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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 

النظري في الحرم الجامعي والتطبيق العملي في إحدى  الشركات أوالمؤسسات المئة وخمسين الشريكة مع الجامعة 
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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 )2017 - 2018( 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 بطالبنا الجدد
نستقبل عامًا أكاديميًا جديدًا نرحب به بأعداد جديدة من طلبة 

الثانوية العامة لهذا العام لإللتحاق بجامعة القدس ، و رفدها كما 
هو الحال كل عام ، بنخبة متميزة تضيف لجامعتنا تحد دأبت عليه و 
اتقنته في صقلهم و إكسابهم المهارات المتنوعة و تنميتهم علميًا 
و اكاديميًا ووطنيًا ، و تسخير كافة إمكانياتها لتعزيز ثقافة اإللتزام 
و االبداع و االبتكار و الممارسات الفضلى في كافة مناحي حياتهم 

كبوصلة أخالقية تبنتها جامعة القدس و عملت على تحقيقها لتنير 
لطلبتها دروب العلم و المعرفة ، ليكونوا قادرين على حمل مشاعلها 

في مستقبل زاهر باإلنجازات في حياتهم العملية المستقبلية .

إن جامعتكم ، جامعة القدس، بكادرها االكاديمي و االداري و باحثيها 
و مجلس جامعتها و مجلس أمنائها تدرك أهمية الحياة الجامعية ، و 

على وعي تام بأهمية و تعددية الفرص التي يجب توفيرها و إعطاءها 
لطلبتها و على كافة األصعدة لتنمية مهاراتهم و صقل مواهبهم 

بكافة أشكالها و أنواعها ، العلمية و الثقافية و االجتماعية من خالل 
ما تقدمه من دراسات منهجية و غير منهجية ، وما تبذله من جهود 

لتعزيز روح االبداع و االبتكار و التجربة في طلبتها ، و صقل مواهبهم 
وتنمية قدراتهم و مهاراتهم و تطويرها.

و نحرص في جامعة القدس ، و بمشاركة األطر الطالبية على إقامة 
الفعاليات في كافة المجاالت ، و إستضافة أعالم الثقافة و العلوم 

و الفنون المختلفة ، و تفعيل التبادل األكاديمي و الثقافي بين 
جامعة القدس و جامعات عربية و عالمية متميزة ، و تأسيس الفرق 

و مجموعات العمل بكافة أنواعها لمنح المساحة الواسعة الالزمة 
لإلبداع و المبادرة و االبتكار و تبني األفكار الخالقة و إستثمارها و 

تنميتها .

ٔا.د. عماد ٔابو كشك
رئيس جامعة القدس

و ال بد من أن تعلموا أن جامعتكم هي األولى فلسطينيًا في البحث 
العلمي و نحن على ثقة بإنكم ستتخرجون من هذه الجامعة ، متقنين 

منهجياته ، و أساليبه كباحثين مؤهلين لخدمة وطنكم و قضيتكم،  
فجامعة القدس  ، تسخر كافة امكانياتها لتعزيز االبداع و االبتكار 
و البحث العلمي في طلبتها و تمكينهم و تشجيعهم و تعزيز روح 

المبادرة و االبتكار فيهم ، و تتبنى االفكار الخالقة ، وتزرع فيهم روح 
التحدي و التجربة  و االبداع و االبتكار ، و تعمل على تنمية المواهب 

و المبادرات لتستحق عن جدارة ان تكون الجامعة الفلسطينية 
المتميزة دائمًا علميًا و اكاديميًا و بحثيًا ووطنيًا ونضاليًا ، و حتى 
األولى عربيًا في المسئولية االجتماعية، حيث تم اختيار جامعتكم 

جامعة القدس من بين الجامعات العربية كافة لتكون الجامعة األكثر 
تحماًل لمسئولياتها االجتماعية اتجاه طلبتها و مجتمعها المقدسي و 

الفلسطيني.

أهال و سهاًل بكم في جامعتكم ... جامعة القدس ... متمنيًا لكم 
من كل قلبي عامًا دراسيًا حافاًل بالنجاحات في جامعتكم و بيتكم 

و حاضنتكم جامعة القدس، فمن خاللكم ستتمكن جامعة القدس 
من إيصال رسالتها ... رسالة علم ونور و بكم تنمو وتزدهر و تنير 

مشاعلها في دروب العلم و المعرفة و اإلبداع ... وفقنا اهلل جميعًا في 
حمل امانتها .

ولكم مني كل الحب و التقدير طلبتنا األعزاء.
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اإللتحاق بدرجة البكالوريوس 
تعليمات الحصول على بطاقة طلب االلتحاق   

الحصول على رزمة اإللتحاق لقاء مبلغ 220 شيقل غير مستردة من أحد النقاط االتية:
أحد أفرع البنك العربيّ التالية: محافظة رام اهلل والبيرة: فرع البلد أو البيرة أو المنارة	 

محافظة الخليل: فرع الخليل أو عين سارة أو دورا، محافظة بيت لحم: فرع بيت جاال أو بيت لحم أو الخضر.
فرع  أريحا أو الرام أو العيزرية أو  نابلس  فرع الدوار أو جنين أو طولكرم أو قلقيلية أو سلفيت.

 	. أحد أفرع بنك فلسطين الرئيسية في محافظة الخليل أو رام اهلل أو بيت لحم أو ابوديس 
فرع بنك فلسطين، مجمع األنشطة الطالبية/ حرم الجامعة الرئيس- أبوديس. 	 
مكتب القبول والتسجيل في كلية هند الحسيني/حرم الشيخ جراح- القدس. 	 
نقطة بيع  باستخدام بطاقة pal pay   او visa  من خالل الرابط التالي	 

https://www.alquds.edu/ar/admissions-registration-ar/card-payment/

التأكد من أن الرمز السري على البطاقة غير مكشوط. اكشط غطاء الرمز السري عن وجه البطاقة، 
 http://admission.alquds.edu ّالدخول إلى الموقع االلكتروني

أدخل رقم الطلب و الرقم السري في المواقع المخصصة لها.
 أنقر على أيقونة )دخول(، واتبع التعليمات المتوفرة على الموقع لتعبئة طلب اإللتحاق.

 إن البيانات المدخلة تظهر في شهادة الجامعة، وذلك يرجى التحقق منها.

تخصصات  من  بأي  اإللتحاق  المنتقل  الطالب  بإمكان 
البكالوريوس المطروحة في جامعة القدس بعد الحصول 

على موافقة الجهات المعنية في الجامعة.
يتم قبول الطلبة المنتقلين من جامعات أخرى )محلية أو 

عالمية( من قبل الكلية المعنية على النحو اآلتي:
أن يكون الطالب منتقال من جامعة أو معهد معترف به.

أن يكون قد انهى بنجاح ما ال يقل عن 30 ساعة 
معتمدة او فصلين دراسيين او ما يعادلها في الجامعة 

المنتقل منها.

أن يحقق الشروط المطلوبة من قبل الكلية/ التخصص 
الذي ينتقل إليه الطالب.

ال يتم إحتساب مساقات للطلبة المفصولين

ملحوظة مهمة: مع األخذ بالحسبان خصوصيات الكليات 
من  أكثر  المنتقل  للطالب  بالعادة  تحسب  ال  المختلفة، 
األكاديمية  للخطة  المعتمدة  الساعات  عدد  من   ٪48

فينظر بها كل  األخرى  الحاالت  أما  إليه،  المنتقل  للتخصص 
على حده من قبل المسؤولين المعنيين، مع العلم أنه وتحت 
معادلة  او  باحتساب  ملزمة  غير  الجامعة  فإن  الظروف  كل 
منها  المنتقل  الجامعة  في  الطالب  اجتازها  التي  المساقات 

وفقًا للنظام. 
تزويد  عليه  القدس  جامعة  إلى  باالنتقال  يرغب  طالب  كل 
بالوثائق  أبوديس(  الرئيس،  الجامعة  القبول)حرم  دائرة 

اآلتية بعد تعبئة طلب اإللتحاق:
كشف عالمات مصدق من الجامعة المنتقل/ة منها، اذا كان 
إذ  محلية،  غير  أجنبية  او  عربية  جامعة  من  منتقاًل  الطالب 
بأن  والتعليم  التربية  وزارة  من  رسالة  تسليم  عليه  يتوجب 
الجامعة المنتقل منها معترف بها في وزارة التربية والتعليم 

العالي الفلسطينية .

وصف للمساقات التي درسها قبل اإلنتقال.

وضعه/ا  توضح  منها  المنتقل/ة  الجامعة  من  رسمية  رسالة 
األكاديمي.

تعليمات تسجيل الطلبة المنتقلين من جامعات اخرى

رابط متابعة الطلب
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عام بدء نظام التجسير

عدد الطلبة الحاليين 
ضمن نظام التجسير

عدد خريجي برنامج 
التجسير

شروط القبول لكافة التخصصات ما عدا الطب 
وطب األسنان والصيدلة والهندسة والحقوق 

والتمريض والقبالة والتخدير واالنعاش:

أن يكون تخصص التجسير مناظر لتخصص الطالب/ة
الحصول على شهادة الدبلوم بمعدل 60 ٪ على االقل

اجتياز االمتحان الشامل بتقدير ناجح على االقل
الحصول على شهادة خبرة عملية في مجال التخصص لمدة سنة 

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

شروط القبول للتخصصات الهندسية:

أن يكون تخصص التجسير مناظر لتخصص الطالب/ة
الحصول على شهادة الدبلوم بمعدل٪75 على االقل

اجتياز االمتحان الشامل بتقدير جيد جدًا على االقل
اجتياز المقابلة و/أو امتحان القبول الذي تعقده لجنة القبول 

في الكلية.
يسمح التجسير لدرجة البكالوريوس للتخصص المناظر 

تعليمات اإللتحاق للّطلبة الّزائرين
يستطيع الطلبة المنتظمين في أحدى الجامعات المحليه او األجنبيه االلتحاق بجامعة القدس لدراسة مساق أو 
اكثر من بين المساقات المطروحة في ) الفصل االول، الفصل الثاني، الدورة الصيفية(، على أن تتوفر بالطالب 

الشروط اآلتية:
أن يكون حاصاًل على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.

أن يكون طالبًا منتظمًا في إحدى جامعات الوطن او احدى الجامعات االجنبية.
تسليم دائرة القبول في جامعة القدس رسالة رسمية تفيد بموافقة الجامعة الملتحق بها على دراسة المساق في 

جامعة القدس .
تعبئة طلب اإللتحاق الخاص بالطلبة الزائرين والمتوفر عبر صفحة القبول:

http://apps.alquds.edu/ar/visitor 

شروط التجسير لحملة شهادة الدبلوم

لتخصص الطالب فقط.
يراعى عند التجسير تناسب فرع الثانوية مع حقل 

التخصص الجامعي وفق تعليمات الوزارة الصادرة 
في حينه

احتساب ساعات التجسير
التجسير  لطلبة  المعتمدة  الساعات  احتساب  يتم 
مع  يتفق  وبما  بها،  المعمول  األسس  ضمن 
به  الملتحق  التخصص  في  الدراسية  الخطة 

الطالب في جامعة القدس.
على جميع الطلبة المتقدمين لالتحاق بأحد برامج 
أبوديس(  )حرم  القبول  دائرة  تزويد  التجسير 

بالوثائق اآلتية بعد تعبئة الطلب:
- صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة 

أو ما يعادلها.

- صورة مصدقة عن كشف عالمات درجة الدبلوم 
ونتيجة اإلمتحان الشامل.
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1. يعطى الطالب المقبول أسبوعًا كاماًل من تاريخ قبوله 
إلتمام إجراءات حجز المقعد، بعد التوجه إلى البنك العربي أو 

بنك فلسطين لدفع المبلغ المطلوب كل حسب تخصصه.
2. على الطلبة المقبولين التوجه إلى دائرة القبول في حرم 

الجامعة الرئيس - أبوديس مصطحبين معهم الوثائق 
المدرجة أدناه للحصول على إشعار قبول مدون عليه الرقم 

الجامعي والتخصص الذي قبل فيه الطالب
شهادة الثانوية العامة األصلية وهي غير مستردة

بطاقة طلب اإللتحاق، صورة شخصية، صورة عن الهوية
الوصل البنكي األصلي للمبلغ المدفوع لحجز المقعد.

صورة شهادة الميالد
3. الوثائق المطلوبة للمسح االجتماعي: صورة عن هوية األب، 
قسيمة الراتب في حال كان موظف، شهادة وفاة في حال كان 

الطالب يتيم، ورقة الشؤون اإلجتماعية إن وجد، تقرير طبي إذا 
كان هناك مرض

4. الطلبة الذين أنهوا دراسة الصف الثاني عشر في 
المملكة العربية السعودية ويرغبون باإللتحاق بجامعة 

القدس عليهم تقديم ما يثبت نجاحهم في امتحاني 
القدرات والتحصيل وشهادة الثانوية العامة مصدقة حسب 

األصول 

5. كل من يتخلف عن السقف الزمني الممنوح له إلتمام 
إجراءات حجز المقعد يفقد حقه في القبول للتخصص الذي 

حصل عليه.
6.  إذا التحق الطالب بجامعة القدس وتبين بعد ذلك أنه 
كان مفصواًل من الجامعة المنتقل منها يلغى قبوله فورًا.
7.  بعد حجز المقعد و الحصول على رقم جامعي ال يحق 

للطالب التحويل من كلية إلى أخرى أو من تخصص إلى آخر 
إال بعد إجتياز فصلين دراسيين بنجاح.

8.  في حال قرر الطالب اإلنسحاب 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

5644

3331

عدد الطلبات اإللتحاق

عدد المقبولين

تعليمات متابعة الطلب 
طلبة الثانوية العامة المتقدمين بطلب التحاق بالجامعة، ولم تظهر نتائجهم بعد سيتم إعالمهم بنتيجة قبولهم في نفس 

يوم إعالن الوزارة لنتائج الثانوية العامة. 

اإللتحاق  شروط  عليهم  تنطبق  الذين  السابقة   السنوات  في  العامة  الثانوية  شهادة  على  الحاصلين  الطلبة  بخصوص  أما 
بالجامعة، فأن إجراءات قبولهم  ستبدأ عند تعبئة الطلب اإللكتروني وتثبيته. 

أما بخصوص الطلبة من حملة الشهادات التي تعادل شهادة الثانوية العامة)IB,GCE,SAT,بجروت( ، فأن إجراءات قبولهم  
شهادة  أو  العامة  الثانوية  شهادة  عن  مصدقة  بنسخة  القبول  دائرة  وتزويد  وتثبيته  االلكتروني  الطلب  تعبئة  عند  ستبدأ 

المعادلة.

 يعطى الطالب المقبول أسبوعًا كاماًل من تاريخ قبوله إلتمام إجراءات حجز المقعد. كما سيتم إعالمه بقبوله عن طريق الملف 
الخاص بطلبه من خالل برساله قصيرة إلى رقم الجوال المدون في الطلب.

ملحوظة: يرجى من الطالب االستمرار بزيارة الموقع.
  https://www.alquds.edu/ar/admissions-registration-ar/admissions-ar/#card

 والدخــول للملــف الخــاص بــه باســتخدام نفــس رقــم الطلــب والرقــم الســري المدونيــن فــي البطاقــة الخاصــة بــه/ا وذلــك 
لمتابعــة حالــة طلبــه والحصــول علــى التعليمــات الآلزمــة فــي حــال تــم قبولــه.

تعليمات حجز المقعد بعد حصول الطالب على قبول

رابط متابعة الطلب
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222

عدد الطلبة الحاليين من 
حملة شهادة البجروت

 عدد الخريجين من حملة
شهادة البجروت

رابط متابعة الطلب

أن يكون الطالب من الناطقين باللغة العربية كلغة ُأمّ

أن يكون حاصاًل على استحقاق شهادة البجروت و حاصاًل على 20 وحدة كحد ادنى.
لمعادلة شهادة البجروت بالفرع العلمي يجب ان يكون حاصاًل على 8 وحدات علمية كحد أدني 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 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.

الشهادة المطلوبة :
 ال يتم طلب اي نوع من انواع الترجمة او التصديق للجامعة ونكتفي بالشهادة باللغة العبرية.

شهادة البجروت االصلية والتي تحتوي على العالمة المائية التي تثبت صحة الشهادة لطلبة البجروت من االعوام 
السابقة للعام الذي تقدم به الطالب .

كشف عالمات البجروت النهائي والذي يحتوي على االستحقاق ) الزكؤوت( لطلبة البجروت بنفس العام، ويكون 
مؤقتا الى حين صدور الشهادة الرسمية.

في حال عدم ابراز الشهادات االصلية يتم التحقق من صحة الشهادة من خالل الدخول الى موقع وزارة التربية 
والتعليم االسرائيلي على الطالب تزويد الجامعة باي كلمات مرور يتم طلبها.

معايير القبول في الكليات لحملة شهادة البجروت :

أواًل: كلية الطب البشري:

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

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

أن يكون توزيع الوحدات العلمية كما يلي:  •
5   وحدات رياضيات بمعدل %85 كحد أدنى أو 4 وحدات   •

رياضيات بمعدل 95%
10 وحدات في موضوعين علميين من المواضيع التالية   •

)أحياء, كيمياء, فيزياء, علوم طبية, 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

أسس معادلة شهادة البجروت 

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: ان يكون مستحق لشهادة البجروت الفرع 
العلمي والمعدل العام على النحو التالي:

العلوم الطبية المخبرية %88 كحد أدنى  -
-  التمريض:%85  كحد أدنى، وأنهى موضوعي الكيمياء أو 

األحياء بواقع 5 وحدات.
التصوير الطبي، العالج الطبيعي: %75  كحد أدنى  -
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كلية الهندسة: ان يكون مستحق لشهادة البجروت الفرع 
العلمي والمعدل العام  %80 كحد أدنى.

هندسة االغذية :ان يكون موضوع االحياء من المواضيع التي 
درسها الطالب

هندسة االلكترونيات أو هندسة الحاسوب أو هندسة االتصاالت 
أو الهندسة الكهربائية أو الهندسة الصناعية: ان يكون 
موضوع فيزياء وموضوع الرياضيات من المواضيع التي 

درسها الطالب
هندسة المواد : ان يكون موضوع الكيمياء من المواضيع التي 

درسها الطالب
كلية العلوم والتكنولوجيا: ان يكون مستحق لشهادة البجروت 

الفرع العلمي والمعدل العام  %65 كحد أدنى.
كلية الصحة العامة، تخصص الصحة العامة والتغدية معدل 

%75 كحد أدني
كلية الحقوق: 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:

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.  -

- ان يكون الطالب قد انهى موضوع الرياضيات بواقع 3 
وحدات  باالضافة الى موضوع علمي آخر بواقع 5 وحدات 

وان يحقق الشروط حسب المعدالت التالية :

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

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

تحضيري هندسة ان ال يقل المعدل عن 80% 

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

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

للطلبة الراغبين بدراسة أحد التخصصات التالية: الطب البشري 
أو طب االسنان أو الصيدلة أو التمريض أو العالج الطبيعي أو 

التصوير الطبي أو العلوم الطبية المخبرية او الصحة العامة 
والتغذية أو احد تخصصات الهندسة.

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

االول بواقع 4 ساعات معتمدة.

آلية تصنيف الطلبة
اوال: على جميع الطلبة المقبولين ابراز شهادة استحقاق البجروت 

قبل اتمام اجراءات تسجيلهم في الجامعة .

ثانيا: مدة المسار التحضيري هي فصل دراسي واحد )بواقع 19 
ساعة معتمدة لطلبة التخصصات الطبية ،و 13 ساعة لطلبة 

تخصصات الهندسة( وبناء عليه يتم احتساب معدل التصنيف 
بعد نهاية الفصل الدراسي االول

ثالثًا: يتم 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 30-34 / 
1.5 عالمة اذا كان عدد الوحدات 35 فاعلى.

رابعًا: يتم احتساب المعدل العام للتصنيف بناء على معدل 
البجروت الرسمي والمعدل التراكمي لمساقات الفصل التحضيري 
)االحياء – الكيمياء – اللغة اإلنجليزية( للفصل التحضيري للمجمع 

الصحي حسب المعادلة التالية: 

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

خامسًا: الطلبة الراغبين بااللتحاق بأحد تخصصات كلية الهندسة 
عليهم تحقيق شرط واحد فقط وهو اجتياز مساقات الفصل 

التحضيري بنجاح ليتم تصنيفهم الى التخصص الذي يرغبون به.

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

رابط متابعة الطلب
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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.  لاللتحاق بكلية  الصيدلة يجب الحصول  على معدل %75 فما 
فوق حسب معادلة التصنيف اعاله 

4. لاللتحاق بكلية المهن الصحية : 
تخصص العلوم الطبية المخبرية و التمريض يجب الحصول على   -

معدل %75 فما فوق حسب معادلة التصنيف.
لباقي التخصصات في كلية المهن الصحية وتشمل تخصص الصحة   -

العامة والتغذية يجب الحصول على معدل %70 فما حسب معادلة 
التصنيف أعاله 

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

التحضيري والمعدل العام للتصنيف.

6. يسمح للطالب التقدم المتحان إعادة في حال الرسوب في مساق 
واحد فقط بحيث تعتمد عالمة امتحان اإلعادة.

7. في حال اجتاز الطالب جميع مساقات الفصل التحضيري بنجاح ولكن 
حصل على معدل تصنيف اقل من المعدل المطلوب لاللتحاق بالكلية 

المرغوب بها, يسمح له بالتقدم المتحان إعادة في 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( .

8. في حال تقدم الطالب المتحان اعادة سواء في حال الرسوب 
بمساق واحد او من اجل رفع معدل التصنيف للقبول تحتسب 

العالمة الثانية )اي عالمة امتحان االعادة على انها معدل الطالب 
النهائي في المساق( وبناء عليها يعاد احتساب المعدل التراكمي 

للفصل التحضيري والمعدل العام للتصنيف .

9. يتم االعالن عن مواعيد امتحانات االعادة  المذكورة في البنود4 
و 5 و 6 من هذه الماده في وقت قريب من مواعيد االمتحانات 

النهائي.

10. 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 وذلك بناء على معدل 

التصنيف العام.

11. يعطى الطالب فرصة دراسية واحدة العادة الفصل 
التحضيري، حيث يسمح له االنسحاب من الجامعة 

واعادة االلتحاق برقم جديد لدراسة الفصل التحضيري 
مرة أخرى ولمرة واحدة فقط بهدف تحقيق شروط 

التصنيف

انتقال الطلبة الى الكليات المختلفة واحتساب 
مساقات المسار التحضيري

اوال: تعادل مساقات الفصل التحضيري للطلبة الذين 
يقبلون في كليات الصيدلة و المهن الصحية و الصحة 
العامة بمساقات العلوم االساسية ضمن البرنامج الذي 

سيقبل به الطالب في الكليات المذكوره انفا في هذا 
البند. بما يخص القبول في كلية الطب وطب االسنان 

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

برنامج دكتور في الطب او برنامج طب وجراحة الفم 
واالسنان. 

ثانيًا: في حال تم تصنيف الطالب لكلية الطب البشري 
أو كلية طب االسنان بناء على معدل التصنيف 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 االولى له في التخصص 

مع نهاية الفصل الصيفي.

ثالثًا : الطلبة الملتحقين بكلية الطب البشري أو طب 
االسنان بعد تحقيق شروط التصنيف، يبدأون دراسة 

مساقات السنة االولى مع بداية الفصل الدراسي الثاني 
من عامهم االكاديمي االول. 

رابعاًَ: 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(.

رابط متابعة الطلب
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طالب بكالوريس

طالب دراسات عليا
دكتوراهماجستيربكالوريوسخريج منذ تأسيس جامعة القدس

متقدم لجامعة القدس عام 2021
مليون دوالر

 مجموع المنحة المقدمة سنويًا

10,258
44,125

5,800$7.5

2,535

44%66%

أناثذكور

                
               

محافظات الوسط
5065

34
32

14

%%62%
%

%

%
محافظات الشمال

خريجو مدارس حكومية

يستفيدون من 
المساعدات المالية 

أعلى من 85 توجيهي خريجو مدارس خاصة محافظات الجنوب

                  
                  

عن الملتحقين
بجامعة القدس

جامعة القدس في أرقام

66%

%78%21%01
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برنامج مقدم، موزع على

بحث علمي منذ تاسيس جامعة القدس

مدن في فلسطينحرم ومركزكلية ومركز أكاديمي
+100

4,370

+19+7+5

نسبة الطلبة المستفدين من برامج التبادل دولي 39:1نسبة األساتذة للطلبة 16:1

          
       

          
         

الصيدلة

طــب األسنان

الطب البشري

الدراسات العليا
المهن الصحية

أعلى خمس كليات متقدم اليها

19%

8%

18%

5%

19%

الطـــب

علم الحاسوب

أحيـــاء

علوم إنسانية
هندسة

كيمياء
صيدلة

بيئة
 آثــار

طاقة

آخـرى
28

6.9

8.8

6.5
5.4

4.5
5.2

3.2
3.0

3.0

25.0
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%



20www. a l q ud s . e d u

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 

تنظر لجنة القبول في كلية الطب  في الطلبات المقدمة من 
الطلبة للقبول في كلية الطب البشري ضمن أحد الشروط 

اآلتية بشرط إنهاء المرحلة الدراسية الثانوية و الحصول على 
شهادة البجروت 

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

دراسية( :
• الحصول على 30 وحدة في شهادة البجروت تتضمن 15 

وحدة علمية.
• أن يكون توزيع الوحدات العلمية كما يلي:

-  5   وحدات رياضيات بمعدل 95%
- 10 وحدات في موضوعين علميين من المواضيع 

اآلتية )أحياء، كيمياء، فيزياء، علوم طبية(، على أن يكون 
عدد الوحدات لكل موضوع 5 وحدات وبمعدل %95 لكل 

موضوع.

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

قبول طلبة البجروت في كلية الطب البشري
• أن ال يقل معدل الطالب في شهادة البجروت عن 93%.

)2( الطالب الذي ال يحقق الشروط في البند )1( يتم قبوله 
على المسار التحضيري في كلية الطب البشري.

الجمالي القسط )للموازي( رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخرجعدد ساعات التخرج
 25367155500

+
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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

شروط القبول في الكلية 
أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية العامة الفلسطينيه أو ما يعادلها في الفرع العلمي بمعدل 90 % كحد 

أدنى للمسار العادي و 85 % كحد أدنى للمسار الموازي.

شروط قبول الطلبة من حملة شهادة البجروت
معدل بجروت 90، 5 وحدات أحياء 

الطالب الذي ال يحقق الشروط يقبل على المسار التحضيري.

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

الجمالي القسط )للموازي( رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخرجعدد ساعات التخرج
 20457005500

+

80%
المسار التحضيري لطلبة 

البجروت
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كلية الصّيدلة
،)B.Sc. Pharmacy(   تمنح الكلية تخصص البكالوريوس في الصيدلية

 كما تطرح درجة الماجستير في العلوم الصيدالنية.

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.

شروط القبول في الكلية 
الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها بالفرع العلمي بمعدل 80 % كحد ادنى.

شروط قبول الطلبة من حملة شهادة البجروت:
معدل بجروت 80، 5 وحدات كيمياء 

الطالب الذي ال يحقق الشروط يقبل على المسار التحضيري.

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
الالزمة  الخبرة  الصيدلة  طلبة  إكساب  على  الكلية  تعمل 
والمصانع  الصيدليات  في  الصيدلي  النظام  لممارسة 

والمشافي والنظم الصحية المختلفة. والتي تشمل:
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.

شروط القبول في الدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالفرع العلمي بمعدل 88 % كحد ادنى للمسار العادي، و 82 % 

كحد ادنى للمسار الموازي، و 80 % كحد ادنى قبول مشروط.
القبول المشروط الحصول على معدل تراكمي ٪80  على االقل مع نهاية الفصل الدراسي األول وأن ال يقل معدل 

مساق الكيمياء ومعدل مساق األحياء عن 75%.
الطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم يرجى مراجعة الصفحة 11)شروط التجسير (

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

شروط قبول الطلبة من حملة شهادة البجروت
معدل بجروت 88 كحد أدنى 

الطالب الذي ال يحقق الشروط يقبل على المسار التحضيري.

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

82%

80%
المسار الموازي 

قبــول مشروط

رسوم الساعة للموازي رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخرجعدد ساعات التخرج
والشروط )شيكل(

 1304220275
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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.

شروط القبول في الدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها بالفرع العلمي بمعدل 85 % كحد ادنى للمسار العادي، و 75 % 

كحد أدنى للمسار الموازي, و 80 % كحد أدنى للقبــول المشروط.

القبول المشروط الحصول على معدل تراكمي ٪80  على االقل مع نهاية الفصل الدراسي األول.

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

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في التمريض وتأهيل الدبلوم للبكالوريوس
وتطرح برنامج الماجستير في تمريض صحة األم والطفل وتمريض األطفال واالدارة في التمريض. 

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

85%

75%

80%

 معدل الثانوية العامة أو ما
يعادله

المسار الموازي 

قبـــول مشروط
أدبي

علمي

علمي

شروط قبول الطلبة من حملة شهادة البجروت
معدل البجروت   85 كحد أدنى، وأنهى موضوعي الكيمياء أواألحياء بواقع 5 وحدات. 

الطالب الذي ال يحقق الشروط يقبل على المسار التحضيري.

رسوم الساعة للموازي والشروط رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخرجعدد ساعات التخرج
)شيكل(

 1324225280
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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.

شروط القبول في الدائرة 
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 برنامج البكالوريوس في العالج الطبيعي وبرنامج تأهيل الدبلوم للبكالوريوس ، 
وتطرح برنامج 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 

شروط قبول الطلبة من حملة شهادة البجروت
معدل بجروت 75 كحد أدنى 

الطالب الذي ال يحقق الشروط يقبل على المسار التحضيري.

رسوم الساعة للموازي )شيكل(رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخرجعدد ساعات التخرج
 1304220275
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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، في حرم ابو ديس وحرم البيرة / رام اهلل باالضافة 
لبرنامج تأهيل الدبلوم للبكالوريوس، كما تمنح درجة الماجستير في تكنولوجيا التصوير 

الطبي، بمسارين هما علوم اإلشعاع، والتصوير الوظيفي

المهارات المكتسبة
المهارات الذهنية والتحليلية: القدرة على القيام 

بعملية التصوير الطبي،  القدرة على توثيق النتائج، 
القدرة على تحليل الصور الطبية. 

المهارات العملية: القدرة على القيام بالعمل بالطريقة 
المناسبة، القدرة على العمل تحت الضغط، القدرة 

على تشغيل األجهزة والتعامل معها.

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

شروط قبول الطلبة من حملة شهادة البجروت
معدل بجروت 75 كحد أدنى 

الطالب الذي ال يحقق الشروط يقبل على المسار التحضيري  

رسوم الساعة للموازي )شيكل(رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخرجعدد ساعات التخرج
 1324220275
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1998دائرة القبـالة

ٔاهداف الدائرة
تخريج قابلة قانونية ذات أخالق مهنية وكفاية عالية 
لتكون قادرة على توفير الرعاية اآلمنة لألم والطفل 

واألسرة والمجتمع.
تزويد الطالبة بالمعرفة الضرورية،والبرنامج 

األكاديمي وأساسيات المهنة، وذلك لرفد المجتمع 
بقدرات عالية الجودة.

تطوير نظرة شموليه لدى الطالبات بالعناية باألم 
والطفل واألسرة من خالل االفاده من العلوم الصحية 
واإلنسانية المختلفة واستخدام المعرفة النظرية في 
علم القبالة وفنها لالهتمام بصحة المرأة في الحمل 

والوالدة بمراحلها المختلفة.
تطبيق نتائج البحوث ونقدها وتطويرها؛ لتوفير 

الرعاية الصحية الجيدة.
تطوير مهارات األتصال والتواصل وتسهيل العالقات 

والتعاون بين األفراد وأسرهم وفريق الرعاية الصحية، 
والثقة المتبادلة.

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالفرع العلمي بمعدل 80 % كحد أدنى للمسار العادي، و 70 % 

كحد أدنى للمسار الموازي،  و 80 % كحد أدنى للقبول المشروط.

القبول المشروط الحصول على معدل تراكمي ٪80  على االقل مع نهاية الفصل الدراسي األول.
الطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم يرجى مراجعة الصفحة 11)شروط التجسير (

 تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في القبالة وتأهيل الدبلوم للبكالوريوس.

المهارات المكتسبة
يساعد برنامج البكالوريوس القابالت على بناء مهارات 

وقدرات:
- لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة الحامل 

وطالبي الخدمات الصحية المختلفة في مختلف 
المؤسسات الصحية والمجتمعية.

- للتعاون مع المهن الصحية األخرى والعمل ضمن 
إطار الفريق. 

- التباع المنهج العلمي في تقديم الخدمات الصحية 
لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة.

-ليكن أعضاء نشيطات ومؤثرات في النظام الصحي.

-للمشاركة في األبحاث الصحية.

- لممارسة أدوار قيادية في مؤسسات الرعاية الصحية 
المختلفة

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخريجات
تعمل القابالت في مجاالت متعددة 

ومختلفة منها

المشافي والمراكز الصحية في الرعاية 
الصحية األولية.

المؤسسات المجتمعية التي تعنى 
بصحة المرأة والطفل.

المؤسسات التعليمية واألكاديمية.

80%

70%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

المسار موازي

شروط قبول الطلبة من حملة شهادة البجروت
معدل بجروت 80 كحد أدنى، الطالب الذي ال يحقق الشروط يقبل على المسار التحضيري.

80%
قبــــول مشروط

أدبي

علمي

علمي

رسوم الساعة للموازي والشروط رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخرجعدد ساعات التخرج
)شيكل(

 1304225280
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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 88 % كحد أدنى للمسار العادي، 80 % 

للمسار الموازي.

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.

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(

88%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة للموازي )شيكل(رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخرجعدد ساعات التخرج
 1364280335

80%
المسار الموازي
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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، برنامج هندسة مصادر المياه.

       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 
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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
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1992دائــرة الهندسة االلكترونّية

ٔ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  )34(

شروط القبول للطلبة من حملة شهادة البجروت: 
معدل البجروت 80 كحد أدنى ، 5 وحدات فيزياء

الطالب الذي ال يحقق الشروط يقبل على المسار التحضيري

تطرح الدائرة 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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دائــرة هندسة الحاسوب 2000

ٔ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  )34(

شروط القبول للطلبة من حملة شهادة البجروت: 
معدل البجروت 80 كحد أدنى ، 5 وحدات فيزياء

الطالب الذي ال يحقق الشروط يقبل على المسار التحضيري

تطرح الدائرة درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب كتخصص منفرد.

المهارات المكتسبة
مستوى  من  الحاسب  دوائر  تصميم  على  القدرة 
الشريحة إلى مستوى النظام. تأهيل الطلبة للتعامل مع 

دوائر التحكم الرقمية والمتصلة. 
أنظمة  مجال تصميم  في  إما   للعمل  كذلك  وتأهيلهم 
البيانات  قواعد  مثل  وتطبيقاتها  البرمجية  الحاسب 
واإلتصاالت.  التحكم  مجاالت  في  أو  الحاسب  ورسومات 
تنمية المهارات الذهنية عنده  وإتاحة المجال له إلظهار 

الجوانب اإلبداعية.

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.
مجال الدراسات العليا.

العمل في المشافي، وتطوير أنظمة البيانات 
الصحية.

تصميم الشبكات وتركيبها وتمديدها.
أنظمة الحماية واألمن اإللكتروني.

شركات تزويد خدمات اإلنترنت.
البدء بمشروع خاص.

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

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

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  )34(

شروط القبول للطلبة من حملة شهادة البجروت: 
معدل البجروت 80 كحد أدنى ، 5 وحدات فيزياء

الطالب الذي ال يحقق الشروط يقبل على المسار التحضيري

تطرح الدائرة 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.
الوزارات المختلفة، واهمها وزارة 

اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
البدء بمشروع خاص في مجال هندسة 

اإلتصاالت.

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1685237
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دائــرة هندسة المــواّد 2005

ٔ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  )34(

شروط القبول للطلبة من حملة شهادة البجروت: 
معدل البجروت 80 كحد أدنى ، 5 وحدات كيمياء

الطالب الذي ال يحقق الشروط يقبل على المسار التحضيري

تطرح الدائرة 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(.

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

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1685237
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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.

تطرح الدائرة 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.

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
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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، 

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.

شروط القبول للطلبة من حملة شهادة البجروت: 
معدل البجروت 80 كحد أدنى ، 5 وحدات أحياء

الطالب الذي ال يحقق الشروط يقبل على المسار التحضيري

تطرح الدائرة تخصص البكالوريوس في هندسة االغذية

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.

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
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 .

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1685237
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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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دائــرة الّصّحة العاّمة والّتغذية 2011

70%

ٔ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.

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

تطرح الدائرة تخصص البكالوريوس في الصحة العامة 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. 
تصميم وتتنفيذ اإلبحاث المتعلقة بالتغذية والصحة. 

عام تأسيس الدائرة

 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
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 كلّية العلوم والّتكنولوجيا
تمنح كلية العلوم والتكنولوجيا درجة البكالوريوس في التخصصات اآلتية: الفيزياء، والعلوم الحياتية، 

وعلم الحاسوب، والكيمياء، والرياضيات، كما تمنح درجة الماجستير في الفيزياء، وعلم الحاسوب، 
والكيمياء التطبيقية الصناعية، والرياضيات، ابتكارات علوم المياه، والطاقة المتجددة وطرق استدامتها.

د. محمد أبو الحاج
عميد كلية العلوم والتكنولوجيا

     إعداد الطّلبة لمهن المستقبل في 
العلوم والّتكنولوجيا بالمجاالت كّافة، 

ومتابعة الّدراسات العليا من خالل طرق 
تدريس مبتكرة

خريجطالب

2944,20947%53%

إناثذكور
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دائرة الفيزياء

ٔاهداف الّدائرة 
تتمثل األهداف في تعميق المفاهيم الفيزيائية من 
الناحيتين النظرية والعملية،و رفد السوق المحلية 

بكوادر علمية متمكنة في تخصص الفيزياء، وصقل 
شخصية الطلبة ليكونوا فاعلين في المجتمع الذي 

يعملون لخدمته وتوسيع أفق الطلبة في المجال 
المعرفيّ.

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

تطرح الدائرة درجة البكالوريوس كتخصص رئيس، ويطرح درجة الماجستير في الفيزياء.

المهارات المكتسبة
مهارات بحثية في مجال البيئة اإلشعاعية )قياسات 
وتحليلها(, فائق الموصلية, مطيافية اإلشعة تحت 

الحمراء. استخدام المفاهيم الفيزيائية لترشيد 
استخدام الطاقة. كيفية استخدام المعلومات المتوفرة 

والمكتسبة إلستخراج معرفة علمية ذات مغزى، 
والفيزياء الحيوية والطبية

1981
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
تعليم الفيزياء والرياضيات 

للمرحلة الثانوية.

مراكز انتاج الطاقة، مراكز االرصاد 
الجوية، مصانع اإللكترونيات، 
مراكز التصوير الطبي، مراكز 

األبحاث.

65%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1324193
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1979دائرة العلوم الحياتّية

ٔاهداف الّدائرة
تعميق المفاهيم البيولوجية وربطها بالحياة العملية، 

رفد السوق المحلية من مدارس ومؤسسات محلية 
وعالمية بكوادر للعمل كمدرسين أو فني مختبر 

)تحاليل طبية أو مختبرات عامة( أو باحثين، وتهيئة 
الطالب لإلنخراط في برامج الدراسات العليا، وخلق 

وتوطيد العالقة بين الفرد والمجتمع المحلي، واإلرتقاء 
بالشخصية العلمية واإلجتماعية للطالب بما يتواءم مع 

متطلبات العصر.

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

تطرح الدائرة درجة البكالوريوس في العلوم الحياتية.

المهارات المكتسبة
إكساب الطالب مهارات بحثية في مجاالت مختلفة. 

استخدام األجهزة العلمية والقدرة على بناء التجارب 
وتصميمها لدراسة أساسيات علم األحياء، واستخدام 

المفاهيم البيولوجية وتوظيفها في مجال التعليم 
والبحث العلمي، وإكساب الطالب مهارات ذهنية 

وعملية في مجاالت العلوم العامة )الصحة العامة، 
والبيئة(، ومقدرة التطوير الذاتي، والتركيز على 

مهارات اكتساب المعلومات وتحليلها والتعبير عنها 
من خالل مهارات اإلتصال الحديثة، وتقوية روح 

الفضول العلمي لدى الطلبة وتهذيبها.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
التعليم 

وظائف مهنية أو إرشادية 

المختبرات الطبية في المشافي 
والمراكز الصحية. 

البحث العلمي في الجامعات والوزارات 
والمراكز العلمية. 

القطاع الخاص مثل شركات مبيعات 
طبية، وصناعات غذائية. 

العمل الحر: مشاكل زراعية، 
وسياحية، وبيئية، وعمل مسوحات 

ميدانية، والعمل لدى القطاع الخاص 
مثل شركات مبيعات طبية، وصناعات 

غذائية وشركات أدوية.

65%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1324193
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دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 1981

ٔاهداف الّدائرة 
توفير بيئة تعليمية متكاملة ومتطورة تدمج بين 
التعليم األكاديمي والبحث واإلستقصاء والتطبيق 

العملي على أحدث األجهزة والمعدات. التوازن بين 
النظريات والتطبيق العملي. تأسيس الطالب في علوم 

الحاسوب وعلوم الرياضيات ذات العالقة المباشرة 
لها من جهة، واستخدام هذه المعارف في تعزيز 

مبادرات الطالب في التفكير الناقد والبحث العلمي 
وحل المشكالت وتطوير البرمجيات من جهة أخرى، مع 

األخذ بعين االعتبار التوجهات الحديثة في تكنولوجيا 
الحوسبة والتطبيقات المختلفة لها، مما ساعد على 

تخريج أفواج عديدة من الخريجين في تخصصات 
الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، لإلنخراط مباشرة في 
سوق العمل أو استكمال الدراسات العليا. ولتحقيق هذا 
الهدف عملت الدائرة وعلى مدار العقود الماضية على 

مواكبة التطور المذهل في علوم الحاسوب وتكنولوجيا 
المعلومات واإلتصاالت بشكل عام، وذلك من خالل 
التحديث المستمر للخطة الدراسة واضافة مسارات 

جديدة، هذا باإلضافة إلى ابتعاث وتأهيل الكوادر 
األكاديمية والمدرسين والمدربين، وكذلك العمل 

تطرح الدائرة تخصص البكالوريوس في علم الحاسوب المنفرد أو علم الحاسوب في أحد 
المسارات اآلتية: الشبكات واإلتصاالت، نظم المعلومات، والوسائط المتعددة، واأللعاب 

الهادفة، وهندسة البرمجيات.

عام تأسيس الدائرة

باستمرار على تطوير المختبرات والمرافق والبنية 
التحتية، من خالل نسج عالقات عديدة مع جامعات 

مرموقة في أوروبا والعالم والدخول في شراكات في 
مشاريع بحثية وأكاديمية مختلفة. 

المهارات المكتسبة
اكتساب المهارات المطلوبة وتنميتها لتطوير ونظم 

البرمجيات للتطبيقات المختلفة وصيانتها، وتنمية 
المهارات والخبرات الفردية والعمل ضمن مجموعة، 

واكتساب المعرفة الكافية في الجوانب النظرية 
والرياضية في الحوسبة وحل المشاكل، وتصميم 

الخوارزميات وتحليلها، واإلستخدام األمثل لتراكيب 
البيانات في البرمجة، وتطوير خيارات البرمجة في 

أكثر من لغة برمجة وعمل أكثر من منصة تكنولوجية 
متكاملة. في تطوير لغات البرمجة والمترجمات 

وعالقتها مع تنظيم وعمارة الحاسوب، تعزيز التفكير 
المنطقي لتصميم الحلول البرمجية، وتصميم أنظمة 

قواعد البيانات والشبكات ونظم التشغيل والنظم 
الموزعة وتطويرها، واكتساب المعرفة في بناء نظام 

الحاسوب ومعداته المختلفة.

70%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

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

بمعدل  70 %  كحد أدنى.

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1324220
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2021دائرة الكيمياءدائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ٔاهداف الّدائرة 
ايجاد و تطوير األدوية على المستوى العالمي.  

سيتنافس الخريجون على المواقع المهمة في مراكز 
البحوث الصيدالنية والمختبرات والشركات الخاصة 
والعامة ذات الصلة باإلضافة إلى القدرة على إنشاء 
مشاريع صغيرة مؤهلة للنمو والتطوير والمنافسة.

عام تأسيس الدائرةيطرح الدائرة تخصص البكالوريوس في  الكيمياء الطبية

المهارات المكتسبة
الكيمياء الطبية هو تخصص متعدد مجاالت المعرفة، 

يشمل الكيمياء و علوم االحياء و الصيدلة . بدراسة 
الكيمياء الطبية يكتسب الطالب أو الطالبة مهارة 

البحث عن األدوية من المصادر الطبيعية بما في ذلك 
البحرية ،باالضافة الى تصنيع األدوية مخبريا بمساعدة 

أجهزة الكمبيوتر و الكيمياء المحوسبة لتصميم 
األدوية. و تحليل خصائص الجزيئات ذات الصلة 

بمجموعة من األمراض كالسرطان واالنفلونزا.
 يعمل الكيميائيون الطبيون مع االطباء الكتشاف 

و تطوير األدوية و هذا يعكس مدى كون  البرنامج 
متعدد التخصصات.

75%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

أهم قطاعات عمل الخّريجين
مجال  تدريس الكيمياء واالحياء 

والصحة العامة.

مجال الصناعة وصناعة االدوية

 المنتجات الطبيعية: استخالصا و 
تركيبا؛ باالضافة الى العمل في 

المضافات الغذائية وعلم العقاقير 
الطبية.

العمل في مختبرات التحليل 
الكيميائي ومختبرات المستحضرات 

الطبية و الطب الشرعي.

العمل في االبحاث العلمية 

يستطيع الخريجون اكمال دراسة 
الطب في الجامعات االمريكية 

والكندية بعد تقديمهم المتحان ال 
MCAT

الدراسات العليا/ الماجستير 
والدكتوراه

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية  أو ما يعادلها في الفرع العلمي  او ما يعادلها  بمعدل  75 %  كحد 

أدنى.

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1254275
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دائرة الكيــميــاء 1981

ٔاهداف الدائرة 
اعداد جيل واعد و متميز من الكيميائيين لحمل 

المسؤولية العلميه و الخلقية لتحقيق التميز المهني 
في المجتمع و احداث نقله نوعيه لدور الكيميائيين. 
يقوم البرنامج بأعداد كيميائيين مؤهلين بالجانب 

التطبيقي والصناعي، ومؤهلين للعمل في البحث 
والتطوير وإدارة الجوده. البرنامج بحث الخريجين 

كيميائيين إلكمال دراستهم العليا في مجاالت  
الكيمياء الصيدالنية، وعلم المواد، علم الحوسبة، 

الكيمياء التحليلية، الكيمياء الصناعية، الكيمياء 
العضوية، الكيمياء الفيزيائية والكيمياء الحيوية. كما 
يقوم البرنامج بإعداد كيميائيين مؤهلين للتدريس 

بمهارة و مسؤوليه.  خالل فترة الدراسة  يتم التركيز 
على الشق النظري والشق العملي في الكيمياء. 

باإلضافه إلى توفير الخبره والمهارة العملية والملكة 
البحثية من خالل التدريب العملي على آخر ما توصل 

له العلم وباألساس المنهج العلمي في حل المشكالت 
والبيانات.

دراسة الكيمياء في جامعة القدس هي لمن لديه 
الرغبة في معرفة ما يدور حولنا في  هذا العالم. 

الكيمياء هي اختيار بامتياز للموهوبين و الباحثين عن 
المعرفة

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

تطرح الدائرة تخصص البكالوريوس في الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية ، كما يطرح 
برنامج الماجستير في التكنولوجيا التطبيقية والصناعية.

المهارات المكتسبة
تأهيل الطالب كي يكون قادرا على المبادرة وفتح 
مشروع خاص به في مجاالت الكيمياء الصناعية و 
القدره على إدارة هذه المشاريع.  و ذلك من خالل 

خطة تركز على ناحية الكيمياء الصناعية.

إعداد الطالب إعدادًا جيدًا يؤهله لمتابعة دراساته 
العليا في مجاالت الكيمياء والكيمياء التطبيقية 

كافة.

إعداد طلبه ليكونوا مدرسين متميزين

إعداد طلبه ليكونوا باحثين مؤهلين ومبدعين.

إعداد طلبه خبراء في معرفة المشاكل البيئية 
قادرين على إيجاد حلول لها.

إعداد طلبه ليكونوا قادرين على عمل الفحوصات 
المخبريه الكيميائيه المختلفة في مجال االدويه، 

مواد التجميل، البيئه، األسمده الزراعيه، واألغذية، 
والمبلمرات، والمشروبات الغازيه، والمياه، 

والتسمم، وغيرها

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
التعليم

العمل في مصانع آالدوية

العمل في الصناعات الكيميائية

العمل في جودة البيئة.

العمل في المختبرات المركزيه

فتح مشاريع خاصة

العمل في مستحضرات التجميل 
والمنظفات

العمل في صناعة المبلمرات 
والبالستيك

العمل في صناعة التعدين

العمل في مجال الطالء و الدهانات

العمل في مجال الصناعات 
الغذائيه

65%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1324193
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دائرة الّريـاضيات

ٔاهداف الدائرة
تعميق المفاهيم الرياضية من الناحيتين النظرية 

والعملية. التركيز على تعلم الطلبة بأسلوب التفكير 
النقدي. توسيع أفق الطلبة في المجال المعرفي. 

ربط الرياضيات بالحياة كالتطبيقات اإلحصائية. إغناء 
التجربة التعليمية للطلبة. زيادة التأهيل األكاديمي 
والمهارات المكتسبة للطلبة. رفد المجتمع المحلي 

والمجاور بأساتذة رياضيات يكونون متمكنين 
ومؤهلين للتدريس.

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

تطرح الدائرة تخصص البكالوريوس في الرياضيات، يطرح برنامج الماجستير في 
الرياضيات.

المهارات المكتسبة
إستخدام المفاهيم الرياضية لتعميق الفهم في 

المحتوى الرياضي بشكل عام. واستخدام رزم برمجية 
متخصصة في البكالوريوس.و القدرة على جدولة 
األعمال وتنظيم الوقت بشكل صحيح.و االهتمام 

بتطبيقات القوانين والمعادالت في الحياة. وإقامة 
المعارض العلمية لعرض مستجدات وإبداعات الطلبة.

1981
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
مدرس ومرشح للدراسات العليا

مدرس ومحلل احصائي وموظف في 
دوائر اإلحصاء.

مدرس رياضيات وحاسب وموظف في 
قطاع البنوك. 

مدرس ومحلل اقتصادي وموظف قطاع 
بنوك.

65%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1324193
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دائرة الكيــميــاء 2022

ٔاهداف الدائرة 
• تطوير الخبرات العلمية و التكنولوجية  والمهارات 

الالزمة لتصميم وتصنيع وتقييم مختلف المنتجات 
التجميلية 

• تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
• انشاء مشاريع تهدف خدمة المجتمع و تطوير 

الصناعات الفلسطينية.
• تطوير مهارات االتصال الشفوية والكتابية الالزمة 

إلعالم وتثقيف األقران المهنية والعلمية

شروط القبول في الدائرة 
• يقبل الطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة العِلمي، أو ما يعادلها في التخصص على أال يقل 

المعدل العام عن 70 ٪ .

تخصص االحترافي في علوم التجميل

المهارات المكتسبة
نخبة متميزة من األخصائيين في مجال علم 

مستحضرات التجميل الذين لديهم المقدرة  
على توظيف االساس العلمي في مجاالت صناعة 

مستحضرات التجميل.

يسعى خريجو هذا البرنامج إلى دعم عمليات 
البحث والتطوير والتصنيع في مجاالت مستحضرات 

التجميل  وتقييم المنتجات والسالمة.

 يصبح الخريجون قادرين على تولي مناصب قيادية 
في صناعة مستحضرات التجميل.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
مستودع االدوية \ مستحضرات 

التجميل.

الصيدليات الكبرى \ قسم 
مستحضرات التجميل.

تأسيس و ادارة مشاريع لصناعة 
مستحضرات التجميل بأنواعها 

المتميزة.

الشركات المسوقة للمستحضرات 
التجميلية.

المبيعات ومحال التي تعنى 
بمنتجات البشرة و العناية الخاصة.

التدريس في مجاالت مهنية 
متخصصة في صناعة مستحضرات 

التجميل

70%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1304275
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2022علوم تكنولوجيا النانو

ٔاهداف الدائرة 
مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المبني على تقنية 

النانو وايجاد كادر قادر على:

- تطوير مجموعة من المهارات كالقدرة على إجراء 
مشروع بحث فردي في مجال تكنولوجيا النانو، من 

التخطيط إلى التنفيذ.

- فهم وتطبيق مبادئ تكنولوجيا النانو المتقدمة لحل 
المشكالت.

- تطبيق هذه المعرفة لحل المشكالت والمشاركة 
بشكل إيجابي في حل مشاكل المجتمع المحلي.

- إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في مجال علوم 
تكنولوجيا النانو ونشر الوعي العلمي بعلوم النانو 

وتقنياته.

- تشجيع ودعم البحث العلمي في مجاالت علوم 
وتكنولوجيا النانو بكليات الجامعة المختلفًة عن طريق 

تعزيز ثقافة البحث والتطوير متعددة التخصصات.

- السعي لبناء شراكات استراتيجية مع الشركات 
والمصانع المحلية وكذلك محاولة بناء شراكات مع 

المعاهد والجامعات العالمية في مجال تطبيق وتطوير 
تكنولوجيا النانو.

شروط القبول في الدائرة 
يقبل الطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة العِلمي، أو ما يعادلها في التخصص على أال يقل 

المعدل العام عن 80 ٪ .

تخصص علوم تكنولوجيا النانو

المهارات المكتسبة
يتوقع من خريجو هذا البرنامج ان يمتلكوا ما يلي 

من المهارات والمعرفة: 

اكتساب المعرفة الالزمة لفهم اساسيات علوم 
وتكنولوجيا النانو، وخاصة العالقة بين البنية 

النانوية وخصائص المواد

القدرة على تعلم العلوم المبنية على البحث 
واكتساب مهارات التحليل والقدرة على حل 

المشكالت

القدرة على العمل بشكل فردي وكذلك العمل 
ضمن فريق من أجل تحقيق األهداف

مهارات الـ STEM، وهي مهارات العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

مهارات مهنية في مجال إعداد المواد النانوية 
وتوصيفها وتطبيقاتها العملية.

امتالك مجموعة من المهارات المهنية والعلمية 
التي من شأنها تعزيز فرص العمل في مجموعة 

واسعة من المؤسسات والشركات الصناعية 
والبحثية.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
 البحث والتطوير واالبتكار في 

الصناعات القائمة على المعرفة 
العلمية والتقنية وكذلك في 

الصناعات التقليدية المبتكرة 
)مثل التكنولوجيا الحيوية، تخزين 

الطاقة، األدوية، السيراميك، 
المنسوجات، إلخ.(

 اإلدارة والتحكم والتخطيط 
االستراتيجي لتقنيات وعمليات 
ومنتجات تكنولوجيا النانو في 
صناعات االغذية والتكنولوجيا 
الحيوية والزراعية والصيدلة، 

وصناعة المنسوجات والمبلمرات، 
إلخ. 

 أبرز المعاهد والشركات والمصانع 
التي يستطيع خريجي علم 

وتكنولوجيا النانو العمل فيها هي:

الجامعات ومراكز األبحاث العلمية

مصانع اإللكترونيات وأشباه 
الموصالت

الشركات المصنعة لألجهزة الطبية

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 125 4275
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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.
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1993كلية الحقوق

75%

www. a l q ud s . e d u

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

شروط القبول للطلبة من حملة شهادة البجروت: 
معدل البجروت 75 كحد أدنى

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
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أ.د. دانيال تيريس،  
عميد كلية القدس بارد لآلداب والعلوم

Dr. Daniel Terris
Dean, Al-Quds Bard College for Arts & Sciences

      Al-Quds Bard College provides a liberal arts education 
that teaches students the problem-solving skills they 
need to succeed in professional life in many fields.    

      تتبنى كلية القدس بارد منهج تعليم اآلداب الحرة في تدريس 
الطلبة مهارات حل المشاكل، تلك التي يحتاجونها للنجاح في 

حياتهم المهنية في كثير من المجاالت.    

خريجطالب

21631834%66%

إناثذكور





كلّية القدس بارد لآلداب والعلوم 
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في تخصصات علم الوراثة واألحياء الجزيئية، علم االحياء، والحاسب االلكتروني، العلوم 

السياسية ، حقوق االنسان والقانون الدولي، اإلقتصاد، الدراسات الحضرية، اآلدب والمجتمع. كما تطرح برنامج الماجستير في 
أساليب التدريس.

نسبة عدد الخريجين الذين يعملون أو يكملون دراساتهم العليا 90٪ .
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2009

80%
عام تأسيس الدائرة

 معدل الثانوية العامة أو ما
يعادله

متطلبات القبول
شهادة الثانوية العامة.

كافة الشهادات الدولية التي تعادل بشهادة الثانوية 
العامة )SAT, GCE, GCSE, IB…، بجروت( مقبولة 

لإللتحاق بالكلية وفق شروط وقواعد معادلة الشهادات 
في وزارة التعليم العالي الفلسطينية.

90 ٪  من الخريجين قد حصلوا على وظائف أو اكملوا 
دراساتهم العليا في جامعات موموقة.

شروط القبول 
الحصول على قبول في الكلية واجتياز المقابلة الشخصية.
مهارات الّلغة اإلنجليزية، القدرة على الكتابة واإلستيعاب 

والمحادثة. 
الحصول على قبول في التخصص مشروط باجتياز  عامين 

دراسيين واجتياز المقابلة الشخصية.
قبل التسجيل للكلية يخضع الطالب لدورة خاصة ومكثفة 

»برنامج اللغة والتفكير« إلكسابه مهارات إضافية 
وتعريفه بنظام الكلية الذي يتبع معايير خاصة ومتقدمة 

في التعليم كالتي تطبق في كلية بارد في نيويورك، 
وعلى الطالب أن يجتاز هذه الدورة بنجاح. وتتوفر 

أيضًا مساقات لتعزيز وتقوية اللغة اإلنجليزية للطالب 
الذين يحتاجون ذلك وتعريفه بنظام الكلية الذي يتبع 

معايير خاصة ومتقدمة في التعليم كالتي تطبق في 
كلية بارد في نيويورك. وعلى الطالب أن يتخطى هذه 

الدورة بنجاح. وتتوفر أيضًا مساقات لتعزيز وتقوية اللغة 
اإلنجليزية للطالب الذين يحتاجون ذلك.

أهداف ومخرجات الكلية
 Liberal( من خالل تطبيق نظام التعليم الليبرالي

Arts(، الذي تتميز به كلية بارد في نيويورك وتعتمده 
كلية القدس بارد كنظام تعليمي، يكتسب الطلبة 

المهارات التالية:

معرفة عامة وواسعة في مختلف التخصصات إضافة 
إلى التخصص الرئيسي، ضمن التعرض لمجموعة 

من الموضوعات األكاديمية، في المواضيع اإلنسانية 
والعلمية المختلفة. 

تنمية القدرات النقد الفكري وصقل شخصية الطالب، 
وإكسابه مهارات العمل الجماعي، وإدارة الوقت 

والتفاعل مع المحيط في إنجاز المهام وفق معايير 
مهنية/أكاديمية متقدمة.

تزويد سوق العمل الفلسطيني والدولي بخريجين قد 
اتقنوا مهارات البحث العلمي ضمن تخصصاتهم، 

والقدرة على التحليل والكتابة االكاديمية. 

تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية بالممارسة من خالل 
التعلم في صفوف ذات عدد محدود من الطالب وعلى 

يد مجموعة من األكاديميين الدوليين والمحليين 
الذين يحملون شهادات من جامعات عالمية تعتمد 
الّلغة اإلنجليزية للتعلم. توفر مسار الّلغة اإلنجليزية 

المكثف، لمدة عام دراسي كامل يتم إكساب الطالب 
مهارات القراءة، الكتابة، المحادثة، واإلستيعاب.

التخصصات األكاديمية 
العلوم الطبيعية والحاسوب

علم الوراثة واألحياء الجزيئية 
العلوم الحياتية 

علم الحاسب االلكتروني

العلوم االجتماعية
العلوم االقتصادية

حقوق االنسان والقانون الدولي
الدراسات الحضرية والتطبيقات الفراغية

العلوم السياسية
االتصال الرقمي

العلوم االنسانية
اآلدب والمجتمع 
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2020
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
في مجاالت التحاليل واألبحاث 

الطبية المرتبطة باألمراض 
الوراثية وأمراض األورام.

في مجاالت األبحاث والتحاليل 
الطبية المرتبطة بالصحة العامة 

ومكافحة األوبئة.

في مجاالت التكنولوجيا الحيوية 
المرتبطة في المجاالت الطبية، 
الصيدالنية، الزراعية، والبيئية.

في مجاالت العلوم البيئية الجنائية 
.DNA المرتبطة بتحاليل الـ

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

برنامج علم الوراثة واألحياء الجزيئية

المهارات المكتسبة
اإللمام الشامل والمعرفة الجيدة بأصول علم الوراثة 

واألحياء الجزيئية ومواكبة آخر التطورات واألبحاث 
العلمية في هذا المجال وال سيما تلك التي تركز على 
دراسة األوبئة والفيروسات التي أصبحت تشكل خطرًا 

محدقًا يحيط باإلنسان.

دراسة تطور علم الوراثة واألحياء الجزئية وذلك 
من خالل التطبيق العملي في المختبرات المجهزة. 

وإكساب الطالب القدرة على تصميم، وإجراء البحوث 
خالل فترة الدراسة عن طريق استخدام وتوظيف 

التكنولوجيا الحديثة. وتعزيز مهارات التواصل والفكر 
الناقد عند الطلبة من خالل اشراكهم في برامج 
األبحاث المشتركة والتبادل الطالبي مع كليات 

وجامعات شبكة كلية بارد في نيويورك وحول العالم.

شروط القبول في البرنامج 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها في الفرع العلمي أو الصناعي أو التكنولوجي بمعدل 

80 %  كحد أدنى.
التقدم للكلية والحصول على قبول في أي من تخصصات كلية القدس بارد ال يعني أن الطالب قد تخصص. بل 

يجب على الطالب أن يجتاز سنتين دراسيتين ومقابلة من أجل اعتماد تخصصه رسميًا في الكلية.

تطرح الكلية برنامج البكالوريوس المزدوجة في علم الوراثة واألحياء الجزيئية، كتخصص 
رئيس، إضافة إلى إمكانية التخصص الفرعي في كافة البرامج المطروحة في الكلية. 

ربط علم الوراثة واألحياء الجزيئية بالتخصصات 
العلمية واألدبية المختلفة من خالل فلسفة 

)interdisciplinary approach(  التي يقوم عليها 
التعليم الليبرالي، مما يوسع اآلفاق العلمية والبحثية 

واالبداعية في المجاالت المختلفة. 

إكساب الطلبة مهارات الّلغة اإلنجليزية العلمية 
المطلوبة للتخصص والقدرة على إنتاج أوراق بحثية 

وكتابات علمية قابلة للنشر. وجعلهم قادرين على 
التواصل بفاعلية في مجال عملهم الذي أصبح مترابطًا 

بشكٍل كبيٍر نتيجة انتشار األوبئة والجهود العالمية 
التي يقوم بها العلماء للحد منها ومن أثارها.  

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 منحة جزئية 1304

تصل لـ 100%
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2009
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
شركات التكنولوجيا الحيوية 

الحديثة في المجاالت الزراعية 
والصحية والبيئية

شركات االدوية.

قطاع التعليم.

مختبرات علم الجريمة.

دوائر رسم السياسات الصحية 
والبيئية.

مختبرات البحوث العلمية.

العمل في مجال الصناعات 
الغذائيه

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

برنامج العلوم الحياتية 

المهارات المكتسبة
المعرفة الشاملة في المجاالت العلمية المتعلقة 

بالكائنات الحية، ومواكبة التكنولوجيا والتقدم العلمي 
في العلوم الحياتية.

دارسة النظريات الكالسيكية والحديثة في مجال 
األحياء، اضافة إلى إكسابهم مهارات البحث العلمي 
من خالل التطبيق العملي في المختبرات المجهزة، 

واكساب الطالب القدرة على تصميم وإجراء البحوث 
خالل فترة الدراسة من خالل استخدام وتوظيف 

التكنولوجيا الحديثة.

المهارات العلمية في العلوم الحياتية وتطبيقها في 
الغرف الصفية والمختبرات والحياة العملية.

ربط العلوم الحياتية بالتخصصات العلمية أو األدبية 
المختلفة، من خالل االساس الذي يقوم عليه نظام 

شروط القبول في البرنامج 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية  أو ما يعادلها في الفرع العلمي بمعدل 80 %  كحد أدنى.

التقدم للكلية والحصول على قبول في أي من تخصصات كلية القدس بارد ال يعني أن الطالب قد تخصص. بل 
يجب على الطالب أن يجتاز سنتين دراسيتين ومقابلة من أجل اعتماد تخصصه رسميًا في الكلية.

تطرح الكلية برنامج البكالوريوس المزدوجة في علم األحياء، كتخصص رئيس إضافة إلى 
إمكانية التخصص الفرعي في كافة البرامج المطروحة في الكلية.

التعليم الليبرالي، مما يوسع االفاق العلمية والبحثية 
في المجاالت المختلفة.

إكساب الطالب مهارات القراءة والتحليل والكتابة 
العلمية بالّلغة اإلنجليزية في كافة المساقات 

المطروحة خالل فترة الدراسة.

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 منحة جزئية 1304

تصل لـ 100%
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برنامج حقوق اإلنسان والقانون 
الّدولي

المهارات المكتسبة
معالجة قضايا حقوق اإلنسان والحريات لألفراد، 

والتعريف باالمور المتعلقة بالقانون الدولي االنساني 
واإلتفاقيات والمعاهدات الدولية الناظمة له.

تعريف بالمؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق 
اإلنسان وآليات صنع القرار فيها، والظروف والمؤثرات 

االقليمية والدولية.

تحديد وتوضيح التحديات التي تواجهها فلسطين 
كدولة تحت اإلحتالل والفرص المتاحة دوليًا واقليميًا 
ومحليًا إلسناد الحق الفلسطيني، والتعرف الى مشروع 

بناء الدولة.

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها بمعدل 80 ٪  كحد أدنى.

التقدم للكلية والحصول على قبول في أي من تخصصات كلية القدس بارد ال يعني أن الطالب قد تخصص. بل 
يجب على الطالب أن يجتاز سنتين دراسيتين ومقابلة من أجل اعتماد تخصصه رسميًا في الكلية.

تطرح الكلية برنامج البكالوريوس في حقوق اإلنسان والقانون الدولي، كتخصص رئيسي، 
إضافة إلى إمكانية التخصص الفرعي في كافة البرامج اإلنسانية المطروحة في الكلية .

ربط العلوم الخاصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي 
بالتخصصات العلمية و اإلنسانية  المختلفة، من خالل 
اإلساس الذي يقوم عليه نظام التعليم الليبرالي، مما 
يوسع اآلفاق العلمية والبحثية في المجاالت المختلفة.

إكساب الطالب مهارات القراءة والتحليل والكتابة 
العلمية في كافة المساقات المطروحة خالل فترة 

الدراسة.

2009
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
المنظمات الحكومية والغير حكومية 

المتعلقة بحقوق اإلنسان والقانون 
الدولي .

مراكز األبحاث والدراسات.

المراكز الخاصة بالتدريب والدفاع عن 
حقوق االنسان .

المؤسسات الدولية التي تعنى 
بشؤون المراقبة والتوثيق وحماية 

ضحايا النزاعات.

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 منحة جزئية 1304

تصل لـ 100%
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2009
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
قطاع التعليم

شركات البرمجيات ونظم 
المعلومات  والحلول التقنية

قطاع البحث العلمي والتحليل 
االحصائي

شركات التكنولوجيا الحيوية

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

برنامج علم الحاسب اإللكتروني

المهارات المكتسبة
التركيز على أساسيات علم الحاسوب وتعليم مختلف 

لغات البرمجة.

مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بما يتعلق 
بعلم الحاسب والشبكات، والتخصصات األخرى.

تصميم وبناء الفرضيات البحثية التي تمكن الطالب 
من نشر ابحاث علمية متكاملة .

تطوير مهارات اإلبداع واإلبتكار في مجال تسخير 
الكنولوجيا للتوصل إلى حلول ابداعية في حل 

المشكالت في مختلف المجاالت.

شروط القبول في البرنامج 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها في الفرع العلمي أو الصناعي بمعدل 80 %  كحد 

أدنى.
التقدم للكلية والحصول على قبول في أي من تخصصات كلية القدس بارد ال يعني أن الطالب قد تخصص. بل 

يجب على الطالب أن يجتاز سنتين دراسيتين ومقابلة من أجل اعتماد تخصصه رسميًا في الكلية.

تطرح الكلية برنامج البكالوريوس في علم الحاسوب، كتخصص رئيس إضافة إلى إمكانية 
التخصص الفرعي في كافة البرامج المطروحة في الكلية.

ربط علم الحاسب  بالتخصصات العلمية و األدبية 
المختلفة، من خالل األساس الذي يقوم عليه نظام 

التعليم الليبرالي، مما يوسع االفاق العلمية والبحثية 
في المجاالت المختلفة.

إكساب الطالب مهارات القراءة والتحليل والكتابة 
العلمية في كافة المساقات المطروحة خالل فترة 

الدراسة.

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 منحة جزئية 1304

تصل لـ 100%
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2009
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
المنظمات الحكومية والغير حكومية 

المتعلقة بحقوق اإلنسان والقانون 
الدولي .

مراكز األبحاث والدراسات.

المراكز الخاصة بالتدريب والدفاع عن 
حقوق االنسان .

المؤسسات الدولية التي تعنى 
بشؤون المراقبة والتوثيق وحماية 

ضحايا النزاعات.

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

برنامج العلوم السياسية 

المهارات المكتسبة
تحديد المفاهيم األساسية المرتبطة بالعلوم 

السياسية وطرق استخدامها، والتعريف بالنظم 
السياسية، والنظريات السياسية.

التعرف إلى التحوالت السياسية واإلقتصادية والثقافية 
في البيئة اإلقليمية والعالمية، إضافة إلى الميزات 

والخصائص الرئيسة للنظم السياسية والفكر 
السياسي وأسس اإلدارة والسياسة العامة.

تحديد وتوضيح التحديات التي تواجهها فلسطين 
كدولة تحت اإلحتالل والفرص المتاحة دوليًا واقليميًا 
ومحليًا إلسناد الحق الفلسطيني، والتعرف إلى مشروع 

بناء دولة فلسطين.

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها بمعدل 80 ٪  كحد أدنى.

التقدم للكلية والحصول على قبول في أي من تخصصات كلية القدس بارد ال يعني أن الطالب قد تخصص. بل 
يجب على الطالب أن يجتاز سنتين دراسيتين ومقابلة من أجل اعتماد تخصصه رسميًا في الكلية.

تطرح الكلية برنامج البكالوريوس في العلوم السياسية، كتخصص رئيس إضافة إلى 
إمكانية التخصص الفرعي في كافة البرامج اإلنسانية المطروحة في الكلية .

تصميم وكتابة خطة بحثية لمعالجة قضايا في العلوم 
السياسية، وبناء الحجة في الحوار والنقاش القائم على 

البراهين واألدلة العلمية.

ربط العلوم السياسية بالتخصصات العلمية و األدبية 
المختلفة، من خالل األساس الذي يقوم عليه نظام 

التعليم الليبرالي، مما يوسع اآلفاق العلمية والبحثية 
في المجاالت المختلفة.

إكساب الطالب مهارات القراءة والتحليل والكتابة 
العلمية في كافة المساقات المطروحة خالل فترة 

الدراسة.

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 منحة جزئية 1304

تصل لـ 100%
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برنامج العلوم االقتصادية

المهارات المكتسبة
التعرف بأهم النظريات اإلقتصادية العالمية، وتاريخ 

الفكر االقتصادي.

إكساب الطالب القدرات النظرية والبحثية والقدرة على 
التحليل الكمي لإلقتصاد. 

دراسة النظم اإلقتصادية الدولية والمؤسسات الدولية 
الناظمة لها، والمؤثرات السياسية واالجتماعية 

استخدام البرامج التطبيقية المتعلقة باإلحصاء وتحليل 
البيانات.

دراسة اإلقتصاد الفلسطيني والعوامل المؤثرة عليه، 
وسبل النهوض به.

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية  أو ما يعادلها بمعدل 80 ٪  كحد أدنى.

التقدم للكلية والحصول على قبول في أي من تخصصات كلية القدس بارد ال يعني أن الطالب قد تخصص. بل 
يجب على الطالب أن يجتاز سنتين دراسيتين ومقابلة من أجل اعتماد تخصصه رسميًا في الكلية.

تطرح الكلية برنامج البكالوريوس في العلوم اإلقتصادية، كتخصص رئيس إضافة إلى 
إمكانية التخصص الفرعي في كافة البرامج اإلنسانية المطروحة في الكلية .

إنشاء المشاريع الخاصة وإدراتها وتطويها.

ربط العلوم اإلقتصادية بالتخصصات العلمية و 
األدبية المختلفة، من خالل األساس الذي يقوم عليه 

نظام التعليم الليبرالي، مما يوسع اآلفاق العلمية 
والبحثية في المجاالت المختلفة.

إكساب الطالب مهارات القراءة والتحليل والكتابة 
العلمية في كافة المساقات المطروحة خالل فترة 

الدراسة.

2009
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
مؤسسات القطاع اإلقتصادي 

المحلية والدولية

القطاع المالي والبنوك 

مؤسسات الدراسات المالية 

المشاريع الخاصة 

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 منحة جزئية 1304

تصل لـ 100%
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الدراسات الحضرية والتطبيقات الفراغية

المهارات المكتسبة
التركيز على دراسة المجتمع الحضري المعاصر، 

والمؤثرات والممارسات التي  تساهم في تشكل الحياة 
الحضرية.

القدرة على تصميم وتقييم اإلستراتيجيات المصممة 
لتقديم الخدمات للمدن والتجمعات الحضرية.

دراسات التغيرات البنيوية للمدن عبر العصور والتطور 
الحاصل لها في الوقت الحاضر، والتنبؤ العلمي المبني 

على الفرضيات والدراسات لخط سير التطور المدني 
والمشهد الحضاري والطبيعي وحل القضايا المرتبطة 

بتأصيل قيمة وتأهيله لمعايشة العصر.

القدرة على إدراك مفهوم اإلستدامة وظواهرها في 
التنمية.

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية  أو ما يعادلها بمعدل 80 ٪  كحد أدنى.

التقدم للكلية والحصول على قبول في أي من تخصصات كلية القدس بارد ال يعني أن الطالب قد تخصص. بل 
يجب على الطالب أن يجتاز سنتين دراسيتين ومقابلة من أجل اعتماد تخصصه رسميًا في الكلية.

تطرح الكلية برنامج البكالوريوس في حقوق اإلنسان والقانون الدولي، كتخصص رئيس  
إضافة إلى إمكانية التخصص الفرعي في كافة البرامج اإلنسانية المطروحة في الكلية .

وضع التصاميم وعمل المخططات الالزمة الستعماالت 
األراضي وحل المسائل والمشكالت.

القدرة على وضع األسس الضرورية للتخطيط المكاني 
والعمراني وصياغة الحلول التي تؤثر فيهما.

ربط علم الدراسات الحضرية والتطبيقات الفراغية 
بالتخصصات العلمية أو األدبية المختلفة، من خالل 

األساس الذي يقوم عليه نظام التعليم الليبرالي، مما 
يوسع االفاق العلمية والبحثية في المجاالت المختلفة.

إكساب الطالب مهارات القراءة والتحليل والكتابة 
العلمية في كافة المساقات المطروحة خالل فترة 

الدراسة.

2009
عام تأسيس الدائرة

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

أهم قطاعات عمل الخّريجين
المؤسسات التي تعنى بتأهيل 

المجمعات العمرانية وتطويرها 
كالبلديات والوزارات الحكومية

مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى 
بالتنمية المستدامة

المؤسسات التي تعنى بالدراسات 
البيئية 

مراكز الدراسات واألبحاث المتعلقة 
بالتخطيط العمراني والبيئي

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 منحة جزئية 1304

تصل لـ 100%
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برنامج األدب والمجتمع

المهارات المكتسبة
الدمج بين األدب وعالقته بتكوين المجتمع واألنظمة 

استنادًا إلى المحتوى اإلجتماعي والتاريخي.

دراسة األدب من خالل الدراسات التاريخية والتطور 
الثقافي.

مهارات الترجمة التحريرية والشفوية.

القدرة على تحليل النصوص األدبية الواقعية وغير 
الواقعية وتطوير مهارات الكتابة في المجاالت األدبية 

المختلفة. 

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية  أو ما يعادلها بمعدل 80 ٪  كحد أدنى.

التقدم للكلية والحصول على قبول في أي من تخصصات كلية القدس بارد ال يعني أن الطالب قد تخصص. بل 
يجب على الطالب أن يجتاز سنتين دراسيتين ومقابلة من أجل اعتماد تخصصه رسميًا في الكلية.

تطرح الكلية برنامج البكالوريوس في األدب والمجتمع، كتخصص رئيسي إضافة إلى 
إمكانية التخصص الفرعي في كافة البرامج اإلنسانية المطروحة في الكلية.

ربط علم دراسات األدب والمجتمع بالتخصصات 
العلمية و األدبية المختلفة، من خالل األساس الذي 
يقوم عليه نظام التعليم الّليبرالي، مما يوسع األفاق 

العلمية والبحثية في المجاالت المختلفة.

إكساب الطالب مهارات القراءة والتحليل والكتابة 
العلمية في كافة المساقات المطروحة خالل فترة 

الدراسة.

2009
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
قطاع التعليم

المؤسسات الثقافية والمجتمعية 
الترجمة الشفوية والتحريرية

المراكز البحثية

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 منحة جزئية 1304

تصل لـ 100%
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برنامج االتصال الرقمي

المهارات المكتسبة
يطرح البرنامج مساقات متنوعة باللغة اإلنجليزية 

توفر منهاجًا خصبًا لإلبداع واإلبتكار حيث يستكشف 
الطلبة تقاطعات بين السينما، الفن، التصميم، 

اإلعالم، والتفكير اإلبداعي الناقد المطلوب بقوة 
لمواكبة متطلبات القرن الواحد والعشرين. ولذلك 
يتبنى البرنامج منهجية التعليم من خالل التجربة  
والممارسة العملية التي تضع الطلبة أمام أخر ما 

توصل إليه قطاع اإلعالم والفن من أفكار وتقنيات 
حديثة و لتهيئتهم ألخذ زمام القيادة والمبادرة في 

مجاالتهم بعد التخرج.

شروط القبول في الّدائرة 
 SAT, IB, GCE, GCSE, IGCSE, الحصول على معدل ثانوية عامة ٪80 فما فوق أو ما يعادله في برامج

.Bagrut
يفضل إجادة مهارات اللغة اإلنجليزية، مثل الكتابة، القراءة، واالستماع،  والمحادثة، ولكن ليس شرًطا. 

تطرح الكلية برنامج البكالوريوس في االتصال الرقمي واإلعالم والفنون .

يوفر هذا البرنامج أحدث األساليب واألدوات لتعليم  
كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة وصواًل 

إلى أكبر عدد من الجمهور حول العالم. وفي ذات 
الوقت، الحفاظ على مستوى عاٍل من المهنية 

األخالقية والتعمق في القضايا االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية الناتجة عن االستخدام الواسع لتكنولوجيا 

التواصل الرقمي. يضاف إلى ذلك، توفر الكلية 
مساقات نظرية وعملية متناسقة تالمس الواقع وما 
يحتاجه سوق العمل من مهارات في البث اإلذاعي، 

وكتابة التقارير الصحفية االستقصائية وإنتاج األفالم 
وفرص للدراسة بالخارج في إحدى الجامعة الشريكة 

لكلية القدس بارد.

2010
عام تأسيس الدائرة

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

أهم قطاعات عمل الخّريجين
مجاالت العمل الصحفي، صناعة 
وإنتاج األفالم، العالقات العامة، 
وقطاع المؤسسات غير الربحية، 

والحكومية، والخاصة. 

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 منحة جزئية 1304

تصل لـ 100%
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د. عـصـام إسـحق،  
عميد كلية الدراسات الثنائية

      نزّود سوق العمل الفلسطيني بخريجين 
أكفياء من خالل الّدمج بين التعليم النظري 

والتدريب العملي في الشركات

طالب

35156%44%

إناثذكور





الدراسات الّثنائية
تقدم جامعة القدس وبدعم من الحكومة األلمانية برامج “الدراسات الثنائية” التي تجمع بين 

الدراسة النظرية والتطبيق العملي. صمم هذا النظام خصيصًا للمساهمة في رفع المستوى المهني 
لدى الشباب الفلسطيني وتوفير فرص عمل جيدة للطالب بعد تخرجهم وجسر الفجوة بين مخرجات 

التعليم األكاديمي واحتياجات ومتطلبات سوق العمل الفلسطيني.

خريج

81
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الدراسات الثنائية، الهندسة الكهربائية

المهارات المكتسبة
حصول الطالب على تدريب عملي كي يستطيع 

من خالله مواكبة احتياجات القطاع الخاص وتلبية 
احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من 

المهندسين المؤهلين تأهياًل عاليًا.

يكون لدى الطالب الهندسة الكهربائية قدرة على 
استغالل وقته وعدم إضاعته من خالل إتمام دراسته 

الجامعية خالل أربع سنوات فقط بدل من خمس 
سنوات ضمن نظام معتمد من نقابة المهندسين 

ووزارة التعليم العالي.

سيتمكن الطالب من معرفة اآلتي عند اإلنتهاء من 
دراسته: كيف توفر المرافق الكهربائية في مجال 
الطاقة؟ ما هي المعدات الضرورية لتوليد ونقل 

وتوزيع الطاقة الكهربائية؟ كيف يمكن لمجال الطاقة 
الكهربائية أن يعمل على تحسين الثقة واألمن 

والسالمة في شبكات الطاقة الكهربائية؟

ٔاهداف الدائرة 
المنافسة بشكل فعال في عالم سريع التغير في 

المجاالت الصناعية والتكنولوجية.
تأسيس جيل من القادة ورجال األعمال والمدراء 

المبدعين في مجاالت الهندسة الكهربائية المختلفة.
العمل بشكل فعال في بيئة مهنية، وإظهار المهارات 

الاّلزمة كاإلتصال والقيادة، واإللتزام بأخالقيات 
المهنة.

تأسيس جيل من المهندسين الكهربائيين  مؤهلين 
بمهارات علمية ومهنية متكاملة في مجال الهندسة 
الكهربائية، ليس لديهم فقط القدرة على تصميم 

أنظمة الطاقة الكهربائية والتعامل معها، ولكن أيضا 
التعامل مع جميع أنواع ومشاكل األنظمة الكهربائية.

التكيف مع األدوار والمسؤوليات المختلفة في بيئة 
عمل متعددة الثقافات من خالل احترام التنوع الثقافي 

والمهني داخل المؤسسة والمجتمع على الصعيدين 
الوطني والدولي.

2015
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين

تصميم وبناء وتشغيل أنظمة التحكم 
واألتمتة.

تصميم وبناءاألنظمة المشغلة 
للنظم الصناعية.

بناء وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة 
اإلنتاج الصناعية.

تصميم وبناء وتشغيل نظم 
الحاسوب باستخدام المعالجات 

الدقيقة.

بناء وتشغيل وصيانة مختلف النظم 
الصناعية المعتمدة على أجهزة 

االستشعار اإللكترونية.

تسويق األنظمة الكهربائية 
واإللكترونية.

العمل في شركات توزيع الطاقة 
الكهربائية.

العمل في انظمة الطاقة 
والكهربائيات واإللكترونيات.

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها بمعدل 80 ٪  كحد أدنى في الفرع العلمي أو الفرع 

الصناعي، وتوقيع عقد عمل بين الطالب والشركة المتخصصة الشريكة والجامعة بعد اجتياز مقابلة و/ أو امتحان 
يتم تحديده من قبل الشركة.

ومستوى جيد من اللغة اإلنجليزية.

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1644303
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الدراسات الثنائية، الهندسة الصناعية            

المهارات المكتسبة العامة
 أوال: المهارات العامة:

اإللمام بأخالقيات العمل المهني
حل المشاكل الواقعية في مختلف القطاعات )سواء قطاع 

اإلنتاج أو الخدمات(
مهارات استخدام الحاسوب  

مهارات التواصل الفعال والشخصية القيادية وإدارة الوقت 
مهارات العمل الميداني والمكتبي 

مهارة كتابة التقارير واألبحاث
مهارة مواصلة التعلم الذاتي، والتعلم مدى الحياة، 

ثانيا: المهارات الخاصة:
 تطبيق األدوات المختلفة لبناء نظام متكامل وفعال.
المعرفة بمعايير ضبط الجودة ومراقبتها وضمانها. 

اكتساب مهارة االهتمام بأدق التفاصيل. 
دراسة الحركة والوقت.

القدرة على القيام بدراسة ال SWOT analysis، وهي 
دراسة مواطن القوة والضعف في المؤسسة، وتحليل 

الفرص والتهديدات الخارجية.
تصميم نظم الصيانة.

اكتساب القدرة على التخطيط واإلدارة.
تصميم، تحليل وتشغيل نظم االنتاج الصناعي والخدماتي 

بقدرات إبداعية.

ٔاهداف الدائرة 
برنامج ريادي يهتم بدراسة وتحليل وتصميم وإعادة 
تصميم وإدارة األنظمة والعمليات المتكاملة لتنظيم 

الموارد )البشر، المواد، المعدات، المعلومات والطاقة( 
لتحقيق أهداف محددة بطريقة فعالة وفاعلة بالشكل 

األمثل.

يهتم برنامج الهندسة الصناعية في الدراسات الثنائية 
بتطوير األنظمة والعمليات الموجودة بشكل دائم 

ومستمر بحيث يكون االنتاج )خدمة أو منتج( بالشكل 
األمثل، وكل ما يتطلب ذلك من اإللمام بتخطيط 

المصنع وتحسين اإلنتاج والجودة وضبط العمليات 
الصناعية مع األخذ بعين االعتبار العوامل االنسانية.

تهدف الهندسة الصناعية لرفع كفاءة اإلنتاج 
واستغالل الثروات واإلمكانات المتاحة بالطريقة 

المثلى، وتوفير بيئة عمل نموذجية من خالل استخدام 
مهارات خاصة.

المهندس الصناعي يغطي الفجوة بين التخصصات 
الهندسية المختلفة والعلوم االقتصادية، والعلوم 

اإلنسانية واالجتماعية، وعلوم النفس، والعلوم 
الهندسية التطبيقية.

2019
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
يملك المهندس الصناعي الكثير 

من مجاالت العمل بسبب تميز 
برنامج الهندسة الصناعية، يستطيع 

المهندس الصناعي أن يعمل في 
مختلف المصانع كمهندس تصنيع، 

مهندس جودة، مهندس عمليات، 
مهندس صيانة، مهندس انتاج، 

مهندس مشروع ،مهندس تكاليف، 
مهندس أنظمة معلومات، مهندس 
مشروع، مهندس سالمة، باإلضافة 

الى ذلك يستطيع المهندس الصناعي 
العمل في المؤسسات التعليمية، 
الوزارات والبلديات باإلضافة الى 

أنه يحصل على فرص للعمل في 
البنوك وشركات االتصاالت والمصانع 

المختلفة.

80%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها بمعدل 80 % كحد أدنى في الفرع العلمي  أو 

الصناعي أو فرع تكنولوجيا المعلومات، وتوقيع عقد عمل بين الطالب والشركة المتخصصة الشريكة والجامعة بعد 
اجتياز مقابلة و/أو امتحان يتم تحديده من قبل الشركة. ومستوى جيد من اللغة اإلنجليزية.

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1655303
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الدراسات الثنائية، الهندسة الصناعية            
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الدراسات الثنائية، تكنولوجيا المعلومات

المهارات المكتسبة
تطوير البرمجيات والتطبيقات الحاسوبية.

تصميم وإدارة الشبكات وقواعد البيانات وأنظمة 
المعلومات.

تدريب الطلبة على نهج جديد متعدد التخصصات 
يغطي أحدث االتجاهات في مجاالت تكنولوجيات 

المعلومات واإلتصاالت وفي علوم الكمبيوتر المختلفة.

الحصول على تدريب عملي مصمم خصيصًا ليواكب 
احتياجات القطاع الخاص ويلبي متطلبات السوق 

العملي الحالي والمستقبلي.

ٔاهداف الدائرة 
حصول الطالب على دور قيادي في قطاع تكنولوجيا 

المعلومات واإلتصاالت باعتباره المحرك الرئيسي 
للتنمية في العالم. 

إعداد جيل متميز من الخريجين القادرين على إثبات 
أنفسهم كخبراء كمبيوتر في ظل التقدم التكنولوجي.

تعليم الطالب وتدريبهم على نهج جديد متعدد 
التخصصات يغطي أحدث االتجاهات في مجاالت 

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وفي علوم 
الكمبيوتر المختلفة.

باإلضافة لذلك، فإن البرنامج يمنحك فرصة حقيقية 
للحصول على تدريب عملي مصمم خصيصاًً ليواكب 

احتياجات القطاع الخاص ويلبي متطلبات سوق 
العمل الحالي والمستقبلي، مما يساعد في إعداد 
كوادرمؤهلة لإللتحاق بسوق العمل مباشرة بعد 

التخرج.

2015
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
خريجو هذا التخصص مطلوبون 

للعمل بشكل فوري في أكثر من 250 
شركة فلسطينية تعمل في مجاالت 
تطوير البرمجيات وخدمات اإلنترنت 

واالتصاالت، باإلضافة إلى الحاجة 
الضرورية لهم للعمل في القطاعات 

الصناعية والتجارية والحكومية 
والمصرفية وغيرها.

70%
 معدل  الثانوية العامة أو ما

يعادله

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية  أو ما يعادلها بمعدل 70 ٪  كحد أدنى في الفرع العلمي  أو فرع 

التكنولوجيا، وتوقيع عقد عمل بين الطالب والشركة المتخصصة الشريكة والجامعة بعد اجتياز مقابلة و/ أو امتحان 
يتم تحديده من قبل الشركة.

ومستوى جيد من الّلغة اإلنجليزية.

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1434275.5
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الدراسات الثنائية، األعمال الرقمية             

المهارات المكتسبة 
فهم العمليات التجارية وتطبيقات تكنولوجيا 

المعلومات في بيئة األعمال.

شرح مفاهيم وممارسات اإلدارة.

التعرف على المفاهيم المتعلقة بمجاالت العمل 
الرئيسية )المحاسبة واالقتصاد والتسويق والتمويل(.

اإللمام بالمفاهيم الرئيسية في مجال تكنولوجيا 
ونظم المعلومات.

تحديد مشاكل األعمال واقتراح حلول تكنولوجية 
مناسبة.

تعزيز التفكير النقدي.

استخدام التقنيات وتطبيقات تكنولوجيا المختلفة 
الالزمة للممارسات اإلدارة الحديثة.

العمل في فرق متعددة التخصصات.

إثبات القدرة على التواصل مع العمالء بشكل فعال.

إدارة الوقت. 

إظهار المرونة في األفكار الجديدة والحلول البديلة.

إظهار الكفاءات االجتماعية المتطورة ومهارات 
االتصاَل.

ٔاهداف الدائرة 
التعرف على مجموعة واسعة من تقنيات األعمال 

الرقمية التي يحتاج مدراء الغد إلى فهمها. 

القدرة على تطوير المزيج المثالي من المهارات 
اإلدارية والتجارية ومهارات استخدام التطبيقات 

التكنولوجية.

 من خالل التدريب العملي في الشركات ستتاح لك 
الفرصة للبدء في تطبيق ما تعلمته على أرض الواقع 

وستكون جزءا أساسيا من طاقم الشركة.

وسيكون لديك القدرة على تطوير العمليات التقليدية 
الى عمليات رقمية، وذلك من خالل القدرة على تحليل 

االعمال والعمليات المختلفة في المؤسسات والشركات 
وتحديد أماكن التطوير وتحديد وتسخير التطبيقات 

التكنولوجية المناسبة لتحل محل العمليات التقليدية. 

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها بمعدل75 % فما فوق في الفرع العلمي أو االدبي 

أوالريادة واالعمال، وتوقيع عقد عمل بين الطالب والشركة المتخصصة الشريكة والجامعة بعد اجتياز مقابلة و/أو 
امتحان يتم تحديده من قبل الشركة. ومستوى جيد من اللغة اإلنجليزية.

2020
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
يستطيع خريج الدراسات الثنائية 

تخصص إدارة األعمال الرقمية العمل 
في أغلب أنواع المؤسسات )الربحية 

وغير الربحية(، في مختلف الدوائر 
)التسويق الرقمي، إدارة العالقات 

مع الزبائن، إدارة موارد المؤسسات، 
الذكاء الصناعي، إدارة المخاطر، 

مستشار اداري، وغيرها(، أو البدء 
بمشروعه / ها الخاص.

75%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1424275.5
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الدراسات الثنائية، إدارة األعمالالدراسات الثنائية، األعمال الرقمية             

المهارات المكتسبة
فهم واستيعاب آلية عمل الشركات والمنظمات 

والمؤسسات.
 مهارات تواصل متقدّمة، التفكير التحليلي والقدرة 

على حل المشاكل واتخّاذ القرارات.
التفكير السليم النقدي والمنطقي.

تطوير مهارات الخطابة Public Speaking وإنشاء 
.Presentations العروض التقديمية
قراءة وفهم وتفسير البيانات المالية.

إدارة الوقت.
فهم التقّلبات والتغييرات االقتصادية المؤثرّة على 

بيئة األعمال التجارية.
فهم بيئة األعمال الدولية والعوامل المرتبطة بها.

مهارات تمويل الشركات والتحليل المالي.
مهارة تحليل المخاطر.

تطوير خطة عمل لمشروع.
تطبيق مهارات التسويق واإلقناع والتفاوض.

فهم آليات تحقيق األرباح في الشركات المحلية 
والعالمية من خالل تحسين اإلستثمار ورفع قيمة 

األسهم.

ٔاهداف الدائرة 
إكساب الطالب/ة  المعلومات والمعارف النظرية 

وربطها بواقع بيئة األعمال، وذلك من خالل اإلعتماد 
على الحاالت العملية وأساليب المحاكاة بغية ربط 

النظرية بالواقع.
توفير تعليم عالي الجودة إلعداد الطالب لمستقبل 

مهني ناجح والجمع بين المعرفة األكاديمية والخبرة 
في القطاع الخاص.

اكساب الطلبة مجموعة متنوعة من مهارات »الحياة 
اليومية« التي يمكن استخدامها شخصيًا ومهنيًا.

كما تستفيد الشركات من مشاريع تخرج الطلبة التي 
يقومون بتحضيرها حول مواضيع تخص الشركات 

التي يتدربون لديها في الفترة العملية.
إعــداد جيــل متميــز مــن الخريجيــن ذوي الخبــرة 
الذيـن يتصفـون باإلبداع واإلبتكار فـي تخصصهـم، 
تجهيز الطالب بتقنيات إدارة الشركات والمؤسسات 

وتنظيمها من أجل تصميم استراتيجيات النمو 

2016
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
يستطيع خريج الدراسات الثنائية 

تخصص إدارة أعمال العمل في 
أغلب أنواع المؤسسات )الربحية وغير 
الربحية(، في مختلف الدوائر اإلدارية 

)التسويق، المشتريات، شؤون 
الموظفين، المحاسبة، العالقات 

العامة، التسويق الدولي، وغيرها(، أو 
البدء بمشروعه / ها الخاص.

75%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية  أو ما يعادلها بمعدل 75 ٪ فما فوق في الفرع العلمي واألدبي 
والتجاري، وتوقيع عقد عمل بين الطالب والشركة المتخصصة الشريكة والجامعة بعد اجتياز مقابلة و/ أو امتحان 

يتم تحديده من قبل الشركة.
ومستوى جيد من اللغة اإلنجليزية.

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1404275.5
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كلية األعمال واالقتصاد
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات الرئيسية التالية: المحاسبة، إدارة األعمال 
االقتصاد، العلوم المالية والمصرفية، التسويق باإلضافة إلى التخصص الفرعي في أي من 
هذه التخصصات السابقة، وتمنح درجة الماجستير في إدارة األعمال، المحاسبة والضرائب، 

اإلقتصاد والريادة، والتنافسية واقتصاديات التنمية. كما تطرح  الكلية تخصصي إدارة االعمال 
والمحاسبة في حرم الجامعة في بيت حنينا لنيل درجة البكالوريوس.

د. فراس بركات،  
عميد كلية األعمال واإلقتصاد

      الريادة واإلبداع والتميز نواة 
النهضة االقتصادية ونافذة لخلق 

فرص عمل 

خريجطالب

6541,95849%51%

إناثذكور
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2002دائرة االقتصاد 

ٔاهداف الدائرة 
إن المهمة الرئيسية لدائرة اإلقتصاد تركز على 

دعم تلك المهمات لكلية إدارة األعمال واإلقتصاد ، 
وأيضا لجامعة القدس و ذلك عن طريق: )1(  توفير 

جودة عالية في تعليم الطلبة إلعدادهم لحياة مهنية 
ناجحة،)2( تعزيز المعرفة في مجال اإلقتصاد من خالل 

تطبيق النظرية والبحوث الموجهة نحو المشكالت 
البحثية وهذا يجب أن يكون بالنسبة للطلبة وأعضاء 

هيئة التدريس، والمناهج، )3( تزويد المجتمع المحلي 
بالخدمات التي يمكن لها تعزيز المعرفة في مجاالت 
االقتصاد.أخيرا وليس أخرا، على راس أولوياتنا العمل 
في قسم االقتصاد من أجل الوصول الى مكانة بارزة 

ومتميزة في جودة التعليم الجامعي في تخصص 
اإلقتصاد النظري والتطبيقي ليس فقط في فلسطين 

وإنما في المنطقة. من جهة أخرى، نسعى لتمكين 
حصول الطالب على المعرفة النظرية والعملية معا في 

مجال دراسته .  حيث تهتم الدائرة بالجانب العملي 
والتطبيقي عن طريق تزويده بعدد من المساقات 
التطبيقية والدورات التدريبية وورشات العمل، إلى 

جانب المعرفة العلمية.

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

تطرح كلية األعمال واإلقتصاد برنامج اإلقتصاد كتخصص فرعي فقط.

المهارات المكتسبة
يكتسب الطالب العديد من المهارات والقدرات منها 

مهارات اإلتصال والتواصل والقدرة على التحليل 
وإعداد التقارير واألبحاث واتخاذ القرارات والتكيف مع 
البيئة المحيطة والمبادرة، باإضافة إلى إجراء األبحاث 
وتحليل البيانات المالية الصادرة عن األسواق المالية 

والشركات والبنوك.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
وزارة اإلقتصاد

سلطة النقد

الجهاز المركزي لإلحصاء

وزارة المالية

قطاع البنوك

باحث ومحلل بيانات

65%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1424220
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دائرة إدارة األعمال 2002

ٔاهداف الدائرة 
تنطلق مهمة الدائرة من أن الطالب هو الهدف األساسي 

أثناء دراسته وبعد تخرجه وعليه فان الجهد األكاديمي 
يركز على إكساب الطالب المعرفة والمهارات بداًل من 

تلقينها آخذين بعين االعتبار ضرورة حصول الطالب 
على تخصص فرعي بجانب تخصصه الرئيس، فبرامج 

العلوم اإلدارية واإلقتصادية هي برامج متشابكة متداخلة 
فيما بينها وداعمة ومساندة للتخصصات األخرى مثل 

الهندسة والحاسوب والمهن الصحية وغيرها. ألن هذا 
التخصص يزود الطالب بالمعرفة المتنوعة وألنه يمكنهم 

من الحصول على وظائف مختلفة في مواقع كاإلدارة 
اإلستراتيجية والموارد البشرية والتسويق وغيرها. تمكين 

الطلبة ليكونوا رياديين وقادرين على فتح مشاريعهم 
الخاصة. تمّكن الدائرة الطلبة من تدعيم تخصصهم 
الرئيسي وتنويعة من خالل تخصصات فرعية مختلفة. 

تزويدهم بالمعرفة الالزمة باألسواق المحلية وظروفها 
واألنظمة والتشريعات القانونية وبيئة العمل المحلية 

والعالمية.

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

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في إدارة األعمال كتخصص رئيس مع إمكانية 
التخصص الفرعي في أحد التخصصات المتوفرة في الكلية. كما تمنح درجة الماجستير في 

إدارة األعمال, كما تطرح الكلية البرنامج في حرم بيت حنينا 

المهارات المكتسبة
يكتسب الطالب العديد من المهارات والقدرات منها 

مهارات اإلتصال والتواصل والقدرة على التحليل 
وإعداد التقارير واألبحاث واتخاذ القرارات والتكيف مع 

البيئة المحيطة والمبادرة، باإلضافة إلى إجراء األبحاث 
وتحليل البيانات المالية الصادرة عن األسواق المالية 

والشركات والبنوك.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
العمل في كافة القطاعات المختلفة 
سواء في القطاع الخاص أو القطاع 

العام وفي كافة أنواع المنظمات 
الربحية وغير الربحية كون إدارة 

األعمال ذات عالقة مباشرة مع كافة 
أنواع المنظمات بمختلف أهدافها 

وأحجامها وأنواعها.

65%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1234220
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2002دائرة التسويق 

ٔاهداف الدائرة 
الهدف  الطالب هو  الدائرة من أن  تنطلق مهمة 
فان  وعليه  تخرجه  وبعد  دراسته  أثناء  األساس 
الطالب  إكساب  على  يركز  األكاديمي  الجهد 
آخذين  تلقينها،  من  بداًل  والمهارات  المعرفة 
على  الطالب  حصول  ضرورة  االعتبار  بعين 
تخصص فرعي بجانب تخصصه الرئيس، فبرامج 
العلوم اإلدارية واإلقتصادية هي برامج متشابكة 
متداخلة فيما بينها وداعمة ومساندة للتخصصات 
األخرى مثل الهندسة والحاسوب والمهن الصحية 

وغيرها.
 ألن هذا التخصص يزود الطالب بالمعرفة المتنوعة 

التي تمكنه من الحصول على وظائف مختلفة في 
مواقع هامة كالتسويق ووكاالت اإلعالنات لعمل 

خالق ومبتكر

تمكين الطلبة ليكونوا رياديين وقادرين على فتح 
مشاريعهم الخاصة.

تزويدهم بالمعرفة الاّلزمة باألسواق المحلية 
وظروفها واألنظمة والتشريعات القانونية وبيئة 

العمل المحلية والعالمية.

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

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في التسويق كتخصص رئيسي مع إمكانية التخصص 
الفرعي في أحد التخصصات المتوفرة في الكلية. 

المهارات المكتسبة
يكتسب الطالب العديد من المهارات والقدرات منها 

مهارات اإلتصال والتواصل والقدرة على التحليل 
وإعداد التقارير واألبحاث واتخاذ القرارات والتكيف مع 

البيئة المحيطة والمبادرة، باإلضافة إلى إجراء األبحاث 
وتحليل البيانات المالية الصادرة عن األسواق المالية 

والشركات والبنوك.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
العمل في كافة المنظمات الربحية 
والغير ربحية في القطاعات العامة 

والخاصة، والتي تقدم منتجات 
سلعية وخدمية للزبائن والعمالء، 

سواء كانت هذه المنظمات 
مختصة في المنظمات اإلنتاجية أو 

الخدماتية.

65%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1234220
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دائرة المحاسبة 2002

ٔاهداف الدائرة 
تحقيق اهداف الدائرة من خالل اعتمادها على 

استقطاب الكوادر العلمية المؤهلة و توفير الكتب 
والمراجع الحديثة واعتماد خطة دراسية تحتوى في 

مضمونها على الجانب النظري لتمكين الطالب 
من الحصول على النظريات والمفاهيم الحديثة في 
علم المحاسبة، والجانب العملي التطبيقي لتمكين 

الطالب وتطويره للعمل في مهنة المحاسبة بكفاءة 
وقدرة تنافسية في السوق المحلي والخارجي، وتسمح 

دائرة المحاسبة الطلبة للقيام ببحوث التخرج وإجراء 
الدراسات الميدانية من أجل التعرف على مشكالت 

المجتمع المحلي في هذا المجال والمساهمة في إيجاد 
الحلول المناسبة. وتحرص الدائرة على بناء جسور 

التعاون مع المجتمع المحلي والعربي والخارجي من 
خالل مدرسيها وخريجها، ومن خالل العالقات مع 

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

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في المحاسبة كتخصص رئيس مع إمكانية التخصص 
الفرعي في أحد التخصصات المتوفرة في الكلية. كما تمنح درجة الماجستير في المحاسبة 

والضرائب، كما تطرح الكلية البرنامج في حرم بيت حنينا 

المؤسسات المهنية في المحاسبة. والمساهمة في 
تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة واالرتقاء بالممارسة 

المهنية من خالل المشاركة في وضع معايير 
المحاسبة والمراجعة وإعداد الكوادر المهنية الوطنية 

بالمشاركة مع دوائر المحاسبة في الجامعات األخرى 
والمؤسسات والجمعيات المهنية.

المهارات المكتسبة
يكتسب الطالب العديد من المهارات والقدرات، منها 

مهارات اإلتصال والتواصل والقدرة على التحليل 
وإعداد التقارير واألبحاث واتخاذ القرارات والتكيف مع 

البيئة المحيطة والمبادرة، باإلضافة إلى إجراء األبحاث 
وتحليل البيانات المالية الصادرة عن األسواق المالية 

والشركات والبنوك.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
القطاع الخاص بكل محتوياته 

ويشمل الشركات الخاصة بكل انواعها 
واشكالها، شركات التدقيق والخدمات 

المهنية، القطاع العام ويشمل 
المؤسسات الحكومية بكل اشكالها، 

والمنظمات األهلية غير الهادفة للربح، 
البنوك والخدمات المالية باشكالها، 

وغيرها من الشركات والمؤسسات حيث 
ان وظيفة المحاسبة هي نواة اساسية 

في كل المؤسسات.

65%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1234220
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2002دائرة العلوم المالية والمصرفية

ٔاهداف الدائرة 
خلق فهم أساسي للمتطلبات المالية للكيانات 

اإلقتصادية، وفهم أساسي ومعمق ألسواق رأس 
المال، العالقة بين الخطر والعائد، وطبيعة واستحدام 

المشتقات المالية.
تقديم المعرفة األساسية للطالب بالنظريات األساسية 

في التمويل، مع تمكينهم من تطبيق تلك النظريات 
في نماذج لحاالت مبسطة باستخدام البيانات 

المخصصة لذلك.
تدعيم قدرات الطالب في تقديم وتحليل البيانات 

المالية.
تزويد الطالب بالقدرات الاّلزمة لتحليل وتقييم الوضع 

المالي للمؤسسة وتعظيم قيمتها .

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

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في  اإلدارة المالية والمصرفية كتخصص رئيس مع 
إمكانية التخصص الفرعي في أحد التخصصات المتوفرة في الكلية. 

 المهارات المكتسبة
 اإللمام بمبادىء العلوم المالية و المصرفية من خالل 

النظرية و التطبيق.المعرفة بنظام العمل البنكي و 
التمويل. اكتساب المهارات الاّلزمة في أسواق المال 
و شركات الوساطة المالية. فهم األسس التي تقوم 

عليها شركات التأمين. مفاهيم و تطبيقات التمويل و 
اإلستثمار العقاري. قواعد بناء المحافظ االستثمارية

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
البنوك، سلطة النقد، شركات 

التأمين، شركات الوساطة المالية، 
السوق المالي، شركات اإلستثمار، 

الرهن العقاري، مؤسسات اإلقراض 
الصغيرة، و الدوائر المالية في 

كل من مؤسسات القطاع العام و 
القطاع الخاص و المؤسسات شبه 

الحكومية و األجنبية

65%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1234220
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كلية العلوم التربوية 

د. إيناس ناصر،  
عميد كلية العلوم التربوية

      بناة األجيال ... صناع 
المستقبل

خريجطالب

2629397%93%

إناثذكور




تمنح كلية العلوم التربوية درجة البكالوريوس في تعليم المرحلة 
األساسية ورياض األطفال، وعلم النفس، والتربية الخاصة 
كتخصص رئيس مع إمكانية التخصص الفرعي في أي من 

تخصصات الكلية أو تخصصات الكليات األخرى، وكما تمنح درجة 
الماجستير في أساليب التدريس،و اإلدارة التربوية، واإلرشاد 

النفسي والتربوي والتربية الخاصة، ودرجة الدكتوراه في القيادة 
واإلدارة التربوية



79www. a l q ud s . e d u

دائــرة تعليم المرحلة األساسية  
ورياض األطفال

ٔاهداف الدائرة
إعداد طلبة متخصصين في التربية للمرحلة األساسية 

ورياض األطفال، وفق أساليب تربوية حديثة، من 
خالل اكتساب الطلبة للمعارف والمهارات العلمية 

والتطبيقية في هذا الحقل. 
تنمية خبرات مدرسي الصفوف األساسية األولى 

وكفاياتهم وتأهيلهم علميًا وتربويًا وعمليًا.
  تزويد الطالب باألساسيات والكفايات المعرفية 

واألدائية الالزمة لتنمية شخصيات األطفال في 
الصفوف األساسية األولى وتطوير قدراتهم 

ومساعدتهم على النماء والتكيف.
مساعدة الطالب على تهيئة المناخ المناسب لعملية 

تربية األطفال في الصفوف األساسية األولى.

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

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في في تعليم المرحلة األساسية ورياض األطفال  
كتخصص رئيسي مع إمكانية التخصص الفرعي في أي تخصص من تخصصات الكلية او 

الكليات األخرى، كما تطرح الكلية البرنامج في كلية هند الحسيني للبنات/ حرم الشيخ جراح

المهارات المكتسبة
اإلتصال والتواصل مع الطلبة في البيئة المدرسية 

وبشكل خاص في البيئة الصفية. اإلتصال والتواصل 
مع أولياء األمور والزمالء في المهنة. مهارات البحث 

التربوي الهادف إلى إيجاد حلول للمشكالت التربوية. 
إدارة الوقت في التخطيط التربوي )للتدريس وعقد 
ورشات العمل واألنشطة...إلخ(. استخدام المصادر 

التعليمية التعلمية )الحاسوب والمكتبة...إلخ(. مهارات 
عملية ميدانية من خالل التطبيق الفعلي في الميدان 

)المدارس(.
إكتساب الطلبة المهارات األساسية لمواصلة نموهم 

العلمي والمهني كتربويين وباحثين واستشاريين 
قادرين على العمل في مجال الطفولة المبكرة بفاعلية 

والتصدي للمشكالت التي تواجه هذا القطاع.

1996

65%
عام تأسيس الدائرة

 معدل الثانوية العامة أو ما
يعادله

أهم قطاعات عمل الخّريجين
 نظرا لقدرة خريجي الدائرة على

 التعامل مع النظم التربوية المختلفة
 للحاسوب وتطبيق النظريات التربوية

 الحديثة فإن هذه المهارات سوف
 تتيح لهم فرص عمل في المؤسسات

 التربوية المختلفة، مثل المدارس
 األساسية ورياض األطفال، ومؤسسات

 الطفولة المبكرة، أو التي لها عالقة
 بالطفولة. األمر الذي يزود مؤسساتنا
 المحلية بكوادر علمية مؤهلًة تأهياًل

.خاصًا ومتميزًا

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1234220
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دائرة التربية الخاصة 2014

ٔاهداف الدائرة
إعداد متخصصين في التربية الخاصة في ضوء 

حاجات وثقافة المجتمع العربي الفلسطيني مسلحين 
بالمهارات العلمية النظرية والتطبيقية لتلبية حاجات 

المجتمع الفلسطيني .

إعداد متخصصين بالتربية الخاصة مزويدين 
باألساليب العلمية في مجال تطوير البحث العلمي في 

فلسطين .

إعداد متخصصين في التربية الخاصة قادرين على 
إحداث الفرق في مؤتمرات التربية الخاصة العالمية 

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

تعريف بتخصص التربية الخاصة
هو علم يهتم بجانبيه النظري والتطبيقي بالحاجات النفسية والتربوية واإلجتماعية والمهنية للطلبة ذوي االحتياجات 

الخاصة ) الطلبة ذوي الموهبة والتفوق والطلبة ذوي اإلعاقة على اختالفها ( وتعد فلسطين من أكثر الدول حاجة لمثل 
هذا التخصص الرتفاع نسب الطلبة من ذوي اإلعاقة وذلك بسبب ممارسات االحتالل  وتعد جامعة القدس الوحيدة 

على مستوى جامعات الوطن التي تمنح درجة البكالوريوس في التربية الخاصة.  

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في التربية الخاصة تخصصًا منفردًا ورئيسًا مع إمكانية 
التخصص الفرعي في أي من  تخصصات الكلية أو تخصصات الكليات األخرى كما تمنح 

الدائرة تخصصا فرعيا في التربية الخاصة للطلبة من التخصصات األخرى.
كما تطرح الكلية البرنامج في كلية هند الحسيني للبنات/ حرم الشيخ جراح.

المهارات المكتسبة
يؤهل برنامج التربية الخاصة من خالل كلية العلوم 

التربوية الخريج العمل في : 

المدارس الحكومية والمدارس الخاصة معلما ومعلما 
مساندا ومعلما مستشارا .

معلم غرف مصادر أو مشرف في مركز مصادر 

موظف تأهيل في مؤسسات وجمعيات التربية الخاصة 
المنتشرة في الوطن 

مرشدًا تربويًا ونفسيًا في المدارس  الحكومية 
والمدارس الخاصة خاصة المدارس التي فيها دمج 

والمدارس التي فيها غرف مصادر .

مرشدًا نفسيًا وتربويًا ومهنيًا في مؤسسات اإلرشاد 
النفسي للطلبة وألهالي ذوي االحتياجات الخاصة.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
التدريس في غرف المصادر بالمدارس 
العامة ، والعمل في مراكز ومؤسسات 

تربية خاصة على مستوى التدريس 
الجماعي والفردي 

65%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1324165
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2007دائــرة علم النفس

ٔاهداف الدائرة 
 إعداد متخصصين في علم النفس في ضوء حاجات 
وثقافة المجتمع العربي الفلسطيني. تزويد الطلبة 
بالمهارات العلمية النظرية والتطبيقية وتطويرها 

للمساهمة في مجال الدراسات واألبحاث. تزويد الطلبة 
بالمهارات اإلكلينيكية – النفسية لتقديم الخدمات 

النفسية والصحية الفردية والمؤسسية. تحقيق تعاون 
على المستوى الوطني والعالمي مع المؤسسات التي 

تعمل في مجال علم النفس.

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

يقبل الطالب قبول غير مباشر في التخصص ويتقدم بطلب تخصص رسمي مع نهاية العام الدراسي االول او عند 
تحقيق شروط التخصص.

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في علم النفس كتخصص رئيسي مع إمكانية 
التخصص الفرعي في أي من تخصصات الكلية أو تخصصات الكليات األخرى في 

الجامعة.
كما تمنح درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي.

المهارات المكتسبة
يؤهل برنامج علم النفس الخريج  للعمل في العيادات 

النفسية والمستشفيات أو العمل كإخصائي نفسي 
مدرسي وكذلك العمل لدى المؤسسات التي تختص 

باألطفال والبالغين من ذوي االحتياجات الخاصة 
ومؤسسات الصحة النفسية. كما ويتيح الفرصة للطلبة 

الستخدام الوسائل والتقنيات السيكولوجية في 
دراسة الشخصية وطرق تشخيصها، ووسائل البحث 

العلمي في علم النفس، عن طريق المالحظة الدقيقة 
والقياس والتجربة والممارسة والتزود بالمعرفة 

التي تساعد على فهم سلوك اإلنسان، وأسباب هذا 
السلوك. 

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
مؤسسات الصحة النفسية

المؤسسات التربوية

المؤسسات الصحية كالمستشفيات

الشؤون االجتماعية

65%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1324165
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كلية اآلداب
 

د. ليليان فيضي،  
عميد 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، الفنــون الجميــلة، الخدمة االجتماعية، اإلتصال الرقمي، 

والتربية الرياضيه.
كما تطرح برامج الماجستير  في الترجمة التحريرية والشفوية ، علم الجريمة، اللغة 

العربية وادابها، واآلثار اإلسالمية.
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دائــرة اللغة العربية وآدابها

ٔاهداف الدائرة
تسعى الدائرة إلى تحقيق جملة من األهداف، أهمها: 
تمكين الطلبة من إتقان مهارات القراءة، واالستماع، 

والكتابة بشكل صحيح، وإتقان النحو العربي 
وتعريفهم باألجناس األدبية واللغوية المتنوعة، 

قديمها وحديثها. وتعريفهم بمعايير التفكير النقدي، 
وتحليل األدب وتذوقه بشكل سليم، وإجادة التعامل 

مع المصادر األدبية واللغوية.

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

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس وبرنامج الماجستير في اللغة العربية وآدابها، وتوفر 
للطلبة مجااًل للتخصص في اللغة العربية 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
توفر الدائرة معلمين للمجتمع الفلسطيني مؤهَلين 

أكاديميًا وتربويًا للتدريس في المراحل التعليمية 
المختلفة، ومتخصصين قادرين على العمل في مجاالت 

اإلعالم المقروء، والمسموع، والمرئي، والعالقات 
العامة، فضاًل عن تنمية مهارات اإلبداع األدبي لدى 

الموهوبين.
القدرة على التعامل مع الطالب الذين يعانون من 

صعوبات في التعلم خاصة صعوبات النطق وذلك يتأتى 
من المام الدارس بعلم األصوات اللغوي.

1982

65%
عام تأسيس الدائرة

 معدل الثانوية العامة أو ما
يعادله

أهم قطاعات عمل الخّريجين

سلك التعليم في القطاعين العام 
والخاص.

مجال اإلعالم متضمنًا الكتابة وتحرير 
اللغة المكتوبة في الصحف واإلعالم 

المرئي منه واإلذاعي.
التدقيق اللغوي للكتب والمراسالت.

ولدارس اللغة العربية 

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1364165
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دائــرة الخدمة اإلجتماعية 1982

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.

شروط القبول للطلبة من حملة شهادة البجروت: 
معدل البجروت 75 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
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دائــرة اللغة اإلنجليزية

ٔاهداف الدائرة
إعداد متخصصين قادرين على استخدام الّلغة 

اإلنجليزية كوسيلة لإلتصال الفاعل. تأهيل 
متخصصين للخوض في وظائف ومجاالت متنوعة 
في مؤسسات محلية وأجنبية. تدريب كوادر لكي 

يصبحوا قادرين على ممارسة مهنة التعليم. رفد مهنة 
الترجمة بكوادر متخصصة قادرة على الخوض في 

مجال الترجمة من الّلغة العربية الى الّلغة اإلنجليزية 
وبالعكس. تخريج طلبة قادرين على متابعة دراسات 
عليا في مجاالت ذات عالقة مثل اللغويات وتدريس 

اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية واألدب اإلنجليزي.

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية  أو ما يعادلها بمعدل 70 % كحد أدنى والحصول على عالمة 70 % 
وأعلى في مساق الّلغة اإلنجليزية للعلوم اإلنسانية باإلضافة إلى النجاح في إمتحان قبول الدائرة والذي يعقد في نهاية 
السنة األولى واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح. أما بالنسبة للفرعي الفرنسي، فيجب على الطالب/ة الحصول على معدل 

70 % وأعلى في مساقي لغة فرنسية 113 وفرنسي 114.

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في الّلغة األنجليزية وآدابها وتحتضن التخصص الفرعي 
في اللغة الفرنسية، كما وتمنح برنامج الماجستير في الترجمة التحريرية والشفوية. علمًا أن 
التخصص يطرح في حرم الجامعة الرئيس في أبوديس وكلية هند الحسيني للبنات في حرم 

القدس في الشيخ جراح .

المهارات المكتسبة
إكساب الطلبة كفايات تواصلية متقدمة )محادثة 
وكتابة( في استخدام الّلغة اإلنجليزية في الحياة 

العملية. التعرف على اإلستخدامات العملية للحاسوب 
والتعلم اإللكتروني في مجال التعليم والتعلم. تدريب 

الطلبة على مهارة الترجمة التحريرية من العربية 
إلى اإلنجليزية وبالعكس. الفهم المتعمق للثقافة 
األنجلوساكسونية لتشكل قاعدة في التواصل عبر 

الثقافات.

1996
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
المدارس الحكومية والخاصة 

والعالقات العامة والدولية والتواصل 
واإلتصال والترجمة في المؤسسات 

الحكومية والمنظمات غير الحكومية 
والدولية. 

70%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1364165
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دائــرة الّتربية الرّياضية 1999

ٔاهداف الّدائرة
إعداد طلبة متخصصين في التربية الرياضية وفق 

أساليب تربوية حديثة وذلك من خالل إكساب الطلبة 
للمعارف والمهارات العملية والتطبيقية في هذا المجال. 

تخريج مدرسين ومدربين مؤهلين للتربية الرياضية 
يمكن أن ينخرطوا وبشكل مباشر في المدارس واألندية 
الرياضية. تخريج مدرسين للمراحل التعليمية األولى في 
المدارس وذلك من خالل برنامج تخصص فرعي تربية 
رياضية. إعداد كوادر رياضية للمشاركة في النشاطات 

الجماعية والفردية المحلية والدولية.
رفد المنتخبات الفلسطينية بالالعبين لألنشطة 

الرياضية المختلفة محليًا ودوليًا. تأهيل كوادر 
تحكيمية لأللعاب المختلفة.

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها بمعدل  60 %  كحد أدنى.

كما أن هناك قبوال للرياضيين المميزين وبشروط خاصة. والخلو من األمراض ، مع إحضار شهادة تثبت ذلك . واجتياز 
امتحان القدرات الخاص بالدائرة .

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في  التربية الرياضية كتخصص رئيس مع إمكانية 
التخصص الفرعي في أحد تخصصات الكلية أو الكليات االخرى. علمًا أن التخصص يطرح في 

حرم الجامعة الرئيس في أبوديس وجمعية برج اللقلق في حرم القدس في البلدة القديمة.

المهارات المكتسبة
إتقان جميع المهارات األساسية لأللعاب الرياضية. 

معرفة القوانين والتعليمات الخاصة بكل لعبة رياضية. 
التعرف على اإلصابات المختلفة في الجسم وكيفية 

عالجها. التعرف على أنواع التغذية الاّلزمة للرياضيين 
لممارسة األنشطة الرياضية. تنظيم وإدارة البطوالت 

والمهرجانات واألنشطة المختلفة. إدارة المخيمات 
والرحالت والمعسكرات الكشفية. تدريس حصص 

التربية الرياضية في المدارس.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
مدرس تربية رياضية ولكافة المراحل.

مدربًا ألحدى األلعاب الرياضية في أي 
من المراكز واألندية واالكاديميات. 

اداري في أي مؤسسة رياضية حكومية 
أو أهلية ) نادي، اتحاد، لجنة اولمبية، 

مجلس اعلى...

موظفًا في أي من مؤسسات المجتمع 
المدني والمنظمات المختلفة.

موظفًا في احد مجاالت الرياضة 
الحديثة ) مراقب مباريات، منظم احداث 

رياضية،  تسويق رياضي....(

60%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1424176
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دائــرة الفنون الجميلة

ٔاهداف الدائرة
رفد المجتمع الفلسطيني بعدد من الخريجين 

المؤهلين من الناحية األكاديمية والمهنية والتربوية 
والثقافية للمساهمة في مسيرة التعليم والبناء العام 

للثقافة الفلسطينية المعاصرة والذي يشكل الفن 
التشكيلي والموسيقى أحد أهم مرتكزاتها. نشر الوعي 

بأهمية الفن التشكيلي والموسيقى واإلرتقاء بوعي 
الجمهور فنيًا. تنشئة جيل متخصص أكاديميًا ومهنيًا 

في حقل الفنون التشكيلية والعلوم الموسيقية. 
العناية بالتراث الفني والموسيقي الفلسطيني والعمل 

على تطويرهما.

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها بمعدل  60 %  كحد أدنى.

باإلضافة إلى امتالك الموهبة واإلستعداد الفطري واجتياز المقابلة الشخصية  وامتحان القبول.

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في الفنون الجميلة كتخصص رئيسي أو منفرد وتحتضن 
تخصص التصميم الجرافيكي، وتخصص التربية الموسيقية كتخصصات فرعية.

المهارات المكتسبة
إمتالك المهارات الفنية الخاصة بالرسم واأللوان 

والتشكيل )نحت وخزف والجرافيك واألشغال اليدوية، 
وتلك الخاصة بالعزف والتأليف والتذوق الموسيقي(. 
القدرة على محاكاة ورسم األشكال وإسقاطها وفهم 
أسس وقواعد وأساليب الرسم والتمكن من مختلف 

التقنيات الفنية. إدراك أثر الفن والموسيقى في تطور 
الفكر اإلنساني. اإللمام بتاريخ الفن والموسيقى 

وتطورهما في مختلف العصور. التعرف على مفهوم 
الفن والموسيقى ودورهما في المجتمعات اإلنسانية. 

معرفة وإدراك أسس التربية الفنية والتربية 
الموسيقية وأساليبهما.

1998
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
سلك التعليم 

المراكز الثقافية 
التصميم الجرافيكي

مراكز  ومؤسسات التصميم  الداخلي 

60%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1364165
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1998

ٔاهداف الّدائرة 
نسخة مطورة جديدة وريادية من برنامج اإلعالم 

في الكلية، يأخذ في عين االعتبار متطلبات السوق 
واحتياجات المجتمع المتجه نحو المعلوماتية والرقمنة 

بقوة، مما أعاد تشكيل أدوات وأساليب العمل 
اإلعالمي برمته بدمج بعض مجاالت التفاعل االنساني 

الحاسوبي والتصميم التفاعلي في صحافة ريادية. 
البرنامج يتيح ثالثة تخصصات فرعية: العالقات 

العامة واإلعالم الرقمي، المرئي-المسموع، التصميم 
للتفاعل. ويشمل التخصص مسار تدريب الزامي بواقع 

240 ساعة تدريب.

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

 باإلضافة إلى تجاوز المقابلة الشخصية وامتحان المستوى بتقدير جيد جدًا. تجاوز مساق مدخل في االتصال 
الرقمي بمعدل 70%.

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في اإلتصال الرقمي وتوفر للطلبة مجااًل للتخصص في 
اإلعالم والتلفزة بثالثة أساليب هي: التخصص المنفرد، والتخصص الرئيس، والتخصص 

الفرعي في حرم البيرة/رام اهلل

المهارات المكتسبة
تعزيز المهارات الفنية والتحليلية التطبيقية في 
صحافة البيانات، السرد الرقمي، تقنيات تحليل 

البيانات، تطوير التطبيقات، االنتاج للشاشة، صناعة 
الفلم، صناعة المحتوى التفاعلي. كسر النمطية في 

المدخالت والمخرجات التي يتصف بها هذا التخصص 
منذ عقود الذي كان يستهدف خريجي توجيهي 
األدبي. اآلن، خريجو فروع العلمي والتكنولوجي 

يمكنهم االستفادة من الفرص التي أتاحها الدمج 
الوثيق بين االنسانيات والتكنولوجيا والبرمجيات.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين

تطوير المنصات الرقمية والتطبيقات 
وصناعة المحتوى التفاعليالكتابة 
لإلعالم الرقمي، االنفوجرافيكس 

والقصص الرقمية، التصميم 
البصري، تحليل البيانات ومحتوى 

مواقع التواصل وتحديد االهتمامات 
والمؤشرات، الحمالت اإلعالمية 

الرقمية والمناصرة، دراسات علم 
االجتماع الرقمي واالنثروبولوجي 
الرقمي، صحافة الذكاء الصناعي، 

تصميم وتطوير التطبيقات 
وواجهات الويب، البحث العلمي 
في االنسانيات الرقمية، كتابة 

تحليل األفالم والدراما. االستشارة 
اإلعالمية، وإدارة الحمالت والمناصرة 

الرقمية، واأللعاب. العمل في مجال 
تقنيات التعليم عن بُعد والتعليم 

االلكتروني.

65%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

دائــرة اإلعالم والتلفزة

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1203275
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كلية الدعوة وأصول الدين
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في تخصص الدعوة وأصول الدين، وتخصص الفقة 

والتشريع كتخصص رئيس، كما تمنح درجة الماجستير في تخصص أصول الدين، وتخصص 
الفقة والتشريع وأصوله. 

د. عروة صبري ،  
عميد كلية الدعوة واصول الدين

      من ُيرد الله به خيرًا يفّقه 
في الدين 

خريجطالب

10597738%62%

إناثذكور
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دائرة الدعوة وأصول الدين 1978

ٔاهداف الدائرة 
التركيز على دراسة )علوم القرآن والتفسير( و)الحديث 

وعلومه( و)العقيدة اإلسالمية( و)الملل والنحل( 
و)مقارنة األديان( و)علوم الدعوة( و)الثقافة اإلسالمية( 

و)القضايا اإلسالمية المعاصرة( وغير ذلك.  توفير 
الكفاءات العلمية والشرعية القادرة على البحث 

العلمي وسد حاجة المجتمع من الدعاة والمدرسين 
المتخصصين والدعاة المشتغلين بالوعظ واإلرشاد 

والعلماء العاملين.  العمل على نشر الوعي الديني من 
خالل توضيح المفاهيم الصحيحة للدين.  العمل على 

تعزيز القيم واألخالق اإلسالمية بين أفراد المجتمع.

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

تمنح الدائرة درجة البكالوريوس في تخصص الدعوة وأصول الدين كتخصص رئيسي أو 
فرعي. كما تمنح درجة الماجستير في أصول الدين.

المهارات المكتسبة
العمل على تأهيل الطالب كمحترف في تخصصه، 

والقدرة على التواصل مع الجمهور برؤية ثاقبة، وحل 
المشكالت اإلجتماعية الملحة واالضطرارية، على 

سبيل المثال وليس الحصر: أساليب تدريس التربية 
اإلسالمية وتدريب الطالب على مخاطبة الجمهور من 

خالل وسائل متنوعة منها الخطبة والندوة والدرس 
والموعظة ومهارات اإلتصال الجماهيري ومعرفة 

مستفيضة عن قانون األحوال الشخصية المعمول به 
في المحاكم وكيفية المرافعة أمام المحاكم وإعداد 

التسويات في تقسيم الميراث والتركات.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
سلك التعليم

القضاء الشرعي
المحاماة الشرعية

ووزارة األوقاف،
مراكز األبحاث.

65%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1474148.5
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1978دائرة الفقه والتشريع

ٔاهداف الدائرة
التركيز على دراسة قدٍر كافٍ من الدراسات في الفقه 
وأصوله بما فيها عبادات ومعامالت وأنظمة ومناهج 

فقهاء والمواد المساندة لهذه العلوم. توفير الكفاءات 
العلمية والشرعية لسد حاجة المجتمع من المدرسين 

المتخصصين والقضاة الشرعيين وأئمة المساجد.

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

تمنح الدائرة درجة البكالوريوس في تخصص الفقه والتشريع كتخصص رئيسي وفرعي.
وتمنح درجة الماجستير في الفقه والتشريع وأصوله، وتمنح درجة الدكتوراه في الفقة 

وأصولة.

المهارات المكتسبة
إكتساب الطالب القدرة على القيام بمهام جليلة منها 

تدريس التربية اإلسالمية واللغة العربية والوعظ 
واإلرشاد وتولي الوظائف المتعلقة بها.  تأهيل الطلبة 
لتعليم الناس األحكام الشرعية المتعلقة بجميع مناحي 

الحياة في العبادات والمعامالت والجنايات واألحوال 
الشخصية واألنظمة اإلسالمية.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
سلك التعليم

القضاء الشرعي، 
المحاماة الشرعية

 ووزارة األوقاف،
مراكز األبحاث

65%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1474148.5
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برنامج اإلقتصاد والتمويل اإلسالمية 2020

ٔاهداف الدائرة 
تتمثل أهداف برنامج االقتصاد والتمويل اإلسالمي 

بما يلي:

القدرة على إظهار مزايا التمويل اإلسالمي وخصائصه، 
والتفريق بين المصارف اإلسالمية والمصارف 

التقليدية.

إعداد طليعة رائدة من المتخصصين في االقتصاد 
اإلسالمي والمصارف اإلسالمية للعمل في مختلف أوجه 

النشاط اإلقتصادي واإلداري في المجتمع مع تميزها 
عن غيره بقاعدة معرفية اسالمية.

تمكين الخريجين من العمل في مجاالت المؤسسات 
والهيئات ومنظمات األعمال اإلسالمية اإلقليمية 

والدولية المختلفة وكذا المصارف اإلسالمية.

إمداد المجتمع بالكفاءات العلمية والعملية ذات 
التخصص في تطبيقات اإلقتصاد اإلسالمي، كالصيرفة 

اإلسالمية، والتأمين اإلسالمي ومؤسسات الزكاة 
واألوقاف وغيرها. 

اإلسهام في التأصيل اإلسالمي المعاصر للعلوم 
المالية، وطرح البدائل اإلسالمية، وعلى وجه 

الخصوص في مجال اإلقتصاد اإلسالمي والمصارف 
اإلسالمية والمعامالت المالية المعاصرة.

شروط القبول في الّدائرة 
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية  أو ما يعادلها بمعدل 70 ٪  كحد أدنى.

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في تخصص الدعوة وأصول الدين كتخصص رئيسي أو 
فرعي.  كما تمنح درجة الماجستير في أصول الدين.

المهارات المكتسبة
مهارات المعرفة والفهم:

توضيح أسس التمويل التقليدي واإلسالمي ومصادر 
التمويل في اإلقتصاد اإلسالمي و شرح دور اإلستثمار 

في النمو االقتصادي.

المهارات الذهنية:
المقارنة بين البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية

المقارنة بين النظرية اإلقتصادية اإلسالمية والنظرية 
الرأسمالية

 معرفة مبادئ االحصاء والمحاسبة والرياضيات العامة
المقارنة بين التأمين التقليدي والتكافلي.

المهارات المهنية والعملية:
معالجة أنواع النقود وتطورها ووظائفها المعيارية من 

وجهة نظر إسالمية عرض نظريات التأمين التقليدي 
والتعاوني و إظهار دور اإلستثمار في النمو اإلقتصادي

المهارات العامة االنتقالية:
الثناء على النظام اإلسالمي في كافة المجاالت وخاصة 

المجال اإلقتصادي.

عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
البنوك اإلسالمية والتجارية

شركات التأمين التجاري والتعاونية
مؤسسات التمويل اإلسالمي.
الشركات التجارية التقليدية 

واإلسالمية.
الرقابة الشرعية على المؤسسات 

المالية اإلسالمية.
تقديم االستشارة الشرعية 

للمؤسسات اإلسالمية.
مؤسسات الزكاة واألوقاف 

اإلسالمية. 
التدقيق الشرعي واالستثمار

70%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1474148.5
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كلية القرآن والدراسات اإلسالمية

      خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه 

خريجطالب

444,03234%66%

إناثذكور




د. عروة صبري ،  
عميد كلية القرآن والدراسات االسالمية

تمنح الكلية  درجة البكالوريوس في تخصص القرآن والدراسات االسالمية 
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1996
عام تأسيس الدائرة

أهم قطاعات عمل الخّريجين
سلك التعليم

وزارة األوقاف في مجال اإلمامة 
والوعظ والخطابة واإلشراف على 

مراكز تحفيظ القرآن الكريم 
المراكز المهتمة بالدراسات القرآنية، 

سلك اإللقاء الشرعي واإلفتاء 
باإلضافة إكمال الطالب لدراسته 

العليا

ٔاهداف الدائرة
توفير عدد من المتخصصين في )علم القراءات( و 
)علم التفسير( لسد حاجة المجتمع المحلي وإعداد 

جيل من الخريجين على أسس علمية وتربوية سليمة.  
العمل على نشر الوعي الديني والثقافة اإلسالمية من 
خالل توضيح المفاهيم الصحيحة للدين. العمل على 

تعزيز القيم واألخالق اإلسالمية بين أفراد المجتمع 
الفلسطيني.

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

تطرح الدائرة برنامج البكالوريوس في تخصص القرآن والدراسات اإلسالمية

المهارات المكتسبة
توفير الكفاءات العلمية الشرعية لسد حاجة المجتمع 
من الدعاة والمدرسين وأئمة المساجد والمحفظين 

في مراكز تحفيظ القرآن.  العمل على نشر علم 
القراءات، التشجيع على حفظ كتاب اهلل.  منح الطلبة 

العديد من المهارات المعرفية والذهنية والمهنية، 
من هذه المهارات، على سبيل المثال وليس الحصر، 
أساليب تدريس التربية اإلسالمية وتدريس الطالب 

على مخاطبة الجمهور من خالل وسائل متنوعة منها 
الخطبة والندوة والدرس والموعظة والتدريب على 

تالوة وتجويد القرآن الكريم.

65%
 معدل الثانوية العامة أو ما

يعادله

دائرة القرآن والدراسات اإلسالمية

رسوم الساعة )شيكل(عدد سنوات التخصصعدد ساعات التخرج
 1504148.5
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د. صفاء الظاهر،  
مدير وحدة المساعدات المالية الطالبية

      التعليم الجامعي حق لكل طالب 
بغض النظر عن الوضع اإلقتصادي او 

االجتماعي، وعليه لن يكون المال عائق 
امام طموح الطلبة



دائرة المساعدات المالية الطالبية
إيمانًا بدور التعليم في إحداث التغيير وتقدم المجتمعات، وألهميته في صقل وبلورة األفكار والتوجهات وانطالقًا 

من إيمان جامعة القدس بحق الطلبة في الحصول على تعليم جيد دون النظر لقدرتهم االقتصادية، فقد جاءت 
فكرة إنشاء وحدة المساعدات المالية الطالبية عام 2005 لتساهم من خالل عملها الدؤوب والمستمر في 

استثمار شبكة تواصل ممتدة عبر العالم، وبناء شراكات مع مؤسسات وهيئات وأفراد معنيين بصون ودعم هذا 
الحق. لذا تسعى وحدة المساعدات المالية الطالبية إلى تأمين أكبر قدر ممكن من الدعم المادي، بحيث يتيح 

للطلبة المميزين والمحتاجين فرص تغطية تكاليف دراستهم الجامعية. وتعمل الوحدة جاهدة على توسيع 
وتوطيد شبكة عالقاتها مع المانحين المحليين والدوليين وبناء شراكات جديدة. 

تحرص دائرة المساعدات المالية على مراعاة معايير واسس النزاهة والشفافية في إجراءاتها. لذلك تم مؤخرًا 
تصميم برنامج إلكتروني خاص بالدائرة، يقوم الطالب فيه بتعبئة بياناته المتعلقة بوضعه اإلقتصادي 

واإلجتماعي من خالل البورتال الخاص به، حيث يقوم البرنامج بمعالجة كافة البيانات وتبويبها على أساس 
مجموع النقاط، ويتم ترتيب الطلبة األكثر حاجة الى األقل حاجة. بعد ذلك يقوم الطالب المحتاج الذي تم 

ترشيحه إلكترونيا إلحدى المنح المالية بتقديم األوراق الثبوتية الالزمة لقسم المسح اإلجتماعي بالدائرة، ومن 
ثم يتم دراسة ملفه وتقدير قيمة المساعدة له مع توخي العدالة في التوزيع. هذا باإلضافة إلى القوائم التي تعد 

وفق شؤروط المانحين أنفسهم اذا ما تطلب االمر ذلك . 
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على الراغبين في الترشح للمنح زيارة صفحة الجامعة للحصول على طلب المنحة وتسليم الطلب لوحدة المساعدات 
www.alquds.edu :الطالبية/أبوديس، والحصول على المزيد من التفاصيل ومعايير القبول الخاصة بها

www.alquds.edu/en/students/financial-aid.html :أو اإلتصال بالموقع اإللكتروني لوحدة المساعدات الطالبية
هاتف:   02-2791295 

2005

5,000

$7.6M

عام تأسيس المنحة

طالب مستفيد من المنحة

مجموع المنح المقدمة

المنح المقدمة 
أواًل: المساعدات المالية المقدمة 

من قبل الجامعة
- منح الئحة التفوق الفصلي األكاديمي

 - إعفاء الطلبة الرياضيين
- اإلعفاءات ألبناء الشهداء )خاضعة للشروط(

- اإلعفاءات المقدمة للمجتمع المحلي
- اإلعفاءات للطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة 

    )خاضعة للشروط(
-منح التعليم العالي- منحة الشهيد ياسر 

عرفات 

ثانيًا :المساعدات المقدمة من 
جهات خارجية

يتم اختيار الطلبة لإلستفادة من المنح عبر إحدى الطرق 
التالية:

ترشيح أسماء الطلبة من قبل المؤسسة الداعمة

تنسيب األسماء من قبل دائرة المساعدات بعد اإلعالن عن 
توفر المنحة والرجوع لملفات المسح اإلجتماعي اإللكتروني، 

األخذ باالعتبار شروط ومعايير المنحة . على ان يكون 
الطلبة حاصلين على معدل تراكمي بمستوى جيد ومن ذوي 
الوضع اإلجتماعي الصعب، كاأليتام والطلبة ذوي اإلحتياجات 
الخاصة والطلبة الذين عائلتهم مسجلة لدى وزارة الشؤون 

االجتماعية، وممن لديهم أكثر من أخ أو أخت في الجامعات أو 
كان أحد أفراد األسرة يعاني من أمراض أو إعاقات، الخ....

آلية العمل
تقوم دائرة المساعدات باإلتصال المباشر والتنسيق 
المتواصل مع الجهات الداعمة لمتابعة تنفيذ المنح 

وتزويد الجهة الداعمة بكافة التقارير الالزمة، كسند 
القبض وكشف عالمات واإلحصائيات ذات العالقة.

ثالثًا: صندوق إقراض الطلبة - 
وزارة التعليم العالي

 يعتبر صندوق اإلقراض هيئة إدارية مستقلة. وتكمن 
مهمته في المشاركة الفاعلة في تعزيز وتطوير ودعم 

طلبة فلسطين في مرحلة البكالوريوس ومرحلة 
الدبلوم، بال تحيز أو تمييز على أساس الطائفة أو 

الدين أو الجنس أو اإلنتماء السياسي، فالكل سواء 
وله الحق في التعليم.

آلية تقديم الطلب
يتم اإلعالن عن بدء تقديم طلبات القروض عبر 

الموقع اإللكتروني www.iqrad.edu وعلى

لوحة اإلعالنات في كافة مرافق الجامعة وفي مكتب 
دائرة المساعدات المالية. 

يقوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص بالقروض من 
خالل الموقع وإرفاق جميع األوراق الثبوتية

الالزمة والتي تقدم إلى مكتب دائرة المساعدات 
المالية في الوقت المحدد الذي يعلن عنه في حينه.
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العالقات األكاديمية الدولية

       بوابة جامعة القدس لطلبتها 
الستكشاف العالم من خالل برامج 

التبادل األكاديمي.



مكتب العالقات األكاديمية الدولية
» بوابة جامعة القدس لطلبتها الستكشاف العالم من خالل برامج التبادل األكاديمي«

يعنى مكتب العالقات األكاديمة الدولية في جامعة القدس بفتح أفاق لطلبة الجامعة للتعاون 
األكاديمي مع جامعات عالمية ذات مستوى أكاديمي مرموق في مختلف أنحاء العالم من خالل إبرام 

اتفاقيات التعاون التي تهدف إلتاحة الفرصة للطلبة لقضاء فصل دراسي كامل ما بين 4 الى 6 شهور 
في تلك الجامعات العالمية الشريكة مع  جامعة القدس، جنبًا إلى جنب مع األهتمام بتوفير الدعم 

المالي الاّلزم لتغطية تكاليف المشاركة ببرنامج التبادل الطالبي.
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الخدمات التي يقدمها مكتب العالقات األكاديمية الدولية للطلبة:
التبادل األكاديمي هو من أفضل التجارب التي يعيشها الطالب الجامعي خالل فترة التحاقه بدرجة البكالوريوس 

والماجستير. وتتيح برامج التبادل األكاديمي الفرصة لطلبة جامعة القدس لقضاء فصل أكاديمي في إحدى الجامعات 
الشريكة لدراسة مساقات تتناسب وخطتهم األكاديمية  ويتم إحتسابها ضمن العبء االكاديمي في جامعة القدس بعد 

اإلنتهاء من المشاركة ببرنامج التبادل الطالبي.
وقد اهتمت جامعة القدس بإبرام شراكات دولية مع مختلف الجامعات والمؤسسات ذات الصلة في دول في اإلتحاد 
األوروبي والواليات المتحدة األمريكية وفي مختلف التخصصات األكاديمية وذلك إلعطاء الفرصة لكل طالب يلتحق 

بجامعة القدس لقضاء فصل أكاديمي في جامعة أجنبية. 

ويشمل ذلك تخصصات )الطب وطب االسنان للتدريب 
السريري، الهندسة، العلوم، القرآن والدراسات اإلسالمية، 
اللغة العربية وآدابها، اإلعالم، وجميع البرامج األكاديمية 

التي تطرحها الجامعة(.

تسعى جامعة القدس على الدوام لتوسيع وتطوير 
شراكتها مع مختلف الدول ابتداًء من تركيا، البرتغال، 

اسبانيا، ايطاليا فرنسا، جمهورية التشيك، المانيا، 
بلجيكا، بولندا إلى الدنمارك، المملكة المتحدة، فنلندا، 

وصواًل إلى السويد وباالضافة إلى الواليات المتحدة 
األمريكية.

التغطية المالية:
تتنوع النغطية المالية للمشاركة ببرامج التبادل الطالبي 

حسب طبيعة الشراكة، فمنها ما يندرج تحت إطار 
برنامج ارسمس بلس الذي يغطي تكاليف السفر ويوفر 
مبلغ شهري لتغطية نفقات المعيشة والسكن في البلد 

المضيف.
منها برنامج موالنا الذي يقتصر على الشراكة مع 

الجامعات في تركيا و يغطي تكاليف المعيشة والسكن 
خالل فترة التبادل في تركيا، باإلضافة إلى الشراكات 

الثنائية التي تعتمد على التمويل الجزئي من الجامعة.

المؤهالت المطلوبة للمشاركة 
ببرامج التبادل الطالبي :

أن ال يقل المعدل التراكمي للطالب عن %80 في الجامعة
أن يمتلك الطالب مهارات اللغة االنجليزية بمستوى ال يقل 

B2 عن
-أن يقضي الطالب فصليين دراسيين في جامعة القدس 

قبل وبعد المشاركة ببرنامج التبادل الطالبي

ومن الجدير ذكرة أن الشراكات الثنائية تعطي الفرصة 
للطلبة األجانب فرصة قضاء فصل دراسي في جامعة 

القدس مما يتيح الفرصة لطلبة جامعة القدس لتذوق 
ثقافة البلد األجنبي وتقبل األخر وهو في جامعته، جامعة 

القدس، ووطنه فلسطين.
وفي هذا الصدد يؤكد طلبة جامعة القدس الذين 

استفادوا من برامج التبادل األكاديمي أنها تجربة مميزة 
على الصعيد األكاديمي وذلك الكتسابهم لغة أجنبية 
إضافًة لّلغة العربية واإلنجليزية من خالل قضاء فترة 
ال تقل عن 5-4 شهور في بلد أجنبي. وعلى الصعيد 

الشخصي فقد أغنت برامج التبادل تجربتهم الحياتية 
من خالل اعتمادهم على أنفسهم وأتاحت لهم الفرصة 
للتعريف بالهوية الفلسطينية والحضارة العربية و اتاحت 

لهم الفرص إلكمال الدراسات العليا في الجامعات الشريكة. 

2010

200
عام التأسيس

طالب مستفيد من التبادل

معلومات اإلتصال لمكتب العالقات االكاديمية الدولية
acad,cooperation@admin.alquds.edu:االيميل

https://alquds.edu/ar/international-ar/scholarships-and-scholarly-activities-ar.html الصفحة االلكترونية
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