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كلمــة النشــرة اإلرشاديــة
أعزاءنا الطلبة،
عملت وزارة التعليم العالي منذ تسلمها صالحيات التعليم العالي عام 1996م
من أجل النهوض بالتعليم العالي في فلسطني .وتهدف الوزارة إلى جتسيد
قيم االنتماء الوطني األصيل والدمج ما بني أعلى مستويات املعرفة واألخالق
وااللتزام مبتطلبات املجتمع والتنمية املتكاملة التي تعتمد على اإلنسان باعتباره
الوسيلة والهدف والقيمة احلقيقية لكل طموح في النمو واإلبداع في عملية البناء
والتكوين لالرتقاء إلى مستوى متطلبات القرن احلادي والعشرين واقتحام عالم
ثورة املعلومات واملعرفة الكونية على أسس من الندية والتكافؤ.
وأنتم تتقدمون المتحان الثانوية العامة ،فإنكم جتسدون رغبة شعبنا وإصراره
على التعلم في ظل الظروف العصيبة وسياسة احلصار واإلغالق واالستيطان
وتهويد القدس التي يتعرض لها وطننا احلبيب .وبعد شهور قليلة ستمرون مبحطة
أخرى على طريق حصولكم على الشهادة اجلامعية من خالل التحاقكم بإحدى
مؤسسات التعليم العالي.
ومن اجل مساعدتكم في اختيار التخصص واجلامعة  /الكلية املناسبة لكم،
قامت وزارة التعليم العالي بإعداد هذه النشرة التعريفية باجلامعات والكليات
الفلسطينية وذلك خدمة ألبنائنا الطلبة .تتضمن هذه النشرة معلومات عن أسس
القبول في اجلامعات وأسس تصديق ومعادلة الشهادات وسياسة الوزارة
من حيث اإلشراف على صندوق اإلقراض واملنح الدراسية التي تقدمها للطلبة
واملساعدات ،كذلك توفر النشرة مرجعية عن مؤسسات التعليم العالي (اجلامعات
والكليات) من حيث اسم املؤسسة وعنوانها وكيفية االلتحاق بها ومتطلباتها
وطبيعة التخصصات التي توفرها والدرجات العلمية التي متنحها ورسوم الساعات
املعتمدة لكل كلية ورسوم التسجيل الفصلية ،وذلك من أجل أن تكونوا على
معرفة كافية باجلامعات والكليات في وطننا والتي ترفد الوطن باألفراد املزودين
بالعلوم واملهارات واخلبرات التي يحتاجونها ،آملني منكم انتقاء ما يهمكم من
التخصصات ويفيد منها مجتمعكم ووطنكم.
إن التحاقكم باجلامعات والكليات الفلسطينية يوفر لكم الفرصة األكيدة لبداية
جيدة ملستقبلكم العلمي واملهني ،بحيث تهيئون أنفسكم للمساهمة املباشرة
في صياغة مستقبل الوطن والشعب.
متمنني لكم دوام النجاح والتوفيق.
وزير التعليم العالي
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كلمة توجيهية للطلبة
أعزاءنا الطلبة،

ال بد وأنكم تأثرمت بآراء وتوجيهات من هم حولكم والذين رسموا صورة ملهنتكم في املستقبل كاألهل واملدرسني
واملرشدين واألصدقاء وغيرهم ،ولكن على الرغم من هذا التأثير في مسار حياتكم املهنية ،فإن القرار األساس
لالختيار يعود لكم ,وعليكم أن تفكروا مليا ً فيه ،فأنتم الذين ستلتحقون مبؤسسات التعليم العالي ،وأنتم الذين
تعدون أنفسكم للعالم املتغير الذي يشهد تطورا ً تقنيا ً هائالً وثورة في وسائل االتصال ،فعالم اليوم غير عالم
األمس ,واملهن التي كانت مناسبة باألمس ليست بالضرورة أن تناسب احلاضر أو املستقبل .كما أنكم تتسمون
بصفات بدنية وعقلية ونفسية تتطلب منكم البحث عما يناسبها من مهن وتخصصات.
وال شك أن لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية أثرها الواضح في االختيار ،فاملكانة االجتماعية للعائلة واملهن
التي يعمل بها أف��راد األس��رة وتوقعاتهم منكم وم��دى الفائدة االقتصادية املتوقعة من املهنة ،كلها تؤثر في
حتديدكم للتخصص املناسب .كما أن محيط العمل املتوقع للمهنة املستقبلية وساعات العمل ومستوى املسؤولية
من العوامل الهامة التي يفترض أخذها باحلسبان ،فهناك من مييل إلى العمل املتأني والبعض اآلخر يرغب بالعمل
الذي يتطلب النشاط والسرعة في االجناز.

عزيزي الطالب،

اآلن وأنت على أبواب التخرج من الثانوية العامة البد أن تعطي نفسك الوقت الكافي للتفكير في السؤال التالي:

ما هو التخصص اجلامعي الذي يناسبني؟

ولكن ملاذا نتطرق إلى هذا املوضوع :
من باب احلرص على أن تختار ما يتناسب مع قدراتك.
•أن يكون االختيار هو قرارك وبالتالي حتمل مسؤولية اتخاذ هذا القرار.
•إن كثيرا ً من الطلبة قد قاموا بتغيير تخصصاتهم خالل فترة دراستهم اجلامعية وأدى ذلك إلى تأخير
تخرجهم.

لعل اختيار التخصص املناسب في الغالب يؤدي إلى الرغبة في التعلم وبالتالي اإلبداع،
األم��ر ال��ذي ينعكس على أداء الطالب س��واء في حياته اجلامعية أو حتى بعد التخرج،
والعكس صحيح.
كيف يختار خريج الثانوية العامة تخصصه اجلامعي؟؟

•ميكن أن يشكل الطالب فكرة عن التخصص الذي يرغب به خالل حياته املدرسية ممن سبقوه من اإلخوة
واألقارب.
•ميكن أن يختار بنا ًء على رغبة األهل خصوصا إذا كانت الرغبة مبنية على قدرات الطالب.
•وهناك احتماالت أخرى كثيرة لكيفية تشكل القرار في اختيار التخصص (األصدقاء ،فرع الثانوية
العامة.)....

هل دائما يكون اختيار التخصص لدى الطالب صائبا؟

هناك الكثير من الطلبة يغيرون تخصصاتهم أثناء فترة الدراسة وهذا ناجت بالدرجة األول��ى عن عدم اختيار
التخصص املناسب.
هل ميكن أن أتخذ قرار اختيار التخصص بناء على معايير معينة قد تسهل وتضمن بنسبة كبيرة النجاح
في اختيار التخصص؟؟
اجلواب نعم ميكن من خالل االستعانة باملعايير التالية:
1 .1الرغبة وامليول الشخصي للطالب :تعرف إلى ميولك الشخصي ماذا حتب من العلوم واملعارف
والوظائف؟ هل متيل إلى األعمال امليدانية أم املكتبية؟
2 .2القدرات الشخصية :يستطيع اإلنسان أن يتعرف على قدراته الشخصية من خالل ما مر به من جتارب
وأحداث.
3 .3عالماتك في املساقات املختلفة طوال فترة الدراسة.
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4 .4هواياتك ومدى متيزك عن اآلخرين.
 5 .5الوظائف املتاحة لك في املستقبل.
 6 .6اجلوانب املالية لألسرة واجلوانب االجتماعية.

إذا استطعت حتديد ميولك وقدراتك وإدراك فرص عملك ،فإنك بذلك تكون قد هيأت األمر
بشكل منطقي الختيار التخصص الذي نأمل من الله تعالى أن يوفقك في دراسته.
وأخيرا ومن خالل هذه النشرة اإلرشادية ،تع ّرف أكثر على مختلف التخصصات اجلامعية
واملهن التي قد يؤدي لها «استطالع عالم العمل».
متمنني لكم دوام التوفيق والنجاح.
اإلدارة العامة للتعليم اجلامعي
دائـرة الشـؤون الطالبية

6

أســس القبــول في اجلامعـات الفلسطينيـة للعـام الدراسي 2012م
أعزاءنا الطلبة
يجب التأكد قبل التسجيل في أي برنامج /تخصص في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بأنه معتمد من الوزارة وعدم التسجيل
في أي برنامج /تخصص غير مذكور في هذه النشرة اإلرشادية.
يجب التأكد عند االلتحاق مبؤسسات التعليم العالي خارج فلسطني من أنها معتمدة لدى الوزارة ويجب على الطالب مراجعة
دائرة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي لالطالع على اجلامعات والكليات املعتمدة قبل االلتحاق بها.

استناداً لقرار مجلس التعليم العالي في جلسته السابعة بتاريخ 2003/5/8م واملتعلق بعدم
مصادقة الشهادات للطلبة الذين يدرسون في اجلامعات الفلسطينية واحلاصلني على معدالت
دون أسس القبول املعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي والوزارة ،حيث لن تصادق شهادة
أي خريج من مؤسسة تعليم عالٍ حلملة معدالت الثانوية العامة دون أسس القبول املعتمدة من
قبل مجلس التعليم العالي والوزارة .وهذه األسس هي:
احملافظات الشمالية (الضفة) %65 :فأعلى.
احملافظات اجلنوبية (غزة) %65 :فأعلى.
جامعة القدس املفتوحة %65 :فأعلى %55 ،فأعلى للطلبة القدامى.
تعليمات التجسير :مرفق القرار الوزاري اخلاص بتعليمات التجسير.
مالحظة :يوجد معلومات تفصيلية حول أسس تصديق ومعادلة الشهادات داخل هذه النشرة.
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تعليمات التجسير
قرار وزاري

بشأن التجسير في مؤسسات التعليم العالي احلكومية
بناء على الصالحيات املخولة لي وبناء على مقتضيات املصلحة العامة قررت ما يلي:

مادة ()1

اعتماد تعليمات التجسير للطلبة في مؤسسات التعليم العالي احلكومية املرفقة.

مادة ()2

على جميع اجلهات املختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويسري اعتبارا من
تاريخ صدوره ،وهذا القرار يعتبر الغيا لكافة القرارات السابقة بهذا اخلصوص.

صدر في رام الله
بتاريخ 2010/8/11م

أ.مليس مصطفى العلمي
وزيرة التربية والتعليم العالي

تعليمات التجسير في مؤسسات التعليم العالي احلكومية

.1
.2
.3

.4

.1
.2
.3
.4
.5
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•مادة ( :)1يجوز ألي طالب أنهى دراسة الدبلوم من كلية معترف بها من قبل الوزارة التقدم إلحدى مؤسسات
التعليم العالي احلكومية بهدف التجسير في البرامج حسب التخصصات املناظرة لدراسته.
•مادة ( :)2على الطلبة الراغبني في االلتحاق ببرنامج التجسير للحصول على درجة البكالوريوس أن يستوفوا
الشروط التالية:
1املعدل التراكمي  %70على األقل.
2معدل امتحان الشامل  %70أو تقدير جيد على األقل.
3أن يحقق أحد الشرطني التاليني:
•أن يقدم شهادة خبرة معتمدة ملدة سنتني على األقل بعد التخرج في مجال التخصص ويحق للكلية التي قدم
لها الطلب أن تقوم بإجراء امتحان قبول أو مقابالت حسب ما تراه مناسبا.
•واذا تعذر حتقيق شرط اخلبرة يعطى الطالب في اجلامعة مساقات استدراكية لها عالقة بالتخصص حسب
ما تراه اجلامعة على أن يحقق  %70على األقل فيها.
4أن يكون الطالب قد حقق املعدل التالي في امتحان الشهادة الثانوية العامة:
•برامج املهن الهندسية والطبية (.)%70
•جميع التخصصات األخرى (.)%65
•مادة ( :)3تقبل مؤسسة التعليم العالي احلكومية طلبة التجسير في كل عام دراسي وبحد أقصى ال يتجاوز
 %10من مجموع طلبة البرنامج  /التخصص املقبولني -وبحسب األولوية تنافسيا -وفق املعايير التالية:
1معدل الطالب التراكمي في شهادة الدبلوم املتوسط من الكلية.
2معدل الطالب أو تقديره في االمتحان الشامل.
3معدل الطالب في امتحان شهادة الثانوية العامة.
4سنوات اخلبرة في مجال التخصص.
 %705فما فوق في مساقات استدراكية تقررها اجلامعة.
•مادة ( :)4هذه التعليمات ال تنطبق على التجسير في تخصصات الطب وطب االسنان والصيدلة.
مليس مصطفى العلمي
وزيرة التربية والتعليم العالي

أو ًال:
اجلامعـــات الفلسطينيـــة
البرامـج والتخصصـات التعليميـة
املعتمـدة في اجلامعـات الفلسطينيـة
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جامعـة األزهــر -غزة
www.alazahar.edu.ps

شروط القبول والتسجيل:

•أن يكون الطالب/ة حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على أال يكون قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات
مبا فيها سنة القبول.
•أال يقل معدل الطالب/ة في الثانوية العامة عن نسبة القبول املقرة من وزارة التربية والتعليم العالي لنفس العام.
•أن يقدم طلب االلتحاق للجامعة في املواعيد املعلن عنها من قبل عمادة القبول والتسجيل.
•يرفق بالطلب الوثائق املطلوبة إلمتام القبول وإيصال رسوم طلب االلتحاق.

طريقة تقدمي طلب االلتحاق:

يتم تقدمي طلبات االلتحاق عن طريق عمادة القبول والتسجيل في اجلامعة في املواعيد التي تعلن عنها اجلامعة وعادة ما تكون
في الفترة ما بني شهري آب وأيلول بعد ظهور نتائج الثانوية العامة في كل عام ،أو عن طريق موقع اجلامعة االلكتروني حسب
التعليمات املبينة على املوقع.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب:

•شهادة الثانوية العامة األصلية أو ما يعادلها ،أو صورة مصدقة عنها من وزارة التربية والتعليم العالي لطلبة فلسطني،
ومن وزارتي اخلارجية والتربية والتعليم الفلسطينية لطلبة الدول العربية واألجنبية.
• شهادة امليالد أو صورة مصدقة عنها.
•صورة عن بطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر.
•صورتان شخصيتان .6 ×4
•تعهد خطي من الطالب بااللتزام بالقوانني واألنظمة املعمول بها في اجلامعة.

نظام الدراسة:

تعتمد الدراسة في جامعة األزهر على نظام الساعات املعتمدة ويقسم العام اجلامعي إلى فصلني دراسيني باإلضافة إلى فصل
صيفي.

العام الدراسي:

تكون الدراسة في العام اجلامعي كما يلي:
الفصل األول :تبدأ الدراسة بداية شهر أيلول وتنتهي في منتصف شهر شباط.
الفصل الثاني :تبدأ الدراسة نهاية شهر شباط وتنتهي في أواخر شهر حزيران.
الفصل الصيفي والعطلة الصيفية :متتد من بداية متوز حتى نهاية شهر آب.

لغة التدريس:

تعتمد جامعة األزهر اللغة العربية كلغة رسمية واللغة اإلجنليزية في تدريس املقررات العلمية.
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البكالوريوس
الكلية
التخصص

الكلية
ال � � � � �ه � � � � �ن� � � � ��دس� � � � ��ة
وت� � �ك� � �ن � ��ول � ��وج� � �ي � ��ا
املعلومات
احلقوق

هندسة أنظمة احلاسوب
نظم املعلومات
علوم احلاسوب
هندسة امليكاترونكس
هندسة احلاسوب واالتصاالت
تكنولوجيا املعلومات
القانون

كلية الطب

الطب البشري
طب االسنان

الشريعة

ال� � �ع� � �ل � ��وم ال� �ط� �ب� �ي ��ة
التطبيقية

العالج الطبيعي
التصوير الطبي
الطب املخبري

الزراعة والبيئة

اآلداب وال� �ع� �ل ��وم
اإلنسانية

اللغة العربية وآدابها
اللغة اإلجنليزية وآدابها
التاريخ
تاريخ  /فرعي علوم سياسية
اجلغرافيا
اجلغرافيا  /فرعي اخلرائط واملساحة
اجلغرافيا  /فرعي تخطيط
علم اجتماع /فرعي علوم سياسة
علم اجتماع /فرعي علم نفس
علم اجتماع  /فرعي خدمة اجتماعية
اللغة االجنليزية /فرعي فرنسي

التربية

ال �ت��رب �ي��ة /ت �خ �ص��ص ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وأس��ال �ي��ب
تدريسها
ال�ت��رب�ي��ة/ت�خ�ص��ص ال�ل�غ��ة اإلجن�ل�ي��زي��ة وأس��ال�ي��ب
تدريسها
التربية /تخصص تعليم التربية اإلسالمية
التربية /تخصص الرياضيات وأساليب تدريسها
التربية /تخصص األحياء وأساليب تدريسها
التربية /تخصص الكيمياء وأساليب تدريسها
التربية /تخصص الفيزياء وأساليب تدريسها
التربية /تخصص التاريخ وأساليب تدريسه
التربية /تخصص اجلغرافيا وأساليب تدريسها
التربية /تخصص املرحلة األساسية األولى
اإلرشاد النفسي التربوي

التخصص

االق �ت �ص��اد وال�ع�ل��وم
اإلدارية
الصيدلة

احملاسبة
االقتصاد
إدارة األعمال
اإلحصاء
العلوم السياسية
اإلحصاء التطبيقي
الصيدلة

الشريعة
اإلنتاج النباتي والوقاية
اإلنتاج احليواني
الصناعات الغذائية
العلوم الزراعية والبيئية

العلوم

العلوم احلياتية
اجليولوجيا
جيولوجيا  /فرعي مصادر مياه
جيولوجيا  /فرعي كيمياء
جيولوجيا  /فرعي جغرافيا
جيولوجيا  /فرعي جيولوجيا مساحية
أحياء  /فرعي أحياء دقيقة
الرياضيات
رياضيات  /فرعي فيزياء
رياضيات  /فرعي حاسوب
الكيمياء
الكيمياء  /فرعي كيمياء تطبيقية
كيمياء  /فرعي كيمياء غذائية
كيمياء  /فرعي كيمياء بيئية
الفيزياء
فيزياء  /فرعي فيزياء الكترونيات
فيزياء  /فرعي فيزياء طبية
فيزياء  /فرعي حاسوب

دبلوم التأهيل التربوي (عام)
اإلذاعة والتلفزيون

الدبلوم املهني املتخصص/دائرة التعليم املستمر
التخصص
التخصص
العالج الوظيفي

11

مناهج وأساليب التدريس
علم النفس
الزراعة
الصيدلة
التغذية اإلكلينيكية
دراسات الشرق األوسط
إدارة األعمال
االقتصاد
العلوم احلياتية
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التخصص

املاجستير
الكيمياء
اللغة العربية وآدابها
القانون
أصول التربية
العلوم السياسية
اإلحصاء
علوم املياه والبيئة
الرياضيات
احملاسبة

التخصص

جامعـة األقصــى  -غزة
www.alaqsa.edu.ps

شروط القبول والتسجيل:

•أن يكون الطالب حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
•أال يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن  ،%65وال تقبل الشهادات التي مضى عليها أكثر من ثالث سنوات مبا فيها سنة
القبول ،وملجلس اجلامعة أن يحدد خالف ذلك في حينه.
•أن يكون الطالب مقيما ً داخل الوطن.
•أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي جتريها اجلامعة بنجاح (حسب متطلب كل تخصص).
•أن يجتاز الطالب املقابالت الشخصية التي جتريها الكليات املختلفة (حسب طلب الكلية).
•أن يقدم طلب االلتحاق إلى عمادة القبول والتسجيل في املواعيد احملددة واملعلن عنها حسب التقومي األكادميي للجامعة
مرفقا ً بجميع الوثائق املطلوبة.
•أن يكون الطالب متفرغا ً تفرغا ً كامالً للدراسة.

طريقة تقدمي طلب االلتحاق:

يتم تقدمي طلبات االلتحاق إلى عمادة القبول والتسجيل في اجلامعة في األوقات احملددة لذلك ضمن التقومي اجلامعي.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب :

•صورة مصدقة عن كشف عالمات الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
•صورة عن الهوية أو جواز السفر.
•صورة مصدقة عن شهادة امليالد.
•أربع صور شخصية حديثة ملونة.

نظام الدراسة:

تتبع اجلامعة نظام السـاعات املعتمدة ،وتتكون السنة الدراسية في اجلامعة من فصلني دراسيني رئيسيني باإلضافة إلى الفصل
الدراسي الصيفي .ويتكون الفصل الرئيسي من ستة عشر أسبوعا ً تشمل أسبوع االمتحانات.

لغة التدريس:

تعتمد اجلامعة اللغة العربية لغة رسمية في التدريس كما تعتمد اللغة اإلجنليزية لتدريس بعض املساقات حسب التخصص.
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الكلية

التخصص

اآلداب وال� �ع� �ل ��وم
اإلنسانية

اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
اللغة العربية وآدابها
اللغة اإلجنليزية وآدابها
اللغة الفرنسية
التاريخ
اجلغرافيا
علم االجتماع
علم املكتبات
إدارة األعمال
احملاسبة

العلوم التطبيقية

علم احلاسوب
الرياضيات
الكيمياء
الفيزياء
األحياء
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

الفنون

الفنون اجلميلة
التربية الفنية

اإلعالم

اإلعالم
اإلعالم التربوي

البكالوريوس
الكلية

التربية

التخصص
التربية تخصص احلاسوب وأساليب تدريسه
ال�ت��رب�ي��ة تخصص تعليم ال��ري��اض�ي��ات وأس��ال�ي��ب
تدريسها
التربية تخصص الكيمياء وأساليب تدريسها
التربية تخصص الفيزياء وأساليب تدريسها
التربية تخصص األحياء وأساليب تدريسها
التربية تخصص تعليم العلوم والتكنولوجيا
التربية تخصص اجليولوجيا وأساليب تدريسها
التربية تعليم اللغة العربية والتربية اإلسالمية
التربية تخصص تعليم اللغة اإلجنليزية وأساليب
تدريسها
التربية تخصص تعليم اللغة الفرنسية
التربية تخصص التاريخ وأساليب تدريسه
التربية تخصص اجلغرافيا وأساليب تدريسها
التربية تخصص تعليم اجتماعيات
التربية تخصص املرحلة األساسية األولى
التربية تخصص الرياضيات وأساليب تدريسها
التربية تخصص تعليم العلوم
ال �ت��رب �ي��ة ت�خ�ص��ص ال �ل �غ��ة االجن �ل �ي��زي��ة وأس��ال �ي��ب
تدريسها
ال�ت��رب�ي��ة تخصص دراس� ��ات إس�لام�ي��ة وأس��ال�ي��ب
تدريسها
اإلرشاد النفسي
التربية الرياضية
اللغة العربية وأساليب تدريسها
االقتصاد املنزلي
الكمبيوتر التعليمي

املاجستير
اإلرشاد النفسي

الدبلوم املهني املتخصص (دائرة التعليم املستمر) في:

العالج الوظيفي
فنون اإلذاعة والتلفزيون
إدارة املنظمات غير احلكومية
املوسيقى
الصحة النفسية واالجتماعية
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السكرتاريا وإدارة املكاتب
العالقات العامة واإلعالم
الثقافة العمالية
إدارة وتنمية املوارد البشرية

اجلامعـة اإلسالميــة  -غزة
www.iugaza.edu.ps

شروط القبول والتسجيل:

•احلصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مبعدل يتفق مع مفتاح التنسيق للكلية التي يرغب الطالب بااللتحاق بها،
علما ً أن احلد األدنى للقبول .%65
•أن يتقدم بطلب االلتحاق املعد لذلك في املوعد الذي حتدده اجلامعة في بداية كل عام دراسي.
•أال يكون قد مضى على حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة أكثر من عامني.

طريقة تقدمي طلب االلتحاق:

يتم تقدمي طلبات االلتحاق عن طريق موقع اجلامعة على االنترنت بعد احلصول على رزمة القبول من عمادة القبول والتسجيل في
اجلامعة وعادة تكون في فترة ظهور نتائج الثانوية العامة.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب:

•شهادة الدراسة الثانوية العامة مصدقة حسب األصول.
•تعهد خطي بااللتزام بأنظمة ولوائح اجلامعة.
•طلب االلتحاق املعبأ على موقع اجلامعة على االنترنت.
•صورة عن الهوية أو جواز السفر.

نظام الدراسة:

تعتمد اجلامعة الدراسة الفصلية بنظام الساعات املعتمدة والفصول الدراسية وتقسم السنة الدراسية مبوجبه إلى فصلني دراسيني
بواقع  16أسبوعا ً للفصل الدراسي العادي مع إمكانية إضافة فصل صيفي بواقع  8أسابيع.

العام الدراسي:

يبدأ العام الدراسي عادة في شهر أيلول (سبتمبر) – حيث بداية الفصل األول  -وينتهي في شهر حزيران (يونيه) ،ويبدأ الفصل
الثاني عادة في شهر شباط (فبراير).

لغة التدريس:

تعتمد اجلامعة اإلسالمية اللغة العربية كلغة رسمية للتدريس ويغلب استخدام اللغة اإلجنليزية في تدريس املساقات العلمية.
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الكلية

اآلداب

التربية

البكالوريوس
الكلية
التخصص

اللغة العربية
اللغة العربية  /فرعي صحافة
التاريخ
التاريخ واآلثار
اللغة اإلجنليزية
اجلغرافيا
اجلغرافيا  /فرعي نظم املعلومات اجلغرافية
الصحافة واإلعالم
اخلدمة االجتماعية

التربية تخصص تعليم اللغة العربية
التربية تخصص تعليم اللغة اإلجنليزية
التربية تخصص تعليم اجتماعيات
ال�ت��رب�ي��ة تخصص تعليم ال��ري��اض�ي��ات وأس��ال�ي��ب
تدريسها
التربية تخصص احلاسوب وأساليب تدريسه
التربية تخصص التاريخ وأساليب تدريسه
التربية تخصص اجلغرافيا وأساليب تدريسها
التربية تخصص األحياء وأساليب تدريسها
التربية تخصص الفيزياء وأساليب تدريسها
التربية تخصص الكيمياء وأساليب تدريسها
التربية تخصص تعليم العلوم والتكنولوجيا
التربية تخصص تعليم التربية اإلسالمية
التربية تخصص تعليم العلوم
التربية تخصص املرحلة األساسية األولى
التربية تخصص اللغة العربية وأساليب تدريسها
ال �ت��رب �ي��ة ت�خ�ص��ص ال �ل �غ��ة االجن �ل �ي��زي��ة وأس��ال �ي��ب
تدريسها
اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي
علم النفس
التربية تخصص تعليم رياضيات

أصول الدين

أصول الدين (عام)

التمريض

التمريض
العالج الطبيعي
القبالة

ت � � �ك � � �ن� � ��ول� � ��وج � � �ي� � ��ا
املعلومات

تكنولوجيا املعلومات
تطوير البرمجيات
علم احلاسوب

الهندسة

العلوم

الشريعة والقانون

التجارة

الطب

التخصص

الهندسة املدنية
الهندسة املعمارية
الهندسة الكهربائية
هندسة احلاسوب
الهندسة الصناعية
الهندسة البيئية
الهندسة امليكانيكية

الرياضيات
الفيزياء
الكيمياء
الكيمياء  /فرعي الكيمياء احليوية
اجليولوجيا
العلوم الطبية املخبرية
علوم األرض والبيئة
الرياضيات  /تخصص إحصاء
الرياضيات  /فرعي كمبيوتر
اإلحصاء التطبيقي
التكنولوجيا احليوية
تكنولوجيا البصريات الطبية
العلوم احلياتية :تخصص حتاليل طبية
العلوم احلياتية :تخصص أحياء
العلوم احلياتية :تخصص كيمياء حيوية

الشريعة اإلسالمية
الشريعة والقانون
إدارة األعمال
االقتصاد
االقتصاد والعلوم السياسية
احملاسبة
العلوم املالية واملصرفية
االقتصاد  /فرعي إحصاء تطبيقي
الطب البشري

دبلوم التأهيل التربوي (عام)
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الصحة النفسية واملجتمعية
الدراسات اإلسالمية

التخصص

التخصص

الرياضيات
الفيزياء
التفسير وعلوم القرآن
احلديث الشريف وعلومه
العقيدة اإلسالمية
الفقه املقارن
إدارة األعمال
احملاسبة والتمويل
الهندسة الكهربائية

الدبلوم العالي
اإلدارة التربوية
اإلرشاد النفسي والتربوي

املاجستير
التخصص

اقتصاديات التنمية
الكيمياء
الهندسة املدنية
الهندسة املعمارية
التاريخ
اللغة العربية
مناهج وطرق تدريس
أصول التربية
القانون العام

التخصص

التخصص

علم النفس
العلوم احلياتية
اجلغرافيا
العلوم البيئية
التكنولوجيا احليوية
هندسة احلاسوب
تكنولوجيا املعلومات
الصحافة
الصحة النفسية املجتمعية التمريضية

الدبلوم املهني املتخصص (دائرة التعليم املستمر)
التخصص
التخصص

اللغة االجنليزية
إدارة مؤسسات املجتمع املدني
الترجمة
جتارة خارجية وإدارة األعمال الدولية
التخدير واإلنعاش لألطباء

صحة وتغذية الطفل لألطباء
علوم مالية ومصرفية
السياحة والسفر
الدعم النفسي واإلرشاد
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جامعـة بوليتكنيـك فلسطيـن  -اخلليل
www.ppu.edu.ps

شروط القبول والتسجيل:

يقبل الطلبة اجلدد الناجحون في الثانوية العامة أو ما يعادلها في مطلع العام الدراسي على أساس املعدل التنافسي وضمن املقاعد
املخصصة لكل كلية وأنظمة وزارة التربية والتعليم العالي.
تكون شهادة الدراسة الثانوية العامة التي يحملها الطالب من النوع الذي يؤهله لاللتحاق بالتخصص املتقدم إليه ،وذلك على النحو
التالي:
•شهادة الدراسة الثانوية العامة /الفرع العلمي يقبل في جميع التخصصات.
•شهادة الدراسة الثانوية العامة /الفرع الصناعي املهني يقبل في كلية الهندسة بكالوريوس وفي كلية املهن التطبيقية دبلوم
في برنامج املهن الهندسية وبرنامج الفنون التطبيقية.
•شهادة الدراسة الثانوية العامة /الفرع األدبي يقبل في جميع تخصصات كلية العلوم اإلدارية  -ونظم املعلومات
بكالوريوس ما عدا تخصص تكنولوجيا املعلومات ،كما ويقبل دبلوم في تخصصات برنامج احلاسوب وبرنامج األعمال
اإلدارية واملالية وبرنامج الفنون التطبيقية في كلية املهن التطبيقية.
•احلد األدنى للقبول ( %65للبكالوريوس).
•احلد األدنى للقبول عالمة النجاح في الثانوية العامة للدبلوم.

طريقة تقدمي طلب االلتحاق:

يستطيع الطالب أن يتقدم بطلب التحاق للجامعة الكترونيا ً وذلك عبر موقع اجلامعة االلكتروني ،حيث يقوم الطالب بتعبئة الطلب
الكترونيا على صفحة اجلامعة اخلاصة ( )http://admission.ppu.eduوذلك بعد شرائه لبطاقة طلب االلتحاق مقابل
رسم قدره  30دينارا ً من أحد فروع البنوك احمللية ،وبعد ذلك ينتظر الطالب إعالن بأرقام طلبات االلتحاق املقبولة وذلك مبوجب
دفعات القبول التي تعلن في الصحف احمللية وعلى صفحة اجلامعة االلكترونية ،علما ً بأن الفترة التي ميكن للطلبة خاللها تقدمي هذه
الطلبات تكون ما بني شهر متوز وبداية أيلول من كل عام وقبل شهر من بداية الفصل الثاني.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب:

•طلب االلتحاق معبأ من ِقبل الطالب.
•كشف عالمات الثانوية العامة أو صورة مصدقة عنه حسب األصول.
•صورة عن شهادة امليالد.
•صورة شخصية عدد ( )2حديثة.

نظام الدراسة:

نظام البكالوريوس :خمس سنوات دراسية لكلية الهندسة وأربع سنوات دراسية لباقي الكليات.
نظام الدبلوم :سنتان دراسيتان جلميع التخصصات.
وتتم الدراسة في اجلامعة وفق نظام الساعات املعتمدة.
وتقسم السنة إلى :الفصل األول ومدته  16أسبوعا ً مبا في ذلك االمتحانات النهائية ،الفصل الثاني أيضا ً  16أسبوعا ً يشمل
االمتحانات النهائية ،الفصل الصيفي ومدته  8أسابيع تشمل االمتحانات النهائية.

لغة التدريس:

تعتمد جامعة بوليتكنيك فلسطني في تدريسها اللغتني العربية واإلجنليزية.
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التخصص

الكلية

البكالوريوس

الكلية

ه� �ن ��دس ��ة م �ي �ك��ان �ي �ك �ي��ة  /ف���رع���ي ه �ن��دس��ة
امليكاترونكس
هندسة ميكانيكية/فرعي هندسة السيارات
هندسة كهربائية/فرعي هندسة األمتتة
الصناعية
هندسة كهربائية /فرعي هندسة األجهزة
الطبية
ه �ن��دس��ة ك �ه��رب��ائ �ي��ة /ف ��رع ��ي االت� �ص ��االت
واإللكترونيات
هندسة مدنية /فرعي هندسة مباني
ه �ن��دس��ة م��دن �ي��ة /ف��رع��ي ه �ن��دس��ة امل�س��اح��ة
(اجليوماتكس)
تكنولوجيا الطاقة النظيفة
هندسة معمارية
هندسة ميكانيكية /فرعي هندسة التكييف
والتبريد

الهندسة

العلوم اإلدارية
ونظم املعلومات

العلوم التطبيقية

الدبلوم املتوسط -كلية املهن التطبيقية

الهندسة املدنية
التكييف والتبريد والتدفئة
شبكات احلاسوب واالنترنت
اإلنتاج واآلالت
سكرتارية وسجل طبي
إدارة وأمتتة مكاتب
األمتتة الصناعية

التخصص
نظم املعلومات
إدارة األعمال املعاصرة
إدارة األع �م��ال امل �ع��اص��رة  /ف��رع��ي إدارة
مشاريع
الوسائط املتعددة /جرافيكس
احملاسبة
إقتصاديات األعمال
الرياضيات التطبيقية
الفيزياء التطبيقية
علم احلاسوب
اإللكترونيات التطبيقية
الكيمياء التطبيقية
االل�ك�ت��رون�ي��ات التطبيقية /ف��رع��ي فيزياء
تطبيقية

www.ppu.edu

كهرباء السيارات
احملاسبة احملوسبة
البرمجيات وقواعد البيانات
تصميم وتطوير مواقع االنترنت
الهندسة املعمارية
تكنولوجيا احلاسوب
ميكانيك املركبات/السيارات

سكرتارية وسجل قانوني
اإلدارة املالية احملوسبة
التصميم الداخلي
تكنولوجيا الوسائط املتعددة
صناعة احلجر والرخام
االلكترونيات الصناعية

املاجستير
هندسة امليكاترونكس
الرياضيات

التكنولوجيا احليوية
املعلوماتية

دبلوم التأهيل التربوي :التأهيل التربوي
الدبلوم املهني املتخصص (دائرة التعليم املستمر)

تدريب املدربني
أمتتة صناعية
صيانة األجهزة االلكترونية

احلاسوب
التمديدات الكهربائية ( 1فاز  3 +فاز)
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جامعـة بيـــر زيــت  -رام الله
www.birzeit.edu.ps

القواعد العامة للقبول:

يتم قبول الطلبة اجلدد في اجلامعة والتحاقهم بها في مطلع الفصل األول من كل عام دراسي ،ويتم قبول أعداد محدودة في الفصل
الثاني .وتنفذ جلنة القبول سياسة القبول العامة التي يقرها مجلس اجلامعة ،ويتم تقدمي طلبات االلتحاق إلى دائ��رة التسجيل
والقبول حسب املواعيد التي تعلن عنها اجلامعة وعادة تكون في الفترة الواقعة بني أواخر شهر حزيران وأوائل شهر آب.

شروط القبول:

1 .1أن يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2 .2أن تكون شهادة الدراسة الثانوية العامة التي يحملها الطالب من الفرع الذي يؤهله لاللتحاق بالكلية املتقدم إليها على النحو
التالي:
•شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي :جميع الكليات.
•شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع األدبي :كلية اآلداب ،كلية األعمال واالقتصاد ،كلية احلقوق واإلدارة العامة ،وكلية
التربية تخصص تعليم االجتماعيات.
•شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع التجاري كلية األعمال واالقتصاد فقط.
3 .3أن ال تكون عالمة أي مبحث من مباحث شهادة الدراسة الثانوية العامة دون النهاية الصغرى.
4 .4أن ال يقل معدل الطالب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة عن املعدل املقر من قبل وزارة التربية والتعليم العالي
لاللتحاق في اجلامعة.
وتضع اجلامعة شروطا ً وأسسا ً إضافية للشروط املذكورة أعاله لقبول الطلبة:

القبول للسنة األولى:

•يتم قبول الطلبة للسنة األولى تنافسيا ً حسب تسلسل املعدل في شهادة الدراسة الثانوية العامة للطالب بحيث ال يقل هذا
املعدل عن احلد األدنى ملعدل القبول للكلية املراد االلتحاق بها الذي يقره مجلس اجلامعة.
•يتم قبول الطلبة من حملة التوجيهي من دول عربية أخرى (غير فلسطني أو األردن) بنا ًء على أسس القبول التي يتم قبولها
للطلبة احلاصلني على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية.
•يتم قبول الطلبة الذين تقدموا المتحانات أجنبية مثل ( ,,SATII, GCE, IGCSE, SATI, IBوغيرها) شريطة إنهاء
املرحلة الثانوية العامة ،واحلصول على املعادلة من وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطني وحسب معدالت القبول
املقرة لكل كلية.
•يتم أيضا قبول الطلبة احلاصلني على شهادة البجروت لفلسطيني  1948فقط.

طلبات االلتحاق:

يعلن في الصحف احمللية وعلى صفحة اجلامعة اإللكتروني  www.birzeit.eduعن موعد وأماكن توزيع رزم القبول،
وحتتوي رزمة القبول على رقم الطلب ورمز املرور املطلوبان لتعبئة طلب االلتحاق الكترونيا.

تعبئة طلب االلتحاق الكترونياً:

يتم تعبئة طلب االلتحاق الكترونيا عبر الرابط  http://admission.birzeit.eduواتباع التعليمات املوجودة .ولكي يتم
اعتماد طلب االلتحاق االلكتروني لدى دائرة القبول والتسجيل يجب أن تسلم كافة الوثائق املطلوبة في املواعيد املعلنة في الصحف
احمللية وعلى موقع اجلامعة االلكتروني  www.birzeit.eduوالتي تشمل ما يلي-:
•صورة مصدقة من شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
•صورة عن الهوية الشخصية.
•صورة عن شهادة امليالد.
•صورتان شخصيتان.
•صورة عن بطاقة اجللوس المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية.
•صورة من عالمات املدرسة للصفوف الثانوية الثالث األخيرة (العاشر،احلادي عشر،الثاني عشر).
•التقرير املدرسي املعبأ من قبل مدير  /مديرة املدرسة.
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آلية القبول:

تعتمد اجلامعة آلية للقبول تستند إلى اإلعالن عن الئحة قبول واحدة فقط من خالل القبول الفوري وذلك بحجز مقعد للطالب فورا
في الكلية املتاحة أو البرنامج املتاح للقبول إذا كان معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة يؤهله لذلك.

متطلبات القبول للطلبة املنتقلني من جامعات معتمدة:

يتم النظر في قبول طلبة منتقلني من جامعات أخرى معتمدة تأخذ مببدأ املواظبة واالنتظام إذا توفرت شواغر لهم وبشرط أن يكونوا
قد أنهوا في اجلامعة املراد التحويل منها  30ساعة معتمدة فما فوق وحصلوا كذلك على معدل تراكمي ال يقل عن  .%70وتأخذ
اجلامعة بعني االعتبار نتائج الطالب في امتحان الدراسة الثانوية العامة (أو ما يعادلها) وفي املدرسة الثانوية وذلك لدى بحث
إمكانية قبوله لالنتقال إلى جامعة بير زيت .وفي حال قبول الطالب تقوم اجلامعة بدراسة معادلة املساقات التي درسها في اجلامعة
املراد التحويل منها إلى نظيراتها في جامعة بيرزيت ،في جميع احلاالت ال يتم حتويل أي مساق تقل عالمته عن .%70

نظام الدراسة:

تسير الدراسة في اجلامعة حسب نظام الساعات املعتمدة .ويتكون العام الدراسي من فصلني دراسيني مدة كل منهما خمسة عشر
أسبوعا ً للتدريس وأسبوعني ألغراض االمتحانات واملراجعة واستخراج النتائج الفصلية .وتعقد اجلامعة خالل العطلة الصيفية
دورة أو دورتني صيفيتني مدة كل واحدة منها خمسة أسابيع ..تعطل اجلامعة يومي اجلمعة واألحد من كل أسبوع ويعلن عن العطل
الرسمية في تقومي اجلامعة األكادميي في بداية كل عام دراسي.

لغة التدريس:

الدراسة في اجلامعة باللغتني العربية واإلجنليزية ولذلك يتوجب على الطلبة أن يكونوا متمكنني من اللغة العربية ولديهم اإلملام
الكافي باللغة اإلجنليزية.

كليات اجلامعة:

تضم اجلامعة تسع كليات :كلية اآلداب ،كلية العلوم ،كلية األعمال واالقتصاد ،كلية الهندسة ،كلية احلقوق واإلدارة العامة ،كلية
تكنولوجيا املعلومات ،كلية التمريض والصيدلة ،كلية التربية ،وكلية الدراسات العليا.

درجة البكالوريوس:

متنح كليات اجلامعة املذكورة أعاله باستثناء كلية الدراسات العليا درجة البكالوريوس في تخصصات متعددة.

مدة الدراسة في كليات اجلامعة:

كلية اآلداب ،العلوم ،األعمال واالقتصاد ،وكلية احلقوق واإلدارة العامة ،كلية التربية ،وبرنامج علم احلاسوب ،التمريض والصيدلة،
أربع سنوات ،بينما مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة وكلية تكنولوجيا املعلومات تخصص هندسة
أنظمة احلاسوب خمس سنوات ،وبرنامج الدكتور الصيدلي مدة الدراسة فيه ست سنوات.
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البكالوريوس
الكلية
التخصص

الكلية

اللغة العربية وآدابها
اللغة اإلجنليزية وآدابها
اللغة اإلجنليزية وآدابها /فرعي ترجمة
علم االجتماع واإلنسان
التاريخ  /فرعي اآلثار الفلسطينية
التاريخ  /فرعي العلوم السياسية
اجلغرافية  /فرعي التاريخ
اجلغرافية  /فرعي العوم السياسية
علم النفس  /فرعي علم االجتماع
علم النفس  /فرعي التربية
اإلعالم-إذاعة  /فرعي التلفزة
اإلعالم-صحافة  /فرعي علوم سياسية
اإلعالم-صحافة  /فرعي علم اجتماع
اللغة الفرنسية

اآلداب

التجارة
واالقتصاد

احل �ق��وق واإلدارة
العامة

احملاسبة
إدارة األعمال
االقتصاد
العلوم املالية واملصرفية
التسويق
اقتصاد األعمال
القانون
اإلدارة العامة
العلوم السياسية  /فرعي االقتصاد
العلوم السياسية  /فرعي اإلدارة العامة

الهندسة

التخصص

الهندسة املدنية
الهندسة املعمارية
الهندسة امليكانيكية
الهندسة الكهربائية
هندسة امليكاترونكس

التربية

م�ع�ل��م امل��رح �ل��ة األس��اس �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا -تعليم
اجتماعيات
معلم املرحلة األساسية العليا -تعليم العلوم
م�ع�ل��م امل��رح �ل��ة األس��اس �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا -تعليم
رياضيات
م�ع�ل��م امل��رح �ل��ة األس��اس �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا -تعليم
تكنولوجيا

ال � �ت � �م� ��ري� ��ض وامل � �ه� ��ن
الصحية املساندة

التغذية واحلمية
التمريض
عالج النطق والسمع *اعتماد مرحلي

العلوم

تكنولوجيا املعلومات

الرياضيات.
الرياضيات  /فرعي اإلحصاء
الفيزياء
الفيزياء  /فرعي الكترونيات
الفيزياء  /فرعي الرياضيات
الفيزياء فرعي  /علم احلاسوب
األحياء
الكيمياء
الرياضيات التطبيقية في االقتصاد
دكتور صيدلي
علم احلاسوب
هندسة أنظمة احلاسوب

دبلوم التأهيل التربوي للمرحلة األساسية العليا -مسار تعليم التخصص
دبلوم التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية – عام

التخصص
الصحة العامة واملجتمعية
التربية
الدراسات الدولية
الدراسات العربية املعاصرة
القانون
هندسة املياه والبيئة
احلوسبة
علم النفس املجتمعي
اجلغرافية
علوم املياه والبيئة
الفيزياء
الرياضيات
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املاجستير

التخصص

االقتصاد
علم االجتماع
إدارة األعمال
الدميقراطية وحقوق اإلنسان
التاريخ العربي اإلسالمي
اإلحصاء التطبيقي
هندسة التخطيط والتصميم العمراني وعمارة املشهد
العلوم الطبية واملخبرية
دراسة النوع االجتماعي والتنمية
الكيمياء التطبيقية
املرأة والقانون والتنمية

الدبلوم العالي
الرعاية الصحية األولية
املرأة والقانون والتنمية
العلوم الطبية املخبرية

الدبلوم املهني املتخصص /التخصص
دائرة التعليم املستمر
اإلرشاد املدرسي
اإلرشاد مع التركيز على حماية األسرة
اإلشراف اإلرشادي
التسويق
إدارة املؤسسات األهلية
إدارة املنشآت الصغيرة واملتوسطة
الصياغة التشريعية
املهارات القانونية
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جامعـة بيـــت حلـــم
www.bethlehem.edu

شروط القبول والتسجيل:

يتم قبول الطلبة اجلدد بنا ًء على معدل القبول والتي تدخل في احتسابه العناصر التالية-:
•معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة بحيث ال يقل عن( ،%65أو ما يعادلها على أن تكون مصدقة من وزارة التربية والتعليم
العالي).
•معدل العالمات املدرسية للصف الثاني عشر.
•امتحان القبول الذي تعده اجلامعة في املواد التالية( :اللغة العربية – اللغة اإلجنليزية – الرياضيات).
•املقابالت الشخصية اخلاصة لبرنامج التمريض والعالج الطبيعي والوظيفي وبرامج إدارة الفنادق والسياحة.
•ال تقبل اجلامعة الطلبة احلاصلني على معدل يقل عن  %65في شهادة الدراسة الثانوية العامة.

برامج الدبلوم العالي:

يتم قبول حملة البكالوريوس في برامج الدبلوم العالي حسب الشروط اخلاصة بكل برنامج.

طريقة تقدمي طلبات االلتحاق:

يتم تقدمي طلبات االلتحاق عن طريق مكتب التسجيل في اجلامعة وفي الوقت الذي تعلن عنه ،ويعلن عادة عن تقدمي الطلبات مرتني
في شهري حزيران ومتوز وفي شهر نيسان للدبلوم العالي في التربية من كل عام.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب:
•صورة شخصية.
•كشف عالمات الصف الثاني عشر.
•كشف عالمات التوجيهي.
•طلب االلتحاق املعبأ.

نظام الدراسة:

تعتمد الدراسة في جامعة بيت حلم نظام الفصول والساعات املعتمدة.

العام الدراسي:

تقسم السنة الدراسية إلى فصلني أساسيني وفصل صيفي إضافي .يبدأ الفصل األول في أواخر آب أو أوائل أيلول وينتهي في
كانون األول ،أما الفصل الثاني فيبدأ في أواسط كانون ثاني وينتهي في أوائل حزيران ،ويبدأ الفصل الصيفي في حزيران وينتهي
في أواخر متوز.

لغة التدريس:

تعتمد جامعة بيت حلم اللغة العربية كلغة رسمية للتدريس وتستخدم اللغة اإلجنليزية في تدريس املساقات العلمية ،ومساقات
إدارة األعمال وإدارة الفنادق والتمريض.
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البكالوريوس
الكلية
التخصص

الكلية

اآلداب

اللغة العربية وآدابها
اللغة اإلجنليزية وآدابها
علم االجتماع
اخلدمة االجتماعية
الدراسات الدينية
صحافة  /تخصص فرعي
علم نفس  /تخصص فرعي
تعليم مسيحي  /تخصص فرعي
اللغة الفرنسية  /تخصص فرعي
ترجمة  /تخصص فرعي

إدارة الفنادق والسياحة

إدارة الفنادق

التمريض

التمريض
العالج الطبيعي
العالج الوظيفي
القبالة

التخصص

العلوم

الرياضيات
الفيزياء
األحياء
الكيمياء
أنظمة املعلومات احلاسوبية
علوم طبية مخبرية  /تخصص فرعي
كيمياء صناعية  /تخصص فرعي

إدارة األعمال

احملاسبة
إدارة األعمال
تسويق تخصص فرعي
التمويل

التربية

التربية تخصص املرحلة األساسية األولى
التربية تخصص رياض أطفال
التربية تخصص تعليم التاريخ واجلغرافيا
التربية تخصص تعليم لغة عربية
التربية تخصص تعليم لغة إجنليزية
التربية تخصص تعليم الرياضيات

الدبلوم املتوسط
أدالء احلجاج
التربية الدينية

إدارة الفنادق
إدارة مكاتب السياحة والسفر

دبلوم التأهيل التربوي (عام)
أساليب تعليم الرياضيات
دبلوم التأهيل التربوي  /في أساليب تعليم العلوم للمرحلة األساسية
دبلوم التأهيل التربوي /تعليم االجتماعيات للمرحلة األساسية

دبلوم التأهيل التربوي /تعليم اللغة اإلجنليزية للمرحلة الثانوية
دبلوم التأهيل التربوي /تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانوية
دبلوم التأهيل التربوي  /تعليم الدين املسيحي

الدبلوم العالي
متريض الطوارئ

القبالة القانونية
متريض اخلداج

ماجستير
التنمية والتعاون الدولي

التكنولوجيا احليوية
الدراسات السياحية

الدبلوم املهني املتخصص (دائرة التعليم املستمر)
إدارة املشروع
إدارة األعمال االلكترونية
إدارة املنشآت الصغيرة

اإلدارة العامة
إدارة اجلمعيات التعاونية
الوقاية من املخدرات والتدخل اإلرشادي حلاالت التعاطي واإلدمان
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جامعـة اخلليــــــل
www.hebron.edu.ps

شروط القبول والتسجيل:

•أن يكون الطالب حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
•أن ال يقل معدله في شهادة الثانوية العامة عن .%65
•أن يجتاز امتحان القبول في الوقت الذي يحدده مكتب التسجيل والقبول في اجلامعة.
•يقبل الطالب في الفرع العلمي في جميع الكليات والفرع األدبي في جميع الكليات اإلنسانية والفرع الزراعي في كلية
الزراعة والفرع التجاري في كلية التمويل واإلدارة.

طرق تقدمي طلبات االلتحاق:

يتم تقدمي طلبات االلتحاق عن طريق مكتب التسجيل والقبول في اجلامعة وفي الوقت الذي تعلن عنه اجلامعة ،وعادة ما يكون في
الفترة ما بني شهري متوز وآب.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب:

•كشف عالمات شهادة الدراسة الثانوية العامة (صورة مصدقة).
•شهادة امليالد (صورة مصدقة).
•شهادة حسن سير وسلوك من آخر مدرسة تخرج منها الطالب.
•شهادة خلو من األمراض السارية مصدقة من مديرية الصحة.
•صور شخصية حديثة .6×4

نظام الدراسة:

تعتمد الدراسة في جامعة اخلليل على نظام الساعات املعتمدة.

العام الدراسي:

ينقسم العام الدراسي إلى فصلني دراسيني يضاف إليهما فصل اختياري هو الفصل الصيفي ومدة الفصل العادي  16أسبوعا
مبا في ذلك االمتحانات ومدة الفصل الصيفي  8أسابيع مبا في ذلك االمتحانات علما ً بأن الفصل األول يبدأ عادة في شهر أيلول
والعطلة بني الفصلني ال تتجاوز أسبوعني.

لغة التدريس:

تعتمد جامعة اخلليل اللغة العربية واإلجنليزية في التدريس.
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البكالوريوس
الكلية
التخصص

الكلية
العلوم والتكنولوجيا

الرياضيات
األحياء
الكيمياء
علم احلاسوب
تكنولوجيا الويب والوسائط املتعددة  /اعتماد مرحلي

الشريعة

أصول الدين (عام)
الفقه والتشريع
الشريعة اإلسالمية
الفقه والقانون

التربية

التربية تخصص املرحلة األساسية العليا -اللغة اإلجنليزية
التربية تخصص املرحلة األساسية العليا -اللغة العربية
التربية تخصص معلم املرحلة األساسية العليا-تعليم التربية
اإلسالمية
ال �ت��رب �ي��ة ت�خ�ص��ص م�ع�ل��م امل��رح �ل��ة األس��اس �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا -تعليم
اجتماعيات
التربية تخصص معلم املرحلة األساسية العليا -تعليم رياضيات
التربية تخصص معلم املرحلة األساسية العليا -تعليم العلوم
ال �ت��رب �ي��ة ت�خ�ص��ص م�ع�ل��م امل��رح �ل��ة األس��اس �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا -تعليم
التكنولوجيا
التربية تخصص املرحلة األساسية الدنيا
التوجيه واإلرشاد

اآلداب

التخصص

اللغة العربية وآدابها
اللغة اإلجنليزية وآدابها
التاريخ
التاريخ /فرعي جغرافيا
التاريخ  /فرعي علوم سياسية
التاريخ  /فرعي آثار
اللغة االجنليزية /فرعي لغة فرنسية
التاريخ /فرعي علوم سياسية
اإلعالم
اللغة االجنليزية  /فرعي لغة فرنسية
علوم سياسية
جغرافية تطبيقية  /اعتماد مرحلي
السياحة واآلثار *اعتماد مرحلي

التمريض

علوم التمريض

التمويل واإلدارة

إدارة األعمال
العلوم املالية واحملاسبية
اإلدارة العامة
التسويق

الزراعة

اإلنتاج النباتي والوقاية
اإلنتاج احليواني والوقاية
التربة والري
االقتصاد الزراعي
التغذية والتصنيع الغذائي

املاجستير
اللغة العربية وآدابها
القضاء الشرعي
إدارة األعمال
اللغويات التطبيقية وتعليم اللغة االجنليزية
الوقاية النباتية
املوارد الطبيعية املستدامة وإدارتها
التاريخ
أصول الدين

دبلوم التأهيل التربوي (عام)

الدبلوم العالي
الدبلوم املهني املتخصص

صيانة أجهزة مكتبية
علم املكتبات
سكرتاريا عامة
السكرتاريا الطبية
التصنيع الغذائي
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اجلامعـة العربيـة األمريكيـة  -جنني
www.aauj.edu.ps

شروط القبول والتسجيل:

1 .1أن يكون الطالب حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2 .2أن تكون شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) تؤهل الطالب لاللتحاق بالتخصص املتقدم إليه كما يلي:
•الفرع العلمي :يقبل في جميع التخصصات.
•الفرع األدبي :يقبل في جميع الكليات اإلنسانية.
•الفرع الصناعي :يقبل في التخصصات املناظرة للثانوية العامة الفرع الصناعي حسب األنظمة املطبقة.
•الفرع التجاري :يقبل في التخصصات املناظرة للثانوية العامة الفرع الصناعي حسب األنظمة املطبقة.
3 .3يقبل الطلبة احلاصلون على شهادة الدراسة الثانوية على أسس تنافسية وذلك حسب تسلسل مجموع عالماتهم في
امتحان الثانوية العامة ،على أن ال يقل معدل الطالب عن:
• %80لكلية طب األسنان وتخصصي هندسة االتصاالت وهندسة أنظمة احلاسوب.
• %80للفرع العلمي و %85للفرع الصناعي لتخصصات الهندسة في كلية الهندسة وتكنولوجيا املعلومات.
• %70لتخصص التمريض.
• %65لباقي التخصصات حسب فرع الثانوية العامة.
•يتم احتساب معدالت الطلبة احلاصلني على شهادة غير شهادة الثانوية العامة الفلسطينية حسب التعليمات التي يصدرها
مجلس اجلامعة وبعد مصادقتها من وزارة التربية والتعليم العالي.

تقدمي طلب االلتحاق

على الطلبة الراغبني في االلتحاق باجلامعة تعبئة وتقدمي طلب االلتحاق املتوفر لدى دائرة القبول والتسجيل في اجلامعة وعلى
صفحة اإلنترنت اخلاصة باجلامعة  www.aauj.eduأو  www.edu.psويرفق به :صورة مصدقة عن شهادة الدراسة
الثانوية أو ما يعادلها ,وصورة عن الهوية الشخصية ,وصورة شخصية.

طريقة التسجيل

يتم إعالن أسماء الطلبة املقبولني في اجلامعة في الصحف احمللية وعلى صفحة اجلامعة االلكترونية ومن ثم يحضر الطالب شخصيا ً
إلى دائرة القبول والتسجيل في املواعيد املعلن عنها لدفع رسوم التسجيل المتحان مستوى اللغة اإلجنليزية والستكمال األوراق
الثبوتية ،وحجز مقعده في اجلامعة.

نظام الدراسة

تسير الدراسة في اجلامعة حسب نظام الساعات املعتمدة ويتكون العام الدراسي من فصلني دراسيني مدة كل منهما ستة عشر
أسبوعا ً وتعطل اجلامعة يومي اخلميس واجلمعة من كل أسبوع ويعلن عن العطل األخرى في تقومي اجلامعة األكادميي في بداية
كل عام دراسي.

لغة التدريس

تعتمد اجلامعة العربية األمريكية اللغة اإلجنليزية لغة للتدريس.
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البكالوريوس
الكلية
التخصص

الكلية
طب األسنان

طب األسنان

العلوم الطبية املساندة

العلوم الطبية املخبرية
العالج الطبيعي
العالج الوظيفي
التصوير الطبي
التمريض
صحة البيئة واملجتمع

ال �ه �ن��دس��ة وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
املعلومات

تكنولوجيا املعلومات احملوسبة
تكنولوجيا الوسائط املتعددة
علم احلاسوب
هندسة االتصاالت
هندسة أنظمة احلاسوب

احلقوق

القانون

العلوم اإلدارية
واملالية

العلوم
واآلداب

التخصص
احملاسبة
إدارة األعمال
التسويق
العلوم املالية واملصرفية
إدارة ال��ع��م��ل��ي��ات/ت��خ��ص��ص م �س �ت �ش �ف �ي��ات
ومؤسسات صحية
إدارة ال �ع �م �ل �ي��ات /ت�خ�ص��ص ن �ظ��م امل�ع�ل��وم��ات
اإلدارية
إدارة العمليات  /تخصص فنادق وسياحة

الرياضيات واإلحصاء
العلوم احلياتية والتكنولوجيا احليوية
تدريس اللغة اإلجنليزية
الكيمياء
الفيزياء
اللغة العربية واإلعالم
التربية املرحلة األساسية الدنيا

املاجستير
الرياضيات التطبيقية

القانون التجاري

الدبلوم املهني املتخصص (دائرة التعليم املستمر)
مساعد طبيب أسنان
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جامعـة القـدس املفتوحــة
www.qou.edu.ps

شروط القبول والتسجيل:

•يقبل طلبة الفرع العلمي في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في جميع الكليات و التخصصات
األكادميية في اجلامعة.
•يقبل الطلبة احلاصلون على شهادة الدراسة الثانوية حسب تسلسل مجموع عالماتهم في امتحان الثانوية العامة ،على أن
ال يقل معدل الطالب اجلديد عن  %65والطالب القدمي عن معدل ال يقل عن .٪55
•يقبل طلبة الفروع األخرى (أدبي ،صناعي ،زراعي ،جتاري ،فندقي ،متريضي ،اقتصاد منزلي) في امتحان شهادة الدراسة
الثانوية العامة في البرامج والتخصصات األكادميية التي تدرسها اجلامعة وذلك بعد اجتيازهم امتحان املقررات العالجية
اخلاصة بكل برنامج أو تخصص حسب احلاجة.
•يقبل الطلبة دون النظر إلى سنة تخرجهم في الثانوية العامة.
•حتتسب اجلامعة بعض الساعات املعتمدة التي سبق أن درسها الطالب في جامعة أخرى أو كلية جامعية متوسطة معترف
بها ،وذلك وفق نظام احتساب الساعات املعتمدة الذي تطبقه اجلامعة.
•يقبل طلبة الفرع الشرعي الصادرة عن األوقاف اإلسالمية في تخصص التربية اإلسالمية فقط.
•يتم قبول الدارسني اجلدد في تخصص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،من الذين حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية
العامة/الفرع العلمي أو الصناعي مهما كانت سنة حصولهم على الثانوية العامة

طريقة تقدمي طلبات االلتحاق:

يتم النظر في قبول الطالب في أحد التخصصات التي تقدمها اجلامعة وفق اإلجراءات التالية:
•يعبئ الطالب طلب االلتحاق اخلاص باجلامعة مبينا ً فيه موضوع التخصص الذي يرغب في االلتحاق به.
•يقدم الطالب طلب االلتحاق والوثائق الالزمة ملدير املركز الدراسي التابع للجامعة التي ينوي االلتحاق به.
•يصدر قرار قبول الطالب في التخصص من مدير فرع اجلامعة/املركز الدراسي في اجلامعة نيابة عن إدارة اجلامعة وفق
سياستها في القبول ،ويبلغ القرار للطالب من قبل مدير فرع اجلامعة.
•يحتفظ مدير املركز الدراسي بامللفات والسجالت والبطاقات وغير ذلك من الوثائق التي تتعلق بقبول الطالب وسيره في
الدراسة.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب:

•صورة مصدقة عن الوثيقة العلمية التي يحملها الدارس.
•صورة مصدقة عن شهادة الوالدة.
•صورتان شخصيتان قياس .6×4
•صورة عن وثيقة إثبات الشخصية.
•صورة مصدقة عن كشف عالمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
•صورة مصدقة عن كشف عالمات كلية املجتمع (ملن أنهوا الكلية بنجاح).

نظام الدراسة:

تعتمد اجلامعة منط التعليم املفتوح والتعلم عن بعد ،ويعني نقل التعليم إلى الطالب في موقع إقامته أو عمله ،وبذلك ميكن للطالب أن
يزاوج بني التعليم والعمل ،وأن يكيف برنامجه الدراسي وسرعة التقدم فيه مبا يتفق مع أوضاعه وظروفه على اختالفها .ويقوم
منط التعلم عن بعد على مرتكزات التعلم الذاتي واستقاللية املتعلم ،وعلى استثمار الوسائط التقنية املتنوعة املكتوبة والسمعية
والبصرية ،وذلك لعرض املادة التعليمية وإيصالها إلى الطالب أينما كان في موقع إقامته أو عمله.
وتطبق اجلامعة نظام الساعات املعتمدة والنظام اإلجباري -االختياري للمساقات.

العام الدراسي:

•يقسم العام الدراسي إلى:
•فصل أول ومدته  16أسبوعاً.
•فصل ثاني ومدته  16أسبوعاً.
•دورة صيفية ومدتها  8أسابيع.

لغة التدريس:

تعتمد اجلامعة اللغة العربية كلغة رسمية للتدريس.
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التخصص

الكلية

البكالوريوس

التربية

تخصص املرحلة األساسية األولى
التربية تخصص تعليم التربية اإلسالمية
التربية تخصص تعليم اجتماعيات
التربية تخصص اللغة العربية وأساليب تدريسها
التربية تخصص اللغة اإلجنليزية وأساليب تدريسها
التربية تخصص الرياضيات وأساليب تدريسها
التربية تخصص تعليم العلوم
التربية تخصص الفيزياء وأساليب تدريسها
التربية تخصص الكيمياء وأساليب تدريسها
التربية تخصص األحياء وأساليب تدريسها

ال � � � �ت � � � �ن � � � �م � � � �ي� � � ��ة
االج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة
واألسرية

األشغال اليدوية
اخلدمة االجتماعية
تنمية املجتمع احمللي
التعليم النسوي
رعاية الطفل

الكلية

ال� � � �ع� � � �ل � � ��وم اإلداري � � � � � � � ��ة
واالقتصادية

التكنولوجيا
والعلوم التطبيقية

الزراعة

التخصص
العلوم املالية واملصرفية
االقتصاد
اإلنتاج
احملاسبة
التسويق
إدارة األعمال
اإلدارة الصحية (مل��وظ�ف��ي وزارة الصحة
الفلسطينية فقط)
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
أنظمة املعلومات احلاسوبية

الصناعات الغذائية
اإلنتاج النباتي والوقاية
اإلنتاج احليواني
التنمية الريفية

دبلوم التأهيل التربوي (عام)
الدبلوم املهني املتخصص (دائرة التعليم املستمر)
تكنولوجيا املعلومات في التربية
اخلدمة االجتماعية املدرسية
إدارة املعرفة

التأهيل التربوي
اإلرشاد واخلدمة االجتماعية في مجال األطفال واملراهقني
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جامعـــة القـــدس -أبو ديس
www.alquds.edu.ps

اآللية العامة لقبول الطلبة في اجلامعة:

•يتم قبول الطلبة في اجلامعة حسب املعدالت التي يتم حتديدها في سياسة القبول التي حتددها جلنة القبول املركزية قبل
فتح باب القبول ،علما ً بأنه يتم قبول أعلى املعدالت في كل تخصص.
•القبول في التخصصات التالية :الطب البشري ,طب األسنان ,الصيدلة ,التربية الرياضية ,الفنون اجلميلة مشروط باجتياز
املقابلة الشخصية و/أو امتحان القبول ,باإلضافة إلى احلصول على معدل الثانوية العامة املطلوب للتخصص.
•بخصوص الطلبة احلاصلني على شهادة الثانوية العامة في السنوات السابقة ,وحملة الشهادات التي تعادل شهادة الثانوية
العامة ( ,IB, GCE, SATبجروت) الذين تنطبق عليهم شروط االلتحاق باجلامعة ,هؤالء الطلبة ستبدأ إجراءات قبولهم
فورا ً عند تعبئة الطلب االلكتروني وتثبيته ,وبناء عليه يعطى الطالب املقبول أسبوع كامل من تاريخ قبوله إلمتام إجراءات
حجز املقعد .كما سيتم إعالم الطالب بقبوله عن طريق البريد االلكتروني اخلاص به ,وعن طريق امللف اخلاص بطلبه.

معلومات خاصة بطلب االلتحاق:

اعتمدت جامعة القدس تعبئة طلبات االلتحاق في اجلامعة إلكترونيا (من خالل االنترنت) وباستخدام بطاقات خاصة بطلب التحاق
وال داعي ألن يقوم الطالب بالوصول إلى اجلامعة من أجل تقدمي طلب ,لذلك بإمكان الطلبة الراغبني في تقدمي طلبات التحاق جلامعة
القدس احلصول على بطاقة طلب التحاق لدرجة البكالوريوس لقاء مبلغ وقدره  150شيكل غير مستردة ,ولدرجة املاجستير لقاء
مبلغ وقدره  180شيكل غير مستردة من:
•احد فروع البنك العربي في كافة احملافظات.
•الدائرة املالية في حرم اجلامعة الرئيس/أبو ديس.
•كلية هند احلسيني/حرم الشيخ جراح  -القدس.
يتم تعبئة طلب االلتحاق عن طريق االنترنت بالدخول إلى املوقع االلكتروني  ,http://admission.alquds.eduبعد
االنتهاء من تعبئة الطلب يتم حفظه وتثبيته .يحتفظ الطالب بالبطاقة من اجل مراجعة ملفه الكترونياً.
يجب على الطالب/ة االستمرار بزيارة املوقع  ,http://admission.alquds.eduوالدخول للملف اخلاص به/ا باستخدام
نفس رقم الطلب والرقم السري املدونني في البطاقة اخلاصة به/ا وذلك ملتابعة حالة طلبه/ا واحلصول على التعليمات الالزمة في
حال مت قبوله/ا حيث يتم قبول الطلبة فورا مع اإلعالن عن نتائج الثانوية العامة.
 الطلبة املتقدمون بتعبئة طلب التحاق بعد اإلعالن عن نتائج الثانوية العامة سيتم قبولهم الكترونيا بشكل فوري إذا كانت شروطالقبول تنطبق عليهم.

شروط القبول في اجلامعة:
شروط االلتحاق لبرامج البكالوريوس

• أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها (مصدقة حسب األصول) حسب املعدالت
املعلن عنها.
•أن ال يكون مفصوال من اجلامعة أو من أية جامعة أخرى.
•اجتياز املقابلة الشخصية و/أو امتحان القبول إن وجد.

شروط االلتحاق لطلبة حملة درجة الدبلوم في أحد التخصصات :الفنون اجلميلة ,الرياضة ,التمريض,
العلوم الطبية املخبرية ,األشعة ,العالج الطبيعي والقبالة كما يلي:
•احلصول على شهادة الدبلوم بتقدير جيد.
•اجتياز االمتحان الشامل بعالمة  %75على األقل.
•أن يكون معدل الثانوية العامة  %70لبرامج املهن الهندسية والطبية  %65فأعلى لبقية التخصصات.
•خبرة عملية ال تقل عن سنتني.
•اجتياز امتحان القبول و/أو املقابلة الشخصية بنجاح.
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شروط القبول لبرامج الدراسات العليا:

•أن يكون/تكون مقدم/ة الطلب حاصال/ة على درجة البكالوريوس أو متوقع تخرجه/ا مع نهاية الفصل الثاني -2010
 2011من جامعة معترف بها في احد التخصصات ذات العالقة املباشرة مبجال الدراسة بتقدير جيد ومعدل ال يقل عن
.%70
•أن يجتاز/جتتاز املقابلة الشخصية و/أو االمتحان بنجاح.
•شروط أخرى حتدد من قبل البرنامج.
ملزيد من املعلومات عن تعليمات االلتحاق وبرامج الدراسات العليا املطروحة يرجى زيارة الصفحة االلكترونية اخلاص بالقبول
.http://admission.alquds.edu

الوثائق الرسمية املطلوبة ليتم تسليمها بعد احلصول على القبول إلمتام إجراءات حجز املقعد:

•صورة مصدقة عن كشف عالمات امتحان الثانوية العامة.
•بطاقة طلب االلتحاق.
•صورة شخصية.
•صورة عن شهادة امليالد.
•صورة عن الهوية أو جواز السفر.
•الوصل البنكي األصلي للمبلغ املدفوع.
إذا كان/ت مقدم/ة الطلب من احلاصلني على شهادة ( ,IB, GCE, SATبجروت) أو على شهادة ثانوية عامة من دولة عربية
غير األردن أو من دولة أجنبية عليه/ا تزويد دائرة القبول (حرم اجلامعة الرئيس /أبو ديس) بالوثائق التي تثبت إنهاءه/ا ملرحلة
الدراسة الثانوية واالمتحانات التي تقدم/ت لها باإلضافة إلى شهادة معادلة من وزارة التربية والتعليم العالي وذلك بعد تعبئة
الطلب.
إذا كان/ت مقدم/ة الطلب منتقل/ة من جامعة أخرى عليه/ا تزويد دائرة القبول (حرم اجلامعة الرئيس/أبو ديس) بالوثائق
التالية بعد تعبئة الطلب:
•كشف عالمات مصدق من اجلامعة املنتقل/ة منها.
•وصف للمساقات التي درسها شريطة أن يكون/تكون قد اجتاز/ت بنجاح  30ساعة معتمدة قبل االنتقال.
•رسالة رسمية من اجلامعة املنتقل/ة منها توضح وضعه/ا األكادميي.
إذا كان/ت مقدم/ة الطلب من حملة الدبلوم عليه/ا تزويد دائرة القبول (حرم اجلامعة الرئيس /أبو ديس) بالوثائق التالية بعد
تعبئة الطلب:
•صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة أو ما يعادلها.
•صورة مصدقة عن كشف عالمات درجة الدبلوم ونتيجة االمتحان الشامل.

نظام الدراسة والعام األكادميي:

يعتمد نظام الدراسة في جامعة القدس على الساعات املعتمدة ,يقسم العام األكادميي في اجلامعة إلى فصلني دراسيني مدة كل
فصل  16أسبوعا ً باإلضافة إلى دورة صيفية مدتها  8أسابيع مبا في ذلك فترة االمتحانات النهائية في كل فصل وحتدد بداية كل
فصل دراسي ونهايته بالتقومي األكادميي السنوي للجامعة.

كليات اجلامعة:

ينقسم التدريس في اجلامعة في أكثر من حرم جامعي (مكان تدريس) :حرم اجلامعة الرئيسي/أبو ديس ,حرم كلية القرآن/أبو
ديس ,حرم هند احلسيني/الشيخ جراح  -القدس ,حرم بيت حنينا/القدس ,معهد اإلعالم العصري/رام الله ,كلية الصحة العامة/
غزة.
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الكلية

اآلداب

البكالوريوس
الكلية
التخصص

اللغة العربية وآدابها
اللغة اإلجنليزية وآدابها
اخلدمة االجتماعية
العلوم التنموية
التاريخ
اجلغرافيا ودراسة املدن
علم اآلثار
التربية الرياضية
العلوم السياسية
الفنون اجلميلة
التربية املوسيقية /تخصص فرعي
اإلعالم والتلفزة
لغة فرنسية/تخصص فرعي
الفلسفة
املسرح
علم االجتماع/مرحلي
تصميم جرافيكي*مجمد حاليا

احلقوق

القانون

الصيدلة

الصيدلة

الطب البشري

الطب البشري

طب األسنان

طب األسنان

العلوم االقتصادية
واإلدارية

اقتصاد
محاسبة
علوم مالية ومصرفية
إدارة أعمال
تسويق

التخصص

الكيمياء
الرياضيات
العلوم احلياتية
الفيزياء
علوم األرض والبيئة
التصنيع الغذائي
تكنولوجيا املعلومات
علم احلاسوب

العلوم والتكنولوجيا

املهن الصحية

العالج الطبيعي
القبالة
العلوم الطبية املخبرية
التصوير الطبي
التمريض

القرآن والدراسات اإلسالمية

القرآن والدراسات اإلسالمية

الدعوة وأصول الدين

الدعوة وأصول الدين
الفقه والتشريع

الهندسة

الهندسة االلكترونية
هندسة احلاسوب
هندسة املواد

العلوم التربوية

تعليم التكنولوجيا
تعليم املرحلة األساسية ورياض األطفال
علم النفس
أساليب التدريس
اإلدارة التربوية
اإلرشاد النفسي والتربوي

الدراسات العليا (درجة املاجستير ودرجة الدبلوم العالي)
التخصص
التخصص
التخصص
الصحة النفسية واملجتمعية
اإلدارة التربوية
أساليب التدريس
اللغة العربية وآدابها
الترجمة الشفوية والتحريرية
الدراسات اإلسالمية املعاصرة
الفقه والتشريع وأصوله
القانون
العمل االجتماعي
التنمية الريفية املستدامة
التأهيل النطقي واللغوي والسمعي
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متريض األطفال
متريض صحة األم والطفل
إدارة التمريض
الصحة العامة
الصحة النفسية واملجتمعية
السياسات واإلدارة الصحية
هندسة االلكترونيات واحلاسوب
الصيانة والترميم * مجمد حاليا
الدراسات اإلقليمية
الدراسات املقدسية
اإلدارة الصحية
اإلرشاد النفسي والتربوي

العلوم الطبية املخبرية
الكيمياء احليوية واألحياء اجلزيئية
الفيزياء
الدراسات البيئية
التكنولوجيا التطبيقية والصناعية
علم احلاسوب
الرياضيات
احملاسبة والضرائب
إدارة األعمال
اآلثار اإلسالمية
العلوم الصيدالنية
متريض صحة املجتمع/دبلوم عالي
متريض غرفة العمليات/دبلوم عالي

جامعـة فلسطني التقنية/خضوري -طولكرم
www.ptuk.edu.ps

قبول الطلبة في البكالوريوس:

يتم القبول بناء على شروط تقدمي الطلب وتنافسيا ً حسب معدل الثانوية العامة وحسب الطاقة االستيعابية لكل تخصص.

نظام الدراسة ( البكالوريوس والدبلوم) :

تتبع اجلامعة نظام الساعات املعتمدة في الدراسة ،حيث تعرف الساعة املعتمدة على أنها ساعة دراسية زمنية أسبوعية نظرية أو
جلسة عملي (ساعتان على األقل) (في املختبر أو املشغل أو التدريب العملي) طيلة فترة الفصل الدراسي ،حيث تكون مدة الفصل
الدراسي  16أسبوعاً.

الوثائق املطلوبة:

•صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة.
•صورة مصدقة عن شهادة الوالدة.
•صورة مصدقة عن الهوية.
•صورتان شخصيتان وحديثتان.
•صورة مصدقة عن كشف عالمات الطالب في الكلية (خاص بالتجسير فقط).
•صورة مصدقة عن مصدقة الكلية (خاص بالتجسير فقط).
•صورة مصدقة عن شهادة الشامل (خاص بالتجسير فقط).
•شهادة خبرة سنتان بعد التخرج من الدبلوم اذا توفرت (خاص بالتجسير فقط).

* رسوم تقدمي طلب االلتحاق  20دينارا ً للبكالوريوس والدبلوم.
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البكالوريوس
أوالً :كلية العلوم واآلداب

رياضيات تطبيقية
التربية الرياضية
التربية التكنولوجية
الفيزياء
حوسبة تطبيقية
كيمياء  /مرحلي
البيئة والزراعة املستدامة

ثانيا :كلية الهندسة والتكنولوجيا
*البكالوريوس التقني – الهندسة الكهربائية
* الهندسة الكهربائية – األمتتة الصناعية
* هندسة وتكنولوجيا االتصاالت
* هندسة أنظمة احلاسوب
* هندسة امليكاترونكس
* أنظمة املعلومات احملاسبية
* احلوسبة التطبيقية  /مرحلي

ثالثا :كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
العلوم املالية واملصرفية احملوسب
اإلدارة الصناعية

شروط خاصة لتقدمي طلب االلتحاق:
رياضيات تطبيقية  %80فأعلى للفرع العلمي.
حوسبة تطبيقية  %70فأعلى للفرع العلمي.
كيمياء  %75فأعلى للفرع العلمي.
فيزياء  %70فأعلى للفرع العلمي.
تربية تكنولوجية  %65فأعلى العلمي واألدبي  %70فأعلى للفرع الصناعي.
تربية رياضية  %65فأعلى جميع فروع الثانوية العامة واجتياز امتحان اللياقة
الرياضية.
البيئة والزراعة املستدامة  %65فأعلى للفرع العلمي والزراعي.

شروط خاصة لتقدمي طلب االلتحاق:
 %80فأعلى للفرع العلمي والصناعي.
طلبة الفرع الصناعي الذين يتم قبولهم في كلية الهندسة والتكنولوجيا يتقدمون
المتحان مستوى في املساقات :رياضيات ،فيزياء ،ومن ال يحصل على مستوى
معني في احد هذه املساقات يدرس مساقا ً استدراكياً.
العلوم املالية واملصرفية ثانوية عامة مبعدل  %70فأعلى ويشمل توجيهي علمي،
أدبي ،جتاري ،علوم إنسانية.
اإلدارة الصناعية  %70فأعلى علمي ،أدبي ،جتاري ،علوم إنسانية ،صناعي.
 %70فأعلى علمي ،أدبي ،صناعي(حاسوب) جتاري.

الدبلوم املتوسط  :كلية مجتمع فلسطني التقنية – خضوري
تكنولوجيا هندسة االتصاالت  /ثانوية عامة ،علمي ،صناعي.
اإلدارة املالية واملصرفية /علمي ،أدبي ،جتاري.
البرمجيات وقواعد البيانات/علمي ،أدبي ،صناعي (حرفة صيانة حاسوب).
تصميم األزياء وتصنيع املالبس/جميع فروع الثانوية العامة
هندسة التكييف والتبريد /علمي ،صناعي.

الهندسة املعمارية  /ثانوية عامة علمي ،صناعي.
التربية الرياضية  /جميع فروع الثانوية العامة
األمتتة الصناعية  /ثانوية عامة علمي ،صناعي.
اإلدارة وأمتتة املكاتب/علمي ،أدبي ،جتاري.
تقنيات الزراعة احملمية/علمي ،زراعي.
تكنولوجيا صناعة الدهان /علمي ،صناعي.

*مالحظة :شروط تقدمي الطلب للدبلوم أن يكون الطالب ناجحا ً في الثانوية العامة  /والقبول تنافسياً.

برامج التجسير

دبلوم التربية الرياضية
تخصصات الكهرباء في املهن الهندسية
دبلوم تربية مهنية
تخصص اإلدارة املالية واملصرفية
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شروط التجسير:
أن يكون الطالب حاصال على الدبلوم املتوسط من كلية معترف بها من قبل وزارة التربية
والتعليم العالي.
يكون التجسير في تخصص مناظر لدراسة الطالب في الدبلوم.
املعدل التراكمي في الكلية  %70على األقل.
معدل الشامل ال يقل عن  %70أو تقدير جيد.
أن يحقق احد الشرطني:
أن يقدم شهادة خبرة معتمدة ملدة سنتني على األقل بعد التخرج في مجال التخصص مصدقة
من اجلهات املختصة.
إذا لم يتمكن الطالب من حتقيق البند رقم  1يعطى في اجلامعة مساقات استدراكية لها عالقة
بالتخصص حسب ما تراه اجلامعة على أن يحقق  %70على األقل منها
أن يكون الطالب قد حقق املعدل التالي في الثانوية العامة:
برامج املهن الهندسية والطبية  %70فأعلى.-برامج جميع التخصصات األخرى  %65فأعلى.

جامعـة النجـاح الوطنيــة -نابلس
www.najah.edu.ps

شروط القبول والتسجيل:

.1

.2
.3
.4

1احلصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ،ويتم القبول في الكليات املعتمدة حسب املعدالت التالية:
• %65 -فأعلى لكليات العلوم ،اآلداب ،الشريعة ،الزراعة ،التربية ،االقتصاد.
  %70فأعلى لكلية القانون علمي أدبي ،الفرع التجاري .%80• %75 -فأعلى للطب البيطري.
  %85فأعلى لكلية الصيدلة.• %80 -فأعلى لكلية الهندسة.
• %90 -فأعلى كلية الطب وعلوم الصحة %70 - .فأعلى كلية تكنولوجيا املعلومات.
–  %80فأعلى كلية البصريات,
• %75 -فأعلى لكلية التمريض.
• %65 -فأعلى كلية الفنون والتربية الرياضية.
• %70 -فأعلى كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية %70 – .فأعلى كلية اإلعالم.
2اجتياز امتحان القدرات لكلية الفنون وتخصص تعليم التربية الرياضية والهندسة املعمارية.
3باستثناء كلية الفنون ،يشترط أن ال يكون قد مر على حصول الطالب على الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات.
4حتدد نسبة مئوية من العدد املقرر قبوله سنويا ً حلملة الثانوية العامة غير الفلسطينية وتقرر معدالت القبول بناء على ذلك.

طريقة تقدمي طلبات االلتحاق:

يتم تقدمي طلبات االلتحاق في دائرة القبول والتسجيل في اجلامعة وفي الوقت الذي تعلن عنه اجلامعة (مراكز اجلامعة املعلنة،
االنترنت) ،وعادة تكون في الفترة ما بني نهاية شهر حزيران إلى شهر آب.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب:

•شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة حسب األصول.
•شهادة امليالد.
•طلب االلتحاق املعبأ.
•صورة شخصية.
•صورة عن الهوية الشخصية.

نظام الدراسة:

تعتمد الدراسة في جامعة النجاح الوطنية على دوام االنتظام ونظام الساعات املعتمدة.

العام الدراسي:

يشتمل العام الدراسي على فصلني دراسيني كل منهما  16أسبوعا مبا في ذلك فترة االمتحانات وفصل صيفي (اختياري) ،وتكون
العطلة الرسمية خالل الفصول ملدة أسبوعني .أما العطلة الصيفية فتكون عشرة أسابيع.

لغة التدريس:

تعتمد جامعة النجاح الوطنية اللغة العربية كلغة رسمية وتستخدم اإلجنليزية في تدريس املواد العلمية وبعض مساقات الكليات
اإلنسانية.
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الكلية
اآلداب

التخصص

اللغة العربية وآدابها
اللغة اإلجنليزية وآدابها
التاريخ
اجلغرافيا
علم االجتماع واخلدمة االجتماعية
السياحة واآلثار
اللغة الفرنسية

التمريض

التمريض
القبالة

االقتصاد
وال � � � �ع � � � �ل� � � ��وم
اإلدارية

احملاسبة
االقتصاد
إدارة األعمال
العلوم املالية واملصرفية
التسويق
العلوم السياسية

اإلعالم

الصحافة
اإلذاعة والتلفزيون
االتصال والعالقات العامة

البصريات

البصريات

القانون

القانون

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
املعلومات

علم احلاسوب
أنظمة املعلومات اإلدارية
أنظمة املعلومات احلاسوبية

الزراعة

اإلنتاج النباتي والوقاية
االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية
اإلنتاج احليواني وصحة احليوان
التغذية والتصنيع الغذائي

الشريعة

الفقه والتشريع
أصول الدين (عام)
شريعة ومصارف إسالمية

ال� � � �ت � � ��رب� � � �ي � � ��ة
الرياضية

تربية رياضية

الطب البيطري

الطب البيطري

الطب
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الطب البشري

البكالوريوس
الكلية

العلوم

الصيدلة

ال� � � � �ع� � � � �ل�� � � ��وم
التربوية

الهندسة

الفنون
اجلميلة

التخصص

الرياضيات
اإلحصاء
الكيمياء التطبيقية
األحياء والبيوتكنولوجيا
العلوم الطبية املخبرية
الفيزياء
فيزياء /فرعي إلكترونيات
العلوم احلياتية
الكيمياء

الصيدلة
دكتور صيدلي

التربية تخصص املرحلة األساسية الدنيا
التربية تخصص معلم املرحلة األساسية العليا -تعليم اللغة العربية
التربية تخصص معلم املرحلة األساسية العليا  -تعليم اللغة االجنليزية
التربية تخصص معلم املرحلة األساسية العليا -تعليم الرياضيات
التربية تخصص معلم املرحلة األساسية العليا -تعليم العلوم
التربية تخصص معلم املرحلة األساسية العليا -تعليم التربية اإلسالمية
التربية تخصص تعليم املرحلة األساسية العليا -تعليم اجتماعيات
التربية تخصص معلم املرحلة األساسية العليا -تعليم اللغة الفرنسية
التربية تخصص معلم املرحلة األساسية العليا -تعليم تكنولوجيا
علم النفس  /فرعي إرشاد نفسي
التربية تخصص رياض أطفال

الهندسة املدنية
الهندسة املعمارية
الهندسة الكهربائية
الهندسة الكيميائية
الهندسة الصناعية
هندسة احلاسوب
الهندسة امليكانيكية
هندسة البناء
هندسة امليكاترونكس
هندسة االتصاالت
هندسة التخطيط العمراني
املوسيقى
التصميم الداخلي (الديكور)
الرسم والتصوير
الفنون التشكيلية
التصميم اجلرافيكي
فن اخلزف

دبلوم التأهيل التربوي (عام)
الدبلوم العالي
تدريس اللغة اإلجنليزية

التخصص
اللغة العربية وآدابها
اجلغرافيا
التاريخ
اللغويات التطبيقية والترجمة
إدارة السياسة االقتصادية
إدارة األعمال
املنازعات الضريبية
احملاسبة
أساليب التدريس
مناهج وأساليب التدريس
اإلدارة التربوية
أصول الدين (عام)
الفقه والتشريع
العلوم الصيدالنية

املاجستير
التخصص
الصحة العامة
األحياء
هندسة اإلنشاءات
هندسة املياه والبيئة
هندسة الطرق واملواصالت
هندسة التخطيط احلضري واإلقليمي
اإلدارة الهندسية
الصيدلة السريرية
هندسة الطاقة النظيفة وترشيد االستهالك
الصحة النفسية املجتمعية
التربية الرياضية
اإلنتاج النباتي والوقاية
الهندسة املعمارية
دراسات املرأة

التخصص
القانون اخلاص
القانون العام
اإلنتاج احليواني
أساليب تدريس الرياضيات
أساليب تدريس العلوم
أساليب تدريس اللغة االجنليزية
الرياضيات احملوسبة
العلوم البيئية
الكيمياء
العلوم احلياتية
الفيزياء
الرياضيات
تخطيط وتنمية سياسية

الدكتوراه
الكيمياء
الفيزياء
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جامعـة فلسطني-غزة
www.up.edu.ps

شروط القبول:

يقبل الطلبة احلاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في بداية كل فصل دراسي مبعدل يتفق مع مفتاح التنسيق لكل
كلية يرغب الطالب االلتحاق بها وفق سياسة القبول التي يحددها مجلس اجلامعة في إطار تعليمات وزارة التربية والتعليم العالي.
يتم قبول طلبات االلتحاق قبل شهرين من بداية كل فصل دراسي وفق املواعيد املعلن عنها واحمل��ددة حسب التقومي األكادميي
املنشور على موقع اجلامعة اإللكتروني (.)www.up.edu.ps
يتم تعبئة طلب االلتحاق بعد احلصول على النشرات واإلرشادات التي تساعد الطالب على اختيار تخصصه ،وعلى النماذج اخلاصة
بدائرة القبول والتسجيل شخصيا ً أو الكترونيا ً عبر موقع اجلامعة اإللكتروني مرفقا ً به:
•شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.
•صورة مصدقة عن شهادة امليالد.
•صورة الهوية الشخصية أو جواز السفر.
• 4صور شخصية حديثة.
•تعهد بااللتزام بأنظمة وقوانني اجلامعة.
يتم قبول الطلبة على أساس املعدل التنافسي لعالمات الثانوية العامة وضمن املقاعد املخصصة لكل كلية والتي يحددها مجلس
اجلامعة في خطته السنوية في إطار تعليمات وزارة التربية والتعليم العالي.

نظام الدراسة:

تعتمد الدراسة على نظام الساعات املعتمدة مع شرط االنتظام واملواظبة ،وتتكون السنة الدراسية في اجلامعة من فصلني دراسيني
مدة كل فصل  16أسبوعا ً باإلضافة إلى فصل صيفي اختياري مدته  3شهور للطالب الذين يرغبون بإنهاء دراستهم في  3سنوات
باستثناء الهندسة  4سنوات ،ويتم حتديد بداية كل فصل دراسي ونهايته وفترة االمتحانات واألعياد في تقومي اجلامعة األكادميي
السنوي واملنشور مبوقع اجلامعة اإللكتروني.

لغة التدريس:

تعتمد جامعة غزة في التدريس اللغة العربية كلغة رسمية باإلضافة إلى اللغة االجنليزية في تدريس املقررات العلمية.

مدة الدراسة:

مدة الدراسة أربع سنوات بواقع ثماني فصول دراسية وبإمكان الطالب أن ينهي دراسته في ثالث سنوات باالستفادة من الفصل
الصيفي االختياري ،أما كلية الهندسة مدة الدراسة بها خمس سنوات وبإمكان الطالب أن ينهي دراسته في أربع سنوات باالستفادة
من الفصل الصيفي.

متطلبات القبول للطلبة املنتقلني من جامعات أخرى:

تقبل كليات وأقسام جامعة فلسطني الطالب املنتقل من جامعة أخرى معتمدة ونظامية على أن تتوفر الشروط املطلوبة للقسم الذي
يريد االنتقال إليه في جامعة فلسطني ،على أن يكون قد أنهى  30ساعة معتمدة مبعدل تراكمي ال يقل عن  %70ومستوفيا ً ملعدل
القبول في الثانوية العامة ،ويقوم النائب األكادميي بالبت باملواد التي ميكن معادلتها وهي املواد التي درسها الطالب بنجاح مبعدل
ال يقل عن  %70في كل مساق واملتوافقة مع اخلطة الدراسية في جامعة فلسطني.

متطلبات القبول للطلبة املجسرين

تقبل اجلامعة عددا ً محددا ً من طلبة الكليات املتوسطة وفقا لتعليمات التجسير املقرة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.
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الكلية

الهندسة التطبيقية
وال � � �ت � � �خ � � �ط � � �ي� � ��ط
العمراني

التخصص

البكالوريوس
الكلية

هندسة البرمجيات
هندسة إدارة اإلنشاء والتشييد
الهندسة التطبيقية ونظم املعلومات اجلغرافية
اجليوماتكس
الهندسة املعمارية

التخصص

ت� � �ك� � �ن � ��ول � ��وج� � �ي � ��ا
املعلومات

نظم املعلومات اإلدارية
التعليم االلكتروني
الوسائط املتعدد

إدارة املال واألعمال

محاسبة
إدارة أعمال
قانون
اإلعالم واالتصال

الدبلوم املتوسط  /تكنولوجيا الوسائط املتعددة
بكالوريوس التربية  /معلم املرحلة االساسية الدنيا
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جامعـة غزة
www.gu.edu.ps

شروط القبول:

•أن يكون الطالب حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
•أال يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن النسبة التي حتددها وزارة التربية والتعليم العالي.
•أن يقدم طلب االلتحاق في املواعيد املعلن عنها مع بداية كل فصل دراسي.
•ترفق بالطلب الوثائق املطلوبة إلمتام القبول وإيصال رسوم طلب االلتحاق.

طريقة تقدمي طلب االلتحاق:

على كل طالب يرغب في االلتحاق بأي كلية من كليات اجلامعة القيام خالل الفترة احملددة لذلك باخلطوات التالية:
•التوجه إلى الدائرة املالية في جامعة غزة ودفع رسوم طلب االلتحاق وقدرها  20دينار واستالم إيصال بذلك ،يحتوي
اإليصال على رقم الطالب اجلامعي وكلمة املرور لتعبئة طلب االلتحاق.
•التوجه إلى دائرة القبول والتسجيل وتسليم الوثائق املطلوبة للموظف املختص ثم استالم رزمة القبول.
•تعبئة الطلب االلكتروني وحتديد قائمة الرغبات اخلاصة به من خالل أجهزة املختبرات املوجودة في اجلامعة مبساعدة
املوظف املختص ،حيث تتولى جلنة القبول والتسجيل حتديد التخصص الذي ميكن أن يقبل فيه الطالب وفقا لرغباته ويقوم
الطالب مبراجعة صفحة اجلامعة االلكترونية ملعرفة لوائح القبول.
•يتوجه الطالب املرشح للقبول إلى الدائرة املالية لدفع رسوم تثبيت حجز املقعد املعلن عنها في املدة احملددة وإال يفقد الطالب
حقه في املقعد الدراسي.
•يتوجه الطالب إلى دائرة القبول والتسجيل لتأكيد عملية التسجيل واحلصول على اجلدول الدراسي.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب:

•شهادة الثانوية العامة األصلية أو ما يعادلها أو صورة مصدقة عنها.
•صورة عن شهادة امليالد
•صورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر.
•صورتان شخصيتان حديثتان مقاس .6×4
•تعهد خطي من الطالب بااللتزام بالقوانني والنظم املعمول بها باجلامعة.

نظام الدراسة:

تعتمد الدراسة في جامعة غزة للبنات على نظام الساعات املعتمدة ويتكون العام اجلامعي من فصلني دراسيني باإلضافة إلى فصل
صيفي علما بأن احلد األدنى لساعات التسجيل في الفصل العادي  12ساعة واحلد األقصى  21ساعة معتمدة وذلك حسب املعدل
التراكمي وحسب اخلطة الدراسية لكل تخصص .

لغة التدريس:

تعتمد جامعة غزة في التدريس اللغة العربية كلغة رسمية باإلضافة إلى اللغة االجنليزية في تدريس بعض التخصصات.

الكلية
ع � � � � �ل� � � � ��وم احل� � � � ��اس� � � � ��وب
وتكنولوجيا املعلومات
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البكالوريوس
الكلية
التخصص
علوم احلاسوب
التصميم اجلرافيكي والوسائط املتعددة

التخصص

علوم االتصال واللغات

اللغات والترجمة

العلوم اإلدارية واملالية

محاسبة
إدارة أعمال

جامعة االستقالل

األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية /أريحا
www.pass.ps

شروط االلتحاق ببرامج البكالوريوس:

يعتبر الطالب مؤهالً للقبول في جامعة االستقالل (األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية) في برامج البكالوريوس في ( علم النفس،
نظم املعلومات اإلدارية ،العلوم الشرطية والقانون ،اإلدارة العامة والعلوم العسكرية ،العلوم األمنية) في حال انطبقت عليه جميع
شروط القبول الواردة أدناه:
•أن يكون فلسطيني اجلنسية.
•أن يكون قد اجتاز بنجاح امتحان الثانوية العامة ،بحسب شروط التعليم العالي الفلسطيني وذلك كما هو موضح أدناه.
•أن ال يقل معدله في امتحان الثانوية العامة عن  %65في الفرعني العلمي واألدبي ،و %75للفرعني الصناعي والتجاري.
•أن ال يقل طول املتقدم عن 170سم للذكور وعن 160سم لإلناث لكافة التخصصات باستثناء العلوم الشرطية والقانون
أن ال يقل عن 175سم للذكور.
•يقبل حملة شهادة  ،CGE، SAT ، IBبشرط معادلتها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
•يقبل حملة ما يعادل شهادة الثانوية العامة من الدول العربية واألجنبية بشرط تصديقها من وزارة التربية والتعليم العالي
الفلسطينية.
•أن يجتاز الفحوصات الطبية من اجلهات املختصة واملعتمدة لدى اجلامعة.
•أن ال يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أكثر من عام زمني واحد وان ال يزيد عمره عن  20عاماً.
•يشترط عدم اخلطبة أو الزواج أثناء الدراسة.
•االلتزام بالتعهد العدلي املعتمد من اجلهات املختصة واملعتمدة لدى األكادميية.
•أن يجتاز الطلبة املقبولون امتحان القدرات واللياقة البدنية والنفسية واملقابلة الشخصية.
•تخصص اجلامعة ما نسبته  %30من القبول العام ألبناء الشهداء وأبناء األسرى واملتقاعدين واألسرى احملررين والضباط
العاملني واأليتام ضمن شروط التعليم العالي ،والشروط اخلاصة باجلامعة.
•تسديد رسوم طلب االلتحاق بقيمة ( )50دينارا ً اردنياً.

أما بالنسبة لتخصص بكالوريوس العلوم األمنية:

فباإلضافة للشروط السابقة يشترط أيضا ما يلي:
•أن يكون الطالب من خريجي الدبلوم املهني املتخصص من جامعة االستقالل.
•أن يكون الطالب من الضباط أو ضباط الصف املنتسبني لألجهزة األمنية وأن يرشح الطالب من قبل جهازه.
•أن يكون تقديره جيدا ً فأعلى في الدبلوم املهني ،وأن ال يقل معدله عن  %60في الثانوية العامة.

شروط االلتحاق ببرامج الدبلوم:
أ -شروط االلتحاق بالدبلوم املهني املتخصص في العلوم األمنية:

•أن يكون الطالب من الضباط أو ضباط الصف املنتسبني لألجهزة األمنية وأن يرشح الطالب من قبل جهازه.
•أن يكون قد مضى على انتسابه للجهاز مدة ال تقل عن ثالث سنوات.
•أن يكون قد اجتاز امتحان الثانوية العامة.
•أن ال يقل طوله عن 165سم.
•أن يكون حاصالً على دورة األمن التأسيسية.
•أن يخضع املرشح لاللتحاق بالبرنامج لفحص طبي جسماني ومخبري وملقابلة شخصية مع جلنة متخصصة.

ب.شروط االلتحاق بالدبلوم املهني املتخصص في العلوم الشرطية:

•أن يكون مرشحا من قبل إدارة الشرطة.
•أن يكون قد اجتاز بنجاح امتحان شهادة الثانوية العامة.
•أن ال يقل طوله عن 165سم.
•أن يكون حسن السيرة والسلوك.
•أن يخضع املرشح لاللتحاق بالبرنامج لفحص طبي جسماني ومخبري وملقابلة شخصية مع جلنة متخصصة.
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ج .شروط االلتحاق بالدبلوم املهني املتخصص في اللغة العبرية:

•أن يكون مرشحا من قبل اجلهاز الذي ينتسب إليه (ويقبل األفراد من كافة األجهزة األمنية).
•أن يكون حاصال على شهادة البكالوريوس فأعلى.
•أن يكون حسن السيرة والسلوك.
•أن ال يقل طوله عن 165سم.
•أن يخضع املرشح لاللتحاق بالبرنامج لفحص طبي جسماني ومخبري وملقابلة شخصية مع جلنة متخصصة.

د .شروط االلتحاق بالدبلوم املهني املتخصص في االستخبارات :

•أن يكون مرشحا من قبل جهاز االستخبارات العسكرية.
•أن تكون رتبته العسكرية مالزما فأعلى ومن حملة درجة البكالوريوس بشكل عام ويفضل البكالوريوس في العلوم
العسكرية.
•أن ال يقل طوله عن 165سم.
•أن يكون حسن السيرة والسلوك.
•أن يجتاز الفحص الطبي املقرر.
•أن يجتاز املقابلة الشخصية مع جلنة متخصصة.

هـ .شروط االلتحاق بالدبلوم املهني املتخصص في اللغة االجنليزية:
•أن تكون رتبته العسكرية مالزما فأعلى وحسب احتياج اجلهاز.
•أن يكون الئقا ً صحياً.
•أن يجتاز فحص املقابلة الشخصية.
•أن يجتاز بنجاح فحص الكفاءة باللغة االجنليزية.
•أن يجيد استخدام احلاسوب.

و .شروط االلتحاق بدبلوم تدريب املدربني (املدرب املعتمد):

•أن يكون عامالً في مجال التدريب في جهازه أو مرشحا ً للعمل في هذا املجال.
•أن يكون من حملة درجة البكالوريوس أو حاصال على دورات تدريبية متقدمة أو خبرة في مجال التدريب.
•أن يكون الئقا ً صحياً.
•أن يجتاز بنجاح فحص املقابلة الشخصية مع جلنة مختصة.
•أن يجيد استخدام احلاسوب.
•أن ال يتجاوز عمره  45سنة.

ز .شروط االلتحاق بدبلوم اإلدارة املالية:

•أن يكون عامال في مجال اإلدارة املالية في جهازه أو مرشحا للعمل في هذا املجال.
•أن يكون من حملة درجة البكالوريوس.
•أن يكون الئقا صحيا.
•أن يجتاز بنجاح فحص املقابلة الشخصية مع جلنة مختصة.
•أن يجيد مهارات احلاسوب.

الوثائق املطلوبة لتقدمي طلب االلتحاق:

•كشف الثانوية العامة مصدقاً.
• 4صور شخصية.
•صورة عن شهادة امليالد.
•صورة عن الهوية الشخصية.
•شهادة حسن سيرة وسلوك من وزارة الداخلية.

النظام املتبع في التسجيل:

•النظام املتبع في التسجيل هو نظام سنوي لكافة برامج الدبلوم وبرنامج البكالويوس.
•التسجيل لبرنامج البكالوريوس يكون في فترة إعالن نتائج الثانوية العامة ملدارس السلطة الفلسطينية.
•فترة الترشيح للدبلوم من قبل األجهزة األمنية من بداية شهر متوز وحتى منتصف أيلول.
•نوع الدراسة منتظم.
•القبول حسب التنافس وحسب التخصصات املتقدم إليها الطالب.
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•تعتمد اجلامعة نظام الساعات املعتمدة والفصول الدراسية حيث مدة الفصل الدراسي  16أسبوعا ومدة الفصل الصيفي
 8أسابيع ،أيام العطل يومي اخلميس واجلمعة من كل أسبوع ،كما ويعلن عن التقومي الفصلي في بداية كل فصل دراسي.
•يخضع الطلبة اجلدد إلى دورة عسكرية تأسيسية مغلقة مدتها  45يوما ً قبل بداية الدوام األكادميي.

لغة التدريس املعتمدة:

لغة التدريس املتبعة هي اللغة العربية ،وخاصة في برامج العلوم اإلنسانية ،وبعض املساقات التقنية وخاصة في تخصص نظم
املعلومات اإلدارية يكون املنهاج باللغة االجنليزية.

البكالوريوس
علم النفس
العلوم الشرطية والقانون

نظم املعلومات اإلدارية
اإلدارة العامة والعلوم العسكرية

دبلوم مهني متخصص
علوم أمنية
العلوم الشرطية
االستخبارات العسكرية
اللغة العبرية
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ثاني ًا:
الكليات اجلامعية
التخصصـات املعتمـدة في الكليـات اجلامعيــة
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الكلية اجلامعية للعلوم التربوية وكلية مجتمع املرأة  -اناث /رام الله
كلية جامعية تابعة لوكالة الغوث الدولية معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم العالي تختص بالتدريب املهني والتقني.

تقسم الدراسة في الكلية إلى قسمني:

•قسم الدبلوم (كلية مجتمع املرأة) :ومدة الدراسة فيها سنتان دراسيتان متنح الطالبة بعد إنهائها متطلبات التخرج
شهادة الدبلوم.
•قسم البكالوريوس (كلية العلوم التربوية) :مدة الدراسة فيها أربع سنوات دراسية متنح الطالبة بعد إنهائها متطلبات
التخرج شهادة البكالوريوس.

شروط القبول والتسجيل:

•احلصول على شهادة الثانوية العامة بنجاح.
•أن يكون املعدل وفق ما تقرره الكلية (وفق األسس املعمول بها من وزارة التربية والتعليم العالي).
•أن تكون الطالبة الجئة ومسجلة في سجالت وكالة الغوث.
•أن ال يتجاوز عمرها  22عاماً.
•أن جتتاز الفحص الطبي.

طريقة تقدمي طلب االلتحاق:

ميكن احلصول على طلبات االلتحاق للكلية من كافة مكاتب التربية والتعليم التابعة لوكالة الغوث في املناطق املختلفة (القدس،
أريحا ،اخلليل ،نابلس ،رام الله) وكذلك من خالل موقع الكلية ( )www.rwtc.eduفي بداية شهر متوز ،وتقدم الطلبات بعد
ظهور نتائج التوجيهي مباشرة في املكاتب .علما ً أن نتائج القبول تنشر في الصحف اليومية وعلى املوقع الرسمي للكلية.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب:

•صورة مصدقة عن كشف عالمات التوجيهي.
•صورة مصدقة عن شهادة امليالد.
•صورة عن بطاقة املؤن.
•صورة شخصية توضع على الطلب.
•صورة عن الهوية الشخصية.

نظام الدراسة:

تعمل الكلية بنظام الساعات املعتمدة والفصول الدراسية حيث يقسم العام الدراسي إلى فصلني دراسيني مدة الدراسة في كل منهما
ثمانية عشر أسبوعاً.

لغة الدراسة:

تعتمد الكلية اللغة العربية واللغة اإلجنليزية حسب التخصص.
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الدبلوم املتوسط (كلية مجتمع املرأة -رام الله)
خاضعة لالمتحان التطبيقي الشامل

إدارة وأمتتة املكاتب
البرمجيات وقواعد البيانات
الهندسة املعمارية
العلوم الطبية املخبرية
الصيدلة
التمريض
اخلدمة االجتماعية
التصميم اجلرافيكي
احلضانة ورياض األطفال
العالج الطبيعي
السكرتاريا والسجل الطبي
عالج النطق ومشاكل الكالم
إدارة الفنادق
صياغة ومجوهرات
اإلدارة والتصنيع الغذائي

تخصصات مدة الدراسة سنة واحدة:
•جتميل وتصفيف الشعر
•اخلزف
•اخلياطة وتفصيل املالبس
•التصوير الفوتوغرافي

البكالوريوس
التربية تخصص املرحلة األساسية األولى
التربية تخصص تعليم الرياضيات واحلاسوب
التربية تخصص اللغة العربية والتربية اإلسالمية
تعليم العلوم والتكنولوجيا
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الكلية اجلامعية للعلوم التربوية – ذكور /رام الله
كلية جامعية تابعة لوكالة الغوث الدولية معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم العالي.

شروط التسجيل والقبول:

•احلصول على شهادة الدراسة الثانوية مبعدل ال يقل عن  %70لبرنامج البكالوريوس.
•يقبل خريجو الثانوية العامة الفرع العلمي/األدبي في جميع تخصصات البكالوريوس مثل اللغة العربية واملرحلة األساسية
واللغة االجنليزية وتعليم الرياضيات واحلاسوب وتعليم العلوم والتكنولوجيا.
•أن يكون الطالب الجئا ً وعمره ال يتجاوز  22عاما ً في األول من تشرين األول لعام القبول ،وتعطى األولوية خلريجي
الثانوية العامة احلديثني.
•أن يجتاز الطالب الفحص الطبي املقرر من عيادة الوكالة.
•أن يجتاز املقابلة الشخصية بنجاح.
•توفر الكلية سكن داخلي مجاني للطالب الالجئني.

طريقة تقدمي طلب االلتحاق:

تقدم الطلبات للكلية بعد اإلعالن عن ظهور نتائج الثانوية العامة في الصحف احمللية وذلك من خالل إعالنات متكررة وكذلك ترسل
طلبات االلتحاق إلى املناطق (نابلس ،القدس ،اخلليل ،ورام الله) واملخيمات للتسهيل على الطالب تعبئة الطلب ويسلمه ملدير املخيم أو
املنطقة الذي يرسله بدوره بالبريد للكلية مباشرة .ويعلن عن أسماء املقبولني من الطلبة اجلدد في الصحف احمللية وكذلك في مناطق
عمل مؤسسات وكالة الغوث الدولية ،وتتم مقابلة الطلبة املرشحني ضمن برنامج يعلن عنه في الصحف احمللية.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب:

•طلب االلتحاق معبأ ِمن ِقبل الطالب مرفق معه صورة شخصية عدد .2
•صورة عن بطاقة التموين.
•كشف مصدق عن عالمات الثانوية العامة.
•صورة مصدقة عن شهادة امليالد.
•صورة عن الهوية الشخصية.
•صورة عن شهادة حسن السلوك من املدرسة.
•

لغة التدريس:

لغة التدريس في الكلية هي اللغة العربية.

البكالوريوس ( كلية العلوم التربوية )
التربية تخصص تعليم اللغة العربية والتربية اإلسالمية
التربية تخصص معلم املرحلة األساسية العليا  /تعليم اللغة االجنليزية
التربية الرياضية
التربية املهنية

تخصص تعليم املرحلة األساسية األولى
التربية تخصص تعليم الرياضيات واحلاسوب
التربية تخصص تعليم العلوم والتكنولوجيا
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شروط القبول:

كلية الدعوة اإلسالمية  -قلقيلية

•أن يكون الطالب حاصالً على الثانوية العامة في الفرع األدبي أو العلمي أو الثانوية الشرعية وحسب شروط وزارة التربية
والتعليم العالي.
• أن يجتاز الطالب املقابلة الشخصية.
• تقدم الكلية خدمات التعليم والسكن واملواصالت واملأكل واملشرب مجاناً.

طريقة تقدمي الطلب:

يتم تقدمي طلبات االلتحاق بالكلية بعد ظهور نتائج الثانوية العامة.

نظام الدراسة:

تعتمد الكلية نظام الساعات املعتمدة.

التخصصات:

بكالوريوس في الدعوة اإلسالمية ( 152ساعة معتمدة).

البكالوريوس
الدعوة اإلسالمية
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كلية فلسطني للتمريض  -خان يونس
شروط القبول والتسجيل:

•أن يكون املتقدم حاصالً على الثانوية العامة مبعدل ال يقل عن  %65في الفرعني العلمي واألدبي لبرامج البكالوريوس.
•أن يجتاز املتقدم امتحان القدرات واملقابلة الشخصية والفحص الطبي بنجاح.

طريقة تقدمي الطلب:

تقدم الطلبات باستخدام مناذج خاصة ميكن احلصول عليها من الكلية في املواعيد احملددة التي يتم اإلعالن عنها.
مالحظة :الكلية توفر التأمني الصحي مجانا ً لكل الطلبة.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب:

•استمارة طلب االلتحاق معبأة بواسطة املتقدم.
•صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة.
•صورة مصدقة عن شهادة امليالد.
•صورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر.
•أربع صور شخصية حديثة ملونة.
•إيصال بدفع رسوم طلب االلتحاق .

التمريض

الدبلوم املتوسط

القبالة

التمريض

البكالوريوس

القبالة
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كلية ابن سينا للعلوم الصحية  -حوارة /نابلس
كلية جامعية تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية مع إتباعها جلميع قوانني التعليم العالي للكليات اجلامعية الفلسطينية.

شروط القبول لبرنامجي بكالوريوس التمريض والقبالة:

•احلصول على الثانوية العامة مبعدل ال يقل عن  %65للفرع العلمي فقط.
• أن يجتاز الطالب امتحان القدرات واملقابلة الشخصية وأن يجتاز فحص اللياقة البدنية.

الوثائق املطلوبة:

•شهادة الثانوية العامة.
•شهادتي الصفني العاشر واحلادي عشر.
•صورتان ملونتان حديثتان.
•صورة عن الهوية الشخصية.

النظام الدراسي:

يشتمل العام الدراسي على فصلني دراسيني عاديني باإلضافة إلى فصل صيفي ملزم سنويا ً طيلة سنوات الدراسة .ويبدأ العام
الدراسي في شهر أيلول.

البرامج الدراسية:

•برنامج البكالوريوس في علوم التمريض مدة الدراسة أربع سنوات.
• برنامج بكالوريوس في علوم التمريض والقبالة مدة الدراسة أربع سنوات.

اخلدمات واحلوافز التي تقدمها الكلية

•تأمني صحي مجاني.
•يتخرج الطلبة بدرجة بكالوريوس في التمريض أو القبالة بوظيفة مؤمنة في وحدات وزارة الصحة الفلسطينية وذلك
للطلبة الذين اختاروا دفع احلد األدنى من الرسوم اجلامعية والتزموا بعقد موثق للعمل مع وزارة الصحة بعد التخرج.

التمريض
القبالة

البكالوريوس
دبلوم مهني متخصص

متريض التخدير
القبالة املجتمعية
متريض حديثي الوالدة
متريض الصحة النفسية املجتمعية

مالحظة :متوفر برامج جتسير من دبلوم إلى بكالوريوس متريض وقبالة ضمن شروط مبا ال يقل معدل الثانوية عن .%65
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كلية فلسطني التقنية /دير البلح
كلية جامعية حكومية

شروط القبول والتسجيل
يتم قبول الطلبة في الكلية وفق سياسة الكلية اخلاصة ومبا ال يتعارض مع تعليمات وزارة التربية
والتعليم العالي حسب األسس التالية:
1 .1أن يكون الطالب حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2 .2يتم اختيار الطلبة على أساس تنافسي وفق معدل الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3 .3يتم قبول الطلبة بعد تقدمي طلب االلتحاق وفقا ملا يلي:
•الفرع العملي :يقبل في جميع التخصصات.
•الفرع األدبي :يقبل في بعض التخصصات.
•الشهادات املعادلة للثانوية العامة حيث يتم قبول الطلبة في التخصصات املتوافقة مع شهاداتهم.

طريقة تقدمي طلب االلتحاق

دفع رسوم ( )50شيكل غير مستردة في قسم احملاسبة.
تعبئة طلب االلتحاق من خالل موقع الكلية اإللكتروني باملعلومات املطلوبة.
عمل مقابلة إرشادية للطالب حول رغباته والتخصص الذي يفضله.
تنشر أسماء الطلبة املقبولني على لوحة اإلعالنات وفي الصحف احمللية وعلى موقع الكلية االلكتروني.
تسجيل مواد الفصل الدراسي األول ودفع الرسوم الدراسية.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو صورة مصدقة حسب األصول.
شهادة امليالد - 3 .صورة الهوية أو جواز السفر  -4صور شخصية عدد  2ملونة مقاس .6×4

نظام الدراسة

يتم قبول الطلبة في الكلية للحصول على درجة البكالوريوس أو درجة الدبلوم في مطلع الفصل الدراسي األول من كل عام دراسي،
وميكن قبول أعداد محدودة في الفص الدراسي الثاني إذا توافرت املقاعد الشاغرة ،وحتدد سياسة القبول ضمن األعداد التي تقرها
الوزارة حسب اإلمكانيات املتوافرة وحسب طبيعة التخصص.

لغة التدريس :

اللغة العربية ،واالجنليزية لغة مساندة.
التكنولوجيا باحلاسوب
إدارة وأمتتة املكاتب
البرمجيات وقواعد البيانات
إدارة اإليواء
الكهروميكانيك
تصميم وتطوير مواقع اإلنترنت
احملاسبة والتأمني

الدبلوم املتوسط
االتصاالت السلكية والالسلكية
فنون التلفزيون
تصميم األزياء وتصنيع املالبس
إدارة الطعام والشراب
التربية املوسيقية
اإلعالن والتسويق
تكنولوجيا التحكم الصناعي

البكالوريوس
التربية التكنولوجية
إدارة األعمال اإللكترونية
هندسة أنظمة احلاسوب
الصيانة االلكترونية
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كلية العلوم والتكنولوجيا /خان يونس
كلية جامعية حكومية.

العلوم الطبية املخبرية
املراقبة الصحية
البرمجيات وقواعد البيانات
تكنولوجيا الراديو والتلفزيون والفيديو
إدارة وأمتتة املكاتب
الهندسة املدنية
التسويق وإدارة املنتجات
تكنولوجيا األجهزة املكتبية
التصميم اجلرافيكي

تكنولوجيا املعلومات
هندسة املباني
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الدبلوم املتوسط

السكرتارية والسجل الطبي
الصيدلة
الهندسة املعمارية
إدارة األعمال
احملاسبة
اإلدارة املالية واملصرفية
التصميم الداخلي (الديكور)
شبكات احلاسوب واإلنترنت
هندسة احلاسوب

البكالوريوس

كلية فلسطني التقنية – رام الله للبنات
www.ptcr.edu.ps
كلية جامعية حكومية
كلية فلسطني التقنية – رام الله للبنات (-دار املعلمات سابقاً) كلية جامعية حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي ،تأسست عام
1952م ،ومتنح درجتي الدبلوم والبكالويوس في اح��د عشر تخصصا .تعنى الكلية بتدريس التخصصات التقنية واملهنية
واألكادميية ،األمر الذي من شأنه أن يتيح للخريجات فرصا للحصول على عمل مناسب حال تخرجهن ،كما يدعم هذا التوجه
سياسات وخطط التنمية املستدامة في الوطن.

نظام الدراسة:

تعتمد الكلية نظام الساعات املعتمدة لكافة تخصصاتها.

لغة الدراسة:

العربية واالجنليزية

شروط تقدمي طلبات االلتحاق لبرامج البكالوريوس:

لتخصص التربية التكنولوجية  /شهادة الثانوية العامة/علمي ،صناعي مبعدل  %65فأعلى.
لتخصص اإلدارة التقنية  /شهادة الثانوية العامة/علمي ،أدبي ،جتاري مبعدل  %65فأعلى.
على ان ال يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة  3سنوات.
رسوم الساعة املعتمدة لتخصصات البكالوريوس  20دينار للساعة و 50دينارا ً تأمينات ودينار ملجلس الطالبات.

شروط تقدمي طلبات االلتحاق لبرامج الدبلوم:

احلصول على شهادة الثانوية العامة /علمي ،علوم إنسانية ،جتاري ،مهني.
رسوم الساعة املعتمدة للدبلوم  10دنانير للساعة و 50دينارا ً تأمينات ودينار ملجلس الطالبات.

إجراءات التسجيل للطالبات اجلديدات:

•دفع رسوم طلب االلتحاق ( 65شيكالً) للدائرة املالية.
•تسليم الوصل املالي إلى قسم القبول والتسجيل واستالم طلب االلتحاق.
•تعبئة طلب االلتحاق وإعادته مع املستندات املطلوبة إلى قسم القبول والتسجيل.

الوثائق الالزمة لطلب االلتحاق:

•صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة.
•صورة عن شهادة امليالد.
•صورة شخصية حديثة ملونة.
•صورة عن الهوية الشخصية.
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البكالوريوس
التربية التكنولوجية (منفرد)  129ساعة  +ساعة خدمة مجتمعية
التربية التكنولوجية فرعي رياضيات  129ساعة  +ساعة خدمة مجتمعية
اإلدارة التقنية  -تركيز تسويق  135ساعة  +ساعة خدمة مجتمعية
اإلدارة التقنية

الفنون اجلميلة
البرمجيات وقواعد البيانات
احملاسبة التقنية
اإلدارة التقنية
احملاسبة
إدارة األعمال

احملاسبة
إدارة وأمتتة املكاتب
هندسة البرمجيات وقواعد البيانات
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الدبلوم املتوسط
التربية الرياضية
التربية املوسيقية
إدارة وأمتتة املكاتب
التصميم اجلرافيكي
التصميم الداخلي (الديكور)

الدبلوم املهني املتخصص

كلية فلسطني التقنية  /العروب  -اخلليل
كلية جامعية حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي.

الدبلوم املتوسط

شروط القبول في برامج الدبلوم اجتياز امتحان الثانوية العامة في فروعه املختلفة بنجاح  %50فأعلى.
اإلدارة املالية واملصرفية
تكنولوجيا اإلعالم
التصميم اجلرافيكي
شبكات احلاسوب
دعم فني

اإلدارة وأمتتة املكاتب
البرمجيات وقواعد البيانات
احملاسبة
فنون الراديو والتلفزيون
احملاسبة التقنية

البكالوريوس

شروط القبول في برامج البكالوريوس اجتياز امتحان الثانوية العامة في فرعيه (العلمي والصناعي) ومبعدل ال يقل عن .%65
التربية التكنولوجية  /فرعي حاسوب
التربية التكنولوجية  /فرعي رياضيات
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كلية بيت حلم للكتاب املقدس
www.bethbc.com

شروط القبول والتسجيل:

•بكالوريوس الكتاب املقدس :أن يكون الطالب أنهى دراسته الثانوية وحصل على معدل  %65فأعلى.
•دبلوم الكتاب املقدس :يجب أن ينهي الطالب التوجيهي بنجاح واجتياز املقابلة.
* أما بالنسبة لإلعالم فيوجد دبلوم فقط ويجب أن يكون الطالب قد أنهى دراسة التوجيهي مبعدل ال يقل عن  %70واجتياز
مقابلة مع املسؤولني وامتحان القبول.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب:

•تعبئة الطلب املخصص.
•صورتان شخصيتان.
•صورة عن الهوية
•صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة.

نظام الدراسة:

•دراسات الكتاب املقدس البكالوريوس :يجب إنهاء  132ساعة معتمدة تقسم على  8فصول.
•الدبلوم :يجب إنهاء  66ساعة معتمدة تقسم على  4فصول.
•اإلعالم :يجب أن ينهي الطالب  88ساعة مقسمة على أربعة فصول.

لغة الدراسة:

العربية واالجنليزية حسب التخصص.

الدبلوم املتوسط
اإلعالم

دراسات الكتاب املقدس

البكالوريوس
دراسات الكتاب املقدس
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الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية /غزة
www.ucas.edu.ps

شروط القبول والتسجيل:

ان يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
تقدم طلبات االلتحاق في الكلية على النماذج اخلاصة إلى قسم القبول والتسجيل وفق املواعيد التي يعلن عنها حينه مرفق بالوثائق
الثبوتية.
يحدد مجلس الكلية عدد الطلبة الذين يقبلون في جميع اختصاصات الكلية في كل عام دراسي.
يقبل الطالب في االختصاصات املختلفة للكلية ،حسب معدالتهم في الثانوية العامة وطبقا للمؤشرات واملعايير التي حتددها جلنة
القبول بالكلية.

طريقة تقدمي طلب االلتحاق:

تعبئة طلب االلتحاق الكترونيا عبر الرابط  http://www.ucas.edu.ps/newstudents.asoبعد احلصول على رزمة
القبول وطلب االلتحاق من القبول والتسجيل.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب:

 -1تعبئة منوذج طلب االلتحاق إلكترونيا -2 .شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
 -4صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.
 -3شهادة امليالد أو صورة عنها.
 -6كشف درجات معتمد للطالب احلاصلني على درجة الدبلوم.
 -5يتم تصوير الطالب داخل الكلية.

نظام الدراسة:

تعتمد الدراسة في الكلية اجلامعية على نظام الساعات املعتمدة ويقسم العام اجلامعي إلى فصلني دراسيني بواقع  16أسبوع ًا
للفصل الدراسي العادي مع إمكانية إضافة فصل صيفي بواقع  8أسابيع.
لغة التدريس :تعتمد الكلية اجلامعية اللغة العربية كلغة رسمية كما تعتمد اللغة االجنليزية لتدريس بعض املساقات حسب التخصص.

البكالوريوس
اإلدارة التكنولوجية
التربية التكنولوجية
احملاسبة التطبيقية

السكرتاريا والسجل الطبي
السكرتاريا والدراسات القانونية
تربية طفل
اإلشراف وإدارة احلضانات ورياض األطفال
التأهيل املجتمعي
تأهيل دعاة ومحفظني
الديكور الداخلي
علم املكتبات وإدارة املعلومات
فني مختبرات العلوم
تكنولوجيا الوسائط املتعددة
تكنولوجيا األجهزة االلكترونية
نظم املعلومات اجلغرافية
فني ناقل حركة (جير) –دبلوم مهني متخصص
صناعات غذائية وجتارية
الكهروميكانيك
مساعد طبيب أسنان
العالج الطبيعي
متريض النساء والوالدة
التخدير واالنعاش
هندسة الكترونيات السيارات

نظم املعلومات اجلغرافية التطبيقية
التخطيط التنموي

دبلوم متوسط
التمريض
فني عمليات
التخدير واإلنعاش
فني مبيعات
اخلدمة االجتماعية
العالقات العامة واإلعالن
احملاسبة
إدارة وأمتتة مكاتب
فنون وحرف يدوية
عالج النطق ومشاكل الكالم
التربية الرياضية
تكنولوجيا األجهزة الطبية
فني املنيوم-دبلوم مهني متخصص
صيانة احلاسب اآللي
البرمجيات وقواعد البيانات
تصميم وتطوير مواقع االنترنت
هندسة املساحة
الهندسة املعمارية
الهندسة املدنية
شبكات احلاسوب واالنترنت
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كلية فلسطني األهلية اجلامعية /بيت حلم
www.paluniv.edu.ps

شروط القبول والتسجيل:

•أن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) أو ما يعادلها ،وان تكون شهادة الثانوية العامة تؤهله
لاللتحاق بالقسم أو البرنامج املتقدم إليه.
•يقبل طلبة الفرع العلمي في جميع األقسام ،أما طلبة الفرع األدبي فيقبلون في التخصصات اآلتية :اللغة العربية وآدابها،
اللغة االجنليزية التطبيقية ،علم االجتماع ،القانون ،العلوم املالية واملصرفية ،إدارة األعمال ،احملاسبة.
•يقبل طلبة الفرع الصناعي في تخصص تكنولوجيا املعلومات.
•يقبل الطلبة احلاصلون على شهادة الثانوية العامة الفرع التجاري في قسم العلوم اإلدارية واملالية.
•يقبل الطلبة املتقدمون إلى االلتحاق باألقسام املختلفة ممن يحملون شهادة الثانوية العامة الفلسطينية في الكلية على أساس
تنافسي.
•يقبل الطلبة احلاصلون على شهادة الثانوية العامة غير الفلسطينية حسب تعليمات يصدرها مجلس الكلية بناء على تعليمات
وزارة التربية والتعليم العالي.
ميكن احلصول على طلبات االلتحاق وأية معلومات أخرى وذلك من دائ��رة القبول والتسجيل بالكلية .أو بالدخول على املوقع
االلكتروني للكلية . www.paluniv.edu.ps

طريقة التسجيل والوثائق الرسمية املطلوبة:

يشترط لقبول الطالب واستكمال تسجيله في الكلية ما يأتي:
•استالم طلب االلتحاق وتعبئته وتسليمه إلى دائرة القبول والتسجيل مصحوبا ً بالوثائق اآلتية :شهادة الثانوية العامة أو
ما يعادلها ،شهادة الوالدة باللغتني العربية واالجنليزية ،صورة عن البطاقة الشخصية ،صورة شخصية عدد  ،2أية وثائق
أخرى تطلبها الدائرة.
•في حالة تقدمي الطالب/ة لطلب االلتحاق قبل ظهور نتائج الثانوية العامة التوجيهي ميكنه كتابة رقم اجللوس في املكان
احملدد له في طلب االلتحاق ،وإحضار صورة عن بطاقة اجللوس المتحانات الثانوية العامة.
•تستقبل دائرة القبول والتسجيل طلبات االلتحاق والوثائق املرفقة خالل الفترة التي تعلنها الدائرة ،وال تقبل أية طلبات بعد
املواعيد احملددة.
ً
•بعد إعالن قبول الطالب في الصحف احمللية ،يحضر الطالب شخصيا إلى دائرة القبول والتسجيل في املواعيد املعلن عنها
لدفع الرسوم ،واستكمال األوراق الثبوتية.

نظام الدراسة:

يعتمد نظام الدراسة في كلية فلسطني األهلية اجلامعية على نظام الساعات املعتمدة ،واالنتظام في احلضور الصفي ،بعيدا عن نظام
التعليم املفتوح والتعليم عن بعد.

العام الدراسي:

تقسم السنة الدراسية إلى فصلني دراسيني ،مدة كل منهما  16أسبوعا ً باإلضافة إلى فصل صيفي مدته ستة أسابيع مبا في ذلك
فترة االمتحانات.

لغة التدريس:

تعتمد كلية فلسطني األهلية اجلامعية في التدريس اللغة العربية ،ويجوز استخدام مراجع باللغة االجنليزية إذا لزم األمر وخاصة
في التخصصات العلمية مثل األشعة وتكنولوجيا املعلومات.

البكالوريوس
اللغة العربية وآدابها
احملاسبة
العلوم املالية واملصرفية
األشعة
علم االجتماع
الدراسات اإلسالمية مسار التربية اإلسالمية * اعتماد مرحلي

60

اللغة االجنليزية التطبيقية
إدارة األعمال
القانون
تكنولوجيا املعلومات
العالج الطبيعي* اعتماد مرحلي

املعهد االكليريكي لبطريكية الالتني /جامعة الالتران
البابوية فرع القدس بيت جاال
البكالوريوس
الالهوت

الفلسفة
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كلية وجدي نهاد أبو غربية اجلامعية التكنولوجية /القدس
www.wuct.edu.ps

شروط القبول والتسجيل:

•أن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
•حتدد الكلية سنويا ً املعدالت الدنيا املقبولة في التخصصات بحيث ال تقل عن املعدل املقرر من قبل وزارة التعليم العالي
لاللتحاق باجلامعات والكليات اجلامعية.
ً
•أن يق ّدم طلب االلتحاق إلى قسم التسجيل في املواعيد احملددة واملعلن عنها مرفقا بجميع الوثائق املطلوبة.

طريقة تقدمي طلب االلتحاق:

يتم تقدمي طلبات االلتحاق إلى قسم التسجيل في الوقت الذي يعلن عنه في الصحف احمللية وعبر موقع الكلية االلكتروني (www.
.)wuct.edu.ps

طريقة التسجيل:

يتم إعالن أسماء الطلبة املقبولني في الكلية في الصحف احمللية وعلى الصفحة االلكترونية ومن ثم يحضر الطالب شخصيا إلى قسم
التسجيل في املواعيد املعلن عنها لدفع رسوم التسجيل والرسوم الدراسية للفصل األول كما هي محددة باإلضافة إلى استكمال
األوراق الثبوتية وحجز مقعده في الكلية.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب:

•صورة شخصية.
•صورة عن شهادة امليالد.
•صورة عن الهوية.
•شهادة حسن السيرة والسلوك من املدرسة التي أنهى فيها الطالب دراسته الثانوية.
•صورة عن الشهادات املدرسية في املرحلة الثانوية (الصفني احلادي عشر والثاني عشر).
•كشف عالمات الثانوية العامة او صورة مصدقة حسب االصول (بعد ظهور النتائج).
•طلب االلتحاق املعبأ.

نظام الدراسة:

تعتمد الدراسة نظام الساعات املعتمدة ويتكون العام الدراسي من فصلني دراسيني مدة كل منهما ستة عشر أسبوعاً ،وتعطل الكلية
يومي اجلمعة والسبت من كل أسبوع ويعلن عن العطل األخرى في تقومي الكلية األكادميي في بداية كل عام دراسي.

لغة التدريس:

تعتمد الكلية اللغتني العربية واالجنليزية في التدريس.

البكالوريوس
احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات  133ساعة معتمدة
معلوماتية إدارة األعمال  128ساعة معتمدة * اعتماد مرحلي
الدبلوم املهني املتخصص في التصميم اجلرافيكي ( 320ساعة) تدريبية
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كلية تنمية القدرات /غزة
www.adc.edu.ps

أسس القبول في الكلية:
القبول على شهادة الثانوية العامة:

•حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ،وأال يكون قد مضى عليها أكثر من ثالث سنوات مبا فيها سنة
القبول.
•أال يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن  %65لبرامج البكالوريوس.
•تقدم طلبات االلتحاق بالكلية وفق املواعيد املعلن عنها وبداية كل عام دراسي جديد.
•يرفق الطلب والوثائق املطلوبة إلمتام القبول وإيصال رسوم طلب االلتحاق.

الوثائق املطلوبة:

صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
شهادة امليالد أو صورة مصدقة عنها.
شهادة حسن سير وسلوك من املدرسة التي تخرج منها.
شهادة خلو من األمراض من مستشفى معتمدة.
صور فوتوغرافية عدد .4
صورة عن الهوية املدنية.

القبول على شهادة الدبلوم:

تقبل الكلية الطالب احلاصل على شهادة الدبلوم سنتني او ثالث سنوات بالشروط التالية:
•أن يكون من معهد أو كلية معترف بها.
•يشترط أال يقل معدله في الثانوية العامة عن  %65وفي شهادة الدبلوم عن .%75
•يقبل الطالب في التخصص املماثل لتخصص الكلية حسب مفتاح التنسيق.
•أال يكون قد مضى على حصوله على شهادة الدبلوم أكثر من خمسة أعوام.

القبول على شهادة البكالوريوس:

تقبل الكلية الطالب احلاصل على شهادة البكالوريوس بالشروط التالية:
•أن يكون من كلية أو جامعة معترف بها.
•أال يقل معدله في البكالوريوس عن تقدير جيد.
•موافقة مجلس الكلية على االلتحاق بها.
•أن يدرس الطالب في الكلية ما ال يقل عن  %50من عدد الساعات الواردة في اخلطة األكادميية للكلية.
•أال يكون قد مضى على حصوله على الدرجة اجلامعية األولى مدة تزيد عن خمسة أعوام.

جلنة القبول:

تشكل جلنة القبول في الكلية برئاسة عميد كلية تنمية القدرات وذلك لدراسة الطلبات املقدمة وإعالن أسماء املقبولني ،وفق أسس
القبول التي تقرر من قبل مجلس الكلية في بداية كل عام دراسي.

إلغاء القبول:

يلغى قبول الطالب في احلاالت التالية:
•إذا لم يلتحق بالكلية خالل املدة احملددة لاللتحاق.
•إذا ثبت عدم صحة الوثائق املقدمة منه.
•إذا كان القبول مخالفا ً للتعليمات الصادرة بهذا اخلصوص.

بكالوريوس

التربية اخلاصة وإعادة التأهيل
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ثالث ًا:
كليـــات املجتمـــع
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كليـــات املجتمـــع
شروط ومعلومات القبول والتسجيل في كليات املجتمع

يهدف التعليم في كليات فلسطني التقنية وكليات املجتمع إلى حتقيق هدفني هما:
•أوالً :إعداد طلبة مدربني في املستوى التقني في مجاالت الصناعة ،الزراعة واخلدمات لتلبية حاجات املجتمع والتنمية.
•ثانياً :اإلسهام في خدمة املجتمعات احمللية على نحو يؤدي إلى تنميتها.

برامج التعليم في الكليات الفلسطينية:

تشتمل برامج التعليم في الكليات التقنية وكليات املجتمع على تسعة برامج ،ميكن تصنيفها إلى  3مجموعات وهي :البرنامج
األكادميي ،البرنامج االجتماعي ،برنامج التكنولوجيا ( التقني) ،البرنامج الهندسي ،برنامج املهن الطبية املساعدة ،األعمال اإلدارية
واملالية ،برنامج الفندقة ،وبرنامج الفنون التطبيقية.

الوثائق املطلوبة لتقدمي الطلب:

•صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة مصدق.
•صورة عن شهادة امليالد مصدقة.
•صورة شخصية.
يقبل في كليات فلسطني التقنية وكليات املجتمع حملة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها .يتم القبول في التخصصات املختلفة
في ضوء فرع الدراسة في الثانوية العامة ورغبة الطالب وعدد الطلبة وتسلسل عالماتهم.

يشترط للقبول في أي من حقول التخصص:

أ ) أن يؤهل فرع شهادة الدراسة الثانوية العامة الطالب لدراسة التخصص املطلوب.
ب) أن يكون الطالب الئقا ً صحيا ً لدراسة التخصص املطلوب.
ج) على من يتقدم لبرنامج اللغة الفرنسية أن يتقنها ،علما ً أن هذا البرنامج ال يخضع لالمتحان الشامل.

مدة الدراسة:

مدة الدراسة في الكليات لنيل درجة الدبلوم املتوسط هي سنتان دراسيتان أو أربعة فصول دراسية في حدها األدنى ،وسبعة
فصول في حدها األعلى ويتراوح عدد الساعات املعتمدة للتخصصات املختلفة ما بني  66و 78ساعة معتمدة.
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس هي من  5-4سنوات.

االمتحــان الشـامـــل

تعقد وزارة التعليم العالي هذا االمتحان في بداية شهر آب من كل عام وتشرف عليه جلنة امتحان دبلوم كليات املجتمع التي تعقد
جلساتها برئاسة وزير التعليم العالي  ،ومهمتها إقرار التعليمات الالزمة جلميع مراحل إعداد وتصحيح وتقييم نتائج االمتحان
وإصدار الشهادات.
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كليـة املجتمــع العربيــة  /رفـح
الدبلوم املتوسط

إدارة وأمتتة املكاتب
التمويل وإدارة املشاريع
علوم التجارة االلكترونية

البرمجيات وقواعد البيانات
الهندسة املعمارية

كليـــة األمـــة  /القــدس
الدبلوم املتوسط

اإلدارة املالية واملصرفية
إدارة وأمتتة املكاتب
تربية طفل
التصميم اجلرافيكي

إدارة األعمال
تكنولوجيا املعلومات
احملاسبة

كلية إنعاش االسرة  /رام الله
inashnursing@yahoo.com

الدبلوم املتوسط

التمريض
السكرتاريا والسجل الطبي

العالج الطبيعي

كلية التمريض  -مستشفى الكاريتاس /بيت حلم
الدبلوم املتوسط

التمريض

كلية التمريض – مستشفى املقاصد اخليرية /القـدس
البكالوريوس

التمريض *بكالوريوس بدءا ً من الفصل االول من العام 2011/2010

دبلوم مهني متخصص
القبالة
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كلية احلاجة عندليب العمد للتمريض /نابلس
الدبلوم املتوسط
القبالة

التمريض

كلية اخلليل للتمريض  /جمعية أصدقاء املريض
الدبلوم املتوسط

التمريض
القبالة

التخدير واإلنعاش

كليـة املجتمع العصريـة /رام الله
الدبلوم املتوسط

إدارة األعمال
احملاسبة
العلوم املالية واملصرفية
التمريض
الصيدلة (توجيهي علمي)
مساعد عدلي
تكنولوجيا املعلومات احملوسبة

القانون

املراقبة الصحية
الصحافة واإلعالم
العالج الطبيعي
التخدير واإلنعاش
العناية النفسية

البكالوريوس

كلية الروضـة للعلوم املهنيـة /نابلـس
البرمجيات وقواعد البيانات
الصيدلة
إدارة وأمتتة املكاتب
التسويق
تربية الطفل

الدبلوم املتوسط

إدارة األعمال
التمريض
التخدير واإلنعاش
األعمال اإلدارية واملالية  /تخصص التسويق وإدارة املنتجات
إدارة اإليواء

كليـة مجتمـع طاليتـا قومي  /بيت جاال
www.talithakumi.org
إدارة الطعام والشراب
اإلدارة الفندقية واملطاعم

الدبلوم املتوسط
إدارة اإليواء
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كلية هشام حجاوي التكنولوجية /نابلـس
www.najah.edu/hijjawi

الدبلوم املتوسط

ميكانيك املركبات /السيارات
اتوميكاترونكس
تكنولوجيا املعلومات احملوسبة
شبكات احلاسوب واالنترنت
اإلنتاج واآلالت
التمديدات الكهربائية

التكييف والتبريد والتدفئة
تكنولوجيا هندسة االتصاالت
كهرباء السيارات
األمتتة الصناعية
التصميم اجلرافيكي

دبلوم مهني متخصص

التأهيل التربوي للمدرب املهني والتقني

كليـة مجتمـع النجاح الوطنية  /نابلس
www.najah.edu/hijjawi

الدبلوم املتوسط

ادارة وأمتتة مكاتب
احملاسبة
إدارة األعمال

البرمجيات وقواعد البيانات
احملاسبة التقنية

كليـة مجتمــع غـزة  /الوكالــة
www.gtc.edu.ps

الدبلوم املتوسط

مالحظة :يجب أن يكون الطالب الجئا ً مسجالً لدى وكالة الغوث علما بأن رسوم الساعات املعتمدة مجانا.

التصميم اجلرافيكي
التجارة وإدارة املكاتب
جتارة ومتاجرة
تكنولوجيا باحلاسوب
امليكاترونكس

البرمجيات وقواعد البيانات
اإلدارة املالية واملصرفية
السكرتاريا التنفيذية
التصنيع الغذائي

كليـة الدراسات املتوسطـة /األزهـر-غزة
إدارة األعمال
البرمجيات وقواعد البيانات
احلاسب اآللي
التصميم واملونتاج
السكرتاريا والسجل الطبي
فني مختبر علوم
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الدبلوم املتوسط

احملاسبة
إدارة وأمتتة املكاتب
العالقات العامة
العلوم السياسية
التمريض العام

كليـة صحـــة املجتمــع /رام الله
الدبلوم املتوسط

صحة املجتمع

* مالحظة  :حتتوي الكلية على سكن داخلي.

كلية املهن التطبيقية /جامعة بوليتكنك فلسطني
الكلية ضمن جامعة بوليتكنيك فلسطين

الدبلوم املتوسط

الهندسة املعمارية
اإلنتاج واآلالت
التصميم الداخلي
كهرباء السيارات
البرمجيات وقواعد البيانات
إدارة وأمتتة املكاتب
ميكانيك املركبات/السيارات
الهندسة املدنية
احملاسبة احملوسبة
االدارة املالية احملوسبة
تكنولوجيا الوسائط املتعددة

األمتتة الصناعية
شبكات احلاسوب واإلنترنت
التكييف والتبريد والتدفئة
السكرتاريا والسجل الطبي
تكنولوجيا احلاسوب
اإللكترونيات الصناعية
التصميم اجلرافيكي
تصميم وتطوير مواقع االنترنت
صناعة احلجر والرخام
السكرتاريا والسجل القانوني

التأهيل التربوي :دبلوم تأهيل تربوي

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية
الدبلوم املتوسط

السياحة والسفر
تكنولوجيا احلاسوب
إدارة وأمتتة املكاتب

كلية دار الكلمة /بيت حلم
www.daralkalima.edu.ps

الدبلوم املتوسط

الفنون التشكيلية املعاصرة
فن الصياغة
اخلزف والزجاج
الدراما واألداء املسرحي

األدالء السياحيني الفلسطينيني
اإلنتاج الفيلمي الوثائقي
األداء املوسيقي
التربية الفنية

دبلوم مهني متخصص :فنون الطبخ وخدمة الطعام
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كلية مجتمع األقصى للدراسات املتوسطة /غزة
الدبلوم املتوسط

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تربية طفل
إدارة أعمال
الصحافة االلكترونية
العالقات العامة واالعالم

السكرتاريا الدولية
إدارة السياحة والفندقة
العالج الوظيفي
إدارة املنظمات غير احلكومية

كليــة املجتمع اإلبراهيمية /القـــدس
الدبلوم املتوسط

احملاسبة
إدارة األعمال
إدارة وأمتتة املكاتب
اإلدارة املالية واملصرفية
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تربية طفل
البرمجيات وقواعد البيانات
السكرتاريا الطبية

اإلدارة العامة للمنح والبعثات

املنـح والبعثات الدراسية
تبذل وزارة التعليم العالي كل ما في وسعها لتوفير فرص تعليمية جلميع الطلبة ،وفي هذا السياق تقوم الوزارة بتوفير عدد من
املنح الدراسية للطلبة املتفوقني في الثانوية العامة باإلضافة إلى توفير عدد من املقاعد الدراسية في عدد من الدول العربية الشقيقة
مبوجب اتفاقيات مبرمة بني فلسطني وكل من هذه الدول.

ً
أوال :املنـح اخلارجية

تقوم الوزارة بتوفير عدد من املنح اخلارجية إلى بعض الدول الصديقة والشقيقة في مجال الدراسات اجلامعية في تخصصات مختلفة،
وحتدد التخصصات وفق اإلمكانات املتاحة في هذه الدول وحتدد الشروط الالزم توفرها في املبعوثني من حيث املعدل والوثائق املطلوبة.

اإلعالن عن املنح اخلارجية:

تعلن الوزارة عن كل ما يتوفر لديها من منح في الصحف احمللية ووسائل اإلعالم األخرى وعلى موقع الوزارة االلكتروني www.mohe.pna.ps
عند إعالن نتائج الثانوية العامة مباشرة ،ويتم اإلعالن أيضا ً عن منح دراسية على مدار العام وتعلن التفاصيل الكاملة وشروط املنحة وتعليمات تقدمي
الطلبات على موقع الوزارة االلكتروني.

وفي هذا املجال يجب على الطالب:

•التقدم بطلب للحصول على جواز سفر فلسطيني خالل العام أو عند االنتهاء من تقدمي امتحانات شهادة الدراسة الثانوية
مباشرة إذ ال تقبل أي معاملة ألي طالب يرغب بالدراسة في اخلارج بدون جواز السفر.
•استصدار كشف عالمات باللغة االجنليزية مباشرة بعد اإلعالن عن نتائج الثانوية العامة إذا كان يرغب الدراسة في جامعة أجنبية.

الوثائق املطلوبة للمنح اخلارجية:

يطلب عادة الوثائق التالية مصدقة حسب األصول (باللغة العربية ملن يرغب في االلتحاق بجامعة عربية أو باللغة االجنليزية ملن
يرغب الدراسة في جامعة أجنبية):
•صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة.
•صورة عن جواز السفر الفلسطيني.
• شهادة خلو من األمراض.
• صورة عن شهادة امليالد.
• صور شخصية.
• عالمات الطالب املدرسية في الصف العاشر ،األول الثانوي ،والثاني ثانوي.
•أية وثائق أخرى تطلب في حينه.

ً
ثانيا :املنـح الداخلية
أ -منح الرئيس للطلبة املتفوقني

يقدم األخ الرئيس منحا ً دراسية للطلبة املتفوقني في الثانوية العامة ،وتتولى وزارة التعليم العالي اإلش��راف على آلية تنفيذها،
ومبوجب هذه املنح تتم تغطية الرسوم الدراسية للطالب طلية فترة الدراسة باإلضافة إلى صرف مبلغ في كل فصل دراسي
للمساهمة في تغطية املصاريف وثمن الكتب ويستفيد من هذه املنحة:
•الطلبة العشرة األوائل في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرعني العلمي واألدبي في كل من الضفة وغزة.
•الطلبة الثالثة األوائل في الفرع الصناعي واألول والثاني في الفرع التجاري.
•الطالب األول على فلسطني في الفروع املهنية األخرى.
* مالحظة :تعتمد الرسوم الدراسية في اجلامعات الفلسطينية كأساس إذا التحق أي طالب في أي برنامج غير عادي
(موازي أو دولي) أو جامعات أجنبية أو خاصة مرتفعة التكاليف.
مثال :إذا التحق طالب في كلية الطب في اجلامعة األردنية في األردن ضمن البرنامج املوازي أو الدولي ،فيصرف له نفس الرسوم
الدراسية التي يدفعها الطالب الفلسطيني في اجلامعات الفلسطينية ضمن نفس التخصص ويتحمل الطالب بقية الرسوم .وكذلك
احلال بالنسبة للجامعات األجنبية أو أية جامعة عربية رسومها مرتفعة.
اإلعالن عنها :يعلن عنها بعد التحاق الطالب باجلامعة ويطلب من الطالب إرفاق إيصال الدفع األصلي الصادر من اجلامعة وشهادة
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تثبت التحاق الطالب باجلامعة وصورة عن كشف العالمات.

ب -منح الوزارة من اجلامعات الفلسطينية

تخصص اجلامعات عددا ً من املقاعد معفاة من األقساط موزعة على الكليات/التخصصات املختلفة في اجلامعة ،وتستمر املنحة
طيلة فترة الدراسة ما دام الطالب ملتزما ً بالقوانني املعمول بها في اجلامعة التي يدرس فيها.
اإلعالن عنها :يعلن عن املنح في الصحف احمللية عند بداية الفصل الدراسي األول ،وحتدد فيها التخصصات املتاحة ،ويتم اختيار
الطلبة املرشحني وفق أسس تنافسية اعتمادا ً على تسلسل املعدل في الثانوية العامة.

ج -منح املؤسسات الوطنية

تقوم بعض املؤسسات الوطنية أحيانا ً بتقدمي منح دراسية للطلبة املتفوقني في الثانوية العامة ويتم اإلعالن عنها في الصحف
احمللية وعلى موقع الوزارة االلكتروني ويكون التعامل مباشرة بني الطالب والوزارة.

د -منح مجلس الوزراء

يقدم مجلس الوزراء منحا ً دراسية للطلبة املتفوقني في الثانوية العامة حسب املعدل الذي يحدده مجلس الوزراء سنوياً.
مالحظة :يتم اإلعالن عن أي مقاعد أخرى قد تتوفر لدى ال��وزارة من دول عربية أخرى أو صديقة على مدار العام في الصحف
احمللية ويتم اإلعالن عن الشروط واملعلومات الكاملة على موقع الوزارة االلكتروني. www.mohe.pna.ps :

ً
ثالثا  :املقاعد الدراسية في اجلامعات األردنية احلكومية

حتصل وزارة التعليم العالي سنويا ً على  350مقعدا ً دراسيا ً في مختلف التخصصات ،مبوجب االتفاقية الثقافية املبرمة بني
البلدين ،ويعامل الطالب املرشح من خالل الوزارة معاملة الطالب األردني من حيث الرسوم الدراسية .وتسري عليه نفس القوانني
التي تطبق على الطالب األردني.

اإلعالن عن املقاعد:

يتم اإلعالن عنها عقب اإلعالن عن نتائج الثانوية مباشرة ،وحرصا ً من ال��وزارة على تسهيل تقدمي الطلبات ،حتدد ال��وزارة عدة
مراكز لتقدمي الطلبات يتم اإلعالن عنها في حينه.
اختيار الطلبة املرشحني:
يتم اختيار الطلبة املرشحني للمقاعد وفق أسس تنافسية بناء على املعدل في الثانوية العامة وحسب التخصص.

إرشادات للطالب في هذا املجال:

ننصح الطالب بالدقة في اختيار التخصص واجلامعة إذ ال يتعدى عدد املقاعد في كل تخصص  3-1فقط موزعة على اجلامعات
املختلفة في األردن .ومبا أن هذه املقاعد مخصصة للطالب الذي يحمل اجلنسية الفلسطينية فإننا بدورنا نوجه الطالب باستصدار
جواز سفر فلسطيني فورا ً خالل العام أو عند انتهاء تقدمي االمتحانات ،وال يرشح أي طالب يحمل جواز سفر أردنيا ً ويحمل رقما ً
وطنيا ً لهذه املقاعد.

الوثائق املطلوبة:

صورة عن كشف العالمات ،وصورة عن جواز السفر الفلسطيني.
* مالحظة :يتم اإلعالن عن أية مقاعد أخرى قد تتوفر لدى الوزارة من دول عربية أخرى أو صديقة على مدار العام في الصحف
احمللية ،ويتم اإلعالن عن الشروط واملعلومات الكاملة على موقع الوزارة االلكتروني.

إرشادات عامة

•على الطالب املعني باحلصول على منحة دراسية أو أي مقعد من خالل الوزارة متابعة الصحف احمللية باستمرار
واالستفسار بشكل دائم من دائرة البعثات واملنح عن أي جديد في هذا املجال أو من خالل موقع الوزارة االلكتروني
.www.mohe.pna.ps
•ضرورة التقيد بالتعليمات التي يعلن عنها.
•استكمال جميع الوثائق عند التقدم بطلب وال يؤخذ بعني االعتبار أي طلب غير مكتمل.
•على الطالب الراغب بالدراسة في دولة أجنبية إرفاق جميع الوثائق باللغة االجنليزية ،وال تقبل أية معاملة باللغة العربية.

إعفاء أبناء  /زوجات الشهداء /دائرة الشؤون الطالبية

يعفى الطلبة أبناء الشهداء الدارسون في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية من رسوم الساعات املعتمدة بعد احلصول على الوثيقة
الصادرة من مؤسسة رعاية أسر الشهداء واجلرحى في وزارة الشؤون االجتماعية واعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي.
تعفى زوجات الشهداء من رسوم الساعات املعتمدة ما لم تتزوج بآخر.
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صندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي
في فلسطني
www.iqrad.edu.ps

مهمة الصندوق:

تكمن مهمة صندوق اإلقراض في املشاركة الفاعلة في تعزيز وتطوير ودعم طلبة فلسطني املنتظمني في اجلامعات واملؤسسات
التعليمية ( جامعات ،معاهد وكليات املجتمع املتوسطة) داخل فلسطني ،على املستويني :البكالوريوس والدبلوم في مختلف املجاالت
والتخصصات العلمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،بال حتيز أو متييز طائفي أو ديني أو جنس أو انتماء سياسي ،فالكل
سواء وله احلق في التعليم.

أهداف الصندوق:

•تقدمي قروض دراسية حسنة (بدون فائدة) للطلبة املنتظمني في املؤسسات التعليمية داخل فلسطني ملن تنطبق عليهم
الشروط.
•تقدمي منح دراسية للطلبة املنتظمني في املؤسسات التعليمية داخل فلسطني ملن تنطبق عليهم الشروط عند توفرها من
مصادر الدعم للصندوق.
•تشجيع الطلبة الذين حصلوا على قروض دراسية باملشاركة الفاعلة في بناء املجتمع احمللي من خالل أدراكهم ألهمية ما
حصلوا عليه من قروض دراسية من قبل الصندوق.
•تزويد املجتمع احمللي بحزمة من املنافع املتعددة واملتنوعة من الناحية املالية وورشات العمل وبرامج التدريب الهادفة إلى
حتسني وتطوير العمل اإلداري.
•توطيد العالقة بني مختلف األطراف ذات العالقة بأنشطة وبرامج صندوق اإلقراض (الطلبة – املؤسسات التعليمية -
وزارة التعليم العالي – املانحون – مؤسسات املجتمع احمللي) في مختلف املجاالت وحثها على تبادل اخلبرات اإلدارية
واملالية واألكادميية.

مبادئ الصندوق:

يعتمد املبدأ األساسي للقروض واملنح املقدمة للطلبة في اجلامعات والكليات الفلسطينية على أن جميع أشكال القروض واملنح يجب
أن تكون عامالً مساعدا ً في تسهيل التحاق الطلبة احملتاجني مبؤسسات التعليم العالي ،وتذليل أي عقبات مالية تقف في طريق
التحاقهم أو استمرارهم بااللتحاق مبؤسسات التعليم العالي.
•مبدأ الوضوح :بحيث تكون كافة املعلومات والقواعد واألسس واملعايير والتعليمات واإلجراءات اخلاصة باألموال املقدمة
من قبل الصندوق واضحة مبا فيه الكفاية لكافة األطراف املعنية.
•مبدأ احملاسبة :كافة األفراد ذوي العالقة بتنفيذ القروض واملساعدات مسؤولون عن قراراتهم وإجراءاتهم.
•مبدأ العدالة واملساواة :بحيث يتم توزيع القروض واملنح بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس والتي متكن من تعريف
الطلبة األكثر حاجة واحملتاجني مع األخذ بعني االعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

شروط احلصول على قرض:

•أن يكون املتقدم طالبا ً منتظما ً في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطني ومحتاجا من الناحية املادية (في برنامج
البكالوريوس أو الدبلوم املتوسط فقط).
•أن يكون قد اجتاز بنجاح فصال دراسيا على األقل.
•أن ال يقل املعدل الدراسي التراكمي للطالب عن  %65لطلبة البكالوريوس و %60لطلبة الدبلوم أو ما يوازيه.
•أن ال يكون الطالب مستفيدا ً أو حاصال على منحة جامعية أو منحة تفوق أو مساعدة مالية من أي مصدر آخر تفوق
حاجته.
•أن يكون الطالب املرشح مسجالً على األقل ( )12ساعة معتمدة في الفصل الذي تقدم به للحصول على القرض أو
املنحة.
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مالحظات:

•ال تتجاوز قيمة القرض أو املنحة التي يقدمها الصندوق عن  1000دينار أردني بأي حال من األحوال للطالب الواحد في
الفصل الدراسي الواحد أو ما يوازيها بالعمالت األخرى.
•طلبة التعليم املوازي :حتسب رسومهم الدراسية حسب الرسوم املعتمدة العادية (ليس حسب أسعار الدراسة املوازية).

التقدم بطلب للحصول على قرض

في بداية كل فصل دراسي يقوم صندوق اإلق��راض باإلعالن عن بدء استقبال طلبات القروض للطلبة احملتاجني في مؤسسات
التعليم العالي الفلسطينية ملدة زمنية محددة ،وعلى الطالب الراغب بتقدمي طلب إجراء التالي:
1 .1تعبئة الطلب من خالل موقع صندوق اإلقراض واملساعدات الطالبية اإللكتروني  www.iqrad.edu.psمن خالل
احلساب اخلاص بالطالب.
ُ 2 .2يسلم الطالب جميع الوثائق واملستندات الثبوتية املطلوبة منه لعمادة شؤون الطلبة ويتم تدقيق طلبه مباشرة ويستلم
منوذج إثبات تقدمي طلب وتدقيقه ،وفي حالة لم ُيتِم الطالب هذه اخلطوة ،يعتبر طلبه غير مكتمل وال ينظر فيه.
3 .3في حالة فقدان الطالب اسم املستخدم و /أو الرقم السري اخلاص به عليه مراجعة دائرة شؤون الطلبة في مؤسسته
التعليمية ليتم تزويده برقم سري جديد.

آلية سداد القروض

1 .1تطبيقا ً ملبدأ االستمرارية واالعتماد على الذات ،فإنه يتم تسديد ما قيمته  %4شهريا ً من قرض الطالب عند حصوله على
قرض طيلة أشهر الفصل الدراسي أي مبا يعادل  %16من قيمة قرض الطالب باعتبار أن مدة الفصل الدراسي هي  4أشهر.
2 .2يتوجب على الطالب املقترض عند التخرج إحضار كفيل معتمد لدى الصندوق للتوقيع على منوذج التعهد وااللتزام الصادر
من الصندوق بسداد كامل القروض بعد التخرج ،حيث إن الطالب ال يستطيع احلصول على شهاداته اجلامعية إال بعد
توقيع هذا النموذج.
3 .3يتم جدولة بقية املبلغ بعد تخرج الطالب وفق آلية مالية زمنية تتوافق مع الوضع االقتصادي للطالب .وذلك حسب الشرائح
املعتمدة للسداد الشهري من الطالب بعد تخرجه حسب اجلدول التالي:

الدفعة الشهرية املطلوبة بعد التخرج

الشرائح

(دينار أردني)

(دينار أردني)
1

500 - 1

20

2

1000 - 501

30

3

2000 - 1001

40

4

3000 - 2001

50

5

4000 – 3001

60

6

5000 – 4001

70

7

6000 – 5001

80

8

7000 – 6001

90

9

أكبر من 7000

100

توضيح :مبالغ الشرائح أعاله متثل مجموع القروض املتراكمة على الطالب عند التخرج ،وعلى سبيل املثال إذا كان مجموع
قروض الطالب عند تخرجه اقل من  500دينار فإن قيمة الدفعة الشهرية املستحقة عليه هي  20دينارا ً أردنيا ً لغاية انتهاء
مجموع القروض.
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للتواصل مع الصندوق
هواتف:

00970-2-2987210
00970-2-2987212
00970-2-2987216
00970-2-2959118
00970-2-2959119
00970-2-2959123
00970-2-2959124
00970-2-2960260

فاكس
00970-2-2987219
الموقع االلكتروني:
www.iqrad.edu.ps
البريد االلكتروني:
info@iqrad.edu.ps
أرقام األقسام الداخلية :

اإلقراض

210

التحصيل

220

تكنولوجيا املعلومات

230

احملاسبة

240

التدقيق الداخلي

260

املساعد القانوني

270

اإلدارة العامة

200

مقر الصندوق:
رام الله – ميدان الشهيد ياسر عرفات – خلف مدرسة رام الله الثانوية للذكور.
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تعليمات تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي
مبقتضى املادة ( )5من قانون التعليم العالي رقم ( )11لعام  1998فإن إحدى صالحيات وزارة التعليم العالي في فلسطني هي
اعتماد ومصادقة شهادات التعليم العالي وبنا ًء على ذلك تصادق دائرة تصديق الشهادات على جميع الشهادات والوثائق الصادرة
عن مؤسسات التعليم العالي القائمة:
•من داخل فلسطني واملعتمدة من وزارة التعليم العالي الفلسطينية.
•من خارج فلسطني واملعتمدة لدى وزارة التعليم العالي الفلسطينية.

أوالً :الشهادات والوثائق الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل فلسطني:

•يجب ان يكون معدل الطالب في الثانوية العامة  % 65فأكثر للطالب احلاصل على درجة البكالوريوس ،وهذا القرار مطبق
على اجلامعات الفلسطينية لكل من التحق باجلامعات منذ الفصل األول من العام .2003
•يجب أن تكون هذه املؤسسات معتمدة لدى وزارة التعليم العالي الفلسطينية.
•البرامج األكادميية التي متنحها هذه املؤسسات يجب أن تكون معتمدة من قبل الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية
لدى وزارة التعليم العالي.
•األختام والتواقيع على الشهادات والوثائق يجب أن تكون معتمدة لدى وزارة التعليم العالي.

ثانياً :الشهادات والوثائق الصادرة عن املؤسسات التعليمية خارج فلسطني:

يتم تصديق الشهادات والوثائق الصادرة عن اجلامعات واملعاهد والكليات في اخلارج إذا كانت معتمدة لدى وزارة التعليم العالي
الفلسطينية وفق الشروط التالية:
•يجب ان يكون معدل الطالب في الثانوية العامة  % 65فأكثر للطالب احلاصل على درجة البكالوريوس ،وهذا القرار مطبق
على كل من التحق باجلامعات العربية واألجنبية منذ الفصل األول من العام .2008
•يجب أن تكون الشهادات مصادقا ً عليها من املؤسسات التعليمية التي أصدرت الوثيقة أو الشهادة في بلد الدراسة.
•يجب أن تكون الشهادات مصادقا ً عليها من وزارة التعليم العالي أو اجلهة املسؤولة عن التعليم العالي في بلد الدراسة.
•يجب أن تكون الشهادات مصادقا ً عليها من وزارة اخلارجية في بلد الدراسة.
•من السفارة الفلسطينية في بلد الدراسة.
•من وزارة اخلارجية الفلسطينية في فلسطني.

ثالثا :في ح��ال ع��دم وج��ود سفارة فلسطينية في البلد ال��ذي ي��درس فيه الطالب تصدق الشهادات
والوثائق (باإلضافة إلى ما ورد سابقا) على النحو التالي:
•من سفارة أو ممثلية أو قنصلية تلك الدولة داخل فلسطني وان تعذر وجودها داخل فلسطني تصادق من سفارة تلك الدولة
في أي من الدول العربية املجاورة ،ومن ثم من خارجية تلك الدولة العربية وسفارة فلسطني فيها.
•من وزارة الشؤون اخلارجية في فلسطني.

رابعا :الشهادات الصادرة من اململكة املتحدة (بريطانيا) تصدق أوال من املركز الثقافي البريطاني
وذلك قبل تصديقها من وزارة التعليم العالي الفلسطينية.
خامسا :الشهادات الصادرة من الواليات املتحدة األمريكية تصدق من األمديست ()Amid East
وذلك قبل تصديقها من وزارة التعليم العالي الفلسطينية.
مالحظات هامة:
•بالنسبة للدراسة عن طريق النظام التعليمي غير التقليدي:
()Open study ,Distance Learning, On line study ,E-learning
غير معترف بها لدى الوزارة جلميع التخصصات والدرجات العلمية.
•ان يتوافق حقل الدراسة في املرحلة اجلامعية مع فرع الدراسة في الثانوية العامة.
أرقام هواتف دائرة تصديق الشهادات  02-2982619:أو 02-2982665
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معادلة الشهادات
معادلـة الدرجـة اجلامعيـة األولى

تعادل الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن اجلامعات غير الفلسطينية في وزارة التعليم العالي  /قطاع التعليم العالي وذلك
وفق قانون التعليم العالي رقم  11لسنة  ،1998ونظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية رقم  25لسنة  ،2006والنظام املعدل
رقم  103لسنة  ،2006وذلك حسب متطلبات نص عليها القانون.
وملعادلة أية درجة يشترط ما يلي:
•احلصول املسبق على الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها.
•االنتظام الكامل في الدراسة.
•التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية معترف بها لدى الوزارة.
•ضرورة دراسة سنة حتضيرية كمتطلب ملعادلة الشهادات الصادرة عن بعض الدول مثل روسيا ،أوكرانيا ،رومانيا،
كازاخستان ،تركيا ،الصني ،وغيرها.
•بالنسبة لدول مثل روسيا ،أوكرانيا ،رومانيا ،ومعظم دول شرق أوروبا فإن الدرجة املسماة دبلوم أو ماجستير والتي
مدتها  5سنوات كحد أدنى بعد السنة التحضيرية هي فقط التي تعادل الدرجة اجلامعية األولى حسب قانون املعادلة
الفلسطيني.
•ال يجوز حلملة درجة الدبلوم املتوسط في بعض التخصصات الطبية والعلمية استكمال الدراسة في مجال الطب وطب األسنان.
مالحظة :تنص املادة  6من قانون التعليم العالي املذكور أعاله على ما يلي:
« الدرجة اجلامعية األولى التي متنحها اجلامعات األعضاء العاملة في احتاد اجلامعات العربية وكذلك الدرجة اجلامعية التي تصدر
عن اجلامعة األمريكية في بيروت والقاهرة ال حتتاج إلى معادلة وتعتبر معادلة للدرجة اجلامعية األولى التي تصدرها اجلامعات
الفلسطينية».

شروط معادلة الشهادات
أوالً :الدبلوم املتوسط

•احلصول املسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها على أن يتفق فرعها مع حقل الدراسة.
•الدراسة املنتظمة ملدة سنة دراسية واحدة أو سنتني دراسيتني أو ثالث سنوات دراسية ،وينص في وثيقة املعادلة على عدد
سنوات الدبلوم.
•التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية معترف بها لدى الوزارة.

ثانياً :الدرجة اجلامعية األولى (البكالوريوس)

•احلصول املسبق على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها على أن يتفق فرعها مع حقل الدراسة.
•االنتظام في الدراسة املدة الالزمة لنيل الدرجة اجلامعية األولى.
•التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية معترف بها لدى الوزارة.

ثالثاً :الدبلوم العالي

•احلصول املسبق على الدرجة اجلامعية األولى أو ما يعادلها.
•االنتظام في الدراسة ملدة ال تقل عن السنة الدراسية الواحدة» بعد الدرجة اجلامعية األولى.
•التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية معترف بها لدى الوزارة

رابعاً :الدرجة اجلامعية الثانية (املاجستير)

•احلصول املسبق على الدرجة اجلامعية األولى أو ما يعادلها.
•االنتظام في الدراسة ملدة ال تقل عن السنة الدراسية الواحدة» بعد الدرجة اجلامعية األولى.
•أن يكون حامل الدرجة قد حقق ما تطلبه اجلامعة من مواد دراسية أو بحوث مكتوبة.
•يجوز للجنة النظر في معادلة الدرجة اجلامعية الثانية دون اشتراط احلصول على الدرجة اجلامعية األولى إذا كان نظام
اجلامعة مينح الدرجتني األولى والثانية ،وكان نظام الدراسة في اجلامعة يسمح مبواصلة الدراسة للحصول على الدرجة
اجلامعية الثانية دون احلصول على الدرجة اجلامعية األولى.
•التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية معترف بها لدى الوزارة.
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خامساً :الدرجة اجلامعية الثالثة (الدكتوراه)

•احلصول املسبق على الدرجة اجلامعية األولى أو الدرجة اجلامعية الثانية.
•أن ال تقل مدة الدراسة الالزمة للحصول على الدرجة اجلامعية الثالثة عن سنتني دراسيتني بعد احلصول على الدرجة
اجلامعية الثانية أو ثالث سنوات دراسية بعد احلصول على الدرجة اجلامعية األولى.
•االنتظام في الدراسة املدة الالزمة لنيل هذه الدرجة.
•أن تكون الشهادة قد منحت بعد إجراء بحث علمي في حقل التخصص.
•التسجيل والدراسة والتخرج من مؤسسة تعليمية معترف بها لدى الوزارة.
•يشترط ملعادلة شهادة الدرجة اجلامعية الثالثة في الطب وطب األسنان ما يلي :احلصول املسبق على شهادة (األرديناتورا)
بعد دراسة ال تقل عن سنتني و احلصول على شهادة (االسبيرانتورا) بعد دراسة ال تقل عن ثالث سنوات شريطة االنتظام
في الدراسة طيلة املدة احملددة للدراسة في كل منها خلريجي أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في أي من
جمهوريات االحتاد السوفيتي السابق.
* مالحظة :يرجى العلم أن لكل دولة في العالم مسميات للشهادات مختلفة عن دولة أخرى لذلك تهيب الوزارة بالطلبة ضرورة
مراجعة الوزارة ومكاتبها في كل من اخلليل ونابلس للحصول على أية معلومات تخص شروط الدراسة ومعادلة الشهادات وأسماء
اجلامعات املعتمدة لدى الوزارة في كل دولة علما أن الوزارة لن تكون مسؤولة عن أية أخطاء يقع فيها الطالب على مسؤوليتهم
الشخصية دون مراجعة الوزارة.
كافة الشروط متوفرة في الوزارة
للمراجعة:
وزارة التعليم العالي  /رام الله -إم الشرايط
• 022982656
•022982654
•022982610
•022982639
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الرسوم الدراسية واألقساط
في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية
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جامعة األزهر -غزة

األقساط الدراسية لطلبة البكالوريوس  -رسوم الساعات املعتمدة والرسوم الفصلية ورسوم تقدمي طلب
االلتحاق باجلامعة للدراسة العادية
رسوم تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة عند إعالن فتح باب التسجيل هي ( )20دينارا ً غير مستردة
االقساط الدراسية وتشمل رسوم الساعات املعتمدة ورسوم التسجيل الشهرية حسب الكلية

الكلية
الهندسة وتكنولوجيا املعلومات
احلقوق
كلية الطب
طب األسنان
العلوم الطبية التطبيقية
اآلداب والعلوم اإلنسانية
التربية
االقتصاد والعلوم اإلدارية/شعبة عربي
االقتصاد والعلوم اإلدارية/شعبة اجنليزي
الصيدلة
الشريعة
الزراعة والبيئة
العلوم
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رسوم فصلية-تسجيل وانترنت
ورسوم أخرى

سعر الساعة املعتمدة
(دينار)
24

24

15.5

9

80

24

70

24

18.5

24

12.5

9

15.5-12.5

24-9

15.5

9

20

9

24

24

10

9

13.5

24

15.5

24

اجلامعة اإلسالمية-غزة

األقساط الدراسية لطلبة البكالوريوس  -رسوم الساعات املعتمدة والرسوم الفصلية ورسوم تقدمي طلب
االلتحاق باجلامعة للدراسة العادية
رسوم تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة عند إعالن فتح باب التسجيل هي ( )20دينارا ً غير مستردة

األقساط الدراسية وتشمل رسوم الساعات املعتمدة ورسوم التسجيل الشهرية حسب الكلية

سعر الساعة املعتمدة
(دينار)

الكلية
اآلداب
التربية
التمريض
تكنولوجيا املعلومات
الهندسة
أصول الدين
الشريعة والقانون
العلوم
التجارة
الطب

رسوم فصلية-تسجيل وانترنت
ورسوم أخرى-

25
25
30
30
40
20
20

*( )10دنانير – رسوم خدمات طالبية تدفع ملرة
واحدة طيلة فترة الدراسة.
*( )10دنانير – رسوم يدفعها الطالب لكل فصل
دراسي يستفيد فيه من منحة دراسية بنسبة .%100
*( )5دنانير – رسوم اشتراك شهرية لإلنترنت.

30
25
120
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جامعة بوليتكنيك فلسطني  -اخلليل

االقساط الدراسية لطلبة البكالوريوس  -رسوم الساعات املعتمدة والرسوم الفصلية ورسوم تقدمي طلب
االلتحاق باجلامعة للدراسة العادية
رسوم تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة عند إعالن فتح باب التسجيل هي ( )30دينارا ً غير مستردة

األقساط الدراسية وتشمل رسوم الساعات املعتمدة ورسوم التسجيل الشهرية حسب الكلية

سعر الساعة املعتمدة
(دينار)

الكلية
الهندسة والتكنولوجيا
العلوم اإلدارية ونظم املعلومات
تخصص تكنولوجيا املعلومات
العلوم التطبيقية
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رسوم فصلية-تسجيل وانترنت
ورسوم أخرى-

35

77

28

77

33

77

28

77

جامعة بيرزيت – رام الله

األقساط الدراسية لطلبة البكالوريوس  -رسوم الساعات املعتمدة والرسوم الفصلية ورسوم تقدمي طلب
االلتحاق باجلامعة للدراسة العادية
رسوم تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة عند إعالن فتح باب التسجيل هي ( )30دينارا ً غير مستردة

األقساط الدراسية وتشمل رسوم الساعات املعتمدة ورسوم التسجيل الشهرية حسب الكلية

سعر الساعة املعتمدة
(دينار)

الكلية
كلية اآلداب
كلية اإلعالم
كلية التجارة واالقتصاد
احلقوق واإلدارة العامة
القانون
اإلدارة العامة
العلوم السياسية
كلية الهندسة
هندسة امليكاترنيكس
كلية التربية
كلية التمريض واملهن الصحية
التمريض
برنامج دكتور صيدلي
التغذية واحلمية

عالج النطق والسمع

كلية العلوم
تكنولوجيا املعلومات
علم احلاسوب
هندسة احلاسوب

رسوم فصلية-تسجيل وانترنت
ورسوم أخرى-

28
35
30
35
30
30
35
45
40
45
( 80ي�خ�ص��م م�ن�ه��ا م�ن�ح��ة دراس �ي��ة
مبقدار  20دينار)
40

الرسوم الفصلية:
رسوم تسجيل  35دينار
رسوم انترنت  10دنانير
رس��وم أخ��رى (تدفع مل��رة واح��دة فقط عند التحاق
الطالب/ة) وهي:
بطاقة الطالب اجلامعية  5دينار
رس��وم امتحان املستوى ف��ي اللغة االجنليزية 13
دينار
دليل الطالب اجلامعي  5دنانير
الفحص الطبي  10دنانير

(60ي �خ �ص��م م�ن�ه��ا م�ن�ح��ة دراس �ي��ة
مبقدار  15دينار)
32
36
40
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جامعة بيت حلم – بيت حلم

األقساط الدراسية لطلبة البكالوريوس  -رسوم الساعات املعتمدة والرسوم الفصلية ورسوم تقدمي طلب
االلتحاق باجلامعة للدراسة العادية
رسوم تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة عند إعالن فتح باب التسجيل هي ( )30دينارا ً غير مستردة

األقساط الدراسية وتشمل رسوم الساعات املعتمدة ورسوم التسجيل الشهرية حسب الكلية

سعر الساعة املعتمدة
(دينار)

الكلية
اآلداب
إدارة الفنادق والسياحة
التمريض
العلوم
إدارة األعمال
التربية

رسوم فصلية-تسجيل وانترنت
ورسوم أخرى

31
35
35

 85دينار ألول فصل دراسي لكافة الكليات.
 50دينار عن كل فصل لكافة الكليات.

35
31
31

جامعة اخلليل  -اخلليل

األقساط الدراسية لطلبة البكالوريوس  -رسوم الساعات املعتمدة والرسوم الفصلية ورسوم تقدمي طلب
االلتحاق باجلامعة للدراسة العادية
رسوم تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة عند إعالن فتح باب التسجيل هي ( )30دينارا ً غير مستردة

االقساط الدراسية وتشمل رسوم الساعات املعتمدة ورسوم التسجيل الشهرية حسب الكلية

سعر الساعة املعتمدة
(دينار)

الكلية
العلوم والتكنولوجيا
التمريض
التربية
اآلداب
الشريعة
التمويل واإلدارة
الزراعة
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رسوم فصلية (دينار)  -تسجيل
وانترنت ورسوم أخرى-

32

40

33

40

29

40

29

40

29

40

29

40

32

40

جامعة القدس املفتوحة

األقساط الدراسية لطلبة البكالوريوس  -رسوم الساعات املعتمدة والرسوم الفصلية ورسوم تقدمي طلب
االلتحاق باجلامعة للدراسة العادية
رسوم تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة عند إعالن فتح باب التسجيل هي ( )30دينارا ً غير مستردة

األقساط الدراسية وتشمل رسوم الساعات املعتمدة ورسوم التسجيل الشهرية حسب الكلية

سعر الساعة املعتمدة
(دينار)

الكلية
التربية
التنمية املجتمعية واألسرية
العلوم اإلدارية واالقتصادية
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
الزراعة

15
15
15
15
15

رسوم فصلية-تسجيل وانترنت
ورسوم أخرى-
*( )35دينار رسوم التسجيل تدفع ملرة واح��دة في
أول فصل يلتحق به الطالب في اجلامعة.
*( )10دنانير الهوية اجلامعية.
*( )10دنانير رس��وم اخلدمات اإللكترونية (تدفع
فصليا).
* ( )3دنانير ثمن كتاب املقرر الدراسي.

جامعة فلسطني التقنية خضوري  -طولكرم

األقساط الدراسية لطلبة البكالوريوس  -رسوم الساعات املعتمدة والرسوم الفصلية ورسوم تقدمي طلب
االلتحاق باجلامعة للدراسة العادية
رسوم تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة عند إعالن فتح باب التسجيل هي ( )20دينارا ً غير مستردة و( )50دينارا ً رسوم تأمينات تدفع ملرة واحدة وتسترد
عند التخرج.

األقساط الدراسية وتشمل رسوم الساعات املعتمدة ورسوم التسجيل الشهرية حسب الكلية

الكلية
العلوم واآلداب
الهندسة والتكنولوجيا
االقتصاد والعلوم اإلدارية
العلوم والتكنولوجيا الزراعية
كلية فلسطني التقنية املتوسطة

سعر الساعة
املعتمدة (دينار)

رسوم فصلية  -تسجيل وانترنت ورسوم أخرى-

20

 25دينار رسوم تسجيل  1 +دينار مجلس طلبة  2 +دينار بطاقة هوية

24

 25دينار رسوم تسجيل  1 +دينار مجلس طلبة  2 +دينار بطاقة هوية

20

 25دينار رسوم تسجيل  1 +دينار مجلس طلبة  2 +دينار بطاقة هوية

20

 25دينار رسوم تسجيل  1 +دينار مجلس طلبة  2 +دينار بطاقة هوية

10

 25دينار رسوم تسجيل  1 +دينار مجلس طلبة  2 +دينار بطاقة هوية
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جامعة النجاح الوطنية  -نابلس

األقساط الدراسية لطلبة البكالوريوس  -رسوم الساعات املعتمدة والرسوم الفصلية ورسوم تقدمي طلب
االلتحاق باجلامعة للدراسة العادية

رسوم تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة عند إعالن فتح باب التسجيل هي ( )25دينارا ً غير مستردة

األقساط الدراسية وتشمل رسوم الساعات املعتمدة ورسوم التسجيل الشهرية حسب الكلية

الكلية
اآلداب
التمريض
كلية البصريات
االقتصاد والعلوم اإلدارية
التربية الرياضية
العلوم التربوية
الزراعة
الشريعة
تكنولوجيا املعلومات
الطب وعلوم الصحة
الطب البيطري
العلوم
الصيدلة
اإلعالم
الهندسة
الفنون اجلميلة
احلقوق
العلوم الطبية احليوية

سعر الساعة املعتمدة (دينار)

رسوم فصلية-تسجيل وانترنت
ورسوم أخرى(-دينار أردني)

26

77

32

102

55

77

26

77

35

87

26

77

28

77

26

77

40

77

100

77

55

77

30

77

50

77

35

77

35

77

26

77

30

77

150

77

جامعة غزة  -غزة

األقساط الدراسية لطلبة البكالوريوس  -رسوم الساعات املعتمدة والرسوم الفصلية ورسوم تقدمي طلب
االلتحاق باجلامعة للدراسة العادية
رسوم تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة عند إعالن فتح باب التسجيل هي ( )20دينارا ً غير مستردة

األقساط الدراسية وتشمل رسوم الساعات املعتمدة ورسوم التسجيل الشهرية حسب الكلية

الكلية
علوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات
علوم االتصال واللغات
العلوم اإلدارية واملالية
التربية
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سعر الساعة املعتمدة
(دينار)

18

رسوم فصلية  -تسجيل وانترنت
ورسوم أخرى-

10

14

10

14

10

12

10

جامعة القدس  -أبو ديس

األقساط الدراسية لطلبة البكالوريوس  -رسوم الساعات املعتمدة والرسوم الفصلية ورسوم تقدمي طلب
االلتحاق باجلامعة للدراسة العادية
رسوم تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة عند إعالن فتح باب التسجيل هي ( )150شيكالً غير مستردة

األقساط الدراسية وتشمل رسوم الساعات املعتمدة ورسوم التسجيل الشهرية حسب الكلية

الكلية
اآلداب
احلقوق
الصيدلة
الطب البشري
طب األسنان
الهندسة
العلوم والتكنولوجيا
املهن الصحية
القرآن والدراسات اإلسالمية
الدعوة وأصول الدين
العلوم االقتصادية واإلدارية
الصحة العامة
العلوم التربوية

سعر الساعة املعتمدة (دينار)

رسوم فصلية-تسجيل
وانترنت ورسوم أخرى

 27كافة التخصصات  43 /تأهيل التربية الرياضية والفنون اجلميلة
 70( /38دينار البرنامج املسائي)
80
115
115
 38كافة التخصصات  43(/هندسة املواد)
 32كافة التخصصات 55 /تكنولوجيا املعلومات
 43(/ 32برنامج التأهيل)

( )100دينار في الفصل األول
و ( )50دينار فصلياً.

27
27
38
32
27
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مكاتب اخلدمات اجلامعية املرخصة من قبل الوزارة
إعـــالن هــام
بخصوص مكاتب اخلدمات اجلامعية

تدعو وزارة التعليم العالي أبناءنا الطلبة وأولياء أمورهم الراغبني بالدراسة في اخل��ارج إلى ض��رورة التأكد من وضع مكاتب
اخلدمات اجلامعية وأنها مرخصة من قبل الوزارة وذلك باالستفسار من اإلدارة العامة للمنح واخلدمات الطالبية في الوزارة على
األرقام2982600 02/ 2982603 -02 -:
قائمة بأسماء مكاتب اخلدمات اجلامعية املرخصة من ِقبل وزارة التعليم العالي

رقم
الهاتف

العنوان

مكتب بدوان للخدمات اجلامعية

سجى بدوان

2958655

رام ال � �ل� ��ه –شارع رك� ��ب-ع�� �م� ��ارة
طنوس-ط3

وكالة املصري الدولية للخدمات اجلامعية

عمر املصري

2333757

نابلس -وسط املدينة -مجمع احلواري-
الطابق 4

مكتب االشهب للخدمات اجلامعية

جهاد االشهب

2340338

ال � � ��رام –الشارع ال��رئ��ي��س��ي-ع��م��ارة
اجلوهرة-الطابق2

مكتب MSAللخدمات اجلامعية

محمد احللواني

2345757

الرام-عمارة اجلوهرة-الطابق الثالث

عابر للخدمات اجلامعية

حسني اليمني

2288036

اخل� �ل� �ي ��ل-دورا-وس ��ط ال�ب�ل��د-ب�ن��اي��ة آل
اليمني

املعرفة للخدمات التعليمية

رشاد السيوري

2951088

رام الله –برج الساعة -الطابق السادس

رام الله للخدمات اجلامعية

عبد الرحيم اسناف

2987769

رام الله-شارع يافا-عمارة امليدان

محمد زياد” ابو غالي

2970528

رام الله-عمارة اخلطيب –الطابق 4غرفة
رقم 9

هاشم حجازي

2220480

اخل � �ل � �ي� ��ل-ش� ��ارع امل� �ل���ك ف �ي �ص��ل ق ��رب
مستشفى عالية

العاملية للخدمات اجلامعية

لؤي ناصر الدين

2217778

اخلليل – مجمع تبارك التجاري -دوار
ابن رشد-الطابق 4

الرسالة للخدمات اجلامعية

عبد الوهاب أبو شمسية

2299474

اخلليل-دوار الصحة –عمارة أبو ارميلة
–الطابق 2

اجلوالني للخدمات اجلامعية

إبراهيم ثلجي

2224253

اخل �ل �ي��ل-رأس اجل��ورة-ب �ج��ان��ب مسجد
الشعراوي

املستقبل للخدمات اجلامعية

نبيل اللحام

2745695

بيت حلم-شارع املهد-عمارة سعيد أبو
عياش

سفر للخدمات اجلامعية

حمزه شناوي

2985819

رام الله – شارع ركب – عماره النتشه-
طابق رابع

األقصى للخدمات اجلامعية

عبد الله طميزه

2299971

اخلليل – مجمع خلف – مقابل التربية
والتعليم – الطابق 3

اسم املكتب

أطلس للخدمات اجلامعية
املركز األملاني للخدمات اجلامعية

مؤسس املكتب

كما نلفت عناية الطلبة واألهالي الكرام إلى أن أي مكتب خدمات جامعية غير موجود في هذه القائمة يعتبر غير مرخص
وعمله غير قانوني ويتحمل املسؤولية الكاملة في حال ممارسة أي نشاط متعلق باخلدمات اجلامعية.
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قائمة األسعار املوحدة ملكاتب اخلدمات اجلامعية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

مالحظة:

اجلامعات  /الدولة

اخلدمات

احلد األقصى لألسعار
( بالدوالر )

اجلامعات املصرية احلكومية

قبول جامعة  /بكالوريوس

750

اجلامعات املصرية اخلاصة

قبول جامعة  /بكالوريوس

500

اجلامعات األردنية احلكومية

قبول جامعة  /بكالوريوس

600

اجلامعات األردنية اخلاصة

قبول جامعة  /بكالوريوس

400

اجلامعات العربية األخرى

قبول جامعة  /بكالوريوس

650

اجلامعات األمريكية

قبول  / I- 20بكالوريوس

750

اجلامعات األوروبية (ما عدا األملانية)

قبول جامعة وقبول لغة  /بكالوريوس

750

اجلامعات األملانية

قبول جامعة مبدئي وقبول لغة  /بكالوريوس

900

اجلامعات الكندية

قبول لغة  /بكالوريوس

750

اجلامعات الروسية

قبول جامعة وقبول لغة  /بكالوريوس

500

اجلامعات األوكرانية

قبول جامعة وقبول لغة  /بكالوريوس

500

جامعات شرق آسيا

قبول جامعة وقبول لغة  /بكالوريوس

750

اجلامعات الهندية والباكستانية

قبول جامعة وقبول لغة  /بكالوريوس

750

جامعات قبرص التركية واليونانية

قبول جامعة وقبول لغة  /بكالوريوس

500

اجلامعات النيوزيلندية

قبول جامعة وقبول لغة  /بكالوريوس

750

اجلامعات املاليزية

قبول جامعة وقبول لغة  /بكالوريوس

650

اجلامعات األسترالية

قبول جامعة وقبول لغة  /بكالوريوس

750

اجلامعات العربية واألجنبية

قبول جامعة  /دراسات عليا

750

السعر يشمل اخلدمات التالية من املكتب :

*

املراسالت والبريد  -وتصديق األوراق  -ورسوم الطلب  -وأية معامالت تتعلق بالقبول في بلد الدراسة.

*

في حالة عدول الطالب عن إمتام االتفاق ال يحق له املطالبة باسترداد أية رسوم.

*

تضاف رسوم التسجيل في معهد تومر  -تركيا إلى املبلغ املذكور أعاله.
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عناوين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم
املكتب
وزارة التعليــم العالي
وزارة التربية والتعليــم
90

تلفون

فاكس

وزارة التعليم العالي  -مبنى الوزارة /رام الله

02-2982600

02-2954518

اإلدارة العامة للتعليم العالي /غزة

08-2828814

08-2828554

الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة

02-2980140

02-2980139

صندوق إقراض الطلبة

02-2987212

02-2987219

مكتب التعليم العالي-اخلليل

02-2223332

02-2217992

مكتب التعليم العالي-نابلس

09-2341103

09-2397103

مكتب التعليم العالي-خانيونس

08-2054522

08-2054522

وزارة التربية والتعليم  -مبنى الوزارة /رام الله

02-2983200

02-2983222

وزارة التربية والتعليم -مبنى الوزارة /غزة

08-2849311

08-2865909

مديرية جنني

04-2501061

04-2503503

مديرية طوباس

09-2571114

09-2571113

مديرية قباطية

04-2522603

04-2522604

مديرية قلقيلية

09-2941111

09-2942415

مديرية طولكرم

09-2671038

09-2672353

مديرية نابلس

09-2382820

09-2389495

مديرية جنوب نابلس

09-2591003

09-2591006

مديرية سلفيت

09-2515930

09-2515664

مديرية اريحا

02-2321278

02-2321278

مديرية رام الله والبيرة

02-2404714

02-2404749

مديرية القدس

02-6270700

02-6270700

مديرية ضواحي القدس

02-2348627

02-2344455

مديرية بيت حلم

02-2741271

02-2744392

مديرية اخلليل

02-2226429

02-2280990

مديرية شمال اخلليل

02-2292892

02-2292891

مديرية جنوب اخلليل

02-2282773

02-2280002

مديرية غزة

08-2829207

08-2865300

مديرية شمال غزة

08-2473130

08-2452550

مديرية رفح

08-2140222

08-2140125

مديرية خانيونس

08-2054410

08-2051172

عناوين مؤسسات التعليم العالي
اسـم اجلامعـة

اجلامعات الفلسطينية
التلفـون

الفـاكس

املوقع اإللكترونـي

اجلامعات الفلسطينية

جامعة األزهر

08-2824010

08-2823180

www.alazhar-gaza.edu

جامعة األقصى

08-2826819

08-2826829

www.alaqsa.edu.ps

اجلامعة اإلسالمية

08-2680700

08-2863552

www.iugaza.edu

جامعة بوليتكنك فلسطني

02-2233050

02-2230068

www.ppu.edu

جامعة بيت حلم

02-2741241

02-2744440

www.bethlehem.edu

جامعة بيرزيت

02-2982056

02-2982054

www.birzeit.edu

جامعة اخلليل

02-2220995

02-2229303

www.hebron.edu

اجلامعة العربية األمريكية

04-2510801

04-2510810

www.aauj.edu

جامعة القدس

02-2799753
02-2798655

02-6277166
02-2791292

www.alquds.edu

جامعة القدس املفتوحة

02-2/1/2342590

02-2342594

www.qou.edu.ps

جامعة النجاح الوطنية

09-2345113

09-2345982

www.najah.edu

جامعة فلسطني التقنية –خضوري

09-2677923

09-2677922

www.ptuk.edu.ps

جامعة فلسطني-غزة

08-2888303

08-2883030

www.up.edu.ps

جامعة غزة

08-2885731

08-2885732

www.gu.edu.ps

ج� ��ام � �ع� ��ة االس� � �ت� � �ق �ل��ال-االك � ��ادمي� � �ي � ��ة
الفلسطينية للعلوم األمنية -أريحا

02-2322194

02-2322197

www.pass.ps

الكليـة

الكليات اجلامعية
تلفـون

فاكـس

املوقع اإللكترونـي
www.rwtc.edu.ps

الكليات اجلامعية

الكلية اجلامعية للعلوم التربوية /إناث

02-2956534 02-2956533

الكلية اجلامعية للعلوم التربوية /ذكور

02-2984966 02-2956423

كلية الدعوة اإلسالمية/قلقيلية

09-2940266 09-2941236

كلية فلسطني للتمريض-خانيونس

08-2050230 08-2050240

كليات ابن سينا للعلوم الصحية-حوارة/نابلس

09-2591881 09-2591884

www.ibnsina.edu.moh.ps/college

كلية فلسطني التقنية-رام الله للبنات

02-2961066 02-2984298

www.ptcr.edu.ps

كلية فلسطني التقنية-العروب

02-2522182 02-2522182

كلية فلسطني التقنية-دير البلح

08-2538101 08-2531171

كلية العلوم والتكنولوجيا-خانيونس

08-2053853 08-2054663

كلية بيت حلم للكتاب املقدس /بيت حلم

02-2744378 02-2741190

كلية فلسطني األهلية اجلامعية –بيت حلم

02-2749652 02-2751566

الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية – غزة

08-2847404 08-2868999

املعهد االكليريكي لبطريكية الالتني –بيت جاال

02-2777744 02-2777744

كلية وجدي نهاد أبو غربية التكنولوجية-القدس

02-6261096 02-6286357

www.wuct.edu.ps

كلية تنمية القدرات – غزة

08-2067539 08-2067539

www.adc.edu.ps

www.ptedb.edu.ps
www.bethbc.com
www.ucas.edu.ps
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الكليـة
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تلفـون

فاكـس

كلية األمة –الرام/القدس

02-2347013

02-2349013

كلية املجتمع اإلبراهيمية  -القدس

02-6282098

02-6262984

كلية احلاجة عندليب العمد للتمريض -نابلس

09-2378143

09-2399515

كلية اخلليل للتمريض

02-2220212

02-2254715

كلية الروضة للعلوم املهنية -نابلس

09-2389325

09-2382288

كلية صحة املجتمع – رام الله

02-2401462

02-2407429

كلية مجتمع طاليتا قومي – بيت جاال

02-2745160

02-2741847

الكلية العصرية – رام الله

02-2900944

02-2902445

كلية هشام حجاوي التكنولوجية  -نابلس

09-2311337

09-2311340

كلية جامعة النجاح الوطنية  -نابلس

09-2311337

09-2311340

كلية إنعاش األسرة – رام الله

02-2401123

02-2401544

كلية التمريض-مستشفى املقاصد

02-6270222

02-6288392

كلية التمريض مستشفى الكاريتاس

02-2758500

02-2758520

كلية الدراسات املتوسطة/األزهر

08-2828814

08-2828554

كلية مجتمع العلوم املهنية  /اجلامعة اإلسالمية

08-2823311

08-2863552

كلية مجتمع غزة/الوكالة

08-2887143

08-2887282

كلية املجتمع العربية -رفح

08-2136226

08-2135662

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية

08-2838993

08-2833779

كلية دار الكلمة  -بيت حلم

02-2757029

02-2759683

كلية مجتمع األقصى للدراسات املتوسطة – غزة

08-2826819

08-2826829

كلية فلسطني التقنية خضوري -طولكرم

09-2671026

09-2677922

كلية املهن التطبيقية  /جامعة بوليتكنيك فلسطني

02-2236020

02-2233050

لالستفسار عن محتوى النشرة:
اإلدارة العامة للتعليم اجلامعي
دائرة الشؤون الطالبية
هاتف 02- 2982657 :أو 02- 2982659
www.mohe.pna.ps
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