
 

 

 جامعة القدس تطرح مجموعة من المنح

 الكلية والجزئية لعدد من الكليات 

 

نظًرا للظروف االقتصادية الراهنة التي يمر بها شعبنا في مختلف المحافظات وعلى رأسها القدس 

لطلبة الثانوية العامة الراغبين بااللتحاق بأحد تخصصات الجامعة، عن الشريف، تعلن جامعة القدس 

توفر مجموعة من المنح الدراسية الكاملة والجزئية تستمر حتى نهاية الدراسة وفي العديد من 

 :التخصصات المميزة في الجامعة، وشرط الحصول على أحد المنح

: الرابط التقدم بطلب التحاق بجامعة القدس الكترونًيا من خالل -

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

 .الحصول على قبول في أحد التخصص التي تشملها المنحة -

 .تحقيق معدل الثانوية العامة المطلوب للمنحة -

 

 كلية الهندسة

 :على معدل الثانوية العامة، ويكون توزيعها كما يليتوفر عدد من المنح الجزئية بناًء  (1)

 نسبة المنحة معدل الثانوية العامة التخصص

 %20 فأعلى%  95 الهندسة المعمارية

 هندسة عام

80% - 84.9% 10% 

85% - 89.9% 20% 

90% - 94.9% 30% 

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


 

 

 %50 فأعلى% 95

 :شرط االستمرار في المنحة

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

 كلية العلوم والتكنولوجيا

 

منحة دراسية كاملة تغطي تكاليف التعليم في تخصصات كلية العلوم والتكنولوجيا  23توفير  (1)

 :للطلبة الجدد حيث سيكون توزيع المنح على النحو اآلتي

 منح في تخصص الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية 7 ●

 الرياضياتمنح في تخصص  7 ●

 منح في تخصص الفيزياء 7 ●

 منحتين في تخصص األحياء ●

 :شرط الحصول على المنحة

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

 

 :شرط االستمرار بالمنحة

 .خالل فترة الدراسة% 80المحافظة على معدل تراكمي

للطلبة الراغبين بااللتحاق بتخصص علم الحاسوب، شروط % 100منح دراسية بنسبة  10يتوفر  (2)

كحد أدنى % 90الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية بمعدل : الحصول على المنحة

 .في الفرع العلمي

 :شرط االستمرار بالمنحة



 

 

 .كحد أدنى فصلًيا% 85المحافظة على معدل تراكمي 

ما عدا الكيمياء )قين بتخصصات كلية العلوم والتكنولوجيا للملتح% 20توفر الجامعة منح بنسبة  (3)

والحاصلين على معدل توجيهي ( االحترافي في علوم التجميل, علوم تكنولوجيا النانو, الطبية

 %.90-%85بين 

 :شرط االستمرار بالمنحة

 %85أكبر من  المحافظة على معدل تراكمي 

 

 العلوم التربوية

 

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

 نسبة المنحة معدل الثانوية العامة التخصص

 علم النفس

 تعليم المرحلة االساسية ورياض االطفال

 التربية الخاصة

80% - 84.9% 10% 

85% - 89.9% 20% 

90% - 94.9% 30% 

 %50 فأعلى% 95

 

 :في المنحة شرط االستمرار

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

حملة الهوية المقدسية)منح الطلبة المقدسيين  ) 



 

 

توفر عدد من المنح الجزئية دعًما للمقدسيين الراغبين بااللتحاق بجامعة القدس، تكون مقسمة حسب 

 :فئة معدل الثانوية العامة على النحو اآلتي

الثانوية العامةفئة معدل   نسبة المنحة 

90.0 -99.9%% 50% 

80.0% - 89.9% 25% 

70.0% - 79.9% 15% 

60.0% - 69.9% 10% 

 

 التخصصات التي تشملها المنح

 حرم بيت حنينا ادارة االعمال، المحاسبة كلية األعمال واالقتصاد

 حرم بيت حنينا القانون كلية الحقوق

 الرياضيةالتربية  كلية االداب

 اللغة االنجليزية

 اللغة العربية 

 الخدمة االجتماعية

 برج اللقلق/حرم البلدة القديمة

 هند الحسيني للبنات /حرم القدس

 هند الحسيني للبنات /حرم القدس

 هند الحسيني للبنات /حرم القدس

 هند الحسيني للبنات /حرم القدس



 

 

تعليم المرحلة االساسية  كلية العلوم التربوية

 ورياض االطفال

 التربية الخاصة

 هند الحسيني للبنات /حرم القدس

 هند الحسيني للبنات /حرم القدس

 

 منح كليتي الدعوة و أصول الدين و القرآن و الدراسات االسالمية

 

فأعلى في % 90منحة كاملة تغطي الرسوم الدراسية لمدة أربع سنوات للحاصلين على معدل  (1)

 .إلى مصروف جيب لمدة عام دراسي كامل الثانوية العامة، باإلضافة

% 90حتى % 80منحة كاملة تغطي الرسوم الدراسية لمدة أربع سنوات للحاصلين على معدل  (2)

 .في الثانوية العامة

حتى % 70تغطي الرسوم الدراسية لمدة أربع سنوات للحاصلين على معدل %( 50)نصف منحة  (3)

 .في الثانوية العامة% 80

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

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

 :التخصصات التي تشملها المنحة

 الدعوة وأصول الدين ●

 الفقه والتشريع ●

 االقتصاد والتمويل االسالمي ●

 .القرآن والدراسات االسالمية ●


