التقدم بطلب التحاق بجامعة القدس
طلب بطاقة التحاق مجانية
من خالل الرابط:
https://admission.alquds.edu/ar/card-request-ar

بعد تعبئة الحقول 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 http://admission.alquds.edu
تتم تعبئة الطلب
للتعرف على التخصصات والشروط لدرجة البكالوريوس (اضغط هنا) والدبلوم (اضغط هنا)
من ثم الى طلب االلتحاق والدحول الى الطلب باستخدام رقم البطاقة و كلمة المرور التي وصلتك برسالة  SMSالى هاتفك المحمول
بعد االنتهاء من تعبئة الطلب يتم حفظه وتثبيته.

الستفساراتكم يرجى التواصل من خالل
تطبيق  WhatsAppعلى االرقام
 +970593101953أو  +970593101952أو +970593101951
او من خالل البريد اإللكتروني admissionhelp@alquds.edu

الحصول على قبول في جامعة القدس بعد التقدم بطلب التحاق:
شهادة الثانوية العامة الفلسطينية للعام 2020
•

القبول فوري بناء على معدل الثانوية العامة حسب الشروط المعلن
عنها في جدول التخصصات (اضغط هنا)

•

شهادة الثانوية العامة الفلسطينية لألعوام السابقة
•

جدول التخصصات (اضغط هنا)
•

نتيجة القبول تظهر من خالل ملف طلب االلتحاق االلكتروني و يمكنك
معرفتها بالدخول الى الطلب باستخدام رقم الطلب و كلمة المرور

القبول بناء على معدل الثانوية العامة حسب الشروط المعلن عنها في
إرسال صورة عن شهادة الثانوية العامة عبر البريد االلكتروني
admissionhelp@alquds.edu

•

نتيجة القبول تظهر من خالل ملف طلب االلتحاق االلكتروني و يمكنك
معرفتها بالدخول الى الطلب باستخدام رقم الطلب و كلمة المرور

الشهادات االجنبية IB, SAT, GCE, Abitur
•

ارسال رقم طلب االلتحاق و صورة عن العالمات التي حصلت عليها الى البريد

•

ً
مسبقالقبول الشهادات االجنبية
القبول يتم بناء على االلية المعلن عنها

•

نتيجة القبول تظهر من خالل ملف طلب االلتحاق االلكتروني و يمكنك معرفتها

•

االلكتروني admissionhelp@alquds.edu
•

ويمكن مراجعتها (اضغط هنا)
•

شهادة البجروت

بالدخول الى الطلب باستخدام رقم الطلب و كلمة المرور

ارسال رقم طلب االلتحاق و صورة عن العالمات التي حصلت عليها الى البريد
االلكتروني admissionhelp@alquds.edu
ً
مسبقا لقبول طلبة البجروت ويمكن
القبول يتم بناء على االلية المعلن عنها
مراجعتها (اضغط هنا)
نتيجة القبول تظهر من خالل ملف طلب االلتحاق االلكتروني و يمكنك معرفتها
بالدخول الى الطلب باستخدام رقم الطلب و كلمة المرور

•

حملة شهادة الدبلوم
•

ارسال رقم طلب االلتحاق و صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة وصورة
عن كشف عالمات الدبلوم  ,وشهادة الدبلوم ,وشهادة االمتحان الشامل

•

الى البريد االلكتروني admissionhelp@alquds.edu

•

نتيجة القبول تظهر من خالل ملف طلب االلتحاق االلكتروني و يمكنك معرفتها
بالدخول الى الطلب باستخدام رقم الطلب و كلمة المرور

•

ليتم فتح طلبك للتعديل ولتعديل التخصص
المرغوب به من خالل ارسال رسالة تتضمن
رقم الطلب الى البريد االلكتروني

آلية اتمام اجراءات حجز المقعد بعد الحصول على قبول

3

1
الوثائق المطلوبة

دفع الرسوم المطلوبة في حساب جامعة القدس في

صورة عن وصل الدفع البنكي ورقم طلب االلتحاق االلكتروني

البنك للتعرف على الرسوم وارقام الحسابات في البنوك

صورة عن شهادة الثانوية العامة (األصلية) أو أي شهادة ثانوية

(اضغط هنا)

عامة (!! )IB, SAT, GCE, ICGSE, ABITURأوشهادة البجروت

للتعرف على المنح والمساعدات وآلية الحصول عليها

صورة عن الهوية الشخصية وصورة عن شهادة الميالد ونموذج

(اضغط هنا)

المنحة (ان وجد) ونموذج التعهد (ان وجد)

4

2

جميع الوثائق المطلوبة

ستصلك رسالة تأكيد استالم

يتم ارسالها الى البريد االلكتروني

الوثائق من خالل البريد االلكتروني

admissionhelp@alquds.edu

5
سيصلك اشعار القبول وحجز المقعد الى بريدك االلكتروني
خالل  48ساعة من وقت استالم الوثائق

ً
رسميا الى اسرة جامعة القدس.
استالمك اشعار القبول يعني أنك انضممت
عليك ارسال نسخة رسمية عن الوثائق التالية من خالل مندوب شركة واصل (هاتف رقم )022415161 :خالل اسبوع من تاريخه:
•

وصل الدفع البنكي

•

شهادة الثانوية العامة الفلسطينية األصلية او صورة مصدقة عنها  /أو

•

شهادة المعادلة لشهادتك في الثانوية العامة (!! )IB, SAT, GCE, ICGSE, ABITURأو

•

صورة مترجمة ومصدقة عن شهادة البجروت

•

صورة عن الهوية الشخصية

•

صورة عن شهادة الميالد

•

نموذج المنحة (ان وجد)

•

نموذج التعهد (ان وجد)

كتابة على الظرف (الطرد) معلومات المرسل :االسم الرباعي و الرقم الجامعي  /عنوان المستقبل :جامعة القدس-حرم ابوديس
و تسليمه لمندوب شركة واصل بعد التواصل على الرقم022415161 :

يمكنك متابعة جميع التفاصيل و االعالنات و برنامجك الدراسي من خالل ملفك االكتروني كطالب في الجامعة
معلومات الدخول الى الملف مدونة في اشعار القبول

للـتواصـل معنــا
للتواصل مع دائرة القبول في الجامعة من خالل تطبيق WhatsApp
 +970593101953أو  +970593101952أو +970593101951

للتواصل مع دائرة القبول في منطقة القدس
0523896768

للتواصل مع الدائرة المالية من خالل تطبيق WhatsApp
0592059196/ 0592059193/ 0592059131
او من خالل البريد اإللكترونيfin-emergency@alquds.edu :

للتواصل مع المساعدات المالية بخصوص المنح
أحمد راضي  0592059336البريد االلكتروني aqrei1@staff@staff.alquds.edu
ياسر حديدون 0599432415:

للتواصل مع كلية القدس بارد
أسامة عياد  - 0593101950البريد االلكتروني oayyad@staff.alquds.edu
رنين رزق  - 0595111110البريد االلكتروني raneen@staff.alquds.edu
البريد االلكتروني للدائرة المالية في كلية القدس بارد finance@bard.alquds.edu

للتواصل مع كلية الدراسات الثنائية
عبد الكريم بدر  - 0522289906البريد االلكتروني akareem@staff.alquds.edu

