
كلية املهن التطبيقية



رؤية الكلية

رسالة الكلية

أهداف الكلية

ولهــا . 	 ممتــز،  برامــج درا�ســية ذات طابــع  توفــر 
عــى  احملــي  اجملمتــع  ابحتياجــات  مبــارشة  عالقــة 

الوطــن. م�ســتوى 
مــن . 	 الفل�ــطيين  الإقتصــاد  تطويــر  يف  امل�ــامهة 

الفنيــة و  خــالل رفــد ال�ــوق احملــي ابملهــارات 
العاليــة. الكفــاءة  ذات  التقنيــة 

طلبــة . 	 مــن  كبــر  لقطــاع  ممتــزة  فــرص  توفــر 
درا�ــاهتم  ملواصــة  فروعــه،  مبختلــف  التوجهيــ�ي 
اجملــالت  مــن  العديــد  يف  املتو�ــطة  اجلامعيــة 

والإداريــة. الهند�ســية 
تعزيــز م�ســتقبل خرجيــي اللكيــة مــن خــالل ت�أهيلهــم . 	

ابملعــارف العلميــة والعمليــة املمتــزة الــي متكهنــم مــن 
دخــول معــرك احليــاة بثقــة عاليــة  علميــا وتقنيــا 

وهمنيــا.

امل�ــامهة يف احلــد مــن البطــاةل، مــن خــالل توثيــق . 	
توهجاتــه  مبختلــف  احملــي،  اجملمتــع  مــع  العالقــة 

والصناعيــة. والتجاريــة  اخلدماتيــة 
ا�ســتخدام احــدث الا�ــاليب الرايديــة والتقنيــة يف . 	

التعلــم والتعــم واذلي مــن شــ�أنه ان ي�ــامه يف خلــق 
فــرص معــل للخرجيــن.

حنو لكية تقنية جممتعية حبثية رائدة

ت�ــعى لكيــة املهــن التطبيقيـّـة اإىل تعزيــز رايدة اجملمتــع الفل�ــطيين معرفيــا و تقنيــا ؛ مــن خــالل طــرح برامــج 
ــاءة  ــن الكف ــاٍل م ــتوى ع ــى م�س ــا اكدر  ع ــوم علهي ــوق، يق ــة الّ� ــن حاج ــة م ــّزة انبع ــة ممت ــة وتقنّي �أاكدميّي
واخلــرة اب�ســتخدام �أحــدث الأ�ــاليب و املنــاجه التعلمييــة لضــان دميومــة المتــز والتفــوق لللكيــة وخرجيهيــا ،  

والتفاعــل مــع اجملمتعــن احملــي وادلويل.



دوائر الكلية

دائرة احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات

دائرة العلوم اإلدارية 

دائرة العلوم املالية واملصرفية

دائرة املهن اهلندسية الكهربائية وامليكانيكية

دائرة املهن اهلندسية املدنية واملعمارية



توفــر خرجيــن قادريــن عــى تلبيــة حاجــات ال�ــوق احملــي املتعلقــة 
مبجــال تطبيقــات الهواتــف اذلكيــة وصيانــة وتشــخيص �أعطالهــا. 
عــداد مطوريــن حمرفــن يف جمــال برجمــة تطبيقــات الهواتــف اذلكيــة  اإ
نتــاج التطبيقــات بنوعهيــا:   وصيانهتــا. تعلــم التقنيــات امل�ســتخدمة يف اإ
ــة  ــداد وبرجم ع ــان اإ تق ــة )Hybrid(. اإ ــة )Native( والهجين الأصي
برجميــات خدمــات ال�ــرفر املرتبــط ابلتطبيــق ومــا يعــرف ابلـــ 
)Backend( . تزويــد اخلــرجي مبهــارات العمــل احلــر والتشــبيك مــع 

.) Freelancing(ــتخدام منصــات الـــ الزابئــن اب�س

نشــاء �أفــالم  ــة: اإ ــة التالي ــام العملي ــام ابمله ــة مؤهلــن للقي ختــرجي طلب
نشــاء �أفــالم ر�ــوم  ر�ــوم متحركــة ثنائيــة البعــد متاكمــة العنــارص، اإ
متحركــة ثالثيــة الأبعــاد ،حتــايك الواقــع يف ادلقــة والتفاصيــل. معاجلــة  
الصــور رمقيــًا، و حتريــر الصــوت والفيديــو. ا�ســتخدام الاكمــرا 
الفوتوغرافيــة والتلفزيونيــة. املونتــاج التلفزيــوين و دمــج املشــاهد 
الرمقيــة ،مــع املشــاهد الواقعيــة ابحراف.تطويــر مواقــع ويــب تفاعليــة 

ــا الو�ــائط املتعــددة. تدمعه

رشاكت   تطوير   تطبيقات   الهواتف   اذلكية   وتقنياهتا . 	
. رشاكت   تصمم   وتطوير   خدمات   الويب   املرتبطة   بتطبيقات  . 	

 الهواتف   اذلكية . 
العمل   احلر   .. 	
 مشاغل   وورش   صيانة   الهواتف   اذلكية. . 	
 املؤ��ات   اخلاصة   واحلكومية   والتدريس   يف   جمال  . 	

 التخصص . 
 جمال   الت�ويق   الإلكروين . . 	

العمل يف دور الطباعة والنرش والكتب واملطابع والصحف.. 	
العمل يف جمال التصوير.. 	
العمل يف ماكتب التصمم اجلرافييك ،ومواقع الإنرنت.. 	

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص
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دائرة احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات ختصص برجمة تطبيقات اهلواتف الذكية

دائرة احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات ختصص تكنولوجيا الوسائط املتعددة

مجيع 
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ختــرجي طلبــة مؤهلــن للقيــام ابملهــام العمليــة التاليــة: تلبيــة متطلبــات 
ــب  ــت، تركي ــوب والانرن ــباكت احلا� ــال شس ــل يف جم ــوق العم �
وصيانــة شســباكت احلا�ــوب مبختلــف اشــاكل الربــط الشســبيك 
بناهئــا  وكيفيــة  والال�ــلكية  ال�ــلكية  الشســباكت  مــع  التعامــل   .
دارة شســباكت احلا�ــوب احملليــة والوا�ــعة و  وتطويرهــا وصيانهتــا، اإ
ــة،  ــة التشــغيل املعروف ــواع �أنظم ــف ان ــع خمتل ــل م ــا و التعام مح�أيهت

ــة. ــة ومراقب ــة مح�أي ــالت وانظم ــين اتص ف

التصمــم  التاليــة:  العمليــة  للقيــام ابملهــام  ختــرجي طلبــة مؤهلــن 
والتحليــل وتنفيــذ ادلوائــر الكرونيــة الــي تشــمل )املعاجلــات، 
ــات،  ــة، اجمل� ــة املتاكم ــر الإلكروني ــة، ادلوائ ــواابت الإلكروني الب
ــة للتحــم  ــواتت، الأنظمــة الرمقي ــة، الروب ــر الكهرابئي لوحــات ادلوائ
و مراقبــة الأنظمــة الكهرابئيــة، انرنــت الاشســياء. حملــل انظمــة 
حا�ــوب. صيانــة احلا�ــوب ، مطــور �أنظمــة مدجمــة وذكيــة .العمــل 
نشــاء مشــاريعهم اخلاصــة  يف مؤ��ــات القطــاع العــام �أو اخلــاص �أو اإ

.)freelancing( والعمــل يف منصــات العمــل عــن بعــد

دارة شسباكت احلا�وب يف املؤ��ات العامة . 	 صيانة واإ
واخلاصة.

مؤ��ات الربية والتعلم بشلك عام.. 	
مرشف شسبكة يف املؤ��ات العامة واخلاصة.. 	
م�ؤول شسبكة وقاعدة بياانت وشسباكت ل�لكية.. 	
املشاريع ذاتية المتويل.. 	
صيانة وتركيب �أنظمة امحل�أية للبيوت والرشاكت.. 	

ادلمع   الفين،   صيانة  احلا�ب   الآيل   و مرشف مراكز  . 	
 املعلومات . 

بناء   الأنظمة   املدجمة   لل�وق   احملي .. 	
يف   املصانع   والرشاكت   الي   ت�ستخدم   التحم   احملو�ب  . 	

 مبعاملها. 
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ــات  ــي للمؤ�� ــالم الرمق ــادة الإع ــى قي ــن ع ــن قادري ــداد خرجي ع اإ
عالميــة همنيــة  احملليــة، وو�ــائل الإعــالم اخملتلفة.بنــاء خشصيــة اإ
دارة الإعــالم الرمقــي. هتيئــة خرجيــي الاختصــاص  متاكمــة يف جمــال اإ
للعمــل يف العديــد مــن اجملــالت اخملتلفــة ذات الصــة وتزويــدمه 
ــن  ــع م ــة اجملمت ــاء وتمني ــاركة يف بن ــة للمش ــة والعملي ــارف العلمي ابملع
خــالل تطبيقهــم لأ�ــس العمــل الإعــاليم املهــين. اشســباع احتياجــات 
ال�ــوق احملــي يف جانــب الإعــالم الرمقــي، وتكنولوجيــا الإعــالم 

ــت. ــبكة الإنرن ــة بشس املرتبط

ختــرجي طلبــة مؤهلــن للقيــام ابملهــام العمليــة التاليــة: تصمــم وتطويــر 
مواقــع ويــب اثبتــة وتفاعليــة متقنــة فنِّيــاًّ ووظيفيــاًّ . التعامــل الفعــال 
تقــان ا�ســتخدام لغــات  مــع احلا�ــوب وبرجمياتــه الأ�ا�ســية اخملتلفــة . اإ
دارة  ــب . اإ ــع الوي ــة مواق ــال برجم ــة املتخصصــة يف جم ــة احلديث الرجم
ــا .  ــع ومح�أيهت ــتضافة املواق ــباكت ل�س ــة والشس ــم التشــغيل اخملتلف نظ
عــداد وربــط املواقــع بنظــم قواعــد البيــاانت املتنوعــة  تقــان طــرق اإ اإ

.التفاعــل والاندمــاج مــع �ــوق العمــل .

العمل يف اكفة �أق�ام القنوات الفضائية والأرضية .. 	
العمل دلى واكلت الأنباء احمللية والعاملية.. 	
دارة احملتوايت الإعالمية عر الإعالم الرمقي.. 	 تصمم واإ
قيادة امحلالت الت�ويقية عر الإعالم الرمقي .. 	
العمل يف املؤ��ات احمللية اخلدمية وال�لعية والثقافية .. 	
العمل يف الرشاكت اخلاصة والرايدية.. 	

معل حر ذايت.. 	
مراكز تصمم مواقع الويب وا�ستضافهتا.. 	
مراكز اخلدمات والتدريب املهين.. 	
قطاع التجارة الإلكرونية.. 	
مراكز ادلع�أية والاعالم املرئية وامل�موعة.. 	
املراكز التعلميية العامة واخلاصة مبراحلها اخملتلفة والأ�ا�سية . 	

والعليا.
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هيــدف الرانمــج اإىل تزويــد املشــاركن ابملهــارات الالزمــة يف الإدارة 
ملــام مببــادئ التخطيــط الا�ــراتيجي يف املؤ��ــات  الرايضيــة، والإ
ك�ــاب املشــاركن مبفاهــم وكيفيــة الإعــداد النفــي  الرايضيــة واإ
واذلهــين للرايضيــن ومعاجلــة الإصــاابت الرايضيــة وكتابــة وصياغــة 
ــع  ــل م ــة التعام ــة وكيفي ــة ووضــع اخلطــط التدريبي ــار الرايضي الأخب

احلــالت اخلاصــة يف جمــالت الرايضــة.

توفــر خرجيــن متخصصــن يف جمــال الت�ــويق يف املؤ��ــات عــى 
ــد  ــل وحتدي ــات العمي ــة رغب ــى درا� ــن ع ــا قادري ــالف �أنواعه اخت
ــبة  امجلهــور امل�ســهتدف ملنتجــات الرشكــة وتصمــم املنتجــات املنا�س
لهــذا امجلهــور ومعــل الرامــج وال�سيا�ــات الت�ــويقية للوصــول اإىل 
امجلهــور امل�ســهتدف، فالهــدف مــن الت�ــويق هــو خلــق معــالء 
�ــعداء مــع منتجــات الرشكــة يرغبــون يف التعامــل امل�ســمتر معهــا ممــا 

ــه �أرابح للرشكــة وللعمــالء. ينتــج عن

الاحتادات الرايضية والأندية الرايضية.. 	
املراكز الرايضية مبختلف �أنواعها.. 	
نشاء مركز، �أو مرشوع راييض خاص.. 	 ماكنية العمل عى اإ اإ

العمـل مكنـدوب مبيعـات �أو م�ؤول بيـع يف القطاعات . 	
اخملتلفة.

 العمل ب�أق�ام خدمة العمالء يف القطاعات اخملتلفة.. 	
دارة امحلالت الروجيية التقليدية . 	  املشاركة يف تصمم واإ

والإلكرونية.
نشاء الرشاكت . 	  التوظيف اذلايت: يتيح جماًل للعمل احلر، واإ

الت�ويقية الإلكرونية اخلاصة.

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة
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76

50
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فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة  العلوم اإلدارية ختصص اإلدارة الرياضية

دائرة  العلوم اإلدارية ختصص التسويق واملبيعات

مجيع 
الفروع

مجيع 
الفروع



يتيــح التخصــص للخرجيــن فرصــة الالتحــاق ب�ــوق العمــل احملــي 
ــاندة  ــة امل� ــام املكتبي ــام ابمله ــا؛ للقي ــا ومعلًي ــن علمًي ــن مؤهل مكهني
نشــاطه  وتنظــم  �أعــاهل،  دارة  اإ يف  وم�ــاعدته  القانــوين،  لعمــل 
القانوين.ي�ــهم خرجيــو هــذا التخصــص يف تقــدمي م�ــاندة ودمع 
ــل  ــودة �أداء العم ــع ج ــالل رف ــن خ ــع؛ م ــن يف اجملمت ــاع احلقوقي لقط
املكتــي، واحلــد مــن الوقــوع يف الأخطــاء الإداريــة، ورفــع م�ســتوى 
ضافة اىل  دقــة الإجنــاز؛ مّمــا يعــزز مــن املاكنــة التناف�ســية للمؤ��ــة، اإ

ــي تعمــل هبــا املؤ��ــة. ــة ال ــة الوظيفي ــع البيئ ــل م ــن التعام ف

تنبــع �أمهيــة التخصــص مــن دوره الفعــال يف تزويــد اجملمتــع خبرجيــن 
ــة،  ــة و فعالي ــام بكف�أي ــن امله ــة م ــة اكم ــيق حلق ــى تن�س ــن ع قادري
والتقنيــات  الأدوات  اب�ســتخدام  وذكل  املديريــن،  اإرشاف  حتــت 
احلديثة.ي�ــهم خرجيــو هــذا التخصــص يف م�ــاعدة املديريــن  للحــد 
ــتوى دقــة الإجنــاز و  مــن الوقــوع يف الأخطــاء الإداريــة، ورفــع م�س
جــودة الأداء، واختــاذ القــرار اذلي يعــزز مــن املاكنــة التناف�ســية 
ضافــة اإىل فــن التعامــل مــع البيئــة  يف مياديــن العمــل املتنوعــة، اإ

ــا املؤ��ــة. ــل هب ــي تعم ــة ال الوظيفي

ماكتب احملاماة والقضاة.. 	
احملامك القانونية والرشعية.. 	
 رشاكت الت�أمن.. 	
 احملامك اخلاصة ببعض املؤ��ات، مثل: حمامك البدلايت.. 	
 ماكتــب الا�تشارات القانونيــة لبعــض الرشاكت الكبرة.. 	

مؤ��ات القطاع اخلاص مبختلف �أشاكلها: التعلميية، �أو . 	
الصناعية، �أو التجارية، �أو الزراعية، �أو قطاع اخلدمات، �أو 

الإنشاءات، �أو غرها.
 املؤ��ات الأهلية مبختلف �أشاكلها من مجعيات، �أو . 	

احتادات، �أو نقاابت همنية، �أو بدلايت، �أو غرف جتارية، 
�أو غرها.

املؤ��ات احلكومية مبختلف �أشاكلها.. 	

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة

72

71

50

50

فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة  العلوم اإلدارية ختصص السكرتارية والسجل القانوني

دائرة  العلوم اإلدارية ختصص إدارة وامتتة املكاتب

مجيع 
الفروع

مجيع 
الفروع



تزويــــد ال�ـــــوق احملــي خبرجيــن خبرجيـيـــــن مؤهلــــن للعمــــل 
يف املؤ��ــات الصحيــة مــن خــالل: اك�ــاب الطالــب املعــارف 
واملهــارات الإن�ــانية والفكريــة الالزمــة للعمــل مثــل همــارات التصــال 
والتواصــل والعمــل مضــن فريق وال�ــلوك الــرايدي. اك�ــاب الطالب 
ــتخدام  ــن ا�س ــه م ــة ومتكين ــة الإداري ــارات التخصصي ــارف وامله املع
الادوات والتقنيــات احلديثــة يف جمــال معــه، مثــل تنظــم مواعيــد 
املــرىض وا�ســتقباهلم، وطباعــة التقاريــر الطبيــة، الا�ســتخدام الفعــال 

ــة ابل�ــجل الطــي. لرامــج احلا�ــوب ذات العالق

اجملمتــع  احتياجــات  يلــي  بشــلك  �أطفــال  معلمــي رايض  عــداد  اإ
ــام  ــال بشــلك ع ــاءة �أداء رايض الأطف ــايل حت�ــن كف احملــي، وابلت
حــداث حتــول نوعــي يف ا�ــراتيجيات التعــم والتعلــم.  مــن خــالل: اإ
تقــدمي خدمــات وبرامــج تربويــة وتعلمييــة ذات جــودة عاليــة يف مجيــع 
مؤ��ــات اجملمتــع ورايض الأطفــال بشــلك خــاص.  توفــر فــرص 
للعاملــن يف مؤ��ــات الطفــوةل ورايض الأطفــال.  تقــدمي خدمــات 
وبرامــج تربويــة وتعلمييــة ذات جــودة عاليــة يف مجيــع مؤ��ــات 

ــال بشــلك خــاص. ــع ورايض الأطف اجملمت

مراكـــز الأمومة و الطفولـــة لرع�أية حصــة الطفــل.. 	
املاكتب الإدارية التابعة لوزارة الصحة.. 	
امل�ستوصفات الصحية.. 	
العيادات الطبية اخلاصة.. 	
اخملترات الطبية ومراكز الأشعة.. 	

مدارس وزارة الربية والتعلم واملدارس اخلاصة.. 	
العمل يف الروضات واحلضاانت امل�ستقة والتابعة للمدارس . 	

�أو للمؤ��ات احلكومية واخلاصة.
العمل دلى مؤ��ات اجملمتع املدين املعنية برع�أية الطفل . 	

واجملالت ذات الصة.
العمل دلى بعض مراكز ودور الرع�أية الي ت�ستضيف . 	

الأطفال.

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة
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فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة  العلوم اإلدارية ختصص السكرتارية والسجل الطيب

دائرة  العلوم اإلدارية ختصص رياض األطفال

مجيع 
الفروع

مجيع 
الفروع



ــة لإدارة الأعــال واملشــاريع يف  ــق املفاهــم احلديث امل�ــامهة يف تطبي
ــدرة  ــم الق ــد ال�ــوق احملــي خبرجيــن دلهي ــع الفل�ــطيين، تزوي اجملمت
عــى ا�ســتخدام برامــج احلا�ــوب املتخصصــة مل�ــاعدة املــدراء 
جنــاز �أعاهلــم بشــلك �أفضــل، متكــن اخلرجيــن مــن فهــم لك  يف اإ
اخلطــوات املتبعــة والعمليــات الالزمــة لتطويــر مــرشوع جديــد، 
ــمتراريته، متكــن  ــى ا�س ــاظ ع ــن مث احلف ــة وم ــة اإىل الهن�أي ــن البد�أي م
اخلرجيــن مــن حتديــد الأنشــطة الرئي�ســية الــي جيــب �أن تــدار 

ــرشوع. ــاح امل ــان جن لض

مؤ��ات القطاع اخلاص مبختلف �أشاكلها الصناعية، �أو . 	
التجارية، �أو الزراعية، �أو التعلميية، �أو قطاع اخلدمات، �أو 

الإنشاءات، وغرها.
 املؤ��ات الأهلية مبختلف �أشاكلها من مجعيات و احتادات، . 	

�أو نقاابت همنية، �أو بدلايت، �أو غرف جتارية، وغرها.
املؤ��ات احلكومية مبختلف �أشاكلها.. 	
 التوظيف اذلايت. 	

جماالت العملأهداف التخصص

ساعــــــة 
72معتمدة

50

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة  العلوم اإلدارية ختصص إدارة األعمال واملشاريع

مجيع 
الفروع



ــف  ــتجدة يف خمتل ــة وامل�س ــة احملا�ــبية احلديث ــة ابملعرف ــد الطلب تزوي
حقــول احملا�ســبة، لتلبيــة احتياجــات املؤ��ــات اخملتلفــة. اثــراء 
الإدارة  جمــال  وامل�ســتجدة يف  املعــارصة  ابلقضــ�أاي  الطلبــة  معرفــة 
املاليــة والأ�ــواق املاليــة. تزويــد الطلبــة ابملعرفــة الالزمــة ابلأ�ــواق 
املاليــة واملصــارف. متكــن الطلبــة مــن ا�ســتخدام تقنيــات تكنولوجيــا 
ــة  ــبية، واملالي ــج احملا� ــى الرام ــدرب ع ــالل الت ــن خ ــات م املعلوم

امل�ســتخدمة يف ال�ــوق.

ــف  ــتجدة يف خمتل ــة وامل�س ــة احملا�ــبية احلديث ــة ابملعرف ــد الطلب تزوي
حقــول احملا�ســبة لتلبيــة احتياجــات املؤ��ــات اخملتلفــة. اثــراء معرفة 
ــبة  ــتجدة يف جمــال ختصــص احملا�س ــة ابلقضــ�أاي املعــارصة وامل�س الطلب
والعلــوم املاليــة. تزويــد الطلبــة ابملعرفــة الالزمــة ابلعلــوم وثيقــة 
الارتبــاط بعــم احملا�ســبة مثــل الإدارة والإقتصــاد. متكــن الطلبــة مــن 
ا�ســتخدام تقنيــات تكنولوجيــا املعلومــات مــن خــالل التــدرب عــى 

ــتخدمة يف ال�ــوق. الرامــج احملا�ــبية امل�س

يف املصارف والبنوك و اخلدمات املالية والبورصة، . 	
ومؤ��ات الأوراق املالية، وهيئات الرضائب، وغرها. 

نشاء ماكتب حما�سبة.. 	  الأعال احلرة واإ
 البدلية واملؤ��ات احلكومية: حيث حتتاج لك من هذه . 	

الوحدات اىل حما�ب، �أو امن صندوق، �أو موظف اداري 
ذو همارات مالية وحما�بية.

املصارف والبنوك واخلدمات املالية والبورصة، ومؤ��ات . 	
الأوراق املالية، وهيئات الرضائب، وغرها.

نشاء ماكتب حما�سبة.. 	   الأعال احلرة واإ
 البدلية واملؤ��ات احلكومية: حيث حتتاج لك من هذه . 	

الوحدات اىل حما�ب، �أو امن صندوق، �أو موظف اداري 
ذو همارات مالية وحما�بية.

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة

68

66
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فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة العلوم املالية واملصرفية ختصص إدارة مالية حموسبة

دائرة العلوم املالية واملصرفية ختصص حماسبة تقنية

مجيع 
الفروع

مجيع 
الفروع



للعمــل  املتخصصــة  الكــوادر  عــداد  اإ ىل  اإ الرانمــج  هــذا  هيــدف 
يف جمــال صناعــة ال�ســياحة وال�ــفر ووهجاهتــا والإدارة املرتبطــة 
ابلفعاليــات واملنا�ســبات العامــة واخلاصــة، مــن خــالل تــزود الطلبــة 
امللتحقــن ابلرانمــج جبمــة مــن الكفــ�أايت املهنيــة والتخصصيــة، 
املتعلقــة مبهنيــة ال�ســياحة وال�ــفر ومتطلباهتــا امل�ســتحدثة يف �ــوق 

ــل. العم

ماكتب ال�سياحة وال�فر والرشاكت ال�سياحية والفندقية.. 	
 املؤ��ات العامة اخملتصة ابلنشاط ال�سيايح والفنديق.. 	
 املنتجعات واملتزنهات ال�سياحية ومراكز الرفيه.. 	
 ماكتب ورشاكت احلج والعمرة والإرشاد ال�سيايح.. 	
دارة الراث والآاثر.. 	  مؤ��ات اإ
 يف رشاكت الطران واملطارات.. 	
دارة الفعاليات )احلفالت واملؤمترات(.. 	  يف رشاكت اإ

جماالت العملأهداف التخصص

ساعــــــة 
73معتمدة

50

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة العلوم املالية واملصرفية ختصص السياحة والسفر

مجيع 
الفروع



ختــرجي فنيــن دلهيــم القــدرة عــى تركيــب �أنظمــة التكييــف والتريــد 
جــراء الصيانــة ادلوريــة والطارئــة  و المتديــدات الصحيــة، و كــذكل اإ
ضافــة اإىل تقيــم و متديــد شســباكت التدفئــة املركزيــة،  لهــذه الأنظمــة، اإ

و�أيضــا القــدرة عــى الصيانــة العامــة يف املصانــع.

بــدور  للقيــام  و�أخالقيــا  وثقافيــا  علميــا  مؤهلــن  فنيــن  ختــرجي 
ــيارات يف جمــال  ــتوى همنــة فــين مياكنيــك ال�س رئيــي يف رفــع م�س
ــين  ــي والتق ــتوى الاجامتع ــع امل�س ــم بشــلك خــاص، ورف اختصاصه
ــية  ــد الطلبــة ب�أغلــب العلــوم الأ�ا�س ــتوى الوطــين. تزوي عــى امل�س
يف جمــال املياكنيــك بشــلك عــام والتخصصيــة يف ال�ســيارات. ت�أهيــل 
الطــالب لتصمــم وحتليــل الأنظمــة املياكنيكيــة واحلراريــة اب�ســتخدام 
ــة  ــارات الرضوري ــة ابمله ــل الطلب ــبة. ت�أهي ــية املنا�س ــادئ الهند�س املب

ــس. ــص ومتجان ــق معــل خمت ــذ املشــاريع مضــن فري لتنفي

تصمم وتركيب �أنظمة التكييف والتريد والتدفئة  اخملتلفة يف . 	
املباين ال�كنية والتجارية والصناعية.

صيانة الثالجات املزنلية والتجارية و�أهجزة  التكييف باكفة . 	
�أنواعها.

تركيب وصيانة شسباكت التدفئة املركزية. . 	
تركيب وصيانة لك من شسباكت: املياه، الرصف  الصحي، . 	

طفاء احلريق.  غاز الطه�ي، واإ
العمل يف القطاع التعلميي اكملدارس واجلامعات.. 	

مراكز الصيانة، واكلت ال�سيارات، املدارس الصناعية، . 	
معاهد ت�أهيل ال�واقن، وزارة النقل واملواصالت ورشاكت 

النقل.

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة

76

76

50

50

فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة الكهرباء وامليكانيك ختصص التكييف والتربيد والتدفئة

دائرة الكهرباء وامليكانيك ختصص السيارات

علمي /
صناعي

علمي/ 
صناعي



بنظــم  معرفــة  الطالــب  ك�ــاب  اإ اإىل  التخصــص  هــذا  هيــدف 
ــة، والتحــم الآيل ابلأنظمــة الصناعيــة، واخلطــوط  ــادة الكهرابئي القي
ــة  ــع �أنظم ــل م ــة والتعام ــات الصيان ــراء معلي ج ــذكل اإ ــة، ك نتاجي الإ

الرجميــات احلديثــة

اك�ــاب الطلبــة العديــد مــن املهــارات الفنيــة يف اجملــالت الصناعيــة 
ــة  ــع اجملــالت الصناعي ــة حاجــات ال�ــوق يف مجي ــن خــالل: تلبي م
ــة  ــب املعرف ك�ــاب الطال ــة.  اإ نتاجي ــة �ــواء التشــغيلية �أو الإ اخملتلف
واملهــارة الالزمــة يف تشــخيص �أعطــال الآليــات ومعــل الصيانــة 
ــة.   ــة املياكنيكي ــال الهند� ــة يف جم ــات الفني ــدمي اخلدم ــة.  تق الالزم
عــداد خرجيــن مبهــارات فنيــة معليــة عاليــة، حبيــث ت�ــامه يف منــو  اإ

ــي الفل�ــطيين. ــاع الصناع وتطــور القط

بناء لوحات التحم الصناعية.. 	
صيانة املاكينات الصناعية. . 	
برجمة املاكينات الصناعية وخطوط الانتاج.. 	
الإرشاف عى معل املاكينات الصناعية.. 	
تنفيذ �أعال المتديدات الكهرابئية.. 	

نتاجية للآلت.. 	 العمل يف الإرشاف عى العمليات الإ
العمل كفين صيانة للاكينات والآلت.. 	
نتاج.. 	 املقدرة عى معل جدوى اقتصادية ودرا�ة لتاكليف الإ
قامة مشاريع صناعية خاصة.. 	 اإ

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة

77

75

50

50

فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة الكهرباء وامليكانيك ختصص األمتتة الصناعية

دائرة الكهرباء وامليكانيك ختصص اإلنتاج واآلالت

علمي /
صناعي

علمي /
صناعي



هيــدف هــذا الرانمــج اإىل اك�ــاب الطالــب همــارات يف جمــال ربــط 
والأمــان(  واملراقبــة  نــذار  والإ والتكييــف  )الإانرة  املبــاين  �أنظمــة 
والتحــم هبــا ومراقبهتــا مــن خــالل �أنظمــة التحــم اذلكيــة، ابلإضافــة 
ــزودمه التخصــص  ــة املتجــددة، حبيــث ي ــتخدام الطاق اإىل جمــال ا�س
ــع  ــل م ــة للتعام ــب والتشــغيل و الصيان ــارات يف الركي ــارف وهم مبع
هــذه الأنظمــة ت�ــاعدمه عــى فهــم معلهــا وتشــغيلها هبــدف ت�ــهيل 

ــا ب�أنظمــة التحــم. ربطه

تلبيــة حاجــات القطــاع الصناعــي الفل�ــطيين مــن فنيــن �أكفــاء 
ــوانت  ــن �أمه مك ــر م ــي تعت ــة، ال ــات الصناعي ــال الإلكروني يف جم
جمــال  الفنيــة يف  اخلدمــات  تقــدمي  احلديثــة.  الصناعيــة  الأنظمــة 
الهند�ــة الكهرابئيــة والهند�ــة الإلكرونيــة، وذكل مــن خــالل 
ــرة دلى القطــاع الصناعــي  ــات املتوف ــات والاماكني ــتخدام الطاق ا�س
ــث  ــة، حبي ــة عالي ــة فني ــارات علمي ــداد خرجيــن مبه ع الفل�ــطيين. اإ

ت�ــامه يف منــو وتطــور القطــاع الصناعــي الفل�ــطيين.

آت ال�كنية . 	 رشاكت مق�أولت اخلدمات املياكنيكية يف املنش�
والتجارية واخلدماتية.

الرشاكت اخملتصة بتصمم وتركيب �أنظمة املراقبة والأمان . 	
يف املباين.

دارة نظام املراقبة والأمان . 	 املاكتب الهند�سية والا�تشارية.اإ
يف البنوك.

العمل مكشغلن ومراقبن دلى املؤ��ات الي تُطبق . 	
 .BMS تكنولوجيا

ق�م صيانة الاهجزة الإلكرونية التابع لرشاكت التصال . 	
ال�لكية والال�لكية.

جتارة وت�ويق الاهجزة الإلكرونية والهواتف اخللوية.. 	
العمل يف دوائر الصيانة العامة، للرشاكت واحملال التجارية . 	

اخملتلفة. 
تنفيذ مشاريع خاصة يف جمال الإلكرونيات والتحم.. 	
ورش معل صيانة الأهجزة الإلكرونية وضبطها من �أهجزة . 	

حا�وب ولبتوابت وغرها.

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة

73

76

50

50

فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة الكهرباء وامليكانيك ختصص األنظمة الذكية يف املباني

دائرة الكهرباء وامليكانيك ختصص اإللكرتونيات والتحكم احملوسب

علمي /
صناعي

علمي /
صناعي



الالزمــة  والتقنيــة واملعرفيــة  العلميــة  املهــارات  الطالــب  ك�ــاب  اإ
مــن  البــرشي  العنــرص  مح�أيــة  التاليــة:  الاشــراطات  لتطبيــق 
ــم  ــع تعرضه ــة العمــل،  وذكل مبن الإصــاابت النامجــة عــن خماطــر بيئ
ــومات  ــاظ عــى مقـ ــة. احلف للحــوادث والإصــاابت والأمــراض املهني
آت ومــا حتتويــه مــن �أهجــزة ومعدات  العنــرص املــادي املمتثــل يف املنشــ�
اكفــة  وتنفيــذ  توفــر  للحــوادث.  نتيجــة  والضيــاع  التلــف  مــن 
آمنــة.  اشــراطات ال�ــالمة والصحــة املهنيــة الــي تكفــل توفــر بيئــة �

ــة  ــن ميتلكــون همــارة متقدم ــداد فني ع هيــدف هــذا التخصــص اىل اإ
يف التعامــل مــع العنــارص الكهرابئيــة امل�ســتخدمة يف ال�ســيارات 
وتصليــح  وتشــخيص  حفــص  ُطــُرق  عــى  وتدريهبــم  احلديثــة، 
الأنظمــة  خمططــات  ا�ســتخدام  يف  متــز  دلهيــم  كــا  الأعطــال، 
ــيارات  ــى �أعطــال ال�س ف ع ــرُّ ــراءة الكتالوجــات للتع ــة وق الكهرابئي
واصالهحــا، ابلإضافــة التدريــب عــى الإجــراءات ال�ــلمية للتعامــل 

.)Hybrid( والهجينــة  الكهرابئيــة  ال�ســيارات  مــع 

العمل يف املؤ��ات احلكومية.. 	
العمل يف قطاع املؤ��ات الصناعية واخلدماتية والتجارية.. 	
العمل يف املؤ��ات الوطنية اخملتلفة مثل البدلايت . 	

والوزارات واملديرايت يف جمال الإرشاف والرقابة الهند�سية 
والصحية ومطابقهتا لرشوط العمل.

العمل يف املشاريع الإنشائية. العمل يف مشاريع القطاع . 	
اخلاص.

مراكز صيانة ال�سيارات لوالكء ال�سيارات املعمتدين.. 	
مراكز وورش صيانة ال�سيارات.. 	
رشاكت بيع قطع ال�سيارات.. 	
العمل كفين كهرابء �سيارات يف قطاع النقل واملواصالت . 	

احلكومية واخلاصة.

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة

69

76

50

50

فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة الكهرباء وامليكانيك ختصص السالمة والصحة املهنية

دائرة الكهرباء وامليكانيك ختصص كهرباء السيارات

مجيع 
الفروع

علمي /
صناعي



واملعــارف   املهــارات  الطــالب  اك�ــاب  اىل  التخصــص  هيــدف 
الالزمــة لصيانــة املركبــات الهجينــة واملركبــات الكهرابئيــة وتشــخيص 
اعطالهــا  مبــا يشــمل  التطبيقــات املتعلقــة  ، كــا يتضمــن املهــارات 
واملعــارف الالزمــة لصيانــة وتشــخيص اعطــال  الانظمــة العامــة 
دارة احملــراكت  للمركبــات  مثــل انظمــة نقــل القــدرة،  وانظمــة اإ
املياكنيكيــة وانظمــة نقــل القــدرة  والانظمــة الكهرابئيــة الــي تعمــل 

ــض. ــد املنخف ابجله

ي�ستطيع خرجي هذا التخصص العمل يف ورش اصالح املركبات 
وواكلت ال�سيارات �أو  يف املهن ذات العالقة  مثل فاحيص 

املركبات  يف دوائر ال�ر �أو ادلينامومير  وحمالت بيع قطع غيار 
املركبات ،   اإضافة اىل  العمل يف صيانة الاليات الي تعمل 

ابلبطارية مثل ادلراجات الكهرابئية وكرايس ذوي الاحتياجات 
اخلاصة وغرها من الاليات.

جماالت العملأهداف التخصص

ساعــــــة 
71معتمدة

50

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة الكهرباء وامليكانيك ختصص السيارات الكهربائية واهلجينة

علمي /
صناعي



ــارات  ــن امله ــد م ــة العدي ك�ــاب الطلب ــج اىل اإ ــذا الرانم ــدف ه هي
املهــارات  واك�ــاب  املعــاري  والتصمــم  الــرمس  الفنيــة يف جمــال 
الالزمــة ملار�ــة �أعــال الــرمس املعــاري والانشــايئ، وكــذكل الــرمس 

ابحلا�ــوب

رفـــد جممتـــع الأعــال ابلأفــراد املؤهلــن لتحمـــل الأعبــاء الفنيــة 
ــن خــالل:  ــك مـ ــال وذلـ ــر الأع ــة  و املشــاركة يف تطوي والتصمميي
التقنيــات  و  املهــارات و الادوات  و  ابملعــارف  الطالــب  تزويــد 
احلديثــة الالزمــة لتطبيــق الافــاكر التصممييــة للمبــاين. اك�ــاب 
ــر  ــتدامة و تطوي ــة ل�س ــة الالزم ــارات الفني ــارف و امله ــب املع الطال
ــور. ــاذج ادليك ــل من ــة ومع ــون الصناعي ــارات الفن ــل هم ــال مث الأع

العمل يف املاكتب الهند�سية املعاري واملدينة.. 	
فين معاري جبانب املدر�ن يف اجلامعات،تعلم وتدريس . 	

م�اق الفن يف املدارس احلكومية.

ماكتب ورشاكت ادليكور.تدريس مادة الربية الفنية يف . 	
املدارس.

التدريس يف املدارس الصناعية لتخصص ادليكور.. 	
العمل يف خمتلف انواع الورش مثل ) اجلبس ، النجارة ، . 	

ادلهان ، ورق اجلدران واملوكيت والارضيات.
وكذكل الارشاف عى مشاريع التصمم ادلاخي.. 	

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة

76

76

50

50

فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة املدني واملعماري ختصص اهلندسة املعمارية

دائرة املدني واملعماري ختصص التصميم الداخلي

علمي /
صناعي

مجيع
الفروع



ك�ــاب الطالــب مجيــع املهــارات العلميــة  هيــدف هــذا الرانمــج اإىل اإ
والعمليــة، لعــداد  �أعــال امل�ــاحة اخملتلفــة �ــواء مــن حيــث الرفــع 
عــداد اخملططــات �أو الافــراز ومعــل الشســباكت �أو املزانيــة. ويعتــر  واإ

هــذا التخصــص مــن الرامــج النــادرة عــى م�ســتوى فل�ــطن

هيـــدف التخصـــص اإىل رفـــد اجملمتـــع ابلأفــراد املؤهلــن لتحمـّــل 
ــن  ــيا م ــه هند�س ــريق ب ــم وال ــتقبل وطهن ــارض وم�س ــاء ح ــاء بن �أعب
خــالل: تطويــر احلــس املهــين دلى الطالــب والانضبــاط يف العمــل 
وت�ــاعده عــى الاندمــاج يف اجملمتــع، ختــرجي همند�ــن مدنيــن 
قادريــن عــى املشــاركة احلقيقيــة يف التمنيــة امل�ســتدامة يف جممتعاهتــم. 
اعــداد همند�ــن دلهيــم القــدرة عــى حتليــل املنشــ�أت اخملتلفــة هبــدف 

ــديس انشــايئ واقتصــادي. ــم هن الوصــول لتصم

فين م�احة يف دوائر احلكومة والارايض واملالية واجلامعات . 	
فين م�احة دلى البدلايت واجملالس القروية .

ر�ام وحا�ب مكيات يف املاكتب الهند�سية.. 	

مؤ��ات القطاع اخلاص واملاكتب الهند�سية ورشاكت . 	
املق�أولت.

مدرس و فين مدين يف التعلم اجلامعي واملدريس.. 	
ر�ام وحا�ب مكيات يف املاكتب الهند�سية املعارية املدنية . 	

ومشاريع الت�وية.
مراقب مباين يف البدلايت.. 	
مرشف وفاحص يف خمترات الهند�ة املدنية اخلاصة . 	

واحلكومية.

أهداف التخصص

جماالت العملأهداف التخصص

جماالت العمل

ساعــــــة 
معتمدة

ساعــــــة 
معتمدة

76

77

50

50

فـــــــــــرع 
الثانوية

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة املدني واملعماري ختصص املساحة

دائرة املدني واملعماري ختصص اهلندسة املدنية

علمي /
صناعي

علمي /
صناعي



رفـــد قطـــاع صناعـــة احلجـــر والرخـــام بـــاكدر حملـــي متعلــــم 
دارة  ــص «اإ ــوم يف ختصــ ــة ادلبلــ ــل درجــ ــل حيمــ ــدرب ومؤهــ ومــ
ــي  ــج �أاكدميـ ــن خــالل برانمـ ــام»، مـ ــر والرخــ ــا احلجــ وتكنولوجيــ
مكـــون مـــن 4 فصـــول درا�ــــية وي�ــــتطيع الطالــــب اخلريــــج 
اجتيــــاز الامتحــــان الشــــامل املعمتــــد مــــن وزارة التعليــــم العــــايل 
الفل�ــــطيين ومنحــــه شــــهادة ابخلصــــوص. تـــم تطويـــر خطـة هـذا 
التخصـــص حبيـــث تتنا�ـــب مــــع متطلبــــات قطــــاع صناعــــة 
ــن الاداري  ــى اجلانبـ ــة عـ ــزت اخلطـ ــد تركـ ــام، وقـ ــر والرخــ احلجــ
ــص  ــذا التخصــ ــدف هــ ــام. وهيــ ــر والرخــ آت احلجــ ــ� ــي ملنشــ والفنـ
لتوفــــر فــــرص معــــل للخرجيـــن يف جمـــالت متعـــددة و متنوعـــة يف 

قطـــاع احلجــــر والرخــــام والقطاعــــات ذات العالقــة.

مدير مصنع للحجر والرخام .. 	
نتاج ومراقب .. 	 نتاج مصنع جحر مرشف خط اإ مدير اإ
 مدير فاحص جوده ومرشف مبيعات.. 	
�أمين م�ستودعات عامل فين.. 	
عامل حرف ومرشف حماجر.. 	
فين صيانة معل خاص.. 	

جماالت العملأهداف التخصص

ساعــــــة 
74معتمدة

50

فـــــــــــرع 
الثانوية

معـــــدل 
الثانوية

دائرة املدني واملعماري ختصص إدارة وتكنولوجيا احلجر والرخام

مجيع 
الفروع
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