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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 اهلل.

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.

الحرم الجامعي:
يتوزع الحرم الجامعي على أربعة 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 مركزٌ تعليميٌ 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 

جامعة القدس في سطور
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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 المستوى العالي من الجودة التعليمية، واإلهتمام الكبيرالذي توليه الجامعة بطلبتها.

لطالما كانت جامعة القدس السباقة في تأسيس الكليات والبرامج التي تستجيب لحاجات المجتمع الفلسطيني، 
فكانت أول من أسس في فلسطين كلية طب بشري، وكلية طب أسنان، وكلية صيدلة، وكلية مهن صحية وكلية 

صحة عامة، حيث رفدت هذه الكليات المجتمع الفلسطيني بمئات الخريجين من أطباء ومختصين في مجال الرعاية 
الصحية، ساهموا في بناء وتطوير القطاع الصحي في فلسطين. وإلى جانب تلك الكليات، كانت جامعة القدس أول 

من قام بتأسيس كلية حقوق في فلسطين، ساهمت بشكل كبير في إرساء منظومة العدالة بمختلف مكوناتها.

المبادرة إلى تأسيس الكليات والبرامج النوعية:
تميزت جامعة القدس أيضا بتأسيس مجموعة من البرامج األكاديمية اآلولى من نوعها على مستوى الشرق االوسط، 

ككلية القدس بارد للعلوم واآلداب، وذلك بموجب شراكة أكاديمية بين جامعة القدس وكلية بارد في نيويورك  
بالواليات المتحدة األمريكية، تمنح بموجبها درجة البكالوريوس في العلوم واآلداب، ودرجة الماجستير في التعليم 

)MAT(، ويحصل الطالب عند إكمال دراسته على شهادتين، إحداهما من جامعة القدس واألخرى من جامعة بارد في 
نيويورك.

كما قامت جامعة القدس عام 2015 وبالشراكة مع الحكومة األلمانية بتأسيس كلية الدراسات الثنائية، وهي أول 
كلية من نوعها في المنطقة العربية تطرح نظامًا تعليميًا متطورًا وفقًا للنموذج األلماني بما يتالءم واإلحتياج 

الفلسطيني، والذي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في تخصصات الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا 
المعلومات وإدارة األعمال، بحيث يقسم وقت طلبة البرنامج في هذه التخصصات خالل فترة دراستهم بين التعليم 
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النظري في الحرم الجامعي والتطبيق العملي في إحدى  الشركات أوالمؤسسات المئة وخمسين الشريكة مع الجامعة 
في هذا البرنامج الفريد، كل حسب تخصصه. وقد عملت جامعة القدس مع الحكومة األلمانية على تأسيس هذا 
النظام التعليمي للمساهمة في رفع المستوى المهني والعملي لدى الشباب الفلسطيني، واستحداث فرص عمل 
للطالب بعد تخرجهم، وجسر الفجوة بين مخرجات التعليم األكاديمي واحتياجات ومتطلبات المجتمع وضرورات 

التنمية واحتياجات سوق العمل.

المنح والمساعدات الطالبية:
تقدم جامعة القدس لطلبتها أوسع برنامج منح ومساعدات مالية بين الجامعات الفلسطينية، حيث بلغت قيمة المنح 

المالية خالل العام األكاديمي )2020 - 2021( حوالي 7 مليون دوالر، استفاد منها حوالي %55 من طلبة درجة 
البكالوريوس بمختلف التخصصات. وقد طورت جامعة القدس هذا البرنامج الذي يُمّكن سنويًا آالف الطلبة من 

إكمال تعليمهم الجامعي إنطالقًا من إلتزامها بتوفير التعليم لكل من يحقق الشروط األكاديمية، بغض النظر عن 
المقدرة المادية. ويتم توزيع المساعدة المالية وفقًا آلليات تخضع ألعلى معايير الشفافية والمساواة.

المسؤولية المجتمعية:
يتعدى دور جامعة القدس المهمة التقليدية للجامعات، إذ تقود الجامعة مجموعة من البرامج المجتمعية داخل 

مدينة القدس، والتي تسخرها في سبيل خدمة المقدسيين وتعزيز صمودهم في القدس في مواجهة مخططات 
اإلقتالع والطرد من المدينة، وذلك من خالل مراكزها المتعددة في البلدة القديمة، كمركز العمل المجتمعي الذي 

تُقدم جامعة القدس من خالله الخدمات القانونية واإلجتماعية آلالف المقدسيين الذين يعانون من سياسات 
التضييق التي تسعى لتهجيرهم، كسياسة سحب الهويات، وفرض الضرائب الباهظة على أهلها وتجارها، وهدم 

المنازل ومصادرة العقارات. 

 كما تعمل جامعة القدس من خالل »مركز دراسات القدس« التابع لها بتفنيد الروايات التي يروجها االحتالل عن 
المدينة، والتي تسعى إلى قلب الحقائق التاريخية بهدف إلغاء الحق العربي اإلسالمي فيها، فيقوم المركز بإصدار 

األبحاث العلمية التي تدحض تلك الروايات. كما يقوم المركز يتوثيق التاريخ والحق العربي اإلسالمي في المدينة، 
وينظم الجوالت التثقيفية في البلدة القديمة والمسجد األقصى المبارك، وذلك لرفع الوعي العام لدى المجتمع 

الدولي تجاه ما تعانيه المدينة، ولشد الرحال إليها بعدما أرادها اإلحتالل مفرغة منسية. 
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وإذ تعمل جامعة القدس جاهدًة لحفظ معالم المدينة المقدسة التاريخية والدينية، وحمايتها من الطمس أو 
المصادرة، فقد قامت بضم مجموعة من المواقع التاريخية المهجورة إلى حرمها في البلدة القديمة، وعملت على 
إعادة ترميمها وإحيائها، كموقع خان تنكز االسالمي المملوكي، أو »بركة البطرك« التاريخية، التي شرعت بإعادة 

بنائها وتحويلها إلى حاضنة ثقافية وحضارية وتربوية.

الريادة:
وحيث أن »الريادية واالبداع« هما من مقومات تحقيق النمو والتطور، تحديدًا في ظل ما يعصف بفلسطين من 

تحديات إستثنائية، فقد عملت جامعة القدس على خلق البيئة المالئمة لتشجيع اإلبداع والريادة بين طلبتها. فبادرت  
إلى تأسيس »مركز القدس للتكنولوجيا واإلبداع« كأول حاضنة أعمال في قلب مدينة القدس، تسعى من خاللها 

الجامعة لتشجيع واحتضان المبادرات الشبابية المتميزة في مختلف المجاالت، وذلك لمساعدتهم على بناء إقتصاد 
مقدسي فلسطيني قادر على مواجهة ما يعصف بالمدينة من تحديات، ويساهم في توفير فرص العمل للمقدسيين، 
ال سيما أن نحو %84 منهم تحت خط الفقر، في ظل نسبة بطالة تقدر بأكثر من %40. وتعد هذه الحاضنة من بين 

الحاضنات األكبر في المنطقة العربية، سواًء من حيث اتساع نطاق عملها أوالخدمات التي تقدمها.

العالقات الدولية:
نسجت جامعة القدس على مدار أعوامها شراكات أكاديمة وبحثية مع أعرق الجامعات والمراكز الدولية من مختلف 

بقاع العالم، يستفيد منها سنويًا عشرات الطلبة والباحثين واألكاديميين من خالل برامج التبادل الطالبي أو البحثي 
أو األكاديمي. وقد جاء تطوير هذه الشراكات وتوسعتها كجزء من خطة استراتيجية تسير فيها الجامعة بهدف تطوير 

وتنويع برامجها األكاديمية والبحثية، وتوفير أحدث ما توصلت إليه العلوم المختلفة للطلبة والباحثين. كما تمكنت 
الجامعة من خالل هذه الشراكات من تشييد مجموعة من المراكز البحثية النوعية، كمركز النانوتكنولوجي الذي 
يعد األول من نوعه في المنطقة العربية، ومعهد كونفيوشس الصيني الذي يتولى تعليم اللغة الصينية للطلبة 

الفلسطينيين، والمركز الهندي لإلبداع، وأكاديمية القدس للعدل الدولي التي يشرف عليها لويس مورينو آوكامبو، 
المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية، ومركز التنافسية واإلستراتيجيات ألذي تأسس بموجب اتفاقية 

تعاون هي اآلولى من نوعها في فلسطين، أبرمتها جامعة القدس مع جامعة هارفارد األمريكية، إلى جانب عدد من 
المراكز والمعاهد األخرى.
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البحث العلمي:
تتبنى الجامعة البحث العلمي كجزء من رسالتها األساسية بتأكيدها على أهمية تطبيقه في المجاالت المختلفة، 

فغدت بذلك من أكثر الجامعات الفلسطينية إنتاجًا للبحث العلمي في مجاالته الواسعة التي تعود بالنفع على 
المجتمع واإلنسانية، وذلك فقًا للتصنيفات العالمية للجامعات. وفي خطوة نحو تعزيز الثقافة ونشر العلوم، قامت 

جامعة القدس بافتتاح مجموعة من المتاحف النوعية، كمتحف الرياضيات، ومتحف العلوم، ومتحف أبو جهاد للحركة 
األسيرة، حيث باتت هذه المرافق وجهة لطلبة المدارس والجامعات الفلسطينية والزوار من مختلف المؤسسات 

والخلفيات. 

المتاحف:
إن متاحف العلوم والرياضيات هي من المتاحف المتميزة التي تضمها جامعة القدس، والتي فتحت أبوابها للزوار عام 

2007، حيث تنفرد جامعة القدس بها دون الجامعات الفلسطينية األخرى. ويوفر هذان المتحفان جوًا علميًا وعمليًا 
وفكريًا يسوده المتعة التي يجنيها الزائر من التجربة من خالل التفاعل مع المعروضات التفاعلية الشيقة الموجودة 

بزوايا المتاحف باستخدام الحواس الخمسة في ذلك. وتهدف هذه المعروضات إلى جذب الزائر نحو العلوم والرياضيات 
وحبهما، وتحفيز الدافعية نحو التعلم من خالل طرح أفكار ومفاهيم جديدة، وربط العلم النظري بالواقع العملي للحياة. 

حيث يتوافد الي هذه المتاحف الزوار من كل حدب وصوب. وحسب سياسة الجامعة فزيارة هذه المتاحف مجانية.

المكتبات:
تعتبر مكتبات جامعة القدس العريقة من أهم المرافق التابعة لها، والتي تضم رفوفها ما يزيد على 150,000 كتاب 

ومرجع، بما فيها المكتبة التي قامت بتشييدها في البلدة القديمة في القدس والتي فتحت أبوابها لسكان البلدة 
القديمة لتكون بذلك أول مكتبة عامة فيها.

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

السياسة واإلقتصاد والعلوم في فلسطين والوطن العربي، يترأسه دولة األستاذ أحمد قريع )أبو عالء(.
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نرحب بطلبتنا الجدد
يسعدني أن أرحب بطالباتنا وطالبنا الجدد للعام 

األكاديمي 2022-2023، الذين التحقوا هذا العام 
ببرامج الماجستير المختلفة في جامعة القدس، 

الصرح األكاديمي األكثر تميزًا في فلسطين، والذي 
يولي أهمية خاصة للبحث العلمي والدراسات العليا 
واإلبداع واإلبتكار...  فجامعة القدس لديها ما يزيد 

عن 40 برنامج ومسار للدراسات العليا يتفرع من 
كل برنامج عدد من المسارات وبذلك تكون اآلولى 

فلسطينيًا في أعداد الطالب الدارسين في برامج 
الدراسات العليا فيها، إذ يمثل طلبة الدراسات العليا 

فيها ما نسبته 30 % من طالب الجامعة. وهي 
اآلولى فلسطينيًا دون منازع في البحث العلمي، 
وتسخر كافة إمكانياتها لتعزيز اإلبداع واإلبتكار 

والبحث العلمي، وتمنح مساحة  واسعة لإلستثمار 
في طلبتها وتمكينهم و تشجيعهم وتعزيز روح 

المبادرة واإلبتكار لديهم، وتتبنى األفكار الخالقة، 
وتزرع فيهم روح التحدي واإلبداع واإلبتكار، وتعمل 

على تنمية المواهب والمبادرات لتستحق عن جدارة 
ٔا.د. عماد ٔابو كشك

رئيس جامعة القدس

أن تكون الجامعة الفلسطينية المتميزة دائمًا علميًا 
وأكاديميًا وبحثيًا ووطنيًا ونضاليًا، وحتى اآلولى 

عربيًا في المسؤولية اإلجتماعية، حيث تم اختيار 
جامعتكم، جامعة القدس، من بين الجامعات العربية 

كافة لتكون الجامعة األكثر تحماًل لمسؤولياتها 
االجتماعية اتجاه طلبتها ومجتمعها المقدسي 

والفلسطيني.
أهال وسهاًل بكم في جامعتكم ... جامعة القدس. 

متمنيًا لكم من كل قلبي عامًا دراسيًا حافاًل 
بالنجاحات في جامعتكم وبيتكم وحاضنتكم، جامعة 

القدس، فمن خاللكم وما تمثلون توصل جامعة 
القدس رسالتها ... رسالة علم، ونور، وبكم تنمو 
وتزدهر وتنير مشاعلها في دروب العلم والمعرفة 

واإلبداع... وفقنا اهلل جميعًا لحمل أمانتها.

ولكم مني كل الحب والتقدير طلبتنا األعزاء.
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عميد الدراسات العليا

        تطوير حياتك المهنية و األكاديمية 
يبدأ من هنا، من جامعة القدس





الدراسات العليا في جامعة القدس
40 برنامجًا ومسارًا مختلفًا للدراسات العليا وفي  توفر جامعة القدس ما يزيد عن 
القبول بشكل كبير من تخصص آلخر.  أكثر من حرم جامعي. وقد تختلف شروط 
لذلك يرجى مراجعة دليل االلتحاق جيدًا ويمكن التواصل مع منسقي البرامج من 

خالل بيانات التواصل المتوفرة في صفحة 45.
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الوثائق المطلوبة
صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة.

صورة مصدقة عن كشف عالمات البكالوريوس.

صورة مصدقة عن شهادة البكالوريوس)شهادة الخريج(.

معادلة من وزارة التربية والتعليم العالي للشهادات غير 
الفلسطينية التي تحتاج الى معادلة ونظام العالمات 

)Grading System( في الجامعات الصادرة عنها تلك 
الشهادات.

صورة عن شهادة الميالد.

صورة عن الهوية الشخصية.

رسالتا توصية من مكان الدراسة او مكان العمل.

صورة شخصية واحدة.

مالحظة
يتم تسليم الصور المصدقة ووصل الدفع البنكي األصلي 

الحقا بعد الحصول على قبول رسمي والحضور لدائرة القبول 
للحصول على الرقم الجامعي و اتمام اجراءات حجز المقعد.

         

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

المقعد:

يتم اقتطاع 30 % من المبلغ المدفوع كرسوم حجز 
المقعد قبل أول يوم في دوام الفصل الدراسي.

يتم اقتطاع  50 % من المبلغ المدفوع كرسوم حجز 
المقعد في االسبوع األول من دوام الفصل الدراسي.

يتم اقتطاع كامل المبلغ اذا قرر االنسحاب بعد االسبوع 
األول من دوام الفصل الدراسي.

الوثائق المسّلمة من حق الجامعة غير مستردة.

رابط لطلب التسجيل

يرجى التأكد من أن البرنامج الذي ترغب في اإللتحاق به مطروح من خالل متابعة إعالنات القبول 
www.alquds.edu . على صفحة الجامعة اإللكترونية
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كلية المهن الصحية 
 تمنح الكلية درجات الماجستير في برامج تمريض صحة األم والطفل ، تمريض األطفال، 

برنامج إدارة التمريض )حرم أبو ديس وغزة(، إضافة إلى برامج العالج الطبيعي، تكنولوجيا 
التصوير الطبي والعلوم الطبية المخبرية ) حرم أبو ديس (

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 شيكلشيكل 74397,405

تمريض صحة األم والطفل  
تمريض األطفال 

إدارة التمريض

العالج الطبيعي

شروط القبول
أن يكون المتقدم حاصال على شهادة البكالوريوس 

في التمريض او القبالة من جامعة معترف بها  بتقدير 
جيد على األقل.

أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية في مجال التمريض 
او القبالة ال تقل عن سنتين.

أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

شروط القبول
أن يكون المتقدم حاصال على شهادة البكالوريوس 

في العالج الطبيعي من جامعة معترف بها  بتقدير جيد 
على األقل.

أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية في مجال العالج 
الطبيعي ال تقل عن سنتين.

إجادة اللغة اإلنجليزي.
أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

لمزيد من المعلومات زيارة الرابط التالي:
http://bit.ly/3lBrRWK

البرنامج )التخصص(البرنامج )التخصص(

1978
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

غزة

أبو ديس

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة
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1978
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 شيكلشيكل 74386,660

شروط القبول
أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في العلوم 
الطبية المخبرية أو العلوم المشابهة وبتقدير جيد 

أو أعلى من جامعة معترف بها. تقوم لجنة البرنامج 
بتقييم كل طلب على حده ويمكن للجنة البرنامج أن 

تطلب من المتقدم تسجيل مساقات إستدراكية إذا 
تطلب األمر.

أن يكون على عالقة تواصل عملي مع التخصص منذ 
التخرج. 

أن يجتاز المقابلة الشخصية أمام لجنة المقابالت.
أن يتفرغ للدراسة والبحث ويكونا من اولويات 

اهتمامه. 
تحقيق أية متطلبات أخرى للقبول في برنامج 

الماجستير حسب أنظمة الدراسات العليا في الجامعة. 
أن يجيد اللغة اإلنجليزية.

العلوم الطبية المخبرية 
علم الدم وبنوك الدم

مسار االحياء الدقيقة التشخيصية والمناعة

البرنامج )التخصص(

كلية المهن الصحية 

شروط القبول
أن يكون مقدم الطلب حاصاًل على درجة البكالوريوس 

من جامعة معترف بها في أحد التخصصات ذات 
العالقة المباشرة بمجال الدراسة بتقدير جيد .

يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال التصوير 
الطبي لمدة عام أو أكثر. 

أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

تكنولوجيا التصوير الطبي
مسار التصوير الوظيفي 

مسار علوم االشعاع  

البرنامج )التخصص(



14www. a l q ud s . e d uرسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 74397,405

تمنح الكلية درجة الماجستير في حرم الجامعة الرئيس- أبوديس وغزة في البرامج 
التالية: برنامج الصحة العامة/ مسار علم األوبئة/ ومسار البيئة، وبرنامج الوقاية وضبط 

االمراض المعدية، وبرنامج السياسات واإلدارة الصحية، وبرنامج الصحة النفسية 
المجتمعية /مسار العالج النفسي/ ومسار الصدمات.

كلية الصحة العامة 

الوقاية وضبط األمراض المعدية السياسات واإلدارة الصحية

شروط القبول

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس 
وبمعدل تراكمي ال يقل عن 70%.

خبرة سنتان في مجال العمل الصحي.

الكفاءة باللغة اإلنجليزية يجب اضافة ان يكون الطالب 
 )ITP( حاصال على عالمة ال تقل عن 400 في امتحان

النجاح في المقابلة الشخصية.

شروط القبول
أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في العلوم 

اإلنسانية أو الصحية أو اإلجتماعية أو في علوم اإلدارة 
واالقتصاد بمعدل ال يقل عن 70 %.

أن يكون لدى الطالب خبرة في مجال العمل الصحي ال 
تقل عن عامين.

الكفاءة باللغة اإلنجليزية ان يكون الطالب حاصال على 
.)ITP( عالمة ال تقل عن 400 في امتحان

أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

البرنامج )التخصص( البرنامج )التخصص(

شيكلشيكل

1997
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

غزة

أبو ديس

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة
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 74397,405 شيكلشيكل

كلية الصحة العامة 

الصحة العامة 
مسار علم األوبئة

مسار تعزيز الصحة

شروط القبول
ن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في  أ

و الصحية بمعدل ال يقل عن  العلوم اإلنسانية أ
.% 70

ن يكون لدى الطالب خبرة في مجال العمل  أ
الصحي ال تقل عن عامين.

ن يكون لدى الطالب قدرة على القراءة والكتابة  أ
الكفاءة باللغة اإلنجليزية ان يكون الطالب حاصال 

 )ITP( على عالمة ال تقل عن 400 في امتحان

إستدراكي باللغة االنجليزية. 

ن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح. أ

شروط القبول
 ان يكون قد حصل  الطالب على  درجة 

البكالوريوس بالعلوم الصحية او اإلنسانية ذات 
العالقة بالتخصص بمعدل ال يقل عن 70٪ .

يفضل ان يكون لدى الطالب ما ال يقل عن سنتين 
من الخبرة العملية 

الكفاءة الكافية في اللغة اإلنجليزية

ان يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح 

الصحة النفسية المجتمعية
مسار العالج النفسي 

البرنامج )التخصص(

برنامج الماجستير في الصحة العقلية المجتمعية / مسار العالج النفسي )37 ساعة معتمدة( 
هو برنامج متخصص، يعد الطالب لتقديم مجموعة متنوعة من العالجات النفسية 

لمجموعة كبيره من المشاكل العقلية والنفسية في المجتمع الفلسطيني مع التركيز بشكل 
خاص على المهارات السريرية. 

1997
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

غزة

أبو ديس

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة
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1994
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

كلية الطب البشري
تمنح الكلية درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية واالحياء الجزيئية 

الكيمياء الحيوية واألحياء الجزيئية

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة

شروط القبول
أن يكون المتقدم حاصاًل على شهادة البكالوريوس في العلوم الصحية أو احد المجاالت ذات الصلة )مثل علم 

األحياء والكيمياء الحيوية والتكنولوجيا الطبية ، الصيدلة ، الطب أو طب األسنان( 

أن يكون المتقدم حاصاًل على معدل تراكمي   75 ٪ كحد أدنى في شهادة  البكالوريوس للطلبة الراغبين بالتقدم 
لمسار الرسالة.

أن يكون المتقدم حاصاًل على معدل تراكمي    70 ٪ كحد أدنى في شهادة  البكالوريوس للطلبة الراغبين بالتقدم 
لمسار بدون رسالة ) امتحان شامل فقط(.

إجتياز بعض المساقات اإلستدراكية بالشروط التي تحددها لجنة البرنامج.

أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

 66064,675

البرنامج )التخصص(

شيكل شيكل
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2002
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

كلية الصيدلة
تمنح الكلية درجة الماجستير في العلوم الصيدالنية.

العلوم الصيدالنية

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة

شروط القبول
الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات العالقة المباشرة بمجال الدراسة من جامعة معترف بها 

وبتقدير جيد ومعدل 75 % على االقل.

إجتياز المقابلة الشخصية بنجاح

 76097,555     

البرنامج )التخصص(

شيكلشيكل
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كلية الدعوة وأصول الدين
تمنح الكلية درجة الماجستير في أصول الدين، والفقة والتشريع، ودكتوراه الفقه وأصوله.

الفقه والتشريع وأصوله

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة

شروط القبول
أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في الشريعة 

اإلسالمية بتقدير ال يقل عن جيد.

أن يجتاز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة.

أن يجتاز اإلمتحان الكتابي الذي تنظمة لجنة الدراسات 
العليا في الكلية .

أن يقدم رسالتي توصية عليمج مقبولة.

شروط القبول
أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في الدراسات 

اإلسالمية او الدعوة واصول الدين بتقدير جيد على 
األقل.

أن يجتاز امتحانًا كتابيًا تنظمه لجنة الدراسات العليا 
في الكلية، يركز فيه على بعض القضايا الفقهية 

األساسية.

أن يجتاز المقابلة الشخصية .

 66064,675

أصول الدين
مسار التفسير

البرنامج )التخصص(

شيكلشيكل

1978
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة
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كلية اآلداب

البرنامج )التخصص(

شروط القبول
أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في اللغة 

اإلنجليزية بتقدير جيد ومعدل 70 % على األقل.

توفر مهارات استخدام الحاسوب .

أن يجتاز المقابلة الشخصية وامتحان القبول اللذان 
تعقدهما لجنة البرنامج.

الترجمة التحريرية والشفهية

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 74397,402

تمنح الكلية درجة الماجستير في التخصصات اآلتية: علم الجريمة، و الترجمة التحريرية 
والشفهية، اللغة العربية وآدابها, اآلثار اإلسالمية.

.

شيكلشيكل

1982
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة
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علم الجريمة
البرنامج المشترك مع الجامعة األردنية

شروط القبول
الحصول على درجة البكالوريوس في أحد المجاالت التالية: ) علم اإلجتماع، الخدمة اإلجتماعية، علم النفس، التربية، 
العلوم األمنية او العلوم الشرطية( أو أي تخصص آخر ذات عالقة من جامعة معترف بها. وأن اليقل المعدل التراكمي 

عن  70 % والتقدير جيد على االقل.

أن يجتاز  المقابلة الشخصية بنجاح.

إمتالك مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت.

تقديم رسالتي توصية من مجال العمل أو من أساتذة من مرحلة البكالوريوس.

البرنامج )التخصص(

كلية اآلداب

 82565,665 شيكلشيكل

1982
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

أبو ديس
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اللغة العربية وادابها

شروط القبول
أن يكون الطالب حاصاًل على درجة البكالوريوس بتقدير جيد %70 على االقل -من جامعة معترف بها  في تخصص 

اللغة العربية .

ان يجتاز المقابلة الشخصية او االختبار الكتابي .

تقديم رسالتي توصية من مجال العمل أو من أساتذة من مرحلة البكالوريوس.

البرنامج )التخصص(

كلية اآلداب

 66064,675 شيكلشيكل

1982
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

أبو ديس
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اآلثار اإلسالمية

شروط القبول
ان يكون حاصال على درسة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية بتقدير جيد على االقل : اآلثار ، التاريخ، 

المجغرافيا، الفنون الجميلة، الهندسة. اجتياز المقابلة الشخصية.

البرنامج )التخصص(

كلية اآلداب

 66064,675 شيكلشيكل

1982
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

أبو ديس
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برنامج الدراسات المقدسية 

شروط القبول
يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في العلوم االجتماعية واالنسانية من جامعة معترف بها  بمعدل %70 وبتقدير 

اليقل عن جيد.

يجوز للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريس في التخصصات األخرى من جامعات معترف بها وبتقدير جيد اإللتحاق 
بالبرنامج شريطة أن يجتاز بنجاح المساقات االستدراكية التي تحددها لجنة البرنامج عددًا ونوعًا وفقًا لتخصص 

المتقدم وخبرته.

اجتياز امتحان مستوى اللغة االنجليزية . 

اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها لجنة البرنامج.

البرنامج )التخصص(

مركز دراسات القدس 

 66096,655 شيكلشيكل

1982
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

 القدس
     (البلدة القديمة )
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معهد الدراسات اإلقليمية
تمنح الكلية درجة الماجستير في الدراسات االقليمية بمساريه : مسار الدراسات االسرائيلية 

ومسار الدراسات االوروبية

الدراسات اإلقليمية
مسار الدراسات اإلسرائيلية

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة

شروط القبول
أن يكون الطالب حاصاًل على درجة البكالوريوس من 
جامعة معترف بها في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 

وبتقدير جيد
 ان ال يزيد عمر المتقدم/ة عن 40 عامًا

 IELTS حصول الطالب/ة على عالمة )6( في امتحان
كشرط لإلستمرار في البرنامج.

اإلنتقال لدراسة السنة الثانية إلى الجامعة الشريكة 
في المانيا بشرط إجتياز السنة اآلولى بنجاح  وتحقيق 

شروط اإلستمرار في المنحة
مالحظة: الطلبة الذين ال يستوفون شروط اإلستمرار 
في المنحة يدرسون السنة الثانية في جامعة القدس 

)على نفقتهم الخاصة(.

شروط القبول
أن يكون الطالب حاصال على درجة البكالوريوس 
من جامعة معترف بها بتقدير جيد على األقل في 

العلوم اإلجتماعية واإلنسانية. وفي حال كان الطالب 
من تخصص آخر يشترط اجتياز مساقات إستدراكية 

يحددها المعهد ويدرسها الطالب/ة في دائرة العلوم 
السياسية.

أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تعقدها  لجنة 
البرنامج. 

معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية لطلبة الدرسات  
اإلمريكية  واللغة العبرية لطلبة الدراسات اإلسرائيلية.

 66064,675

الدراسات اإلقليمية
مسار الدراسات اآلوروبية

برنامج مشترك مع جامعة هنرش هايني - 
دوزلدورف - المانيا

 Heinrich Heine Universität Düsseldorf

شيكلشيكل

1996
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

البرنامج )التخصص(
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1979
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 66064,675

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

رام اهلل

كلية العلوم والتكنولوجيا
تمنح الكلية درجة الماجستير في تخصصات علم الحاسوب )مسار علم الحاسوب عام، ومسار 

هندسة البرمجيات، مسار السايبرمادية(، وابتكارات علوم المياه والتكنولوجيا التطبيقية 
والصناعية، والطاقة المتجددة واستدامتها.

علم الحاسوب
مسار علم الحاسوب )عام(

مسار هندسة البرمجيات
مسار السايبرمادية

شروط القبول
أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس 

في علم  او هندسة الحاسوب، أو تخصص اكاديمي 
له عالقه بعلم الحاسوب.

أن يكون معدل البكالوريوس   80 % فما 
فوق حسب النظام العادي وبتقدير جيد جدًا                    

القبول سنوي و تنافسي وحسب العدد الممكن 
استيعابه سنويا

إجتياز المقابلة الشخصية.

البرنامج )التخصص(

شيكلشيكل

التكنولوجيا التطبيقية والصناعية
مسار الكيمياء الصناعية 

مسار تكنولوجيا الصناعات الدوائية
مسار تكنولوجيا المنظفات ومستحضرات 

التجميل  
مسار تكنولوجيا التصنيع الغذائي  

شروط القبول
الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات 

ذات العالقة المباشرة بمجال الدراسة )مثل الكيمياء، 
الصيدلة، التصنيع الغذائي، هندسة الكيمياء وهندسة 

المواد( وبتقدير جيد ومعدل 70 % على االقل.

إجتياز امتحان القبول و المقابلة الشخصية بنجاح.

البرنامج )التخصص(

أبو ديس
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1979
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 68864,845

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

شيكلشيكل

البرنامج )التخصص(

كلية العلوم والتكنولوجيا

الطاقة المتجددة واستدامتها
مشترك مع جامعة بوليتكنك فلسطين 

شروط القبول
ان يكون المتقدم حاصاًل على درجة بكالوريوس 

من جامعة معترف بها بتقدير جيد على األقل ضمن 
التخصصات التالية:

العلوم الطبيعية )فيزياء، رياضيات، أحياء، كيمياء، 
حاسوب(

التخصصات الهندسية بشتى مجاالتها

إجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها لجنة البرنامج.
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كلية العلوم والتكنولوجيا 1979
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

 55095,665

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

ابتكارات علوم المياه
برنامج مشترك مع جامعة فلسطين التقنية -  خضوري

شروط القبول
ان يكون المتقدم حاصال على درجة بكالوريوس من 

جامعة معترف بها في احد التخصصات العلمية او 
الهندسية بمعدل 70 % على االقل.

اجتياز المقابلة الشخصية

 اجتياز امتحان القدرة والكفاءة 

البرنامج )التخصص(

شيكل شيكل
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كلية العلوم والتكنولوجيا 1979
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

الرياضيات

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدتكلفة الساعة المعتمدة

شروط القبول
أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في الفيزياء 

من كلية علمية معترف بها.

أن ال يقل المعدل التراكمي عن 75 %.

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

يسمح لطلبة البكالوريوس الرياضيات، فرعي فيزياء 
معدل 70 % االلتحاق بالبرنامج.

شروط القبول
أن يكون الطالب حاصاًل على درجة البكالوريوس في  
الرياضيات بمعدل تراكمي ال يقل عن 70 % و تقدير 

جيد كحد ادنى.

اذا كان الطالب يحمل شهادة البكالوريوس من جامعة 
تعتمد التعليم المفتوح أو يحمل شهادة بكالوريوس 

علميه )غير الرياضيات ( يشترط عليه دراسة مساقين 
على االقل استدراكي من مساقات بكالوريوس 

الرياضيات وان يحصل على معدل 75 % في هذه 
المساقات.

 66064,675

الفيزياء
البرنامج )التخصص(

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

شيكل شيكل
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 شيكل74365,175 شيكل

كلية الحقوق
تمنح درجة الماجستير في القانون بمساراتة المتعددة: القانون العام، والقانون 

الخاص)حرم أبوديس، دورا، رام اهلل( ودرجة الماجستير في القانون الجنائي.

برنامج القانون
مسار القانون العام

مسار القانون الخاص

برنامج  القانون الجنائي

شروط القبول
أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في القانون 

بتقدير جيد ومعدل 70 % على االقل.

أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تعقدها لجنة 
البرنامج

القبول ضمن القدرة التدريسية الستيعاب المسارات.

البرنامج )التخصص(

1993
عام التأسيس

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

مكان طرح البرنامج

دورا

أبو ديس

رام اهلل
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البرنامج )التخصص(

كلية األعمال واإلقتصاد
بالشراكة مع جامعة هارفرد في الواليات المتحدة األمريكية 

شروط القبول
 حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس من جامعة محلية أو جامعة أجنبية معتمدة مماثلة لدرجة 
البكالوريوس الفلسطينية بناًء على شروط المعادلة التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي الفلسطينية.

يمكن قبول المتقدمين من تخصصات اإلقتصاد واألعمال واإلحصاء والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات 
والهندسة أو من مجاالت أخرى ذات عالقة.

أن ال يقل معدل المتقدمين عن 70 ٪ أو ما يعادلها في درجة البكالوريوس.

أن يكون المتقدم ملما باللغة اإلنجليزية.

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 74365,175

برنامج التنافسية واقتصاديات التنمية

شيكل شيكل

2020 
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

أبو ديس
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 74365,175 شيكلشيكل

1996
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

كلية األعمال واإلقتصاد
تمنح الكلية درجة الماجستير في برنامج إدارة األعمال، والمحاسبة والضرائب.

برنامج إدارة األعمال

شروط القبول
الحصول على درجة البكالوريوس في اإلدارة أو المحاسبة أو اإلقتصاد  بتقدير جيد ومعدل 70 % على األقل من 

جامعة معترف بها.

إجتياز امتحان القبول، حيث يهدف هذا االمتحان للتأكد من إلمام المتقدم بالمبادئ و المفاهيم األساسية في مجال 
تخصصه، وقدرته على التعبير باللغة اإلنجليزية.

يتم قبول الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات أخرى مثل الهندسة والعلوم والذين يعملون في المجاالت 
اإلقتصادية والتجارية بناء على توصية اللجنة األكاديمية للبرنامج شريطة نجاحهم في امتحان المستوى في مساقات 
يتم تعيينها قبل التحاقهم بالبرنامج حيث يعقد هذا االمتحان في نهاية كل فصل دراسي، و يهدف اإلمتحان لقياس 

مدى إلمام المتقدم بالمبادئ والمفاهيم األساسية في مجال تخصصه الجديد في اإلدارة واالقتصاد.

البرنامج )التخصص(

برنامج المحاسبة والضرائب
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كلية األعمال واإلقتصاد
تمنح الكلية درجة الماجستير في برنامج التنمية المستدامة.

برنامج التنمية المستدامة
مسار بناء المؤسسات والتنمية البشرية

شروط القبول
شهادة البكالوريوس: في اإلدارة، أو العلوم التنموية، أو علم االجتماع، أو غيرها من التخصصات األخرى لمسار بناء 

المؤسسات والتنمية البشرية )تعطى األولوية لذوي الخبرة العملية في الوظائف اإلدارية في المؤسسات المحلية في 
مختلف القطاعات(،

أن ال يقل المعدل في درجة البكالوريوس عن )70 ٪(.

إجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها لجنة البرنامج.

البرنامج )التخصص(

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 74365,175 شيكلشيكل

1997
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

رام اهلل
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كلية العلوم التربوية
تمنح درجة الماجستير في اإلدارة التربوية، أساليب التدريس،  اإلرشاد النفسي والتربوي.

أساليب تدريس
مسار التعليم في الطفولة المبكرة 

مسار أساليب عامة
مسار أساليب تدريس علوم

مسار أساليب تدريس الرياضيات
مسار أساليب تدريس علوم اجتماعية

مسار أساليب تدريس ذوي الحاجات الخاصة
مسار أساليب تربية ابتدائية ورياض األطفال

مسار أساليب تدريس اللغة العربية
مسار أساليب تدريس اللغة االنجليزية

اإلدارة التربوية

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة

شروط القبول
الحصول على درجة البكالوريوس في أحد العلوم 

التربوية و النفسية  أو أية حقول أكاديمية من جامعة 
معترف بها بمعدل ال يقل عن 70 % .

إجتياز إمتحاني المستوى في اللغة االنجليزية واللغة 
العربية بنجاح.

إجتياز المقابلة الشخصية بنجاح .

توفر خبرة عملية في مجال التربية والتعليم 
والمجاالت ذات العالقة في التخصص ال تقل عن 

سنتين لتخصص أساليب التدريس.

 66064,675

البرنامج )التخصص(

البرنامج )التخصص(

شيكل شيكل

1996
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

دورا

أبو ديس

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة
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كلية العلوم التربوية

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 66064,675

اإلرشاد النفسي والتربوي
مسار االرشاد األسري

شروط القبول
أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس 
من أي جامعة معترف بها في أي حقل من الحقول 

األكاديمية بتقدير جيد كحد أدنى.

أن يلتزم المتقدم بالدوام في المحاضرات المطلوبة 
منه حيث أنه ال مجال لالنتساب علمًا بأن الدوام غالبًا 

ما يكون في الفترة المسائية.

اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية التي يتقدم إليها 
بعد تقديم الطلب مباشرة.

أن تكون له خبرة ال تقل عن سنتين بالميدان التربوي 
أو المهني

البرنامج )التخصص(

شيكل شيكل 

1996
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

التربية الخاصة

شروط القبول
يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس في التربية الخاصة، 

في التربية أو في علم النفس أو أي تخصص آخر من 
جامعة معترف بها ومعتمدة من وزارة التعليم العالي. 

يكون معدله التراكمي في البكالوريوس %75 فما فوق.

لديه الخبرة العملية بما ال يقل عن سنتين في البيئة 
المدرسية.

يقدم مقااًل من 250-200 كلمة يشرح فيه األهداف التي 
من أجلها يريد االلتحاق بالبرنامج.

يقدم رسالتي توصية، واحدة من شخص أكاديمي 
وواحدة من صاحب العمل الذي يعمل فيه، تشمل رسائل 

التوصية وصفًا لقدرات مقدم الطلب ولمعرفته العلمية 
والعملية في مجال التدريس، العمل العالجي، العالقات 

مع المنتفعين وما الى ذلك.

يجتاز مقابلة شخصية وينجح باالمتحانات التي يقدمها 
القسم للمتقدمين. 

أية شروط أخرى مقررة من الجامعة والجهات المختصة 
)وزارة التربية والتعليم العالي(. 

البرنامج )التخصص(
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كلية العلوم التربوية
تمنح درجة الماجستير في اإلدارة التربوية، أساليب التدريس،  اإلرشاد النفسي والتربوي.

اساليب التدريس 
مسار التعليم في الطفولة المبكرة

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة

شروط القبول
أن يكون حاصال على  درجة البكالوريوس بتقدير 

جيد %70 من جامعة معترف بها 

أن يكون تخصصه على صلة بالتخصصات التربوية 
والطفولة . 

في حال كان الطالب من تخصص بعيد عن المجال 
التربوي يعود حسم األمر إلى اللجنة في قبول 

الطلب، وعدد المساقات االستداركية تحدده اللجنة. 

اجتياز المقابلة الشخصية مع اللجنة بنجاح

 66096,655

البرنامج )التخصص(

شيكل شيكل

2021
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

دورا

أبو ديس

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة
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كلية العلوم التربوية

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 66096,655

االرشاد النفسي والتربوي

شروط القبول
أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس 
من أي جامعة معترف بها في أي حقل من الحقول 

األكاديمية بتقدير جيد %70 كحد أدنى.

أن يلتزم المتقدم بالدوام في المحاضرات المطلوبة 
منه حيث أنه ال مجال لالنتساب علمًا بأن الدوام غالبًا 

ما يكون في الفترة المسائية.

اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية التي يتقدم إليها 
بعد تقديم الطلب مباشرة.

البرنامج )التخصص(

شيكل شيكل 

2021
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

أبو ديس
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معهد اإلعالم العصري
تمنح الكلية درجة الماجستير في االعالم الرقمي واالتصال 

اإلعالم الرقمي واإلتصال

شروط القبول
الحصول على درجة البكالوريوس في اإلعالم، أو في أحد تخصصات العلوم اإلجتماعية والسلوكية معتمدة ومصدقة 

من وزارة التعليم العالي الفلسطيني. يحتفظ قسم القبول في كلية الدراسات العليا في جامعة القدس بحقه في 
فرض مساقات إستدراكية على المرشحين الذين يحملون درجات علمية في أحد تخصصات العلوم اإلجتماعية بناء 

على توصية لجنة البرنامج وفقًا لتعليمات الئحة الدراسات العليا.

ان ال يقل تقدير درجة البكالوريس عن %70، ويمكن إعطاء قبول مشروط لذوي الخبرة لمن تتراوح معدالتهم ما 
بين 70-65 وفق تعليمات الجامعة، شريطة التسجيل 6 ساعات كحد أعلى في السنة اآلولى من اإللتحاق بالبرنامج 

بشرط الحصول على معدل تراكمي %80 فما فوق في الفصل الدراسي األول.

إجتياز اختبار المقابلة الشخصية، وامتحان القدرات والمستوى الكتابي بتقدير ال يقل عن 70%.

مستوى جيد جدًا في اللغة االنجليزية أو مستوى 520 في TOEFL أو ما يعادله، أو تجاوز إمتحان مستوى اللغة 
اإلنجليزية الذي تحدده اللجنة.

تقديم ثالث رسائل توصية من مكان العمل ومن أعضاء الهيئة التدريسية في الدراسة السابقة.

التوقيع على وثيقة الشرف اإلعالمي بعدم االنتحال األدبي، والتحلي بالمعايير األخالقية اإلعالمية، والمهنية، 
والنزاهة طيلة فترة الدراسة والنشاطات المنهجية المتعلقة بالبرنامج.

أية شروط أخرى تقررها اللجان والمجالس المختصة في الجامعة.

البرنامج )التخصص(

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 74365,175 شيكلشيكل

1997
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

رام اهلل
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كلية القدس - بارد لآلداب والعلوم 2009
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

تمنح الكلية درجة الماجستير في فنون التدريس وهو برنامج مميز يدمج بين المساقات العليا 
في التربية وبين مساقات التخصص اإلكاديمي ويزود الطلبة بتدريب عملي بما يتعلق بالتعليم 
اإلبداعي وطرائقه المتمحورة حول الطالب حيث يساهم خريجو البرنامج بشكل فعال في تطوير 

منظومة التعليم في الوطن. ويحصل الطالب عند التخرج على شهادتين إحداهما من جامعه 
القدس واألخرى من كلية بارد في نيويورك.

يتميز البرنامج بإعطاء منح دراسية تخفف ثقل األعباء المالية المصحوبة للدراسة الجامعية. 
بمساهمة سخية من الصندوق القطري للتنمية، واستحدثت كلية بارد ومؤسسة التعليم فوق 

الجميع القطرية عن طريق برنامج قطر للمنح الدراسية، اتفاقية تعاون لتطوير وخلق برنامج منح 
دراسية مشترك في كلية القدس بارد في جامعة القدس. ووفقا لذلك سيقدم البرنامج منحًا دراسية 

لفئة المعلمين األقل حظًا وغير القادرين على متابعة تعليمهم الجامعي.

 رسوم حجز المقعد ( منحة 90 %)عدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 87561,000

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

Master of Arts in Teaching )MAT(
 برنامج أساليب التدريس

مسار الرياضيات 
مسار أدب انجليزي 

مسار علوم عامة  
مسار أحياء  
مسار تاريخ 

شروط القبول
الحصول على درجة البكالوريوس ضمن التخصصات 
المتوفرة وهي )الرياضيات، األدب االنجليزي، العلوم 

العامة، األحياء، التاريخ (.  بتقدير جيد ومعدل تراكمي 
ال يقل عن 70 %.

توفر خبرة عملية في مجال التعليم في المدارس لمدة 
ال تقل عن ثالث سنوات وان يكون قائما على عمله.

معرفة جيدة جدًا باللغة االنجليزية قراءة وكتابة 
ومحادثة.

إجتياز المقابلة الشخصية.

البرنامج )التخصص(

شيكل شيكل
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برامج الدكتوراة
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2019
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

دكتوراة هندسة تكنولوجيا المعلومات
برنامج مشترك مع جامعة بوليتكنيك و الجامعة العربية االمريكية

هندسة تكنولوجيا المعلومات

شروط القبول
أن يكون حاصاًل على تقدير جيد جدا على االقل في الماجستير )أو ما يعادله( وجيد في البكالوريوس )من تخصص 

ذي عالقة بهندسة تكنولوجيا المعلومات(.

أن يكون حاصال على معادلة لشهادة الماجستير أومصادقة من وزارة التعليم العالي حسب األصول.

إجتياز المقابلة الشخصية مع لجنة البرنامج.

أن يكون حاصال علىشهادة سارية المفعول المتحان المستوى في اللغة اإلنجليزية )TOEFLأو IELTS( بعالمة 
.TOEFL 450 على األقل المتحان

البرنامج )التخصص(

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 35062,250 ديناردينار

الخليل

أبو ديس

جنين
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دكتواه الفقه وأصوله 2017
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

برنامج مشترك مع جامعة الخليل وجامعة النجاح الوطنية.

الفقه وأصوله

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة

شروط القبول
أن يكون مقدم الطلب حاصال على شهادة الماجستير 

من جامعة معترف بها في أحد تخصصات الفقه 
والتشريع أو في أصول الدين بتقدير جيد جدًا.

أن يجتاز إمتحان المستوى، والمقابلة الشخصية 

أن يحقق أي متطلبات اخرى للقبول في برنامج 
الدكتوراة حسب أنظمة الدراسات العليا في الجامعة

 87566,950

البرنامج )التخصص(

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

شيكلشيكل

الخليل

نابلس
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القانون

شروط القبول
أ .        أن يكون حاصاًل على تقدير ال يقل عن جيد أو ما يعادله في القانون )او الحقوق( من جامعة تعترف بها وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني.

ب .   أن يكون حاصاًل على تقدير جيد جدًا أو ما يعادله في درجة الماجستير/ مسار الرسالة  

ت .   أن يكون حاصال على معادلة لشهادة الماجستير من وزارة التعليم العالي حسب األصول.

ث .    إجتياز المقابلة الشخصية مع لجنة البرنامج.

ج .     إجتياز امتحان الكفاءة المعرفية )الذي تقوم بعقدة لجنة الدكتوراة في الكلية هي نفسها أو يمكن للجنة تكليف 
بعض الزمالء بعقدة ...على ان يتكون اإلمتحان من جلستين جلسة نظرية وجلسة كتابية وينصب على مبادئ 

القانون والقانون العام والقضاء .

البرنامج )التخصص(

دكتوراة القانون العام 2020
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

تنفرد جامعة القدس على مستوى فلسطين بمنح درجة الدكتوراة في القانون

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 1750611,250

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

شيكلشيكل
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دكتواه القيادة واإلدارة التربوية
برنامج مشترك مع جامعة الخليل.

القيادة واإلدارة التربوية

شروط القبول
أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير من جامعات 

معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطينية، 
ومن خالل التعليم النظامي فقط.

أن ال يقل تقديره عن )جيّد جدًّا( أو معدل )٨٠٪( 
فما فوق أو ما يعادلهما في الماجستير.

أن يجتاز المقابلة الشخصية أمام لجنة البرنامج.

أن يجتاز امتحانًا كتابيًا تنظمه لجنة البرنامج.

أن يقدم توصيتين علميتين أو مهنيتين.

يُشترط أن تكون دراسة الطالب في مرحلة الماجستير 
في موضوع يؤَهّله للدراسة في التخصص المطلوب 

وَفق الخطة الدراسيّة لذلك التخصّص.

يجوز وضع شروط إضافية للقبول، وذلك بقرار من 
عمادةالدراسات العليا وتوصية من لجنة البرنامج.

يُقبل الطلبة المتقدمون وَْفق تسلسل تقديراتهم 
حسب األسس الواردة سابقًا.

البرنامج )التخصص(

َقبول الطلبة
يُقبل الطلبة في برامج الدكتوراه بقرار من عميد 

الدراسات العليا، بناء على تنسيب لجنة البرنامج 
ومصادقة مجلس الكلية، ويبلِّغ العميد دائرة الَقبول 

والتسجيل بذلك إلبالغ الطلبة المقبولين في مدة 
أقصاها أسبوعان قبل بدء الدوام.

يجوز للجنة البرنامج إضافة مساقات استدراكية من 
مستوى الماجستير )إدارة تربوية( لخّطة الطالب 

الدراسيّة، والتي ترى أنها ضروريّة الستكمال الدراسة 
في هذا البرنامج ورفع المستوى العلمي للطالب، ويتمّ 

تحديدها عند الَقبول، بحيث ال تزيد عن)9( ساعات 
معتمدة.

على الطالب أن ينهيَ بنجاح دراسة المساقات 
االستدراكية المطلوبة منه خالل الفصول الثالثة 

األولى من التحاقه بالبرنامج، ويكون استمرار َقبوله في 
البرنامج مشروًطا بدراسة هذه المساقات والنجاح فيها، 

وال يُحسب الفصل الدراسيّ الذي يدرس فيه الطالب 
المساقات االستدراكية فقط ضمن المدة القانونية 

المسموح بها لنيل درجة الدكتوراه.

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 110068,300 شيكلشيكل

2020
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

الخليل

أبو ديس
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الصحة العامة

شروط القبول
الحصول على درجة الماجستير في مجاالت الصحة العامة من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي   •

والبحث العملي الفلسطينية.

أال يقل معدل الماجستير عن تقدير جيد جدا.   •

اجتياز امتحان TOEFL  بحد االدنى هو 550 أو ما يعادله من االمتحانات المعتمدة.   •

الحصول على رسالتي  توصية من أكاديميين والمؤسسات التي يعملون فيها.  •

اجتياز المقابلة الشخصية مع لجنة  قبول  البرنامج.  •

البرنامج )التخصص(

دكتوراة الصحة العامة 2021
عام التأسيس

مكان طرح البرنامج

أبو ديس

تنفرد جامعة القدس على مستوى فلسطين بمنح درجة الدكتوراة في الصحة العامة

رسوم حجز المقعدعدد الساعات لحجز المقعدالساعة المعتمدة
 1750916,500

رسوم حجز المقعد تشمل

رسوم تسجيل الساعات المعتمدة 
رسوم التسجيل للفصل األول 

رسوم فتح ملف التأمين الصحي  
رسوم البطاقة الجامعية 

الخدمات أإللكترونية وخدمات المكتبة

شيكلشيكل

غزة
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معلومات التواصل مع برامج الدراسات العليا
اإلرشاد النفسي 

والتربوي
منسق البرنامج: د. عمر الريماوي

هاتف: 0599084321
orimawi@staff.alquds.edu

منسق البرنامج: د. سهير الصباحالتربية الخاصة
هاتف: 0599034727

ssabbah@staff.alquds.edu

الصحة العامة
علم االوبئة، تعزيز الصحة

مكافحة وضبط العدوى

منسق البرنامج : د.نهى الشريف 
هاتف: 0547952018

nsharif@staff.alquds.edu

السياسات واالدارة 
الصحية الجودة وسالمة 

المريض

منسق البرنامج : د. أسمى االمام
هاتف: 0546983800

Aimam@staff.alquds.edu

الصحة العامة
علم االوبئة/ فرع غزة

منسق البرنامج : د. بسام ابو حمد
هاتف: 0599351515

babuhamad@staff.alquds.edu

برنامج الصحة النفسية 
والمجتمعية

 منسق البرنامج : د.سالم الخطيب
هاتف: 0597416179

salam.khatib@staff.alquds.edu

برنامج الصحة النفسية 
والمجتمعية/ فرع غزة

 منسق البرنامج : د. ختام ابو حمد
هاتف: 0597988099

kabohamad@staff.alquds.edu

منسق البرنامج : د. رشيد جيوسيعلم الحاسوب
جوال: 0595999977

rjayousi@staff.alquds.edu

الطاقة المتجددة 
واستدامتها

منسق البرنامج: د.حسين سمامرة
هاتف: 0568838805

hsamamra@staff.alquds.edu

الكيمياء الحيوية واألحياء 
الجزيئية

منسق البرنامج : د. فــواز عواد
هاتف: 0592042209

fawwad@staff.alquds.edu

التمريض
تمريض األطفال
تمريض االطفال 

وادارة التمريض

منسق البرنامج : د. فريد اغريب
هاتف: 0597590131

fghrayeb@staff.alquds.edu

منسق البرنامج )غزة( : د. حمزة عبد الجواد
هاتف: 0599852755 

heljawad@staff.alquds.edu

منسق البرنامج : د. عبد الحميد الزير العالج الطبيعي
هاتف: 0599208747

aalzeer@staff.alquds.edu

تكنولوجيا التصوير 
الطبي

منسق البرنامج :د. حسين المصري 
هاتف: 0599316011

staff.alquds.edu@Halmasri81

منسق البرنامج : د. حاتم عيده العلوم الطبية المخبرية
هاتف: 0599521180

heideh@staff.alquds.edu

منسق البرنامج : د. ماهر الخضورالعلوم الصيدالنية
هاتف: 2790413 02

mkhdour@staff.alquds.edu

منسق البرنامج: د. عفيف زيدانأساليب تدريس
هاتف: 0599355569

afzeidan@staff.alquds.edu

منسق البرنامج: د. كامل هاشماإلدارة التربوية
هاتف: 0522292996

Hashemk@staff.alquds.edu
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التكنولوجيا التطبيقية 
والصناعية

منسق البرنامج: د. محمود الخطيب
هاتف: 0569920550

mkhatib@staff.alquds.edu

منسق البرنامج: د. جواد شقيرابتكارات علوم المياه
هاتف:  0593251202

jhassan@staff.alquds.edu

منسق البرنامج: د. عامر مرعيهندسة مصادر المياه
هاتف:  0599203442

marei@staff.alquds.edu

منسق البرنامج : د. موسى البسيطأصول الدين
هاتف : 0528894085

mbasit@staff.alquds.edu

منسق البرنامج : د. جمال عبد الجليل صالح الفقه والتشريع وأصوله
هاتف: 0598509953

jsaleh@staff.alquds.edu

منسق البرنامج : د. أحمد حرز اهلل التنمية المستدامة
هاتف: 0599255448

ahirzallah@staff.alquds.edu

منسق البرنامج د. محمد عبد الرحمنإدارة االعمال
هاتف: 0569404015

maalem@staff.alquds.edu 

التنافسية واقتصاديات 
التنمية

منسق البرنامج د. ابراهيم عوض  
هاتف: 0599707737

iawad@staff.alquds.edu

منسق البرنامج د. طارق الدرابيع  المحاسبة والضرائب
هاتف: 0597977691

t_darabea@staff.alquds.edu 

الـقــانون
القانون الجنائي

منسق البرنامج: د. جهاد الكسواني
جوال: 0599107019

jkisswani@staff.alquds.edu

الترجمة التحريرية 
والشفوية

منسق البرنامج : د. عمر النجار
هاتف: 0526037786

onajjar@staff.alquds.edu

الدراسات االقليمية 
الدراسات اإلسرائيلية

منسق البرنامج : د. زياد عياد
هاتف: 0568159600

ziyad@staff.alquds.edu

منسق البرنامج: د. وفاء الخطيبعلم الجريمة
موبايل: 0599433935

walkhateeb@staff.alquds.edu

برنامج الماجستير في 
)MAT( تعليم

منسق البرنامج : د. ايمن خليفة
هاتف: 0598312871

akhalifah@staff.alquds.edu

اإلعالم الرقمي 
واالتصال

منسق البرنامج :د. نادر صالحة
هاتف: 0599774800

nsalha@staff.alquds.edu

برامج الدكتوراه
دكتوراة هندسة تكنولوجيا 

المعلومات
منسق البرنامج :د. رشيد جيوسي

هاتف: 0595999977
rjayousi@staff.alquds.edu

منسق البرنامج : د. محمد مطلق عسافدكتوراة الفقة وأصوله
هاتف: 0599757922

m.assaf@staff.alquds.edu

منسق البرنامج : د. محمد خلفدكتوراة القانون العام 
هاتف: 0599424888

mkalaf@staff.alquds.edu

 دكتوراه القيادة واالدارة 
التربوية

منسق البرنامج : أ. د. محمود أبو سمرة
هاتف:  0598912000

 abusamra@staff.alquds.edu

منسق البرنامج : د. اسمى االمامدكتوراه الصحة العامة
هاتف:  0546983800

aimam@staff.alquds.edu
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