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برنامج اليوم األول: االثنين 01/08/2022

المكانالنشاطالموعد

مدرج مكتبة منيب المصريحفل االفتتاح

المدخل الرئيسي مجمع االستقبال09:00 - 09:45
االنشطة

مدرج مكتبة منيب المصريالنشيد الوطني + الفاتحة + ترحيب بالطلبة واألهالي10:00 - 10:05

مدرج مكتبة منيب المصريكلمة رئيس الجامعة10:05 - 10:15

مدرج مكتبة منيب المصريكلمة وزارة التعليم العالي10:15 - 10:25

كلمة الراعي الماسي10:25 - 10:35

مدرج مكتبة منيب المصريعرض فيلم عن جامعة القدس10:35 - 10:45

االنتقال الى قاعة االنشطة للتعرف على الكليات متواجد 11:00
الكليات ومندوبين عنها

قاعة االنشطة

متاحة من 9:00 حتى 3:00

الساحات الخارجية لكليات فقرات أنشطة ترفيهية11:30 - 3:00
الجامعة

حرم ابوديسجولة كليات الجامعة + زيارة المتاحف )اختياري(خالل اليوم

برنامج يومي الثالثاء واالربعاء 2,3/08/2022 

المكانالنشاطالموعد

المدخل الرئيسياالستقبال 09:00  

قاعة االنشطة الطالبيةزاوية التعرف على الكليات والتخصصات09:00 - 15:00

مجمع االنشطة الطالبيةتعبئة طلب التحاق مجاني09:00 - 15:00

جولة كليات الجامعة + زيارة المتاحف10:30 - 10:40

  “ أيام جامعة القدس “



يتخلل “أيـــــــام جامعــــــــة القــــــــدس” االنشطة التالية:

المكان: الساحات الخارجية ومداخل الكليات في حرم الجامعة الرئيس

أسبوع طبي: متوفر على مدار األسبوع زوايا تخصصية في مدخل المجمع الصحي طيلة أيام هذا األسبوع وستضم هذه 
الزوايا :

زاوية طب األسنان	 

زاوية الطب المخبري 	 

زاوية العالج الطبيعي	 

زاوية الصحة العامة 	 

زاوية التمريض 	 

زاوية الطب البشري 	 

زاوية الصيدلة 	 

زاوية لياقة بدنية: كل يوم من أيام األسبوع المفتوح بدًأ من اليوم الثاني سنقوم بعمل تمارين لياقة بدنية جماعية في 
منطة الجيم الخارجي الذي تم إنشاءه من قبل عمادة شؤون الطلبة واالغاثة الطبة وتكون هذه التمارين يوميًا من الساعة 

8:00 – 10:00 صباحًا , المشاركة فيها مفتوحة للطلبة والموظفين والزوار.

مسابقات حركية متنوعة: مسابقات رياضية داخل الجامعة بتنظيم من دائرة التربية الرياضية )يتخللها توزيع جوائز(

مسابقة ثقافية ترفيهية يومية: مسابقات يوميًا تبدأ من اليوم الثاني و المشاركة فيها تكون بمجموعة وليست فردية 
في كل يوم يشارك 10 فرق في كل فريق 5 مشاركين, وستكون هناك أسئلة للجمهور.

بازار أشغال يدوية ومنتجات بيتية: مدخل مبنى نجاد زعني) كلية الهندسة( سوق لبضائع من صنع الطلبة والمجتمع 
المحلي خالل ايام النشاط

مسابقة البحث عن الكنز: يتم توزيع نماذج مختلفة على الطلبة الزوار فيها عدة أسئلة متنوعة عن الجامعة واجابة كل سؤال 
موجودة عن شخص واحد او مكان في الجامعة ومن خالل هذه المسابقة سيقوم الطالب الوافد بالتعرف عاالقل على 

10 مواقع مختلفة بالجامعة وعند تسليم نموذج المسابقة بعد اتمام جميع االسئلة يحصل على جائزة قد تكون بها مواد 
تسويقية ودعائية للجامعة مثل حقيبة, دليل االلتحاق, كأس عليه شعار الجامعة و Flash memory  منسوخ عليها افالم عن 

الجامعة 



التخصصات المطروحة لدرجة البكالوريوس على الفصل االول 2023/2022 

التخصصالكليةمكان الدراسة

الحد 
األدنى 
لمعدل 
الثانوية 
العامة

فرع الثانوية 
العامة

كلية الدعوة وأصول حــــرم ابوديس
الدين 

جميع الفروع%65الدعوة وأصول دين, الفقه والتشريع

كلية الدعوة وأصول حــــرم ابوديس
الدين 

جميع الفروع%70اقتصاد والتمويل اإلسالمي

كلية القرآن حــــرم ابوديس
والدراسات 
اإلسالمية

جميع الفروع%65القرآن والدراسات اإلسالمية

كلية القدس بارد حــــرم ابوديس
لآلداب والعلوم

العلوم الطبيعية: األحياء, علم الحاسوب, علم 
الوراثة واألحياء الجزيئية

علمي, صناعي, 80%
تكنولوجيا 
المعلومات

كلية القدس بارد حــــرم ابوديس
لآلداب والعلوم

العلوم االجتماعية: العلوم االقتصادية, العلوم 
السياسية, الدراسات الحضرية وتطبيقات 

فراغية, حقوق اإلنسان والقانون الدولي, الفكر 
االجتماعي “االقتصاد والسياسات العامة”

جميع الفروع80%

كلية القدس بارد حــــرم ابوديس
لآلداب والعلوم

العلوم االنسانية: األدب والمجتمع , االتصال 
الرقمي

جميع الفروع80%

كلية القدس بارد حرم بيت حنينا 
لآلداب والعلوم

جميع الفروع%80االتصال الرقمي

علمي%93لحملة شهادة البجروت )المسار العادي(كلية الطب البشريحــــرم ابوديس

علمي%97.5المسار العادي لحملة توجيهي عام 2022  كلية الطب البشريحــــرم ابوديس

علمي%95المسار الموازي لطلبة التوجيهيكلية الطب البشريحــــرم ابوديس

علمي%90المسار العاديكلية طب األسنانحــــرم ابوديس

علمي%85المسار الموازيكلية طب األسنانحــــرم ابوديس

علمي%80الصيدلةكلية الصيدلةحــــرم ابوديس

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

علمي%82العلوم الطبية المخبرية  )المسار الموازي(كلية المهن الصحيةحــــرم ابوديس

علمي%80العلوم الطبية المخبرية  )قبول مشروط(كلية المهن الصحيةحــــرم ابوديس

علمي%75العالج الطبيعي          )المسار العادي(كلية المهن الصحيةحــــرم ابوديس

علمي%70العالج الطبيعي        )المسار الموازي(  كلية المهن الصحيةحــــرم ابوديس

علمي%85التخدير واالنعاش    كلية المهن الصحيةحــــرم ابوديس

علميالتخدير واالنعاش    )تجسير(كلية المهن الصحيةحــــرم ابوديس

علمي%85التمريض                )المسار العادي( كلية المهن الصحيةحــــرم ابوديس

علمي%75التمريض          )المسار الموازي( كلية المهن الصحيةحــــرم ابوديس



التخصصالكليةمكان الدراسة

الحد 
األدنى 
لمعدل 
الثانوية 
العامة

فرع الثانوية 
العامة

أدبي%80التمريض         )قبول مشروط(  كلية المهن الصحيةحــــرم ابوديس

 حــــرم ابوديس
علمي%75التصوير الطبي        )المسار العادي(كلية المهن الصحيةحـــرم رام الله

 حــــرم ابوديس
علمي%70التصوير الطبي     )المسار الموازي(  كلية المهن الصحيةحـــرم رام الله

علمي%80القبالة                   )المسار العادي(كلية المهن الصحيةحــــرم ابوديس

علمي%70القبالة                 )المسار الموازي(  كلية المهن الصحيةحــــرم ابوديس

أدبي%80القبالة                 )قبول مشروط(  كلية المهن الصحيةحــــرم ابوديس

علمي%70الصحة العامة والتغذيةكلية الصحة العامةحــــرم ابوديس

كلية العلوم حــــرم ابوديس
والتكنولوجيا

الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية, العلوم الحياتية, 
علمي, صناعي,    %65الرياضيات , الفيزياء

تكنولوجيا

كلية العلوم حــــرم ابوديس
علمي%75كيمياء طبيةوالتكنولوجيا

كلية العلوم حــــرم ابوديس
علمي, صناعي,    %70علم الحاسوبوالتكنولوجيا

تكنولوجيا

كلية العلوم حــــرم ابوديس
علمي%80علوم تكنولوجيا النانووالتكنولوجيا

كلية العلوم حــــرم ابوديس
علمي, صناعي,    %70االحترافي في علوم التجميلوالتكنولوجيا

تكنولوجيا

كلية الهندسةحــــرم ابوديس

الهندسة االلكترونية، هندسة المواد، هندسة 
االتصاالت، هندسة الحاسوب، هندسة األغذية. 

مالحظة: القبول في التخصصات أعاله يكون بعد 
انهاء السنة الدراسية االول )فصلين دراسيين( 

وتحقيق شروط التخصص, أي ان تخصص الطالب 
في السنة األولى يكون )عاّم(

علمي, صناعي, 80%
تكنولوجيا 
المعلومات

%80الهندسة المعماريةكلية الهندسةحــــرم ابوديس
علمي, صناعي, 

تكنولوجيا 
المعلومات

%80الهندسة الكهربائية, الهندسة الصناعيةالدراسات الثنائيةحــــرم ابوديس
علمي, صناعي, 

تكنولوجيا 
المعلومات

%75تكنولوجيا معلوماتالدراسات الثنائيةحــــرم ابوديس
علمي, صناعي, 

تكنولوجيا 
المعلومات

جميع الفروع%75إدارة األعمال, األعمال رقميةالدراسات الثنائيةحــــرم ابوديس

 حــــرم ابوديس
علمي , ادبي, %75القانونكلية الحقوقحــــرم بيت حنينا

الشرعي



التخصصالكليةمكان الدراسة

الحد 
األدنى 
لمعدل 
الثانوية 
العامة

فرع الثانوية 
العامة

كلية العلوم التربوية  حــــرم ابوديس

علم النفس، تعليم المرحلة األساسية ورياض 
األطفال، التربية الخاصة

مالحظة: القبول في التخصصات أعاله يكون بعد 
انهاء السنة الدراسية االول )فصلين دراسيين( 

وتحقيق شروط التخصص، أي ان تخصص الطالب 
في السنة الدراسية األولى يكون )عاّم(

جميع الفروع65%

جميع الفروع%65اللغة العربية وآدابها ,  الخدمة االجتماعيةكلية اآلدابحــــرم ابوديس

جميع الفروع%70اللغة اإلنجليزية وآدابهاكلية اآلدابحــــرم ابوديس

حرم هند 
اللغة العربية وآدابها، اللغة اإلنجليزية وآدابها، كلية اآلدابالحسيني

جميع الفروع%65الخدمة االجتماعية

جميع الفروع%65, الفنون الجميلة,كلية اآلدابحــــرم ابو ديس

 حــــرم ابوديس
حـــرم القدس/ 

برج اللقلق
جميع الفروع%65التربية الرياضيةكلية اآلداب

كلية األعمال حــــرم ابوديس
واالقتصاد

المحاسبة، العلوم مالية ومصرفية ، التسويق , 
جميع الفروع%65إدارة األعمال ، االقتصاد

حـــرم القدس/ 
بيت حنينا

كلية األعمال 
جميع الفروع%65ادارة االعمال, المحاسبةواالقتصاد

حــرم هند 
كلية العلوم التربوية الحسيني

تعليم المرحلة األساسية ورياض األطفال، التربية 
الخاصة

مالحظة: القبول في التخصصات أعاله يكون بعد 
انهاء السنة الدراسية االول )فصلين دراسيين( 

وتحقيق شروط التخصص، أي أن تخصص الطالب 
في السنة الدراسية األولى يكون )عاّم(

جميع الفروع65

حرم البيرة /رام 
الله

معهد اإلعالم 
جميع الفروع%65االتصال الرقميالعصري

تجسير الدبلوم

حملة شهادة الدبلوم في أي تخصص من التخصصات المذكورة أعاله ما عدا الطب وطب األسنان والصيدلة والهندسة 
والحقوق والتمريض والقبالة 

شروط القبول:

الحصول على شهادة الدبلوم بمعدل %60 على األقل. 1

اجتياز االمتحان الشامل بتقدير ناجح على األقل. 2

ان يكون تخصص الدبلوم مناظر لتخصص البكالوريوس. 3

الحصول على شهادة خبرة عملية في مجال التخصص لمدة سنة على األقل. 4

اجتياز المقابلة و/أو امتحان القبول الذي تعقده لجنة القبول في الكلية.. 5



التخصصات المطروحة لدرجة الدبلوم المتوسط الفصل االول 2023/2022

الحد األدنى لمعدل الثانوية العامةالتخصصالكلية
فرع 

الثانوية 
العامة

مكان الدراسة

كلية القدس 
المهنية

دبلوم برمجة 
تطبيقات الهواتف 

الذكية

جميع ناجح
الفروع

حرم ابوديس

دبلوم تصميم 
وتطوير صفحات 

الويب

دبلوم شبكات 
الحاسوب واالنترنت

دبلوم فنون التجميل 
و تقنياته

دبلوم تصفيف 
الشعر و العناية به

دبلوم فني إسعاف 
علمي , ناجحوطوارئ

أدبي



جامعة القدس تطرح مجموعة من المنح الكلية والجزئية لعدد من الكليات

نظــًرا للظــروف االقتصاديــة الراهنــة التــي يمــر بهــا شــعبنا فــي مختلــف المحافظــات وعلــى رأســها القــدس الشــريف، تعلــن 
جامعــة القــدس لطلبــة الثانويــة العامــة الراغبيــن بااللتحــاق بأحــد تخصصــات الجامعــة، عــن توفــر مجموعــة مــن المنــح الدراســية 
الكاملــة والجزئيــة تســتمر حتــى نهايــة الدراســة وفــي العديــد مــن التخصصــات المميــزة فــي الجامعــة، وشــرط الحصــول علــى 

أحــد المنــح:

 التقدم بطلب التحاق بجامعة القدس الكترونًيا من خالل الرابط:

https://admission.alquds.edu/ar/#mentions

الحصول على قبول في أحد التخصص التي تشملها المنحة.

تحقيق معدل الثانوية العامة المطلوب للمنحة.

كلية الهندسة

توفر عدد من المنح الجزئية بناًء على معدل الثانوية العامة، ويكون توزيعها كما يلي:

نسبة المنحةمعدل الثانوية العامةالتخصص

%20%95  فأعلىالهندسة المعمارية

هندسة عام

84.9% - 80%10%
89.9% - 85%20%
94.9% - 90%30%

%50%95 فأعلى

شرط االستمرار في المنحة:

الحصول على معدل تراكمي %85 على األقل خالل فترة الدراسة.	 

كمــا توفــر الجامعــة للطلبــة المقبوليــن فــي تخصــص الهندســة الصناعية/الدراســات الثنائيــة، منحــة تغطــي التكاليــف 	 
الدراســية للبرنامــج بقيمــة 50%.

شرط الحصول على المنحة:	 

حصول الطالب في الثانوية العامة على معدل %90 فما فوق.	 

شرط االستمرار في المنحة:	 

لالستمرار في المنحة يشترط الحفاظ على معدل تراكمي %80 فما فوق.	 

كلية العلوم والتكنولوجيا

توفيــر 23 منحــة دراســية كاملــة تغطــي تكاليــف التعليــم فــي تخصصــات كليــة العلــوم والتكنولوجيــا للطلبــة الجــدد حيــث ســيكون 
توزيــع المنــح علــى النحــو اآلتــي:

7 منح في تخصص الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية

7 منح في تخصص الرياضيات

7 منح في تخصص الفيزياء

منحتين في تخصص األحياء



شرط الحصول على المنحة:

الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية بمعدل %90 كحد أدنى في الفرع العلمي.

شرط االستمرار بالمنحة:

المحافظة على معدل تراكمي%80 خالل فترة الدراسة.

يتوفــر 10 منــح دراســية بنســبة %100 للطلبــة الراغبيــن بااللتحــاق بتخصــص علــم الحاســوب، شــروط الحصــول علــى المنحــة: 
الحصــول علــى شــهادة الثانويــة العامــة الفلســطينية بمعــدل %90 كحــد أدنــى فــي الفــرع العلمــي.

شرط االستمرار بالمنحة:

المحافظة على معدل تراكمي %85 كحد أدنى فصلًيا.

توفــر الجامعــة منــح بنســبة %20 للملتحقيــن بتخصصــات كليــة العلــوم والتكنولوجيــا )مــا عــدا الكيميــاء الطبيــة, علــوم تكنولوجيــا 
النانــو, االحترافــي فــي علــوم التجميــل( والحاصليــن علــى معــدل توجيهــي بيــن 85%-90%.

شرط االستمرار بالمنحة:

 المحافظة على معدل تراكمي أكبر من 85%

العلوم التربوية

توفير عدد غير محدود من المنح الجزئية بناًء على معدل الثانوية العامة، ويكون توزيعها كما يلي: 

نسبة المنحةمعدل الثانوية العامةالتخصص
علم النفس

تعليم المرحلة االساسية ورياض االطفال

التربية الخاصة

84.9% - 80%10%
89.9% - 85%20%
94.9% - 90%30%

%50%95 فأعلى

شرط االستمرار في المنحة:

الحصول على معدل تراكمي %85 على األقل خالل فترة الدراسة.

منح الطلبة المقدسيين )حملة الهوية المقدسية(

توفــر عــدد مــن المنــح الجزئيــة دعًمــا للمقدســيين الراغبيــن بااللتحــاق بجامعــة القــدس، تكــون مقســمة حســب فئــة معــدل 
الثانويــة العامــة علــى النحــو اآلتــي:

نسبة المنحةفئة معدل الثانوية العامة

%99.9%- 90.050%

89.9% - 80.0%25%
79.9% - 70.0%15%
69.9% - 60.0%10%



التخصصات التي تشملها المنح

حرم بيت حنيناادارة االعمال، المحاسبةكلية األعمال واالقتصاد

حرم بيت حنيناالقانونكلية الحقوق
التربية الرياضيةكلية االداب

اللغة االنجليزية

اللغة العربية 

الخدمة االجتماعية

حرم البلدة القديمة/برج اللقلق

حرم القدس/ هند الحسيني للبنات

حرم القدس/ هند الحسيني للبنات

حرم القدس/ هند الحسيني للبنات

حرم القدس/ هند الحسيني للبنات
تعليــم المرحلــة االساســية كلية العلوم التربوية

وريــاض االطفــال

التربية الخاصة

حرم القدس/ هند الحسيني للبنات

حرم القدس/ هند الحسيني للبنات

منح كليتي الدعوة و أصول الدين و القرآن و الدراسات االسالمية

منحــة كاملــة تغطــي الرســوم الدراســية لمــدة أربــع ســنوات للحاصليــن علــى معــدل %90 فأعلــى فــي الثانويــة العامــة، 
باإلضافــة إلــى مصــروف جيــب لمــدة عــام دراســي كامــل.

منحة كاملة تغطي الرسوم الدراسية لمدة أربع سنوات للحاصلين على معدل %80 حتى %90 في الثانوية العامة.

نصــف منحــة )%50( تغطــي الرســوم الدراســية لمــدة أربــع ســنوات للحاصليــن علــى معــدل %70 حتــى %80 فــي الثانويــة 
العامــة.

شروط استمرار المنحة: الحصول على معدل تراكمي %80 فأعلى في كل فصل دراسي.

مالحظة: تتم مقابلة الطلبة الراغبين في الحصول على المنحة والتوقيع على تعهد. 

التخصصات التي تشملها المنحة:

الدعوة وأصول الدين	 

الفقه والتشريع	 

االقتصاد والتمويل االسالمي	 

القرآن والدراسات االسالمية.	 



التخصصالكلية
عدد  ساعات 
التخصص 

ف1
الحد االدنى 

للساعات

تكلفة 
الساعة 

المعتمدة 
بالشيكل

رسوم 
الموازي

رسوم حجز 
المقعد للحد 
االدنى من 

الساعات

عدد الساعات 
الممكن 

اضافتها بناء 
على رغبة 

الطالب

رسوم 
الساعات 
االضافية

مكان دفع 
الرسوم

 كلية الطب
البشري

13147151072564290المسار العادي
بنك فلسطين 

حساب رقم 
    585358

131471555001551064290المسار الموازي
بنك فلسطين 

حساب رقم 
    585358

19195501116500التحضيري
بنك فلسطين 

حساب رقم 
    585358

طب االسنان

14147001051564200المسار العادي
بنك فلسطين 

حساب رقم 
    585358

141470055001601564200المسار الموازي
بنك فلسطين 

حساب رقم 
    585358

19195501116500التحضيري
بنك فلسطين 

حساب رقم 
    585358

كلية الصيدلة

الصيدلة )المسار 
1113440643552200العادي(

بنك فلسطين 
حساب رقم 
    585358

1515550896500المسار التحضيري
بنك فلسطين 

حساب رقم 
    585358

 كلية المهن
الصحية

العلوم الطبية 
المخبرية     

)المسار العادي(
812220335561320

بنك فلسطين 
حساب رقم 
    585358

)المسار الموازي(  
العلوم الطبية 

المخبرية     
812275401561650

بنك فلسطين 
حساب رقم 
    585358

       )المسار 
العادي(   العالج 

الطبيعي
1113220357551100

بنك فلسطين 
حساب رقم 
    585358

)المسار الموازي(  
1113275429051375العالج الطبيعي        

بنك فلسطين 
حساب رقم 
    585358

)المسار العادي( 
812280407561680التخدير واالنعاش

بنك فلسطين 
حساب رقم 
    585358

)المسار العادي( 
612225341561350التمريض

بنك فلسطين 
حساب رقم 
    585358

)المسار 
1515550896500التحضيري( 

بنك فلسطين 
حساب رقم 
    585358

)المسار الموازي( 
612280407561680التمريض

بنك فلسطين 
حساب رقم 
    585358

   )المسار العادي( 
1212220335561320التصوير الطبي    

بنك فلسطين 
حساب رقم 
    585358

 )المسار الموازي(  
1212275401561650التصوير الطبي       

بنك فلسطين 
حساب رقم 
    585358

)المسار العادي(  
612225341561350القبالة           

بنك فلسطين 
حساب رقم 
    585358

)المسار الموازي(  
612280407561680القبالة           

بنك فلسطين 
حساب رقم 
    585358



التخصصالكلية
عدد  ساعات 
التخصص 

ف1
الحد االدنى 

للساعات

تكلفة 
الساعة 

المعتمدة 
بالشيكل

رسوم 
الموازي

رسوم حجز 
المقعد للحد 
االدنى من 

الساعات

عدد الساعات 
الممكن 

اضافتها بناء 
على رغبة 

الطالب

رسوم 
الساعات 
االضافية

مكان دفع 
الرسوم

 كلية الصحة
العامة

الصحة العامة 
812220335561320والتغذية

بنك فلسطين 
حساب رقم 
    585358

)المسار 
1515550896500التحضيري( 

بنك فلسطين 
حساب رقم 
    585358

 كلية العلوم
والتكنولوجيا

 , الكيمياء 
والتكنولوجيا 

الكيميائية, 
العلوم الحياتية, 

الرياضيات , 
الفيزياء

1012193303161158
البنك العربي 

حساب رقم 
300940

1012220335561320علم الحاسوب
البنك العربي 

حساب رقم 
300940

1012275401561650كيمياء طبية
البنك العربي 

حساب رقم 
300940

علوم تكنولوجيا 
1113275429051375النانو

البنك العربي 
حساب رقم 

300940

االحترافي في 
1113275429051375علوم التجميل

البنك العربي 
حساب رقم 

300940

كلية الهندسة

الهندسة 
االلكترونية, 

هندسة 
المواد, هندسة 

االتصاالت, 
هندسة الحاسوب,  

هندسة األغذية,

1113237379651185
البنك العربي 

حساب رقم 
300940

الهندسة 
1618275566500المعمارية

البنك العربي 
حساب رقم 

300940

1313550786552750المسار التحضيري
البنك العربي 

حساب رقم 
300940

1113220357551100الحقوقكلية الحقوق
البنك العربي 

حساب رقم 
300940

 كلية العلوم
 التربوية

91216526956990علم النفس,
البنك العربي 

حساب رقم 
300940

121216526956990التربية الخاصة
البنك العربي 

حساب رقم 
300940

 تعليم المرحلة 
االساسية و رياض 

االطفال, 
61216526956990

البنك العربي 
حساب رقم 

300940

 كلية اآلداب

912275401561650االتصال الرقمي
البنك العربي 

حساب رقم 
300940

اللغة العربية 
وآدابها ,  الخدمة 

االجتماعية.
اللغة اإلنجليزية 
وآدابهاالفنون 

الجميلة,

61216526956990
البنك العربي 

حساب رقم 
300940

812176282761056 التربية الرياضية
البنك العربي 

حساب رقم 
300940



التخصصالكلية
عدد  ساعات 
التخصص 

ف1
الحد االدنى 

للساعات

تكلفة 
الساعة 

المعتمدة 
بالشيكل

رسوم 
الموازي

رسوم حجز 
المقعد للحد 
االدنى من 

الساعات

عدد الساعات 
الممكن 

اضافتها بناء 
على رغبة 

الطالب

رسوم 
الساعات 
االضافية

مكان دفع 
الرسوم

 كلية األعمال
912220335561320جميع التخصصاتواالقتصاد

البنك العربي 
حساب رقم 

300940

 كلية القدس
1818250521500جميع التخصصاتالمهنية

البنك العربي 
حساب رقم 

300940

 كلية الدعوة
1818148.5338800جميع التخصصات وأصول الدين

البنك العربي 
حساب رقم 

300940

 كلية القرآن
 والدراسات
 اإلسالمية

1818148.5338800جميع التخصصات
البنك العربي 

حساب رقم 
300940

 الدراسات
الثنائية

تكنولوجيا 
المعلومات, اداة 
االعمال, االعمال 

الرقمية

1616275.5512300
البنك العربي 

حساب رقم 
300940

 الدراسات
الثنائية

هندسة كهربائية 
1616303556300وهندسة صناعية

البنك العربي 
حساب رقم 

300940

151530352603909جميع التخصصات تجسير الدبلوم
البنك العربي 

حساب رقم 
300940

 كلية القدس
 بارد لآلداب

 والعلوم يدفع
 الطلبة مبلغ

 مقطوع 2207
 شيكل  لحين
 تحديد نسبة

 المنحة والمبلغ
 المتبقي

 لكل طالب)
 يتم معالجة

 الموضوع
 المالي داخليا

)في الكلية

البنك العربي 
حساب رقم 

300940






