
 2022/3202 للعام في الكليات طلبة البجروت قبولوآلية  معايير

1 

 

 أسس معادلة شهادة البجروت

 م  أ  ان يكون الطالب من الناطقين باللغة العربية كلغة   -1

وحدة  20 وحاصاًل على تالبجروشهادة  حاصاًل على استحقاقان يكون   -2

 .أدنيكحد 

وحدات  8ان يكون حاصاًل على العلمي يجب  علمعادلة البجروت بالفر  -3

وضوع الرياضيات وحدات كحد أدنى( في م 3علمية كحد أدنى منها )

 .أخرفي اي موضوع علمي  أدنى(وحدات كحد  5باالضافة الى )

 4لمعادلة البجروت بالفرع األدبي يجب ان يكون الطالب حاصاًل على ) -4

وحدات( في مادة اللغة العربية وآدابها وتعتبر وحدة الدين االسالمي 

 كوحدة اللغة العربية عند احتساب وحدات اللغة العربية

عدد /الموضوع( عالمة   Xالموضوععدد وحدات )مجموع معدل: حساب ال -5

 وحدات البجروت.

 

 المطلوبة:الشهادة 

ال يتم طلب اي نوع من انواع الترجمة او التصديق للجامعة   -1

 ونكتفي بالشهادة باللغة العبرية.

شهادة البجروت االصلية والتي تحتوي على العالمة المائية التي  -2

لبجروت من االعوام السابقة للعام تثبت صحة الشهادة لطلبة ا

 الذي تقدم به الطالب .
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كشف عالمات البجروت النهائي والذي يحتوي على االستحقاق )  -3

الزكؤوت( لطلبة البجروت بنفس العام، ويكون مؤقتا الى حين 

 صدور الشهادة الرسمية.

في حال عدم ابراز الشهادات االصلية يتم التحقق من صحة  -4

دخول الى موقع وزارة التربية والتعليم الشهادة من خالل ال

يتم على الطالب تزويد الجامعة باي كلمات مرور ئيلي ااالسر

 طلبها.

 

 معايير القبول في الكليات لحملة شهادة البجروت:

 أواًل: كلية الطب البشري:

الطلبة الذين يحققون الشروط التالية يتم قبولهم للمسار العادي في كلية الطب  (1)

 سنوات دراسية( : 6 البشري )مسار

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

 :أن يكون توزيع الوحدات العلمية كما يلي 

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

95% 

 10  ,وحدات في موضوعين علميين من المواضيع التالية )أحياء, كيمياء, فيزياء

( على ان يكون عدد الوحدات لكل , تكنولوجيا حيوية, الكترونياتعلوم طبية

 % لكل موضوع.95وحدات وبمعدل  5موضوع 

  93أن ال يقل معدل الطالب في شهادة البجروت عن%. 
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 المسار التحضيري( يتم قبوله على 1الطالب الذي ال يحقق الشروط في البند )

 

 علمية غير كلية الطبالقبول في كليات الجامعة ال ثانيًا:

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

والمعدل العام في  وحدات 5أن يكون قد انهى موضوع االحياء بواقع  كلية طب االسنان:

 % كحد ادنى90شهادة البجروت 

والمعدل العام في  وحدات 5أن يكون قد أنهى موضوع الكيمياء بواقع  كلية الصيدلة:

 % كحد ادنى80شهادة البجروت 

 وت والمعدل العام على النحو التالي:لشهادة البجر اان يكون مستحق كلية المهن الصحية:

 % كحد أدنى88العلوم الطبية المخبرية  -

كل  كيمياء واحياءوحدات  5وحاصل على  كحد أدنى  %85التمريض:  -

  منهما 

 كحد أدنى  %75التصوير الطبي, العالج الطبيعي:  -

كحد % 80لشهادة البجروت الفرع العلمي والمعدل العام   اان يكون مستحق كلية الهندسة:

 أدنى.
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من المواضيع التي درسها االحياء ان يكون موضوع هندسة االغذية : -

 الطالب

 هندسة االتصاالت أو وأالحاسوب هندسة  وأااللكترونيات هندسة  -

فيزياء  يكون موضوع ان الصناعية:الهندسة و أ الهندسة الكهربائية

 من المواضيع التي درسها الطالب رياضياتموضوع الو

من المواضيع التي درسها  كيمياءال ان يكون موضوعد : المواهندسة  -

 الطالب

ان يكون مستحقا لشهادة البجروت  -تخصص الصحة العامة و التغذية  كلية الصحة العامة:

 % كحد أدنى.75الفرع العلمي والمعدل العام  

 % كحد أدنى.75تخصص القانون معدل  كلية الحقوق:

 % كحد أدنى65معدل  ة :كلية االداب تخصص الخدمة االجتماعي

ان يكون مستحق لشهادة البجروت الفرع العلمي والمعدل العام   كلية العلوم والتكنولوجيا:

 كحد أدنى.% 65

 لكلية طب االسنان أو الصيدلة أو (ثانيا  الطالب الذي ال يحقق الشروط في البند )

 .المسار التحضيرييتم قبوله على  المهن الصحية أو الصحة العامة,

 

 

 في المسار التحضيري:قبول طلبة البجروت  آليةثالثًا: 
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 مدة الدراسة اوال: 

تكون مدة الدراسة في المسار التحضيري فصل دراسي واحد للطلبة الراغبين  -

الصيدلة أو  أوبدراسة أحد التخصصات التالية: الطب البشري أو طب االسنان 

علوم الطبية المخبرية او التمريض أو العالج الطبيعي أو التصوير الطبي أو ال

 الصحة العامة والتغذية أو احد تخصصات الهندسة.

 

 بناء على المعطيات ادناه للمسار التحضيرييتم قبول الطلبة ثانيا :

المتقدم للمسار التحضيري من حملة البجروت كشف عالمات البجروت أن يبرز  -

يظهر  )جيليون تسيونيم( او شهادة البجروت الرسمية )تعودوت بجروت(

 .استحقاق الطالب للشهادة

 بناء على ما ورد اعاله يتم قبول الطلبة المتقدمين ضمن الشروط التالية: -

 وحدة على االقل ضمن شهادة البجروت. 20انهاء  -

لى وحدات  باالضافة ا 3الطالب قد انهى موضوع الرياضيات بواقع  ان يكون -

المعدالت  ن يحقق الشروط حسبوا وحدات 5موضوع علمي آخر بواقع 

 التالية :

  80تحضيري طب بشري وطب االسنان معدل بجروت ال يقل عن.% 

  70تحضيري صيدلة ومهن صحية معدل بجروت ال يقل عن%. 

 80ان ال يقل المعدل عن  تحضيري هندسة% 

ر ثالثًا: يقوم جميع الطلبة المقبولين بتوقيع تعهد بااللتزام بتعليمات المسا

 التحضيري.
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 :التحضيري صلالفمساقات 

 كليات: الطب البشري, طب االسنان, الصيدلة, المهن الصحية, الصحة العامة

 عدد الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

 4 1مهارات اللغة اإلنجليزية  6107041

 4 كيمياء عامة 6105001

 4 احياء عامة 6104001

 4 فيزياء عامة 6102001

 3 اللغة والتفكير 

 19 المجموع

 

 كلية الهندسة:

 مطلوب اجتيازها للطلبة الراغبين بااللتحاق بـــ عدد الساعات  اسم المساق رقم المساق

مهارات اللغة اإلنجليزية  6107042

2 

 للجميع 4

هندسة الحاسوب, او االلكترونية او الكهربائية او  4 فيزياء عامة 6102001

 الصناعية

 هندسة المواد 4 كيمياء عامة 6105001

 هندسة االغذية 4 احياء عامة 6104001

 للجميع 3 اللغة والتفكير 
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مادة متطلب جامعة  

 اجباري

 للجميع 2

  13 المجموع

 

 :مالحظة

عليهم تسجيل واجتياز مساق  البجروت،وحدات رياضيات في شهادة  3جميع الطلبة لذين انهو فقط  -

عات معتمدة. لهذه الفئة من الطلبة يتم تسجيل مساق سا 3 عبواقالرياضيات في الفصل االول 

 والتفكير.بدل من مساق اللغة  الرياضيات،

لطلبة الراغبين بااللتحاق بأحد تخصصات كلية الهندسة , يدرس الطالب المساقات ذات العالقة ل -

 بالتخصص فقط وليس جميع مساقات الفصل التحضيري.

 

 آلية تصنيف الطلبة

لطلبة المقبولين ابراز شهادة استحقاق البجروت قبل اتمام اجراءات تسجيلهم في : على جميع ااوال

 الجامعة .

ساعة معتمدة لطلبة التخصصات الطبية  19: مدة الفصل التحضيري هي فصل دراسي واحد )بواقع ثانيا

ساعة لطلبة تخصصات الهندسة( وبناء عليه يتم احتساب معدل التصنيف بعد نهاية الفصل  13،و 

 لدراسي ا

اضافة  نظرا الختالف عدد الوحدات عند الطلبة سيتمو 15تحويل معدل البجروت الى عالمة من : يتم ثالثاً 

عالمة اذا كان عدد  1.5/  34-30احدة اذا كان عدد الوحدات / عالمة و 29-25اذا كان عدد الوحدات   0.5

 .فاعلى 35الوحدات 

بناء على معدل البجروت الرسمي والمعدل التراكمي لمساقات :يتم احتساب المعدل العام للتصنيف ثالثًا 

 اللغة اإلنجليزية( للمجمع الصحي حسب المعادلة التالية:  –الكيمياء  –الفصل التحضيري )االحياء 
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 % للمعدل التراكمي في الفصل التحضيري.85البجروت +  عالمةل% 15المعدل العام للتصنيف = 

لتحاق بأحد تخصصات كلية الهندسة عليهم تحقيق شرط واحد فقط وهو اجتياز الطلبة الراغبين باال :رابعاً 

 مساقات الفصل التحضيري بنجاح ليتم تصنيفهم الى التخصص الذي يرغبون به.

 : شروط التصنيف لكليات المجمع الصحي المختلفة:خامساً 

لرسوب بأي مساق لاللتحاق بكلية الطب البشري يجب اجتياز جميع مساقات الفصل التحضيري دون ا -1

%  فما فوق حسب معادلة التصنيف 85من المساقات المسجلة فيها و الحصول على معدل 

 اعاله.

لاللتحاق بكلية طب االسنان يجب اجتياز جميع مساقات الفصل التحضيري دون الرسوب بأي مساق  -2

%  فما فوق حسب معادلة التصنيف 80من المساقات المسجلة فيها و الحصول على معدل 

 اعاله. 

 % فما فوق حسب معادلة التصنيف أعاله.75لاللتحاق بكلية  الصيدلة يجب الحصول  على معدل  -3

 لاللتحاق بكلية المهن الصحية وكلية الصحة العامة :   -4

% فما فوق حسب معادلة 75تخصص العلوم الطبية المخبرية يجب الحصول على معدل  -

 التصنيف.

ة وكلية الصحة العامة/ تخصص الصحة العامة لباقي التخصصات في كلية المهن الصحي -

 .% فما حسب معادلة التصنيف70والتغذية يجب الحصول على معدل 

سنان يتم طب اال كلية او بكلية الطب تحقيق شروط التصنيفيتمكنوا من  لم الذين الطلبة  -

ء على وذلك بنا لصيدلة او الصحة العامةا اعطاؤهم الفرصة لاللتحاق بكلية المهن الصحية او

 معدل التصنيف العام.

 

 

 فرصة االعادة

 

يسمح للطالب التقدم المتحان إعادة في حال الرسوب في مساق واحد فقط بحيث تعتمد  (1)

 عالمة امتحان اإلعادة.
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في حال اجتاز الطالب جميع مساقات الفصل التحضيري بنجاح ولكن حصل على معدل تصنيف  (2)

مرغوب بها, يسمح له بالتقدم المتحان إعادة في اقل من المعدل المطلوب لاللتحاق بالكلية ال

مساق واحد  فقط لغرض رفع المعدل حيث يتم اعتماد عالمة امتحان اإلعادة. )اي التقدم 

المتحان اعادة وترصد عالماته النهائية في المساق من امتحان االعادة فقط يتم اعتماد عالمة 

 امتحان االعادة(

( من هذه الماده في 2( و )1االعادة  المذكورة في البنود )يتم االعالن عن مواعيد امتحانات  (3)

 وقت قريب من مواعيد االمتحانات النهائية.

يعطى الطالب فرصة دراسية واحدة العادة الفصل التحضيري, حيث يسمح له االنسحاب من  (4)

الجامعة واعادة االلتحاق برقم جديد لدراسة الفصل التحضيري مرة أخرى ولمرة واحدة فقط 

 ف تحقيق شروط التصنيفبهد

 

 التحضيريالفصل انتقال الطلبة الى الكليات المختلفة واحتساب مساقات 

المهن  –: تعادل مساقات الفصل التحضيري للطلبة الذين يقبلون في كليات المجمع الصحي )الصيدلة اوال

طالب في الكليات الصحة العامة( بمساقات العلوم االساسية ضمن البرنامج الذي سيقبل به ال –الصحية 

يلتحق  القبول في كلية الطب البشري وكلية طب االسنان (. بما يخص6المذكوره انفا في هذا المادة )

الطالب الذي اجتاز الفصل التحضيري وحصل على معدل التصنيف المطلوب بالسنة االولى من برنامج 

  دكتور في الطب او برنامج طب وجراحة الفم واالسنان.

ال تم تصنيف الطالب لكلية الطب البشري أو كلية طب االسنان بناء على معدل التصنيف في ح :ثانياً 

واجتياز كافة مساقات الفصل التحضيري, يبدأ الطالب في دراسة مساقات السنة االولى على مدار 

فصلين وهما الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الصيفي, حيث ينهي الطالب السنة الدراسية 

 له في التخصص مع نهاية الفصل الصيفي. االولى

الصحة العامة( ضمن طلبة  –لمهن الصحية ا -يتم دمج الطلبة المصنفين الى أحد الكليات )الصيدلة ثالثًا: 

الكلية المنتظمين وتسجيلهم في مساقات الفصل الثاني حسب الخطة الدراسية المعتمدة في الكلية 

 .)مساقات متطلبات جامعة+مساقات تخصص(
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الى مستوى  انتقالهيمنع  المسجلة في الدورة الصيفيةالمساقات  أكثر رسوب الطالب في واحد أو: رابعا

 . وفق الخطة االسترشادية للكلية سنة اضافيةالسنة الثانية مباشرة وعليه دراسة 


