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ُأسست:
1973

االعتماد:
معتمدة من وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي
نائب الرئيس األعلى (رئيس الجامعة):

األخ الدكتور بيتر براي
المعاهد والمراكز:

* مركز عبدالحمن زعرب لمصادر التعّلم
* مركز األخ فنسنت ملحم 

 - مدرسة تعليم اللغة العربية لألجانب
 - أرشيف الموسيقى التراثية الفلسطينية

* مركز الدراسات المتقدمة في حقل التعاون  
   الدولي والتنمية

* مختبر األبحاث الوراثية
* متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي

 - معهد فلسطين للتنوع الحيوي واالستدامة
* مركز اليونيسكو ألبحاث التكنولوجيا الحيوية

* وحدة البيئة ألبحاث المياه والتربة
* حاضنة بيت لحم لألعمال

* مركز يونس لألعمال المجتمعية
* تراثنا: مركز جورج نصرة للتراث الفلسطيني

* مركز سمير عويضة للمحاكاة السريرية
* معهد السياحة - جامعة بيت لحم

الجامعة عضو في كل من:
- مجلس التعليم العالي الفلسطيني (مؤسس)

- إّتحاد الجامعات العربّية
- إّتحاد الكليات والجامعات الكاثوليكّية

- اإلّتحاد العالمي للجامعات اللسالية
- االّتحاد العالمي للجامعات الكاثوليكية

- إّتحاد رؤساء الكّليات والجامعات اللسالّية
- إّتحاد جامعات حوض البحر المتوسط

العنوان
شارع الفرير 5#

بيت لحم - فلسطين

ص. ب. 11407
القدس 92248

العنوان البريدي

القسط السنوي والرسوم:
$4,200   تكلفة الطالب في العام: 
$2,500 - $1,800   الرسوم التي يدفعها الطالبة: 

ماجستير........................150

دبلوم التأهيل التربوي........58البكالوريوس................3,028

الدبلوم المتوسط..............62

الـطـلـبة
املـسـجـلـني

16\1نسبة األساتذة للطلبة

نة
يـا

ــد
ال مسلم

مسيحي

 1,678 

 1,289
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9.10%

0.94%

3,298

بـيـت لـحـم

الـقـدس

الـخـلـيـل

أخـرى

التوزيع الجغرافي
للطلبة حسب منطقة سكنهم

المجموع:
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الدرجات املطروحة
كلّية اآلداب

دائرة اللغة العربية
بكالوريوس في اآلداب:

االعالم التفاعلي واالتصال
التخصص الفرعي:

الصحافة
الترجمة

دائرة اللغة اإلنجليزية
بكالوريوس في اآلداب:

اللغة االنجليزية وآدابها والتواصل
التخصص الفرعي:

اللغة الفرنسية
دائرة الدراسات الدينّية
بكالوريوس في اآلداب:

الدراسات الدينّية
التخصص الفرعي:
التعليم المسيحي

الدبلوم المتوسط:
التربية الدينّية

دائرة العلوم اإلنسانّية
بكالوريوس في اآلداب:

اآلثار والتراث الثقافي
التخصص الفرعي:
العلوم السياسية

دائرة العلوم االجتماعّية
 ماجستير في:

- الخدمة االجتماعية
- علم النفس العصبي لألطفال واالضطرابات النمائية

بكالوريوس في اآلداب:
الخدمة االجتماعية

علم االجتماع
التخصص الفرعي:

علم النفس

كلّية شكري إبراهيم دبدوب إلدارة األعمال
دائرة إدارة األعمال

ماجستير في:
- التنمية والتعاون الدولي

- الَحوكمة واالدارة في القطاع العام
بكالوريوس في إدارة األعمال:

إدارة األعمال
التخصص الفرعي:

التسويق
ريادة األعمال

دائرة المحاسبة
بكالوريوس في إدارة األعمال:

المحاسبة
التخصص الفرعي:

التمويل

معهد إدارة الفنادق والسياحة
ماجستير في:

- الدراسات السياحّية
بكالوريوس في العلوم: 

إدارة الفنادق
دبلوم متوسط:

إدارة الفنادق
إدارة مكاتب الّسياحة والسفر

االرشاد الّسياحي

كلّية العلوم
بكالوريوس في العلوم:

هندسة الطاقة المستدامة
دائرة األحياء
ماجستير في:

- التكنولوجيا الحيوّية
بكالوريوس في العلوم:
العلوم الطبّية المخبرّية

التخصص الفرعي:
األحياء

دائرة الكيمياء
بكالوريوس في العلوم:

الكيمياء
التخصص الفرعي:
الكيمياء الصناعية

دائرة العلوم والهندسة المحوسبة
بكالوريوس في العلوم:

المحاكاة المحوسبة في العلوم والهندسة
دائرة هندسة البرمجيات

بكالوريوس في:
هندسة البرمجيات
التخصص الفرعي:

أنظمة المعلومات الحاسوبّية

كلّية التمريض والعلوم الصحّية 
دائرة التمريض والقبالة

ماجستير في:
- تمريض األورام والعناية التلطيفية

- مكافحة وضبط العدوى
بكالوريوس في العلوم:

التمريض
القبالة

الدبلوم العالي:
تمريض الخداج

تمريض الطوارئ
القبالة

دائرة العالج الطبيعي والوظيفي
بكالوريوس في العلوم:

العالج الطبيعي
العالج الوظيفي

معهد الشراكة المجتمعية
دبلوم مهني في:

* التجارة االلكترونية
* المشاريع الصغيرة

* إدارة المشاريع

* اإلدارة العامة
* إدارة التعاونيات

* ادارة الفنادق
* العالج بالموسيقى

* الوقاية من المخدرات والتعامل مع المتعاطين
* الدليل السياحي المجتمعي

* القيادة و التنشئة الروحية للشباب المسيحي


