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Palestine Polytechnic University
جامعة بوليتكنك فلسطين

مالحظات:

 تباع رزمة طلب االلتحاق ا�لكتروني برسوم مقدارها 200 شيكل من خالل فروع البنوك التالية:
1. البنك ا¹سالمي الفلسطيني بفروعه.

2. بنك فلسطين بفروعه.
3. بنك ا¹سكان بفروعه.

4. الدائرة المالية في مقر الجامعة-واد الهرية.
5. من خالل خدمة

 تباع رزمة طلب االلتحاق (الدراسات العليا ) برسوم دراسية مقدارها 250 شيكل من خالل
1. البنك ا¹سالمي الفلسطيني بفروعه.

2. الدائرة المالية في مقر الجامعة-واد الهرية.

 يتم تعبئة الطلب إلكتروني¿ عبر صفحة ا¹نترنت الخاصة على الرابط التالي :
 تعتمد جامعة بوليتكنك فلسطين سياسة القبول الفوري للطلبة الذين يحملون شهادة الثانوية العامة الفلسطينية.

ــجيل  ــول والتس ــادة القب ــة عم ــم مراجع ــى وعليه ــكل أول ــم بش ــم قبوله ــطينية يت ــر الفلس ــة غي ــة العام ــهادة الثانوي ــون ش ــن يحمل ــة الذي  الطلب
ــم  ــت قبوله ــك لتثبي ــالد) وذل ــهادة المي ــطيني وش ــم الفلس ــة التعلي ــن التربي ــة م ــة مصدق ــة العام ــف الثانوي ــن كش ــورة ع ــم (ص ــن معه مصطحبي

بشكل نهائي.
 حصــول الطالــب علــى الحــد االدنــى المطلــوب لمعــدل الثانويــة ال يعنــي بالضــرورة القبــول فــي التخصــص المطلــوب وإنمــا يخضــع الطالــب للتنافس 

مع الطلبة الراغبين في االلتحاق بذلك التخصص.
 يتقــدم جميــع الطلبــة المقبوليــن فــي برامــج البكالوريــوس المتحــان مســتوى فــي اللغــة االنجليزيــة، ويتــم إعــالم الطالــب بموعــد االمتحــان بعــد 

قبوله.
 يكــون القبــول فــي بكالوريــوس الهندســة المعماريــة وبكالوريــوس الوســائط المتعــددة /جرافيكــس مشــروطا باجتيــار الطالــب المتحــان المهــارات 

في الرسم.

PalPay



 وتسهيال على الطالب بعد دفع رسوم حجز المقعد يقوم الطالب بارسال الوثائق التالية :
(وصل الدفع لبطاقة الطلب ، وصل الدفع لحجز المقعد ، صوره مصدقة عن شهادة الثانوية العامة ، صورة عن شهادة الميالد او الهوية الشخصية) 

بواسطة مكاتب البريد في كافة ارجاء الوطن دون حاجته للقدوم للجامعة وذلك على العنوان البريدي التالي:
جامعة بوليتكن فلسطين – الخليل وادي الهرية – صندوق بريد 198

مع ضرورة االحتفاظ ببطاقة طلب االلتحاق التي تحتوي على رقم الطلب والرمز السري.

تعليمات االلتحاق بجامعة بوليتكنك فلسطين

القبول للطلبة الجدد:
ــن  ــي ضم ــدل التنافس ــاس المع ــى أس ــي عل ــام الدراس ــع الع ــي مطل ــا ف ــا يعادله ــة أو م ــة العام ــي الثانوي ــون ف ــدد الناجح ــة الج ــل الطلب  يقب

المقاعد المخصصة لكل تخصص وحسب الشروط
التي يقرها مجلس العمداء في بداية كل عام أكاديمي، مع مراعاة تعليمات وأنظمة وزارة التربية التعليم العالي بهذا الخصوص.

 يتم قبول الطلبة من حملة الثانوية العامة من دول عربية أو أجنبية حسب تعليمات الوزارة بهذا الخصوص.
 يمكن قبول الطالب على النظام الموازي بشرط أن ال تقل عالمته عن الحد الذي يقرره مجلس العمداء في بداية كل عام أكاديمي.

 يتــم قبــول الطلبــة الفلســطينيين الحاصليــن علــى شــهادة البجــروت، حيــث يتــم احتســاب المعــدل حســب المــواد التعليميــة وعــدد الوحــدات 
ــهادة  ــن ش ــة ع ــخة مترجم ــجيل نس ــول والتس ــادة القب ــد عم ــب بتزوي ــزم الطال ــا. ويلت ــاق به ــب االلتح ــن للطال ــي يمك ــات الت ــد التخصص لتحدي

البجروت ومصدقة من الوزارات المعنية في الداخل ومن الخارجية والتعليم العالي الفلسطيني.

آلية تعبئة الطلب وحصول الطالب على القبول:
 يجب قراءة تعليمات االلتحاق قبل الشروع بتعبئة الطلب، ثم تعبئة الطلب بدقة وبما يتطابق مع وثائق الطالب الرسمية.

 عليك االحتفاظ بالبطاقة ووصل الدفع بقيمة 200 شيكل، ¹تمام إجراءات القبول في الجامعة.
 قم بالدخول الى موقع القبول على الرابط (http://admission.ppu.edu) ثم أدخل رقم الطلب والرمز السري في الحقول المخصصة لذلك 

ثم أنقر على زر (تسجيل الدخول).
 قم بكتابة إسمك باللغتين العربية واالنجليزية، طبقا لما ورد في كشف الثانوية العامة.

 في حال عدم توفر نسخة باالنجليزية لكشف الثانوية العامة، قم بكتابة إسمك باالنجليزية طبقا لما ورد في جواز السفر.
 تأكد من حفظ البيانات بعد تعبئة الحقول المطلوبة، لتتمكن من العودة إلى الطلب والتعديل عليه.



 بعد إتمام تعبئة الطلب، قم بتثبيته بشكل نهائي (من خالل زر التثبيت).

اجراءات حجز المقعد والوثائق المطلوبة بعد قبول الطالب:
 يعطى الطالب أسبوع¿ كامًال من تاريخ إعالن قبوله، وذلك ¹تمام إجراءات حجز المقعد كما يلي:

1. طباعة اشعار دفع رسوم حجز المقعد والتي تشمل رسوم التسجيل والقسط الدراسي من موقع القبول االلكتروني.
2. دفع المبلغ المطلوب في البنك حسب البيانات الواردة في اشعار الدفع.

3. ارسال الوثائق التالية من خالل مكاتب البريد الى العنوان البريدي الخاص بالجامعة جامعة بوليتكن فلسطين – الخليل وادي الهرية – 
صندوق بريد 198

 صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة باللغتين العربية واالنجليزية.
 بطاقة طلب ا¹لتحاق ا¹لكترونية ووصل الدفع عن رزمة القبول.

 صورة عن شهادة الميالد والهوية الشخصية.
 وصل دفع رسوم حجز المقعد.

شروط االلتحاق لحملة شهادة البجروت:
 يشترط على حامل شهادة البجروت والذي يرغب بااللتحاق باحد البرامج الدراسية في جامعة بوليتكنك فلسطين مايلي:

1. أن يكون من الناطقين باللغة العربية كلغة ُأّم.
2. أن يكون رقم هويته المرفق في شهادة البجروت مطابق لرقم الهوية التي يحملها وليس رقما مؤقتا.

3. أن يحمل استحقاق يفيد باجتياز امتحان البجروت بنجاح (زكاي أو زكئيت).
4. أن يكون حاصال على 20 وحدة تعليمية كحد أدنى بنجاح.

5. أن يحضر النسخه االصلية ونسخة مترجمه عن كشف النتائج من جهة معتمدة.

معادلة فرع الثانوية لحملة شهادة البجروت:
1. يمكن إعتبار الطالب الحاصل على شهادة البجروت ضمن الفرع العلمي إذا حقق أحد الشرطين التاليين:

 إما (أن يكون ناجحا في (9) وحدات علمية كحد أدنى منها (4) وحدات في مادة الرياضيات)
 أو (أن يكون ناجحا في (11) وحدة علمية كحد أدنى منها (3) وحدات في مادة الرياضيات)

2. إذا لم يحقق الطالب أي من الشرطين المذكورين في الفقرة (أ) فإنه يعتبر ضمن فرع العلوم االنسانية.



إحتساب العالمة لحملة شهادة البجروت:
 يتم احتساب العالمة في امتحان البجروت كما يلي:

1. يتم احتساب المواد التعليمية التي إجتازها الطالب في امتحان البجروت فقط وليست تلك التي درسها الطالب في المدرسة.
2. يتم ضرب عالمة كل مادة تعليمية بعدد الوحدات ويضاف الى الناتج قيمة ثابتة كما يلي:

  اذا كان عدد وحدات المادة التعليمية أقل من وحدات 3 فانه ال يضاف أي شيء للعالمة.
  اذا كان عدد وحدات المادة التعليمية 3 وحدات فانه يضاف12 عالمه.

  اذا كان عدد وحدات المادة التعليمية 4 وحدات فانه يضاف 20 عالمه.

  اذا كان عدد وحدات المادة التعليمية 5 وحدات فانه يضاف 30 عالمه.
3. المعدل النهائي يساوي مجموع الناتج من الفقرة (ب) مقسم على مجموع الوحدات المحتسبة.

التحويل إلى جامعة بوليتكنك فلسطين من جامعة أخرى على نظام البكالوريوس:
يتم استقبال طلبات االلتحاق للطلبة المحولين من جامعات معتمدة، والتعامل مع سجالتهم االكاديمية وفق االسس التالية:

1. أن تكون الجامعة المحول منها من الجامعات المعتمدة وأن تكون الدراسة فيها بالمواظبة واالنتظام.
2. أن يكون فرع ومعدل الثانوية للطالب يسمع له بااللتحاق بالتخصص المطلوب.

3. أن ال يكون الطالب مفصوال من جامعته.
4. أن يكون الطالب قد أنهى ما مجموعه 30 ساعة معتمدة بنجاح أو سنة دراسية على االقل للجامعات التي تعتمد النظام السنوي.

5. أن يكون الطالب حاصل على معدل تراكمي %70 على االقل.
ــك  ــة بوليتكن ــي جامع ــا ف ــدل نظيراته ــابها ب ــا واحتس ــول منه ــة المح ــي الجامع ــب ف ــها الطال ــي درس ــاقات الت ــة المس ــم معادل 6. يت

فلسطين بشرط أن تكون عالمة المساق %70 أو بتقدير جيد على االقل.
7. التحويــل الــى تخصــص الهندســة المعماريــة، أو تخصــص الوســائط المتعددة/جرافيكــس للبكالوريــوس يتطلــب النجــاح فــي إمتحــان 

المهارات قبل القبول النهائي.
على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل با½تي:

1.  الوثائق المذكورة في بند رقم 3 من إجراءات حجز المقعد اعاله.
2. كشف عالمات الجامعة المنتقل منها، مصدق من التعليم العالي الفلسطيني.



نظام الدراسة:
تعتمــد جامعــة بوليتكنــك فلســطين نظــام الســاعات المعتمدة. ويتكون العام الدراســي من فصلين دراســيين مــدة كل منهما 16 أســبوعا بما في 
ذلــك االمتحانــات النهائية، وفصل صيفي مدته 8 أســابيع تشــمل االمتحانــات النهائية. ويعلن التقويم ا	كاديمي للجامعة مع بداية العام دراســي. 

وفيما يلي عدد الساعات ومدة الدراسة للدرجات المختلفة التي تمنحها الجامعة:
1. درجة الدكتوراه: 54 ساعة معتمدة (بحد أدنى 6 فصول دراسية وحد أقصى 12 فصل دراسي).

2. درجة دكتور في الطب: 266 ساعة معتمدة (6 سنوات دراسية).
3. درجة الماجستير: 36 ساعة معتمدة (بحد أدنى 3 فصول دراسية وحد أقصى 7 فصول دراسية).

4. درجة البكالوريوس في الهندسة: 160 - 170 ساعة معتمدة (خمس سنوات دراسية).
5. درجة البكالوريوس: 120 - 130 ساعة معتمدة (أربع سنوات دراسية).

6. دبلوم التأهيل التربوي: 32 ساعة معتمدة (سنة أثناء أو بعد البكالوريوس).
7. درجة الدبلوم: 70 - 76 ساعة معتمدة (سنتان دراسيتان).

لغة التدريس:
تعتمد جامعة بوليتكنك فلسطين في تدريسها اللغتين العربية واالنجليزية.

:(Student Mopility) نظام تبادل الطالب مع الجامعات ا£خرى
ــة  ــه جامع ــة تقبل ــام دراس ــد نظ ــا وتعتم ــرف به ــرى معت ــة أخ ــي جامع ــي ف ــام أكاديم ــل أو ع ــة فص ــة لدراس ــادل الطلب ــمح بتب ــام يس ــو نظ ه
بوليتكنــك فلســطين، ويهــدف مــن هــذا النظــام رفــع ا	داء ا	كاديمــي، وتعزيــز المهــارات الشــخصية والتبــادل الثقافــي للطلبــة. وفــي هــذا ا¹طــار 
تســعى جامعــة بوليتكنــك فلســطين الــى بنــاء وصقــل شــخصية الطالــب المعرفيــة ورفــع أداءة ا	كاديمــي مــن خــالل برنامــج التبــادل الطالبــي 
مــع الجامعــات االخــرى العربيــة واالوربيــة والــذي يســمح بموجبــه بتبــادل الطلبــة لدراســة فصــل أو عــام أكاديمــي فــي جامعــة أخــرى معتــرف بهــا 

وتعتمد نظام دراسة تقبله جامعة بوليتكنك فلسطين.

المنح واالعفاءات والمساعدات المالية:
حرصت جامعة  بوليتكـنك فلسطـين على توفير المنح الدراسية للطـلبة المتفوقين  في  الثانوية العـامة ، بداية كل عام  دراسي  موزعة  على 
كليات الجـامعة المخـتلفة، بحيث يسـتفيد الطلبة الجدد الملتحـقين بالجامعـة من هذه المنـح بعد انتهاء فترة القـبول وبداية العـام ا	كاديمي. 
إضافة لذلك تقدم الجامعة منحا دراسية تشجيعية للطلبة المنتظمين والمتفوقين أكاديميا في كل كلية والذين ادرجت اسمائهم على الئحة 

شرف رئيس الجامعة او الئحة شرف عميد الكلية مع نهاية كل فصل دراسي، بحيث تغطي المنحة الرسوم التعليمية للفصل الدراسي التالي، 
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بشرط أن يكون الطالب ناجحا في 15 ساعة معتمدة على االقل، وتوزع هذه المنحة على ثالث فئات هي: -
1. إعفاء كامل من رسوم الساعات المعتمدة المسجلة، للطلبة الحاصلين على معدل فصلي أكبر من أو يساوي 95%.

2. إعفاء بما نسبته %66 من رسوم الساعات المعتمدة. للطلبة الحاصلين على معدل فصلي أكبر من أو يساوي %90 وأقل من 95%.
3. إعفاء بما نسبته %40 من رسوم الساعات المعتمدة. للطلبة الحاصلين على معدل فصلي أكبر من أو يساوي %87 وأقل من 90% .

فقد الطالب للمقعد:
 يفقد الطالب مقعده الذي قبل فيه في إحدى الحالتين التاليتين:

1. إذا كان هنالك نقص في الوثائق المطلوبة، أو تناقض بينها وبين ما تم تعبئته في طلب ا¹لتحاق.
2. التأخر عن الموعد المعلن في إشعار الدفع ¹تمام إجراءات حجز المقعد.

نظام رد ا£قساط للطلبة الجدد:
  يعتبر التقويم ا	كاديمي المعلن للجامعة هو المرجعية عند تطبيق هذا النظام لتحديد االسابيع الدراسية وتواريخها بصرف النظر عن تاريخ 

إلتحاق الطالب أو تاريخ تسجيله أو تاريخ إنتظامه في الدراسة.
  في حال قرر الطالب االنسحاب من الجامعة بعد اتمام اجراءات حجز المقعد فانه:

1. يحسم %20 من القسط با¹ضافة إلى رسوم التسجيل من الطالب الذي ينسحب قبل بداية العام الدراسي.
2. يحسم %25 من القسط با¹ضافة إلى رسوم التسجيل من الطالب الذي ينسحب في ا	سبوع ا	ول من بداية العام الدراسي.

3. يحسم %50 من القسط با¹ضافة إلى رسوم التسجيل من الطالب الذي ينسحب في ا	سبوع الثاني من بداية العام الدراسي.
4. ال يعاد للطالب أي شي بعد مرور أسبوعيين دراسيين.

   ُيســمح للطلبــة حملــة الهويــة المقدســية ســكان القــدس، وطلبــة ســكان البلــدة القديمــة فــي الخليــل ممــن اجتــازوا الثانويــة العامــة بمعــدل 
%60 فأعلــى االلتحــاق بالبرامــج والتخصصــات التــي تتطلب معــدل 60% فأعلى وفق¿ لما هو محــدد في المادة (7/3) من قــرار التعليم العالي رقم 

(4 / 14 ج/ م ت ع)  لعام 2021. 

لمزيد من المعلومات واالستفسارات:
نرحب بتواصلكم معنا عبر وسائل التواصل التالية:
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