
 تعلیمات التسجیل والقبول للعام الدراسي 2021-2020 

 الطلبة االعزاء
 أهال وسهال بكم في الصفحة المخصصة لاللتحاق بجامعة بیت لحم، حیث ستجدون كافة المعلومات الالزمة لاللتحاق بالجامعة بدًء من
 شراء طلب االلتحاق حتى القبول والحصول على بطاقة الجامعة والحساب الجامعي.  لذلك نرجوا منكم قراءة المعلومات بعنایة فائقة.

 

 التخصصات المطروحة للعام 2021-2020
 یتم قبول طلبات االلتحاق في برامج البكالوریوس  والدبلوم المتوسط في جامعة بیت لحم في التخصصات

 التالیة:
 

 اللغة العربیة وآدابها● كلیة اآلداب:
 تعلیم اللغة العربیة  - المرحلة األساسیة العلیا (مشترك مع كلیة●

 التربیة)
 اللغة اإلنجلیزیة وآدابها●
 تعلیم اللغة اإلنجلیزیة  - المرحلة األساسیة العلیا (مشترك مع كلیة●

 التربیة)
 الخدمة االجتماعیة●
 علم االجتماع●
 الدراسات الدینیة●



 العلوم الطبیة المخبریة● كلیة العلوم:
 الكیمیاء●
 الریاضیات●
 تعلیم الریاضیات  - المرحلة األساسیة العلیا (مشترك مع كلیة●

 التربیة)
 الفیزیاء●
 هندسة البرمجیات●

 التمریض● كلیة التمریض:
 القبالة القانونیة●
 العالج الطبیعي●

 المحاسبة● كلیة إدارة األعمال:
 إدارة األعمال●

 تربیة المرحلة األساسیة الدنیا● كلیة التربیة :
 تربیة ریاض األطفال●
 تعلیم اللغة العربیة  - المرحلة األساسیة العلیا (مشترك مع كلیة●

 اآلداب)
  تعلیم اللغة اإلنجلیزیة  - المرحلة األساسیة العلیا (مشترك مع كلیة●

 اآلداب)
 تعلیم التاریخ والجغرافیا  - المرحلة األساسیة العلیا●
 تعلیم الریاضیات  - المرحلة األساسیة العلیا  (مشترك مع كلیة العلوم)●

 بكالوریوس في إدارة الفنادق● معهد إدارة الفنادق :
 دبلوم متوسط في إدارة الفنادق●
 دبلوم متوسط في إدارة مكاتب السیاحة والسفر●

 

 معاییر القبول
 یعتمد القبول في الجامعة على المعاییر التالیة:

●GCE, SAT, IB, ABITUR,)   معدل الثانویة العامة (التوجیهي) أو ما یعادلها من شهادات أخرى 
(Begrout  



  امتحان اللغة اإلنجلیزیة●
 نتیجة المقابلة الشخصیة لبعض التخصصات●

 
:(Online - عن بعد) امتحان اللغة اإلنجلیزیة 

 ستستخدم  نتائج امتحان اللغة اإلنجلیزیة في تحدید مستوى الطالب في هذه اللغة والذي سوف یساعد الجامعة في
 تعیین المساقات الخاصة باللغة اإلنجلیزیة التي یتوجب على الطالب أخذها عند التحاقه بالجامعة. مع العلم بأن

  نتیجة هذا االمتحان سوف تستخدم أیضًا في تحدید قبول الطالب في كلیة التمریض ولتخصص اللغة اإلنجلیزیة.
 ولهذا ننصحك عزیزي الطالب بأخذ هذا الموضوع بجدیة كبیرة وعدم اللجوء إلي طلب المساعدة من أحد عند
 تقدیم االمتحان ألنك ستكون الخاسر الوحید في هذه الحالة إذا كانت نتیجة االمتحان غیر حقیقیة.  وقد یساهم هذا

 في رسوبك في المساقات المطلوبة منك عند التحاقك بالجامعة.
 
 
 

 شروط اضافیة للقبول في برامج البكالوریوس حسب الكلیة:
 

 الحد األدنى لمعدل الفرع التخصص الكلیة
 الثانویة العامة

 العلمي والعلوم اإلنسانیة جمیع التخصصات كلیة اآلداب:
  (أدبي) والتكنولوجي

65% 

  الكیمیاء، الفیزیاء، الریاضیات كلیة العلوم:
 العلوم الطبیة المخبریة ،

 %65 العلمي
 

 %70 (حسب التعلیمات
 الجدیدة من الوزارة)

 هندسة البرمجیات 
 

 هندسة البرمجیات

 العلمي
 

  التكنولوجي

80% 
 

80% 
 

 كلیة إدارة
 األعمال:

 العلمي والعلوم اإلنسانیة جمیع التخصصات
 (أدبي) والتجاري

 والتكنولوجي

65% 

 تربیة المرحلة األساسیة العلیا كلیة التربیة:
 -تعلیم الریاضیات

 %65 العلمي



 العلمي والعلوم اإلنسانیة باقي التخصصات 
 (أدبي) والتكنولوجي

65% 

 معهد إدارة الفنادق
 والسیاحة:

  العلمي والعلوم اإلنسانیة  بكالوریوس في إدارة الفنادق:
 (أدبي) والتجاري

 والفندقي والتكنولوجي

 %65 + مقابلة شخصیة

  دبلوم متوسط في إدارة الفنادق 
 (مدة الدراسة: سنتان):

 العلمي والعلوم اإلنسانیة
 (أدبي) والتجاري

 والفندقي والتكنولوجي

 %60 + مقابلة شخصیة

  دبلوم متوسط في إدارة مكاتب 
 السیاحة والسفر (مدة الدراسة:

 سنتان):

  العلمي والعلوم اإلنسانیة
 (أدبي) والتجاري

 والفندقي والتكنولوجي

 %65 + مقابلة شخصیة

 كلیة التمریض
 والعلوم الصحیة:

 %70 + مقابلة شخصیة العلمي  التمریض

 %80 + مقابلة شخصیة العلوم االنسانیة (أدبي) التمریض 

 %70 + مقابلة شخصیة العلمي  القبالة القانونیة: (لالناث فقط) 

 %80 + مقابلة شخصیة العلوم االنسانیة (أدبي)  القبالة القانونیة: (لالناث فقط) 

 %75 + مقابلة شخصیة العلمي العالج الطبیعي 

 
 مالحظات هامة:

 
 التمریض فرع القبیبة:  على الطلبة الراغبین في االلتحاق ببرنامج التمریض فرع القبیبه - رام اهللا والذي1.

 سیدرس في كلیة التمریض فرع القبیبه - رام اهللا شراء طلبات االلتحاق من البنك العربي وذلك في الفترة
 الواقعة ما بین 20\06\2020 إلى 5\07\2020، ومن ثم تسلیم طلباتهم معبأة مع جمیع الوثائق المطلوبة

 واإلیصال البنكي إلى السید أسامة زهران/ القبیبه - رام اهللا في موعد أقصاه 6\07\2020. وذلك أیام
 االثنین حتى الجمعة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، رقم هاتف كلیة التمریض/فرع

 القبیبه - رام اهللا 0597832650 أو 2473863.
.2(SAT, GCE, IB, ABITUR) على الطلبة المتقدمین والحاصلین على شهادة موازیة للثانویة العامة 

 أو أي شهادة أخرى أن یقوموا بمعادلتها من وزارة التربیة والتعلیم العالي قبل تسلیمها للجامعة.



 على الطلبة المتقدمین الحاصلین على شهادة بجروت ( عام 2019 وما قبل) إحضار تسلیم كشف عالمات3.
 البجروت مترجمًا   باللغة العربیة من مترجم معتمد، وتصدیق الوثیقة المترجمة من:

 وزارة الشؤون الخارجیة اإلسرائیلیة
 وزارة العدل الفلسطینیة

 وزارة الشؤون الخارجیة (اإلدارة العامة للشؤون القنصلیة) الفلسطینیة
  وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة

 آلیة االلتحاق:
 الخطوة األولى: شراء الطلبات

 تباع بطاقة طلب االلتحاق لدرجة البكالوریوس والدبلوم المتوسط في فروع البنك العربي (بیت لحم، بیت
 جاال، الخضر، الخلیل، العیزریة، الرام، رام اهللا بفروعها: (البیرة والبلد والمنارة وبدیا وبدو) اعتبارًا من

 تاریخ 21\6\2020 مقابل 200 شیكل (غیر مستردة)
 

  الخطوة الثانیة:
 تعبئة الطلب الكترونیًا.  بعد تعبئة الطلب سوف تصلك:

  التعلیمات الخاصة بموعد وآلیة تقدیم امتحان اللغة اإلنجلیزیة●
  التعلیمات الخاصة بالمقابلة الشخصیة لبعض التخصصات●

 
  ال یعتبر الطلب مكتمال إال إذا جلس الطالب المتحان اللغة االنكلیزیة

 
 
 

 إجراءات القبول
 اعالن النتائج

 سوف یتم إعالن نتائج القبول في الیوم التالي لظهور نتائج الثانویة العامة (التوجیهي) عن طریق إرسال
 رسالة الكترونیة رسالة SMS باإلضافة الى نشرها على صفحة الجامعة على الفیسبوك والموقع الرسمي
 للجامعة، لهذا من الضروري أن تستكمل كل اإلجراءات بما فیها تقدیم امتحان امتحان اللغة االنكلیزیة قبل

 إعالن  نتائج امتحان الثانویة.
 

 تسدید الرسوم المالیة
 سوف یتم اعالن مواعید الدفع الحقا باتباع احدى الطرق التالیة:

 
  البنك العربي



  عن طریق التوجه إلى أحد فروع البنك العربي في الضفة الغربیة مصطحبین معكم رقم طلب االلتحاق لدفع
  المبلغ  حسب كل كلیة.

 
 على الطالب االحتفاظ بوصل الدفع  إلثبات الدفع في حال حصول أي خلل فّني.1.
 عند استالم الوصل من موظف البنك على الطالب التأكد من الرقم الجامعي االسم  والمبلغ المدفوع.2.

  
Palpay شركة 

 
  الدفع من خالل نظام شركة PalPay لتوفر علیكم الوقت والجهد، حیث یتم الدفع عن طریق نقاط البیع التابعة

 لشركة PalPay والمنتشرة في جمیع أنحاء الوطن.  یمكنكم الحصول على قائمة المواقع المتواجدة فیها هذه
 الخدمة والمعتمدة لدى الجامعة هذا العام من خالل الرابط التالي:

https://iframes.bethlehem.edu/palpay/list.php 
  

 یجب التأكد من رقم الطلب واالسم الشخصي قبل الدفع تفادیا ألي خطأ.1.
 عند استالم الوصل من احد معتمدي شركة Palpay یجب التاكد ان الوصل یحتوي على جملة ( حركة2.

 مقبولة ) وال ُیعتمد الوصل بغیر ذلك.
 

 للحصول على قائمة المحالت التجاریة وعنوانها التابعة لشركة PalPay والمعتمدة لدى جامعة بیت لحم یمكنكم
 الضغط على الرابط التالي.

 
 آخذین بعین االعتبار ما یلي:

  الدفع بالدینار األردني فقط1.
 هذا المبلغ غیر مسترد في حال انسحب الطالب من الجامعة.2.
 الطلبة الذین تم قبولهم ولم ینهوا عملیة التسجیل ودفع الرسوم في األوقات المحددة ال یحق لهم االلتحاق3.

 في الجامعة في وقت الحق إال من خالل تقدیم طلب التحاق جدید في المواعید المحددة لذلك.
 

  لمعرفة الرسوم الدراسیة الرجاء الضغط على الرابط التالي
https://www.bethlehem.edu/ar/admission/tuition/ 
 

 في الوقت الراهن بسبب الظروف الصحیة والوقائیة، لن یتم تسلیم الوثائق الى الجامعة حالیًا وسنعلن عن الیة
 تسلیم الوثائق على موقع الجامعة وصفحة الفیسبوك الرسمیة للجامعة.

 الوثائق المطلوبة:
 صورتین شخصیتین.1.
 صورة مصدقة من المدرسة عن شهادة الثاني الثانوي المدرسیة.2.
 صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانویة العامة (التوجیهي) مع إحضار النسخة األصلیة.3.



 صورة عن بطاقة الهویة الشخصیة مع الملحق4.
 الحصول على البطاقة الجامعیة والحساب الجامعي االلكتروني

 
 الف مبروك بعد هذه الخطوة انت\انتي طالب\طالبة جدید\ة في جامعة بیت لحم

 مع تمنیاتنا للجمیع بالتوفیق والنجاح
 


