
                                                                      

 جامعة القدس المفتوحة
 القبول والتسجيل واالمتحانات عمادة

 بـالجامعة وبدء التسجيل " للطـلبة الجـدد " لكترونيةاإل لتحاقطلبات اإل طرحإعـالن عـن 

 2021 / 2020 الجامعيمن العام (  1202 ) الثانيالدراسي  للفصل
 

من  الثاني الدراسي امعة للفصلــلتحـاق بالجاإلفي  لراغبيـنالجدد ا طلبةلل اإللكترونية لتحاقطلبات اإل جامعة عن طرحالمتحانات في القبول والتسجيل واإل عمادةعلن ت
   .  28/11/2020الموافق  السبتإبتداًء من يوم   2021 / 2020 الجامعيالعام 

  األكاديمية التالية التي تؤدي لمنح درجة البكالوريوس في:  التخصصاتتطرح الجامعة 
   المكتبات و تقنية المعلومات،،  رياضياتال، العلوم ،  ت واالتصاالتتكنولوجيا المعلوما  ، أنظمة المعلومات الحاسوبية :اتتخصصفي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ال كلية .1

 . أمن المعلومات )فرعي( تقنيات الويب ) فرعي( ، 
 .، التصنيع الغذائي الحيوانيالنتاج ا،  االنتاج النباتي والوقاية:  تخصصاتال الزراعة في كلية .2
 ، النوع االجتماعي وقضايا التنمية. الطفلرعاية ،  الخدمة االجتماعيةتنمية المجتمع المحلي ،  : التخصصات التنمية االجتماعية واألسرية في كلية .3
اإلدارة السياحية  ، المحاسبةالصحية ،  اإلدارة،  الرقمي التسويق ،المصرفية لية و، االقتصاد ، العلوم الما األعمال إدارة : واالقتصادية في التخصصات اإلداريةالعلوم  كلية .4

 . التطبيقية ، علوم التأمين
اإلرشاد ،  تعليمال ، مصادر التعلم وتكنولوجيا ، التربية الخاصة تعليم اإلجتماعيات،  تعليم التربية اإلسالمية،  المرحلة األساسية األولى :  التخصصات في العلوم التربوية كلية .5

 . والصحة النفسية
 .،  العالقات العامة واالعالنالجديد اإلعالم:  اتالتخصصفي كلية االعالم  .6
 .، اللغة الفرنسية )فرعي( آدابهارية وباللغة الع،  آدابهااللغة اإلنجليزية وآدابها ، اللغة العربية و:   اتتخصصالكلية اآلداب في  .7
تمنح ، حيث  التخصصات المذكورة أعاله ، باإلضافة الى تخصص فرعي في التربية أحداللتحاق بمهنة التعليم دراسة تخصص رئيسي في يستطيع الطالب الذي يرغب في ا .8

 رئيسي و فرعي. مزدوج و تخصص الجامعة تخصص منفرد أ
  .) عام ( التأهيل التربويتخصص دبلوم تطرح الجامعة  .9

 : شروط القبول 
 انوية العامة او ما يعادلها بحيث:دة الدراسة الثتقبل الجامعة كل من يحمل شها .1

 . 2020 / 2019 للناجحين في هذا العام %65ال يقل معدل الثانوية العامة عن  .أ
 .للناجحين من االعوام السابقة %55ال يقل معدل الثانوية العامة عن  .ب
 % في سنة تحضيرية.64.9 -% 55التهم ما بين الذين تتراوح معد (2020 / 2019)خريجي العام الحالي  ثانوية الجديدةال وحامليقبل  .ت

 .يع التخصصات التي تطرحها الجامعةشهادة البجروت في جم يالجامعة حاملقبل ت .2
 .والبحث العلمي % في الثانوية العامة وفق نظام التجسير المعتمد من وزارة التعليم العالي55تقبل الجامعة الطالب الذين تقل معدالتهم عن  .3
 المنوي الدراسة فيه .للفرع في القبول بحسب المعدالت التنافسية في الثانوية العامة ولكل فئة وبحسب الطاقة االستيعابية  االولويةتكون  .4

  : تعبئة طلبات االلتحاق 

تعبئة طلب اإللتحاق اإللكتروني عبر موقع الجامعة على اإلنترنت  ثم شيقل( من احد فروع الجامعة، ومن 200شراء بطاقة طلب االلتحاق بقيمة )بإمكان الراغبين اإللتحاق بالجامعة 

www.qou.edu  في  التسجيل و االمتحاناتالقبول و سم بعد تزويد ق  لتحاق ( ، حيث يتم اعتماد طلب اإللتحاقتوضح الية تعبئة طلب اإلااللكترونية  ) يوجد تعليمات على البوابة
 بالوثائق التالية :  فرعال

 صورة عن وثيقة إثبات الشخصية . .1
 (.أو شهادة معادلة  العامة ) الفلسطينية صورة مصدقة عن كشف عالمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية .2
 . الرباعي خلف الصورة االسممع كتابة  6 × 4قياس  ةشخصي صور 4 .3
 .وذلك الغراض االحتساب والتجسيرعن كشف عالمات كلية المجتمع صورة مصدقة  .4
 صورة مصدقة عن شهادة الميالد. .5

 خر عن التسجيل بعد هذا كل متأ عتبروي 01/01/2021الموافق الجمعة يوم وينتهي مساء  05/12/2020الموافق  السبتيوم من صباح ابتداء الفروع  تسجيل المقبولين في أيبد
 .قائمة االحتياط طالب آخر من يرشح مكانهالتاريخ مستنكفا و

  التالية : الفروعأحد ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة 
 

 رقم الهاتف   فرعال رقم الهاتف   فرعال

 2747387-02 فرع بيت لحم  2791311-02 فرع القدس

 2229577-02 الخليل  فرع 02-2967113  و البيرة رام هللا فرع

 2283004-02 دورا  فرع 2321778-02  أريحا فرع

 2270720-02 يطا فرع  2361654-09 نابلس  فرع

 2871658-08 غزة  فرع 2573056-09 طوباس  فرع

 2559250-08 غزة الوسطى   فرع 2944297-09 قلقيلية  فرع

 2031006-08 خانيونس  فرع 2519314-09 سلفيت  فرع

 2157772-08 رفح  فرع 2673977-09 طولكرم  فرع

 2474420-08 شمال غزة  فرع 2503351-04 جنين  عفر
 

 
 القبول والتسجيل واالمتحانات عمادة

http://www.qou.edu/

	إعـلان عـن طرح طلبات الإلتحاق الإلكترونية بـالجامعة وبدء التسجيل " للطـلبة الجـدد "
	للفصل الدراسي الثاني ( 1202 ) من العام الجامعي 2020 / 2021
	عمادة القبول والتسجيل والامتحانات

