آلية االلتحاق بجامعة القدس
للحصول على طلب التحاق بجامعة القدس:
يمكنك الحصول على طلب بطاقة التحاق مجاني حتى تاريخ 12/7/2021
من خالل الرابطhttps://admission.alquds.edu/ar#mentions :
مالحظة :الطلبات المجانية متاحة لطلبة الثانوية العامة  2021فقط
او من خالل احد نقاط البيع المعلن عنها (اضغط هنا)

بعد تعبئة الحقول للحصول على طلب التحاق مجاني من قبل الطالب وضغط ايقونة ارسال ستظهر الرسالة
ً
مرحبا بكم في جامعة القدس
"
ستصلك رسالة الى هاتفك المحمول تتضمن رقم الطلب و كلمة المرور لتعبئة الطلب من خالل موقع القبول admission.alquds.edu
نص الرسالة "بطاقة التحاق لجامعة القدس ،رقم البطاقة  XXXXXكلمة المرور  XXXXXXXXصالحة لغاية "....

ً
إلكترونيا عن طريق االنترنت بالدخول إلى الموقع االلكتروني https://admission.alquds.edu
تتم تعبئة الطلب
للتعرف على التخصصات والشروط (اضغط هنا)
من ثم الى طلب االلتحاق والدخول الى الطلب باستخدام رقم البطاقة وكلمة المرور التي وصلتك برسالة  smsالى هاتفك المحمول
بعد االنتهاء من تعبئة الطلب يتم حفظه وتثبيته.

ً
إلكترونيا عن طريق االنترنت بالدخول إلى الموقع االلكتروني https://admission.alquds.edu
تتم تعبئة الطلب
للتعرف على التخصصات والشروط (اضغط هنا)
من ثم الى طلب االلتحاق والدخول الى الطلب باستخدام رقم البطاقة وكلمة المرور التي وصلتك برسالة  smsالى هاتفك المحمول
بعد االنتهاء من تعبئة الطلب يتم حفظه وتثبيته.

آلية االلتحاق بجامعة القدس
الحصول على القبول في جامعة القدس بعد التقدم بطلب التحاق:

شهادة الثانوية العامة

شهادة الثانوية العامة الفلسطينية

الشهادات االجنبية

لألعوام السابقة

IB, SAT, GCE, Abitur

شهادة البجروت

حملة شهادة الدبلوم

 -القبول فوري بناء على معدل الثانوية

-

العامة

 -في طلب االلتحاق يتم تحميل صورة عن

 -في طلب االلتحاق يتم تحميل صورة عن

 -في طلب االلتحاق يتم تحميل صورة عن

العامة حسب الشروط المعلن عنها في

الفلسطينية االصلية على طلب االلتحاق.

العالمات التي حصلت عليها ووثيقة

العالمات التي حصلت عليها وصورة عن

شهادة الثانوية وصورة عن عالمات

شهادة البجروت على طلب االلتحاق

الدبلوم وصورة عن نتيجة امتحان الشامل

االلتحاق

 -القبول يتم بناء على االلية المعلن عنها

 -نتيجة القبول تظهر من خالل ملف

 -القبول يتم بناء على االلية المعلن عنها

ً
مسبقا لقبول طلبة البجروت ويمكن

طلب االلتحاق االلكتروني ويمكنك

ً
مسبقا لقبول الشهادات االجنبية ويمكن

مراجعتها (اضغط هنا)

معرفتها بالدخول الى الطلب باستخدام

مراجعتها (اضغط هنا)

 -نتيجة القبول تظهر من خالل ملف

رقم الطلب وكلمة المرور

 -يتم االعالن عن نتيجة القبول في

 -نتيجة القبول تظهر من خالل ملف

طلب االلتحاق االلكتروني ويمكنك

نفس يوم االعالن عن نتائج التوجيهي

طلب االلتحاق االلكتروني

ويمكنك

معرفتها بالدخول الى الطلب باستخدام

2021

معرفتها بالدخول الى الطلب باستخدام

الفلسطينية للعام 2021
تحميل

شهادة

الثانوية

جدول التخصصات (اضغط هنا)
 نتيجة القبول تظهر من خالل ملفطلب االلتحاق االلكتروني ويمكنك
معرفتها بالدخول الى الطلب باستخدام
رقم الطلب وكلمة المرور

معادلة
 نتيجة القبول تظهر من خالل ملفطلب االلتحاق االلكتروني ويمكنك
معرفتها بالدخول الى الطلب باستخدام
رقم الطلب وكلمة المرور

الثانوية

العامة

رقم الطلب وكلمة المرور

على

طلب

رقم الطلب وكلمة المرور

آلية االلتحاق بجامعة القدس

ليتم فتح طلبك لتعديل التخصص المرغوب به يتم من خالل ارسال رسالة تتضمن رقم الطلب
واالسم الرباعي الى البريد االلكتروني admissionhelp@alquds.edu
او االتصال على الرقم 022756200

تظهر للطالب رسالة القبول عند الدخول الى ملف طلبه االلكتروني وتتضمن المعلومات التالية:
التخصص المقبول به ،والمبلغ المطلوب إلتمام حجز المقعد ،ورقم حساب البنك  ،وآخر موعد للدفع
 ،والوثائق المطلوبة
الستفساراتكم يرجى التواصل على الهاتف
02-2756200
او من خالل البريد اإللكتروني admissionhelp@alquds.edu

آلية االلتحاق بجامعة القدس
آلية اتمام اجراءات حجز المقعد بعد الحصول على قبول:
الوثائق المطلوبة:

دفع الرسوم المطلوبة في حساب جامعة القدس
في البنك

جميع الوثائق المطلوبة

للتعرف على الرسوم وارقام الحسابات في

يتم تسليمها الى دائرة القبول في مبنى

رقم طلب االلتحاق االلكتروني

البنوك ،للبكالوريوس (اضغط هنا)

الشهيد ياسر عرفات (مجمع االنشطة الطالبية)

صورة عن شهادة الثانوية العامة (األصلية) او صورة

وللدبلوم (اضغط هنا)

حرم الجامعة الرئيس/ابوديس

لالطالع على آلية دفع المبلغ المطلوب لحجز
المقعد (اضغط هنا)

أو مكتب القبول والتسجيل في كلية هند

صورة عن الهوية الشخصية

الحسيني

صورة عن شهادة الميالد

للتعرف على المنح والمساعدات المالية وآلية

حرم الشيخ جراح/القدس

الحصول عليها )اضغط هنا)

صورة عن وصل الدفع البنكي

مصدقة .أو أي شهادة ثانوية عامة ( IB, SAT, GCE
!!(ICGSE, ABITUR

في حال كان الطالب حاصل على منحة ،عليه مراجعة
دائرة المساعدات المالية للحصول على نموذج المنحة

استالمك اشعار القبول يعني أنك انضممت
ً
رسميا الى اسرة جامعة القدس،
يمكنك متابعة جميع التفاصيل واالعالنات
وبرنامجك الدراسي من خالل ملفك
اإللكتروني كطالب في الجامعة
من خالل معلومات الدخول الى الملف
االلكتروني المدونة في اشعار القبول

