
 

 

 

 الدائرة الكلية مكان الدراسة

الحد األدنى 

لمعدل الثانوية 

 العامة

 العامة فرع الثانوية

 جميع الفروع %65 دعوة وأصول دين, فقه وتشريع كلية الدعوة وأصول الدين  

 %70  التمويل االسالمياالقتصاد و

كليةةةةةة القةةةةةران والدراسةةةةةا  

 ية اإلسالم

 جميع الفروع %65 القران والدراسا  اإلسالمية

كليةةةة القةةةد  آلةةةارد لةةة دا  

 والعلوم

: العلوم الحياتية, العلوم الطبيعية

علم الحاسو , علم الوراثة 

 واالحياء الجزيئية

 

80% 

 

 علمي

: علوم العلوم االجتماعية

اقتصادية, علوم سياسية, 

دراسا  حضرية وتطبيقا  

نسان والقانون فراغية, حقوق اال

 الدولي

: األد  العلوم االنسانية

 والمجتمع, االعالم والتلفزة

 جميع الفروع 80%

 )المسار العادي(  كلية الطب البشري

 )المسار الموازي(

المسةةةار العةةةادي لحملةةةة  ةةة ادة 

 البجرو 

)السنة  التحضيرية(لحملة   ادة  

 البجرو 

96.5% 

95% 

93% 

85% 

 علمي

 )المسار العادي(  كلية طب األسنان

 )المسار الموازي( 

90% 

85% 

 علمي

 علمي %80 الصيدلة كلية الصيدلة

العلةةوم الطبيةةة المةبريةةة )المسةةار  كلية الم ن الصحية

 العادي(

 )المسار الموازي(                     

88% 

80% 

 علمي

 

 علمي %80 التمريض )المسار العادي(

 علمي %70 التمريض )المسار الموازي(

 أدآلي %90 التمريض )المسار الموازي(



 

 

 العالج الطبيعي)المسار العادي(

 )المسار الموازي(                

75% 

70% 

 علمي

 )المسار العادي(التصوير الطبي

 )المسار الموازي(              

75% 

70% 

 علمي

 علمي %80 القبالة )المسار العادي(

 علمي %70 )المسار الموازي(   القبالة     

 أدآلي %90 القبالة        )المسار الموازي(

علم الحاسو  آلمساراته  كلية العلوم والتكنولوجيا

الشبكا  التةصصية: 

المعلوما ,  أنظمةواالتصاال , 

 هندسة البرمجيا 

الوسةةةةةائل المتعةةةةةددة وااللعةةةةةا  

 .ال ادفه

 

, والتكنولوجيةةا الكيميائيةةةالكيمياء 

,  ,الرياضةةةةةةةةيا علةةةةةةةةوم الحياتيةال

 الفيزياء

65% 

 

 لجميع التةصصا 

, صناعي, علمي

 تكنولوجيا

 

هندسةةةةة  كترونيةةةةة,ل ندسةةةةة االال كلية ال ندسة

 حاسو ,

,  هندسةةةةةةةةةة هندسةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةواد

 االتصاال 

ال ندسةةةةةة المعماريةةةةةة, هندسةةةةةة 

 األغذية 

80%  

, صناعي, علمي

 تكنولوجيا

 الدراسةةةةةةةةةةةةةا  الثنائيةةةةةةةةةةةةةة

 

 هندسة صناعيةهندسة ك رآلائية, 

 تكنولوجيا معلوما 

 , االعمال الرقميةإدارة األعمال

80% 

70% 

75% 

 علمي,صناعي,تكنولوجيا

 ,تكنولوجيااعينعلمي,ص

 جميع الفروع

 علمي %70 الصحة العامة والتغذية كلية الصحة العامة

 , الشرعيعلمي, أدآلي %75 قالحقو قالحقوكلية 

تعلةةةةيم المرحلةةةةة علةةةةم الةةةةنف ,  كلية العلوم الترآلوية 

, وريةةةةةاف األطفةةةةةالاالساسةةةةةية 

 الترآلية الةاصة

 جميع الفروع 65%



 

 

 كلية اآلدا  

 

, اللغةة ودراسةا  المةدن الجغرافيا

الةدمةةةة  , ,اآلثةةةار,تةةةاري  ,  العرآليةةةة

 االجتماعية,  العلوم السياسية .

65% 

 

 

 جميع الفروع

 الفروعجميع  %65 لفنون الجميلة, الترآلية الرياضية,ا

 اللغةةةةةةةةةة اإلنجليزيةةةةةةةةةة واداآل ةةةةةةةةةا

 

 جميع الفروع 70%

علةةوم ماليةةة   اقتصةةاد,المحاسةةبة  األعمال واالقتصادكلية 

 ومصرفية, 

العلةةةةةوم  ادارة اعمةةةةةال, تسةةةةةوي 

 التنموية

 جميع الفروع 65%

جمعيةةةةةة آلةةةةةرج اللقلةةةةة   

 القد -البلدة القديمة

 جميع الفروع %65 الترآلية الرياضية كلية اآلدا 

 علمي , أدآلي %75 الحقوق كلية الحقوق القد   آليت حنينا حرم

 جميع الفروع %65 محاسبة ادارة اعمال, األعمال واالقتصادكلية 

حةةةةةةرم القةةةةةةد   هنةةةةةةد 

 الحسيني للبنا 

وريةاف  ساسيةاالتعليم المرحلة   كلية العلوم الترآلوية 

 األطفال

  الترآلية الةاصه

 جميع الفروع 65%

 كلية اآلدا 

 

ة االنجليزيةةةةةةةة, , الةدمةةةةةةةة اللغةةةةةةة

 االجتماعية

 , التاري ةآلياللغة العر

 جميع الفروع 65%

 جميع الفروع %65 اإلعالم والتلفزة مع د اإلعالم العصري حرم البيرة  رام الله



 

 

 

حملة   ادة البلوم في اي  تجسير الدآللوم

تةصص من التةصصا  

 المذكورة أعاله

 دسةوال ن دلةوالصيلطب وطب األسنان االتةصصا  ما عدا  روط القبول لكافة 

:والحقوق  

 أن يكون تةصص التجسير مناظر لتةصص الطالب ة -

 على االقل %60الحصول على   ادة الدآللوم آلمعدل  -

 آلتقدير ناجح على االقلاجتياز االمتحان الشامل  -

الحصول على   ادة خبرة عملية في مجال التةصص لمدة سنة على  -

 االقل

 .و امتحان القبول الذي تعقده لجنة القبول في الكليةاجتياز المقاآللة و أ -

  روط القبول للتةصصا  ال ندسية:

 أن يكون تةصص التجسير مناظر لتةصص الطالب ة -

 على االقل %75الحصول على   ادة الدآللوم آلمعدل  -

 على االقل جدا   آلتقدير جيداجتياز االمتحان الشامل  -

 .تعقده لجنة القبول في الكلية اجتياز المقاآللة و أو امتحان القبول الذي -


