
 

 

 ودرجة البكالوريوسالتخصصات المطروحة لدرجة الدبلوم المتوسط 

 2020/2021 الثانيالفصل 

 

 مكان الدراسة

 

 الكلية

 

 التخصص

الحد 

األدنى 

لمعدل 

الثانوية 

 العامة

 

العامة فرع الثانوية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 حــــرم ابوديس

 دبلوم برمجة تطبيقات الهواتف الذكية كلية القدس المهنية

 وتطوير صفحات الويب دبلوم تصميم

 دبلوم شبكات الحاسوب واالنترنت

 دبلوم فنون التجميل و تقنياته

 جميع الفروع ناجح

كلية الدعوة وأصول 

 الدين 

 الفقه والتشريع دين،الدعوة وأصول 

 االقتصاد والتمويل االسالمي

65%  

70%  

 جميع الفروع

كلية القرآن 

 والدراسات اإلسالمية 

%65 إلسالميةالقران والدراسات ا  جميع الفروع 

 

كلية القدس بارد 

 لآلداب والعلوم

: األحياء, علم الحاسوب, علم العلوم الطبيعية

 الوراثة واالحياء الجزيئية

80%  علمي 

العلوم  االقتصادية،: العلوم العلوم االجتماعية

 فراغية،الدراسات الحضرية وتطبيقات  السياسية،

 يحقوق االنسان والقانون الدول

األدب والمجتمع, االعالم  العلوم االنسانية:

 والتلفزة

 

 

80%  

 

 

 علمي/أدبي



 

 

 

 كلية الطب البشري

%85 لحملة شهادة البجروت     )المسار التحضيري(   

 علمي

 كلية طب األسنان
%85 لحملة شهادة البجروت (التحضيري)المسار   

 علمي

%80 روت)المسار التحضيري(لحملة شهادة البج كلية الصيدلة  علمي 

%80 (التحضيري)المسار لحملة شهادة البجروت  كلية المهن الصحية  علمي 

)المسار التحضيري( لحملة  الصحة العامة والتغذية كلية الصحة العامة

 شهادة البجروت

 علمي  70%

 

كلية العلوم 

 والتكنولوجيا

 

الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية,  >علم الحاسوب

 الفيزياء,  الرياضياتياتية, العلوم الح

 

65%  

 

علمي, صناعي, 

 تكنولوجيا

%80   هندسة الحاسوب ةكلية الهندس  , صناعيعلمي 

الحقوقكلية  %75 القانون   جميع الفروع 

تعليم المرحلة االساسية و رياض  النفس،علم  كلية العلوم التربوية 

 االطفال, 

 التربية الخاصة

65%  جميع الفروع 

 

 

 كلية اآلداب 

ة االجتماعية,  , الخدم اللغة العربية وآدابها ,

 العلوم السياسية 

65%   

 

 جميع الفروع
%60 الفنون الجميلة, التربية الرياضية  

%70 اللغة اإلنجليزية وآدابها  

%65، التسويقالعلوم مالية ومصرفية,   ,المحاسبة  ميع الفروعج   



 

 

كلية األعمال  

 واالقتصاد

 ادارة االعمال,

 حرم دورا
%65 الخدمة االجتماعية كلية االداب  جميع الفروع 

جمعية برج 

اللقلق/ البلدة 

-القديمة

 القدس

%60 التربية الرياضية كلية اآلداب  جميع الفروع 

حرم القدس/ 

 بيت حنينا

%75 القانون كلية الحقوق  جميع الفروع 

كلية األعمال 

 واالقتصاد

%60 المحاسبةادارة االعمال,   جميع الفروع 

حرم القدس/ 

هند الحسيني 

 للبنات

 تعليم المرحلة األساسية ورياض االطفال  كلية العلوم التربوية 

 التربية الخاصه

60%  جميع الفروع 

 كلية اآلداب

 

اللغة العربية وآدابها ,اللغة االنجليزية وآدابها , 

 الخدمة االجتماعية، التاريخ

60%  جميع الفروع 

حرم البيرة /رام 

 الله

معهد اإلعالم 

 العصري

%65 اإلعالم والتلفزة  جميع الفروع 

 تجسير الدبلوم

 

 

 تجسير الدبلوم

حملة شهادة البلوم 

في اي تخصص من 

التخصصات المذكورة 

الطب ما عدا  أعاله

وطب األسنان 

 دلة والحقوقوالصي

 القبول:شروط 

 % على االقل60 الحصول على شهادة الدبلوم بمعدل -

 اجتياز االمتحان الشامل بتقدير ناجح على االقل -

 ان يكون تخصص الدبلوم مناظر لتخصص البكالوريوس -

الحصول على شهادة خبرة عملية في مجال التخصص لمدة سنة على  -

 االقل



 

 

 

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


