


رؤية الكلية

كلية أكاديمية وبحثية رائدة ومتميزة محليًا وإقليميًا وعالميًا تساهم

في تطوير المنظومة الصحية الوطنية. 

رسالة الكلية

أهداف الكلية

ومدربة  مؤهلة  كوادر  وإعداد  عالية  جودة  ذات  واستشارية  وبحثية  أكاديمية  برامج  تقديم 

في  المتخصصة  الكفاءات  من  السوق  حاجات  تلبية  على  وقادرة  وعمليًا  علميًا  ومتميزة 

الصحية. والعلوم  الطب  مجال 

من  يمكنهم  بما  وعمليًا  علميًا  تأهيًال  المؤهلة  الوطنية  الكوادر  من  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  في  المساهمة 

النوعية  العمل  بمعدالت  اإلخالل  دون  عالية  بكفاءة  الصحية  القطاعات  مختلف  في  الفّعال  بدورهم  القيام 

والكمية.

مختلف  تشهده  الذي  التطور  مواكبة  على  ومساعدتهم  الطلبة  لدى  والمهنية  الفنية  القدرات  مستوى  رفع 

والعالم. فلسطين  في  الصحية  القطاعات 

الطالب  لدى  والوظيفي  المهني  االنتماء  روح  تنمية  التقني،  العصر  تطورات  ومواكبة  المهارات  تنمية 

الميدانية. التدريبات  خالل  من  الوظيفية  السلوكية  األنماط  وإكسابهم 

بتفعيل  وذلك  المجتمع  في  الصحي  الوعي  لرفع  الكلية  بتخصصات  المحيطة  البيئة  في  التأثير  على  العمل 

البيئة. وصحة  العامة  بالصحة  لالهتمام  الصلة  ذات  والمؤسسات  والمنظمات  الكلية  وإمكانات  أنشطة 

واإلبداع. التميز  على  تحفز  والتي  التدريس  هيئة  وألعضاء  للطلبة  المناسبة  التعليمية  البيئة  توفير 

مجال  في  األخرى  المختصة  الجهات  مع  والشراكات  اإلبداعية  بالطرق  التخصصات  لجميع  البحثي  التعاون  تعزيز 

الصحية. والمعلوماتية  العامة  والصحة  الطب 

واإلقليمية  الفلسطينية  الجامعات  في  المماثلة  الكليات  مع  والشراكة  المجتمعية  المشاركة  منهج  تعزيز 

والدولية. 

والمصممة  المتخصصة  التعليمية  والفرص  التدريب  خالل  من  والصحة  الطب  مجال  في  العاملين  قدرات  تنمية 

الصحية. والمعلوماتية  العامة  الصحة  لنظام  المتطورة  االحتياجات  لتلبية 

ليواكب  فلسطين  في  الصحي  النظام  وتحديث  لتطوير  المنهجية  والدراسات  التخصصية  االستشارات  تقديم 

المختلفة. والتحديات  المتغيرات 

والتعلم. التعليم  في  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام 



دائرة العلوم الطبية األساسية

دائرة العلوم الطبية السريرية

دائرة التمريض

دوائر الكلية

دائرة المهن الطبية



تخصص الطب البشري 

دائرة العلوم الطبية األساسية

مجاالت العملأهداف التخصص
بث روح االبتكار في التعامل مع المشكالت وإيجاد الحلول لها. *مهارات متميزة في إجراء 

صحة  على  بالمحافظة  االلتزام  الطبية.  الممارسات  لخدمة  وتطويرها  العلمية  األبحاث 

عالية.  وتنافسية  بكفاءة  الحديثة  التكنولوجيا  توظيف  على  القدرة  واألفراد.  المجتمع 

االلتزام بمعايير الجودة الشاملة باعتماد المعايير المحلية والدولية. المحافظة على الصحة 

ضمن  العمل  وروح  القيادة  مهارات  الصحية.  والتوعية  الوقائي  الطب  ممارسة  خالل  من 

الفريق الواحد.

المؤسسات الحكومية ومستشفيات وزارة الصحة

المستشفيات الخاصة

افتتاح عيادات خاصة

ساعــــــة معتمدة
فـــــــــــرع الثانوية

معـــــدل الثانوية

265

90

الفرع

العلمي

تخصص التغذية الصحية والعالجية

دائرة المهن الطبية

مجاالت العملأهداف التخصص

إعداد إخصائي تغذية صحية وعالجية بقدر كاٍف من المعرفة والعلم في مجال المعالجة 

التغذوي.  العالجي  التدخل  الصحية  حاالتهم  تتطلب  الذين  واألفراد  لألشخاص  باألغذية 

إجراء أبحاث علمية ومشاريع بحثية في مجاالت التغذية والعلوم الغذائية المختلفة والتي 

التغذية  وتعزيز  الصحة  تطوير  طريق  عن  المحلي  المجتمع  خدمة  المجتمع.  حاجات  تلبي 

الصحية والعالجية من خالل ورشات عمل وبرامج ومحاضرات تدريبية وتوعوية.

وزارة الصحة و مستشفيات حكومية وخاصة

(مثل  تغذوية  عناية  مؤسسات  و  صحية  تغذية  مراكز 

التمريض المنزلي)

الغذائية  والحميات  التغذية  مجال  في  بحثية  مراكز 

والمعالجة باألغذية

مراكز رياضة ويعمل كمتخصص في تغذية الرياضيين

 مؤسسة المواصفات والمقاييس

ساعــــــة معتمدة
فـــــــــــرع الثانوية

معـــــدل الثانوية

126

70

الفرع

العلمي



تخصص الـعالج الـوظـيفي

دائرة المهن الطبية

مجاالت العملأهداف التخصص
العالقة كأخصائي عالج وظيفي.  القطاعات ذات  للعمل في  توفير كوادر مؤهلة علميا ومدربة عمليا بشكل جيد 

تأهيل الطالب وتمكينهم وتزويدهم بالمهارات المهنية والبحثية والتطبيقية الالزمة لتأهيلهم لسوق العمل في 

المجال الصحي التأهيلي. تحسين واقع ذوي االعاقات الحركية والعصبية والنفسية ومساعدة المرضى والناجين من 

اإلصابات بالعودة إلى حياتهم بفاعلية وكذلك رفع مستوى االستقاللية ومستوى جودة الحياة للفئات التي تحتاج 

فيهم  التأثير  من  الخريج  ليتمكن  المراجعين  أو  المرضى  مع  الفعال  االتصال  بمهارات  الطالب  تزويد  تأهيليًا.  دعمًا 

التدريبة والمهنية للمؤسسات المعنية وإقامة  وتحفيزهم إلنجاح الخطة العالجية. تقديم االستشارات والخدمات 

شراكات معهم مما يزيد في رفع مستوى خدمات هذه المؤسسات ويحقق أهداف القسم بالتفاعل والتشبيك مع 

المجتمع المحلي. تفعيل دور الطلبة وتشجيعهم لالشتراك في المشاريع الخدماتية التأهيلية بأدوار تطوعية تعزز 

مفاهيم االنتماء للمجتمع والمساهمة في رفع ثقافة التطوع عند الطالب. تدريب الطالب على األجهزة الالزمة في 

عملية التأهيل عن طريق توفير مختبرات خاصة تحتوي على أحدث األجهزة واألدوات التدريبية. تدريب الطالب على 

إجراء التقييمات الشاملة للمنازل وأماكن العمل والبيئات المتعددة وتقييم مدى جاهزيتها لحاجات ذوي اإلعاقة.

المستشفيات: في أقسام التأهيل

مراكز التأهيل الطبي والرعاية الخاصة

مراكز التأهيل المجتمعي

دور المسنين

التعليمية  المؤسسات  في  الوظيفي  العالج  مختبرات 

المدارس

 المخيمات بالتعاون مع المنظمات غير الربحية

البحث العلمي

ساعــــــة معتمدة
فـــــــــــرع الثانوية

معـــــدل الثانوية

130

75

الفرع

العلمي

تخصص التصوير الطبي والطب النووي 

دائرة المهن الطبية

مجاالت العملأهداف التخصص
التشخيصي  الطب  مجال  في  نوعية  نقلة  فلسطين  بوليتكنك  جامعة  في  والنووي  الطبي  التصوير  تخصص  يعتبر 

التي  التقليدي  الطبي  التصوير  تقنيات  تعلم  خالل  من  يخلقها  التي  الجديدة  العلمية  المفاهيم  الى  بالنظر  والعالجي 

تتسم بدقة عالية في توفر تفاصيل تشريحية دقيقة مثل التصوير المقطعي الحاسوبي والتصوير بالرنين المغناطيسي. 

وظائف  يجسد  تمثيل  بانشاء  تقوم  والتي  جدا  المتنوعة  النووية  والفحوصات  الحديثة  التكنولوجية  التقنيات  توطين 

مثل  الجزيئي  بالتصوير  أيضا  يعرف  ما  وهو  فيزيائية  كمية  ومعايير  مقاييس  خالل  من  التحليل  قيد  األنسجة  أو  األعضاء 

التعامل مع  البوزيتروني. تعلم  باالنبعاث  المقطعي  المفرد والتصوير  الفوتوني  باالنبعاث  الحاسوبي  المقطعي  التصوير 

المواد المشعة وتحضيرها واستخداماتها في العالج والتصوير النووي المتزامن. 

اإلشعاعي  التصوير  أنواع  مختلف  بإجراء  يقوم  أن  فلسطين  بوليتكنك  جامعة  من  الطبي  التصوير  تخصص  لخريج  يمكن 

والنووي على المرضى. القدرة على التعامل مع مختلف اآلالت و األدوات ووالتقنيات ذات الصلة وكذلك الكشف الدوري 

العلمية,  الخبرات  من  مزيد  اكتساب  من  تمكنه  التي  والدكتوراه  الماجستير  درجة  على  للحصول  الدراسة  متابعة  عليها. 

العملية والبحثية. 

المستشفيات سواء الخاصة أو   الحكومية.

العيادات الخاصة.

مراكز األشعة.

مراكز األبحاث المتخصصة.

مراكز عالج األورام.

ساعــــــة معتمدة
فـــــــــــرع الثانوية

معـــــدل الثانوية

130

70

الفرع

العلمي



تخصص التمريض

دائرة التمريض

مجاالت العملأهداف التخصص

تطبيق منهجية التعليم ضمن معايير عالمية وتدريس الطالب وفق األساليب التطبيقية الحديثة التي تجمع 

بين المحاضرة النظرية والتطبيق العملي. المساهمة في التنمية المستدامة في المجتمع من خالل تطوير 

وزيادة فعالية المؤسسات الصحية. خدمة المجتمع المحلي عن طريق تزويده بالكوادر المؤهلة والقادرة على 

بناء وتطوير مؤسساته والمشاركة الفعالة في مختلف نشاطاته. رفد المجتمع بالكوادر القادرة على التعامل 

مع المشاكل المعاصرة التي تواجهه في المجاالت ذات العالقة بالتخصص والمساهمة في حلها. المساهمة 

المختلفة.  بقطاعاته  المحلي  والمجتمع  العالي  التعليم  مؤسسات  بين  والتكامل  التواصل  تحقيق  في 

المساهمة في تحقيق الرؤية التطويرية على مستوى الكلية والجامعة.

قطاعاتها  بكافة  (المستشفيات  والتأهيلي  العالجي  القطاع 

وتخصصاتها العامة والخاصة)

مراكز رعاية االمومة و الطفولة والمراكز المتخصصة لخدمات تنظيم 

االسرة

مراكز التدريب و التثقيف الصحي و مراكز البحوث العلمية

القطاع التعليمي مثل كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض

ساعــــــة معتمدة
فـــــــــــرع الثانوية

معـــــدل الثانوية

136

علمي

أدبي

تخصص مستحضرات التجميل
دائرة المهن الطبية

مجاالت العملأهداف التخصص
تحضير  علوم  في  خبراء  تخريج  إلى  البرنامج  يهدف 

للعناية  المصنعة  التجميل  مستحضرات  جودة  وضبط 

التجميل  ومنتجات  للفرد  الخارجي  المظهر  في 

العناية  علوم  في  عامة  معرفة  مع  والماكياج 

التجميلية بالبشرة، فالطلب على هذا التخصص الفريد 

من نوعه في ازدياد مستمر.

 مراكز مستحضرات التجميل والباديكير.

 مصانع المستحضرات التجميلية.

المؤسسات الصحية وعيادات األمراض الجلدية المستخدمة للمستحضرات التجميلية.

تقديم الخدمات واالستشارات الصحية المتعلقة في مستحضرات التجميل.

الصناعات الدوائية بشكل عام.

العيادات الخارجية ومراكز التأهيل المجتمعي.

مراكز رعاية والشباب.

المؤسسات والمصانع اإلنتاجية الكبرى المتخصصة في مستحضرات التجميل.

المراكز والوحدات البحثية والمؤسسات المانحة والتشريعية في مجال علوم التجميل.

تأهيل الطالب لمتابعة الدراسات العليا لدرجة الماجستير والدكتوراة.

ساعــــــة معتمدة
فـــــــــــرع الثانوية

معـــــدل الثانوية

136
علمي
 أدبي

 صناعي
 تكنولوجي

70



إلتحق بنــا

دائرة العالقات العامة / جامعة بوليتكنك فلسطين

جامعة بوليتكنك فلسطين
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