تعليمات المسار التحضيري/فصل ثاني 2021-2020
أسس معادلة شهادة البجروت قبل عام 2020
 -1ان يكون الطالب من الناطقين باللغة العربية كلغة أُم
 -2ان يكون حاصالً على استحقاق شهادة البجروت و حاصالً على  20وحدة كحد ادنى.
 -3لمعادلة البجروت بالفرع العلمي يجب ان يكون الطالب حاصال على  9وحدات علمية كحد أدنى منها ( 4وحدات)
في موضوع الرياضيات أو ( 3وحدات) في مادة الرياضيات و عشر وحدات علمية أخرى بمستوى  5وحدات لكل
موضوع.
 -4لمعادلة البجروت بالفرع األدبي يجب ان يكون الطالب حاصالً على ( 4وحدات) في مادة اللغة العربية وآدابها وتعتبر
وحدة الدين االسالمي كوحدة اللغة العربية عند احتساب وحدات اللغة العربية
 -5حساب المعدل :مجموع(عدد وحدات الموضوع Xعالمة الموضوع )/عدد وحدات البجروت.

معايير القبول في الكليات لحملة شهادة البجروت قبل عام :2020
أوالً :كلية الطب البشري
( )1الطلبة الذين يحققون الشروط التالية يتم قبولهم للمسار العادي في كلية الطب البشري (مسار  6سنوات د ارسية) :
 الحصول على  30وحدة في شهادة البجروت تتضمن  15وحدة علمية.
 أن يكون توزيع الوحدات العلمية كما يلي:
 5 وحدات رياضيات بمعدل %95
 10 وحدات في موضوعين علميين من المواضيع التالية (أحياء ,كيمياء ,فيزياء ,علوم طبية) على ان يكون
عدد الوحدات لكل موضوع  5وحدات وبمعدل  %95لكل موضوع.
 أن ال يقل معدل الطالب في شهادة البجروت عن .%93
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الطالب الذي يحقق شروط القبول في المسار العادي لكلية الطب البشري ,يمكنه دراسة مساقات متطلبات الجامعة في
الفصل الدراسي الثاني و الدورة الصيفية للعام  2021/2020و يبدأ بدراسة مساقات التخصص مع بداية الفصل
الدراسي االول .2022/2021
الطالب الذي ال يحقق الشروط في البند ( )1يتم قبوله على المسار التحضيري
ثانياً :القبول في كليات الجامعة العلمية غير كلية الطب
على الطالب أن يحقق شروط القبول من حيث المعدل العام و الفرع المذكورة في أسس معادلة شهادة البجروت ,باالضافة الى
ان يكون قد أنهى في شهادة البجروت الموضوع أو المواضيع العلمية االساسية لاللتحاق بالكلية العلمية المطلوبة وذلك على
النحو التالي:
كلية طب االسنان :أن يكون قد انهى موضوع االحياء بواقع  5وحدات وحاصل على معدل  %90كحد أدني
كلية الصيدلة :أن يكون قد أنهى موضوع الكيمياء بواقع  5وحدات وحاصل على معدل عام  %80كحد أدني
كلية المهن الصحية:
 العلوم الطبية المخبرية  ,التمريض :أن يكون قد انهى موضوعي االحياء والكيمياء بواقع 3وحدات لكل موضوع

كحد أدنى وحاصل على معدل عام  %88كحد ادنى للعلوم الطبية

المخبرية و %80كحد ادنى للتمريض
 التصوير الطبي ,العالج الطبيعي :أن يكون قد أنهى موضوعي الكيمياء و الفيزياء بواقع 3وحدات لكل موضوع كحد أدنى وحاصل على معدل عام  %80كحد ادنى
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كلية الهندسة :ان يكون قد أنهى موضوعي الفيزياء و الحاسوب بواقع  3وحدات لكل موضوع كحد أدنى و حاصل على معدل
عام  %80كحد ادنى.
كلية العلوم والتكنولوجيا :أن يكون قد أنهى الموضوع العلمي المرتبط بإسم تخصصه بواقع  3وحدات علمية كحد أدنى وحاصل
على معدل عام  %70كحد ادنى.
الطالب الذي يحقق شروط القبول في المسار العادي في الكليات المذكورة أعاله  ,يمكنه دراسة مساقات متطلبات الجامعة في
الفصل الدراسي الثاني و الدورة الصيفية للعام  2021/2020و يبدأ بدراسة مساقات التخصص مع بداية الفصل الدراسي االول
.2022/2021
الطالب الذي ال يحقق الشروط في البند (ثانياُ) يتم قبوله على السنة التحضيرية

ثالثاً :شروط القبول للمسار التحضيري
-

انهاء  20وحدة على االقل ضمن شهادة البجروت و بمعدل  %80كحد أدنى.

-

معادلة شهادة البجروت لألعوام قبل  2020بالفرع العلمي :يجب ان يكون الطالب حاصال على  9وحدات علمية
كحد أدنى منها ( 4وحدات) في موضوع الرياضيات أو ( 3وحدات) في مادة الرياضيات و عشر وحدات علمية
أخرى بمستوى  5وحدات لكل موضوع .

-

معادلة شهادة البجروت لعام  2020بالفرع العلمي :اذا كان الطالب قد انهى موضوع الرياضيات بواقع  3وحدات
باالضافة الى موضوع علمي آخر بواقع  5وحدات .

-

الطلبة الحاصلين على شهادة البجروت في االعوام السابقة والذين يحققون شروط الفرع العلمي ومعدلهم في شهادة
البجروت  %80فأكثر و لكن ال يحققون شروط االلتحاق بأحد الكليات (الطب البشري ,طب االسنان ,الصيدلة,
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المهن الصحية ,الصحة العامة) ,يمكنهم االلتحاق بالمسار التحضيري كطلبة منتظمين من أجل التنافس على مقعد
في الكلية ويتم تصنيفهم رسمياً بعد انتهاء الفصل الصيفي .2021/2020
-

على الطلبة تزويد الجامعة بنسخة مترجمة و مصدقة حسب االصول عن شهادة البجروت مع نهاية الفصل الصيفي
من العام االكاديمي  2021/2020وهو شرط اساسي لتصنيف الطالب والتحاقه بأحد كليات الجامعة كطالب منتظم
في جامعة القدس.

مدة الدراسة بعد السنة التحضيرية
-

يتم احتساب المساقات التي يدرسها الطالب في المسار التحضيري من ضمن مساقات الخطة الدراسية للتخصص
اذا قرر الطالب االلتحاق بكلية طب االسنان أو المهن الصحية أو كلية الصيدلة أو كلية الصحة العامة .

-

في حال تم تصنيف الطالب لكلية الطب البشري (بناء على معدل التصنيف واجتياز كافة المساقات بنجاح) عليه
دراسة  6سنوات باإلضافة الى المسار التحضيري ويحسب له من المسار مساقات متطلبات الجامعة فقط.

-

في حال تم تصنيف الطالب لكلية طب االسنان (بناء على معدل التصنيف واجتياز كافة المساقات بنجاح) عليه
دراسة  5سنوات باالضافة الى فترة المسار التحضيري.
آلية تصنيف الطلبة وشروط االلتحاق بكليات المجمع الصحي

-

ابراز شهادة استحقاق الجروت مع نهاية الفصل الدراسي الصيفي 2021/2020
حساب المعدل العام للتصنيف
= ( %15من عالمة الثانوية العامة(البجروت)  %85 +من المعدل التراكمي في السنة التحضيرية)

-

لاللتحاق بكلية الطب البشري يجب الحصول على معدل  %85فما فوق حسب معادلة التصنيف ,واجتياز فصلين
دراسيين دون الرسوب بأي مساق من المساقات المسجلة.
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-

لاللتحاق بكلية طب االسنان يجب الحصول على معدل  %80فما فوق حسب معادلة التصنيف ,واجتياز فصلين
دراسيين دون الرسوب بأي مساق من المساقات المسجلة.
لاللتحاق بكلية الصيدلة يجب الحصول على معدل  %75فما فوق حسب معادلة التصنيف ,الصيدلة  %75فما

-

فوق من معادلة التصنيف.
لاللتحاق بكلية المهن الصحية  :تخصص العلوم الطبية المخبرية يجب الحصول على معدل  %75فما فوق حسب

-

معادلة التصنيف ,لباقي التخصصات يجب الحصول على معدل  %70فما فوق حسب معادلة التصنيف ويشمل
تخصص الصحة العامة والتغذية في كلية الصحة العامة).
-

ال يسمح للطالب التقدم بامتحانات اعادة لرفع المعدل من أجل تحقيق شروط االلتحاق بكلية الطب البشري او كلية
طب االسنان.

المساقات التي يدرسها الطالب في السنة التحضيرية:
الفصل الدراسي االول
المساق

الفصل الدراسي الصيفي
عدد الساعات المعتمدة

المساق

عدد الساعات المعتمدة

رياضيات عامة

4

احصاء

3

لغة انجليزية 1

4

لغة انجليزية 2

4

كيمياء عامة

4

علم النفس

3

احياء عامة

4

--

--

فيزياء عامة

4

--

--

المجموع

20

المجموع

10

بعد الدورة الصيفية سينضم الطلبة المصنفين على الكليات الى دورة اللغة والتفكير التي تعقد قبل بداية الفصل الدراسي االول.
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الرسوم واالقساط الجامعية
رسوم طلب االلتحاق  220شيكل
تكلفة الساعة المعتمدة  550شيكل
رسوم التسجيل للفصل  715شيكل
رسوم حجز المقعد و تشمل جميع الرسوم المتعلقة بتسجيل المساقات =  11715شيكل

االنسحاب من الجامعة
في حال قرر الطالب االنسحاب من الجامعة بعد اتمام اجراءات حجز المقعد فإنه:
-

يتم اقتطاع  %30من رسوم حجز المقعد في حال قر ارلطالب االنسحاب قبل اول يوم من دوام الفصل الدراسي.

-

يتم اقتطاع  %50من رسوم حجز المقعد في حال قر ارلطالب االنسحاب خالل االسبوع االول من دوام الفصل
الدراسي.

-

يتم اقتطاع كامل رسوم حجز المقعد في حال قر ارلطالب االنسحاب مع بداية االسبوع الثاني من دوام الفصل الدراسي.

