئية
80% 

, صناعي, علمي

تكنولوجيا 

 المعلومات

العلوم  االقتصادية،ة: العلوم العلوم االجتماعي

حقوق  فراغية،الدراسات الحضرية وتطبيقات  السياسية،

 االنسان والقانون الدولي

 األدب والمجتمع العلوم االنسانية:

 

 

80% 

 جميع الفروع

 

 كلية الطب البشري

 %96.5 )المسار العادي(

 

 علمي

 %94 )المسار الموازي(

 %93 مسار العادي(لحملة شهادة البجروت     )ال

 كلية طب األسنان

 %90 )المسار العادي(

 علمي

 %85 )المسار الموازي(

 علمي %80 الصيدلة كلية الصيدلة

 علمي %88 )المسار العادي( العلوم الطبية المخبرية     
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 كلية المهن الصحية

 %80  العلوم الطبية المخبرية      )المسار الموازي(

 علمي 70% تخدير واالنعاش التقنيال

 علمي %80 )المسار العادي(    التمريض

 علمي %70            )المسار الموازي(  التمريض

 أدبي %90            التمريض  )المسار الموازي(

 %75 )المسار العادي(        العالج الطبيعي

 علمي

 %70         بيعيالعالج الط  )المسار الموازي(

 %75 )المسار العادي(       التصوير الطبي

 علمي

 %70        التصوير الطبي  )المسار الموازي(

 علمي %80 )المسار العادي(          القبالة 

 علمي %70           القبالة   )المسار الموازي(

 أدبي %90           القبالة   )المسار الموازي(

 علمي %70 الصحة العامة والتغذية كلية الصحة العامة
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 كلية العلوم والتكنولوجيا

العلوم  الكيميائية،الكيمياء والتكنولوجيا  الحاسوب،علم 

 الفيزياء الرياضيات، الحياتية،
%65 

 صناعي، علمي،

 تكنولوجيا

 

 علمي 75% كيمياء طبية

 

 كلية الهندسة

 

 هندسة االتصاالت المواد،هندسة  االلكترونية،الهندسة 

 األغذية، الحاسوب، هندسةهندسة 

القبول في التخصصات أعاله يكون بعد انهاء مالحظة: 

السنة الدراسية االول )فصلين دراسيين( وتحقيق 

طالب في السنة أي ان تخصص ال, شروط التخصص

 االولى يكون )عاّم(

80% 

 

, علمي, صناعي

تكنولوجيا 

 المعلومات

 %80 الهندسة المعمارية

, علمي, صناعي

تكنولوجيا 

 المعلومات

 

 الدراسات الثنائية

 %80 الهندسة الكهربائية, الهندسة الصناعية

, علمي, صناعي

تكنولوجيا 

 المعلومات
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 %75 تكنولوجيا معلومات

, يعلمي, صناع

تكنولوجيا 

 المعلومات

 وعجميع الفر %75 , االعمال رقميةإدارة األعمال

 %75 القانون الحقوقكلية 

علمي , ادبي, 

ريادة وأعمال , 

 الشرعي

 كلية العلوم التربوية 

  ،ورياض االطفالتعليم المرحلة االساسية  النفس،علم 

 التربية الخاصة

القبول في التخصصات أعاله يكون بعد انهاء مالحظة: 

السنة الدراسية االول )فصلين دراسيين( وتحقيق 

طالب في السنة أي ان تخصص ال, صشروط التخص

 الدراسية االولى يكون )عاّم(

 جميع الفروع 65%

 

 

 كلية اآلداب 

 %65 للغة العربية وآدابها , , الخدمة االجتماعية.ا

 %60 الفنون الجميلة, التربية الرياضية جميع الفروع

 %70 اللغة اإلنجليزية وآدابها
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 كلية األعمال واالقتصاد

صرفية, التسويق، ادارة محاسبة, ,  العلوم مالية ومال

 االعمال,
 جميع الفروع 65%

 

-جمعية برج اللقلق/ البلدة القديمة

 القدس
 جميع الفروع %60 التربية الرياضية كلية اآلداب

 حرم القدس/ بيت حنينا

 %65 القانون كلية الحقوق

علمي , ادبي, 

ريادة وأعمال, 

 الشرعي

 جميع الفروع 60% ادارة االعمال, المحاسبة ال واالقتصادكلية األعم

 حرم القدس/ هند الحسيني للبنات

 كلية العلوم التربوية 

 تعليم المرحلة األساسية ورياض االطفال 

 التربية الخاصه

القبول في التخصصات أعاله يكون بعد انهاء مالحظة: 

السنة الدراسية االول )فصلين دراسيين( وتحقيق 

طالب في السنة أي ان تخصص ال, ط التخصصشرو

 االولى يكون )عاّم(

 جميع الفروع %60

 كلية اآلداب

 

ة وآدابها , الخدمة اللغة العربية وآدابها ,اللغة االنجليزي

 االجتماعية،
 جميع الفروع %60
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 جميع الفروع %70 االتصال الرقمي معهد اإلعالم العصري حرم البيرة /رام الله

 لومتجسير الدب

 

 

 تجسير الدبلوم

بلوم في اي تخصص دحملة شهادة ال

ما عدا  من التخصصات المذكورة أعاله

 دلةوالصيالطب وطب األسنان 

 والحقوق والهندسة

 القبول:شروط 

 % على االقل60الحصول على شهادة الدبلوم بمعدل  -

 اجتياز االمتحان الشامل بتقدير ناجح على االقل -

 ظر لتخصص البكالوريوسان يكون تخصص الدبلوم منا -

 الحصول على شهادة خبرة عملية في مجال التخصص لمدة سنة على االقل -

 .اجتياز المقابلة و/أو امتحان القبول الذي تعقده لجنة القبول في الكلية -


