
 التعليمات حسب نوع الشهادة

 IBشهادات 

ي الجامعة : 
ن
ن عىل شهادة البكالوريا الدولية ف وط  قبول الطلبة الحاصلي  -شر  

.  .أ بية والتعليم العالي
ورة حصول الطلبة عىل معادلة للشهادة من وزارة التر  ضر

ي القبول باحتتقوم دائرة  .ب
ي شهادة البكالوريا الدولية عىل النحو اآلتر

ر
ي حصل عليها الطالب ف

 ساب العالمات المئوية التر

ي البحث  –ب 
ر
ر ف ر  إضافيتي  ر إذا حصل عىل نقطتي  تضاف للمعدل عالمتي 

Extended Essay   ي ، وتضاف عالمة واحدة
ر
إذا حصل عىل نقطة واحدة ف

Extended Essay  . للمجموع 

يضاف للطالب عالمات اضافية  اذا درس مساقات اضافية من المستوى العالي   -جـ 

 يضاف عالمة واحدة.  5( يضاف عالمتان ، والطالب الذي عنده عالمة 6،7) 

ي تم إحتسابها  –د ـ 
حسب معايت   يتم قبول الطلبة بناًء عىل  معدالتهم المئوية التر

 الشهادة الفلسطينية. 

 

ي من الطلبة حملة شهادة  وط القبول لكلية الطب البشر  :  IBشر

ي ثالث مواضيع من المستوى العالي منها الكيمياء واألحياء والرياضيات، و بقية المواضيع من المستوى العادي.  -
 النجاح فر

 نقطه 45من  37الحصول عىل مجموع نقاط  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعادلة بالنسبة المئوية العالمة

7 100 

6 95 

5 85 

4 75 

3 65 

2 55 



  

يطانية( IGCSE, GCSE, GCE  شهادات :   ) شهادة الثقافة العامة البر

 : ي الجامعة هي
ن
يطانية ف ن عىل شهادة الثقافة العامة البر وط قبول الطلبة الحاصلي   -شر

بية والتعل .1 ورة حصول الطلبة عىل معادلة للشهادة من وزارة التر . ضر  يم العالي

 بعد أن يتم  تحويل عالمات الطلبة من أحرف إل نسب مئوية يتم حساب معدل للطالب  .2

 كما يىلي    A and ASتضاف للطالب عالمات ضافية إذا درس مساقات إضافية من المستوى  .3

 وهكذا.  88،  98تبدأ من   A Levelعالمات  .4

 

 A B 

A Level +2 1+ 

As Level +1 +1 

 

ي تم إحتسابها حسب معايت  الشهادة الفلسطينيةيتم قبول ا  -ب 
 لطلبة بناًء عىل  معدالتهم المئوية التر

وط ي من الطلبة حملة شهادة  التنافس عىل شر  :  GCEالقبول لكلية الطب البشر

ي  -
 من المستوى العالي  7مواضيع،  9النجاح فر

ر  3مواضيع من المستوى العادي  6أو  مواضيع من المستوى العادي وموضوعي 
 و المستوى العالي .  Asمواضيع من مستوى 

 .  Aأن تكون عالمات المواضيع من المستوى العالي  -
بية والتعليم لشهادة ال  -  . GCEالحصول عىل معادلة وزارة التر

 

 

 

 

 

 

 

 



 SATشهادات 

ن عىل شهادة  وط قبول الطلبة الحاصلي  ي الجامعة هي   SATII SATI andشر
ن
 ف

1.  . بية والتعليم العالي
ورة حصول الطلبة عىل معادلة للشهادة من وزارة التر  ضر

2.  : وط االلتحاق بالكلية و هي كما يىلي  تحقيق شر

ي -  : الطب البشر

ر من امتحان )أ(             Combined Math & critical)  القراءة التحليليةوهما الرياضيات و  SAT Iان يجتاز الطالب مادتي 

reading) 1200 بحيث ان تكون مجموع العالمة فيهما  . 

 عالمة 550يجب ان تكون العالمة الدنيا لكل مادة  SAT IIان يجتاز سبع مواد من امتحان )ب(         

ي  650عن  العالمة  ( من ضمنها الرياضيات عىل ان ال تقلAP) ( او SAT II مواد علمية من مواد ) 3ان يجتاز االطالب )ج(        
ر
هذه  ف

ياء، كيمياء، احياء(.  و مادة أخرى من العلوم األساسية المادة ر  ) فت 

ر بينما تعامل مادتا  Biology Mو  Biology Eمالحظة: ال تعد مادتا  ر منفصلتي  ر   Math Level II Cو  Math level ICمادتي  كمادتي 

ر   . منفصلتي 

ي كل موضوع عن  : لصيدلة, المهن الصحيةا -
 500وأن ال تتدتر عالمات المواد العلمية عن  450أن ال تتدتر العالمة فر

ي كل موضوع عن (للمسار العادي ) : طب االسنان -
 . 600وأن ال تتدتر عالمات االحياء والكيمياء عن  550أن ال تتدتر العالمة فر

ي كل موضوع عن  ( ر الموازيللمسا)                                  
 550 وأن ال تتدتر عالمات االحياء والكيمياء عن 450أن ال تتدتر العالمة فر

ي كل موضوع عن  : العلوم , الصحة العامة -
 . 450وأن ال تتدتر عالمات المواد العلمية عن  400أن ال تتدتر العالمة فر

ي  , تكنولوجيا المعلومات: علم الحاسوب -
، وأن ال تتدتر عالمات الرياضيات عن 400 كل موضوع عن أن ال تتدتر العالمة فر

470  

ي كل موضوع عن  : الهندسة -
ي المواد العلمية عن  500وأن ال تتدتر عالمات الرياضيات عن  400أن ال تتدتر العالمة فر

وبافر

450 . 

ي كل موضوع عن  : الدعوة واصول الدين, القرآن والدراسات االسالمية -
  400أن ال تتدتر العالمة فر

ي كل موضوع عن : القانون -
 . 450أن ال تتدتر العالمة فر

ي كل موضوع عن  : كلية األعمال واالقتصاد  -
 . 450وأن ال تتدتر عالمات الرياضيات عن  400أن ال تتدتر العالمة فر

بوية, كلية القدس بارد  - ي كل موضوع عن  : االعالم , اآلداب والعلوم البر
 . 400أن ال تتدتر العالمة فر

 


