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رابطة الجامعيني

خليل الججرحمن الشججامخة األبيججة، شججموخ اآلبججاء واألجججداد ضججاربًة جججذورها في رحممدينة من قلب 
 كجمعيججة خرييججة تهججدف إلى رفججع1953هججذه األرض املمتججدة معلنججة ميالد رابطججة الجججامعيني عججام 

 خليججل الججرحمن خاصججة وأبنججاء فلسججطني عامججة، محافظةمستوى الحيججاة الثقافيججة والعلميججة ألبنججاء
 ترفججدها أول مكتبججة عامججة في مدينججة الخليججل،1955بادئًة انجازاتها بتأسيس مدرسججة ثانويججة عججام 

مزهوة بإنجازها املمزي أال وهو جامعة بوليتكنك فلسطني. 
مؤسسة رابطة الجامعيني مؤسسة فريدة في عطائها وخدماتها للمجتمع الفلسججطيين، وتقججوم بججدور
وطين ومجتمعي كبري، من خالل العمل على تحقيججق غاياتهججا االساسججية املتمثلججة في رفججع مسججتوى

التعليم ورفع مستوى الحياة االجتماعية والعلمية والثقافية في املجتمع الفلسطيين.
لقد اتخذت مؤسسة رابطة الجامعيني لنفسها دورا رياديا في املجتمع الفلسطيين، جعل منها محط
انظار هذا املجتمع، على مختلف املستويات املجتمعية، فيما تحمله من رسالة وتقدمه من خججدمات،
فقد حافظت في مسريتها على مستوى رفيع من التمزي، وعمل مجلسها على ترك بصمات واضججحة
ة من خالل االنجججازات الججيت تحققت، وأصججبحت عنوانججا فريججدا شججكل عالمججة فارقججة في مسججرية جلّيجج
تطور املجتمع الفلسطيين الحديث، فرتكت إنجازات هذه املؤسسة بصمات واضحة جنبججا إلى جنب

مع املؤسسات االخرى الرائدة في الوطن.

أبرز إنجازات رابطة الجامعيني:

 1955تأسيس مدرسة ثانوية عام.
 1955إنشاء أول مكتبة عامة في مدينة الخليل عام.
 1999، والذي تطور إلى جامعة بوليتكنك فلسطني عام 1978تأسيس معهد البوليتكنك عام.
 واليت أصبحت تضججم املرحلججتني الثانويججة واألساسججية1983تأسيس املدرسة النموذجية عام ،

.1995عام 
 والججيت تعتججرب من أوائججل دوائججر التعليم املسججتمر في1989تأسيس دائرة التعليم املستمر عام ،

الوطن.
 واليت تقججوم بخدمججة1991عام اإلستشارات الفنية والهندسية وخدمة املجتمع تأسيس دائرة ،

القطاع العام.
 1997تأسيس مركز فحص السيارات عام.
 2005تأسيس مركز كعوش للتمزي بتكنولوجيا املعلومات عام.
 2007اطالق مركز التكامل مع الصناعة عام.
 2009إنشاء مركز التكنولوجيا الحيوية لألبحاث عام.
 2013إنشاء املركز الوطين الفلسطيين للسالمة والّصحة املهنّية وحماية البيئة عام .
 2013إنشاء مركز التمزي في التعليم والتعلم عام.
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نشاطات رابطة الجامعيني
متابعة أمور جامعة بوليتكنك فلسطني
عقد املؤتمرات واللقاءات واملعارض العلمية من خالل جامعة بوليتكنججك فلسججطني ومججدارس

رابطة الجامعيني.
.تنظيم املهرجانات والندوات للمناسبات الدينية والسياسية واالقتصادية والعلمية
 .إصدار النرشات واملطويات والكتب الخاصة برابطة الجامعيني ومؤسساتها

مجلس أمناء الجامعة/ مجلس رابطة الجامعيني

.1األستاذ أحمد سعيد التميميرئيس املجلس
.2الدكتور سفيان سلطاننائب الرئيس

.3املهندس إبراهيم عمروأمني الرس 
.4األستاذ سليمان أبو سنينةأمني الصندوق

.5الدكتور عبد القادر الجبارينعضو
.6األستاذ رفعت طهبوبعضو
.7الدكتور حجازي أبو مزيرعضو
.8األستاذ أحمد عمر بصيلةعضو
.9املهندس عالء الدين الجعربيعضو

جامعة بوليتكنك فلسطني

مقدمة:
في جنججوب فلسججطني إلى الجنججوب من قججدس األقججداس تججرتبع مدينججة الخليججل على عججرش األصججالة
والعراقججة، تتوجهججا لؤلججؤة الخليججل جامعججة بوليتكنججك فلسججطني مطلججًة على أبنائهججا بمنججارة متألقججة
متوهجًة دائماً، بخيوٍط من نور نسجت جامعة بوليتكنججك فلسججطني ألبنائهججا الججربرة عبججاءة الفخججر
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واالعزتاز، وها هي اليججوم تُعلن في اآلفججاق بججأعلى صججوتها مُججذَكرة الجميججع بميالدهججا السججعيد عججام
، مسججَطرة أروع مثججال في املنطقججة في مجججال التعليم التقججين من خالل بججرامج تمنح درجججة1978

الدبلوم ذي الثالث سنوات في تخصصات الهندسججة الكهربائيججة وامليكانيكيججة واملدنيججة واملعماريججة،ج
1990، ولم تكتف بذلك بل تألقت عججام 1982إلى أن تم تغيري الربنامج إلى سنتني دراسيتني عام 

نجماً ساطعاً في سماء الججوطن عنججدما فتحت آفاقججاً واسججعة أمججام أبنائهججا لدراسججة البكججالوريوس في
الهندسة امليكانيكية وأنظمة الحاسوب، وأخذتج على عاتقها حمل لواء التجديد والتطججوير فطججرحت
برامج بكالوريوس جديدة تججواكب العرص وتلججيب احتياجججات السججوق املحلي والعججربي والعججاملي في
العديد من تخصصات البكالوريوس،ج إلى جانب كلية املهن التطبيقية اليت تمنح درجة الدبلوم في
حوالي خمسة وعرشين تخصصاً هندسياً وتقنياً وإدارياً ومالياً، كما آلت على نفسها في السججنوات
األخرية إال وأن ترقى في مسججتوى التعليم ونوعيتججه فطججرحت برنججامج املاجسججتري في الرياضججيات
التطبيقية وبرنججامج املاجسججتري في امليكججاترونكس وبرنججامج املاجسججتري في املعلوماتيججة باإلضججافة
إلى برنجججامج املاجسجججتري في التكنولوجيجججا الحيويجججة املشجججرتك مجججع جامعجججة بيت لحم، وبرنجججامج
املاجستري في الهندسة الكهربائية املشرتك مججع جامعججة بججريزيت، وبرنججامج املاجسججتري في الطاقججة

، وبرنامج ماجسججتري العمججارة املسججتدامة وماجتسججري األنظمججةاملتجددة املشرتك مع جامعة القدس
الذكية، وأخرياً برنامج الدكتوراه املشرتك في هندسة تكنولوجيا املعلومات. 

وبتوفر كوادر أكاديمية متمزية وطواقم إدارية مؤهلة وخطط اسرتاتيجية معمقة ورسالة واضحة
تعججزز خاللهججا اإلبججداع والعامليججة ورؤى طموحججة، اسججتطاعت هججذه الجامعججة العريقججة أن تجابججه
التحديات العرصية والثورة املعلوماتية والتكنولوجيججة وتنججال التمججزي في املجججال الهنديس والتقججين
والتكنولججوجيج على املسججتوى املحلي والعججاملي، والججذي أثبت خريجوهججا تمججزياً وكفججاءًة عاليججة في
األداء، مما جعلها تُزاحم العلياء ومصاف الجامعات في العالم، ويحق لها أن تزهججو دائمججاً بتألقهججا
وتنرث دورها في ربوع هذا الوطن وبرموش األعني تقدم خرباتها وإخالصها ألبنائهججا. ومعججاً نحججو

جامعة علوم وتكنولوجيا وإبداع ريادية.

رؤية الجامعة

نحو جامعة علوم وتكنولوجيا وإبداع ريادية
رسالة الجامعة

جامعة فلسطينية عامة، تسعى إلى تلبية متطلبججات املجتمججع املحلي والعججاملي من خالل طججرح
الججدرجات العلميججة املختلفججة وتلبيججة حاجاتججه في املجججاالت العلميججة والتكنولوجيججةج الحديثججةج
واإلنسانية، لرفد السوق بالكوادر املتخصصة القادرة على إحججداثج تغيججري إيجججابي في التنميججة
البرشية والبيئية والنمججو االقتصججادي من خالل اسججتخدام أرقى األسججاليب وأحججدثها في التعليم
والتعلم والبحث العلمي وريادة األعمججال، وإدخججال وسججائل وتقنيججات متقدمججة في نقججل املعلومججة
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واالهتمام بججالبحث العلمي،ج وتعزيججز رياديججة الجامعججة وكوادرهججا عن طريججق التججدريب والتطججوير
املسججتمر، واالرتقججاء بمسججتوى األداء واسججتمرار التواصججل والتفاعججل مججع املجتمججع واملؤسسججات

األكاديمية الشبيهة في الداخل والخارج.

أهداف الجامعة

من اجل تجسيد رؤيتها وتحقيق رسالتها تسعى الجامعةج إلى تحقيق أهدافها االسرتاتيجيةج
وفق املحاور التالية:

تحسني الجودة في جميع الربامج األكاديمية والبيئة التعليمية واستحداث برامج جديججدة.1
لخدمة املجتمع.

تطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية من الناحية األكاديمية والبحثية..2
تعزيز التعليم والتدريب املهين والتقين..3
ضمان الجودة في النواحي اإلدارية.4
تحقيق الثباتج والتوازن املالي.5
االرتقاء بالبحثج العلمي.6
تعزيز التجربة الجامعية للطلبة.7
تعزيز العالقة بني الجامعة ومؤسسات املجتمع املحلي..8
تعزيز املكانة العاملية للجامعة.9
تطوير ثقافة الريادة في الجامعة.10
تحسني البيئة التعليمية والتعلمية.11

رئيس الجامعة ونوابه ومدير مكتبه

.1األستاذ الدكتور عماد الخطيبرئيس الجامعة 
.2الدكتور مصطفى أبو الصفانائب الرئيسج للشؤون األكاديمية

.3الدكتور أمجد برهمنائب الرئيسج للشؤون اإلدارية
.4الدكتور محمد غازي القواسمينائب الرئيسج لشؤون خدمة املجتمع

نججائب الججرئيسج لشججؤون التخطيججط والتنميججةج والعالقججات
الدولية

املهندس أيمن سلطان
5.

.6املهندس يوسف صالحمدير مكتب رئيس الجامعة
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.7الدكتور رمزي القواسميمساعد نائب الرئيس للشؤون األكاديمية
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عمداء الكليات والعمادات

عميد كلية الهندسة الدكتور نافذ نارص الدين.1

عميجججد كليجججة تكنولوجيجججا املعلومجججات وهندسجججةالدكتور زين صالح.2
الحاسوب

عميد كلية العلوم التطبيقيةجالدكتور فوزي الرازم.3

عميد كلية العلوم اإلدارية ونظم املعلوماتالدكتور اسماعيل الرومي.4

عميد كلية املهن التطبيقيةالدكتور محمد أبو طه.5

عميد كلية الطب وعلوم الحياة والصحةالدكتور غّسان أبو حجلة .6

عميد الدراسات العليا والبحث العلميالدكتور مراد أبو صبيح.7

عميد القبول والتسجيلالدكتور محمد الدشت.8

عميد شؤون الطلبةالدكتور وليد الريماوي.9
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الدوائر واألقسام األكاديمية

التتترق
م

الكليةرئيس الدائرةالدائرة / القسم

املهندس أيمن وزوزدائرة الهندسة الكهربائية .1

كلية الهندسة
املهندس فييض شبانةدائرة الهندسة املدنية واملعماريةج .2
الدكتور إياد الهشلموندائرة الهندسة امليكانيكية .3

هندسة عام .4
م. عمر أبو سيف  ) منسق(

و م. هبة اسليمية  ) منسق(
كلية تكنولوجياالدكتور فيصل خمايسةدائرة هندسة الحاسوب.5

املعلومات وهندسة
الحاسوب

دائرة علم الحاسوب وتكنولوجيا.6
امللعومات

الدكتور فيصل خمايسة

الدكتور محمد حسونةدائرة العلوم اإلدارية.7
كلية العلوم اإلدارية

ونظم املعلومات
األستاذة سوزان سلطاندائرة االقتصاد والعلوم املالية.8
األستاذ محمد نادر الفالحدائرة الجرافيكس والوسائط املتعددة.9
كلية العلومالدكتور منجد سموحدائرة الرياضيات والفزيياء التطبيقية .10

التطبيقية األستاذ مراد شنيوردائرة الكيمياء واألحياء التطبيقية.11
األستاذ معتصم النتشهدائرة العلوم اإلدارية .12

كلية املهن التطبيقية

األستاذ وائل عواددائرة الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات.13
املهندسة سمية زاهدهدائرة املهن الهندسية املدنية واملعمارية.14

15.
دائججججججرة املهن الهندسججججججية الكهربائيججججججة

وامليكانيكية
املهندس زيدان طه 

األستاذ فؤاد حمداندائرة العلوم املالية واملرصفية.16

الدوائر واملراكز والوحدات البحثية واإلدارية 

املديرالدائرةالرقم

االستاذ عبد النارص دعنا دائرة العالقات العامة.1
األستاذ نسيم سلطانالدائرة املالية.2
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املهندس أيمن سلطاندائرة التخطيط والتطوير.3
األستاذ محمد أبو اسنينةدائرة الديوان والخدمات العامة.4
األستاذ خلدون عابدينقسم األرشفة االلكرتونية.5
األستاذ محمد أبو اسنينةدائرة املوارد البرشية.6

املهندس عماد الدويكدائرة األبنية واإلنشاءات والصيانة.7

األستاذ وهيب الرشيفاملكتبة.8
املهندس أرشف زغريمركز التمزي والتعليم املستمر.9
الدكتور حسن صوالحةوحدة توكيد الجودة.10
الدكتور محمد التميميمركز اللغات والرتجمة.11
الدكتور عدنان شحادةمركز التمزي في التعليم والتعلم.12
املهندس عماد الدويكدائرة االستشارات الفنية والهندسية .13

املهندس محمد ربعيمركز فحص السيارات.14

الدكتور لؤي شاهنيمركز التكامل مع الصناعة.15

املهندس جواد الحاجمركز الحجر والرخام.16

الدكتور يعقوب االشهبمركز التكنولوجيا الحيوية.17

18.
املركجججججز الوطجججججين الفلسجججججطيين للسجججججالمة

والصحة املهنية
املهندس نافذ الشعراوي

الدكتور زهدي سلهبوحدة أبحاث الطاقة البديلة والبيئة.19

املهندس غنام الجعربيمركز الحاسوب.20

21.
وحجججدة أبحجججاث االلكرتونيجججات الصجججناعية

ومعالجة اإلشارات
الدكتور سمري خرض

األستاذ فايز القواسميدائرة الرقابة اإلدارية واملالية.22

األستاذ رياض أبو زينةدائرة املشرتيات.23

الخدمات اليت تقدمها الجامعة
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التعليم العالي
ويتم ذلك من خالل الكليات والعمادات التالية:

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.1
كلية الهندسة .2
كلية تكنولوجيا املعلومات وهندسة الحاسوب .3
كلية العلوم التطبيقية.4
كلية العلوم اإلدارية ونظم املعلومات.5
كلية املهن التطبيقية.6
كلية الطب وعلوم الحياة والصحة .7

التعليم التقين واملهين والربامج التدريبية
ويتم ذلك من خالل الكليات والدوائر واملراكز التالية:

كلية املهن التطبيقية .1
دائرة التعليم املستمر .2
مركز التمزي لتكنولوجياج املعلومات والحاسوب.3
مركز التمزي في التعليم والتعلم.4

االستشارات التقنية والهندسية
ويتم ذلك من خالل الدوائر واملراكز التالية:

 دائرة الخدمات الفنية واملواصفات.1
مركز فحص السيارات.2
مركز التكامل مع الصناعة.3
مركز فحص األجهزة الطبية.4

 خدمة املجتمع
ويتم ذلك من خالل: 

مركز التمزي لتكنولوجياج املعلومات والحاسوب..1
دائرة التعليم املستمر .2
دائرة الخدمات الفنية واملواصفات.3
مركز فحص السيارات .4
مركز التكامل مع الصناعة .5
مركز فحص األجهزة الطبية.6
مركز الحجر والرخام.7
املركز الوطين الفلسطيين للسالمة والّصحة املهنّية وحماية البيئة .8
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السججاعات املجتمعيججة: وهي سججاعات معينججة لخدمججة مؤسسججات املجتمججع املدني وذلججك كمتطلب.9
للتخرج

البحث العلمي
ويتم ذلك من خالل عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي عرب الوحدات واملراكز التالية:

وحدة أبحاث الطاقة البديلة والبيئة.1
مركز التكنولوجيا الحيوية لألبحاث.2
وحدة أبحاث االلكرتونيات الصناعية ومعالجة اإلشارات.3
مركز التمزي ألبحاث االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.4

13



2020-2019دليل الطالب 

مباني الجامعة
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كلياتت الجامعة
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كلية الهندسة وتمنح درجة البكالوريوسج ذي الخمس سنوات في تخصصات: هندسة األتمتججة.1
الصنجاعية، وهندسة األجهزة الطبية، وهندسة االتصاالت وااللكرتونيات، وهندسة تكنولوجيا
الطاقة الكهربائية، وهندسة السججيارات، وهندسججة امليكججاترونكس، وهندسججة التكججييف والتربيججد،
وهندسة املباني، وهندسة املساحة والجيومججاتكس، والهندسججة املعماريججة، وهندسججة تكنولوجيججا

البيئة، والهندسة املدنية والبىن التحتية، وهندسة الطاقة املتجددة.
كليججة تكنولوجيججا املعلومججات وهندسججة الحاسججوب وتمنح درجججة البكججالوريوس في تخصصججات:.2

تكنولوجيا املعلومات، وعلم الحاسوب، وهندسة أنظمة الحاسوب.
كليججة العلججوم التطبيقيججة وتمنح درجججة البكججالوريوس في تخصصججات: الرياضججيات التطبيقيججة،.3

واإللكرتونيججات التطبيقيججة،ج والفزييججاء التطبيقيججة، والكيميججاء التطبيقيججة،ج واألحيججاء التطبيقيججة،
والتغذيججة الصججحية والعالجيججة، والعلججوم االرسية، إضججافة إلى منحهججا درجججة دبلججوم التأهيججل

الرتبوي. 
كليججة العلججوم اإلداريججة ونظم املعلومججات وتمنح درجججة البكججالوريوس ذي األربججع سججنوات في.4

تخصصججات: نظم املعلومججات، وإدارة األعمججال املعارصة، واقتصججاديات األعمججال، والجججرافيكس
والوسججائط املتعججددة، وإدارة املشججاريع، واملحاسججبة،ج إدارة أعمججال/ فججرعي الريججادة واالبتكججار،

والتسويق االلكرتوني.
كليججة املهن التطبيقيججة وتمنح درجججة الججدبلوم في حججوالي خمسججة وعرشين تخصصججاً هندسججياً.5

وتقنيججاً وإداريججاً في مجججاالت: الهندسججة الكهربائيججة، والهندسججة امليكانيكيججة، والهندسججة املدنيججة
واملعماريجججة، والفنجججون التطبيقيجججة،ج واإلدارة والحاسجججوب والعلجججوم املاليجججة واملرصفية. وهجججذه

التخصصات هي:
الربمججججة وقواعجججد البيانجججات، وشجججبكات الحاسجججوب واإلنجججرتنت، وتصجججميم وتطجججوير صجججفحات
اإلنرتنت، وتكنولوجيا الحاسوب، وتكنولوجيججا الوسججائط املتعججددة، واإلدارة املاليججة املحوسججبة،ج
وإدارة وأتمتة مكاتب، واملحاسبة التقنية، والسكرتاريا والسجل الطججيب، والسججكرتاريا والسجججل
القججانوني، والهندسججة املعماريججة،ج والهندسججة املدنيججة، وهندسججة املسججاحة، واألتمتججة الصججناعية،
وااللكرتونيججات والتحكم املحوسججب،ج واالتصججاالت، وميكانيكججا السججيارات، والتكججييف والتربيججد
والتدفئة، اإلنتاج واآلالت، التصميم الججداخلي )الججديكور(، وإدارة وتكنولوجيججا الحجججر والرخججام،

واألنظمة الذكية في املنشآت، وإدارة املشاريع، والتسويق واملبيعات، واإلدارة الرياضية.

إن الطرح املستمر لربامج جديدةج تواكب التطور التكنولوجيج واحتياجات املجتمع، أدى إلى زيججادة
ملحوظججة ومسججتمرة في أعججداد الطلبججة، حيث تضججاعف عججدد الطلبججة قرابججة السججبع مججرات منججذ عججام

1995.

برنامج الطب البرشي.6
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إحصائيات وحقائق
عدد طلبة الجامعة في السنوات األخرية

2102 3102 4102 5102 6102
0005

0025

0045

0065

0085

0006

0026

0046
3326

2nmuloC

تدرج أعداد الطلبة حسب السنة الدراسية

الخطط املستقبلية

 جامعة علوم وتكنولوجيا وإبداعتسعى جامعة بوليتكنك فلسطني جاهدة لتحقيق رؤيتها في بناء
تخريج كوادر علمية مؤهلججة تلججيب متطلبججات وحاجججات سججوق العمججل وقججادرة علىريادية من خالل 

املنافسة محلياً وإقليمياً ودوليججا،ً إضججافة إلى تهيئججة البيئججة الجامعيججة ومواكبججة املسججتجدات العلميججة
والتكنولوجية،ج وتقججديم حلججول ألفججراد املجتمججع عن طريججق تقججديم مججا هججو جديججد وتعزيججز دور البحث

العلمي والتطوير في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة واملستدامة.

ولتحقيق ذلك تعمل الجامعة على:
تهيئة البيئة الجامعية اليت تليب تطلعات الطلبة، وتعزيز النشاطات الالمنهجية
تقججديم تعليم متمججزي وتحقيججق معججايري االعتمججاد العامليججة في جميججع الججربامج واملجججاالت

األكاديمية
ربط برامج الدبلوم والبكالوريوسج والدراسات العليا كماً ونوعاً بمتطلبات وحاجات سوق

العمل
تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الخدمات اإلدارية والفنية واملالية اليت تقدمها الجامعة
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مضاعفة اإلنفاق على مشاريع البحوث العلمية خاصة تلك الججيت تتججواكب مججع املسججتجدات
العلمية والتكنولوجية وتساهم في تشجيع اإلبداع واالبتكار والتمزي 

.زيادة اإليرادات وضبط النفقات في جميع املجاالت وتحقيق االعتماد الكامل على الذات
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العمادات

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.1

مقدمة

لقد اعطت جامعة بوليتكنك فلسطني ومنذ انشائها أولوية للبحث العلمي وخاصة
التطبيقي منه، حيث مر البحث العلمي بمراحل تطويرية مختلفة بدأت بإنشاء دائرة

 قامت بتطوير نظام البحث العلمي وتعليماته ثمواليت، 2001البحث العلمي في العام 
وتم تشكيل مجلس الى عمادة البحث العلمي 2005تحولت بإقرار النظام في العام 

. وقد حرصت الجامعة على تخصيص جزء من مزيانيتها السنوية لدعمالبحث العلمي
االبحاث العلمية من خالل برامج تحفزيية دورية تدعم تطوير قاعدة البحث العلمي

الهادف وضمن مسرية التطوير. وبعد اعتماد مجموعة من برامج الدراساتالتطبيقي 
العليا املتمزية فقد تحولت العمادة لتصبح عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي واليت

:اضافة للبحث العلمي والوحدات البحثية على برامج املاجستري التاليةترشف 
الرياضيات، والتكنولوجيا الحيوية، واملعلوماتية، وامليكاترونكس والطاقة الكهربائية

، وهندسة العمارة املستدامة، وماجستري األنظمة الذكية،واالتصاالت والطاقة املتجددة
 وتعمل العمادة على طرحوبرنامج الدكتوراه املشرتك في هندسة تكنولوجيا املعلومات. 

كما يتم االعداد لطرح برنامجبرامج جديدة مثل والعلوم االدارية )وهي قيد االعتماد(. 
دكتوراة في الحاسوب بالرشاكة مع عدد من الجامعات الفلسطينية.

 
الفئات اليت تستهدفها العمادة:

هناك فئتني رئيسيتني تقوم العمادة في الوقت الحارض على توجيه نشججاطاتها وخججدماتها نحوهمججا
على املستوى الداخلي وهما:

. أعضاء الهيئة التدريسية والباحثني العاملني في الجامعة.1
. الطلبة من كافة التخصصات والكليات في الجامعة.2

أهداف العمادة:ت

اإلرشاف على األبحاث في الجامعة من حيث التخطيط والتنفيذ وتشجججيع البحث التطججبيقي
املوجه لخدمة االحتياجات املبارشة في فلسطني.

.إنشاء وحدات بحثية ومراكز تمزي في  الجامعة
اسججتقطاب التمويججل الخججارجي للمشججاريع البحثيججة الججيت يقججوم بهججا أعضججاء الهيئججة التدريسججية

والباحثون.
.إقامة عالقات تعاون وتبادل الخربات مع مراكز أبحاث في فلسطني وفي الخارج
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 في مختلف الحقول واإلرشاف عليها وتنظيمها.دراسات علياطرح برامج 

 النشاطاتت والربامج العلمية:
.اإلرشاف على األبحاث في الجامعة من حيث التخطيط والتنفيذ والدعم
.إنشاء مجموعات بحثية ووحدات بحثية ومراكز تمزي في الجامعة
استقطاب التمويل الخارجي للمشاريع البحثية اليت يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية

والباحثون.
تطوير وإنشاء برامج دراسات عليا تستجيب الحتياجات التعليم العالي فيما يتعلق

بالجودة والنوعية.
تنظيم لقاءات علمية وورش عمل ومؤتمرات علمية تخدم تطوير برامج الدراسات العليا

والبحث العلمي في الجامعة خاصة وفلسطني عامة.
دعم البحوثج العلمية اليت يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بوليتكنك

فلسطني من خالل برنامج "الدعم التحفزيي الداخلي".
.دعم مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في مؤتمرات علمية
وتنظيم ورشات عمل لزتويد أعضاء الهيئة التدريسيةتنظيم مؤتمرات علمية في الجامعة 

بمهارات البحث العلمي.
دعم مشاريع التخرج للطالب بكافة تخصصاتهم وطرح جوائز البحث العلمي ملشاريع

التخرج املتمزية لكافة طلبة الجامعات الفلسطينية في مجال الحاسوب والتكنولوجيا.
.دعم نرش الكتب العلمية واملنهجية
.دعم زيارات علمية خارجية للباحثني وأعضاء الهيئة التدريسية
.منح جائزة البحث العلمي للتمزي للباحثني وأعضاء الهيئة التدريسية
.التنظيم واالرشاف على جائزة البنك االسالمي الفلسطيين للبحث العلمي

املراكز والوحدات البحثية الحالية:
في الوقت الراهن فإن عمادة البحث العلمي ترشف على مركز وحدتني بحثيتني على النحو

التالي:

  املركز الفلسطيين الكوري للتكنولوجيا الحيوية:.1
 هججو أحججد املراكججز البحثيججة التابعججة لعمججادةاملركز الفلسطيين الكتتوري للتكنولوجيتتا الحيوية

الدراسات العليججا والبحثج العلمي في جامعججة بوليتكنججك فلسججطني، ولقججد بججدأ املركججز كوحججدة بحثيججة
وتدريبيججة أنشججأت عججرب صججندوق تطججوير الجججودة / وزارة الرتبيججة والتعليم واملمججول من االتحججاد

 بعججد اكتمججال البنيججة التحتيججة2009األوروبي والبنججك الججدولي،ج وتم االفتتججاح الرسججمي للمركججز عججام 
للمختربات وذلك تزامناً مع اطالق برنججامج ماجسججتري التكنولوجيججا الحيويججة املشججرتك مججع جامعججة
بيت لحم، وقد مثل افتتاح املركز الخطوة األولى في سعيه للوصججول إلى مرحلججة العمججل الفعلي في
املختربات واستقطاب الخججربات واملؤهلني لتحقيججق األهججداف الججيت أُنشجأ املركججز ألجلهججا، حيث يعمججل
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باحثو املركز من حملة درجة الدكتوراه على االرتقاء بدور املركججز عججرب مختلججف حقججول التكنولوجيججا
م2018وفي عتتام الحيوية يساعدهم في ذلك مجموعة من فنيي املختربات ذوي الخربة والكفججاءة. 

اصتتبح مركتتزا وطنيتتا وتم نقلتته الى مقتتره الجديتتد واملستتتقل حيث تم انشتتاء املبتتىن بطريقتتة
عرصية تخدم اهدافه.

أهداف املركز االسرتاتيجية:
يهدف املركز إلى تعزيز قدرة االقتصاد واملجتمع الفلسطيين للوصول إلى أفضل استغالل

لإلمكانيات الكامنة في التكنولوجيا الحيوية, وفي هذا الصدد يقوم املركز وبشكل دؤوب بالعمل
على نقل أحدث مستجدات التكنولوجيا الحيوية للمجتمع الفلسطيين من خالل العمل في إطار

األهداف االسرتاتيجية التالية:
تقديم برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة لطلبة الدراسات العليا والعاملني في

التكنولوجيا الحيوية عرب أحدث التقنيات الحيوية.
.اجراء مشاريع بحثية تطبيقية لتلبية حاجات ملحة في السوق الفلسطيين
بناء رشاكات تعاون محلية وإقليمية ودولية وذلك بغية تبادل الخربات والعمل على

مشاريع إبداعية مشرتكة.
توفري بيئة إبداع لتشجيع ودعم األفكار الخالقة واحتضان مشاريع رائدة يتقدم بها

أفراد أو مؤسسات املجتمع املحلي.

    وحدة أبحاث الطاقة البديلة والبيئة.2

 كنججواة لقاعججدة البحث العلمي في مواضججيع الطاقججة والبيئججة,1999تأسست الوحدة في نهاية العججام 
ومنذ تأسيسها قامت الوحدة ببناء مبادرات؛ للبحث عن تمويل لها حيث عمججدت الوحججدة إلى إقامججة
وتنفيذ العديد من املشاريع واملبججادرات الثنائيججة واملتعججددة األطججراف والججيت أثمججرت بإنشججاء خمسججة

مختربات لخدمة البحث العلمي واملجتمع املحلي, وهي كالتالي:
.مخترب فحص جودة املياه
.مخترب كفاءة وتدقيق الطاقة
.مخترب فحص أجهزة الطاقة الشمسية
.مخترب التلوث الهوائي
.محطة األرصاد الجوية

ويتبجججع الوحجججدةج مجموعجججة بحثيجججة متخصصجججة من حملجججة الجججدكتوراه واملاجسجججتري إضجججافة إلى
مساعدي بحث متخصصني.

  وحدة أبحاث االلكرتونيات الصناعية ومعالجةت اإلشارات  .3

 بهدف تطوير2005أنشئت وحدة أبحاث االلكرتونيات الصناعية ومعالجة اإلشارات عام 
مجاالت االلكرتونيات الصناعية ومعالجة اإلشارات والطاقة الكهربائية. يقوم احد عرش

باحثا منتدبا لهذه الوحدةج بأعمال البحث والتطوير وتقديم االستشارات التقنية
للصناعات املحلية. يتم تمويل نشاطات الوحدة بمزيانية سنوية من الجامعة ودعم من
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مشاريع ممولة خارجياً، باإلضافة إلى استخدامها ملختربات دائرة الهندسة الكهربائية.
حاليا تعمل الوحدة على مجموعة مشاريع متعلقة بطاقة الرياح واملحركات الحثية

وتوفري استهالك الطاقة.

تمنح العمادة سبعة برامج ماجستري في العديد من التخصصات وهي:
ماجستري الرياضيات -
ماجستري التكنولوجيا الحيوية ) مشرتك مع جامعة بيت لحم(-
ماجستري املعلوماتية -
 ماجستري امليكاترونكس.-
ماجستري الهندسة الكهربائية ) مشرتك مع جامعة بريزيت(-
ماجستري علوم الطاقة املتجددة ) مشرتك مع جامعة القدس(-
ماجستري هندسة العمارة املستدامة.-
ماجستري األنظمة الذكية.-
وبرنامج الدكتوراه املشرتك في هندسة تكنولوجيا املعلومات.-

) للمزيد من املعلوماتت حول برامج املاجستري يمكن العودة الى دليل الدراسات العليا(

عمادة شؤون الطلبة .2

مقدمة 

تعترب عمادة شؤون الطلبة الركن األكججرث احتكاكججا والتصججاقا بالجسججم الطالبي، حيث تعججىن بحيججاة
الطالب الجامعية بأوجهها املختلفة: اجتماعيا وثقافيججا وفنيججا، وتطججوير مهاراتججه وزيججادة قدراتججه في
التعاطي مع مستقبله وحياته حيث ترشدهم وتوجههم في النواحي األكاديمية وتحاول مسججاعدتهم
في حل مشكالتهم املالية اليت قد تعججرتض مسججريتهم التعليميججة فهي البوصججلة الججيت تسججهم إلى حججد
كبري في توعية الطلبة وإرشادهم من أجل استيفاء بججرامجهم الجامعيججة في أوقاتهججا املحججددة بججروح

عالية.

أقسام العمادة:

  قسم اإلرشاد االجتماعي:.1
يعترب من األقسام الهامة جدا في عمادة شججؤون الطلبججة ملا يقججوم بججه من إرشججاد للطلبججة نفسججيا
وأكاديميججا من اجججل خلججق القججدرة لججديهم على مواجهججة ومعالجججة مشججاكلهم بالرسية والكتمججان
ومعرفة ما يرتتب على هذه املشججاكل سججواء كججان سججلبا أم إيجابججا األمججر الججذي يقججود إلي كيفيججة

احرتام اإلنسان لذاته، ومن أهم إعمال هذا القسم:
إسناد الطلبة وتقديم الدعم املعنوي واألمججان لهم وخلججق الحججوافز واملثججريات الججيت تسججهم

في إعدادهم بشكل جيد
متابعججة ظججروف الطججالب االجتماعيججة واالقتصججادية الججيت قججد يكججون لهججا األثججر الكبججري في

تحصيله األكاديمي
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خلق أجيججال قججادرة على مواجهججة التحججديات املسججتقبلية والججيت قججد تججواجههم في حيججاتهم
العملية واالجتماعية

بيان أهمية اإلرشاد االجتماعي بالنسبة للطلبججة وتججوعيتهم لججذلك ومججا يججرتتب عليججه من
نتائج ايجابية تسهم في صقل شخصياتهم

تنمية الروح اإلبداعية لدى الطلبة األمر الذي يسهم في إعججدادهم كقيججاديني في مختلججف
مضامري الحياة
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  قسم النشاطاتت الطالبية:.2
ويقوم هذا القسم باإلرشاف على جميع األنشطة الطالبية الثقافيججة واالجتماعيججة والفنيججة الججيت
ينظمهججا الطلبججة كاملحارضات والنججدوات والحفالت املختلفججة واملعججارض والججرحالت ومخيمججات

العمل التطوعي والفنون الفلكلورية واملرسح ومعارض الرسم واألندية الطالبية وغري ذلك.

  قسم الخدماتت العامة:.3

ومن أهم أعمال هذا القسم ما يلي:
إدارة سجالت الربيد الخاص بالطلبة في الجامعة
إصدار البطاقات الجامعية للطلبة
اإلرشاف الصحي على الطلبة وكذلك على مطعم الجامعة بكل فروعه من اجل التأكججد

من صالحية األطعمة اليت يتناولها الطلبججة في هججذه املطججاعم محافظججة على سججالمتهم
وصحتهم

العناية بمفقودات العججاملني والطلبججة داخججل الحججرم الجججامعي وإيصججالها إلى أصججحابها
األمر الذي يعزز عنرص األمن واألمان في الجامعة.

.إعداد الساحات واملالعب والتأكد من نظافتها
.العمل على دمج الطلبة في مؤسسات املجتمع املحلي وتبادل املعارف بني الطلبة

  قسم القضايا الطالبية:.4
تنمية وصقل     في  فاعل  دور  من  له  ملا  الطلبة  عمادة شؤون  اهتمام  القسم محط  هذا  يعترب 

شخصية الطالب وإعداده ملواقف مستقبلية فعملت على ما يلي:
.التنسيق بني األطر الطالبية املختلفة إلخراج نشاطاتهم بصورة جيدة
.اإلرشاف على االنتخابات العامة ملجلس اتحاد الطلبة
التنسججيق بني الكليججات ورؤسججاء الججدوائر ومجلس اتحججاد الطلبججة من اجججل التغلب على

املشاكل األكاديمية للطلبة وإيجاد الحلول الناجعة لها.
.املساهمة في حل مشاكل الطلبة من حيث السكن واملواصالت
.العمل على تطبيق القانون داخل الحرم الجامعي من خالل مجالس الضبط

  قسم األنشطة الرياضية:.5
وقد قججامت عمججادة شججؤون الطلبججة بججإيالء األنشججطة الرياضججية اهتمامججا خاصججا فأنشججأت هججذا القسججم

والذي يتيح للطلبة الفرصة لتنمية هواياتهم الرياضية من خالل الربامج التالية:
 وضع برامج تدريبية متقدمة ملختلف أنواع األنشطة الرياضية
تنظيم اللقججججاءات الرياضججججية املتنوعججججة في مختلججججف األلعججججاب بني الجامعججججة والهيئججججات

واملؤسسات داخل الوطن وخارجه.ج
تنظيم البطوالت الرياضية املتنوعة في مختلف األلعاب للعاملني والطلبة
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املشاركة في البطوالتج على مستوى الجامعات داخل الوطن وخارجه
تشجيع العاملني والطلبة على ممارسة هواياتهم الرياضية داخل الجامعة

 
  قسم القروض واملساعدات:.6

من منطلق اإليمان املطلق بأن التعليم من حق الجميع واليت كادت أن تحول الظججروف االقتصججادية
الصعبة دون التحاق الكثري من أبنائنا األعزاء بمؤسسججاتنا الجامعيججة عملت عمجادة شججؤون الطلبججة
على إسناد رشائح الطلبة الفقراء واملعدمني من خالل توفري املنح والقروض لهم بوسججائل مختلفججة

منها:

إعطاء قروض بدون فائدة للطلبة املحتججاجني بعججد إجججراء مسججح اجتمججاعي لهم من أجججل
إنصافهم ووضع األمور في نصابها من هذه الناحية. 

تقديم عدد من املنح الدراسية للطلبة املتفوقني
العمججل على توفججري منح ماليججة للطلبججة املعججوزين من املؤسسججات والرشكات الججيت تشجججع

التعليم واليت تسعى الن يكون لها أياد بيضاء في هذا املجال 
توفري الدراسة املجانية والرعاية الخاصة ألبناء الشهداء في الجامعة

\

  قسم متابعة الخريجني:.7
من اجل املحافظة على هذا الرصح الذي نعزت به وتدعيم وتعميق االنتماء له سعت عمججادة شججؤون
الطلبة إلى متابعة الخريجني والتعججرف على أحججوالهم والعمججل على تحسججينها باسججتمرار لججذا أخججذت

على عاتقها ما يلي:
إنشاء قاعدة بيانات للخججريجني تشججمل سججريتهم الذاتيججة واالجتماعيججة األكاديميججة لتيسججري

عملية االتصال بهم حال توفر شواغر وظيفية تتناسب وتخصصاتهم 
متابعة أوضاع الخريجني للوقوف على مشاكلهم واملساهمة في حلها
 العمل على رفع كفاءات الخريجني من خالل عقد الدورات التخصصية املختلفة لهم
تعميق العالقة ما بني الخريجني والجامعة من خالل إقامة األنشطة املختلفة سواء كجججانت

ثقافية أم فنية أم رياضية أم اجتماعية.
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عمادة القبول والتسجيل.3
مقدمة

تعترب عمادة القبول والتسجيل من العمادات الهامة في جامعة بوليتكنك فلسطني حيث يبججدأ منهججا
الطالب أولى خطواته في الجامعة، ويبقى على اتصال بها طوال فرتة دراسته وحىت بعججد تخرجججه
وقججد بججدأ عمججل القبججول والتسجججيل بنظججام العمججل اليججدوي، و تطججور مججع ازديججاد عججدد طلبججة الجامعججة
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املقبولني سنويا وزيادة التخصصات اليت تدرسها الجامعة وادخل الحاسب اآللي في جميع أعمججال
العمجججادة من خالل بنجججاء منظومجججة بجججرامج فعالجججة تفي باحتياججججات القبجججول والتسججججيل الحاليجججة
واملسججتقبلية، وقججد قججامت العمججادة من خالل موظفيهججا ببنججاء هججذه املنظومججة لتقلججل قججدر اإلمكججان من

األعمال املكتبية،ج ولتنفيذ املهام املطلوبة منها بدرجة عالية من الدقة والرسعة.

وتقوم العمادة بدور حيوي في تسيري العملية األكاديمية بطريقة منظمة حسب األنظمة والقججوانني
املعمول بها وتعليمججات الدراسججة املعتمججدة، فمن اليججوم األول الججذي يتم فيججه قبججول الطججالب يتم ربججط
سجله أكاديميا بقوانني الجامعة والخطة املعتمدة لتخصصه واليت بموجبهججا سججيتخرج، ومن خالل
أنظمة التسجيل يتم مراقبة التحصيل الدرايس للطالب وتحديد وضججعه األكججاديمي وتوجيهججه خالل

مدة دراستة في الجامعة.

إضججافة إلى ذلججك تقججوم عمججادة القبججول والتسجججيل بزتويججد الكليججات األكاديميججة بوضججع الطججالب
األكججاديمي، وكججذلك متابعججة وتنظيم إسججقاط املسججاق، أو التأجيججل أو االنسججحاب من الدراسججة أو

االنتقال من كلية إلى أخرى في الجامعة وكذلك االنتقال من وإلى الجامعات األخرى.

مهام عمادة القبول والتسجيل
تقوم عمادة القبول والتسجيل بشكل أسايس بمتابعة الطالب أكاديمياً من لحظة االلتحاق

بالجامعة وحىت التخرج، ويمكن تلخيص مهام العمادة في النقاط التالية:

املشاركة في وضع سياسة القبول واإلعالن عن مواعيد القبول والتسجيل..1

 املشاركة في إعداد األنظمة واللوائح األكاديمية، وتعليمات الدراسة..2

إصدار التقويم األكاديمي السنوي.املشاركة في .3

 قبول الطلبة الجدد وتنظيم عملية التسجيل والسحب واالضافة. .4

إصدار كافة الوثائق اليت تخص الطلبة منذ قبولهم وحىت تخرجهم..5

متابعة الحالة األكاديمية للطلبة وتطبيق نظام الدراسة..6

إعداد االحصائيات والتقارير بخصوص الطلبة وأوضاعهم األكاديمية..7

إعداد برامج الدوام واالمتحانات لجميع التخصصات في الجامعة..8

أرشفة جميع الوثائق اليت تخص العمادة والطلبة..9

العمل والتنسيق مع الوزارة والجهات الرسمية ذات العالقة بخصوص امللفات االكاديمية.10

للطالب.

 أقسام عمادة القبول والتسجيل واملهام املنوطة بكل قسم:
قسم القبول واالستعالمات:.1
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.إستقبال االتصاالت الهاتفية والرد على إستفسارات الجمهور

.إستقبال املراجعني للعمادة من الطالب وغريهم، وإرشادهم وتقديم املساعدة لهم

فتح قنوات إتصال مع الطالب والجمهورج على مواقع التواصل االجتماعي وااليميل ومتابعتها

والتفاعل مع الجمهورج والرد على استفساراتهم.

.القيام باالعمال املكتبية والسكريتاريا

.أرشفة ملفات الطلبة الخريجني وملفات العمادة إلكرتونيا

.إعداد الكتب الصادرة من العمادة

 ورفع التقارير الالزمة. متابعة قبول الطلبة الجدد وتجهزي قوائم الطلبة املقبولني واملسجلني

.متابعة تسجيل الطلبة الجدد

.متابعة ملفات التحويل واالحتساب

 .تجهزي شهادات الخريجني وتدقيقها

.فتح ومتابعة وتدقيق ملفات الطلبة الجدد

.املساعدة في عمل قسم التسجيل

قسم التسجيل:.2
.متابعة تسجيل الطلبة القدامى

.متابعة ملف الحضور والغياب

.رصد وتدقيق عالمات الطلبة

.فرز النتائج وإعداد قوائم الخريجني

متابعة ملفات الطلبة املؤجلني املستنكفني واملفصولني.ج

.)تنقيح التسجيل )مساقات بديلة، فحص االلزتام بالخطط وتعليمات الدراسة

قسم االنظمةت والخدمات االلكرتونية:.3
.ضبط ومتابعة عملية حماية البيانات والنسخ االحتياطي

تجهزي البيانات و عمل االحصائيات الالزمة للطلبة املقبولني واملسجلني والخريجني ورفع

التقارير الالزمة لذلك لجهات االختصاص.

متابعة املوقع االلكرتوني لعمادة القبول والتسجيل في الجامعة وتحديث املعلومات واالعالنات

الالزمة.

تسجيل الخطط الدراسية الجديدة للربامج االكاديمية ومتابعة التعديالت الواردة من الكليات

على الخطط وترقيم مساقاتها.
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اعداد الربنامج الدرايس وبرامج االمتحانات لكل فصل درايس وذلك بالتنسيق مع قسميج القبول

والتسجيل.

تعليماتت الدراسة لنظام البكالوريوس
تعتتتتريفات 

 

: تتكون السنة الدراسية من فصلني دراسيني عاديني وفصل صيفي. السنة الدراسيةت
 ستة عرش أسبوعاً دراسياً بما في ذلك مدة االمتحانات.الفصل الدرايس:ت

 ثمانيججة أسججابيع دراسججية بمججا في ذلججك مججدة االمتحانججات ويعقججد حسججب إمكانيججةالفصتتل الصتتيفي:
الجامعة.

 هي متطلبات يجب على جميع طالب الجامعة دراستها والنجاح فيها. متطلبات الجامعة:
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 هي مساقات محددة يجب على جميع طلبة الكلية دراستها والنجاح فيها.متطلبات الكلية:

 هي مساقات محددة يجب على جميع طلبة الدائرة دراستها والنجاح فيها. متطلبات الدائرة:

 هي مساقات مقررة في الخطة الدراسية لتخصص مججا، ويجب على الطججالباملتطلبات اإلجبارية:
دراستها والنجاح فيها. 
 هي مساقات مقججررة في الخطججة الدراسججية لتخصججص معني يختججار الطججالباملتطلبات االختيارية:

من بينهججا عججدداً معينججاً من املسججاقات وفقججاً لربنججامج القسججم  ويجب على الطججالب دراسججتها والنجججاح
فيها. 

 أسججبوعاً في16 موضججوع درايس نظججري أو عملي أو نظججري وعملي يدرسججه الطججالب ملدة املستتاق:
 أسابيع في الفصل الصيفي ( وقد يكون املساق ساعة واحدة أو ساعتني أو8الفصل الدرايس ) أو 

أكرث وذلك حسب الخطة الدراسية لكل دائرة أو تخصص.
: ساعة دراسية أسبوعية نظرية أو ساعتني عمليتني على األقل ) في املختججرب أوالساعة املعتمدة

 أسبوعاً.16التدريب العملي ( وذلك ملدة 
: تشمل عدداً من الدوائر تقدم برامج دراسية تؤدي إلى درجة البكالوريوس.الكلية

: دائرة أكاديمية تشججمل تخصججص واحججد أو أكججرث تقججدم بججرامج تعليميججة محججددة تججؤدي إلىالدائرة
درجة علمية.

: مجموعججة من املواد التعليميججة في حقججل واحججد يججؤدي النجججاح فيهججا إلى الحصججول علىالتخصص
درجة علمية.

: سحب الطالب لتسجيله ملساق معني في فرتة السحب واإلضافة.االنسحاب
: إضافة الطالب ملساق في فرتة السحب واإلضافة.  اإلضافة 

: هي مساقات محددة يجب على الطالب دراستها والنجاح فيهججااملتطلبات السابقة ملساق درايس
قبل تسجيل الطالب لذلك املساق وفق الخطة الدراسية.

: هي مسججاقات محججددة يجب على الطججالب دراسججتهااملتطلبات املزتامنةت )املرافقة( ملساق درايستت
في فصل سابق أو تسجيلها في نفس الفصل الدرايس الذي يسجل فيه لججذلك املسججاق وفججق الخطججة

الدراسية.
 %( فما فوق في املساق. 60: حصول الطالب على عالمة )عالمة النجاح في املساق

 %( ) يعمل بهذا التعديل اعتبججاراً من بدايججة45 هو الحد األدنى لعالمة الرسوب )الصفر الجامعي:
 (.2006/2007الفصل الدرايس الثاني من العام األكاديمي 

: في حالججة انقطججاع الطججالب عن الججدوام والتسجججيل في الجامعججة بججدون تأجيججلإعتتادة االنتظتتام
للدراسة وبعذر قاهر لفصل درايس واحد أو أكرث ، برشط أن ال يتجاوز الحد األقىص املسججموح بججه

لتأجيل الدراسة في الجامعة. 
% في الفصججل55 هججو طججالب مفصججول بسججبب تججدني معدلججه الفصججلي عن الطتتالب املفصتتول مؤقتتتاً:

الدرايس األول له، وحاصل على اسججتثناء من مجلس العمججداء لالنتظججام ملدة فصججل أكججاديمي واحججد
لتعديل وضعه األكاديمي.

: الطالب الزائر هو طالب منتظم في جامعته األصليةالطالب الزائر لجامعة بوليتكنك فلسطني
ولكنه يلتحق بصفة مؤقتة بجامعة بوليتكنك فلسطني لدراسة مساقات محججددة وبعججد االنتهججاء من

هذه املساقات ال تلزتم الجامعة بقبوله أو تحويله في أي برنامج أكاديمي.
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Student نظتتام تبتتادل الطالب متتع الجامعتتات األختترى) Mobility Graduates Union هججو نظججام يسججمح(:تت
بتبادل الطلبة لدراسة فصل أو عام أكاديمي في جامعة أخججرى معججرتف بهججا وتعتمججد نظججام دراسججة

تقبله جامعة بوليتكنك فلسطني، ويهدف من هذا النظام رفججع األداء األكججاديمي، وتعزيججز املهججارات 
للطلبة. الشخصية والتبادل الثقافي 
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نظام القبول 

: الطلبة الجدد  
يتم االعالن عن موعد تقديم طلبات االلتحاق بعججد صججدور نتججائج الثانويججة العامججة حيث يتم قبججول

الطلبة الجدد والتحاقهم بالجامعة مججع بدايججة الفصججل االول من كججل عججام درايس، كمججا ويتم قبججول أعججداد
محددة في الفصل الثاني وفي الفصل الصيفي.

يتم قبول الطلبة في التخصصات املختلفة رشيطة أن يكون الطججالب حاصججالً على شججهادة الدراسججة
الثانويججة العامججة أو مججا يعادلهججا  ويكججون على أسججاس املعججدل التنافيس ضججمن املقاعججد املخصصججة لكججل

تخصص وحسب تعليمات وأنظمة وزارة التعليم العالي اليت تقرر بهذا الخصوص.
يتم قبول الطلبة من حملة الثانوية العامة من دول عربية أو أجنبية حسب تعليمججات الججوزارة بهججذا

الخصوص.
يتم قبول الطلبة الفلسطينيني الحاصلني على شهادة البجروت، حيث يتم احتسججاب املعججدل حسججب

املواد التعليمية وعدد الوحدات لتحديد التخصصات اليت يمكن للطالب االلتحاق بها.
في حال تم القبول في كليججة الهندسجة على الجدوائر يتم الفجرز على التخصصججات بعجد نهايججة السجنة

األولى وعلى أساس تنافيس.
يتم قبول الطلبة من حملة الثانوية العامة من دول عربية أو أجنبية حسب تعليمججات الججوزارة بهججذا

الخصوص.
يتم قبول الطلبة الفلسطينيني الحاصلني على شهادة البجروت، حيث يتم احتسججاب املعججدل حسججب

املواد التعليمية وعدد الوحدات لتحديد التخصصات اليت يمكن للطججالب االلتحججاق بهججا. ويلججزتم الطججالب
بزتويد عمادة القبول والتسجيل نسخة مرتجمة عن شهادة البجروت ومصدقة من الوزارات املعنية في

الداخل ومن الخارجية والتعليم العالي الفلسطيين.

:رشوط االلتحاق لحملة شهادة البجروت  
 يشرتط على حامل شهادة البجروتج والذي يرغب بااللتحاق باحد الربامج الدراسية في جامعة

بوليتكنك فلسطني مايلي:
أن يكون من الناطقني باللغة العربية كلغة أُّم.أ.
أن يكون رقم هويته املرفق في شهادة البجروت مطابق لرقم الهوية اليت يحملها وليسب.

رقما مؤقتا.
أن يحمل استحقاق يفيد باجتياز امتحان البجروت بنجاح )زكاي أو زكئيت(.ت.
 وحدة تعليمية كحد ادنى بنجاح.20أن يكون حاصال على ث.
أن يحرض النسخه االصلية ونسخة مرتجمهج عن كشف النتائج من جهة معتمدة.ج.

:معادلة فرع الثانوية لحملة شهادة البجروت  
يمكن إعتبار الطالب الحاصل على شهادة البجروت ضمن الفرع العلمي إذا حقق أحدأ.

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

إذا لم يحقق الطالب أي من الرشطني املذكورين في الفقرة )أ( فإنه يعترب ضمن فرعب.
العلوم االنسانية.

الجدول املرفق يحدد املواد التعليمية اليت يمكن إعتبارها من ضمن الوحداتج العلمية.ت.

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

يتم احتساب املواد التعليمية اليت إجتازها الطالب في امتحان البجروتج فقط وليست تلكأ.
اليت درسها الطالب في املدرسة.

 يتم رضب عالمة كل مادة تعليمية بعدد الوحدات ويضاف الى الناتج قيمة ثابتة كماب.
يلي:

 فانه ال يضاف أي يشء3اذا كان عدد وحدات املادة التعليمية أقل من وحدات -
للعالمة.

 عالمه.12 وحدات فانه يضاف 3اذا كان عدد وحدات املادة التعليمية -
 عالمه.20 وحدات فانه يضاف 4اذا كان عدد وحدات املادة التعليمية -
 عالمه.30 وحدات فانه يضاف 5اذا كان عدد وحدات املادة التعليمية -

املعدل النهائي يساوي مجموع الناتج من الفقرة )ب( مقسم على مجموع الوحداتت.
املحتسبة.

: العبء الدرايس  
( سججاعة18- يكججون الحججد األعلى للعبء الدرايس للطججالب املنتظم في الفصججل الدرايس )1

( ساعات معتمدة.10معتمدة وفي الفصل الصيفي يكون الحد األعلى )
( سججاعة معتمججدة21- يجوز أن يتعدى عدد الساعات املعتمججدة في الفصججل الدرايس إلى )2

وبموافقة رئيس الدائرة واملرشف األكاديمي في إحدى الحالتني التاليتني:
% وان ال يقل معدله الرتاكمي80أ-أن ال يقل معدل الطالب الفصلي في الفصل السابق عن 

% أيضاً.80عن 
( سججاعة معتمججدة في فصججل21ب-أن يكون تخرج الطالب متوقفاً على السماح له بدراسة )

التخرج أو في الفصل الذي يسبق فصل التخرج.
 سججاعه في حججال11ج_ وفي الفصلل الصيفي يجوز ان يتعدى عدد الساعات الى 

 ساعه.11توقف تخرج الطالب في ذلك الفصل على تسجيل 
( سججاعة12- يكججون الحججد األدنى للعبء الدرايس للطججالب املنتظم في الفصججل الدرايس )3

معتمدة ويستثىن من ذلك الطالب الذي يتوقف تخرجه في نهاية ذلك الفصل على دراسة
عدد أقل من الساعات.
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: مدة الدراسةت   
- الحد األدنى ملدة الدراسة لنيل شهادة البكالوريوس للطججالب  في كليججة الهندسججة أربججع1

سنوات ، والكليات غري الهندسية ثالث سنوات . والسنة الدراسية تعين فصلني دراسيني
عاديني إجباريني وفصل صيفي اختياري.

- ال يجوز أن تزيد املدة اليت يقضيها الطالب مسجججالً في الدراسججة للحصججول على درجججة2
البكالوريوس على سبع سنوات دراسية في كلية الهندسة وست سنوات في الكليات غججري

الهندسية.
- يصنف الطلبة حسب املستويات التالية :3
سنة أولى. س.م33حىت -
سنة ثانية.67 وحىت 34من -
سنة ثالثة.101 وحىت 68من -
سنة رابعة.135 وحىت 102من -
سنة خامسة.136أكرث من -

: املواظبة والدوام  
- تشجججرتط املواظبجججة لجميجججع طلبجججة جامعجججة بوليتكنيجججك فلسجججطني في كجججل املحارضات1

واملناقشات والساعات العملية حسب الساعات املقررة لكل مادة في الخطة الدراسية. 
- يسمح للطالب بالتغيب في أي مادة تعليمية محارضتني نظريتني أو ما يعادلهما لكل2

سججاعة معتمججدة وإذا تجججاوز الحججد املسججموح بججه للغيججاب يحججرم من التقججدم المتحججان نهايججة
الفصل لتلك املادة وتعترب نتيجته في تلك املادة صفراً .

- إذا غججاب الطججالب  في أي مججادة تعليميججة أربججع محارضات نظريججة أو مججا يعادلهججا لكججل3
سججاعة معتمججدة، بعججذر مقبججول يقججره عميججد الكليججة ورئيس الججدائرة، وعليججه يعتججرب الطججالب
منسحباً بدون رسوب من املادة إذا تجاوز الحد املسموح به للغياب بعججذر، على أن يتقججدم

الطالب بطلب خطي بذلك.

: السحب واإلضافة  
- يسمح للطالب باالنسحاب من مواد تعليمية سجل لها وتسجيل مواد بدالً منهججا وذلججك1

خالل األسبوع األول من بداية الفصل الدرايس وال يفقد حقه في الرسوم املدفوعة.
- إذا انسحب الطالب من مادة ما بعد األسججبوع األول وقبججل نهايججة األسججبوع العارش من2

بدء الدراسة فان تلك املادة ال تحسب في معدله الفصلي ولكنها تظهر في سجججله وتعطى
( ويفقد حقه في رسوم تلك املادة.Wله عالمة انسحاب )

- إذا لم ينسججحب الطججالب خالل املدة املذكورة في البنججد األول والثججاني من هججذه الفقججرة3
يعترب ملزتماً باملواد اليت سجلها.

- في  حالججه  االنسججحاب ال يجججوز أن يقججل عججدد السججاعات املسجججل لهججا الطججالب عن الحججد4
األدنى للعبء الدرايس املسموح به وفق التعليمات.
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- إذا انسحب الطالب من مادة ما بعد األسبوع العارش من بدء الدراسة أو تجاوز غيابه5
% في45( انسججحاب برسججوب وتججدخل العالمججة WFعن الحد املسموح به ترصد له عالمججة )

حساب معدله.
) يعمججل بهججذا التعججديل اعتبججاراً من بدايججة الفصججل الدرايس الثججاني من العججام األكججاديمي

2006/2007.) 

 نظام رد األقساط  
أ-يعترب التقويم االكاديمي املعلن للجامعة هو املرجعية عند تطججبيق هججذا النظججام لتحديججد االسججابيع
الدراسية وتواريخها برصف النظر عن تاريخ إلتحاق الطالب أو تاريخ تسجيله أو تاريخ إنتظامه

في الدراسة.
ب-) للطلبة الجدد فقط (:-

% من القسط باإلضافة إلى رسوم التسجيل من الطالب الذي ينسحب قبل بداية العام20- يحسم 1
الدرايس.

% من القسط باإلضججافة إلى رسججوم التسجججيل من الطججالب الججذي ينسججحب في األسججبوع25- يحسم 2
األول من بداية  العام الدرايس.

- ال يعاد للطالب أي يش بعد مرور أسبوعيني دراسيني.3
ج- للطلبة الجدد والقدامى:-

% من القسط باإلضججافة إلى رسججوم التسجججيل من الطججالب الججذي ينسججحب في األسججبوع50- يحسم 1
الثاني من بداية  العام الدرايس.

- ال يعاد للطالب أي يشء بعد مرور أسبوعني دراسيني.2

:تأجيل الدراسة  
- يجوز تأجيل دراسة الطالب ملدة ال تزيد بمجموعها عن سنتني دراسيتني سججواء كججانت1

متقطعة أو متصلة.
- على الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته بموجب رسوم محججددة من الججدائرة املاليججة2

إلى رئيس الدائرة في مدة أقصاها أسججبوع من بدايججة الفصججل الدرايس ويحججول الطلب إلى
عمادة القبول والتسجيل بعد رفض أو موافقة رئيس الدائرة إلجراء الالزم.

- ال تحتسب مدة التأجيل من الحد األعلى لسنوات التخرج.3
- إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل اليت ووفق عليها يعترب تاركاً للدراسة ، ويجججوز لججه أن4

يتقججدم بطلب جديججد لاللتحججاق بالجامعججة  وفي حالججة قبولججهج يعامججل أكاديميججاً مثججل الطلبججة
املحولني.

- ال يجججوز تأجيججل دراسججة الطججالب الجديججد أو املنتقججل إال بعججد ميض فصججل درايس واحججد5
على دراسته في الجامعة.

- يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكليججة باالنسججحاب من جميججع املواد الججيت سجججلها6
لذلك الفصل بوجود عذر قاهر، وبعد موافقة العميججد بتنسججيب من رئيس الججدائرة واملرشف
األكاديمي على ذلك تعترب دراسته في ذلك الفصل مؤجله، وعلى الطالب أن يتقدم بمثججل

هذا الطلب قبل نهاية األسبوع الثاني عرش من الفصل الدرايس.
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:إعادة املساقات   
% فأكرث.70- ال يجوز للطالب إعادة دراسة أي مساق حصل فيه على عالمة 1
- إذا أعاد الطالب دراسة مادة نتيجة رسوبه فيها تحسججب في معدلججه الججرتاكمي العالمججة2

الجديدة فقط وتظهر في سجل تحصيله األكاديمي عالمات جميع املساقات اليت درسها.
- في حالة إعادة الطالب لدراسة مساق ما بسبب الرسوب أو لرفع املعدل الرتاكمي فان3

ساعات تلك املادة تدخل في حساب عدد الساعات املطلوبة للتخرج مرة واحدة.
- إذا أعاد طالب دراسة مساق ما بسبب الرسوب أو لغرض رفع املعدل فججان العالمججة الثانيججة هي4

اليت تدخل في حساب املعدل الرتاكمي وتحذف العالمة األولى من احتساب املعدل، مع بقاء ظهججور
العالمة األولى والثانية في كشف عالمات الطالب. 

 عند الرسوب في املساق في1R- عند التخرج يرصد في كشف عالمات الطالب عالمة  5
 عنججد الرسججوب في املسججاق للمججرة الثانيججة. ) يعمججل بهججذا التعججديل2Rاملرة األولى وعالمججة 

(.2006/2007اعتباراً من بداية الفصل الدرايس الثاني من العام األكاديمي 

: االمتحانات   
- تشتمل العالمة النهائية ألي مساق على أعمال الفصل )امتحانني كتججابيني على األقججل1

يعلم بهما الطلبة قبل موعد عقدهما بأسبوع على األقل، تقارير وأبحاث ونشججاط صججفي(،
إضافة إلى االمتحان النهائي الذي يعقد مرة واحده في نهاية الفصل ويكون شججامالً ملقججرر

املساق كامالً.
- يجوز للطالب تقديم طلب مراجعة عالمججة امتحججان نهججائي ملسججاق مججا في مججدة أقصججاها2

ثالثة أيام من تاريخ إعالن النتائج النهائية بعد دفع الرسوم املقررة في الدائرة املالية.
- كل من يتغيب عن االمتحان النهائي املعلن تعترب عالمته في ذلك املساق صفراً.3

 ( مججع وجججود عججذر قججاهرI- يسججمح للطججالب بعقججد امتحججان تكميلي ) في حالججة العالمججة 4
مقبول من عميد الكلية بعد دفع الطالب الرسوم املقججررة في الججدائرة املاليججة ويتم تصججحيح

، على أن ال يتجاوز األسبوع األول من بداية الفصل التالي .90االمتحان من 
( غري مكتمل للمادة اليت يتغيب فيها الطججالب عن االمتحججان النهججائيI- تسجل مالحظة )5

بعججذر مقبججول وتحججول تلقائيججاً إلى صججفر الكليججة إذا لم يتقججدم الطججالب لالمتحججان التكميلي
املذكور في الفقرة السابقة.

: احتساب املعدالت   

- املعدل الفصلي :1
يحسججب املعججدل الفصججلي بقسججمة مجمججوع النقججاط النججاتج عن رضب عالمججة املسججاق بعججدد سججاعاته
املعتمدة في جميع املساقات املسجججل لهججا الطججالب في الفصججل مقسججوماً على مجمججوع عججدد السججاعات

املعتمدة لتلك املساقات وتقريب تلك النتيجة ألقرب مزنلة عرشية.

- املعدل الرتاكمي :2
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يحسججب املعججدل الججرتاكمي بقسججمة مجمججوع النقججاط النججاتج عن رضب آخججر عالمججة للمسججاق
بعججدد سججاعاته املعتمججدة لجميججع املسججاقات الججيت كججان الطججالب قججد سجججل لهججا مقسججوماً على
مجموع عدد الساعات املعتمدة لتلك املساقات وتقرب تلك النتيجة ألقججرب مزنلججة عرشية.
) إذا أعججاد الطججالب مسججاقاً من املسججاقات ألي سججبب تججدخل نقججاط العالمججة الثانيججة للمسججاق
املعاد في املعدل الرتاكمي وتحذف نقاط العالمة األولى كمججا تقججرر العالمججة الثانيججة نجججاح

الطالب أو رسوبه ألغراض إنهاء املتطلبات وتظهر العالمتان في الكشف (.

- املعدل الرتاكمي في التخصص :3
يحسب املعدل الرتاكمي في التخصججص بقسججمة مجمججوع النقججاط النججاتج عن رضب عالمججة
املساق بعدد ساعاته املعتمدة لجميع مساقات متطلبججات التخصججص الججيت كججان الطججالب قججد
سجل لها مقسوماً على جميع عدد الساعات املعتمدة لتلك املساقات وتقريب تلك النتيجججة
ألقرب مزنلة عرشية. ) إذا أعاد الطالب مسججاقاً من مسججاقات التخصججص ألي سججبب تججدخل
نقاط العالمة الثانية للمساق املعاد في املعدل الرتاكمي للتخصص وتحذف نقاط العالمة
األولى كما تقرر العالمة الثانية نجاح الطالب أو رسوبه ألغراض إنهاء متطلبات التخججرج

.)

: تصنيف العالمات واملعدالت   

أ- عالمات املساقات :
 ممتاز100%  -  90
 جيد جدا89%  -  80
 جيد79%  -  70
 مقبول69%  -  60

% راسب60اقل من 

ب- نظام التقادير حسب املعدل الرتاكمي :
% فأكرث في املعدل90 فأكرث امتياز عالي برشط حصول الطالب على تقدير 90%

التخصيص )يعمجججل بهجججذا التعجججديل اعتبجججاراً من بدايجججة الفصجججل الدرايس األول من العجججام
 ( .2011/2012األكاديمي 

ممتاز 89.9 وحىت 85من 
جيد جدا84.9 وحىت 78من 
جيد *77.9 وحىت 71من 
متوسط70.9 وحىت 68من 
مقبول67.9 وحىت 65من 

* ) يعمججل بهججذا التعججديل اعتبججاراً من بدايججة الفصججل الدرايس الثججاني من العججام األكججاديمي
2006/2007.) 

:تحذير الطالب أكاديميا   
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يوجه للطالب تحذيراً أكاديمياً في الحاالت التالية :
%  في أي فصل من الفصول باستثناء الفصل األول.65إذا تدنى معدله الرتاكمي عن .1
 سججاعة معتمججدة من مججواد18% بعد دراسته مججاال يقججل عن 70إذا تدنى معدله التخصيص عن .2

التخصص. 
) يعمجججل بهجججذا التعجججديل اعتبجججاراً من بدايجججة الفصجججل الدرايس الثجججاني من العجججام األكجججاديمي.3

2010/2011.) 
 ساعة معتمدة وهو محذر أكاديمياً، إال انه يسمح لججه15ال يجوز للطالب أن يسجل أكرث من .4

 ساعة إذا توقف تخرجه عليها في الفصل األخري. 18بتسجيل 
على الطالب املحذر أكاديمياً أن يزيل جميع األسباب املوجبججة للتحججذير األكججاديمي واملذكورة.5

في البنججدين  السججابقني في الفصججل الججذي يلي الفصججل الججذي حصججل في نهايتججه على التحججذير
األكاديمي.

 :ًفصل الطالب أكاديميا   
يفصل الطالب أكاديمياً من الجامعة في الحاالت التالية:

إذا أخفق في إزالة التحذير األكاديمي بعد مرور فصلني دراسيني..1
إذا استنكف عن إتمام إجراءات التسجيل في أي فصل من الفصول..2
إذا استنفذ املدة القصوى للدراسة املنصوص عليها في هذه التعليمات..3
%( في الفصل الدرايس األول.55إذا حصل الطالب على معدل فصلي أقل من ).4
%( بعججد نهايججة أي فصججل من الفصججول بعججد55إذا حصل الطالب على معدل تججراكمي أقججل من ).5

الفصل األول.
% من80إذا استحق الطالب الفصل األكاديمي من الجامعة وكان قججد أنهى بنجججاح مجا نسججبته .6

الساعات املطلوبة في خطة تخصصه فانه يسمح له بمتابعة الدراسة برشط إزالة التحججذير
األكججاديمي والتخججرج خالل ثالثججة فصججول دراسججية متتاليججة على أن ال يتجججاوز مججدة الدراسججة

املسموح بها مسجالً في الجامعة وإال يفصل من الجامعة نهائياً.
ال يسججمح للطججالب الججذي يفصججل أكاديميججاً من كليججة أن يبقى مسجججالً في نفس الكليججة وعليججه.7

التحويل لكلية أخرى إذا رغب باالستمرار في الدراسة في الجامعة.
يُسمح للطالب املفصول أكاديمياً بسججبب التحججذير األكججاديمي األخججري على املعججدل التخصيص.8

%( التحويججل إلى تخصججص آخججر داخججل الكليججة ملرة65)على ان ال يتدنى معدله الججرتاكمي عن 
واحدة فقط رشيطة أن يكون محققججاً لرشوط القبججول املعمججول بهججا سججنة التحججاق الطججالب في
الجامعة.)يُعمل بهذا التعديل اعتباراً من بدايججة الفصججل الدرايس الثججاني من العججام االكججاديمي

2010/2011.)
%55يستطيع الطالب املفصول في الفصل الدرايس األول له بسبب تدني معدله الفصلي عن .9

التقدم بطلب إلكمال دراسته ضمن املحددات التالية:
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.التقدم بطلب خطي وفق نموذج معد لذلك
الحصججول على موافقججة مجلس العمججداء بنججاء على توصججية الكليججة لتغيججري وضججع

الطالب األكاديمي من مفصول إلى مفصول مؤقت.
 على األقجججل في نهايجججة الفصجججل65يجب حصجججول الطجججالب على معجججدل تجججراكمي %

الدرايس املمنججوح لججه اسججتثناًء.) يحسججب املعججدل الججرتاكمي للطججالب املحججول )لهججذا
الغرض(، للمساقات اليت درسها بعد التحويل.(

إذا حصججل الطججالب على املعججدل املطلججوب يسججتطيع إكمججال دراسججته ويتم تغيججري
وضعه األكاديمي إلى منتظم.

إذا اخفق الطالب في تحقيججق املعججدل املطلججوب يتم تثججبيت وضججعه األكججاديمي إلى
مفصول ويعترب مفصوالً بشكل نهائي من الكلية.

الطالب يستطيع استخدام هذه الفرصة مرة واحدة فقط طيلة فججرتة دراسججته في
الجامعة.

:التحويل داخل جامعة بوليتكنيكت فلسطني  

االنتقال من كلية إلى كلية : يجوز االنتقال وفقاً للرشوط التالية:أ- 
يجوز انتقال الطالب من كليججة إلى كليججة أخججرى في بوليتكنيججك فلسججطني إذا تججوافر لججه مقعججد-1

شاغر في الكلية اليت يرغب في االنتقال إليها، على أن يتم االنتقال مججع بدايججة فصججل درايس
فقط بناء على طلب خطي يقدمه الطالب لعمادة القبول والتسجيل قبل أسججبوعني من بدايججة

الفصل.
أن يكون مستوفياً لرشوط القبول لتلك الكلية.-2
تحسججب للطججالب جميججع متطلبججات الجامعججة الججيت درسججها باإلضججافة إلى املواد الججيت يختارهججا-3

بالتنسججيق مججع رئيس الججدائرة واملرشف األكججاديمي من املواد الججيت درسججها في الكليججة املنتقِججل
منهججا وتكججون ضججمن الخطججة الدراسججية للكليججة املنتقججل إليهججا، وتججدخل عالمججات تلججك املواد في

معدل الطالب.
( سججاعة معتمججدة15يحسم فصل درايس واحد من الحد األعلى لسنوات التخججرج مقابججل كججل )-4

تحسب للطالب املنتقل.
يعامل الطالب املنتقل معاملة الطالب املستجد وذلججك لغايججات التأجيججل واإلنججذار والفصججل من-5

الكلية. 

ب- تغيري التخصص ضمن الكلية الواحدة:
يجوز تغيججري الطججالب لتخصصججه ضجمن الكليججة الواحججدة في جامعججة بوليتكنيججك فلسججطني إذا-1

توافر له مقعد شاغر في التخصص الذي يرغب في التحويل إليه،ج على أن يتم التحويججل مججع
بداية فصل درايس فقط بناء على طلب خطي يقدمه الطالب لعمادة القبول والتسجججيل قبججل

أسبوعني من بداية الفصل.
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يشرتط أن يكون مستوفياً لرشوط القبول في التخصص الذي يرغب في التحويل إليه. -2
تحسججب للطججالب جميججع متطلبججات الجامعججة والكليججة الججيت درسججها باإلضججافة إلى املواد الججيت-3

يختارهجججا بالتنسجججيق مجججع رئيس الجججدائرة واملرشف األكجججاديمي من املواد الجججيت درسجججها في
التخصص املحِول منه وتكون ضمن الخطة الدراسية للتخصص املحول إليه وتدخل عالمات

تلك املواد في معدل الطالب.
( سججاعة معتمججدة15يحسم فصل درايس واحد من الحد األعلى لسنوات التخججرج مقابججل كججل )-4

تحسب للطالب املنتقل.
يعامل الطالب املنتقل معاملة الطالب املستجد وذلججك لغايججات التأجيججل واإلنججذار والفصججل من-5

الكلية. 

:الطلبة املحولني من خارج جامعة بوليتكنيكت فلسطني  
يقبل الطلبة الذين يرغبون في االنتقال إلى جامعة بوليتكنيك فلسطني في حالة

وجود مقاعد لهم حسب الرشوط التالية:
استيفاء رشوط القبول في جامعة بوليتكنيك فلسطني .-1
أن يكججون التحويججل من جامعججة أو كليججة تعججرتف بهججا جامعججة بوليتكنيججك فلسججطني وتكججون-2

الدراسة فيها وفق نظام املواظبة واالنتظام.
 سججاعة معتمججدة أو سججنة30أن يكون الطالب قد أتم في الجامعة املحول منهججا مججا ال يقججل عن -3

% أو عن تقدير جيد.70دراسية بنجاح وان ال يقل معدلهج الرتاكمي في تلك الجامعة عن 
تقوم لجان مختصة في دوائر الجامعة بمعادلة املساقات للطالب املحول لنظرياتها في خطة-4

التخصص املحول إليججه ووفقججا للنظججام الخججاص بمعادلججة املسججاقات بحيث ال يتجججاوز مجمججوع
% من السججاعات املطلوبججة للتخججرج وال60عججدد السججاعات املحتسججبة للمسججاقات املحولججةج عن 

% من متطلبات التخصص .50يحسب أكرث من 
ال تدخل عالمات املساقات املحولةج في املعدل الرتاكمي في جامعة بوليتكنيك فلسطني.-5
( سججاعة معتمججدة15يحسم فصل درايس واحد من الحد األعلى لسنوات التخججرج مقابججل كججل )-6

تحسب للطالب املنتقل
يعامل الطالب املنتقل معاملة الطالب املستجد وذلججك لغايججات التأجيججل واإلنججذار والفصججل من-7

الكلية .
أن ال يكون الطالب مفصوالً أكاديمياً من جامعته.-8

:احتساب املواد املحولة  
تعترب املواد املطروحة لدرجة البكالوريوسج هي املرجججع من حيث عججدد السججاعات املعتمججدةج و-1

أسماء املواد واملحتوى والساعات الزمنية النظرية والعملية.
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%(.80يجب أن يتطابق محتوى املادة املحولة مع نظريتها في الجامعة بما ال يقل عن )-2
يمكن إحتساب املادة إذا توافق محتواها مع محتوى أكرث من مادة من املواد املحولة.ج-3
%( أو تقدير جيد.70ال تحتسب املادة إذا كانت عالمتها اقل من )-4

 :هو مساق يطرح وملرة واحده وفق الرشوط التالية:-ج  املساق البديل
إذا توقف إحتمال تخرج الطالب على مساق واحد، وكان هذا املساق غري مطروح في الفصججل الججذي
يتخرج فيه الطالب، أو إذا كان املساق مطروحاً ويتعارض مع مساق إجباري آخججر، فلعميججد الكليججة
بعد اخذ رأي رئيس الدائرة أن يوافق على أن يدرس الطالب مساق آخر مماثالً بديالً عنه على أن

يعلم عميد القبول والتسجيل بذلك.
: مشاريع التخرج   

يعطى طالب مشاريع التخرج من اجججل إنهججاء مشججاريعهم ومناقشججتها فججرتة أسججبوعني منأ.
موعد نهاية االمتحانات الفصلية للفصل الدرايس.

عند التقييم ملرشوع التخرج إذا وجد املرشف واللجنة املختصة أن هناك بعض النواقصب.
(Wفي مرشوع التخجججرج يمكن تغطيتهجججا خالل الفصجججل التجججالي يعطى الطجججالب عالمجججة )

منسحب في هذا الفصل.
يعطى الطالب فرصة للتسجيل للمرشوع مرة أخججرى مججع دفججع الرسججوم املطلوبججة على أنت.

ينهي متطلبججات املرشوع في هججذا الفصججل وغججري ذلججك يعتججرب الطججالب راسججباً في املرشوع
ويعطى الصفر الجامعي. 

: التختترج  
يمنح الطالب درجة البكالوريوس من الجامعة لدى استيفائه رشوط التخرج التالية:

إذا أتم بنجاح دراسة جميع املواد التعليمية املطلوبة منه وحصل في جميعها على عالمة ال-1
%.60تقل عن 

%.65الحصول على معدل تراكمي عام ال يقل عن -2
%.70الحصول على معدل تراكمي تخصيص ال يقل عن -3
أن ينهي متطلبات التدريب امليداني املقرر في تخصصه.-4
أن ينهي متطلبات العمل التطوعي. -5

: منح التفوق  
تعطى منح التفوق لطلبة الجامعة على النحو التالي :-

- إعفاء من كامل رسوم الساعات املعتمدة املسجلة كمنحة تفوق للطلبججة الججذين يحققججون1
2011/2012الرشوط التالية: )يعمل بهذا التعديل إعتباراً من بداية الفصل الدرايس الثاني 

.)
 95أن يكون الطالب حاصالً على معدل فصلي أكرب من أو يساوي.%
 ساعة معتمدة على األقل.15أن يكون الطالب ناجحاً في 
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.أن ال تكون قد صدرت بحق الطالب أية عقوبات تأديبية خالل الفصل الذي تفوق فيه
.يستفيد الطالب من منحة التفوق في الفصل الذي يلي فصل التفوق
الطججالب الججذي حصججل على منحججة تفججوق وحصججل على منحججة أخججرى لنفس الفصججل يعطى

املنحة األعلى.
( رسججوم السججاعات املعتمججدة املسجججلة كمنحججة تفججوق للطلبججة الججذين يحققججون2/3- إعفاء من ثلججيث )2

الرشوط التالية:-
 95% وأقل من 90أن يكون الطالب حاصالً على معدل فصلي أكرب أو يساوي.%
 ساعة معتمدة على األقل.15أن يكون الطالب ناجحاً في 
.أن ال تكون قد صدرت بحق الطالب أية عقوبات تأديبية خالل الفصل الذي تفوق فيه
.يستفيد الطالب من منحة التفوق في الفصل الذي يلي فصل التفوق
الطالب الذي حصل على منحججة تفججوق وحصججل على منحججة أخججرى لنفس الفصججل يعطى

املنحة األعلى.
% من رسججوم السججاعات املعتمججدة املسجججلة كمنحججة تفججوق للطلبججة الججذين يحققججون40- إعفججاء من 3

الرشوط التالية:-
 87أن يكججون الطججالب حاصججالً على معججدل فصججلي أكججرب أو يسججاوي%

%.90وأقل من 
 ساعة معتمدة على األقل.15أن يكون الطالب ناجحاً في 
.أن ال تكون قد صدرت بحق الطالب أية عقوبات تأديبية خالل الفصل الذي تفوق فيه
.يستفيد الطالب من منحة التفوق في الفصل الذي يلي فصل التفوق
الطججالب الججذي حصججل على منحججة تفججوق وحصججل على منحججة أخججرى لنفس الفصججل يعطى

املنحة األعلى.

: الئحة الرشف   
يوضجججع الطجججالب على الئحجججة رشف رئيس الجامعجججة إذا حصجججل في نهايجججة أي فصجججل من-1

% حسججب رشوط منح التفججوق املشججار90الفصججول على معججدل فصججلي أكججرب من أو يسججاوي 
( من منح التفوق.1إليها في البند )

يوضع الطالب على الئحة رشف عميد الكلية إذا حصججل في نهايججة أي فصججل من الفصججول-2
% حسججب رشوط منح التفججوق املشججار إليهججا في87على معججدل فصججلي أكججرب من أو يسججاوي 

( من منح التفوق.2البند )

-:نظام املوازي  
يخضع طلبة النظام املوازي للرشوط التالية:-

أن ال تقل عالمة الطالب الججذي سججيقبل في التعليم املوازي عن أكججرث
 عالمات من معدل القبول في التخصص املعين.5من 
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يدفع الطججالب املوازي رسججوم الطججالب العججادي إذا حصججل على معججدل
% وملدة فصل واحد في الفصل الذي يليه.85فصلي ال يقل عن 

أن ال يقججل عججدد السججاعات املسجججلة عن الحججد األدنى املطلججوب ملنح
 ساعة معتمدة.15التفوق أي 

تطبق بججاقي قججوانني وأنظمججة القبججول والتسجججيل على طلبججة املوازي
أسوة بطلبة النظام العادي.

:)الطالب الزائر من/الى )جامعة بوليتكنك فلسطني  

أوال: إجراءات وضتتوابط املوافقتتة على دراستتة طلبتتة جامعتتة بوليتكنتتك فلستتطني في
جامعات أخرى كطلبة زائرين

يتوجب على الطلبججة الراغججبني في الدراسججة كطلبججة زائججرين في جامعججة أخججرى تعججرتف بهججا جامعججة
بوليتكنججك فلسججطني، الحصججول على موافقججة مسججبقة على ذلججك من عمججادة القبججول والتسجججيل في
جامعة بوليتكنك فلسطني وفق نموذج معد لهذا الغرض، وتتطلب املوافقة تقديم طلب الدراسة في

جامعة أخرى مشفوعاً باألوراق التالية:
وصف محتوى املساق املطلوب دراسته معتمداً من الجهججة املختصججة في الجامعججة األخججرى.1

وتقديمه إلى الدائرة أو القسم األكاديمي املعين.
فلسطني موجهجججاً الحصول على خطاب من عمادة القبول والتسجيل في جامعة بوليتكنك .2

إلى الجهة املختصة في الجامعة املستضيفة.
معايري املوافقة:

 ساعة معتمدة في جامعة بوليتكنك فلسججطني قبججل أن يتقججدم12أن يكون الطالب قد أنهى .1
بطلب للدراسة في جامعة أخرى كطالب زائر.

أن تكون هناك موافقة مسبقة من الدائرة أو القسم األكاديمي الذي يطرح املساق للطججالب.2
على دراسة املساق خارج الجامعة.

%( للجامعججات الججيت تعتمججد النظججام املئججوي أو70ان يحصل الطالب على االقل على عالمججة ).3
تقدير جيد( للجامعات اليت تعتمد نظم عالمججات اخججرى، حيث ال تعتمججد النتيجججة إذا كججانت

أقل من ذلك.
 سججاعات9يُسمح بالدراسة على هذا األساس ملدة فصججل درايس واحججد فقججط وبحججد أقىص .4

معتمدة طيلة فرتة دراسة الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطني.
-T-تُحتسجججب نتيججججة املسجججاق بسجججاعاته املعتمجججدة )دون العالمجججة( وترصجججد لجججه عالمجججة .5

transfereفي كشججف العالمججات، ويُعفى الطججالب من دراسججة املسججاق املعججادل لججه في 
 اعاله(.3جامعة بوليتكنك فلسطني. )اذا تحقق الرشط رقم 

ثانيا: إجراءات وضوابط املوافقة على دراستتة طلبتتة من جامعتتات اختترى في جامعتتة
بوليتكنك فلسطني كطلبة زائرين
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تعريف: الطالب الزائر هو طالب منتظم في جامعته األصلية ولكنه يلتحق بصججفة مؤقتججه بجامعججة
بوليتكنججك فلسججطني لدراسججة مسججاقات محججددة وبعججد االنتهججاء من هججذه املسججاقات ال تلججزتم الجامعججة

بقبوله أو تحويله في أي برنامج أكاديمي.

معايري التعامل مع الطالب الزائر:
أن يكون الطالب منتظماً من الناحية الدراسية في جامعة أخرى معرتف بها..1
أن يتم ترشيحه من قبل جامعته األصججلية لدراسججة مسججاقات محججددة، وتُرسججل نتائجججه في.2

نهاية الفصل الدرايس إلى الجهة املختصة في تلك الجامعة.
يتم تسجيل الطالب الزائر بعد االنتهججاء من عمليججات التسجججيل والسججحب واإلضججافة وذلججك.3

في املساقات اليت تتوفر فيها مقاعد شاغرة.

الوثائق املطلوبة اللتحاق الطالب الزائر:
خطججاب موجججه إلى عميججد القبججول والتسجججيل في جامعججة بوليتكنججك فلسججطني من جهججة.1

االختصاص في جامعته األصلية باملوافقةج على الدراسة في املساقات املطلوبججة في فصججل
درايس محدد.

صورة عن الوضع األكاديمي للطالب مصدقة من الجهة املختصة في جامعته األصلية..2
صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية..3

مالحظة هامة للطالب الزائر:
يدفع الطالب الزائر ضعف رسوم الساعة املعتمدة في جامعة بوليتكنك فلسطني دون أي.1

رسوم إضافية خاصة بالطلبة املنتظمني.
التسجيل وفججق نظججام الطججالب الزائججر ال يعججين قبججول الطججالب في الجامعججة كمججا أنججه ال يُلججزم.2

الجامعة بتحويله إليها.

( نظتتتتتام تبتتتتتادل الطالب متتتتتع الجامعتتتتتات األختتتتترى   Student  
Mobility Graduates Union  :)  

رشوط ابتعاث الطلبة على هذا النظام:
ان يكون الطالب منتظما بالدراسة في جامعة بوليتكنك فلسطني..1
ان يكون مستوى الطالب الدرايس سنة ثانية فما فوق..2
ان يكون تقدير معدل الطالب الرتاكمي جيد جدا على االقل..3
ان ال يكون الطالب قد حصل على تحذير اداري/سلوكي قبل االشرتاك في هذا النظام..4
ان اليكون الطالب محذرا اكاديميا في ذلك الفصل..5
ان يليب الطالب رشوط اللغة االنجلزيية للجامعة املضيفة..6
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الوافدين على هذا النظام: رشوط استقبال الطلبة 
ان يكون الطالب منتظما بالدراسة في جامعته..1
ان يكون مستوى الطالب الدرايس سنة ثانية فما فوق..2
ان يكون تقدير معدل الطالب الرتاكمي جيد جدا على االقل..3
ان يكون الطالب حاصل على موافقة خطية من جامعته..4
T-OFEL( نقطة على نظججام 500ان يكون مستوى الطالب في اللغة االنجلزيية مكافئا ل ).5

 او ما يعادلهما من امتحانات اخرى في اللغة االنجلزيية.ILET-S( على نظام 6او )

آلية إبتعاث الطلبة إلى جامعات أخرى
يتقدم الطالب الراغب بالدراسة في جامعة أخرى بطلب خطي لكليته وفججق النمججوذج املعججد

لهذا الغرض.
اذا حصل الطالب على موافقة الكلية يطلب منه ارفاق قائمه املساقات املنوي دراستها مججع

وصفها.
.يحول الطلب مع موافقة الكلية الى عمادة القبول والتسجيل
يلججزم الطججالب بزتويججد عمججادة القبججول والتسجججيل بسجججله االكججاديمي الرسججمي من الجامعججة

االخرى بعد إنهاءه مدة الدراسة املقررة.
الوافدين الى جامعة بوليتكنك فلسطني آلية إستقبال الطلبة 

يتقدم الطالب الراغب بالدراسة في جامعة بوليتكنك فلسطني بطلب خطي للكلية املعنيججة
وفق النموذج املعججد لهججذا الغججرض. ويقججوم بإرفججاق كافججة االوراق املطلوبججة لتلبيججة الرشوط

املنصوص عليها أعاله.
اذا حصججل الطججالب على موافقججه الكليججة يتم تحويلججه الى عمججادة القبججول والتسجججيل التمججام

إجراءات تسجيله.
املعاملة االكاديمية واملالية للطلبة املبتعثني:

.تحتسب مدة دراسة الطالب في الجامعة االخرى من املدة القصوى للدراسة في الجامعة
( إذا كانت نتيجة الطالب في املساق في الجامعة االخرى ناجحPassتُحتسججب نتيجججة ،)

( املسججاق بسججاعاته املعتمججدة )دون العالمججة( وترصججد لججه عالمججة   T-P T-ransfere with
(Pass،في كشف العالمات لججذلك املسججاق  وال تججدخل العالمججة في حسججاب املعججدل الججرتاكمي 

ويُعفى الطالب من دراسة املساق املحتسب له في جامعة بوليتكنك فلسطني. 
إذا لم يحصججل الطججالب على عالمججة النجججاح في املسججاق في الجامعججة االخججرى، يتم رصججد

( عالمة    (T-F T-ransfere with Fail)لججه في كشججف العالمججات لججذلك املسججاق  وال تججدخل 
( أن الطالب درس املسججاق ولم ينجحT-Fالعالمة في حساب املعدل الرتاكمي، وتعين عالمة )

فيه.
اذا لم يكن اشجججرتاك الطجججالب في الربنجججامج ضجججمن اتفاقيجججة تحجججدد املعاملجججة املاليجججة بني

الججججامعتني فجججان الطجججالب يتحمجججل كامجججل املصجججاريف والرسجججوم عن دراسجججته في الجامعجججة
املستضيفة.
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املعاملتتة االكاديميتتة واملاليتتة للطلبتتة الوافتتدين الى جامعتتة بوليتكنتتك فلستتطني من
جامعات أخرى:

يتم تزويد الطالب بسجله االكاديمي الرسمي من عمادة القبول والتسجيل بعد انتهاء مججدة
الدراسة املطلوبة.

اذا كان الطالب وافدا الى جامعة بوليتكنك فلسطني ضججمن اتفاقيججة تحججدد املعاملججة املاليججة
مع جامعته فان املعاملة تكون حسب االتفاقية، وإال فإن الطالب ملزم بدفع ضعف رسججوم

الساعات املعتمدة اليت يدفعها الطالب املنتظم في الجامعة.

:أحكام عامة  
يتحمججل الطججالب مسججئولية برنامجججه الدرايس من حيث : متطلبججات الجامعججة، متطلبججات الكليججة.1

والدائرة، متطلبججات التخصججص اإلجباريججة واالختياريججة والحججرة، ومججع ذلججك تعني لججه الجامعججة
مرشداً أكاديمياً يساعده على سالمة ذلك التخطيط واستكمال برنامجه وفق الخطة الدراسججية

املعتمدة.
القضايا األكاديمية ليست موضوعاً لتصويت الطلبة العام، إنها من صججالحيات نججائب الججرئيس.2

للشؤون األكاديمية وله السلطة النهائية.
يتولى رئيس الجامعة ونائب الرئيس للشججؤون األكاديميججة وعمججداء الكليججات  ورؤسججاء الججدوائر.3

واألقسججام  وعمججادة القبججول والتسجججيل تنفيججذ هججذه التعليمججات ومعالجججة أي حالججة تنشججأ عن
تطبيقها أو لم يرد عليها نص.

تلغي هذه التعليمات أي تعليمات صدرت في السابق تتعارض معها..4
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كلية الهندسةكلية الهندسة

الدراسات العلياالدراسات العليا

ماجستير هندسة 
الميكاترونكس

ماجستير هندسة 
الميكاترونكس

ماجستير هندسة 
االتصاالت

ماجستير هندسة 
االتصاالت

ماجستير هندسة 
الطاقة الكهربائية
ماجستير هندسة 
الطاقة الكهربائية

ماجستير علوم 
الطاقة المتجددة
ماجستير علوم 
الطاقة المتجددة

ماجستير الهندسة 
المعمارية/تصميم 

مستدام

ماجستير الهندسة 
المعمارية/تصميم 

مستدام

دائرة الهندسة 
المدنية 

والمعمارية

دائرة الهندسة 
المدنية 

والمعمارية

هندسة المبانيهندسة المباني

هندسة 
المساحة  

والجيوماتكس

هندسة 
المساحة  

والجيوماتكس

الهندسة 
المعمارية
الهندسة 
المعمارية

الهندسة المدنية 
والبنى التحتية

الهندسة المدنية 
والبنى التحتية

هندسة 
تكنولوجيا البيئة

هندسة 
تكنولوجيا البيئة

دائرة الهندسة 
الميكانيكية

دائرة الهندسة 
الميكانيكية

هندسة 
السيارات
هندسة 
السيارات

هندسة 
الميكاترونكس

هندسة 
الميكاترونكس
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كلية الهندسة في سطور

 انطالق أول برنجججامج بكجججالوريوس في كليجججة الهندسجججة في تخصجججص هندسجججة1990شجججهد العجججام 
السيارات في مجال الهندسة امليكانيكيججة، تبعججه برنججامج بكججالوريوس في تخصججص هندسججة أنظمججة

الحاسوب.

وبعد سنوات قليلة تم استحداث تخصصات أخرى، وذلك استجابًة لفلسفة واضججحة خطتهججا كليججة
الهندسة ترتكز على مبدأ التخصصججية والجمججع بني األسججاس النظججري والجججانب العملي التطججبيقي،
ولتلبية حاجات سوق العمل ورفده باملتخصصني في العلوم الهندسية املتطججورة من خالل تصججميم
برامج دراسججية رائججدة على مسججتوى التعليم الهنديس في منطقتنججا.  هججذا وقججد شججهد الجميججع بتمججزي
وكفاءة خريجي كلية الهندسة في جامعة بوليتكنك فلسججطني، وبججرز ذلججك من خالل دورهم الفاعججل
والخالق في شىت املجاالت واملواقع اليت شغلوها. وكان مستواهم الرفيع مججدعاة لزهججو وفخججر كليججة
الهندسة بهم. وقد تهيأ للكلية أن تتبججوأ موقعججاً رياديججاً في منظومججة التعليم الهنديس في فلسججطني،
حيث تججوفر فرصججة الدراسججة ملا ينججوف على ألفني وخمسججمائةج طالبججاً وطالبججة يتوزعججون على أربججع

دوائر وأقسام أكاديمية بتخصصاتها املختلفة

ترتكز سياسة كلية الهندسة على املرونة والديناميكية بما يتعلق بالخطط الدراسججية لتخصصججاتها
املختلفججة، إذ يتم تطججوير املسججاقات ملسججايرة املسججتجدات في عججالم الهندسججة، مججع تحسججس حاجججات
السوق واملجتمع املحلي، دون اإلخالل باملعايري العامليججة ملنح الججدرجات العلميججة. وفي سججبيل ذلججك

تتبع كلية الهندسة محورين هما:

الذي يعىن بجججوانب البحث والتصججميم والتحليججل، ويضججع األسججاس املتنياملحور النظري (1
باتجججاه الدراسججات العليججا، وقججد تمججزي خريجججو الكليججة في دراسججاتهم العليججا  في مختلججف

الجامعات العربية واألجنبية.
 الججذي يعججالج جججوانب التنفيججذ واإلرشاف والصججيانة واإلدارة، األمججر الججذياملحتتور العملي(2

يمهد السبيل النخراط الخريج في الحياة العملية.

وقججد أعججدت الكليججة في هججذا املجججال طيفججا شججامالً من املختججربات واملشججاغل الحديثججة املعججززة بطججاقم
إرشاف من املهندسني والفنيني املهرة. كما وتولي املتطلبات املختلفة عناية خاصة بتنمية مهججارات

االتصال واستخدام تكنولوجيا املعلومات في شىت املجاالت.

أهداف الكلية

املساهمة الفاعلة في تطوير مجمل مفهججوم التعليم الهنديس بمججا يتناسججب مججع التطججور العججاملي
في هذا املجال .

تقجججديم بجججرامج دراسجججية متنوعجججة وحديثجججة وعاليجججة الججججودة تجججرتقي إلى مسجججتوى متطلبجججات
املؤسسات املحلية والدولية.

توفري بيئة تساعد على تحقيق دراسة عالية املستوى ومغنية للفكر بحيث تجعججل الخججريجني
أكرث مراعاة واستجابة لحاجات السوق ومتطلبات املجتمع.

إطالع الطالب على آليجججات وتقنيجججات التعليم الجججذاتي والتنميجججة الذاتيجججة والتجججدريب والتعلم
املستمرين من خالل إتقان مجموعة واسعة من املهارات املنقولة.ج

48



كلية الهندسة 

تمكني الطالب من املشاركة في أبحاث منظمة تسمح لهم باكتساب خججربات بحثيججة بمسججاعدة
وإرشاف أساتذة من الكلية.

تأدية دور االمتياز في املهارات واملوارد والخربة الهندسية املطلوبة لتنمية وتعزيججز الصججناعة
.املحلية، بما في ذلك مواصلة توفري التنمية والتدريب املحرتفني

 .تعزيز دور البحث العلمي والتطوير في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة املستدامة
 .امليض قدماً في تنمية املهارات والقدرات الشخصية للخريجني
االستمرار في توطيد العالقة مع مؤسسات املجتمع املحلي وبناء عالقججة تكامليججة خاصججًة مججع

القطاعات اليت تُعىن بالعمل الهنديس. 
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دائرة الهندسة الكهربائية 
م بججدأ التججدريس في أول برنججامج هنديس للحاسججوب في فلسججطني لزتويججد املجتمججع1990منججذ عججام 

الفلسطيين بالكوادر الهندسية الالزمة في مجال هندسة أنظمة الحاسوب والذي كججان وال زال، على
رأس التطورات العلميججة والتكنولوجيججةج الحديثججة،ج فقججد تم تطججوير هججذا الربنججامج األكججاديمي لتخججرج
الدائرة مهنديس حاسوب يتقنون املهججارات والقججدرات الالزمججة لسججوق العمججل املحلي والججدولي،ج وهججذا

التخصص أصبح يتبع حالياً للكلية الجديدة ) كلية تكنولوجيا املعلومات وهندسة الحاسوب(. 

م كانت االنطالقة الثانية في الدائرة حيث تم البدء بتدريس برنامج هندسججة األتمتججة1994في عام 
الصججناعية لتوفججري الكججوادر الهندسججية الالزمججة لتطججوير الصججناعة في فلسججطني وتحريرهججا من قيججود
التطوير. حيث يتم من خالل برنامج هندسة األتمتة الصناعية إعداد املهندسني لتصميم وتشججغيل
وتطججوير أنظمججة التحكم واألنظمججة الصججناعية باسججتخدام أحججدث تقنيججات التحكم اآللي التقليججدي
واملحوسب. واستمرت الدائرة بطاقمها املمزي بدراسة احتياجججات وتطلعججات السججوق الفلسججطيين من

م البدء في تطبيق الربنامج الثالث في الججدائرة )هندسججة األجهججزة1997املهندسني حيث تم في عام 
الطبيججة( والججذي تم إعججداد خطتججه التعليميججة إلعججداد مهندسججني كهربججائيني متخصصججني في تصججميم

وتطوير وفحص األجهزة الطبية لخدمة املجتمع الفلسطيين. 

، فقججد شججهدت الججدائرة انطالق تخصججص فريججد آخججر، وهججو2006/2007أما في مطلع العام األكاديمي 
تخصججص هندسججة االتصججاالت، والججذي يركججز على مجججاالت االتصججاالت وااللكرتونيججات وتكنولوجيججا
املعلومججات بمججا يحويججه من مسججاقات تخصصججية مختججارة بعنايججة شججديدة لتلججيب احتياجججات السججوق
الفلسطيين واإلقليمي من املهندسني في هذه املجاالت،ج وبما يحقق للخريجني فرص عمل وفرية في

 تم اطالق تخصججص هندسججة تكنولوجيججا الطاقججة2011السوق املحلي والعججربي والججدولي. وفي عججام 
الكهربائية وهو بذلك أحدثج تخصصات الدائرة.

، تّم إطالق برنتتتامجيت ماجستتتتري مشتتترتكني متتتع الجامعتتتات2015/2016وفي مطلتتتع العتتتام 
الفلسطينية، وهما:

- ماجسججتري الهندسججة الكهربائيججة بمسججارين: مسججار هندسججة االتصججاالت ومسججار هندسججة الطاقججة1
الكهربائية

- ماجستري علوم الطاقة املتجددة.2
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:برامج الدائرة

165عدد الساعات املعتمدةهندسةاألتمتةالصناعيةاسم التخصص

أهداف
التخصص

يهدف هذا الربنامج إلى تخريج مهندسني في هذا املجال يكون بمقدرتهم التحكم
بأنظمة القيادة الكهربائية اآللية املختلفة بواسطة الكمبيوتر عن طريق برمجة دوائر

التحكم املختلفة لهذه األنظمة باستخدام لغات خاصة بذلك، وهذا واضح بصورة
جلية من خالل املساقات املطروحة في هذا التخصص،  واليت تشمل مساقات في

الهندسة الكهربائية بفرعيها القوى واإللكرتونيات والهندسة امليكانيكية وكذلك عدة
مساقات في الربمجة وهندسة الحاسوب.

مجاالت العمل
للخريجني

مهندس كهربائي في مجال التحكم والصيانة يمكن أن يعمل في: 
املصانع الغذائية                   .1

مصانع  البرتوكيماويات .2

الخطوط اإلنتاجية بكافة أنواعها    .3

ورش تصنيع الحجر والرخام .4

املصاعد واألدراج الكهربائية                          .5

مسججاعد بحث وتججدريس في الجامعججات و املعاهججد التقنيججة  واملؤسسججات.6
األكاديمية 

أرشاف هنديس  : املكاتب واملقاوالت الهندسية  .7

التجارة الهندسية: مهندس مبيعات تقنية.8

162عدد الساعات املعتمدةهندسةاألجهزة الطبيةاسم التخصص

أهداف التخصص

تزويد القطاع الصحي الفلسطيين بمهندسني يتمتعون بمهارات نظرية وعملية
وملمني بمبدأ عمل وصيانة املعدات واألجهزة الطبية واليت تتمتع بشكل عام

بحساسية كبرية مقارنة مع معظم التجهزيات الكهربائية واإللكرتونية األخرى.
رفد القطاع الصحي الفلسطيين واإلقليمي بمهندسني قادرين على إدارة املرافق

الصحية ووضع الخطط العلمية الحديثة لبنية تكنولوجيه متطورة  لقطاع الصحة.ج
املساهمة في تطوير الطاقات البرشية الفلسطينية بتوفري خريجني في تخصصات

هندسية حديثة وعلى مستوى عاملي متقدم من خالل إتفاقيات التوأمة والتعاون
والتبادل األكاديمي والطالبي مع الجامعات العربية والعاملية.

تخريج مهنديس أجهزة طبية مؤهلني بمواصلة مسريتهم األكاديمية في هذا املجال
لزتويد القطاع األكاديمي والبحث العلمي الفلسطيين واإلقليمي بأكاديميني من حملة

الشهادات العليا في هذا املجال.    
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مجاالت العمل
للخريجني

أقسام الصيانة في املستشفيات واملراكز الصحية والعيادات املختلفة..1
إدارة العطاءات واملشرتيات في املستشفيات واملجمعاتج الطبية..2
 رشكات تسويق وتوريد األجهزة واملعداتج الطبية..3
املؤسسات الصناعية والتجارية ذات العالقججة بإنتججاج وإدارة وتسججويق األجهججزة.4

واألدوات واملعدات الطبية.
إسترياد وتسويق األجهزة واملعدات الطبيججة من خالل إنشججاء مشججاريع ورشكات.5

خاصة.
 املؤسسات الحكومية املختلفة كالوزارات واملديريات والهيئات املختلفة..6
 الجامعات واملؤسسات التعليمية واألكاديمية والبحثية..7

164عدد الساعات املعتمدةتصاالت والكرتونياتاهندسةالاسم التخصص

أهداف التخصص

تزويد القطاعات اليت تقدم خدماتها في مجاالت االتصاالت )السلكية
والالسلكية( والبث املرئي واملسموع وشبكات الحاسوب بكادر هنديس يتمتع

بمهارات نظرية وعملية قادرا على تطوير هذه القطاعات من خالل العمل
واالبتكار واملشاركة في تحسني الخدمات اليت تقدم للمجتمع في مجال

االتصاالت والشبكات.ت
تنمية وتزويد القطاع الخاص بكفاءات هندسية ماهرة قادرة على بناء كيان

وظيفي مستقل في مجال االتصاالت والشبكات وااللكرتونيات بشكل خاص
والهندسة الكهربائية بشكل عام.

املساهمة في تطوير الطاقات البرشية الفلسطينية بتوفري خريجني في 
تخصصات هندسية حديثة وعلى مستوى عاملي متقدم.

تخريج مهنديس اتصاالت وإلكرتونيات مؤهلني ملواصلة مسريتهم األكاديمية
في هذا املجال لزتويد القطاع األكاديمي الفلسطيين واإلقليمي بأكاديميني من

   حملة الشهادات العليا في هذا املجال.

مجاالت عمل
الخريجني

رشكات اإلتصاالت األرضية واملحمولة..1

 رشكات تزويد خدمات االنرتنت..2

رشكات تكنولويجيا املعلومات..3

 شبكات الحاسوب..4

 مراكز الصيانة..5

 استرياد وتسويق أجهزة اإلتصاالت الخلوية..6

 تصميم أجهزة اإلتصاالت..7

خدمات إتصاالت اإلنرتنت..8

 تصميم وإدارة شبكات الحواسيب الالسلية..9
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 إنشاء رشكات صغرية لخدمات اإلتصاالت..10

 مختربات الجامعات واملراكز الدراسية والبحثية..11

 متابعة الدراسات العليا بسهولة كبرية..12

165عدد الساعات املعتمدةهندسةتكنولوجياالطاقةالكهربائيةاسم التخصص

أهداف التخصص

إتاحة فرص عمل نادرة لطلبة الهندسة الكهربائية في ثالث مسارات متخصصة:ج
نقل وتوزع الطاقة، إدارة وإنتاج الطاقة املتجددة، والتمديدات الكهربائية. 

خدمة قطاع الطاقة الفلسطيين من خالل تزويده بكوادر برشية ذات مهارة وخربة
عملية متمزية. 

 .تهيئة الطالب الستكمال دراسته في إحدى مجاالت تكنولوجيا الطاقة الكهربائية
 .تنظيم قطاع الطاقة الفلسطيين من خالل رفده بكوادر برشية متمزية
.العمل في املكاتب ومؤسسات الطاقة الهندسية واإلستشارية

مجاالت عمل
الخريجني

العمل في مجال توليد وإدارة استخدام الطاقة الكهربائية . .1

العمل في مجال نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .2

العمل في مجال مراقبة أنظمة تحويل ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .3

العمل في أنظمة توليد ونقل الطاقة الكهربائية املتجددة ..4

العمل في القطاع التدرييب املهين واألكاديمي .5

العمل في وحدات أبحاث الطاقة بجميع فئاتها .6

العمل في وحدات الصيانة التابعة لرشكات وتوزيع الطاقة والبلديات. .7

العمل في مجال التجارة الهندسية ذات العالقة. .8

العمل في مجال التمديدات املزنلية والصناعية .9

العمل في املستشفيات والفنادق واملؤسسججات الججيت تحتججوي على محطججات توليججد.10
احتياطية.

العمل في مصانع الكوابل واملحوالت.11
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:مختربات الدائرة

مخترب االتصاالتت.2مخترب املجسات وااللكرتونيات الطبية.1
مخترب الدوائر الكهربائية.4مشغل الكهرباء.3
مخترب االلكرتونيات الرقمية.6مخترب اإللكرتونيات .5
مخترب املعالج ومشاريع التخرج.8مخترب تطبيقات الحاسوب.7
 مخترب القيادة الكهربائية.10مخترب األجهزة الطبية.9
 مخترب األتمتة الصناعية.12 مخترب التطبيقات الصناعية/سكادات.11
 مخترب أنظمة الطاقة الكهربائية.14 مخترب الطاقة املتجددة.13

 اآلالت الكهربائية .16مخترب االتصاالت املتقدمة.15
 مخترب الطاقة البديلةت.17

دائرة الهندسة امليكانيكية
تعترب الهندسة امليكانيكية إحدى الفروع املركزية لكلية الهندسججة في جامعججة بوليتكنيججك فلسججطني،
وذلججك ملا لهججا من أهميججة خاصججة في خدمججة املجتمججع املحلي والنهججوض بالصججناعة ومواكبججة التطججور
الرسيع في مجججاالت الحيججاة املختلفججة، وتطججرح الكليججة حاليججاً برنججامج البكججالوريوس في الهندسججة
امليكانيكية في اربعة تخصصات انفردت بها على مسججتوى الججوطن هي: هندسججة السججيارات وقججد تم
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م، وهندسة التكييف والتربيد1997م، وهندسة امليكاترونكس الذي افتتح عام 1990إطالقه في عام 
 2016م، وهندسة الطاقة املتجددة الذي افتتح في عام 2003في عام 

إن التطججور الججذي طججرأ على األنظمججة امليكانيكيججة املختلفججة يتطلب االسججتعانة بكججوادر قججادرة على
التعامل مع جميع األنظمة امليكانيكية والتكنولوجية املتطورة وفقاً للمعايري الهندسية املعمول بهججا
في الججدول املتقدمججة. وهججذا التطججور التكنولججوجيج فججرض بعججداً علميججاً و هندسججياً على السججوق املحلي
بحيث أصبحت االستعانة باملهندسججني املختصججني في فججروع الهندسججة امليكانيكيججة املختلفججة رضورة

ملحة.

ويضمن برنامج البكالوريوس في الهندسة امليكانيكية تزويد الطلبة في جميع تخصصججات الججدائرة
بجميع العلججوم األساسججية في الهندسججة امليكانيكيججة ليتخججرج الطججالب كمهنججدس ميكججانيكي يسججتطيع

ممارسة جميع أعمال الهندسة امليكانيكية باإلضافة إلى تمزيه في مجاالت تخصصه. 

برامج الدائرة:

164عدد الساعات املعتمدةهندسةالسياراتاسم التخصص

أهداف التخصص

تخريج مهندسني مؤهلني علميا وثقافيا وأخالقيا للقيام بدور رئييس في رفع
مستوى مهنة الهندسة في مجال اختصاصهم بشكل خاص، ورفع املستوى

االجتماعي والتقين على املستوى الوطين.
تزويد الطلبة بجميع العلوم األساسية في الهندسة امليكانيكية والتخصصية

في هندسة السيارات.
تأهيل الطالب لتصميم وتحليل األنظمة امليكانيكية والحرارية باستخدام

املبادئ الهندسية املناسبة.
تأهيل الطلبة باملهارات الرضورية لتنفيذ املشاريع ضمن فريق عمل مختص

ومتجانس.
تزويد الطلبة باملهارات الالزمة لالتصال والتطور الذاتي والبحث العلمي.ج
تزويد الطلبة باملعرفة واملهارات الالزمة لفهم أنظمة السيارات املتكاملة والقدرة

على تشخيص اعطالها وصيانتها.

مجاالت العمل
للخريجني

مراكزالصجججيانة، وكجججاالت السجججيارات، املدارس الصجججناعية، معاهجججد تأهيجججل.1
السواقيني، وزارة النقل واملواصالت ورشكات النقل.

إدارة املصججججانع، خطججججوط اإلنتججججاج، صججججيانة اآلالت الصججججناعية وإدارة.2
الجودة.

تصميم اآلالت ضمن مكتب هنديس أو في قطاع اإلنتاج..3

التصجججميم واإلرشاف على تنفيجججذ األنظمجججة والتمديجججدات امليكانيكيجججة في.4
املباني
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163عدد الساعات املعتمدةهندسةامليكاترونكساسم التخصص

أهداف التخصص

تخريج مهندسني بمعرفة راسخة بأساليب التصميم املتكامل واملتعدد املحاور
في الهندسة امليكانيكية والكهربائية والتحكم والحاسوب.

تخريج أفراد قادرين على البحث العلمي وتصميم املنتجات واآلالت الذكية
ووسائل االنتاج املتكاملة.

تخريج أفراد قادرين على التفاعل املهين واالنخراط الفعال مع فريق عمل
متعدد التخصصات لحل املشاكل املعقدة ذات الطابع املتعدد الوجوده. 

تخريج أفراد قادرين على التعلم الذاتي وتطوير أنفسهم وااللزتام املهين
واالخالقي تجاه املجتمع.

توطيد الرشاكة بني دائرة الهندسة امليكانيكية والصناعة لحل املشاكل
الصناعيةوإيجاد الحلول الحتياجات الصناعة املحلية واملستقبلية.

مجاالت عمل
الخريجني

مراكزالصيانة،وكاالتالسيارات،املدارسالصناعية،معاهدتأهياللسواقيني،وزاج.1
رةالنقل واملواصالتورشكاتالنقل.

إدارةاملصانع،خطوط اإلنتاج،صيانةاآلالت الصناعيةوادارةالجودة..2

تصميماآلالتضمنمكتبهندسيأوفيقطاعاإلنتاج..3

التصميمواإلرشافعلىتنفيذاألنظمةامليكانيكيةفيتصميموتركيبشبكاتالتكييج.4
فوالتدفئةاملركزيةوتصميموتنفيذمخططاتالتربيد.

163عدد الساعات املعتمدةهندسةالتكييف والتربيداسم التخصص

أهداف التخصص

تخريج مهندسني مؤهلني علميا وثقافيا وأخالقيا للقيام بدور رئييس في رفع
املستوى االجتماعي والتقين الوطين.

تزويد الطلبة بجميع العلوم األساسية في الهندسة امليكانيكية والتخصصية
الحديثة في هندسة التكييف والتربيد اليت تشتمل على أنظمة التحكم عن بعد.

تأهيل الطالب لتصميم وتحليل األنظمة الحرارية والخدماتية للمنشآت العامة
والخاصة باستخدام املبادئ الهندسية املناسبة.

 .توفري فرص متساوية لتعليم الهندسة امليكانيكية لكال الجنسني
تأهيل الطلبة باملهارات الرضورية لتنفيذ املشاريع ضمن فريق عمل مختص

ومتجانس.
تزويجججد الطلبجججة باملهجججارات الالزمجججة لالتصجججال والتطجججور الجججذاتي والبحث

العلمي.

مراكزالصيانة،وكاالتالسيارات،املدارسالصناعية،معاهدتأهياللسواقيني،وزاج.1مجاالت عمل
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الخريجني

رةالنقل واملواصالتورشكاتالنقل.

إدارةاملصانع،خطوط اإلنتاج،صيانةاآلالت الصناعيةوادارةالجودة..2

تصميماآلالتضمنمكتبهندسيأوفيقطاعاإلنتاج..3

التصميمواإلرشافعلىتنفيذاألنظمةامليكانيكيةفيتصميموتركيبشبكاتالتكييفوالتدف.4
ئةاملركزيةوتصميموتنفيذمخططاتالتربيد.

165عدد الساعات املعتمدةهندسة الطاقة املتجددةاسم التخصص

أهداف التخصص

تخريج مهندسني مؤهلني علميا وثقافيا وأخالقيا للقيام بدور رئييس في رفع
املستوى االجتماعي والتقين الوطين.

تزويد الخريجني باملعرفةج املتقدمة عن أحدث التقنيات لتوليد الطاقة
الخرضاء. وتشمل هذه التقنيات الخاليا الشمسية، وطاقة الرياح،

والوقود الحيوي، والكتلة الحيوية، والغاز الطبيعي.
،تزويد الخريجني بثالثة أركان أساسية، هي: الهندسة امليكانيكية

دارية. وهذا الربنامجاالوالهندسة الكهربائية، واملعرفة االقتصادية و
يعّد الطالب للعمل في أي مرشوع ذي عالقة بالتخزين، والنقل،

والتحكم، وتوليد الطاقة املتجددة.
اتاحة فرص عمل نادرة لطلبة هندسة الطاقة املتجددة في عدة مسارات

متخصصة وهي :مصادر الطاقة املتجددة، أنظمة الطاقة املتجددة، نقل
وتوزع الطاقة، اقتصاديات الطاقة املتجددة، سكادا وشبكات صناعية،

وترشيد استهالك الطاقة.
تأهيل الطلبة باملهارات الرضورية لتنفيذ املشاريع ضمن فريق عمل مختص

ومتجانس.
تزويد الطلبة باملهارات الالزمة لالتصال والتطور الذاتي والبحث العلمي.ج

مجاالت العمل
للخريجني

لوقود الحيوي وطاقة الرياح و الطاقة الشمسيةا
.الرشكات الخاصة  واملصانع واملؤسسات الحكومية 
.وحدات الطاقة الشمسية / الطاقة الشمسية الحرارية
رشكات الطاقة والكهرباء
االستشارات وادارة املشاريع الهندسية
التعليم
التسويق
االبحاث العلمية

162عدد الساعات املعتمدةهندسةتكنولوجيات البيئةاسم التخصص
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أهداف التخصص

.أن يلم الطالب باملعارف العامة الالزمة للمهندس
إكساب الطالب العلوم األساسية لفهم املشاكل البيئية تمهيدا لوضع الحلول

الهندسية لها.
.أن يكون الطالب بعد تخرجه قادرا على تصميم املشاريع البيئية املختلفة
أن يكون الطالب بعد تخرجه قادرا على تشغيل املحطات البيئية املختلفة

واملعدات البيئية.
.أن يكون الطالب بعد تخرجه قادرا على التخطيط للمشاريع البيئية املختلفة
أن يكون الطالب بعد تخرجه قادرا على اإلرشاف على املشاريع البيئية

املختلفة ولديه املهارة الكافية إلدارة املؤسسات البيئية املختلفة.
أن يكون الطالب بعد تخرجه قادرا على القيام باألبحاث البيئية ومواصلة

الدراسات العليا.
.أن يمتلك الطالب بعد تخرجه مهارات االتصال والعمل ألفريقي

مجاالت عمل
الخريجني

الرشكات الصجججناعية في مججججال الحمايجججة من التلجججوث، وتشجججغيل عمليجججات.1
التخلص من امللوثات الصناعية والرقابة عليها.

الرشكات واملكججججاتب االستشججججارية العاملججججة في مجججججاالت  حمايججججة البيئججججة.2
ومجاالت إعداد تقارير تقييم األثر البييئ.

الرشكات العاملجججة في مججججال تكنولوجيجججا امليجججاه ومعالجتهجججا والبحث عن.3
مصادرها.

مراكز األبحاث الناشطة في مجاالت البيئة واملصادر الطبيعية ..4

الججدوائر الحكوميججة والججوزارات املتعلقججة في عملهججا بشججؤون البيئججة والطاقججة.5
واملصادر الطبيعية .

املراكز البيئة التابعة للمؤسسات الحكومية والعامة مثل البلديات والصحة.6
واملياه والزراعة والبيئة.

محطات معالجات املياه العادمة ومياه الرصف الصحي.7

محطات معالجججة امليججاه الصججناعية مثججل معالجججة امليججاه في مناشجري الحجججر.8
وفي مدابغ الجلود.

محطجججات معالججججة النفايجججات الصجججلبة وتجججدويرها وإدارة محطجججات جمجججع.9
املخلفات.

مختربات ومشاغل الدائرة:
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مشغل الخراطة واللحام.2املشغل الهنديس.1
مختتتتتتتترب الحراريتتتتتتتاتت ) التربيتتتتتتتد.3

والتكييف(
مخترب االحرتاقت الداخلي.4

مختتتتتتتترب امليكانيكتتتتتتتا التطبيقيتتتتتتتة.5
ومقاومة املواد

مخترب املوائع واآلالت الهيدروليكية.6

مختتتتتترب التحكم باستتتتتتخدامت الحاستتتتتوب.8مخترب امليكاترونكس.7
وأجهزة القياس واملجسات.

مشغل التكييف والتربيد.10مشغل التدفئة واألنظمة الصحية.9
مشغل الديزلت.12مخترب الهيدروليكا الصناعية.11
مشتتتتتتتغل كهربتتتتتتتاء والكرتونيتتتتتتتات.13

السيارات
مشاغل السيارات.14
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دائرة الهندسة املدنية واملعمارية
1978انطلقت دائججرة الهندسججة املدنيججة واملعماريججة مججع تأسججيس جامعججة بوليتكنججك فلسججطني عججام 

كإحدى الدوائر األساسججية آنججذاك، واسججتمرت في التطججور والنمججو مججع نمججو الجامعججة املسججتمر، آخججذة
بأسباب التطور ملواكبة التغريات املحلية والعاملية، وهي تشكل اآلن إحدى أهم الدوائر األكاديميججة

. عدداً من ناحية الطلبةفي كلية الهندسة التابعة لجامعة بوليتكنك فلسطني وأكرثها طالبا 

 بججدأ التججدريس بربنججامج بكججالوريوس هندسججة1995تطورت الدائرة مع تطور البوليتكنك وفي عججام 
مدنيججة فججرع هندسججة املبججاني. حيث يججدرس الطججالب من خالل هججذا التخصججص املفججاهيم الرئيسججية
لتصميم املباني وتنفيذها وذلك من النواحي املعمارية واإلنشائية والكهربائية وامليكانيكية، وتكمن
أهمية هذا التخصص في أنه يتعامل وبشججكل مبارش مججع احتياجججات املواطن العججادي في مشججاريعه

% من70الصغرية )بيوت، منشججآت تجاريججة وغريهججا(، إذ إن مثججل هججذه املشججاريع تغطي مججا نسججبته 
املشاريع اإلنشائية في فلسطني.

م بانطالق تخصص فريد من نوعججه على1998وكانت النقلة النوعية الثانية في برامج الدائرة عام 
مسججتوى الجامعججات املحليججة وهججو برنججامج بكججالوريوس في الهندسججة املدنيججة فججرع هندسججة املسججاحة
والجيوماتكس، حيث يتعرف الطالب فيه على األسججس العلميججة والهندسججية لهججذا املجججال والتقنيججات

الحديثة املعمول بها في هذا املجال.

مج بدأ التدريس في برنامج بكالوريوس الهندسة املعمارية وهججو تخصججص ممججزي في2003في العام 
كلية الهندسة، انطالقا من االدراك العميق بان عمارة منطقججة فلسججطني بشججكل خججاص مججا زالت في
اطوارها االولى فهي اشبه بالصناديق املغلقة بعيدة كججل البعججد عن فنججون العمججارة حججىت االسججالمية

منها وان  مسؤولية توجيه العمارة في هذه املنطقة تقع على عاتق املهندس املعماري.

كذلك فان النهضة العمرانية للمنطقة بكل جوانبها تحتاج للعلم واملعرفججة، باالضججافة الدراك حجم
التحدي الحضاري الذي تواجهه منطقة الخليل بشكل خاص وفلسطني بشكل عام واملتمثججل بوجججود

االحتالل االرسائيلي الذي يعمل على طمس الهوية والرتاث املعماري.

مج، وضمن السياسة التطويرية الدائمة للجامعة، فقد قامت دائججرة الهندسججة املدنيججة2018وفي العام 
واملعمارية بتطوير الخطة املعمارية بشكل كبري، وكان من ضمن التطورات الحاصلة اضافة تركزي
ومسججار جديججد وهججو التصججميم الججداخلي توافقججا مججع حاجججات السججوق الفلسججطينية وهججو مسججار ممججزي

متوافق مع املتطلبات العرصية لالسواق الهندسية املحلية والعاملية.
ويعمججل في الججدائرة نخبججة من االسججاتذة واملحارضين املتخصصججني في مختلججف مجججاالت العمججارة

واحدثها من حملة الشهادات العليا. 

يعمل في الدائرة نخبة من األساتذة واملحارضين املتخصصججني من حملججة الشججهادات العليججا والججذين
واكبوا الدائرة منذ بداياتها األولى وتركوا بصماتهم على الخريجني على مر السنني.
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:برامج الدائرة

160عدد الساعات املعتمدةهندسةاملبانياسم التخصص

أهداف التخصص

،إعججداد مهنججدس مبججاني لججه القججدرة على قججراءة املخططججات الهندسججية املعماريججة
اإلنشجججائية، الكهربائيجججة وامليكانيكيجججة لكي يسجججتطيع أن يعمجججل مهنجججدس موقجججع

)مهندس منفذ(. 
تلبيججة حاجججة السججوق ملهندسججني قججادرين على تصججميم وتنفيججذ معظم األبنيججة

واملشججاريع الصججغرية )بيججوت ومنشججآت تجاريججة( مججع اإلملام باألساسججيات ملعظم
األعمال الهندسية األخرى.  

إعداد مهندسني لهم القدرة على التعامل مجع نتجائج الفحوصجات الالزمججة للرتبججة
واملتعلقججة بتصججميم األساسججيات وفحوصججات املواد اإلنشججائية املكونججة للمبججاني

للعمل في مراكز فحص املواد.

مجاالت العمل
للخريجني

البلديات/ األقسامالهندسية.1
الوزاراتاملختلفةوخاصةوزارةاإلشغالواإلسكانوالحكماملحليوالنقلواملواص.2

الت
املكاتبالهندسيةواالستشارية.3
رشكةاملقاوالتج.4
دائرةاألراضيواملساحة..5

162عدد الساعات املعتمدةهندسةاملساحةوالجيوماتكساسم التخصص

أهداف
التخصص

يهدف هذا التخصص إلى إعداد مهندس مساحة قادر على:
  .التعامل مع مساحة وتسجيل األرايض واملتابعة في الدوائر الرسمية
تنفيذ األعمال امليدانية وأعمال التصميم واإلرشاف الخاصة بمشاريع الطرق

وكافة مشاريع البنية التحتية.  
،استخدام األساليب الحديثة في تحديد املواقع باستخدام األقمار الصناعية

تصميم الخرائط باستخدام الصورة الجوية واستخدام تقنيات نظم املعلومات
الجغرافية.  

تلبية حاجة السوق إلى مهندسني قادرين على بناء الخرائط باألساليب العلمية
الحديثة مثل التصوير الجوي، االستشعار عن بعد، نظم تحديد املوقع باألقمار

الصناعية، لبناء املشاريع الهيكلية والتفصيلية للمدن.  
تلبية حاجة السوق لتنفيذ مشاريع تسوية األرايض ومشاريع الطرق واليت

تعترب حاجة ملحة في فلسطني.  

مجاالت عمل
الخريجني

البلديات/ األقسامالهندسية.1
الوزاراتاملختلفةوخاصةوزارةاإلشغالواإلسكانوالحكماملحليوالنقلواملواص.2

الت
املكاتبالهندسيةواالستشارية.3
رشكةاملقاوالتج.4
دائرةاألراضيواملساحة..5
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162عدد الساعات املعتمدةالهندسة املعماريةاسم التخصص

أهداف التخصص

 ًإعداد املعماري الفلسطيين العربي  علميا ومهنيا تعليمياً وتدريبيا
تأصيل القيم الحضارية للعمارة الفلسطينية والعربية املعارصة وتطوير أسس

التخطيط والتصميم.  
  .الحفاظ على الرتاث املعماري املحلي
  .تمكني الدارسني من التعرف العميق على ثورة التقنية في العمارة الحديثة
تطوير الفكر املعماري املحلي ونرش الثقافة العامة للوصول إلى عمارة محلية

متمزية.

مجاالت عمل
الخريجني

البلديات/ الدوائر الهندسية والتخطيطية ودائرة املشاريع..1
الوزارات املختلفة وخاصة وزارةاإلشغال واإلسكان والحكم املحلي.2

والنقل واملواصالت
املكاتب الهندسية واالستشارية.3
رشكة املقاوالت.4
دائرة األرايض واملساحة..5
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اسم التخصص
الهندسة املدنية والبىن

التحتية
تخصص جديد قيد االعتماد

أهداف التخصص

توفري خريجني مؤهلني في مجال الطرق والبنية التحتية لسد الثغرة الكبرية
اليت يُعاني منها هذا التخصص في فلسطني.

خلص فرص عمل لخريجي الربنامج بعيدة  عن فرص العمل التقليدية
للمهندس املدني.

املساهمة في تأهيل الطرق والبىن التحتية في فلسطني واملحافظة على
ديمومتها.

توفري الفرصة لطلبة فلسطني لدراسة هذا التخصص في داخل الوطن وعدم
الهجرة للخارج للدراسة لتقليل التكلفة واألعباء املادية على األهل واالقتصاد

الوطين.

مجاالت عمل
الخريجني

الوزارات املختلفة: تخطيط، أشغال عامة، نقل ومواصالت، حكم محلي،.1
سلطة املياة، سلطة البيئة.

املجلس الفلسطيين للتنمية واإلعمار ) بكدار(..2
املجالس البلدية ومجالس الخدمات املشرتكة..3
رشكات التعهدات واملقاوالتج املتخصصة بمشاريع الطرق والبنية.4

التحتية.
املكاتب الهندسية املصنفة كمكاتب تصميم طرق ومياه ومجاري.5

ودراسات بيئية.
الرشكات واملؤسسات الدولية العاملة في فلسطني والرشق األوسط.6

واملتخصصة بمشاريع الطرق واملياه واملجاري والبيئة والبىن التحتية.
مجال الدراسات العليا و العمل األكاديمي..7

-
-
-

هندسةتكنولوجيات البيئة اسم التخصص

أهداف التخصص

.أن يلم الطالب باملعارف العامة الالزمة للمهندس
إكساب الطالب العلوم األساسية لفهم املشاكل البيئية تمهيدا لوضع الحلول

الهندسية لها.
.أن يكون الطالب بعد تخرجه قادرا على تصميم املشاريع البيئية املختلفة
أن يكون الطالب بعد تخرجه قادرا على تشغيل املحطات البيئية املختلفة

واملعدات البيئية.
.أن يكون الطالب بعد تخرجه قادرا على التخطيط للمشاريع البيئية املختلفة
أن يكون الطالب بعد تخرجه قادرا على اإلرشاف على املشاريع البيئية

املختلفة ولديه املهارة الكافية إلدارة املؤسسات البيئية املختلفة.
أن يكون الطالب بعد تخرجه قادرا على القيام باألبحاث البيئية ومواصلة

الدراسات العليا.
.أن يمتلك الطالب بعد تخرجه مهارات االتصال والعمل ألفريقي
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مجاالت عمل
الخريجني

الرشكات الصجججناعية في مججججال الحمايجججة من التلجججوث، وتشجججغيل عمليجججات.10
التخلص من امللوثات الصناعية والرقابة عليها.

الرشكات واملكججججاتب االستشججججارية العاملججججة في مجججججاالت  حمايججججة البيئججججة.11
ومجاالت إعداد تقارير تقييم األثر البييئ.

الرشكات العاملجججة في مججججال تكنولوجيجججا امليجججاه ومعالجتهجججا والبحث عن.12
مصادرها.

مراكز األبحاث الناشطة في مجاالت البيئة واملصادر الطبيعية ..13

الججدوائر الحكوميججة والججوزارات املتعلقججة في عملهججا بشججؤون البيئججة والطاقججة.14
واملصادر الطبيعية .

املراكز البيئة التابعة للمؤسسات الحكومية والعامة مثل البلديات والصحة.15
واملياه والزراعة والبيئة.

محطات معالجات املياه العادمة ومياه الرصف الصحي.16

محطات معالجججة امليججاه الصججناعية مثججل معالجججة امليججاه في مناشجري الحجججر.17
وفي مدابغ الجلود.

محطجججات معالججججة النفايجججات الصجججلبة وتجججدويرها وإدارة محطجججات جمجججع.18
املخلفات.

املكاتب الهندسيه في مجال الهندسه املدنيه وهندسة البيئه .19

2018 ––  2017تم تعديل خطة هندسة تكنولوجيا البيئه اعتبارا من العتتام الجتتامعيت 
بحيث اصبح خريج التخصص يسجل هندسه مدنيه في نقابة املهندسني 

مختربات الدائرة:

مخترب االسفلتت.2مخترب املساحة األرضية.1
مخترب ميكانيكا الرتبة.4مخترب فحص املواد اإلنشائية.3
- مخترب فحص املياه 5مخترب التصوير الجوي واالستشعار عن بعد.  .5
مخترب نظم املعلومات الجغرافية..6
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كلية تكنولوجيا املعلومات وهندسة الحاسوب
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كلية تكنولوجيا– المعلومات وهندسة الحاسوب

كلية تكنولوجيات املعلومات وهندسة الحاسوب في سطور

إيمانا من إدارة الجامعة بأهمية توحيد الطاقات والكوادر في مجججال الحاسججوب وتكنولوجيججا املعلومججات، تم
 إنشجججاء هجججذه الكليجججة املتمجججزية بكوادرهجججا وطالبهجججا وبرامجهجججا االكاديميجججة، لتنسججججم مجججع2012في عجججام   

اسرتاتيجيات الجامعة في رفع مستوى تخصصات الحاسوب وتكنولوجيا املعلومججات واالسججتفادة منهججا في
خدمة املجتمججع في جججوانب عججدة مثججل الصججحة والتعليم والبيئججة والصججناعة والتجججارة والزراعججة، وذلججك من
خالل الرتكزي على طبيعة املادة العلمية املقدمة للطالب ومدى إتقانه لها. من جهة أخرى النهوض بالبحث
العلمي في املجججاالت املتعلقججة بتخصصججات الحاسججوب عن طريججق إنشججاء وحججدات بحثيججة تعمججل على تقججديم
حلول فعالة في الجوانب املذكورة. كما تحرص الكلية على عملية تقييم وتقويم الربامج االكاديميججة بشججكل
دوري بحيث تشجججمل هجججذه العمليجججة: أعضجججاء هيئجججة التجججدريس، والطلبجججة، والهيئجججة اإلداريجججة والتجهجججزيات

املستخدمة، وذلك لضمان تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة.
 في مجال هندسة وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات.الرؤية: الريادة

 تعمل كلية تكنولوجيا املعلومات وهندسة الحاسوب في جامعة بوليتكنك فلسطني على االرتقاءالرسالة:
بمسججتوى تكنولوجيججا املعلومججات في فلسججطني وتوظيفججه في خدمججة املجتمججع الفلسججطيين، عججرب إعججداد كججوادر
علمية مؤهلة لتلبية متطلبات وحاجات سوق العمل، وقادرة على املنافسججة محليججاً واقليميججاً ودوليججاً، قججادرة
على إججججراء االبحجججاث العلميجججة ومتابعجججة الدراسجججات العليجججا وتوظيجججف املعرفجججة لخدمجججة املجتمجججع ومواكبجججة
املستجدات العلميججة والتكنولوجيججةج واملسججاهمة في تعزيججز دور البحث العلمي والتطججوير في تحقيججق التنميججة

الوطنية الشاملة واملستدامة في مجاالت هندسة وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات.
أهداف الكلية:

املحافظة على مستوى متمزي للربامج االكاديمية حسب معايري الجودة املحلية والعاملية..1
العمل على تعزيز الريججادة واالبججداع واالبتكججار ومواكبججة ثججورة الحاسججوب والتكنولوجيججا املعلومججات.2

العاملية.
تزويد املجتمع بكادر متمزي قادر على تقديم حلول في مجاالت الحياة املختلفة في املجتمع املحلي.3

باستخدام الحاسوب والتكنولوجيا املعلومات وقادر على املنافسة في األسواق العاملية.
االرتقاء بالقدرات البحثيةج لدى الطلبججة والبججاحثني في الكليججة وتوظيفهججا للعمججل على تقججديم حلججول.4

تكنولوجيةج محوسبة في قطاعات مختلفة في املجتمع من خالل وحدات بحثية متخصصة.
تعزيججز العالقججة مججع قطججاع تكنولوجيججا املعلومججات واالسججتجابة الحتياجاتججه عججرب تطججوير الججربامج.5

االكاديميججة وتججدريب الطلبججة وتقججديم االستشججارات في مجججال الحاسججوب وتكنولوجيججا املعلومججات
للقطاعني العام والخاص.

العمل على إنجاز الرشاكة العلمية مججع الكليجات املماثلججة في الجامعججات الوطنيججة واالجنبيججةج بهججدف.6
التعجججرف على املسجججتجدات العمليجججة والتعليميجججة في مججججال الحاسجججوب وتكنولوجيجججا املعلومجججات

ومواكبتها.
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مختربات الكلية:

 
مخترب هندسةت الحاسوب
مخترب أمن املعلومات والواقع االفرتاضيةت

مخترب املشاريع

مخترب الخوارزمي

 1مخترب البريوني

2مخترب البريوني

مخترب الرازي

التخصصات:

تضم الكلية التخصصات التالية: 

    تخصصات البكالوريوس
      تخصصات الدراسات

العليا

هندسة أنظمة الحاسوب
دكتتتتوراه هندستتتةت تكنولوجيتتتا

املعلومات
علم الحاسوبماجستري في املعلوماتية
تكنولوجيا املعلومات
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دائرة هندسة أنظمة وعلوم الحاسوب
. وكتتانت1990 تضم الدائرة تخصص هندسة انظمة الحاسوب. وقد تم افتتتتاح هتتذات الربنتتامجت عتتام 

جامعة البوليتكنك بذلك الجامعة األولى في الوطن العتتربي التتيت تفتتح مثتتل هتتذا التخصتتص. وقتتد
جاء هذات التخصص استجابة للتطور الرسيع في عالم الحاسوب واستتتخدامه وللثتتورة التكنولوجيتتة
الرسيعة في العالم. تمنح الخطة الدراسيةت لطالب هذا التخصص امكانيتتة دراستتةت نظتتام الحاستتوب

بشكل متوازن.  Software والربمجية Hardware بمكوناته األساسية: املادية
الخطة الدراسيةت لهذا الربنامج يتم تطويرهات وتحديثها بشتتكل مستتتمر وتطتتوير املستتاقات أو إضتتافة
مساقات جديدة حىت يتمكن الخريج من مواكبة التقنيات الحديثة في كل وقت. كما تحتتتوي الخطتتة
على مجموعه غنية ومتنوعة من املساقات االختيارية اليت تتيح للطالب امكانيتتة الرتكتتزي على أحتتد
املواضيع املتعلقة بأنظمة الحاسوب ومن بينها امنت املعلومتتات وحمايتتة الشتتبكات، ومستتار االنظمتتةت
املضمنة وانرتنت االشياء، حيث تقوم الدائرة بدراسة التغذية الراجعة من القطاعت الخاص من اجل
التحديثت املستمر على مساقات التخصص، تمتاز الدائرة بستتيطرة طالبهتتا على املراكتتز األولى عتترب
الوطن في املسابقات الربمجية واالبداعية في شىت مجاالت الحاسوب، كما ان االحصائيات تدلل ان

.خريجي التخصص هم االكرث طلبا للتوظيف عرب التخصصات املشابهة في الجامعات الفلسطينية

162عدد الساعات املعتمدةهندسة أنظمة الحاسوباسم التخصص

أهداف التخصص

تطوير مهارات ومعرفة مهندس الحاسوب من خالل استمرار التعلم مدى الحياة
والتعليم املستمر.

تزويد املجتمع الفلسطيين بمهنديس حاسوب قادرين على تمكني فلسطني من
االلتحاق بالركب العلميج العاملي في مجال الحاسوب ومواكبة تطوراته.

تزويد املجتمع الفلسطيين بمهندسني مؤهلني أكاديميا من خالل وضع خطط
لحوسبة األمور اإلدارية واملالية الخاصة باملؤسسات والدوائر املحلية

واإلقليمية وذلك على أساس علمي وهنديس متطور.
تنمية وتطوير املجتمع الفلسطيين والقطاع الخاص بايجاد كفاءات هندسية

ماهرة قادرة على إيجاد كيان وظيفي مستقل في مجال برمجة الحاسوب
وصيانته.

املساهمة في تطوير الطاقات البرشية الفلسطينية بتوفري خريجني في
تخصصات هندسية حديثة وعلى مستوى عاملي متقدم.

تخريج مهنديس حاسوب مؤهلني ملواصلة مسريتهم األكاديمية في هذا املجال
لزتويد القطاع األكاديمي والبحث العلمي الفلسطيين واإلقليمي بأكاديميني من

حملة الشهادات العليا في مجال هندسة أنظمة الحاسوب.

مجاالت العمل
للخريجني

الرشكات الهندسية اليت تهتم بتقديم حلول هندسية تعتمد على أنظمة
الحاسوب بشقيها املادي والربمجي.

.رشكات صيانة أنظمة الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات
.تصميم وتركيب شبكات الحاسوب في مختلف املجاالت
.رشكات تطوير تطبيقات االجهزة املحمولة
.مجاالت تعليم التكنولوجيا وبناء القدرات
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.تطوير وادارة برامج قواعد البيانات

مخرجات الربنامج

 .القدرة على تطبيق املعرفة بالرياضيات والعلوم والهندسة
.القدرة على تصميم وتنفيذ التجارب وتحليل وتفسري النتائج
القدرة على تصميم منظومة او عنرص او عملية هندسية لتحقيق مجموعة من

املتطلبات واالحتياجات ضمن عدة محددات عملية مثل املحددات االقتصادية
والبيئية واالجتماعية والسياسية واالخالقية والصحية واعتبارات السالمة

وقابلية التصنيع واالستدامة.
.القدرة على العمل بكفاءة ضمن فريق عمل متعدد التخصصات
.القدرة على تحديد وصياغة وحل املشكالت الهندسية
.فهم االعتبارات واملسؤوليات املهنية واالخالقية 
.القدرة على االتصال الفعال 
املعرفة الواسعة الالزمة لفهم التأثريات العاملية واالقتصادية والبيئية 

 واالجتماعية للحلولج الهندسية.
.تقدير الحاجة الى والقدرة على االنخراط في التعليم املستمر 
.معرفة االهتمامات واالتجاهات املعارصة
القدرة على استخدام التقنيات واملهارات واالدوات الالزمة لألداء املهين

الهنديس.
تخريج مهنديس حاسوب مؤهلني للتعامل مع أنظمة الحاسوب وتطبيقاتها

املادية والربمجية.

اسم التخصص
هندسة أنظمة الحاسوب-امن
املعلومات وحماية الشبكات

عدد الساعات
املعتمدة

162

أهداف التخصص

وحمايججة الشججبكات ضججمن دائجرة هندسججة انظمججة املعلومججات امن لقد تم استحداث مسار

الحاسجججوب من اججججل اكسجججاب مهنجججدس انظمجججة الحاسجججوب العديجججد من املهجججارات في

وحماية الشبكات ومن بينها: املعلومات امن مجال

تركيب وصيانة انظمة االمان املختلفة 

املعلومات ورضورة تأمينها وتأمني تبادل املعلومات إدراك ومعرفة اهمية

املعلومات بناء وتأمني شبكات تبادل 

تطوير وتصميم وبرمجة انظمة فزييائية وبرمجية مع االخذ بعني

وسالمة البيانات واملكونات امن االعتبار

تقييم مختلف االنظمة والقدرة على تحديد الثغرات االمنية ان وجدت

القدرة على توعية موظفي الرشكات واملؤسسات بخطورة

والبيانات وقواعد التعامل مع هذه البيانات املعلومات وحساسية
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دائرة تكنولوجيا املعلومات و علم الحاسوب: 
 تضتتتم دائتتترة تكنولوجيتتتا املعلومتتتات وعلم الحاستتتوب تخصصتتتات علم الحاستتتوب وتكنولوجيتتتا

. ختترجت التتدائرة رواد2012اسستتت دائتترة تكنولوجيتتا املعلومتتات وعلم الحاستتوب عتتام  املعلومات.
 هذات القطاع في املجال العلمي والعملي على مدى االعوام املاضية في الجنوب الفلسطيين.

لقتتد ستتاهم ختتريجي هتتذه التخصصتتات في تطتتوير الختتدماتت االلكرتونيتتة وأتمتتته انظمتتة املؤسستتات
العامة والخاصة مما وضعها في مكانة مرموقة بني قريناتها في الجامعات االخرى. يعترب خريجي
تخصتتص علم الحاستتوب من االكتترث توظيفتتا حستتب االحصتتائيات العامليتتة حيث يعتتترب الطلب على

توفر خريجني في هذات التخصص اعلى من عدد الخريجني عامليا. 
من انجازاتت طلبة الكلية حصول فريق الكليتتة على املركتتز االول في مستتابقة الربمجتتة الفلستتطينية

ACM- االكرب PCPC " 2017 و2013 و2014في األعوام التالية."

علم الحاسوباسم التخصص
عدد الساعات

املعتمدة
128

أهداف التخصص

تزويد الطلبة بأحدث املعارف األساسية املتعلقة بعلوم الحاسوب، واليت
تمكنهم من إيجاد حلول ملختلف املشكالت املرتبطة بمجال الحوسبة ومتابعة

التطورات في املعلوماتية.
.تطوير االنظمة املحوسبة الكبرية ذات األداء العالي
تزويد الطلبة بقدرات معرفية ممزية في مجاالت الرياضيات واإلحصاء

تمكنهم من تطوير أنظمة برمجية خاصة بالتطبيقات العلمية.
إعداد وتأهيل الطلبة للعمل املهين في مجاالت الحاسوب وتكنولوجيا

املعلومات.
تقديم برنامج واسع ومعمق من شأنه تأهيل الطلبة ملتابعة الدراسات العليا

أو مواصلة التعليم املستمر في حقل علم الحاسوب والحقول العلمية املرتبطة
به.

القدرة على العمل ضمن فريق يتحلى بقدر عاٍل من اإلبداع والتعاون
واألخالق.

مجاالت عمل
الخريجني

.رشكات تطوير الربمجيات وانتاج الربمجيات التعليمية
.رشكات تصميم صفحات االنرتنت
.رشكات تطوير تطبيقات االجهزة املحمولة
.)تطوير الوسائط املتعددة )مصادر امللتيميديا
.مجاالت تعليم التكنولوجيا وبناء القدرات
.تطوير وادارة برامج قواعد البيانات
امكانية االلتحاق بربنامج الدراسات العليا في الجامعات املحلية

والعاملية.

اربع سنواتمدة الدراسة
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128عدد الساعات املعتمدةتكنولوجيا املعلوماتاسم التخصص

أهداف التخصص

.القدرة على استخدام تكنولوجيا املعلومات بكفاءة عالية
القدرة الفنية في مجال إدارة وإنتاج وتطوير الربمجيات والشبكات وصفحات

اإلنرتنت.
قدرة متمزية من املعرفة في املجاالت ذات العالقة بتكنولوجيا املعلومات مثل

الرياضيات واإلدارة واإلحصاء والحاسوب واملحاسبة.
.القدرة على متابعة التطورات والتغريات التقنية واملعلوماتية
.التحلي بقدر عاٍل من اإلبداع والتعاون واألخالق
تنمية التفكري اإلبداعي والريادي في استقطاب ونقل التكنولوجيا الحديثة

وربطها باالحتياجات وحل املشكالت. 
تأهيل الطلبة ملتابعة الدراسات العليا ومواصلة التعليم في مجاالت

تكنولوجيا املعلومات.

مجاالت عمل
الخريجني

تخطيط وتحليل وتطوير االنظمة والتطبيقججات التكنولوجيججة لخدمججة مختلججف
مجاالت الحياة.

ادارة شججبكات الحاسججوب وتطججبيق التقنيججات الالزمججة لضججمان امن البيانججات
املخزنة واملرسلة عرب هذه الشبكات.

.رشكات تطوير الربمجيات وانتاج الربمجيات التعليمية
.رشكات تصميم صفحات االنرتنت
.)تطوير الوسائط املتعددة )مصادر امللتيميديا
.مجاالت تعليم التكنولوجيا وبناء القدرات
.تطوير وادارة برامج قواعد البيانات

اربع سنواتمدة الدراسة
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كلية العلوم التطبيقية في سطور
إيمانا منهججا بأهميججة التعليم في رفججع مسججتوى املجتمججع، ومواكبججة التطججور العلمي املسججتمر في شججىت

1999مجاالت العلوم واملعرفة،ج أنشأت جامعة بوليتكنيك فلسطني كلية العلوم التطبيقية في العام 
لتواكب التطججورات املتسججارعة داخججل املجتمججع املحلي وخارجججه. ومنججذ ذاك العججام وحججىت يومنججا هججذا
شهدت الكلية تطوراً جذرياً في الهيكلية اإلدارية والكادر األكاديمي والتخصصات املطروحة، فبعججد
أن بججدأت عملهججا بتخصججص واحججد هججو الرياضججيات التطبيقيججة أصججبحت اليججوم تضججم بججرامج تمنح

الدرجات العلمية التالية:
املاجستري في الرياضيات التطبيقية. .1
البكججالوريوسج في )الرياضججيات التطبيقيججة، الرياضججيات التطبيقيججة- فججرعي احصججاء تطججبيقي.2

وتحليل البيانات، اإللكرتونيات التطبيقيججة، الفزييججاء التطبيقيججة، الكيميججاء التطبيقيججة، األحيججاء
التطبيقية، التغذية الصحية والعالجية، والعلوم االرسية، والعالج الوظيفي(.

دبلوم التأهيل الرتبوي..3

هذا وتقوم الكلية بتدريس املواد العامة في كليات الجامعججة املختلفججة كمججواد الرياضججيات والفزييججاء
واللغات واملواد الثقافية وغريها. 

تتمثل فلسفة الكلية في اختيار التخصصات اليت ترفد املجتمع املحلي بكوادر مؤهلججة فاعلججة قججادرة
على التغيري تججواكب التطججورات العلميججة والتكنولوجيججة والفكريججة. وقججد أثبت خريجججو الكليججة كفججاءة

( سججنوات4( ساعة معتمدة موزعة على )125عالية في سوق العمل. يدرس الطالب ما ال يقل عن )
للحصجججول على درججججة البكجججالوريوس يتم خاللهجججا تأهيجججل الدارسجججني في ججججانيب املعرفجججة النظريجججة

والعملية.
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دوائر الكليةت

. دائرة الرياضيات والفزيياء التطبيقية1
هي احجججدى دوائجججر كليجججة العلجججوم التطبيقيجججة،ج تمنح درججججة البكجججالوريوس في تخصجججص

 ساعة معتمدة لكل تخصص.131الرياضيات التطبيقيةج وكذلك الفزيياء التطبيقيةج بواقع 
هناك قاسم مشرتك كبري بني الرياضياتج والفزيياء وتعترب هذه العلوم هي االساس لبقية
العلجججوم االخجججرى مثجججل الهندسجججة والطب والفلجججك واالرصجججاد الجويجججة وغريهجججا، حيث تبجججدأ

الرياضيات بوضع النموذج وتأتي الفزيياء لتفسريه علميا.
تتمججزي دائججرة الرياضججيات والفزييججاء التطبيقيججةج بكادرهججا االكججاديمي وكججذلك بمخترباتهججا،

وتتمزي مساقاتها بالحداثة والتنوعج والشموليةج وكذلك بالجانب التطبيقي.
يسجججتطيع خجججريج هجججذه الجججدائرة العمجججل في مججججاالت عجججدة منهجججا وزارة الرتبيجججة والتعليم،
املؤسسججات املاليججة،ج الرشكات الخاصججة، دوائججر االرصججاد الجويججة، وبعص الصججناعات ذات

العالقة.

تشمل هذه الدائرة التخصصات التالية:
 ساعة معتمدة 131تخصص الرياضيات التطبيقية بواقع 
 ساعة131تخصص الرياضيات التطبيقية- فرعي احصاء تطبيقي وتحليل بيانات بواقع 

معتمدة 
 ساعة معتمدة 131تخصص الفزيياء التطبيقية بواقع 
 ساعة معتمدة 129تخصص االلكرتونيات التطبيقية بواقع 

برامج الدائرة: 

131عدد الساعات املعتمدةالرياضيات التطبيقيةاسم التخصص

أهداف التخصص

تأهيل الطالب والطالبات تأهيال علميا للعمل في القطاعات العامة
والخاصة.

ِإعداد الطالب والطالبات للعمل كمعلمني متمزيين في مختلف مؤسسات
التعليم العام.

تأهيل الطالب والطالبات ملواصلة دراساتهم العليا لنيل درجة املاجستري
أو الدكتوراه.

تنمية التفكري املنطقي وتطوير مهارات تقنية املعلومات في مجال
الرياضيات.

مجاالت العمل
للخريجني

في القطججاع العججام ومؤسسججات الدولججة الرسججمية وغججري الرسججمية، على
سبيل املثال: دائرة االحصاء املركزي، ومراكز االبحاث الحكومية.
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في القطججاع الخججاص: الرشكات، البنججوك، مراكججز الدراسججات، مراكججز
األبحاث الخاصة.

اسم التخصص

الرياضيات التطبيقية-
فرعي احصاء تطبيقي

131عدد الساعات املعتمدة *وتحليل بيانات

أهداف التخصص

 املساهمة في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة.ج
خدمة املجتمع املحلي عن طريق تزويده بكججوادر مؤهلججة تججأهيال

جيدا في مجال االحصاء وخاصة التطبيقي.
املساهمة في تحقيق التواصل والتكامل بني الجامعججةج واملجتمججع

املحلي.
 .فتح آفاق جديدة لخريج التوجيهي للدراسة والتخصص
.املساهمة في التنميةج املستدامة في املجتمع
.توعية املجتمع الفلسطيين بأهمية علم اإلحصاء

مجاالت العمل
للخريجني

)وزارة الرتبية والتعليم )تعليم، ادارة
املؤسسات الحكوميةج )وزارت ومستشفيات(.ج
.)املؤسسات األهلية ) بلديات وجمعيات
.مؤسسات القطاع الخاص ومصانعه
.الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين
.مراكز األبحاث

131عدد الساعات املعتمدةالفزيياء التطبيقيةاسم التخصص

أهداف التخصص

.رفد سوق العمل بقطاعيه العام والخاص باخصائيني في مجال الفزيياء
سد حاجة املدارس الحكومية والخاصة ملدرسني مؤهلني لتدريس

الفزيياء.
توفري فرص عمل لخريجني يمكنهم العمل في املصانع واملشافي ملا

للدراسة من عالقة بالفزيياء الطبية )االشعة( والفزيياء البرصية.

مجتتتتتتتتاالت عمتتتتتتتتل
الخريجني 

 العمل في مجال التدريس في املدارس بمراحلها املختلفة
العمججل في مراكججز االبحججاث وغريهججامن املؤسسججات كإخصججائيني في

مججججال الفزييجججاء ويحمجججل خلفيجججة علميجججة في مججججال االكرتونيجججات
والبرصيات.
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العمججل في املؤسسججات الرسججمية والعلميججة والبحثيججة مثججل املصججانع
واملشافي.

129عدد الساعات املعتمدةااللكرتونيات التطبيقيةاسم التخصص

أهداف التخصص

يهدف الى تخريج كوادر متمزية في مجال تصميم االنظمة االلكرتونية
اليت تراعي حاجة السوق املحلي والقدرة الفنية على صيانة االجهزة
االلكرتونية بكفاءة ومهنية والقدرة على متابعة التطورات التقنية في

مجال التطبيقات الحديثة لاللكرتونيات.
املوازنة بني الجانب النظري والتطبيقي لاللكرتونيات الحديثة وتزويد

الطالب بالخلفية العلمية املناسبة في مجال االلكرتونيات في حال رغبته
الستكمال دراساته العليا.

زيادة الوعي بأهمية التعامل االيجابي والفعال مع االجهزة االلكرتونية
في املجتمع.

مجاالت العمل
للخريجني

.تصميم الدوائر االلكرتونية الغراض متعددة تخدم السوق املحلي
 العمل في مجال صيانة وادامة االجهزة الكهربائية وااللكرتونية
التدريس في املدارس الصناعية واملهنية واملراكز الخاصة
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دائرة الكيمياء واالحياء التطبيقية.2

تعد دائرة الكيمياء واالحياء التطبيقية من اكرب دوائر كلية العلوم التطبيقية، تمنح الدائرة درجججة البكججالوريوس
في الكيمياء واالحياء التطبيقيججة والتغذيججة العالجيججة، العلججوم االرسية، املنججاهج املعججدة لدرجججة البكججالوريوس في
هججذه التخصصججات تجمججع مججا بني النظريججات االساسججية والتطبيقججات العمليججة، كمججا وتشجججع الججدائرة الطالب على

استخدام التفكري الناقد كجزء من العملية العلمية.

في معظم السججنوات تججدرس املنججاهج من خالل مدرسججني أكفججاء من حملججة الججدكتوراه ويعملججون بوظيفججة كاملججة في
الججدائرة، كمججا وتعطي الجدائرة معظم املختجربات العمليججة للمججواد املطروحجة، كمجا يتم تعجيني مرشف اكججاديمي لكجل
طالب من الدائرة بحيث يتم مساعدة الطالب في اختيار املساقات واجتياز اية مشاكل اكاديمية قد يواجهها خالل

سنوات الدراسة.

تتمزي الدائرة بااللزتام في التعليم وتعدد الخربات في مجال التعليم واالبحاث.

تشمل هذه الدائرة التخصصات التالية:

 ساعة معتمدة 132تخصص الكيمياء التطبيقية بواقع 
 ساعة معتمدة 133تخصص االحياء التطبيقية بواقع 
 ساعة متعمدة 125تخصص التغذية الصحية والعالجية بواقع 
 ساعة معتمدة 124تخصص العلوم االرسية بواقع 

يحصل خريج هذه التخصصات على درجججة البكججالوريوس بعججد إنهائججه السججاعات املعتمججدة بنجججاح
 سججاعة32على مدى حوالي أربع سنوات. كما تم تأسيس وإعتماد دبلوم التأهيججل الججرتبوي بواقججع 

. معتمدة، ملن يرغب من الطلبة في العمل في املجاالت الرتبوية
لقد تم انتقاء هذه التخصصات الفريدة واملتمزية باسمها ومضمونها لتنسجم مع توجهات الجامعة
باستحداث تخصصات جديدة تليب حاجة املجتمع املحلي واالقليمي والدوليج في جميع االتجاهججات
العلميججة مججع األخججذ بعني االعتبججار خصوصججية املجتمججع الفلسججطيين واحتياجاتججه بمججا يحقججق رؤيججة

. ورسالة الجامعة

132عدد الساعات املعتمدةالكيمياء التطبيقيةاسم التخصص

تزويد الطلبة باملعرفة النظرية والعملية في مجاالت الكيمياء املختلفة.أهداف التخصص
تزويد الطلبة باألسس النظرية والعملية للتكنولوجيا الكيميائية والكيمياء

الصناعية.
تعريف الطلبة بالصناعات الكيميائية املحلية املختلفة وتزويدهم باملهارات

العلمية والعملية الالزمة لتمكينهم من الدخول في هذا املجال.
.تزويد الطلبة باملعرفة في مجاالت العلوم البيئية املختلفة
تعريف الطلبة باآلثار البيئية للصناعة الكيميائية وتزويدهم باملهارات

والوسائل الالزمة لتقييمها والتقليل منها.
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تعريف الطلبة بالتطبيقات الكيميائية في املجاالت الطبية املختلفة
وإكسابهم املهارات العلمية والعملية في هذا املجال.

مجتتتتتتتتاالت عمتتتتتتتتل
الخريجني

مرشفي إنتاج في املصانع املحلية وقطاعاتها املختلفة من دوائية
وبالستيكية وتعدين وغذائية ...الخ.

.مرشفي جودة وتحاليل منتجات في املصانع املحلية
.مساعدين فنيني في الرشكات االستشارية الصناعية
.مساعدين ألصحاب تجارة املواد الخارجية
موظفني في الشواغر الحكومية ذات الصلة مثل:  الصناعة والبيئة

والطاقة.
مساعدي بحث في املشاريع التطبيقية والتطويرية وفي مؤسسات

األبحاث غري الحكومية.
.معلمي كيمياء في املدارس ومعلمني في املدارس الصناعية

133عدد الساعات املعتمدةاألحياء التطبيقيةاسم التخصص

أهداف التخصص

تعريف الطالب باملفاهيم النظرية والعملية األساسية للعلوم الحياتية
والتقنيات الحيوية وارتباطها بكثري من مجاالت الحياة وامكانية

مساهمتها في حل الكثري من املشاكل املجتمعية داخل فلسطني (التعلم عن
طريق حل املشاكل).. 

تزويد الطالب بالخربة الالزمة في األبحاث في مجالي العلوم الحياتية
والتقنيات الحيوية في مجاالت الطب والزراعة والصناعات الغذائية

والكيميائية والدوائية والبيئية وغريها .
تأهيل الطالب للقيام بدوره في العملية التعليمية كمعلمج وباحث قادر على

التفاعل مع تسارع العرص ومواكبة النهضةج التعليمية اليت يشهدها
الوطن.

تمكني الطالب من الربط بني العلوم الحياتية التقنية والكيميائية والبيئية
وفهم تطبيقاتها وتداخالتها وأثرها على حياتنا اليومية.

مجتتتتتتتتاالت عمتتتتتتتتل
الخريجني

.وزارات الصحة والزراعة وسلطات البيئة واملياه
.املختربات التشخيصية والجزيئية
الصججناعات الغذائيججة والدوائيججة والصججناعات الكيميائيججة والصججناعات

التحويلية وغريها من الصناعات املستخدمة للتكنولوجيا الحيوية.
.محطات معالجة وتدوير النفايات السائلة والصلبة
املؤسسات األجنبيججة الججيت تهتم بالغججذاء والزراعججة والبيئججة وتحججديات

الحفاظ عليها.
املراكز والوحدات البحثيةج واملؤسسات املانحة والترشيعية في مجججال

االحياء والتكنولوجيا الحيوية. 
قطجججججاع الرتبيجججججة والتعليم ومؤسسجججججات التعليم العجججججالي املحليجججججة
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واألجنبية. 
,تأهيل الطالب ملتابعة الدراسات العليا لدرجة املاجستري والدكتوراه
.مؤسسات املجتمع املدني املتخصصة
.امكانية انشاء الخريجني ملشاريع خاصة بهم

اسم التخصص
التغذية الصحية

والعالجية
133عدد الساعات املعتمدة

أهداف التخصص

معرفة و فهم االساسيات و املبادئ ذات العالقة بعلم التغذية و
الغذاء و عالقة ذلك بصحة االنسان.  

التواصل و العمل مع االخرين لتقديم النصح و املعرفة و نقل
العلم.

تحمل املسؤولية االخالقية و العلمية املتخصصة ملساعدة االشخاص
و املجتمع في التصدي و مواجهة ما يعرتضهم من اخطار و امراض

في هذا املجال.
التحلي بالصفات املطلوبة في مجال الرعاية الصحية من حيث

الرحمة، اللطف، الصرب و كذلك االحرتام لخصوصية  املرىض. 

مجتتتتتتتتاالت عمتتتتتتتتل
الخريجني

.وزارة الصحة
.وزارة الرتبية و التعليم العالي
.مستشفيات حكومية و خاصة
.مراكز تغذية صحية
.)مؤسسات عناية تغذوية ) مثل التمريض املزنلي
مراكز بحثية في مجال التغذية و الحميات الغذائية و املعالجةج

باالغذية.
.مراكز رياضة ويعمل كمتخصص في تغذية الرياضيني
.مؤسسة املواصفات و املقاييس

     124   عدد الساعات املعتمدة              العلوم االرسيةاسم التخصص

أهداف التخصص

.إيجاد فرص عمل منسجمة مع النظرة االجتماعية والثقافية للمرأة
املزج بني الحقجججول العلميجججة واألدبيجججة إلكسجججاب الطلبجججة أدوات متعجججددة

ومتنوعة مما يمكن الخججريج من املسججاهمة وبشججكل تنافيس في خلججق فججرص
عمل.

.االنسجام مع أولويات الوزارة
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.حاجة سوق العمل
.تفكري ريادي في استغالل املصادر والكفاءات الفلسطينية

تقديم توليفة جديدة للمساهمة في فتح آفاق عمل جديدة للمرأة
.الفلسطينية

مجتتتتتتتتتاالت عمتتتتتتتتتل
الخريجني

.الدوائر الحكومية ذات الصلة في رعاية االرسة
تقججديم الخججدمات االنسججانية والصججحية والغذائيججة والعالجيججة

والنفسية.
.تقديم االرشاد االرسي واالجتماعي
.رياض االطفال واسعاد الطفولة
املراكز والوحدات البحثيةج واملؤسسججات املانحججة والترشيعية في

مجال العلوم االرسية.
قطجججاع الرتبيجججة والتعليم ومؤسسجججات التعليم العجججالي املحليجججة

واألجنبية. 
تأهيل الطالب ملتابعة الدراسات العليججا لدرجججة املاجسججتري

والدكتوراه.
.مؤسسات املجتمع املدني املتخصصة
امكانيجججة انشجججاء الخجججريجني لعيجججادات ارشجججادية خاصجججة بهم

)مشاريع خاصة(.

دبلوم التأهيل الرتبوي:
انسجاماً مع اسرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم العالي العداد وتأهيل املعلمني في فلسججطني لعججام

، ورغبة من الجامعججة في مسججاعدة قطاعججات كبججرية من خريجيهججا ممن يرغبججون في العمججل في2008
سلك الوزارة، فقد قامت الجامعة باعداد برنامج خاص للتأهيل الرتبوي اطلقت عليه اسم "دبلججوم
التأهيججل الججرتبوي" وقججد تم اعتمججاد هججذا الربنججامج والعمججل بججه اعتبججاراً من الفصججل الدرايس الثججاني

2010/2011.
يمكن للفئتني التاليتني االلتحاق بالربنامج:

أ.جميع الطلبة املسجلني في برامج الجامعة املختلفججة وممن يرغبججون في العمججل في وزارة الرتبيججة
( ساعة  معتمدة في الجامعة على االقل.60والتعليم ممن اكملوا دراسة سنتني )

ب. الخريجني ممن يحملون درجة البكالوريوسج في موضوع درايس.
فرص العمل للخريجني:

التأهيججل الججرتبوي: هججو برنججامج خججاص لتأهيججل املعلمني واملعلمججات والراغججبني في العمججل في سججلك
.التعليم في وزارة الرتبية والتعليم
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128عدد الساعات املعتمدةالعالج الوظيفياسم التخصص

أهداف التخصص

توفججري كججوادر مؤهلججة علميججا ومدربججة عمليججا بشججكل جيججد للعمججل في.1

القطاعات ذات العالقة كأخصائي عالج وظيفي 

تأهيججججل الطالب وتمكينهم وتسججججليحهم باملهججججارات املهنيججججة والبحثيججججة.2

والتطبيقيجججة الالزمجججة لتجججأهيلهم لسجججوق العمجججل في املججججال الصجججحي

التأهيلي

تزويجججد الطالب بمهجججارات االتصجججال الفعجججال مجججع املرىض أو املراجعني.3

ليتمكن الخريج من التأثري فيهم وتحفزيهم إلنجاح الخطة العالجية

تمكني طلبججة الربنججامج من التعججرف على أهم االحتياججات املحليججة في.4

املججججاالت ذات العالقجججة: توعيجججة العجججاملني في املؤسسجججات الحكوميجججة

والخاصجججة والجججيت لهجججا طبيعجججة عمجججل تحتجججوي على مخجججاطر أو أرضار

جسجججدية على العجججاملني، تأهيجججل الججججرحى نفسجججيا وجسجججديا، تأهيجججل

األرسى نفسججيا وجسججديا، تأهيججل املسجنني الغججري قججادرين على العنايججة
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بأنفسهم وغريها من الفئات املستهدفة في الربامج التأهيلية

تجججدريب الطالب على وضجججع الجججربامج والخطجججط التدريبيجججة قصجججرية.5

وطويلة األمد واليت تشرتك فيها مؤسسات متعددة في مجاالت إعادة

التأهيل

تعريججف الطلبججة وتججدريبهم على إنشججاء عالقججات مججع مؤسسججات عامليججة.6

ذات عالقجججة تهتم بتأهيجججل ذوي االحتياججججات وزيجججادة مهجججاراتهم في

التعامل مع وسائل اإلعالم واليت تساعد في تفعيل دورهم املجتمعي

إعداد الخريجني وتزويدهم باالحتياجات الججيت تلججزمهم إلكمججال رحلتهم.7

 العلمية في دراسات عاملية في جامعات محلية وعاملية

تفعيججل دور الطلبججة و تشجججيعهم لإلشججرتاك في املشججاريع الخدماتيججة.8

التأهيلية بأدوار تطوعية تعزز مفاهيم اإلنتمججاء للمجتمججع و املسججاهمة

في رفع ثقافة التطوععند الطالب

تطوير العمل الفين و التطبيقي عن طريق إستكمال الكادر املتخصججص.9

بمدربني وافدين يقوموا بتدريب الطالب و تعريفهم على طبيعة العمل

في املؤسسججات و إعطججائهم الخججربه العمليججة الكافيججة ممججا يزيججد قججدرة

الطالب العملية

تججدريب الطالب على األجهججزة الالزمججة في عمليججة التأهيججل عن طريججق.10

توفجججري مختجججربات خاصجججة تحتجججوي على أحجججدث األجهجججزة و األدوات

التدريبية.

مجتتتتتتتتتاالت عمتتتتتتتتل
الخريجني

الدوائر الحكومية ذات الصججلة في رعايججة إصججابات العمججل واالمججراض
املزمنة.

.املستشفيات واملصحات النفسية
.تقديم الخدمات االنسانية والصحية والغذائية والعالجية والنفسية
.مراكز الرعاية الصحية
.مراكز رعاية املسنني
 العيادات الخارجية ومراكز التأهيل املجتمعي.ج
.مراكز رعاية الطفولة والشباب
.املؤسسات واملصانع اإلنتاجية الكربى
املراكز والوحدات البحثية واملؤسسات املانحة والترشيعية في مجججال

العالج الوظيفي.
.تأهيل الطالب ملتابعة الدراسات العليا لدرجة املاجستري والدكتوراه
مؤسسات املجتمع املدني املتخصصة.ج
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.)امكانية انشاء الخريجني لعيادات عالجية خاصة بهم )مشاريع خاصة
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انطالقا من حرص الجامعة على اللحاق بججركب العججالم املتقججدم، وتقججديم مسججاهمتها الخاصججة للججرقي
بالعالم الذي نعيشه، عمدت الجامعة إلى تأسيس كليججة العلججوم اإلداريججة ونظم املعلومججات لتسججاعد
في تقججديم الحلججول واالستشججارات التقنيججة واالداريججة ملؤسسججات املجتمججع املحلي، معتمججدة على آخججر

املستجدات والتقنيات التكنولوجية وتوظيفها في العمل االداري الحديث.

ملحة تاريخية: 
 بادرت الكلية بإنشاء تخصص نظم املعلومات وكججانت السججباقة في طرحججه1995في سنة 

على مستوى فلسطني وكثري من الدول العربية. 
 عمدت الكلية الى طرح تخصص ادارة االعمال املعارصة.1999في سنة 
  عمدت الكلية الى طرح تخصص تكنولوجيا املعلومات 2000في سنة
 قامت الكلية بطرح تخصص الوسائط املتعددة / الجرافيكس 2002في سنة 
 عملت الكليججة على طججرح تخصججص ادارة املشججاريع كتخصججص فججرعي من2008في سججنة 

ادارة االعمال املعارصة وتم استقبال الدفعة االولى. 
 تم اعتمججاد وطججرح برنججامج بكججالوريوس اقتصججاديات األعمججال واسججتقبلت2011في سججنة 

الدفعه االولى 
 تم اعتماد وطرح برنامج بكالوريوس املحاسبة واستقبال الدفعةج االولى 2011في سنة 
  التقدم العتماد برنامج بكالوريوس في الريادة واالبتكار في االعمال 2015في سنة  
  التقدم العتماد برنامج بكالوريوس في التسويق االلكرتوني 2015في سنة  
 التقدم العتماد برنامج بكالوريوس في الفنون املعارصة2015 في سنة  
 تم اعتماد برنامج بكالوريوس التسويق االلكرتوني2017في سنة 
 طرح تخصص ادارة األعمال املعارصة/ج فرعي محاسب2017في سنة 
 انهاء الرتتيبات املتعلقة باستحداث برنامج ماجستري2017في سنة 
 انهاء الرتتيبات املتعلقة بطرح برنامج تجسري2017في سنة 
وقجججد حجججازت الكليجججة على مراكجججز متقدمجججة في العديجججد من التقييمجججات وحجججازت على ثقجججة

املؤسسات العامة والخاصة،  وحصل العديججد من طالبهججا على جججوائز تمججزي في مسججابقات
االبداع والريادة على مستوى الجامعات املحلية والعربية، كمججا يتقلججد العديججد من خججريجي

 الكلية مناصب رفيعة في  الرشكات واملؤسسات اليت يعملون بها.

أهداف الكلية:
توفجججري بجججرامج دراسجججية متمجججزية على مسجججتوى الجججوطن في مججججاالت العلجججوم اإلداريجججة.1

واالقتصادية واملالية ملرحليت البكالوريوس والدراسات العليا.
تعزيز وتطوير الجودة في التعليم والتعلم والبيئة التعليمية.2
تعزيز وتطوير البحث العلمي في الكلية بما يساعد على التنمية الشاملة..3
املساهمة في عمليات التحول االلكرتوني في املجتمع..4
تعزيز وتطوير العالقة املتبادلة بني الكلية واملؤسسات األخرى..5
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تمنح الكلية حالياً درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: 
نظم املعلوماتت
ادارة األعمال املعارصة
ادارة األعمال املعارصة/ فرعي ادارة املشاريع
ادارة األعمال املعارصة/ فرعي محاسبة
ادارة األعمال املعارصة/ الريادة واالبتكار في األعمال
التسويق االلكرتوني
املحاسبة
املحاسبة/ فرعي اقتصاديات األعمال
اقتصاديات األعمال
.الوسائط املتعددة / الجرافيكس

دوائر الكلية:
تضم كلية العلوم االدارية ونظم املعلومات حالياً الدوائر التالية:

واملالية دائرة العلوم اإلدارية.1

ادارة االعمال املعارصةاسم التخصص
عدد الساعات

املعتمدة
121

أهداف التخصص

الهدف العام لربنامج ادارة االعمال املعارصة
رفججد مجتمججع األعمججال بججاألفراد املؤهلني والقججادرين على تحمججل األعبججاء اإلداريججة

واستنباط الحلول للمشاكل اليت تواجه منظمات األعمال.
األهداف الخاصة لربنامج ادارة االعمال املعارصة

 .امداد رواد هذا التخصص باملهارات االدارية الالزمة
 .الرتكزي على التطبيقات العملية في مجال ادارة االعمال املعارصة
زيججادة قججدرة رواد هججذا التخصججص على اسججتنباط الحلججول االبداعيججة للمشججاكل الججيت

تواجه منظمات االعمال.
استخدام التكنولوجيا في األعمال
 .تنمية قدرات الطالب على التحليل واتخاذ القرارات

مجاالت عمل
الخريجني 

أوالً : الحصول على وظيفة في:
املؤسسات الدولية، واملؤسسات غري الربحية..1
املؤسسات والوزارات الحكومية..2
قطاع الخججدمات املاليججة مثججل البنججوك، رشكات التججأمني، مؤسسججات اإلقججراض،.3

وغريها.
الرشكات التجارية والصناعية واإلنشائية..4
مؤسسات الرتبية والتعليم العالي..5

ثانياً: العمل في السوق املحلي بامتالك وإدارة مرشوع خاص
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 –ادارة االعمال املعارصة  فرعي محاسبةاسم التخصص
عدد الساعات

املعتمدة
120

أهداف التخصص

ان وضع االعمال اليجوم يتغجري، وان أدوار املحاسجبني اآلن اصجبحت أكجرث أهميجة من أي
وقت مىض، فاإلدارة الفعالة تعتمجد على األفكججار واملعلومججات الجيت توفرهججا املحاسجبة من
خالل تتبججع النفقججات، ومقارنججة النفقججات مججع اإليججرادات، واسججتخدام اإلدارة لهججذه األرقججام

إلجراء التعديالت وتوجيه األعمال نحو أساس مالي أكرث استدامة.

 هذا الربنامج في إدارة األعمال مع الرتكزي في املحاسججبة يججزود الطججالب بتعليم جيججدان
وشامل يتمججزي بجدمج للجججوانب املهمجةج في مججال األعمجال، اإلدارة، االقتصجاد، التسجويق،
املوارد البرشية، تطججوير التواصججل، والعمجل الجمججاعي، مججع مسججاقات املهججارات التحليليججة،
املحاسججبة املاليججة، نظم محاسججبة التكججاليف، تججدقيق الحسججابات، املحاسججبة املحوسججبة،
رضيبة الججدخل الشخصججية والرشكات، واملاليججة. فججاالدارة واملحاسججبة جانبججان حيويججان
لعمليات أي رشكة أو مؤسسة، فهما يدعمان ويعززان بعضها البعض. فاملحاسججبة تججوفر
املعلومات اليت تساعد املدراء واملسؤولني نحججو خفض التكججاليف من أجججل جعججل األعمججال

أكرث ربحية، وتوفر اإلدارة للمحاسبة األرقام والربامج لتتبع عمليات الرشكة.

مجاالت عمل
الخريجني 

أوالً : الحصول على وظيفة في:
املؤسسات الدولية، واملؤسسات غري الربحية..1
املؤسسات والوزارات الحكومية..2
قطجججاع الخجججدمات املاليجججة مثجججل البنجججوك، رشكات التجججأمني، مؤسسجججات.3

اإلقراض، وغريها.
الرشكات التجارية والصناعية واإلنشائية..4

ثانياً: العمل في السوق املحلي بامتالك وإدارة مرشوع خاص

اسم التخصص
 –ادارة االعمال املعارصة  فرعي ادارة

املشاريع
عدد الساعات

املعتمدة
122

أهداف التخصص

 –الهدف العام لربنامج ادارة االعمال املعارصة  فرعي ادارة املشاريع:
تلبية احتياجات املؤسسات املختلفججة محليججاً واقليميججاً من الكججوادر املؤهلججة في ادارة

املشاريع واملزودة بمهارات كمية وتحليلية وادارية تمكنهم من احججداث نقلججة نوعيججة
في ادارة املشاريع لدى املؤسسات املختلفة.

 –االهداف الخاصة لربنامج ادارة االعمال املعارصة  فرعي ادارة املشاريع:
تمكني الطلبججة وتطججوير قججدراتهم وكفايججاتهم ) االتجاهججات واملعججارف واملهججارات( في

مجال ادارة املشاريع من حيث التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم.
تطججوير املجتمججع الفلسججطيين من خالل رفججد السججوق الفلسججطيين بججالكوادر املؤهلججة
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باملعرفة واملهارات واالتجاهات الحديثة في هذا املجال في مجال ادارة املشاريع

مجاالت عمل
الخريجني

املؤسسجججات الخاصجججة املختلفجججة الجججيت يجججرتكز عملهجججا في التخطيجججط وتنفيجججذ.1
املشاريع والعطاءات.

 املنظمات غري الحكومية .2
العمل في املجال االداري عموما..3

اسم التخصص
الريادة –ادارة االعمال املعارصة  فرعي 

واالبتكار في األعمال
عدد الساعات

املعتمدة
122

أهداف التخصص

يتمثججل الهججدف العججام للربنججامج برفججد املجتمججع بكججوادر برشية مؤهلججة ومتخصصججةج لججديها
القدرة على االبتكار والتكيف مع املتغريات الطارئة في بيئة العمل، كما يعمجل الربنجامج

 :على 
.املساهمة في تحقيق تنمية مستدامة
 .املساهمة في تنمية وتطوير القطاعات في فلسطني
.املساهمة في بناء ثقافة الريادة في فلسطني
. املساهمة في حل مشكلة البطالة
.تأهيل وتشجيع الطلبة على البدء باملشاريع الريادية الخاصة
تزويد الطلبة باملعرفة واملهارات األساسية والثقة الالزمة لتحقيق النجججاح في بيئججة

األعمال الريادية.

مجاالت عمل
الخريجني

إدارة املنشآت الصغرية ومتوسطة الحجم .1
التسويق واملبيعات.2
املنظمات الغري ربحية .3
التخطيط والتطوير/ االستشارات اإلدارية.4
القطاع العام.5

دائرة االقتصاد والعلوم املالية   .2

  4  12عدد الساعات املعتمدةاملحاسبةاسم التخصص

أهداف التخصص

رفججد القطججاع الحكججومي العججام والقطججاع الخججاص بجميججع مؤسسججاته بمحاسججبني
متمزيين ومؤهلني بمهارات محاسبية عالية نظريا وعمليا.

تزويد الطلبة باملعرفة املحاسبية الحديثة واملستجدة في مختلف حقججول املحاسججبة
لتلبية احتياجات املؤسسات املختلفة.

إثراء معرفة الطلبة بالقضايا املعارصة واملسججتجدة في مجججال تخصججص املحاسججبة
والعلوم املالية.

تزويد الطلبة باملعرفة الالزمة بالعلوم وثيقة االرتباط بعلم املحاسبة مثججل اإلدارة
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ونظم املعلومات.
.تنمية املهارات التحليلية ومهارات التفكري النقدي واملنظم لدى الطلبة
تنمية قدرات الطلبة على تطبيق وممارسة املعارف واملفججاهيم املحاسججبية النظريججة

اليت تعلموها.ج

مجاالت العمل
للخريجني

يكون خريج تخصص املحاسبة مؤهالً للعمل  في مجال املحاسبة في
القطاعات التالية: 

القطاع التجاري: الرشكات التجارية .1
القطاع الصناعي: الرشكات الصناعية واالنتاجية.2
القطاع الخدماتي: الرشكات الخدمية.3
القطاع املالي : املصارف التجارية واإلسالمية واملؤسسات املالية. .4
القطاع الصحي: املستشفيات واملؤسسات واملراكز الطبية.5
القطاع التعليم: املؤسسات التعليمية/ كليات، مدارس.6
القطاع الحكومي: املؤسسات الحكومية والوزارات املختلفة والبلديات..7
مؤسسات ومكاتب املحاسبة و تدقيق الحسابات واالستشارات املحاسبية.8

والرضيبية.
الجمعيات الخريية واملؤسسات غري الربحية..9
قطاع األعمال الحرة.10

اسم التخصص
 –املحاسبة  فرعي اقتصاديات

االعمال
124عدد الساعات املعتمدة

ملحة عن التخصص

في بيئة اليوم يبحث أرباب العمججل عن األفججراد الججذين تكججون لججديهم القججدرة على تحليججل
وتقجييم املشجاكل التجاريجة املعقجدة ويمتلكجون املهجارات التحليليجة واملهجارات الشخصجية

والنضج التخاذ القرارات.

ان هذا الربنامج في املحاسبة مع الرتكزي في اقتصاديات االعمجال يهجدف الى مسجاعدة
أفضل الطالب على أن يصبحوا ناجحني في مجال األعمال التجارية من خالل الرتكججزي
على كيفية تفاعل األعمال التجارية مع البيئة االقتصادية الخارجية. فالربنججامج يركججز
على الطلبججة الججذين يرغبججون في املحاسججبة كمهنججة حيث انهججا مهمججةج ألن معظم القججرارات
التجارية واالقتصادية تستند إلى املعلومات املحاسبية، ويضمن جعل الطالب بمستوى
عال من الكفاءة التقنية في هذا املجال ليتمكن من معرفججة الكيفيججة الججيت يتم بهججا إنشججاء
البيانات واملعلومات املحاسبية وما تعنيه، ويركز أيضا على الطلبة الذين يرغبججون في
فهم االقتصججاد ألنججه أمججر رضوري في مجججال األعمججال التجاريججة ملعرفججة كيججف يعمججل
االقتصاد وكيف يمكن االستفادة من البيانات واملعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات
االقتصادية والتجارية، حيث يضمن تزويججد الطلبججة بمهججارات التحليججل الكمي والنججوعي،ج
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ومهارات أخرى متنوعة تمكنهم من التمزي في العمل والقجدرة على املنافسجة في السجوق
املحلي والخارجي.

مجاالت العمل
للخريجني

يف  لمعلل ًالهؤم لامعالا تايداصتقا يعرف –يكون خريج تخصص املحاسبة  فرعي اقتصاديات االعمال مؤهالً للعمججل  في
القطاعات التالية: 

القطاع التجاري: الرشكات واملحالت التجارية .11
القطاع الصناعي: الرشكات الصناعية واالنتاجية.12
القطاع الخدماتي: الرشكات الخدمية الخاصة.13
القطاع املالي : املصارف التجارية واإلسالمية واملؤسسات املالية. .14
القطاع الصحي: املستشفيات واملؤسسات واملراكز الطبية.15
القطاع التعليم: املؤسسات التعليمية/ كليات، مدارس.16
القطاع الحكومي: املؤسسات الحكومية والوزارات املختلفة والبلديات..17
مؤسسات ومكاتب املحاسبة و تججدقيق الحسججابات واالستشججارات املحاسججبية.18

والرضيبية.
الجمعيات الخريية واملؤسسات غري الربحية..19
املؤسسات واملكاتب االستشارية..20
إنشاء وإدارة األعمال الخاصة والعائلية..21

122عدد الساعات املعتمدةاقتصاديات األعمالاسم التخصص

أهداف التخصص

الهدف العام لربنامج اقتصاديات االعمال :
يهججدف الربنججامج إلى تلبيججة حاجججة املجتمججع الفلسججطيين بمختلججف قطاعاتججه من 

الخريجني املؤهلني واملتمزيين واملزودين باملعارف النظرية والتطبيقيججة في مجججال
االقتصاد وإدارة األعمال. 

األهداف الخاصة لربنامج اقتصاديات االعمال :
)تزويججد الطلبججة باملعججارف واملهججارات االقتصججادية الحديثججة )النظريججة والتطبيقيججة

الالزمة التخاذ القرارات في مختلف القضايا اليت تواجه املدراء وصانعي القرار.
إكسججاب الطلبججة مهججارات متمججزية في األسججاليب اإلداريججة الحديثججة وتطججوير الفكججر

اإلداري لديهم من خالل استخدام املفاهيم االقتصادية في اإلدارة واتخاذ القرار.
تججدريب الطلبججة على اسججتخدام البيانججات واملؤرشات االحصججائية واعججداد دراسججات

السوق للمساعدة على اتخاذ القرارات املناسبة.
،تزويد الطلبة باملهارات واملعارف األساسججية في العلججوم ذات العالقججة  "املحاسججبة

التسويق، املالية..." وذلك لتمكينهم من اإلملام بمتطلبات سوق العمل الفلسججطيين
والعربي.

تزويد الطلبة باملعرفجة الالزمجة في مججال الحاسجوب واملعلوماتيجة وتطبيقاتهجا في
مجال التخصص.
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.تنمية املهارات التحليلية والتفكري النقدي واإلبداعي لدى الطلبة
تنمية قدرات ومهارات البحث العلمي.ج
.إثراء معرفة الطلبة بالقضايا املعارصة واملستجدة في مجال التخصص
.تنمية القيم والسلوك واملسؤولية األخالقية واالجتماعية لدى الطلبة

مجاالت عمل
الخريجني

القطاع التجاري: الرشكات واملؤسسات التجارية..1
القطاع الصناعي: الرشكات الصناعية واإلنتاجية..2
القطاع املالي: البنوك ورشكات التأمني ومؤسسات الوساطة املالية األخرى..3
القطاع األكاديمي ) التدريس(: في املدارس الحكومية و الخاصة..4
القطاع الحكومي:ج الججوزارات ومؤسسججات القطججاع العججام ) وزارة املاليججة، االقتصججاد،.5

وزارة التخطيط، ....(.ج
املؤسسات واملكاتب االستشارية..6
إنشاء وإدارة األعمال الخاصة والعائلية..7

 دائرة  نظم املعلومات والوسائط املتعددة :. 2

نظم  املعلوماتاسم التخصص
عدد الساعات

املعتمدة
125

أهداف التخصص

تأهيل الطلبة ليصبحوا قادرين على تصميم انظمة فعالة،ج انشاء
شبكات حاسوبية، تحليل االنظمة، ادارة قواعد البيانات، والتعامل مع

نظم دعم القرارات.
اكساب الطلبة مهارات اعداد الربامج الحاسوبيةج التطبيقية في

املجاالت االدارية ذات العالقة. 
تدريب الطلبة على اساليب البحث وحل املشاكل االدارية بالطرق

العملية وتدريب الطلبة عملياً في مختلف املواقع باملؤسسات املحلية.ج 
رفد املجتمع والسوق املحلي بخريجني مؤهلني في نظم املعلومات

وذلك ال حداث نقلة نوعية في اداء املؤسسات املحلية حسب االسس
العاملية الالزمة لتقدم وازدهار املؤسسات. 

مساعدة املنظمات واملؤسسات في عملية اتخاذ القرار عن طريق
تنظيم النشاطات لتكون مرتابطة وفق انظمة معلوماتية محوسبة. 

اكساب الخريجني مهارات توظيف املعلومات االدارية لحل املشاكل
املستهدفة وتخزين املعلومات وصيانتها وتحديثها واملحافظة عليها

واسرتجاعها. 
اكساب الخريجني مهارات تطوير برمجيات حاسوبية مالئمة تسهم في

تخفيف االعمال الكتابية التقليدية وترتيب عمليات  ونشاطات
املؤسسات بشكل منطقي ومنظم.
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مجاالت العمل
للخريجني

املجال األكاديمي: العمججل لججدى الجامعججات كمسججاعد بحث وتججدريس وكمعلمني.1
ومعلمججججات في املدارس الحكوميججججة والخاصججججة لتججججدريس مججججواد الحاسججججوب

والتكنولوجيا واإلدارة.
املجججال الفججين:  يسججتطيع خججريج نظم املعلومججات اإلداريججة العمججل في مجججال.2

برمجة وصيانة وإدارة الشججبكات وإعججداد الججربامج الحاسججوبية التطبيقيججة في
املجاالت اإلدارية وفي مجال تحليل أنظمة املعلومات وتصميمها.

املجججججال اإلداري: العمججججل لججججدى أقسججججام الحاسججججوب، إدارة املوارد البرشية،.3
التخطيط والتطججوير، دوائججر نظم املعلومججات، ونظم املعلومججات الجغرافيججة في
القطججاع الحكججومي كججالوزارات والججدوائر واملؤسسججات والبلججديات، وكججذلك في
القطججاع الخججاص كججالبنوك، الرشكات الخاصججة، املنظمججات غججري الحكوميججة،

واملنظمات غري الربحية.

التسويق االلكرتونياسم التخصص
عدد الساعات

املعتمدة
122

أهداف التخصص

رفد السوق الفلسطيين بخريجني مؤهلني ومسلحني بمهججارات متعججددة وممججزيه في
مجججال التسججويق اإللكججرتوني للعمججل في الرشكات واملؤسسججات املختلفججة بحرفيججة

عالية 
املساهمة في تطوير القدرات والخربات التسويقية في السججوق الفلسججطيين وتعزيججز

املفاهيم التسويقية العلمية الحديثة للنهججوض بقطججاع التسججويق لزيججادة التنافسججية
للسلع والخدمات الفلسطينية محليا ودوليا

العمل على تشجيع استغالل تكنولوجيا ونظم املعلومات والوسائط املتعددة لججدى
الرشكات واملؤسسات الفلسطينية في املجال التسويقي باحرتافية عالية للوصججول

إلى األسواق العربية والعاملية
فتح املجججال أمججام رشيحة من الخججريجني السججتغالل تكنولوجيججا ونظم املعلومججات

ممثلة بجاالنرتنت وتطبيقاتهججا، من اجججل العمجل مججع رشكات ومؤسسجات عامليججة في
املجال التسويقي 

صقل مواهب وقدرات الخريجني اإلبداعية والرياديججة لتمكينهم من إنشججاء أعمججالهم
الخاصة بهم في املجال التسويقي االلكرتوني.

الت عملامج
الخريجني

إنشاء الرشكات اإللكرتونية .1
إدارة العالمات التجارية اإللكرتونية.2
إدارة عالقات الزبائن الكرتونيا.3
تحسني محركات البحث.4
إدارة محتوى االنرتنت والشبكات االجتماعية.5
تحليل مواقع االنرتنت تسويقيا.6
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العالقات العامة.7
إدارة املبيعات.8
دراسات السوق/األبحاث التسويقية، اعداد الخطط التسويقية.9
تصميم وإدارة العالمة التجارية.10

123عدد الساعات املعتمدةالوسائط املتعددة/ جرافيكساسم التخصص

أهداف التخصص

تزويججد الطججالب بججالعلوم األساسججية في مجججال الوسججائط املتعججددة/جججرافيكس عججرب
الدراسة األكاديمية والتدريب العملي.ج

.تنمية مهارات التعامل واالتصال واملهارات اإلبداعية لدي الطالب
تنمية قدرات الطالب على العمججل الفججردي والعمججل الجمججاعي واملشججاركة وتنميججة روح

املسؤولية لديه، وذلك من خالل العمل على مرشوعات التخرج والتدريب امليداني. 
تخجريج طلبجة متخصصجني في الوسجائط املتعجددة/ججرافيكس  وتطبيقاتهجا، قجادرين

على املنافسجججة في سجججوق العمجججل، وذلجججك من خالل إتبجججاع الخطجججة الدراسجججية لهجججذا
التخصص.

. تخريج كفاءات منافسة ذات شخصية اكاديمية و بحثية
املسججججاهمة في تلبيججججة حاجججججة املجتمججججع املحلي والعججججربي في مجججججال الوسججججائط

املتعددة/جرافيكس .
تحقيق معايري الجودة والنوعية للربنامج وفق معايري الجودة املحلية والعاملية
تأسيس قاعدة عند الطالب التبججاع األسججاليب املنهجيججة واملعججايري املهنيججة في تحليججل

وتصميم وتنفيذ املرشوعات الخاصة بالوسائط املتعددة/جرافيكس وتطبيقاتها.
تشجيع البحث العلميج في املجاالت النظرية والعملية املتعلقججة بتخصججص الوسججائط

املتعددة/ جرافيكس.

مجاالت العمل
للخريجني

املؤسسات االعالمية مثل الصحافة واإلذاعة والتلفزيون.ج.1
صناعة الربمجيات املتخصصةج في الوسائط املتعددة..2
صناعة برمجيات األلعاب..3
الرشكات التجاريجججة والصجججناعية واملطجججابع كمصجججمم دعايجججة واعالن ومصجججمم كتب.4

ومجالت.
العمل الخاص مثل رسم اللوحات الزيتية وعمل املعارض الخاصة..5
انتتاج وتحرير الفيديو..6
مؤسسات الرتبية والتعليم كمدرس تربية فنية..7
رشكات الفيديو والرسوم املتحركة كمصمم رسوم متحركة ثنائية وثالثية االبعاد..8
تصميم وادارة مواقع االنرتنت..9
انتاج الوسائل التعليمية والرتفيهية..10
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تعليمات الدراسة لطلبة الدبلوم

نظام الدراسةت في الكليات الحكومية وكليات املجتمع / برامج الدبلوم :

(:1املادة )
تسمى هذه التعليمات تعليمات الدراسةت لربامج الدبلوم في الكليات الحكومية

وكليات املجتمع.

(:2املادة )
يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املخصصة لها أدناهت ما لم تدل على

القرينة خالف ذلك.
وزارة الرتبية والتعليم العالي.الوزارة:أ-
وزير الرتبية والتعليم العالي.الوزير:ب-
كلية املهن التطبيقية/ جامعة بوليتكنك فلسطني.الكلية:ت-
عميد كلية املهن التطبيقية.العميد/ املدير:ث-

الربنامج:ج-
مجال من مجاالت التعليم والتدريب بعد املرحلة الثانوية ال تقل مدة الدراسة فيه

عن أربعة فصول دراسية،ت ويشتمل على تخصص درايس واحد أو أكرث.

التخصص:ح-
مجموعة من املواد التعليمية في حقل واحد من برنامج يؤدي النجاح فيها إلى
الحصول على مصدقة الكلية، على أن يكون التخصص معتمداً من قبل الهيئة

الوطنية لالعتماد والجودة.

طالب الكلية:خ-
كل طالب أكمل إجراءات التسجيل وانتظم على مقاعدت الدراسة في الفصل الدرايس

املحدد.
املادة التعليميةد-

)املساق(:

مادة دراسية )مع أو بدون جزء عملي( تقدم خالل فصل درايس واحد ويخصص
لها عدد من الساعات املعتمدة.

الساعةذ-

املعتمدة:

 أسبوعاً، أو جلسة عملي16 دقيقة( أسبوعية وملدة 50ساعة دراسية نظرية )
16 ساعة زمنية )في املخترب أو التدريبت العملي( وملدة 3-2أسبوعية مدتها 

أسبوعاً.
ستة عرش أسبوعاً دراسياً فعلياً بما في ذلك مدة االمتحاناتت وجلسات التقييم.الفصل الدرايس:تر-
ثمانية أسابيع دراسية فعلية بما في ذلك مدة االمتحاناتت وجلسات التقييم.الفصل الصيفي:ز-

)العام األكاديمي(.السنة الدراسية:تس-  –تتكون السنة الدراسية من فصلني دراسيني 

متطلبات الكلية:ش-
هي مساقات محددة يجب على جميع طلبة الكلية دراستها والنجاح فيها، بغض

النظر عن تخصصاتهم.
هي مساقات محددة يجب على جميع طلبة القسم املعين دراستها والنجاح فيها.متطلبات القسم:ص-

السحب:ض-
سحب الطالب تسجيله ملساق معني في فرتة السحب واإلضافة )حسب

التعليمات(.
إضافة الطالبت ملساق معني في فرتة السحب واإلضافة )حسب التعليمات(.اإلضافة:ط-

االنسحاب:ظ-
سحب مساق، أو مساقات من الفصل الدرايس بعد الفرتة املقررة للسحب )حسب

التعليمات(.

التأجيل:ع-
هو تأخري تسجيل مساق أو مساقات في فصل معني إلى فصل الحق بموافقة

رسمية.
عدم التسجيل للفصل الدرايس أو التغيب عن الدراسة بدون موافقة رسمية تسمحاالنقطاع:تغ-
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بذلك )حسب الوارد في التعليمات(.

املتطلباتف-

السابقة ملساق

درايس:

هي مساقات محددة على الطالب دراستها والنجاح فيها قبل تسجيل الطالب لذلك
املساق وفق الخطة الدراسيةت )اليحق ألي طالب تسجيل أي مساق له متطلب

سابق رسب فيه بسبب الغياب(.

املتطلباتق-

املزتامنة ملساق

درايس:

هي مساقات محددة يجب على الطالبت دراستها في فصل سابق أو تسجيلها في
نفس الفصل الدرايس،ت الذي يسجل فيه لذلك املساق وفق الخطة الدراسيةت أو كان
تخرجه يتوقف على تسجيل هذا املقرر ومتطلبه )بموافقة رئيس القسم/ الدائرة(.

عالمة النجاحك-

في املساق:
%( فما فوق في املساق.50حصول الطالب على عالمة )

%(.35هو الحد األدنىت لعالمة الرسوب )صفر الكلية:ل-

(:3املادة )
تقر الوزارة الخطط الدراسية اليت تؤدي إلى منح الشهادة الجامعية املتوسطة

)الدبلوم( في التخصصات اليت تقدمها الكليات بناًء على تنسيبات مجالس
الكليات.

االلتحاق والقبول
% فأعلى في شهادة الدراسة50يحق للطالب الناجح والحاصل على معدل .1(:4املادة )

الثانوية العامة )التوجيهي( أو ما يعادلها،ت التقدم بطلب لاللتحاق بأحد

تخصصات الدبلوم املطروحة في الكلية.

يفتح باب االلتحاق والقبول للطلبة مع بدايةت الفصل الدرايس األول من العام.2

األكاديمي، ويمكن فتح باب االلتحاق والقبول للفصل الدرايس الثاني إذا

توفرت اإلمكانات واملقاعد الشاغرة.

يتم قبول الطلبة في الكليات وفق ما يلي:.3

.فرع شهادة الدراسة الثانوية العامة للطالب

.رغبة الطالب

.الطاقة االستيعابية للكلية

.تسلسل معدالت الثانوية العامة للطلبة املتقدمني

.وحسب تعليمات وأنظمة الوزارة اليت تقرر بهذا الخصوص

.أن يكون الئقاً صحياً للتخصص الذي يقبل فيه

يلغى قبول الطالب في الحاالت التالية:.4

.إذا لم يستكمل إجراءات التسجيل خالل املدة املحددة لذلك
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.إذا لم يلتحق بالربنامج خالل املدة املحددة لاللتحاق

.إذا ثبت عدم صحة الوثائق املقدمة منه

.إذا كان القبول مخالفاً للتعليمات الصادرة بذلكت الخصوص
مدة الدراسةت والنصاب الدرايس في الكلية

(:5املادة )
مدة الدراسة في التخصص الواحد أربعة فصول دراسية في حدها األدنى وسبعة

فصول في حدها األعلى وال تحسب الفصول الدراسيةت الصيفية من ضمنها.

(:6املادة )

 ساعة معتمدة.18الحد األعلى للنصاب في الفصل الدرايس للطالب .1

 ساعة21يجوز أن يكون الحد األعلى للنصاب في الفصل الدرايس للطالب .2

معتمدة في أي من الحاالت التالية:

 ساعة معتمدة.70إذات كان عدد ساعات التخصص أكرث من 

.إذات كان الفصل الدرايس هو فصل التخرج

 فأعلى.80إذات كان املعدل الرتاكمي للطالب %

 ساعات معتمدة ويجوز أن يكون9الحد األعلى للنصاب في الفصل الصيفي .3

 ساعة معتمدة إذا كان الفصل10الحد األعلى للنصاب في الفصل الصيفي 

الصيفي هو فصل التخرج للطالب.

 ساعة معتمدة.12الحد األدنى للنصاب في الفصل الدرايس للطالبت .4

يجوز أن يقل نصاب الطالب في أي فصل من الفصول الدراسيةت بعد الفصل.5

( ساعة معتمدة.12الرابع من دراسته عن )

ال تحتسب مادة النشاط الريايض من ضمن الحد األعلى للنصاب في الفصل.6

الدرايس للطالب.
%( وتتكون مما يلي:100العالمة الكاملة للمادة التعليمية ).1(:7املادة )

( 40عالمة امتحان نهاية الفصل.)%

( على أن ال يقل عن امتحانني40عالمة االمتحانات خالل الفصل /)%

معلنني قبل عقدهما بأسبوع.

( 20عالمة األبحاث والتقارير واملشاركة.)%

تعاد كافة أوراق االمتحاناتت اليومية اليت يتم إجراؤهات للطالب خالل الفصل.2

بعد تصحيحها للطلبةت أما االمتحانات العملية واألبحاث فيتم إعالم الطالبت
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بعالمته بها.

يعلم الطالبت بمجموع عالماته خالل الفصل )أعمال الفصل( في جميع.3

املساقات قبل بداية فرتة االمتحانات النهائية، ومن حقه مراجعة محارض

املساق في أي عالمة من خالل رئيس القسم.

يتم إعالن برنامج االمتحاناتت النهائية قبل موعدها بأسبوعني من قبل قسم.4

القبول والتسجيل على لوحات اإلعالنات الخاصة بذلك في الكلية.

محارض املساق هو املسئول عن تصحيح األوراق الخاصة ونقلها إلى النموذج.5

الخاص وتسليمها.

يتم االحتفاظ بدفاترت اإلجابات لالمتحانات النهائية في قسم القبول.6

والتسجيل مدة فصل درايس بعد إعالن النتائج ثم تتلف بعد ذلك.

يتم إعالن النتائج النهائية من قسم القبول والتسجيل بعد مصادقة مجلس.7

الكلية عليها.

%(.50عالمة النجاح في املادة التعليمية ).8

%(.35ال تسجل عالمة نهائية ألي مادة  تعليمية أقل من صفر الكلية ).9

توزع عالمة املادة التعليمية ذات الجزئيني العملي والنظري بنسبة الساعات.10

املعتمدة املخصصة لكل جزء منهما

تتكون عالمة املادة العملية )بدون جزء نظري( مما يلي:.11

( على األقل.60عالمة أعمال الفصل الدرايس )%

( على األكرث.40عالمة امتحان نهاية الفصل )%
يحسب املعدل الفصلي بقسمة مجموع نواتج رضب عالمة كل مادة تعليمية.1(:8املادة )

بعدد ساعاتها املعتمدة على مجموع الساعات املعتمدة اليت درسها الطالب في
ذلك الفصل.

2.

يحسب املعدل الرتاكمي بقسمة مجموع نواتج رضب عالمة كل مادة تعليمية.3
بعدد ساعاتها املعتمدة على مجموع الساعات املعتمدة اليت درسها الطالب
حىت تاريخ حساب ذلك املعدل )املادة املعادة، تحسب ساعاتها مرة واحدة
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وتحسب العالمة الجديدة(

يدخل في احتساب املعدل الرتاكمي املواد اليت درسها الطالب في كلية أخرى.4

سواء أكان الطالب منقوالً منها أو درسه فيها بناًء على موافقة عميد الكلية

وكانت توافق الخطة الدراسية للتخصص في الكلية الحالية.
تحتفظ كل كلية بسجالت وافية لعالمات الطلبةت في املواد التعليمية املختلفة.1(9املادة )

اليت درسوها منظمة بحسب الفصول الدراسية.

إذا تغيب الطالب عن امتحان نهاية الفصل دون عذر يقبله عميد الكلية يعطى.2

عالمة ذلك االمتحان صفراً، أما أذا تغييب عنه بعذر يقبله العميد ) على أن

يتم تقديم العذر خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ الغياب(، يسجل مالحظة

)غري مكتمل( لتلك املادة ويجري له امتحان في مدة أقصاها أسبوعان من

بدايةت الفصل الدرايس الالحق.

إذا تغيب الطالب عن امتحان يومي دون عذر يقبله رئيس القسم األكاديمي.3

فيعطى عالمة ذلك االمتحان صفراً، أما إذات تغيب عنه بعذر مقبول )على أن

يتم تقديم العذر خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ الغياب(، فيجرى له

االمتحان وفق ترتيب خاص يضعه مدرس املادة.

يجوز للطالب أن يتقدم بطلبت إلى العميد )من خالل قسم القبول والتسجيل(.4

ملراجعة عالمته في االمتحان النهائي في مساق معني خالل أسبوع من

تاريخ إعالن النتائج مقابل دفع الرسوم املطلوبة.

تقوم لجنة مؤلفة من النائب األكاديمي ورئيس القسم املعين ومحارض على.5

األقل ) على علم بهذا املساق( بإعادةت تصحيح دفرت اإلجابة مرة أخرى

والتأكد من جمع العالمات وتطابقها وترفع النتيجة لعميد الكلية للمصادقة

عليها، وفي حالة عدم توفر محارض آخر يتم استدعاء محارض املساق نفسه

ويعيد التصحيح مرة أخرى بحضور بقية األعضاء.

ترسل كل كلية سجالت عالمات الطلبة إلى جهة االختصاص في الوزارة في.6
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مدة أقصاها ثالثة أسابيع من انتهاء الفصل الدرايس،ت وذلك بعد تدقيقها

واعتمادها وتوقيعها من املعنيني وعميد الكلية.

يكون تقديرت املعدالت الفصلية والرتاكمية وتقدير عالمة املادة الدراسيةت على.7

النحو التالي:

تقدير املعدالت الفصلية والرتاكمية
التقديرتالحد األعلى%الحد األدنى %

ممتاز90100
جيدجدا8089.9ً
جيد7079.9
مقبول6069.9
ضعيف5555.9

( في الرتاكمي بعد الفصل الدرايس55أقل من )
تحت اإلنذارتاألول

( في الفصل الدرايس األول50أقل من )

تقدير عالمة املادة الدراسيةت
التقديرالحد األعلى%الحد األدنىت %

ممتاز90100
جيدجدا8089ً
جيد7079
مقبول6069
ضعيف5059
راسب3549

إعادة دراسة املواد

يعيد الطالب دراسة أية مادة تعليمية لم ينجح فيها وتحسب له العالمة.1(:10املادة )

الجديدة بدلت العالمة السابقة مهما كانت ويثبت على العالمة الجديدة رمز

كلمة معاد )م(.

%( أن يعيد دراسة أي مادة تعليمية تقل60يجوز للطالب الذي يقل معدله ).2

%( لرفع معدله الرتاكمي وتحتسب العالمة الجديدة له60عالمته فيها عن )

مهما كانت، ويثبت عليها رمز كلمة معاد )م(.

يدخل في حساب املعدل الفصلي والرتاكمي للطالب عدد ساعات وعالمات.3
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املواد التعليمية اليت درسها بحيث أن املادة التعليمية تدخل في احتساب

املعدل الرتاكمي مرة واحدة.

يجوز للطالب دراسة مساق رسب في متطلبه السابق، بناًء على توصية من.4

رئيس القسم وموافقة العميد، على أن يسجل هذات املساق في نفس الفصل أو

في فصل الحق، )إال إذا كان الرسوب بسبب الغياب، فال يجوز(، ويعلم قسم

القبول والتسجيل بذلك خطياً.
التسجيل واالنسحاب واإلضافة

(:11املادة )

يعتمد النائب األكاديمي التقويم األكاديمي السنوي بدايةت كل عام أكاديمي، بناًء

على توصيات مجالس الكليات بحيث يحدد ويوضح مواعيد القبول والتسجيل

والسحب واإلضافة وفرتة االمتحانات واألعياد.

(:12املادة )

يسمح للطالب بسحب تسجيله من دراسةت مواد تعليمية سجل لها وتسجيل.1

مواد تعليمية بدالًت منها، وذلك في األسبوع األول من بدايةت الفصل الدرايس أو

ثالثة أيام من بداية الفصل الصيفي، وتحسب له الرسوم اليت دفعها.

خالفاً ملا ورد في البند السابق من هذه املادة، يسمح للطالب باالنسحاب من.2

دراسة املادة التعليمية حىت نهاية األسبوع الثامن من بدايةت الفصل الدرايس

العادي ونهاية األسبوع الرابع من بدايةت الفصل الصيفي بطلبت خطي )نموذج

خاص( يقدم لقسم القبول والتسجيل وبموافقة رئيس قسمه-يفقد حقه

بالرسوم املدفوعة عنها- رشيطة أن ال يقل نصاب الطالب الدرايس عن الحد

األدنى املسموح به، ويثبت في سجله مالحظة منسحب.

وإذا لم ينسحب الطالب خالل املدة املذكورة يعترب ملزتماُت باملادة التعليمية.

يجوز للطالب أن يتقدم بطلبت لقسم القبول والتسجيل باالنسحاب من دراسة.3

جميع املواد الدراسية اليت سجلها لذلك الفصل وذلك قبل موعد االمتحاناتت

النهائية بأربعة أسابيع على األقل في الفصل العادي وأسبوعني في الفصل

الصيفي، وبعد موافقة مجلس الكلية على ذلك تعترب دراسته لذلك الفصل

) ال تنطبق على  –مؤجلة ويفقد حقه بالرسوم املدفوعة في ذلك الفصل 

الطالب الجديدت أو املنتقل في الكلية إال بعد ميض فصل درايس واحد على

دراسته(-.
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الدوام واملواظبة

(:13املادة )

يحسب غياب الطالب ابتداء من بداية الفصل الدرايس في الكلية ويعترب غيابه

مرشوعاً في الحالتني التاليتني:

مرض الطالب استناداً إلى تقرير طيب مصدق ومقدم خالل يومي عمل فقط.1

من تاريخ الغياب

الظروف القاهرة اليت يقرهات العميد..2

(:14املادة )

إذا تجاوز غياب الطالب في أية مادة تعليمية دون عذر مقبول حصتني.1

نظريتني أو ما يعادلهما لكل ساعة معتمدة من الساعاتت املقرر لها، يحرم من

%(، وال35التقدم المتحان نهاية الفصل لتلك املادة ويعطى صفر الكلية )

( من هذه التعليمات.12يسمح له بسحبها وفق املادة )

إذا تجاوز غياب الطالب بعذر مقبول ثالث حصص نظرية أو ما يعادلها لكل.2

ساعة معتمدة من الساعات املقررة ألي مادة تعليمية يعترب منسحباً منها

على أن يتقدم بما يثبت عذره خالل أسبوع من تاريخ عودته للدراسة.

يبلغ قسم القبول والتسجيل للطالب خطياً بوصوله للحد األقىص من الغياب.3

املسموح به )في موعده(.
 تأجيل الدراسة

يجوز تأجيل دراسة الطالب ملدة ال تزيد بمجموعها على أربعة فصول.1(:15املادة )

دراسية.

يجوز ملجلس الكلية املوافقة على تأجيل دراسة الطالب وتعلم الوزارة بذلك.2

خالل أسبوعني من قرار التأجيل.

ينظر في موضوع التأجيل بناء على طلب خطي يقدمه الطالب ويبني فيه.3

األسباب املوجبة، على أن يتخذ القرار خالل أسبوعني من تاريخ تقديمت

الطلب.

ال يحتسب مدة التأجيل من مدة الدراسة املسموح بها للدراسةت في الكلية..4

يطبق على الطالب أحكام التأجيل إذا كان مسجالً للفصل الدرايس ورغب في.5

(12االنسحاب من ذلك الفصل حسب الفقرة )ج( من املادة)

ال يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو املنتقل إال بعد ميض فصل درايس.6
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(.12واحد على دراسته وال تنطبق عليه الفقرة )ج( من املادة )

 االنقطاع عن الدراسةت

(:16املادة )

يعترب الطالب منقطعا عن الدراسة إذا بدأ الفصل الدرايس ولم يكن الطالب.1

مسجالً لذلك الفصل أو مؤجال له، ويعترب تسجيله الغياً وال يجوز عودته

للدراسة إال بعد موافقة من مجلس الكلية وفق الرشوط املذكورة أدناه،

وتحتسب الفصول الدراسيةت اليت انقطع فيها من الحد األعلىت ملدة الدراسة:ت

ا. أن يتقدم  بعذر يقبله مجلس الكلية.

ب. أن ال تزيدت فرتة االنقطاعت عن فصلني دراسيني.

( ساعة معتمدة على األقل.12ج. أن يكون قد نجح في )

د. أن يتقدم الطالب بطلب إلعادة تسجيله قبل نهاية األسبوع األول من الفصل

الدرايس

ه. يلزتم الطالب بالخطة الدراسيةت املطبقة حني عودته للدراسة.
االنتقالت من كلية إلى أخرى

يجوز للطالب أن ينتقل من كلية إلى أخرى في بداية أي فصل درايس.1(:17املادة )

)باستثناء الفصل األول من التحاق الطالب في الكلية( لدراسة التخصص

نفسه أو أي تخصص آخر وفق الرشوط التالية:

 أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة ضمن املعدالت املطلوبة في.1

التخصص املنقول إليه في سنة قبوله في الكلية املنقول منها.

توفر شاغر في التخصص املنقول إليه..2

%.60أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن .3

أن ال يكون الطالبت مفصوالً فصالً تأديبياًت من الكلية األولى..4

أن يتقدم الطالب بطلب لعميد كليته ويحصل على موافقة عميد الكلية.5

اليت سينتقل إليها بعد إرفاق كشف عالمات مصدق وذلك قبل نهاية

األسبوع األول من الفصل الدرايس الجديد وتبلغ وزارة الرتبية

والتعليم العالي بذلك.

تحسب للطالب جميع املواد التعليمة اليت درسها في الكلية اليت انتقل منها.2

واليت تدخل ضمن خطته الدراسية في الكلية املنتقل إليها.
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كلية المهن التطبيقية
يتقدم الطالب إلى امتحان دبلوم كليات املجتمع )الشامل( من الكلية اليت أنهى.3

%( من الساعات املعتمدة ملواد الخطة الدراسيةت50فيها بنجاح أكرث من )

لتخصصه.

( من هذه التعليمات يجوز للطالب بعد موافقة6مع مراعاة ما ورد في املادة ).4

( ساعات معتمدة في كلية9العميد ولغايات  التخرج دراسةت ما ال يزيد على )

أخرى.

ال يجوز انتقالت الطالب الذي درس جميع مواد خطته الدراسية ولم ينه.5

متطلبات التخرج بسبب الرسوب في بعض املواد التعليمية أو تدنيت معدله

الرتاكمي.
 االنتقالت من جامعة إلى كلية

(:18املادة)

إذا رغب طالب البكالوريوس  باالنتقال لدراسة أحد تخصصات الدبلوم في كلية،

%( فأعلى من60تحسب له املواد التعليمية اليت كان قد نجح فيها بمعدل )

تخصصه السابق في البكالوريوس وتدخل ضمن الخطة الدراسية لتخصص

الدبلوم الجديدت بعد معادلتها من قبل لجنة مختصة رشيطة:

توفر شاغر في التخصص املرادت االنتقال إليه..1

%.60أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن .2

%( من عدد ساعات50أن ال تزيدت عدد الساعات املحتسبة عن ).3

تخصص الدبلوم الجديد.ت

أن ال يكون قد انقىض على انقطاعهت من التخصص السابق أكرث من.4

ثالث سنوات.

أن يتقدم الطالب بطلب انتقال للكلية قبل بداية الفصل الدرايس..5

تقديم كشف عالمات التخصص الجامعي مصدق من الوزارة..6

أن ال يكون الطالب مفصوالً فصالً تأديبياً من الجامعة..7

اإلنذار األكاديمي والفصل
% في الفصل األول.50ينذر كل طالب يحصل على معدل أقل من .1(:19املادة )

% في أي فصل عادي55ينذر كل طالب يحصل على معدل تراكمي أقل من .2
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بعد الفصل األول.

 ساعة معتمدة.15ال يسمح للطالب املنذر أكاديمياَ بتسجيل أكرث من .3

على الطالبت الحاصل على إنذار أكاديمي أن يلغي مفعول ذلك اإلنذار بعد.4

فصل من تاريخ اإلنذار وإذا أخفق في ذلك يفصل من الربنامج.

ال يحتسب الفصل الصيفي ألغراض اإلنذار والفصل..5

يفصل الطالب إذات انقطع من الكلية في الحاالت التالية:.6

% من الفصل الدرايس انقطاعا20ًإذا انقطع عن الدراسةت مدة تزيد على .1

متواصالً دون عذر يقبله مجلس الكلية.

إذا كرر الطالب ارتكاب الغش في االمتحان..2

إذا فصل من تخصص ثاِن التحق به بعد فصله أكاديمياً من التخصص.3

األول.

إذا استنفذ املدة القصوى املسموح بها لدراسة التخصص..4

إذا ارتكب مخالفة تستوجب الفصل من الكلية بموجب تعليمات الضبط.5

املعتمدة من الوزارة.

(:20املادة )

( فقرة )أ( أن19يجوز للطالب الذي يفصل من تخصصه بموجب املادة ).1

يسجل في كليته كطالب مستجد في تخصص آخر ملرة واحدة فقط، كما

ويجوز له التسجيل في كلية أخرى في غري التخصص الذي فصل منه، ضمن

أسس القبول املعمول بها في حينه.

يحسب للطالب الذي يفصل من تخصصه ويسجل في تخصص آخر جديد في.2

كليته أو كلية أخرى املواد املشرتكة بني خطة التخصص الذي فصل منه

%(60وخطة التخصص الجديد على أن ال تقل عالماتهت في تلكت املواد عن )

ورشيطه أن ال يكون قد مىض على فصله أكرث من ثالث سنوات.

 ساعة15يحسم فصل درايس واحد من الحد األعلىت ملدة الدراسةت مقابل كل .3

معتمدة احتسبت له، وفي هذه الحالة ال يعامل معاملة الطالب الجديد.ت
تغيري التخصص

يجوز للطالب وبموافقة العميد )رئيس الدائرة( أن يغري تخصصه إلى.1(:21املادة )

تخصص آخر وفقاً ألسس القبول املعمول بها عند تغيري تخصصه.
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ينظر في موضوع تغيري التخصص بناًء على طلب خطي يقدمه الطالب إلى.2

قسم القبول والتسجيل قبل بداية الدراسة في أي فصل درايس، على أن يتم

ذلك بموافقة العميد في مدة أقصاها أسبوع من بدايةت الفصل الدرايس

تحسب للطالب الذي يغري تخصصه إلى تخصص آخر جميع املواد التعليمية.3
اليت درسها في تخصصه السابق ونجح فيها إذات كانت من متطلبات تخصصه

الجديد.
إذا تخرج طالب في تخصص معني ورغب في دراسة تخصص جديدت تحسب.4

% فأعلى من تخصصه60له املواد التعليمية واليت كان قد نجح فيها بمعدل 
السابق وتدخل ضمن الخطة الدراسية للتخصص الجديدت رشيطة: 

%( من عدد ساعات50أن ال تزيدت عدد الساعات املحتسبة عن ).1
التخصص الجديد.

أن ال يكون قد انقىض على تخرجه من التخصص السابق أكرث من.2
ثالث سنوات.

التخرج

(:22املادة)
يعترب الطالب ناجحاً في تخصصه )خريجاً( إذا أتم بنجاح دراسة جميع املواد

%.60التعليمية املطلوبةت لذلك التخصص وكان معدله الرتاكمي ال يقل عن 

(:23املادة )

تمنح الكلية الطالب الخريج مصدقة تنص على أنه أنهى دراسةأ.

تخصصه وفق نموذج يعتمده وزير الرتبية والتعليم العالي.

تصدر الكلية ملن يرغب من طلبتها كشف عالمات يتضمن جميع الساعاتتب.

املعتمدة اليت درسها الطالب وفق نموذج يعتمده وزير الرتبية والتعليم

العالي.
يحق للطالب الخريج أن يتقدم لالمتحان العام للكليات )التطبيقي الشامل(.(:24املادة )

أحكام عامة
تبت الوزارة في الحاالت اليت لم يرد فيها نص.(:25املادة )
تلغى هذه التعليمات أية تعليمات سابقة بهذا الخصوص.(:26املادة )

(:27املادة )
عمداء ومدراء الكليات والنواب األكاديميني ورؤساء األقسام األكاديمية ورؤساء

أقسام القبول والتسجيل مسئولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
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كلية املهن التطبيقية في سطور

تعترب كليججة املهن التطبيقيججة النججواة الحقيقيججة لجامعججة بوليتكنججك فلسججطني، ورشيانها الرئييس حيث كججانت
( بعججد أن اختججريت فكرتهججا املتعلقججة بججربامج في مجججال1978انطالقتهججا من قبججل  رابطججة الجججامعيني عججام )

التعليم التقين واملهين، بهججدف رفججد املجتمججع املحلي بتخصصججات جديججدة في ميججادين مهنيججة متنوعججة. فكججان
( طالبججاً وطالبججة،ج والعججدد مرشججح2000اإلقبال عليها من أرجاء وطننا العزيز وبطاقة اسججتيعابية تجججاوزت )

الزدياد مضطرد؛ وذلك لتمزي خريجيها الذين أثبتوا قدراتهم في جميججع امليججادين داخليججاً وخارجيججاً. وتمنح
الكليجججة درججججة الجججدبلوم في حجججوالي اربعجججة وعرشين تخصصجججاً هندسجججياً وتقنيجججاً في مججججاالت الحاسجججوب
وتكنولوجيجججا املعلومجججات، العلجججوم االداريجججة والعلجججوم املاليجججة واملرصفية،ج الهندسجججة الكهربائيجججة، الهندسجججة
امليكانيكية، الهندسة املدنية واملعمارية،ج الفنون التطبيقية، التصميم الداخلي والحجر والرخام، السججكرتارية

الطبية والقانونية، وتكنولوجيا الوسائط املتعددة، واألنظمة الذكية في املباني.

رؤية الكلية:

نحو كلية تقنية مجتمعية بحثية رائدة 

رسالة الكلية:

ة ة وتقنيّجج تسعى كلية املهن التطبيقّية إلى خلججق مجتمججع فلسججطييّن متقججدم؛ من خالل طججرح بججرامج أكاديميّجج
وق. يقججوم عليهججا كججادر على مسججتوى عججاٍل من الكفججاءة والخججربة، وباسججتخدام متمزّية، نابعة من حاجة السججّ
أحدث الوسائل التقنية والّطرائق الّتعليمّية بشكل يضمن االستمرارّية والّتفوق لكل من الكلّية وخريجيها.

 تقججدم بججرامج أكاديميججة ذات جججودة عاليججة  كلية املهن التطبيقية كلية مجتمعية مهنيججة وتطبيقيججة رياديججة"
تحكمهججا املعججايري املحليججة والعامليججة وفججق التصججنيف العججاملي للمهن إلعججداد كججوادر مهنيججة ممججزية قججادره على

املحلي واإلسججهام في تطججوره. و تهتم الكليججة باملحافظججة على العطججاء واالبججداع و تلبيججة حاجججات املجتمججع 
 رفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم العلمية و التعليمية واملهنية العملية والبحثيججة كوادرها املمزية و تسعى الى

حىت ينعكس ذلك إيجابا على كججل من الطججالب وسججوق العمججل واملسججاهمة في حججل املشججاكل الججيت التطبيقية 
تواجججه املجتمججع وتسججهم في تنميتججه. باإلضججافة الى سججعيها الحججثيث للمشججاركة الفاعلججة في خدمججه املجتمججع

وتنمية بيئته ودفع قطاعات االنتاج فيججه وبناء عالقة وثيقة وطويلة األمد مع املؤسسات املحلية الوطنية 
 تهيئججة بيئججة تعليميججة بحثيججة تكنولوجيججة تتوافججق وأهججداف للمنافسة املحلية واإلقليميججة . وذلججك من خالل

يقوم عليها كادر على مستوى عال من الكفاية والخربة ؛لضمان االسججتمرارية والتمججزي لكججل. الكلية ورؤيتها
"من الكلية والخريجني.

أهداف الكلية:
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توفري برامج دراسية ذات طابع متمزي ولها عالقججة مبارشة باحتياجججات املجتمججع املحلي على مسججتوى.1

الوطن.
املساهمة في تطوير االقتصاد الفلسطيين من خالل رفد السوق املحلي باملهارات الفنيججة الهندسججية ذات.2

الكفاءة العالية.
توفججري فججرص جيججدة لقطججاع كبججري من طلبججة التججوجيهي بمختلججف فروعججه إلكمججال دراسججتهم الجامعيججة.3

املتوسطة في العديد من املجاالت الهندسية واإلدارية.
توفري مستقبل آمن وواعد لخريجي الكلية من خالل تزويدهم باملعارف العلمية والعملية املتمزية الجججيت.4

تمكنهم من دخول معرتك الحياة بثقة عالية من ناحية علمية وتقنية ومهنية.
املسججاهمة في الحججد من البطالججة،ج من خالل توثيجججق العالقجججة مجججع املجتمججع املحلي بمختلججف توجهاتجججه.5

الخدماتية والصناعية والتجارية ملا فيه مصلحة الطرفني

دوائر كلية املهن التطبيقية:

اوالً: دائرة الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات:

بعد أن أصججبحت الحضججارة اإلنسججانية تتسججم بججالتغري الرسيع واملتالحججق في املعججارف، وازديججاد تطبيقاتهججا
التكنولوجية كماً ونوعاً، مما نتج عنه تغري في معايري تقييم املجتمعججات، وفقججاً ملدى االرتقججاء التكنولججوجيج
واملعلوماتي، وعلوم الحاسوب املختلفججة، وسججعي كافججة املجتمعججات لتكججون منتجججة للتكنولوجيججا ال مسججتهلكة
لها، من خالل التأكيد على مستويات عاليججة ملعججايري الجججودة في التعليم املهججين والتقججين، والتوظيججف الجيججد
للتكنولوجيا، سعت جامعة بوليتكنك فلسطني إلى إنشججاء وتطججوير هججذه الججدائرة، كواحججدة من ركججائز كليججة
املهن التطبيقيججة فيهججا، لتشججكل رافججداً ألكججرث العلججوم التطبيقيججة في املجججاالت املهنيججة والتقنيججة،ج الخاصججة
بالحوسججبة والتصججميم، وتقنيججة املعلومججات، وصججيانة وبرمجججة املعججدات، وتكنولوجيججا االتصججاالت واألجهججزة
الذكية، واالستفادة من تطبيقاتها املختلفة،ج للنهوض باملجتمع املحلي نحو مسججتقبل زاهججر ومتقججدم، بعججد أن
أصججبحت مفججاهيم محججو األميججة ال تعججين عججدم القججراءة والكتابججة، إنمججا تعججين عججدم االسججتفادة من تطبيقججات

الحاسوب وتقنية املعلومات الحديثة.   

وتضم هذه التخصصات:

التخصص
برمجة تطبيقات الهواتف

الذكية
69عدد الساعات املعتمدة

أهداف التخصص
توفججري خججريجني قججادرين على تلبيججة حاجججات السججوق املحلي املتعلقججة

بمجال تطبيقات الهواتف الذكية وصيانة وتشخيص أعطالها.
إعداد مطورين محرتفني في مجال برمجججة تطبيقججات الهواتججف الذكيججة
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وصيانتها.
( تعليم التقنيات املستخدمة في إنتاج التطبيقات بنوعيها: األصيلة

Native( والهجينة )Hybrid.)
إتقان إعداد وبرمجة برمجيات خدمات السريفر املرتبط بالتطبيق

.Backendوما يعرف بالج 
تزويد الخريج بمهارات العمل الحر والتشبيك مع الزبائن باستخدام

.Freel)ancingمنصات الج 

مجاالت عمل
الخريجني

رشكات تطوير تطبيقات الهواتف الذكية وتقنياتها..1
رشكات تصميم وتطوير خدمات الويب املرتبطة بتطبيقات الهواتف الذكية..2
تصميم وتطوير مشاريع خاصة بالخريج وتسويقها في سوق العمل..3
(.ancing(Freelالعمل الحر عرب املنصات الخاصة بذلك ).4
مشاغل وورش صيانة الهواتف الذكية..5
املؤسسات الخاصة والحكومية والتدريس في مجال التخصص..6
مجال التسويق اإللكرتوني..7

72عدد الساعات املعتمدةبرمجيات وقواعد بياناتالتخصص

أهداف التخصص
.تخريج طلبة مؤهلني في مجال استخدام برمجة قواعد بيانات
.اعداد الربامج اليت قد تستخدم في القطاع الخدماتي والصناعي املحلي

مجاالت عمل
الخريجني

قطاع الخدمات الربمجية والتجارة الهندسية في مجال تطبيقات الحاسوب.1
كافة القطاعات اإلدارية الحكومية والخاصة.2
قطاع انتاج الوحدات الربمجية ودوائر معالجة البيانات االحصائية.3
مراكز ورشكات الحاسوب على كافة مجاالتها.4

اسم التخصص
شبكات الحاسوب

واالنرتنت
73عدد الساعات املعتمدة

أهداف التخصص

إكساب الطالب مهجارات علميجة وفنيججة في مجججال شجبكات الحاسجوب من أججل اإلسجهام
في نمججو وتطججور االقتصججاد الفلسججطيين ناهيججك عن تغطيججة حاجججة القطججاع الصججناعي

والخدماتي بكادر مؤهل
يستطيع من خالله القيام بمهججام بنججاء وصججيانة شججبكات الحاسججوب ومواكبججة التطججور 

الهائل في مجال شبكات الحاسوب مثل الشبكات السججلكية والالسججلكية باإلضججافة الى
VOIPمجال االتصاالت باستخدام االنرتنت 
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إعطاء الطالب املهارات العملية الالزمة لبناء شبكة محليججة شججاملة ووضججع سياسججات

األمن املتعلقة بها, باإلضافة إلى كيفية إدارتها ووصلها مع الشبكة العاملية.

مجاالت عمل
الخريجني

صيانة وإدارة شبكات الحاسوب في املؤسسات العامة والخاصة.1
مؤسسات الرتبية والتعليم بشكل عام.2
مرشف شبكة في املؤسسات العامة والخاصة.3
مسؤول شبكة وقاعدة بيانات وشبكات السلكية.4
املشاريع ذاتية التمويل واليت تعود بدخل على الخريج وبدون رأس مال كبججري.5

مثل بناء شبكة انرتنت محلية وتوزيع الحسابات على املشرتكني

اسم التخصص
تصميم وتطوير صفحات

الويب
74عدد الساعات املعتمدة

أهداف التخصص
امتالك املهارات املتعلقة بإعداد وتصميم صججفحات االنججرتنت مثججل مسججاقات الوسججائط

املتعججددة، و لغججات الربمجججة املتقدمججة والتججدريب على التطبيقججات الحديثججة الخاصججة
بعملية تصميم الصفحات االلكرتونية.

مجاالت عمل
الخريجني

مراكز تصميم مواقع الويب واستضافتها.1
مكاتب الصحف واملجالت.2
مراكز الخدمات والتدريب املهين.3
قطاع التجارة االلكرتونية.4
مراكز الدعاية واالعالم املرئية واملسموعة.5
املراكز التعليمية العامة والخاصة بمراحلها املختلفة واألساسية والعليا.6
انشاء عمل خاص )مصمم مواقع ويب(.7

69عدد الساعات املعتمدةهندسة أنظمة الحاسوباسم التخصص

أهداف التخصص

.التعامل مع نظم تشغيل الحاسوب املختلفة
. تحليل وتصميم النظم الربمجية املختلفة
استخدام برامج التصميم الجرافيكي وتوظيفها في تطبيقات مختلفة
.برمجة التطبيقات املختلفة  ومواقع اإلنرتنت وربطها بقواعد البيانات
استخدام املتحكمات الدقيقة والحواسيب املصغرة لحل العديد من املشاكل العملية

الحياتية.
.استخدام برامج التصميم واملحاكاة في تنفيذ العديد من املشاريع
.توظيف مهارات العمل الحر والتسويق اإللكرتوني في انشاء مرشوع خاص
.تطوير مرشوع متكامل يوظف به العديد من املهارات املكتسبة
.اكتساب العديد من املهارات العلمية و الثقافية والحياتية وتوظيفها في سوق العمل

مجاالت عمل
الخريجني

يمكن للخريج العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص واألهلي في الوظائف التالية:
مربمج: لعدة لغات برمجة.-1
 في مجال التعليم.-2
 الدعم الفين.-3
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 إدارة الشبكات.-4
 اختصايص ومسئول قاعدة البيانات.-5
 مرشفاً على أعمال الحاسب اآللي ومراكز املعلومات.-6
بناء األنظمة املدمجة للسوق املحلي-7
.PCBإنشاء عمل خاص )بناء اللوحات االلكرتونية املطبوعة -8
في املصانع والرشكات اليت تستخدم التحكم املحوسب بمعاملها.-9
رشكات ومراكز الحاسوب )مجال الصيانة، الشبكات وتصميم مواقع ويب(-10

اسم التخصص
تكنولوجيا الوسائط

املتعددة
74عدد الساعات املعتمدة

أهداف التخصص

،منح الطالب املهارات الالزمة لتوصيل املعلومات بشكلها املرئي واملسموع والتفاعلي
يجعل الطالب ملما بمهارات التصميم  الجرافيكي
يجعل الطالب  قادرا على فهم  صناعة الدعاية الرقمية ومشججاريع الوسججائط املتعججددة

على اختالفها في سوق العمل إلى أن يصل إلى مرحلة اإلنتاج الفعلي.
ُصّمم الربنججامج لتشجججيع وتنميججة قججدرة الطججالب على اإلبججداع الججذاتي في التعبججري عن

أفكججاره الحضججارية ضججمن مججواد تفاعليججة ، ومن خالل تقديمججه للتقججارير والدراسججات
التحليلية النقدية، وإعداد العديد من التصاميم املتنوعججة واملتعاقبججة ملشججاريع تحتججوي
على مجمل املحتويات واملتطلبججات الالزمججة الججيت يفججرتض التعامججل معهججا بشججكل خالق

وحل التحديات التصميمية بفعالية عالية.

مجاالت عمل
الخريجني

العمل في دور الطباعة والنرش والكتب واملطابع والصحف.1
العمل في مجال التصوير.2
العمل في مكاتب التصميم الجرافيكي ومواقع اإلنرتنت.3
العمل في رشكات اإلنتاج الفين للسينما، التلفاز، الفيديو.4
انتاج الوسائط املتعددة والرسوم املتحركة.5
العمل في اإلذاعات.6

ثانياً : دائرة العلوم اإلدارية 

تعدُّ دائرة العلوم اإلدارية من أكرب دوائر كلية املهن التطبيقية؛ حيث تضم هذه الدائرة  تخصصججات تالقي
رواجججاً كبججرياً في سججوق العمججل وحيث تتحسججس ادارة الججدائرة حاجججات سججوق العمججل و تعمججل على تطججوير
واستحداث التخصصات وفقا لتلججك الحاجججات،ج وتسججعى الججدائرة من خالل برامجهججا إلى خلججق كججوادر فاعلججة
قادرة على التفكري واإلبداع، وإكساب خريجيها املهارات والقدراتج اليت تججؤهلهم ملمارسججة وظججائفهم اإلداريججة
في مجاالت )التسويق والقانون والطب، وإدارة املشاريع املختلفة، واملؤسسات العامججة والخاصججة( بنجججاح،
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وتمكنهم من االندماج واملشججاركة الفّعالججةج من أجججل االرتقججاء بججاملجتمع الفلسججطيين ودفججع عجلججة التطججور إلى

األمام.

وتضم هذه التخصصات:
70عدد الساعات املعتمدةإدارة وأتمتة مكاتباسم التخصص

أهداف
التخصص

إكساب الطالب العديد من املهارات في مجال إدارة املكجاتب ، وأرشجفة املعلومجات من
خالل استخدام التكنولوجيا املحوسبة، والطباعة، وبرمجة الحاسوب، باإلضافة إلى

فن التعامل وغريها من املهارات املتمزية.

مجاالت عمل
الخريجني

الرشكات واملؤسسجججات الكجججربى من مستشجججفيات ووزارات ومصجججانع وبنجججوك.1
وجامعات

املؤسسات التعليمية كقائمني بأعمال السكرتارية املختلفة.2
مدرسو املراحل األساسية في املدراس الحكومية أو الخاصة.3

72عدد الساعات املعتمدةالسكرتارية والسجل الطيباسم التخصص

أهداف
التخصص

دعم املجتمع املحلي عن طريق توفري خججريجني قججادرين على تلبيججة حاجججات السججوق
املحلي املتعلقجججة باملججججال لتمكني املستشجججفيات والعيجججادات الطبيجججة واملستوصجججفات

الخاصة والعامة لالستفادة من هذا التخصص.
.تقديم مساندة ودعم كبريين للقطاع الطيب في املجتمع
تحسني قدرة املؤسسات املختلفة العاملججة في هججذا القطججاع من حيث األداء والجججودة

والخدمات اليت تقدمها على الصعيد املحلي.

مجاالت عمل
الخريجني

مراكز األمومة والطفولة لرعاية صحة الطفل واملرأة.1
املكججاتب اإلداريججة التابعججة لججوزارة الصججحة ومكججاتب املؤسسججات الخاصججة الججيت.2

تعمل في املجال الصحي والطيب
املستشفيات الحكومية والخاصة.3
املستوصفات واملراكز الصحية الحكومية والخاصة.4

72عدد الساعات املعتمدةالسكرتارية والسجل القانونياسم التخصص

أهداف
التخصص

دعم املجتمع املحلي عن طريق توفري خججريجني قججادرين على تلبيججة حاجججات السججوق
املحلي املتعلقججججة بمجججججال الحقججججوق واملحججججاكم واملحامججججاة والقضججججاء واملستشججججارين
الحقوقيني، لتمكني املنظمججات الخاصججة والعامججة من االسججتفادة من هججذا التخصججص ,
وتقديم مساندة ودعم كبري لقطاع الحقوقيني في املجتمجع وتحسجني قجدرة املنظمجات
املختلفججة العاملججة في هججذا القطججاع من حيث األداء والجججودة والخججدمات الججيت تقججدمها
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على الصعيد املحلي والعاملي.

مجاالت عمل
الخريجني

مكاتب جميع املؤسسات الحكومية والخاصة.1
مكاتب املحاماة.2
مكاتب القضاة.3
قاعات املحاكم القانونية والرشعية.4
مكاتب رشكات التأمني.5
مكاتب االستشارات القانونية لبعض الرشكات الكبرية.6

71عدد الساعات املعتمدةإدارة املشاريعاسم التخصص

أهداف
التخصص

.املساهمة في تطبيق املفاهيم الحديثة إلدارة املشاريع في املجتمع الفلسطيين
العمججل على تزويججد السججوق املحلي بخججريجني لججديهم القججدرة على اسججتخدام بججرامج 

الحاسوب املتخصصة ملساعدة مديري املشاريع في إنجاز أعمالهم بشكل أفضل
تمكني الخريجني من فهم كججل الخطجوات املتبعجة والعمليجات الالزمجة لتطجوير مرشوع

جديد، من البداية إلى النهاية.
تمكني الخججريجني من تحديججد األنشججطة الرئيسججية الججيت يجب أن تججدار لضججمانج نجججاح

املرشوع، تمكني الخججريجني من تحديججد وفهم أهميججة األشججخاص الرئيسججيني في كججل
مرشوع.

.إكساب الخريج مهارة كتابة مقرتحات املشاريع والتقارير وغريها

مجاالت عمل
الخريجني

البلديات املحلية اليت تقوم بتنفيذ املشاريع التنموية.1
الوزارات والدوائر الحكومية ذات العالقة بتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة.2
املؤسسات األجنبية املانحة.3
الرشكات الخاصة العاملة في مجال البناء والتشييد عموماً.4
الرشكات الخاصة العاملة في مجال التجارة أو الخدمات.5
مشاريع الصيانة والتجديد أو التوسع في الرشكات واملصانع.6
الرشكات االستشارية في مجججال تخطيججط وتنفيججذ املرشوعات وبججرامج البحث.7

والتطوير

77عدد الساعات املعتمدةالتسويق واملبيعاتاسم التخصص

أهداف
التخصص

.تعريف أساسيات علم التسويق و استخداماتها في مجاالت العمل املختلفة
.يطبق اسرتاتيجيات التسويق وبناء الخطط التسويقية
.يساعد في اجراء بحوث التسويق
 .قادر على إقناع الجمهور باألفكار واملنتجات والخدمات على اختالف أنواعها
قادر على التواصل بفاعلية مع الجمهور.ج

مجاالت عمل
الخريجني

العمل كمندوبج مبيعات أو رجل بيع في القطاعات املختلفة.1
القدرة على العمل في إدارة املشرتيات واملخازن.2
الوظائف املساعدة في إجراء البحوث الدراسية التسويقية.3
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خدمات العمالء في القطاعات املختلفة.4
الوظائف املساعدة في أعمال التخطيط التسويقي.5
القدرة على بناء قواعد بيانات تسويقية باستخدام تطبيقات الحاسب اآللي.6

   73عدد الساعات املعتمدة      اإلدارة الرياضيةاسم التخصص

أهداف
التخصص

.معرفة الطالب بعملية التخطيط وتنفيذ ومراقبة العمل
.املساهمة في تطوير قطاع الرياضة في املجتمع الفلسطيين
تشجيع تطبيق األسس الحديثة في إدارة املنشآت الرياضية في بيئتنا الفلسطينية

والعربية. 
إكساب الطالب إتقان مهارة كتابة مقرتحات املشاريع والتقارير و كل ما يتعلق بهذا

املوضوع.
تزويد الطالب بمهارات التعامل وإعداد وثائق املشاريع ) التقارير املاليججة واملوازنجات

والعطاءات وغريها..(.
العمل على تزويد السوق املحلي بخجريجني لجديهم القجدرة على دمج املهجارات الفنيجة

مججع تطبيقججات الحاسججوب ملسججاعدة العججاملني في قطججاع الرياضججة في إنجججاز أعمججالهم
بشكل أفضل.

تجججدريب الطجججالب على مهجججارات معينجججة في مججججال تطبيقجججات الحاسجججوب والطباعجججة
ليستخدمها في ممارسة هذه املهنة.

إكسججاب الطججالب معلومججات ثقافيججة عامججة في مجججاالت اللغججة العربيججة واإلنجلزييججة
والثقافة اإلسالمية والحاسوب )متطلبات الكلية(.

.تزويد الطالب بمهارات إدارية تساعده في إدارة املكاتب بشكل عام

مجاالت عمل
الخريجني

املجلس األعلى للشباب والرياضة..1
االتحادات الرياضية..2
االندية الرياضية..3
املراكز الرياضية الخاصة..4
املؤسسات الرياضية االقليمية  والعاملية..5

ثالثاً: دائرة العلوم املالية واملرصفية:

هي إحدى الدوائر املمزية في كلية املهن التطبيقية، وتضم تخصصني:  املحاسججبة التقنيججة، واإلدارة املاليججة
املحوسبة. ويخضع هذين التخصصني إلى تحديث مستمر في محتوياتهما؛ ملواكبججة حاجججة السججوق املحلي،

ومجاالت العمل املختلفة للخريجني.
تسعى الدائرة من خالل تخصصججاتها املطروحججة إلى املسججاهمة في تحقيججق أهججداف الكليججة، من خالل إعججداد
خريجني مؤهلني باملهارات العلمية والعملية العاليججة،ج قججادرين على  تغطيججة حاجججه قطججاعي املجتمججع العججام

والخاص من الكوادر املؤهلة في مجاالت املحاسبة، واملالية، واستخدام الحاسوب .
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65عدد الساعات املعتمدةاملحاسبة التقنيةالتخصص

أهداف التخصص

إكساب الطالب العديد من املهارات في مجاالت املحاسبة املختلفة مثل محاسججبة
الرشكات ومحاسججججبة التكججججاليف واملحاسججججبة الرضيبية واملحاسججججبة الحكوميججججة

وأساسيات اإلدارة املالية والتدقيق املالي ومراجعة الحسابات 
اكسججاب الطججالب مهججارات في اسججتخدام آخججر مججا وصججل إليججه علم تكنولوجيججا

املعلومججات في مجججال املحاسججبة  من خالل تججدريب الطججالب وإكسججابه مهججارات
اسججتخدام الججربامج املحاسججبية املحوسججبة املسججتخدمة في سججوق العمججل وكججذلك

اإلحصاء املحوسب

مجاالت عمل
الخريجني

قطاع املؤسسات الصناعية والخدماتية.1
قطاع الصناعات الغذائية واملعدنيةج.2
قطاع البلديات والدوائر الحكومية .3
قطاع  األعمال الحرة.4
مكاتب املحاسبة والتدقيق .5
قطاع البنوك ومحالت الرصافة.6

76عدد الساعات املعتمدةاإلدارة املالية املحوسبةاسم التخصص

أهداف التخصص

إكسججاب الطججالب العديججد من املهججارات في مجججال اإلدارة املاليججة واسججتخدام تقنيججات
تكنولوجيجججا املعلومجججات فيهجججا من خالل تزويجججد الطجججالب بالتجججدريب على الجججربامج
املحوسجبة،  وسجيتم ذلجك من خالل طجرح املسجاقات ذات العالقجة في اإلدارة املاليجة،

والتطبيقات الربمجية املحوسبة املتخصصة في مجال اإلدارة املالية

مجاالت عمل
الخريجني

قطاع املؤسسات الصناعية والخدماتية.1
قطاع الصناعات الغذائية واملعدنيةج.2
قطاع البلديات والدوائر الحكومية .3
قطاع  األعمال الحرة.4
مكاتب املحاسبة والتدقيق .5
قطاع البنوك ومحالت الرصافة.6

123



كلية المهن التطبيقية
رابعاً: دائرة املهن الهندسية املدنية املعمارية

تعتججرب دائججرة املهن الهندسججية املدنيججة واملعماريججة النججواة األساسججية الججيت انطلقت منهججا جامعججة بوليتكنيججك
فلسججطني،  وقججد طججورت هججذه الججدائرة تخصصججاتها لتججواكب التطججورات املتالحقججة واحتياجججات سججوق العمججل
املحلي والعامليج مما ترك أثراً ايجابيا وسججمعة ممججزية وحسججنة لتفتح آفاقججا وفججرص عمججل جديججدة ومتنوعججة
امام الخريجني املؤهلني محدثني نقلة نوعية في املجتمع وخاصة في مجال الصناعة اليت تعتججرب األسججاس

في تقدم وازدهار الشعوب، وتضم هذه التخصصات:

76عدد الساعات املعتمدةالهندسة املدنيةاسم التخصص

أهداف التخصص
يهدف هذا الربنامج إلى إكساب الطلبججة العديججد من املهججارات الفنيججة في مجججال تنفيججذ

املباني ومتابعتها في جميع مراحلها من األساسات حىت العقدات.

مجاالت عمل
الخريجني

فين مدني إلى جانب املدرسني في الجامعات.1
مرشف فحوصات في مختربات الهندسة املدنية.2
رسام وحاسب كميات في املكاتب الهندسية املعمارية واملدنية.3
اإلرشاف على تنفيذ األبنية.4

الهندسة املعماريةاسم التخصص
عدد الساعات

املعتمدة
75

أهداف التخصص
يهدف هذا الربنامج إلى إكساب الطلبة العديججد من املهججارات الفنيججة في مجججال الرسججم

والتصججميم املعمججاري واكتسججاب املهججارات الالزمججة ملمارسججة أعمججال الرسججم املعمججاري
واإلنشائي، وكذلك الرسم بالحاسوب.

مجاالت عمل
الخريجني

العمل في املكاتب الهندسية املعمارية واملدنية.1
فين معماري بجانب املدرسني في الجامعات.2
تعليم وتدريس مساق الفن في املدارس الحكومية.3

75عدد الساعات املعتمدةاملساحةاسم التخصص

أهداف التخصص

يهدف هجذا الربنجامج إلى إكسججاب الطجالب جميجع املهجارات العلميججة والعمليججة، إلعججداد
أعمججال املسججاحة املختلفججة سججواء من حيث الرفججع وإعججداد املخططججات أو اإلفججراز وعمججل
الشججبكات أو املزيانيججة.  ويعتججرب هججذا التخصججص من الججربامج النججادرة على مسججتوى

فلسطني.

مجاالت عمل
الخريجني

فين مساحة في دوائر الحكومة واألرايض واملالية والجامعات.1
فين مساحة لدى البلديات واملجالس القروية.2
رسام وحاسب كميات في املكاتب الهندسية.3

التصميم الداخلي)الديكور(اسم التخصص
عدد الساعات

املعتمدة
75

يهججدف إلى إكسججاب الطججالب مهججارات عمليججة متمججزية في مجججال التصججميم الججداخلي وأهداف التخصص
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للمباني بشكل عام ) أو أي فضاء داخلي بشكل خججاص (  ، و كججذلك تصججميم األثججاث
الججداخلي و تكوينججات  و نظريججات األلججوان و أعمججال النجججارة باختالفهججا و النمججاذج و

أعمال الجس , باستخدام كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة .

مجاالت عمل
الخريجني

العمل في اإلرشاف على املشاريع املختلفة في أعمال التشطيبات للمباني.1
مصممني في مكاتب الديكور.2
اإلرشاف على تنفيذ أعمال الديكور.3
العمل كرسام في املكاتب الهندسية حيث يكون قادر على التعامل مع الربامج.4

الخاصة بالرسم املختلف
العمل في مختلف املجاالت الحرفية و الصناعية , و دخول سوق العمل بقوة.5
 العمل بمجاالت الديكور الحر .6
  املختلفة في مصانع الزجاج و الحجر أو الخشب وCNCالعمل على برامج .7

البالستيك 

خامساً: دائرة املهن الهندسية امليكانيكية والكهربائية
تعتتترب دائتترة املهن الهندستتية امليكانيكيتتة والكهربائيتتة النتتواة األساستتية التتيت انطلقت منهتتا جامعتتة
بوليتكنيكت فلستتطني،  وقتد طتتورت هتذه التدائرة تخصصتتاتها لتتتواكب التطتورات املتالحقتة واحتياجتتات
سوق العمتتل املحلي والعتتاملي ممتتا تتترك أثتتراً ايجابيتتا وستمعة ممتتزية وحستتنة لتفتح آفاقتتا وفتترص عمتتل
جديدة ومتنوعة امام الخريجني املؤهلني محدثني نقلة نوعية في املجتمع وخاصتتة في مجتتال الصتتناعة

اليت تعترب األساس في تقدم وازدهار الشعوب، وتضم هذه التخصصات:

التكييف والتربيد والتدفئةاسم التخصص
عدد الساعات

املعتمدة
76

أهداف التخصص
تخججريج فنججيني لججديهم القججدرة على تججركيب أنظمججة التكججييف و التربيججد و التمديججدات

الصحية، و كذلك إجراء الصيانة الدورية والطارئة لهذه األنظمة، إضجافة إلى تقجييم
و تمديد شبكات التدفئة املركزية، كذلك القدرة على الصيانة العامة في املصانع.

مجاالت عمل
الخريجني

تصميم وتركيب أنظمة التكييف والتربيد  والتدفئة املختلفة.1
صيانة التمديدات الصحية.2

75عدد الساعات املعتمدةاإلنتاج واآلالتاسم التخصص

أهداف التخصص
يعترب هذا التخصص ذو أهمية  خاصة بالنسبة للطججاع الصججناعي واالنتججاجي، حيث

يليب احتياجات جميع فجروع املهن الهندسجية للصجناعات املحليجة، ويتم العمجل الجدائم
على تحديث خطة الربنامج بما يواكب التطورات التقنية في الصناعات املحلية.

مجاالت عمل
الخريجني

العمل في اإلرشاف على العمليات االنتاجية لآلالت.1
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العمل كفين صيانة للماكينات واآلالت.2
املقدرةج على عمل جدوى اقتصادية ودراسة لتكاليف اإلنتاج.3
إقامة مشاريع صناعية خاصة.4

77عدد الساعات املعتمدةاألتمتة الصناعيةاسم التخصص

أهداف التخصص
يهدف هذا التخصص إلى إكساب الطججالب معرفججة بنظم القيججادة الكهربائيججة، والتحكم

اآللي باألنظمججة الصججناعية، والخطججوط االنتاجيججة، كججذلك إجججراء عمليججات الصججيانة
والتعامل مع أنظمة الربمجيات الحديثة

مجاالت عمل
الخريجني

بناء لوحات التحكم الصناعية ولف جميع أنواع املحركات واملحوالت.1
واإلرشاف على عمل املاكنات والتمديدات الكهربائية

املقدرةج على عمل جدوى اقتصادية ودراسة تكاليف االنتاج.2
اقامة مشاريع صناعية خاصة.3

اسم التخصص
االلكرتونيات والتحكم

املحوسب
عدد الساعات

املعتمدة
76

أهداف التخصص

تلبية حاجات القطاع الصناعي الفلسطيين من فنججيني أكفججاء في مجججال االلكرتونيججات
الصناعية، اليت تعترب من أهم مكونات األنظمة الصناعية الحديثة.

تقديم الخدمات الفنيجة في مججال الهندسجة الكهربائيجة والهندسجة اإللكرتونيجة، وذلجك
من خالل استخدام الطاقات واالمكانيات املتوفرة لدى القطاع الصناعي الفلسطيين.

إعداد خريجني بمهارات علمية فنية عالية، بحيث تساهم في نمو وتطور القطاع
الصناعي الفلسطيين.

إعججداد خججريجني بمهججارات علميججة فنيججة عاليججة بحيث تسججاهم في نمججو وتطججور القطججاع
الصناعي الفلسطيين 

مجاالت عمل
الخريجني

قسم صيانة االجهزة االلكرتونية التابع لرشكات االتصال السلكية والالسلكية..1
الرشكات  املختصة بتصميم وتركيب االجهزة االلكرتونية..2
تجارة وتسويق االجهزة االلكرتونية والهواتف الخلوية. .3
العمل في دوائر الصيانة العامة ، للرشكات واملحال التجارية املختلفة. .4
تنفيذ مشاريع خاصة في مجال االلكرتونيات والتحكم..5
.كما أنه بإمكان هؤالء الخرجني مواصلة الدراسات العليا والبحث العلميج.6
ورش عمل صيانة األجهزة االلكرتونية وضبطها من أجهزة حاسوب والبتوبات.7

وغريها.

االتصاالتاسم التخصص
عتتتتتتتتتدد الستتتتتتتتتاعات

املعتمدة
73

أهداف التخصص
يهدف هذا الربنامج إلى تزويد الطالب باملهارات و املعلومات الالزمة ملمارسججة العمججل

في مجال تقنية االتصاالت على مستوى حملة شهادة الدبلوم.

126



كلية المهن التطبيقية
إكسججاب الطججالب املهججارات املتعلقججة بججج: تقنيججات االتصججاالت التماثليججة والرقميججة من
الناحية الفنية ، واستخدام  أجهزة الفحص و القياس لججدوائر االتصججاالت، وتججركيب و
تشغيل و صيانة خطوط النقل و األلياف البرصية. والقيام بأعمال الصيانة ألنظمة
االتصججاالت .واملشججاركة في مراقبججة شججبكات االتصججاالت املختلفججة..ومعرفججةج تقنيججات
امليكروويجف و االتصجاالت عجرب األقمجار الصجناعية. والتعامجل مجع أنظمجة االتصجاالت

  بشكل خاص و شبكاتها و طرق اإلرسال الخاصججةGSMاملتنقلة و نظام            
بها. والتعامل مع تقنيات املقاسم الرقمية و أنظمة الهاتف.

مجاالت عمل
الخريجني

في رشكات االتصاالت األرضية مثل رشكة االتصاالت الفلسطينية بالتيل.1
في رشكات االتصاالت الخلوية مثل جوال والوطنية.2
 والبث اإلذاعيADSLتركيب اإلنرتنت .3

73عدد الساعات املعتمدةاألنظمة الذكية في املبانياسم التخصص

أهداف التخصص

يهججدف هججذا الربنججامج إلى اكسججاب الطججالب مهججارات في مجججال ربججط أنظمججة املبججاني
)اإلنارة والتكييف واإلنذار واملراقبة واألمان( والتحكم بها ومراقبتها من خالل أنظمة
التحكم الذكيجججة، باإلضجججافة إلى مججججال إسجججتخدام الطاقجججة املتججججددة، بحيث يجججزودهم
التخصص بمعارف ومهججارات في الججرتكيب و التشججغيل و الصججيانة للتعامججل مججع هججذه

األنظمة تساعدهم على فهم عملها وتشغيلها بهدف تسهيل ربطها بأنظمة التحكم .

مجاالت عمل
الخريجني

رشكات مقاوالت الخدمات امليكانيكية في املنشآت السكنية والتجارية.1
والخدماتية

رشكات املقاوالتج الكهربائية للمباني.2
الرشكات املختصة بتصميم وتركيب أنظمة املراقبة واألمان في املباني.3
الرشكات املختصة برتكيب وتشغيل وبرمجة أنظمة إدارة املباني الحديثةج.4
املكاتب الهندسية واالستشارية.5
إدارة نظام املراقبة واألمان في البنوك.6
BMSالعمل كمشغلني ومراقبني لدى املؤسسات اليت تُطبق تكنولوجيا  .7

) كالفنادق، واملنشآت السكنية واملباني التجارية واملوالت ومباني الخدمات
والفلل(

العمل في وحدات البحث العلمي املختصة في دراسات ترشيد الطاقة والطاقة.8
البديلة

العمل في تجارة وتسويق منتجات أنظمة التحكم باملباني.9

اسم التخصص
إدارة وتكنولوجيا الحجرت

والرخام
عدد الساعات

املعتمدة
73

أهداف التخصص
رفججد قطججاع صججناعة الحجججر والرخججام بكججادر محلي متعلم ومتججدرب ومؤهججل بحمججل درجججة
الدبلوم في تخصص ادارة وتكنولوجيا الحجر والرخام ، في خطة برنامج اكاديمي مكججون

 فصول دراسية ويستطيع الطالب الخريج اجتياز امتحان الشججامل املعتمججد من وزارة4من 
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التعليم العالي الفلسطيين ومنحه شهادة بخصوص . 

تم تطججوير خطججة هججذا التخصججص بحيث تتناسججب مججع متطلبججات قطججاع صججناعة الحجججر
والرخام  وقد تركزت الخطة على الجانبني االداري والفين ملنشآت الحجر والرخام 

ويهدف هذا التخصجص لتوفجري فجرص عمجل للخجريجني في مججاالت متعجددة ومتنوعجة في
قطاع الحجر والرخام والقطاعات ذات العالقة 

مجاالت عمل
الخريجني

مدير مصنع للحجر والرخام .1
مدير انتاج ملصنع حجر .2
مرشف خط انتاج .3
مراقب / فاحص جودة.4
مدير/ مرشف مبيعات .5
مرشف / امني مستودعات .6
عامل فين / عامل حرفي .7
مرشف محاجر .8
مرشف / فين صيانة .9
عمل خاص .10

76عدد الساعات املعتمدةالسياراتاسم التخصص

أهداف التخصص

يهدف هذا الربنامج الى اكساب الطالب املعرفة واملهججارة الالزمججة واكتشججاف االعطججال
ومعالجتها في املركبات الحديثة ، باإلضجافة الى صجيانة ومعجايرة االجهجزة املختلفجة
للسججيارة حسججب كتالوجججات الرشكات الصججانعة بمججا في ذلججك االنظمججة االلكرتونيججة

وانظمة حقن الوقود في محركات البزنين والديزل

مجاالت عمل
الخريجني

ورش السيارات الكهربائية .1
ورش السيارات امليكانيكية .2
اقسام الصيانة في رشكات السيارات .3

تعليمات التجسري في مؤسسات التعليم العالي

يجججوز ألي طججالب أنهى دراسججة الججدبلوم من كليججة معججرتف بهججا من قبججل الججوزارة التقججدم إلحججدى(:تت 1متتادة )
مؤسسات التعليم العالي بهدف التجسري للحصول على درجة البكالوريوس حسب الرشوط املحددة.

على الطلبة الراغججبني في االلتحججاق بربنججامج التجسججري للحصججول على درجججة البكججالوريوس أن(:تت 2مادة )
يستوفوا الرشوط التالية:

أوالً: كافة التخصصات باستثناء التخصصات الهندسية والصيدلة:
% فأعلى.60إنهاء دراسة الدبلوم املتوسط بمعدل تراكمي .1
%( فأعلى.60النجاح باالمتحان الشامل بتقدير ناجح ).2
أن يحقق الطالب أحد الرشطني التاليني:.3
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كلية المهن التطبيقية
.أن يقدم الطالب شهادة خربة معتمدة ملدة سنة على األقل بعد التخرج في مجال التخصص
إذا تعجججذر تحقيجججق رشط الخجججربة يعطى الطجججالب في الجامعجججة مسجججاقات اسجججتدراكية لهجججا عالقجججة

% على70بالتخصص حسب مججا تججراه الجامعججة مناسججباً، على أن يحقججق في هججذه املسججاقات عالمججة 
األقل.

ثانياً: التخصصات الهندسية والصيدلة:
% فأعلى.75إنهاء دراسة الدبلوم املتوسط بمعدل تراكمي .1
%( فأعلى.80النجاح باالمتحان الشامل بتقدير جيد جداً ).2
أن يحقق الطالب أحد الرشطني التاليني:.3

أن يقججدم الطججالب شججهادة خججربة معتمججدة ملدة سججنة على األقججل بعججد التخججرج في مجججال
التخصص.

إذا تعذر تحقيق رشط الخربة يعطى الطالب في الجامعة مساقات استدراكية لهججا عالقججة
%70بالتخصص حسب ما تراه الجامعة مناسباً، على أن يحقق في هذه املساقات عالمججة 

على األقل.
% فججأعلى وتتوافججق70يحسب لطالب التجسري املواد اليت نجح فيها في الدبلوم املتوسط بمعججدل (:تت 3مادة )

مع الخطة الدراسية لتخصص البكالوريوس.
تقبل مؤسسة التعليم العالي طلبة التجسري في كل عام درايس وفق املعايري التالية:(: 4مادة )

معدل الطالب الرتاكمي في شهادة الدبلوم املتوسط..1
معدل الطالب أو تقديره في االمتحان الشامل..2
معدل الطالب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة..3
سنوات الخربة في مجال التخصص..4

هذه التعليمات ال تنطبق على التجسري في تخصصات الطب وطب األسنان.(: 5مادة )
(22/12/2016يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها )صدرت في رام الله، بتاريخ (: 6مادة )

كما وتلغي أي تعليمات سابقة بالخصوص.
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تعليماتت التجسري في مؤسساتت التعليم العالي

الدوائر اإلدارية 

. دائرة العالقات العامة1
مقدمة

، كأحججد أهم الججدوائر اإلداريججة في الجامعججة،  وتعججد1978تأسست دائرة العالقججات العامججة في العججام 
نافذة الجامعة اليت تطل من خاللها على املجتمع املحلي واإلقليمي والدوليج للتواصل.

تعكس دائججرة العالقججات العامججة الصججورة املرشقة الحقيقيججة للجامعججة، وتججبني قججدرة الجامعججة على
خدمة املجتمع. كما تعمل هذه الدائرة على  تعزيججز مكانججة هججذه املؤسسججة األكاديميججة الفريججدة فيمججا

بني املؤسسات ذات العالقة وعلى كافة املستويات.
إن رؤية فريق دائرة العالقات العامة تقوم على تعزيز اسم الجامعججة عاليججا وعلى كافججة املسججتويات
املحلية واإلقليمية والدوليةج من خالل تعزيز الروابط ما بني الجامعة وبني األطراف ذات العالقة. 

أهداف الدائرة :

واإلقليميجججةة وعلى املسجججتويات املحليججج الجامعجججات األخجججرى بني الجامعجججة إبجججراز صجججورة
والدولية.

بناء عالقات طويلة املدى بني الجهات الداعمة والخطة التنمويججة اإلسججرتاتيجية الخاصججة
بالجامعة.

بنججاء شججبكة تواصججل وعالقججات عامججة قويججة على املسججتويني املحلي والججدولي ومججع كافججة
األطراف ذات العالقة، لدعم الجامعة على كافة األصعدة.

لتأكيجججد على دمج العلجججوم التقنيجججةللطالب ل واجتماعية تنمويجججة ثقافية توفجججري بجججرامج
الرئيسية بالعلوم الثقافية املجتمعية.

أنشطة دائرة العالقات العامة:
.اإلعالم والعالقات العامة
االتصججال والتواصجججل مجججع األطجججراف الداخليجججة والخارجيجججة وتشجججبيك عالقجججات الجامعجججة

التطويرية.
العمل دوما على إبراز صورة الجامعة على النطاق املحلي واإلقليمي والدولي، والحرص

على إرشاك جميع األطراف في إيصال رسالة الجامعة وأهدافها لكافة املستويات.

. الدائرة املالية2



الدوائر اإلدارية

مقدمة
 لإلرشاف على إيجججرادات1953تأسجججس قسجججم املحاسجججبة منجججذ تأسجججيس رابطجججة الججججامعيني عجججام 

ومرصوفات الرابطة وتنظيمها، ومنذ ذلك التاريخ وقسججم املحاسججبة يقججوم بججدور رئييس ونشججط من
أجججل جمججع املوارد املاليججة بمسججاعدة املجججالس املتعاقبججةج للرابطججة. والقيججام باإلرشاف الكامججل على
رصف هذه األموال بطريقة سليمة،ج  وقد ساهم وجود الدائرة املالية في توسيع نشاطات الرابطة،
ومن هججذه النشججاطات إنشججاء جامعججة بوليتكنججك فلسججطني، وإنشججاء مججدارس الرابطججة النموذجيججة
)االبتدائيججة والثانويججة(، وسججاهم أيضججاً في إنشججاء سججكن للطلبججة في مدينججة عمججان، ونتيجججة لزيججادة
نشاطات الرابطة وزيادة نشججاطات وأقسججام جامعججة بوليتكنججك فلسججطني تطججور قسججم املحاسججبة إلى

دائرة تعرف بالدائرة املالية. وتتولى هذه الدائرة جميع الشؤون املالية للرابطة ومؤسساتها.
املهام والخدمات اليت تقدمها الدائرة:

املشججاركة في لجججان العطججاءات، ولجججان املشججرتيات واالسججتالم، ولجججان اإلتالف، والقيججام
بالرقابة الكاملة على أعمال هذه اللجان.

اإلرشاف على جميع اإليرادات واليت تشمل الرسوم الدراسية والرسوم الخدماتية وكججذلك
املنح واملسججاعدات، وإيججرادات الججدوائر التابعججة للجامعججة وتوثيججق تلججك اإليججرادات وإتبججاع

قواعد املحاسبة املتعارف عليها.
.اإلرشاف على جميع املرصوفات واملشرتيات
اإلرشاف والرقابة الكاملة على موجودات الرابطة ومؤسساتها من أجهججزة وأثججاث وأدوات

ومركبججات وكتب وأبنيججة وغريهججا وحفظهججا في سجججالت رسججمية، وكججذلك التججدقيق على
الدوائر اإلدارية وعملها ومساعدتها في تطوير نظام التحكم الداخلي.

رفع تقارير مالية شججهرية إلى مجلس الرابطججة )مجلس أمنججاء الجامعججة( توضججح الوضججع
املالي، وتبني األعمال اليت قامت بها الدائرة في تلك الفرتة. 

إعججداد الحسججابات الختاميججة واملزيانيججات لجميججع مؤسسججات الرابطججة في نهايججة كججل عججام
توضح الوضع املالي لهذه املؤسسات. 

تحويل جميع السندات من قبض ورصف، والسجالت املالية في نهاية كل عام إلى موثق
حسابات قانوني بهدف تدقيقها والتأكد من سالمتها. 

عرض البيانات والسجالت املالية في نهاية كل عام على مدقق حسابات قانوني لتججدقيها
والتأكد من سالمتها.

وتتابع الدائرة املالية التطورات اليت تحدث باستمرار في النظام املحاسيب والربامج اليت
تساعد وتسهل عملها.

. دائرة التخطيط والتطوير3

مقدمة 
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 حيث أوكل لهذهج الدائرة القيام بعمل الدراسات1985تم إنشاء دائرة التخطيط والتطوير في عام 
 ووضع الخطط لتطوير الجامعة.  تعمل الدائرة لتحقيق التطوير ضمن الخطةواملشاريع

تعمل ويتم تحديثها بشكل دوري. و2009اإلسرتاتيجية للجامعة واليت تم تطويرها في عام 
الدائرة من خالل التنسيق املتواصل مع الكليات والدوائر املعنية على رفع كفاءة العاملني في

الجامعة في املجاالت العلمية والعملية وإعداد الدراسات الالزمة للمشاريع التطويرية نحو خدمة
الجامعة طالباً وموظفني، وذلك باإلضافة إلى املشاريع املوجهة لخدمة الجامعة داخليا واملجتمع

املحلي كذلك. 

تتكون دائرة التخطيط والتطوير من قسمني رئيسني هما: 

:ويعمل هذا القسم على جمع البيانات الالزمة  قسم التخطيط االسرتاتيجي والتوثيق 
بغرض تحديث وصياغة الخطة االسرتاتيجية للجامعة مع العمل على خطط اسرتاتيجية

موازية ومساندة، باالضافة الى توثيق جميع املعطيات اليت تملك تأثرياً مبارشاً على
مسرية الجامعة واعمالها. 

:ويعمل هذا القسم على تلبية احتياجات الجامعة من خالل  قسم التمويل وكتابة املشاريع 
تلمس االحتياجات املرحلية واالسرتاتيجية بما يتوافق والعمليات التطويرية املستمرة سواء

على صعيد املختربات واملعدات واملباني وصياغة مقرتحات املشاريع وتحصيل التمويل
الالزم لها بالتعاون مع دائرة العالقات العامة، مما يساعد في رفع كفاءة الجامعة

وإمكانياتها التقنية واالستيعابية من خالل مشاريع تخص املباني واملختربات واملعدات
وكذلك التدريب في الخارج وبناء القدرات واملنح الطالبية وتطوير املجتمع املحلي.

أهداف دائرة التخطيط والتطوير 
ترسيخ الججدور األكججاديمي واالجتمججاعي للجامعججة عامليججا ومحليججا من خالل املشججاريع-

التطويرية املختلفة
إيضججاح الرؤيججة للجامعججة من خالل وضججع الخطججط املسججتقبلية واستشججعار حاجججات-

الجامعة املختلفة ومالئمتها للمقاييس العاملية للتعليم االكاديمي. 
االبقججاء على حس عججالي من التوجيججه العملي بمججا يتوافججق مججع املتغججريات املحيطججة،-

عججرب تلمس احتياجججات الجامعججة بخججط يتوافججق مججع املعججايري الدوليججة للمؤسسججات
االكاديمية.

ضمان تحقيق األهداف املرجوة من املشاريع التطويرية وتفعيلها من خالل متابعة-
أعمال املشاريع املمولةج خالل وبعد التنفيذ

تحقيق التمزي واملهججارات العاليججة ملوظفي وطالب الجامعججة من خالل مشججاريع بنججاء-
القدرات املتمزية. 
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تزويججد االدارة العليججا للجامعججة ومجلس امنائهججا باملعطيججات واألرقججام الدقيقججة حججول-
القضايا املختلفة اليت تهم الجامعججة، مججوفرة بججذلك مرجعيججة قويججة يعتمججد عليهججا في

عملية صنع القرار. 
مراعججاة الحفججاظ على املسججتوى العججالي سججواء على الصججعيدين املهججين أو االكججاديمي-

ملوظفي وطواقم الجامعة. 
تثبيت تواجد الجامعة على الخارطة االكاديميججة العامليججة كمؤسسججة تعليميججة رائججدة-

في املجال التقين، عرب فتح ابواب التواصجل وتبججادل الخججربات مججع الجهججات العاملججة
والفاعلة في نفس املجال. 

رسم املالمح املستقبلية للجامعة وصياغة مهمة ورؤية الجامعة بأعلى مستوى من-
املهنية والتمزي. 
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.وحدة إدارة املشاريع  4

مقدمة
إحدى الوحدات التابعة لدائرة التخطيط والتطوير واليت تعىن بشججكلوحدة إدارة املشاريع  تعترب 

عام بتوحيد الجهود والعمليات واملراقبة والتقارير املتعلقة بتنفيذ كافججة املشججاريع التنمويججة املمولججة
من قبل املؤسسات املانحة بحيث تعمل هذه الوحدة على تطوير وبنججاء منظومججة معياريججة متكاملججة
لتنفيذ املشاريع بشكل يسمح بالتوافق مججع مختلججف املصججادر واملوارد املسججخرة للمشججاريع املختلفججة

بالشكل األمثل واألكرث فاعلية.

أهمية الوحدة 
تنبع الحاجة األساسية إليجاد مثل هذه الوحدة  لتطوير وتحسني منهجية تنفيججذ املشججاريع بشججكل
ممزي يضمن  إدارة وتوجيه املرشوع بمختلف مراحله من البداية وحىت مرحلة اإلغالق بنججججاح من

خالل تأسيس أو تطوير أفضل املعايري إلدارة املشاريع وضمان نجاحها.

رؤية الوحدة:
ضمان نجاح املشاريع في جميع األوقات وبمختلف الظروف. 

رسالة الوحدة :
دائرة إدارة املشاريع على ضمان تنفيذ كافة املشاريع التنموية املمولة وموائمتها مع أهججدافتعمل 

الجامعججة اإلسججرتاتيجية من خالل قيججادة ومتابعججة دورة حيججاة املرشوع بشججكل كامججل ومن جميججع
وضججمان تسججليم والوصججول ألهججداف املرشوعالجوانب األساسية املوازنة واإلسججرتاتيجية والتنفيججذ  

والتأثري املنشودة بشكل سليم وفعال.

أهداف الوحدة:
.ضمان  تسليم مخرجات املشاريع بنجاح
توحيججد إدارة التنفيججذ للمشججاريع املختلفججة من خالل  بنججاء إطججار معيججاري إلدارة املشججاريع

التنموية بمختلف مجاالتها.
تعزيججز التحسججني املسججتمر من خالل تطججوير منهجيججة تعمججل على  تحليججل وتوثيججق نتججائج

ومخرجات املرشوع والدروس والخربات املستفادة من املشاريع املنفذة.
ضمان استدامة املشججاريع التنمويججة وتطججوير منهجيججة متابعججة اسججتدامة مخرجججات املرشوع

بناء على حاجة املجتمع وأهداف الجامعة وعروض واسرتاتيجيات املمولني
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مهام  الوحدة :
املساهمة في تطوير مقرتحات مشاريع تنموية  تشمل وثيقة املرشوع املقرتحة واملوازنات

املقدرة ومختلف مجاالت إدارة املرشوع
  إدارة املشاريع بشكل إرشافي رقابي للوصول إلى أهداف املرشوع واستدامة آثاره
ضمان تسليم نتائج ومخرجات املرشوع بنجاح
 بناء إطار معياري احرتافي إلدارة املشاريع التنموية بمختلف مجاالتها
تعزيز ثقافة التحسني املستمر
:إدارة قنججوات االتصججال بني مختلججف الرشكاء الججداخليني في الجامعججة ) األقسججام املختلفججة

دائرة املشرتيات، دائرة الرقابة....(
 إدارة ومتابعة االستدامة ملخرجات املرشوع
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دائرة الديوان والخدمات العامة.5  

مقدمة

تقوم الدائرة باإلرشاف على أرشيف الجامعة والصادر والوارد ومتابعة الخدمات العامة والصيانة
في مباني الجامعة.

املهام والخدمات اليت تقدمها الدائرة:

أرشفة أنظمة الجامعة وحفظها ومتابعتها..1
أرشفة املراسالت الصادرة والواردة إلدارة الجامعة..2
أرشفة املواد اإلعالمية الخاصة بالجامعة..3
اإلرشاف على ملفات الجامعة وترتيبها وتصنيفها وفق أحدث األسس املُتبعة..4
اإلرشاف على موظفي الخدمات وتنظيم دوامهم ومتابعة أدائهم..5
اإلرشاف على أعمال الحراسة واألمن في الجامعة..6
اإلرشاف على حركة السيارات والربيد واملراسالت بني وحدات الجامعة املختلفة..7
اإلرشاف على أعمال التصوير اليت تتم في الجامعة والرقابة عليها..8
اإلرشاف على نشاط الكافيترييات والتأكججد من نظافتهججا وتحديججد متطلبججات هججذه الخدمججة من.9

جودة وسعر مناسب.
 اإلرشاف على أعمججال النظافججة واملحافظججة على جمججال وطبيعججة املواقججع املحيطججة بمبججاني.10

الجامعة.
 اإلرشاف على أعمال الصيانة الدورية والطارئة ملباني الجامعة ) صججيانة أعمججال الكهربججاء،.11

أعمال امليكانيك، أعمال الديكور واملنجور(.
 متابعة مسؤولي املباني..12
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.قسم األرشفة االلكرتونية6

مقدمة

 وتججربز  تعترب الوثائق اإلداريججة هي العمججود الفقججري وحجججر الزاويججة ألى جهججة تمججارس عمالً عامججاً
الجامعجججات كواحجججدة من املؤسسجججات الجججيت تحجججرص على ممارسجججة اإلدارة العلميجججة باالعتمجججاد على
املعلومججات والحقججائق املسجججلة الججيت تقلججل من عشججوائية اتخججاذ القججرارات ومنهججا جامعججة بوليتكنججك

 وأهمية حجم األعمال الججيت تقججوم فلسطني اليت تضم كماً من الوثائق اإلدارية اليت تعكس ضخامة
 الرضوري بهججا، وتعتمججد عليهججا في إدارة الشججئون التعليميججة والبحثيججةج وتطويرهججا، لججذلك كججان من

اتباع األساليب العلمية الحديثة واالستفادة منها في الضبط األرشيفي لوثائقها لزيادة فاعليتها.

الرؤية

استبدال املعامالت الورقية إلى رقمية وان  يكون قسججم االرشججفة االلكججرتوني في جامعججة بوليتكنججك
فلسطني قسم محوري في الحفاظ على ارثها الثقافي والعلمي.

الرسالة

حفججظ واتاحججة وثججائق ومحفوظججات الجامعججة وتسججهيل الوصججول إليهججا بأشججكالها وأنواعهججا املختلفججة
للعججاملني في الجامعججة حسججب صججالحياتهم وسججلطتهم وبشججكل يضججمن الرسية واالمججان والفائججدةج

االمثل.
االهداف العامة

الحفاظ على وثائق الجامعة..1
إتاحة الوصول إلى وثائق ملوظفي الجامعة كل حسب صالحياته ..2
تنظيم الوثائق واملحفوظات بما يتماىش مع أحدث التقنيات والوسائل املتطورة..3
اقرار وتطوير هيكلية ادارية لقسم االرشفة االلكرتونية لتحقيق اهداف القسم..4
تطوير القدرات البرشية لقسم االرشفة االلكرتونية ..5
التعاون مع مراكز الوثائق والجهات ذات العالقة ..6

 .دائرة املوارد البرشية7

مقدمة
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 تحقيقاً لرؤيججة إدارة2008/2009تولت دائرة املوارد البرشية مسؤولياتها منتصف العام األكاديمي 
الجامعججة السججديدة في تطججوير العنرص البرشي، والتأسججيس ملفهججومج  يعتمججد الفججرد أساسججاً للنجججاح
والتمزّي وبلوغ األهداف اإلسجرتاتيجية للجامعججة. وقججد عكفت الججدائرة ومنججذ تأسيسججها على تطججوير

وتنفيذ حزمة من الخطط التشغيلية اليت تهدف إلى تحقيق األهداف االسرتاتيجية التالي:

 استقطاب كادر أكاديمي يتمزي بمستويات رفيعة من الخربات العلمية والعملية.-
تطوير املهارات الفنية والشخصية لكادر القوى العاملة في الجامعة، ورفع مستوى أدائهم الوظيفي.-
توظيف أنظمة املعلومات ألتمتة عمل دائرة املوارد البرشية.-
تطوير بيئة العمل ورفع درجة الرىض الوظيفي.-

املهام والخدمات اليت تقدمها الدائرة:

.دراسة وتوثيق الهيكل الوظيفي الحالي وربطه بالهيكل التنظيمي للجامعة
.إعداد بطاقات الوصف الوظيفي وتوظيفها في تطوير بيئة العمل
 .تنظيم إجراءات التعيني والعمل على استقطاب وتوظيف أصحاب الكفاءات املتمزية
إنجاز األعمججال اليوميججة املتعلقججة بشججؤون املوظفني كاإلجججازات، ضججبط الحضججور واالنرصاف

وأذونات املغادرة وذلك ضمن إطار النظم واللوائح املعمول بها.
. حفظ ملفات املوظفني وتخزين بياناتهم الوظيفية في نظام املوارد البرشية املحوسب
متابعججة نتججائج تقججييم األداء الججوظيفي والتوصججيات الججواردة في التقججارير واتخججاذ اإلجججراءات

الالزمة بشأنها.
تطجججوير بجججرامج تقجججييم أداء كميجججة ترتبجججط بتحقيجججق أهجججداف الوظيفجججة وأهجججداف الجامعجججة

االسرتاتيجية. 
إعداد الخطة العامة لتدريب وتأهيل موظفي الجامعة بالتعاون مع الكليات والدوائر والعمل

على تنفيذها وتقييم نتائجها.
. التواصل مع املوظفني واألخذ بمقرتحاتهم في تطوير خدمات توافي تطلعاتهم
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دائرة األبنية واإلنشاءات والصيانة.8

مقدمة

نظرا للتطور والتوسع الرسيع لجامعة بوليتكنك فلسججطني على الصججعيد األكججاديمي والتكنولججوجي
 ملججتابعة عمليججة البنججاء2005واالنشائي، تم استحداث دائرة األبنية واإلنشاءات والصيانة في عام 

واإلنشججاء ملبججاني الجامعججة الجديججدة، وأيضججا أعمججال الصججيانة لجميججع األبنيججة واملقججرات الجتججججابعة
ملؤسسججة رابطججة الجججامعيني  واإلرشاف على تصججميم وإنشججاء الججججمباني الجججججديدة للججججامعة بمججا
يججواكب تطور الجامعة وزيادة أعداد الطالب واملوظفني، حيث كانت تتم مشاريع الجامعة بتكليججف
يف  لمعلل ًالهؤم لامعالا تايداصتقا يعرف –مبارش من اإلدارة إلى دوائججججر الجامعججججة الهندسججججية املختلفججججة )الهندسججججة املدنيججججة  الكهربائيججججة-

امليكانيكة(.
أهداف الدائرة: 

تهدف دائرة األبنية واإلنشاءات والصيانة إلى مواكبة تطور الجامعججة وزيججادة أعججداد التخصصججات
والطالب واملوظفني من حيث العمل على تصميم ومتابعة تنفيذ املبججاني الجديججدة وصججيانة املبججاني
القائمججة لتوفججري بيئججة دراسججية وجامعيججة ممتججازة للطلبججة واملوظفني،ج واسججتيعاب أعججداد الطلبججة

والتخصصات املزتايدة في الجامعة.

نشاطات الدائرة: 

متابعة مشاريع الجامعة تصميما وأرشافا وتنفيذا . .1
تطججوير املبججاني القائمججةج وعمججل اإلضججافات املناسججبة لجميججع املبججاني لتتناسججب ووضججع.2

الجامعة. 
إعداد املخططات التفصججيلية للمبججاني الجديججدة وتقججديمها لججدوائر الجامعججة املختلفججة للبحث.3

عن تمويل ملشاريع الجامعة . 
متابعة صيانة مباني الجامعة من قبل طاقم الدائرة الفين. .4
تهيئججة سججاحات الجامعججة وتحسججني البيئججة الجماليججةج للجامعججة من أجججل أعطججاء جججو مججريح.5

للطلبة واملوظفني في داخل مباني الجامعة . 
العمل على توفري مستلزمات االجتماعات واملؤتمرات وورش العمل من أثاث وعمل صيانة.6

للكهرباء وامليكانيك والصوتيات من قبل الطاقم الفين للدائرة . 
إعججداد الدراسججات واملخططججات ملبججاني الجامعججة إلعججادة اسججتخدام مبججاني الجامعججة حيثمججا.7

يلزم . 
متابعة أعمال الصيانة املختلفة ملقر رابطة الجامعيني ميكانيكية وكهربائية..8
متابعة أعمال الصيانة املختلفة ملدارس الرابطة النموذجية والثانوية..9

10.
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.املكتبة9

مقدمة
يرجع تاريخ تأسيس مكتبة جامعة بوليتكنك فلسطني إلى إنشاء رابطججة الجججامعيني في محافظججة

م، حيث قامت الرابطة بإنشججاء أول مكتبججة عامججة في محافظججة الخليججل وذلججك عججام1953الخليل عام 
، أصججبحت املكتبججة العامججة لرابطججة الجججامعيني1978م. ومججع تأسججيس معهججد البوليتكنججك عججام 1955

مكتبة معهد البوليتكنك، وتطورت بعدها لتصبح مكتبة الجامعة. 

رؤية املكتبة:
نحو مكتبة علمية معرفية رقمية بمواصفات عاملية

رسالة املكتبة:
توفري املعلومات والخدمات العلمية والبحثية بشىت انواعها ودعم العملية التعليمية واثججراء الحيججاة
العلميجججة والثقافيجججة في الجامعجججة من خالل ربجججط الطلبجججة والبجججاحثني واملجتمجججع املتعلم الجججداخلي
والخجججارجي مجججع املعرفجججة، واتاحجججة الوصجججول إلى املعلومجججات بأشجججكالها وانواعهجججا املختلفجججة ماديجججة
والكرتونية محليججة او عامليججة بمختلججف مواضججيعها باسججتخدام أفضججل الوسججائل التكنولوجيججة لتلبيججة

االحتياجات الحالية واملستقبلية من البحوث والكتب واملجالت ومصادر أخرى.
العمل على توجيه ومساعدة ودعم الطلبة والباحثني في استخدام وفهم واسرتجاع املعلومات، بمججا

والعمججل على تطججوير وتشجججيع ودعم يتفق مع رسالة الجامعججة في التججدريس والبحث والخججدمات. 
الخربة واملهارة وااللزتام وروح االبتكججار مججع موظفيهججا، من أجججل االسججتمرار في مواجهججة التحججديات
التكنولوجية ومواكبة املتغريات العاملية. كما تسعى املكتبة الى رشاكة نشججطة مججع املجتمججع املحلى

واملكتبات الجامعية األخرى في الحصول واملشاركة بكل ما هو جديد.

الجهات املستفيدةت من املكتبة:
.األساتذة واإلداريون والفنيون في الجامعة
.طلبة الجامعة وطلبة الجامعات األخرى
.موظفو رابطة الجامعيني واملؤسسات التابعة لها
.املؤسسات والوزارات واملنظمات املحلية

أهداف املكتبة

.توفري املواد املكتبية الحديثة بمختلف أشكالها لخدمة املستفيدين من املكتبة
دعم املنجججاهج الدراسجججية في الجامعجججة من خالل توفجججري الكتب واملراججججع والجججدوريات املختلفجججة

للطلبة واألساتذة.
.تنظيم أوعية املعلومات املختلفة باستخدام التقنيات الحديثة
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.املشاركة الفاعلة في النشاطات والفعالياتج املكتبية على املستوى املحلي والعربي والدولي
إقامة عالقات تعججاون مججع املكتبججات الجامعيججة الفلسججطينية والعربيججة، وكججذلك املؤسسججات الججيت

تهتم بالثقافة.

املهام والخدمات اليت تقدمها املكتبة:
تعتججرب مكتبججة الجامعججة مكتبججة جامعيججة تكنولوجيججة هندسججية متخصصججة، وتقججدم املكتبججة خججدماتها
لطلبة الجامعة إضافة إلى املدرسججني واإلداريني في الجامعججة، إضججافة إلى العججاملني في مؤسسججات
رابطة الجامعيني األخرى واملجتمججع املحلي واملتخصصججني واألكججاديميني في الججوزارات واملؤسسججات

املختلفة في محافظة الخليل خاصة.
 وهذه الخدمات تشمل:

.خدمة اإلعارة
.الخدمة املرجعية
.خدمات الدوريات
.خدمات البحث اآللي
.خدمات التصوير
.خدمات اإلحاطة الجارية 
خدمات املكتبة اإللكرتونية. واملجالت وقواعد البيانات االلكرتونية العاملية

نشاطات املكتبة
مكتبة جامعة بوليتكنك فلسطني تحججرص دائمججاً على املشججاركة الفاعلججة في أي نشججاط سججواًء أكججان
على املسجججتوى املحلي أو الجججدولي،ج وتحجججرص أن تقجججوم بالعديجججد من النشجججاطات، ومن أبجججرز هجججذه

النشاطات والفعاليات اليت شاركت أو تشارك فيها املكتبة كعضو عامل وفعال هي:

.عضو مؤسس في تجمع املكتبات ومراكز املعلومات الفلسطيين
.عضو لجنة مكتبات محافظة الخليل
.املشاركة في معارض الكتب املحلية والدولية
املشجججاركة في ورش العمجججل والنجججدوات والجججدورات على املسجججتوى املحلي والجججدولي.ج حضجججورا

وتنظيماً.
وللمكتبة عالقججات جيججدة مججع املكتبججات الجامعيججة في الججوطن وخججارج الججوطن، وكججذلك املكتبججات

العامة والعديد من املؤسسات والوزارات املعنية بالكتججاب، وهنججاك نشججاطات عديججدة تقججوم بهججا
املكتبة وتشارك فيها.

موقع املكتبة على شبكة االنرتنت
من خالل سعي مكتبة جامعة بوليتكنيججك فلسججطني ملواكبججة التطججور في املجججال االلكججرتوني، فقججد

.قامت املكتبة بتطوير موقججع إلكججرتوني خججاص على شججبكة االنججرتنت وهججو ) .l)ibrary ppu.edu edu.edu)
وبالواجهتني العربية واالنجلزيية، حيث يتضمن املوقع بشكل عام:
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.عرض معلومات عن املكتبة والتعليمات الخاصة للطلبة واملشرتكني
.خدمة البحث اآللي )الفهرس االلكرتوني( عن الكتب املتوفرة باملكتبة بكافة تفاصيلها
.عرض قوائم الكتب اليت وصلت حديثاً للمكتبة
.عرض اإلعالنات الخاصة باملكتبة
الجججدخول إلى املجالت وقواعجججد البيانجججات االلكرتونيجججة الجججيت تشجججرتك بهجججا املكتبجججة أو املجانيجججة

وتوضيح كيفية استعمالها.
وهناك خدمات خاصة بمشرتكي املكتبة تشمل:

.خدمة عرض الكتب املستعارة من قبل املشرتك
.خدمة عرض قائمة بالطلبة املتأخرين في إرجاع الكتب
.خدمة طلب رشاء كتب جديدة
.خدمة إرسال االستفسارات والشكاوي
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مركز التمزي في التعليم والتعّلم. 10

مقدمة 

ان تأسيس مركز التمزي في التعليم والتعلم يشكل خطوة رئيسية وهامة باتجججاه تحسججني وتطججوير
نوعية ومستوى التعليم في جامعة بوليتكنك فلسطني. 

تم تأسيس املركز بالتعاون مع مؤسسججة االمديسججت وبججدعم من الوكالججة االمريكيججة للتنميججة الدوليججةج
USAID؛ لتحقيق التمزي في التعليم والتعلم في الجامعة من خالل مجموعة متنوعة من األنشطة

والربامج التعليمية. يعمل املركز من اجل تطوير وتنمية املهارات التعليمية واالكاديمية لدى كججوادر
الجامعججة، من خالل بججرامج تدريبيججة واستشججارية، والتعريججف بتقنيججات واسججاليب تعليميججة جديججدة
وحلقات علمية متعددة. كما يحرص املركز على توفري بيئة متمزية لتبججادل األفكججار والخججربات بني

االكاديميني بمختلف التخصصات ويسهم بتطوير انشطتهم االكاديمية والتعليمية.

رسالة املركز
ميلعتلا تايرظن  ينبتو  بيلاسالا لضفا مادختسا لالخ نم يميداكاو يميلعت زيمت قيقحت”تحقيججق تمججزي تعليمي واكججاديمي من خالل اسججتخدام افضججل االسججاليب  وتبججين  نظريججات التعليم 

والتعلم املتمركجججزة حجججول الطجججالب. والجججيت يتم تحقيقهجججا من خالل مشجججاركة جميجججع اعضجججاءالطاقم
االكاديمي لجامعة البوليتكنك في برامج تطوير املهارات، ومن خالل التعججاون والتشججبيك مججع عججدة

جامعات ومراكز تعليمية محلية وعاملية. 

األهداف
الهدف الرئييس للمركز هو توفري البيئة املناسبة للكادراالكاديمي في جامعججة بوليتكنججك فلسججطني  

لتطوير مهاراتهم التعليمية، من خالل نشاطات اكاديمية مكثفة؛ تشججمل:لقججاءات تدريبيججة، وحلقججات
تعليمية، وجلسات نقاش، واستشارات تعليمية وتربوية، مؤتمرات وغريها من النشاطات.

االنشطة
،تدريب أعضاء وطواقم الجامعة على عدة موضوعات؛ منهججا: تصججميم املنججاهج التعليميججة

أساليب التدريس والتقييم، استخدام التكنولوجيا في التعليم، االبحاث االجرائية، وغريها
من املوضوعات.

.املشاركة في برامج اعداد مدربني
.املشاركة في مؤتمرات عاملية وزيارات اكاديمية
.تطوير نظام جائزة افضل معلّم
. تطوير أنشطة بحثية حول النشاطات التعليمية التعلمية
.انشاء مركز ملصادر التعليم والتعلّم
.تنظيم ورشات عمل حول مجموعة متنوعة من املواضيع التعليمية
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الدوائر اإلدارية

الرشاكة االكاديمية:
حافتتظ املركتتز  ومنتتذ انشتتاءه على عتتدد من الرشاكات الهامتتة متتع بعض الجامعتتات واملراكتتز

الدولية مثل:
.مركز سرييل لتطوير التعليم والتعلم، جامعة نورث ويسرتن، الواليات املتحدة االمريكية
.مركز التطوير الرتبوي، كلية الهندسة، جامعة لوند، السويد
 .مركز مصادر املناهج، جامعة وسط اوروبا، بودابست، هنغاريا

ادارة املركز: يقتتوم على ادارة املركتتز متتدير يحمتتل درجتتة التتدكتوراة ومستتاعدة اداريتتة , كمتتا
يساعده على ذلك لجنة استشارية تتكون باالضافة الى مديرت املركز من:

نائب الرئيست للشؤون األكاديمية-
نائب الرئيست للتخطيط والتنمية.-
.مدير وحدة تحسني الجودة-
مدير دائرة املوارد البرشية.-
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الدوائر اإلدارية

.وحدة تحسني الجودة. 12
مقدمة

 لضججمان وتحسججني الجججودة في جميججع النججواحي األكاديميججة2005تأسست وحدة توكيد الجودة عام 
واالدارية والبحثية في الجامعة، تتبع الوحججدة اداريججاً لنججائب رئيس الجامعججة للتخطيججط والتنميججة،
وحددت الوحدة رسالتها بالعمل املسججتمر على ضججبط وتحسججني الجججودة والنوعيججة وترسججيخ ثقافججة
الجودة وتطوير البيئة التعليمية في جامعة بوليتكنك فلسطني من خالل اعتماد إجراءات ومعايري
مهنية في عمليات تقويم الربامج الدراسية وتحسججني األداء اإلداري واألكججاديمي ممججا يججؤدي لكسججب

ثقة املجتمع املحلي واإلقليمي والعاملي في مخرجات العملية التعليمية للجامعة.
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اهداف الوحدة:
. نرش ثقافة الجودة والنوعية في الجامعة
.العمل على توفري أسس ومعايري مهنية واضحة لضمان جودة التعليم في الجامعة
  .تطوير وتحسني العملية التعليمية التعلميه األكاديمية واإلدارية والبحثيةج في الجامعة
 .تطوير نظام تقويم ذاتي خاص بتوكيد وتحسني الجودة والنوعية في الجامعة
ضمان قدرة خريج الجامعججة على مواكبججة التطججورات والتحججديات املتالحقججةج و تلبيججة متطلبججات

سوق العمل املحلية والعامليةج .
.العمل على تطوير البيئة التعليمية وتحسني جودة الخدمات املتاحة للطلبة واملدرسني

مهام ونشاطات الوحدة:
:لتنفيذ اهداف الوحدة ورسالتها تقوم الوحدة بالعديد من املهام واالجراءات منها
،تنظيم النشجججججاطات الالزمجججججه لنرش ثقافجججججة الججججججوده وتطجججججوير األداء )دورات، ورش عمجججججل

مؤتمرات، ...(
التخطيط واإلرشاف على عمليات التقويم الذاتي للججربامج األكاديميججة، وتوفججري التججدريب الالزم

للجان التقويم، وتسهيل مهام  لجان التقويم الخارجي ومتابعة تنفيذ توصياتها.
،وضججع املعججايري ملتابعججة وتطججوير جميججع العمليججات املتعلقججة بججاألداء األكججاديمي ) االمتحانججات

الخطط الدراسية، الوسائل التعليمية،  أساليب التدريس، تقييم الطلبة، ...(.
تطجججوير نظجججام توثيجججق خجججاص بالجامعجججة يسجججهل عمليجججات ضجججبط الججججودة وتقجججويم الجججربامج

األكاديميه.
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.مركز الحاسوب13
مركز الحاسوب هو أحد أهم الوحدات الخدماتية في الجامعة كونه املتخصص بأهم موارد الجامعة
الحاسوبية، فاملركز مسؤول عن تطججوير بوابججة الجامعججة االلكرتونيججة وعن تقججديم الججدعم الفججين وعن
التواصل مع العالم الخارجي من خالل توفري أحججدثج وسججائل اإلتصججال بججاإلنرتنت. وقججد تم تطججوير
شبكات ومعدات ومصادر مركز الحاسوب بشججكل أسايس لججدعم الوظججائف األكاديميججة واإلداريججة في

الجامعة.

رؤية املركز:

نطمح أن نكججون متمججزيين محليججا في توظيججف أحججدثج وسججائل تكنولوجيججا املعلومججات واإلتصججاالت
لخدمة مكونات الجامعة والبحث العلمي وخدمة املجتمع، وفق معايري الجودة العاملية. 

رسالة املركز:

خدمججة العمليججة التعليميججة في الجامعججة بتوفججري أحججدث التقنيججات في مجججال تكنولوجيججا املعلومججات
واالتصاالت وزيادة التواصل بني املدرسني والطالب في الجامعة.

أهداف املركز:

خدمة العملية التعليمية والبحثية، بتوفري أحدثج التقنيات من أجهزة ومعدات
وبرمجيات.

.تطوير بوابة الجامعة على اإلنرتنت، والحرص على تحديث محتوياتها باستمرار
ضمان التواصل بني جميع موظفي الجامعة والطلبة عن طريق الشبكة املحلية

والالسلكية.
.توفري الخدمات االلكرتونية للجامعة مثل خدمة الربيد اإللكرتوني والتعليم اإللكرتوني
.تلبية متطلبات الجامعة الفنية بتوفري خدمات الصيانة والدعم الفين
.متابعة العطاءات ورشاء أحدثج األجهزة املطلوبة ملكاتب ومختربات الجامعة
اعتماد أنظمة تشغيل مناسبة وبرامج تطبيقية لتلبية احتياجات كليات ودوائر الجامعة

املختلفة.
عقد ورش عمل ودروات تدريبية للعاملني في الجامعة والطالب لتعريفهم على أحدثج

تطورات التكنولوجيا.

وحدات املركز
يحتوي مركز الحاسوب على الوحدات الرئيسية التالية:
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تهججدف هججذه الوحججدة إلى توفججري بنيججة تحتيججة لشججبكةوحدة الشبكة وخدمات اإلنتترتنتت :
الحاسوب في كافة مواقع الجامعة ومرافقها وربطها بخدمة اإلنرتنت وباألنظمججة الداخليججة
للجامعة، كما تهدف الوحدة إلى توفري الدعم الفين لهججذه البنيججة في جميججع كليججات ودوائججر
الجامعة ووضع الخطط املستقبلية لتوسججيع وتطججوير الشججبكة بأحججدثج األجهججزة واألنظمججة

املختلفة.
تهججدف هججذه الوحججدة إلى تقججديم الججدعم الفججين ألجهججزةوحتتدة الصتتيانة والتتدعم الفين :

الحاسوب وملحقاتها في كافة مرافججق الجامعججة األكاديميججة واإلداريججة، كمججا تختص بوضججع
مواصفات أحدث األجهزة واستدراج العروض ورشاء قطع الصيانة املختلفة.

تهدف هذه الوحدة إلى تصججميم وتطججوير بوابججة الجامعججةوحدة الويب وتصميم املواقع :
على اإلنججرتنت ومواقججع الكليججات املختلفججة وذلججك باالعتمججاد على أحججدثج تقنيججات الججويب
املتوفرة، وتساهم بشكل فاعل في تحديث محتججوى الججويب بالتنسججيق مججع كليججات ووحججدات
الجامعجججة اإلداريجججة واألكاديميجججة، كمجججا تعمجججل على إنشجججاء وتصجججميم املواقجججع للمجججؤتمرات

واملشاريع اليت تنفذها الجامعة.
تأسسججت وحججدة الربمجججة وتطججوير االنظمججة املحوسججبةجوحدة الربمجة وتطوير االنظمة :

 بهججدف إيجججاد حلججول برمجيججة إداريججة وأكاديميججة متكاملججة خاصججة2006في بدايججة العججام 
بالجامعة بشكل رئيس، باإلضافة الى ايجاد حلججول محوسججبة ملؤسسججات املجتمججع املحلي.
وتحتوي الوحدة على فريق من املربمجني واملهندسني املعتمدين من رشكة مايكروسججوفت.
وقججد انجججزت الوحججدةج العديججد من االنظمججة والتطبيقجججات االداريجججة واالكاديميججة للجامعجججة
باالضججافة الى بعض املؤسسججات املحليججة. ومن االنظمججة املحوسججبةج الججيت انجزتهججا الوحججدة
نظام القبول ونظام التسجيل ونظام محاسبة الطلبة والربط مع البنججوك، وتعمججل الوحججدة

حاليا على تطوير البوابة االكاديمية للجامعة.

خدمات املركز

اهم الخدمات اليت يقدمها مركز الحاسوب:

يتم تزويد شبكة الجامعة بخدمة اإلنرتنت من خالل مصججدرين مختلفنيخدمة اإلنرتنتت :
وذلججك لضججمان الوصججول لخدمججة اإلنججرتنت وللخججدمات اإللكرتونيججة الججيت تقججدمها الجامعججة

( من خالل الحصججول علىISPبإستمرار، وقد تم اعتماد الجامعة كمزود لخدمة االنرتنت )
IP ( وعلى حزمججة عنججاوين انججرتنت )ASNرقم مسججتقل للشججبكة ) Bl)ockمن مؤسسججة )

RIPE.املسؤولة عن هذه العناوين في منطقججة الرشق األوسججط وأوروبججا وشججمال أفريقيججا 
يقججدم املركججز خدمججة اإلنججرتنت لجميججع العججاملني والطالب من خالل املكججاتب واملختججربات

ess(Wirel املوجججودة في كججل مبججىن أو عججرب الشججبكة الالسججلكية ) LANوالججيت تغطي )
غالبية مرافق الجامعة.
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يقدم املركز خدمة الربيد اإللكرتوني والقوائم الربيديججة لجميججعخدمة الربيد اإللكرتوني :
العجججاملني والطالب في الجامعجججة، إذ يجججتيح لهم إمكانيجججة التواصجججل من داخجججل الجامعجججة
وخارجهججا باسججتخدام صججفحة الربيججد االلكججرتوني على اإلنججرتنت أو من خالل أي برنججامج

للربيد اإللكرتوني.

يوفر املركز بيئججة متكاملججة الستضججافة مواقججع وتطبيقججاتخدمة استضافة مواقع الويب :
( أو وينججدوز )Linu.eduxالويب على اإلنرتنت سواء اليت تعمل على نظام التشججغيل لينكس )

Windowsمع توفري موقع شخيص لكل مدرس أو موظججف للتعريججف بنفسججه وأبحاثججه )
وللتواصل مع طلبته.

خدمتتة استضتتافة االنظمة( يججوفر املركججز خججوادم افراضججية خاصججة :VPSالستضججافة )
التطبيقججات وانظمججة املعلومججات الججيت تم رشاؤها او تطويرهججا في الجامعججة باالضججافة الى
استضججافة انظمججة الشججبكة الداخليججة وخججدمات االنججرتنت مججع توفججري بيئججة تشججغيل آمنججة

ومستقرة.
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دوائر ومراكز خدمة المجتمع

دوائر ومراكز خدمة املجتمع

مركزت التمزي لتكنولوجيا املعلومات  .1
مقدمة 

 استجابة للمتطلبات املحلية واإلقليمية املوجهة باتجاه تنمية املوارد البرشية2005تأسس املركز سنة 
ورفع مستوى األداء في تكنولوجيا املعلومات وريادة االعمال، انطالقاً من الجتأثري الكبري لتكنولوجيا

املعلومات على التطور االقتصادي،  والتوجه نحو استخدام الخدمات االلكرتونية كأداة في تطوير
األعمال، ودعما إلنشاء املشاريع الصغرية باتجاه بناء اقتصاد عرصي، وقد تّوج املركز جهوده

بالفوز بثالث جوائز عاملية وهي:
جائزة االتحاد االوروبي للريادة، وجائزة محمد بن راشد ال مكتوم ألفضل مؤسسة داعمة للرياديني،

.وجائزة سيسكو العاملية عن أفضل أكاديمية سيسكو في الشوق األوسط وبالد الشام

الرؤية املستقبلية: 
 تشكيل مرجعية رائدة ممججزية ومعتمججدة في مجججال تكنولوجيججا املعلومججات وريججادة االعمججال من أجججل
خدمة حاجات األجيال الفلسطينية واملسججاهمة في بنججاء قججوة صججناعية وتجاريججة متينججة على أسججس

تكنولوجيةج سليمة. 
 

رسالة املركز: 
يعمججل املركججز على توفججري خججدمات عاليججة الجججودة في تنميججة املوارد البرشية في مجججال تكنولوجيججا 

املعلومات، وتقديم حلول برمجية  وادارية واحتضججان املشججاريع الرياديججة بمججا يلججيب حاجججات العمالء
في قطاعات املجتمع املختلفة من خالل اإلستخدام عالي الكفاءة للوسائل التكنولوجية. 

 

أهداف املركز: 
يهدف املركز إلى قيادة قطاع التكنولوجيا في األسواق املحلية وتطويره بما يتناسب مع املستويات
العامليججة، وتنميججة وتطججوير املوارد البرشية، ورفججع مسججتوى األداء في مجججال تكنولوجيججا املعلومججات،

ودعم واحتضان األفكار واملشاريع اإلبداعية والريادية في مختلف املجاالت. 

الوحدات العاملة في املركز: 
 تنفججذ الوحججدة منججذ انشججائها بججرامج تدريبيججةوحتتدة التتتدريبت وتنميتتة املوارد البرشية:.1

متخصصة في كافة املجاالت ذات العالقة بتكنولوجيا املعلومات، وتولي هذه الوحججدة جججل
اهتمامها ملتابعة التطور الكبري في مجال تكنولوجيا املعلومججات، وتسججعى إلى طججرح بججرامج
تدريبيجججة متقدمجججة تتماىش مجججع هجججذا التطجججور في مججججاالت الربمججججة والوسجججائط املتعجججددة
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والتصجججميم الججججرافيكي، إضجججافة إلى مواضجججيع الشجججبكات وتصجججميم الصجججفحات والجججربامج
املحاسبية املحوسبة وبرامج التصميم الهنديس املختلفة. 

: تم اعتماد وحججدة التججدريب من قبججل كججل من رشكة سيسججكو عاملية واعتماداتاكاديمياتت
العاملية ورشكة ميكروسوفت حيث تم انشاء:

بهدف تقديم برامج معتمججدة وشجهادات اعتمجاد من رشكة سيسججكو العامليجةاكاديمية سيسكو ،
في مجال شبكات الحاسوب وانرتنت االشياء وريادة االعمال

،بهدف تقديم برامج ميكروسوفت املختلفة وبرمجاتها املتاحججة للطلبججةاكاديمية ميكروسوفت 
مجانا باالضافة الى تقجديم تجدريب ميكروسجوفت املعتمججد لجميججع مججاالت هندسجة الربمجيجات

 وتكنولوجيا املعلومات
:ويعمججل على تقججديم خدمججة االمتحانجات الدوليججة للمعنجيني بالحصججول علىمركز االختبتتارات 

Prometricشجججهادات اعتمجججاد دوليجججة، حيث أن املركجججز معتمجججد ومجججرخص من برومجججرتك 
Center وسيسكو   Cisco Local) Academy ومؤسسة  Pearson VUEإضافة إلى ،

Microsoft  مايكروسوفت  Local) Academy واختبار اللغة االنجلزيية ،T-OEFL.  

  وتعمججل من خالل برامجهججا مججع رواد األعمججال الشججبان والشججابات،وحدة حاضنة األعمتتال:.2
عرب تطوير أفكارهم لتأسيس وإطالق رشكاتهم التجاريججة الصججغرية واملتوسججطة ودعمهججا في
مراحلها األولى وتسججويقها، وتزويججد املتمججزيين بججاملوارد واملصججادر الالزمججة وباملهججارات الفنيججة
لزيادة قدراتهم على اإلبداع وتحويل أفكارهم إلى منتجات عالية الجودة، ثم احتضججان هججذه
األفكججار وتوفججري مكججان مجهججز مناسججب، فيججه كججل اإلمكانججات املطلوبججة لبججدء املرشوع، وإيجججاد

شججبكة من الخججرباء الججدعم والتمويججل املبججدئي، باإلضججافة للتججدريب واإلستشججارات عججرب قنوات
وشبكة من اإلرتباطججات واإلتصججاالت بمجتمججع األعمججال والصججناعة، والججذي يسججاعد والفنيني،ج

الجججرواد الشجججباب على تخطي كجججل الصجججعوبات وتحفجججزي النشجججاط اإلقتصجججادي والتنمجججوي في
الوطن.

: تخدم هذه الوحدة جميججع دوائججر الجامعججة، حيث تقججوموحدة تصميم الوسائط املتعددة.3
على تصجججميم مختلجججف النمجججاذج واملطبوعجججات واملواد الدعائيجججة والرتويجيجججة والبطاقجججات
والنرشات والربورشات والشجججعارات والشجججهادات واملواقجججع االلكرتونيجججة، وذلجججك من خالل

استخدام تكنولوجيات وأدوات التطوير الرقمي التصميمي املتقدمة.

 وتسججعى إلى تطججبيق سياسججات الجامعججة واسججرتاتيجياتها فيوحدة التعليم اإللكرتوني:.4
استخدام تكنولوجيات التعليم االلكرتوني من خالل تعزيز مفهوم التعليم املدمج، حيث يتم
استعمال وسائل التعليم اإللكرتوني كمرافق للمحارضات التقليديججة لججدعم تحصججيل الطججالب
ودعم عمليجججة التعليم والتعلم من خالل توفجججري بيئجججة دراسجججية مرنجججة وسجججهلة وتركجججز على

حاجات املتعلمني.  
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مركز التمزي لتكنولوجيا املعلومات 
 02-2235551تلفاكس: 

0599524018جوال: 
-الربيد اإللكرتوني:  @ .direc itce ppu.edu edu.edu

//:الصفحة االلكرتونية:  . .https it ppu.edu edu.edu  
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 مركز فحص املركبات.2

مقدمة
 بمججوجبج االتفاقيججة1997تم إنشاء مركز فحص املركبات في جامعة بوليتكنك فلسججطني في نهايججة عججام 

الججيت تم توقيعهججا بني جامعججة بوليتكنججك فلسججطني ووزارة النقججل واملواصججالت في السججلطة الوطنيججة
الفلسطينية واليت بموجبها تم اعتماد مركز فحص السيارات كجهة استشارية للوزارة والجهة الوحيدة
املخولة بإجراء كافججة الفحوصججات الفنيججة والهندسججية للمركبججات، وكججل مججا يتعلججق بججإجراء تغيججريات في
املبججىن األصججلي للمركبججات وإجججراء فحص إلجججزامي لجميجججع املركبجججات املسججتوردة. وكجججانت مثججل هججذه
الفحوصات تتم قبل إنشاء املركز في مراكز فحص املركبات داخل الخط األخرض . وقد تم افتتاح فرع

 بججدوام كامججل وذلججك للتخفيججف على2017للمركز في منطقة بيت لحم-الخرض-منطقة البالوع في العججام 
املواطنني وخدمة للمجتمعج املحلي في منطقة بيت لحم.

العاملون في املركز :

يعمججل في املركججز طججاقم من املهندسججني والفنججيني املختصججني في هندسججة السججيارات وهم من خججريجي
الجامعه، وقججد تم ايفججاد معظم العججاملني في املركججز في دورات تدريبيججة قصججرية املدى لتججأهيلهم للعمججل
على أحججدث األجهججزة الججيت تم توريججدها وتركيبهججا في املركججز والججيت تتعلججق بفحص الهياكججل األساسججية
للمركبة وسماكة طبقججة الججدهان واجهججزه لفحص املحججرك وجميججع انظمتججه األلكرتونيججه، ويجججري العمججل

على استمرار دعم املركز بأحدث األجهزة وتطوير القدرات الفنية للعاملني فيه.

الفحوصات اليت تجرى في املركز والفئات املستهدفه :

تجري الفحوصججات في املركججز للتأكججد من مطابقججة املركبججات والتغججريات الججيت تجججري عليهججا للمواصججفات
العاملية، وخصوصا املواصفات األوروبية وكذلك املواصفات املحلية واالقليمية الججيت يتم اعتمادهججا من

قبل وزارة النقل واملواصالت 

يقججدم املركججز خدماتججه للمواطججنني من كافججة محافظججات الضججفة الغربيججة، حيث تقججوم دوائججر الججرتخيص
املختلفججة بتحويججل املركبججات املطلججوب فحصججها للمركججز، ويمكن أيضججا فحص أي مركبججة بنججاء على طلب
املواطن لغجججرض الجججبيع أو الرشاء أو غجججريه، وليس املقصجججود بجججالفحص تجديجججد الجججرتخيص السجججنوي
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)الديناموميرت( وانما فحص البنية األساسية للمركبة وخصوصا للمركبات اليت جججرت عليهججا تغيججريات
في بنيتها األساسية، سواء بهدف تغيري استعمالها، أو املركبات اليت يتم تركيب معدات عليها ألهداف
مختلفة، أو املركبات اليت تعرضججت لحججوادث سججري جسججيمه وكججذلك كججل مركبججة تججرى سججلطة الججرتخيص
رضورة لفحصها في املركججز. وعلى سججبيل املثججال يتم تحويججل املركبججات الخصوصججية للمركججز في احججدى

الحاالت التالية:

الشججك بوجججود قص أو تزويججر في ارقججام التعريججف باملركبججة وفحص جميججع انظمججه املركبججة
واملحرك وصندوق الرسعات بواسطة اجهزه الفحصج .

.تعرض املركبة لحادث سري جسيم

تججركيب معججدات اضججافية على املركبججة مثجل وصججالت الجججر، واجهججزة قيججادة مسججاعدة للمعججاقني
حركيا، ودواسات اضافية ملركبات تدريب السواقني .

وفي حالججة املركبججات التجاريججة والشججاحنات، يتم فحصججها في الحججاالت الججواردة أعاله أو عنججد
اجججراء اضججافات او تعججديالت في بنيججة واسججتخدام املركبججة مثججل: تغيججري أو تججركيب الصججناديق
)قالب، مفتوح، مغلق، تربيد، متحرك…الخ( أو تركيب صجناديق خاصججة مثججل حاويججات نقججل

السوائل، حاويات نقل الباطون الجاهز، حاويات النفايات وعداد الرسعات .. الخ،

مركز فحص السيارات:
02-2221098  :تلفاكس

-الربيد االلكرتوني:  @ .direc vtc ppu.edu edu.edu

دائرة التعليم املستمر .3
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مقدمة:   
     تماشياً مع رؤيتها في خدمة املجتمع وتلبية حاجياته فقد أنشأت جامعة بوليتكنك فلسطني

م، و وذلك لرفد املجتمع املحلي وتزويده باملهارات والخربات1989دائرة التعليم املستمر في العام 
الالزمة  لبناء القدرات وتنمية التقنية العلمية وتطويرها ملواكبة التطور الحضاري والتكنولوجيج

املتسارع.

رؤية الدائرة:
    تشكيل مرجعية رائدة ومعتمدة لبناء القدرات وتنمية املهارات املهنية والتقنية،ج واإلدارية،

واملعلوماتية وذلك لإلسهام في بناء قدرات املجتمع على أسس مهنية وتكنولوجيةج متينة. 

رسالة الدائرة:
تلبية حاجات املجتمع الفلسطيين من التدريب والتأهيل وبناء القدرات من خالل إجراء الدراسات

 ولتكون قادرة على سد حاجات املجتمع،الالزمة وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومتمزية
بقطاعاته املختلفة.

أهداف الدائرة:
تقديم خدمات التدريب للمجتمع املحلي استجابة لالحتياجات واملتطلبات..1
تقوية عالقة الجامعة مع املجتمع املحلي من خالل طرح برامج تعليم وتدريب متخصصة..2
إكساب األفراد مهارات متعددة تؤهلهم للمنافسة في الحصول على فرص عمل..3
تشجيع ودعم فكرة التعليم الذاتي لدى األفراد، وحفزهم على متابعة ما هو جديد في.4

املجاالت املعرفية والتكنولوجية املختلفة. 
نرش ثقافة التعليم املستمر لدى الجمهور لدى فئات املجتمع املختلفة.   .5

الربامج والدورات اليت تنفذهات الدائرة
يدخل ضمن إطار التعليم املستمر نشاطات إنسانية واسعة يمكن أن تتبلور داخلها احتياجات

تعليمية متعددة يستطيع التعليم املستمر أن يعالجها، ومن ابرز مجاالت التعليم املستمر: 

- برامج الدبلوم املهين املتخصص والربامج السنوية
تهججدف هججذه الججربامج إلى إعججداد خججريجني مججؤهلني للعمججل في سججوف العمججل والتججدريب على املهججارات
العملية اليت تتعلق بالعمل والوظيفة وهي موزعة على املواضيع الفنية الهندسججية والتقنيججة واإلداريججة

تخضع) ( ساعة زمنية نظري وعملي حسب الربنامج، 370يف  لمعلل ًالهؤم لامعالا تايداصتقا يعرف –ت  320ويدرس الطالب فيها ما مجموعة )
يتم قبججول الطلبججة النججاجحني الحاصججلني على شججهادة جميججع بججرامج الججدبلوم املهججين لنفس الرشوط(

التوجيهي العام بجميع الفروع بما فيها التوجيهي التطبيقي وال يشرتط املعدل. كما يتم قبججول الطلبججة
الغري ناجحني في الثانوية العامة ويحصلون على شهادة دورة، وأهم هذه الربامج:- 

 .الدبلوم املهين املتخصص في تكنولوجيا الحاسوب والشبكات- 

mailto:direc-vtc@ppu.edu
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 فاز.3الدبلوم املهين املتخصص في التمديداتت الكهربائية - 

.الدبلوم املهين املتخصص في األتمتة الصناعية - 

.الدبلوم املهين املتخصص في صيانة االجهزه االلكرتونية- 

الدبلوم املهين املتخصص في تكنولوجيا التكييف والتربيد.- 

الدبلوم املهين املتخصص في تكنولوجيا السيارات الحديثةت )اوتوترنكس(.- 

الدبلوم املهين املتخصص أخصائي السالمة والصحة املهنية.- 

.الربنامج املهين املتخصص في االتصاالت- 

.الربنامج املهين املتخصص في العالقات العامة واإلعالم- 

.- الربنامج املهين املتخصص في التصوير واملونتاج

.الربنامج املهين املتخصص في التجميل والعناية بالبرشة- 

.الربنامج املهين املتخصص في اإلنتاج والخراطة- 

.الربنامج املهين املتخصص في التصميم الداخلي املحوسب- 

الربنامج املهين املتخصص في صناعة األحذية والجلود.- 

: ترتكججز معظم الججربامج على التعليم املهججين إضججافة إلى مجججاالت-  التتدورات قصتترية وطويلتتة املدى
 شججهور ومن8اخرى مثل العلوم اإلنسانية واللغات وترتاوح مدة الدورة ما بني لقاء تدرييب واحد إلى 

االمثلة على الدورات )فحص محوسب للسججيارات، تكنولوجيججا التكججييف والتربيججد، التصججنيع باسججتخدام
، االوتوكجججاد، الهوائيجججات وامليكرويجججف، االرودوينجججو، الخاليجججاSPSSالحاسجججوب التحليجججل االحصجججائي 

، الججربامج الهنسججية(، والججدوراتGISالشمسججية الخراطججة، إنشججاءات وأنظمججة املبججاني، نظم جغرافيججة 
املهاراتيه املهنية املتخصصة في البيئة، الربمجيات التطبيقية، دورات الحاسوب وتطبيقاتججه املختلفججة،

دورات الصيانة، الدورات املهنية، دورات في تطوير اللغات.

دائرة التعليم املستمر 
2227228-02تلفاكس: 

0598488884جوال: 
@الربيد اإللكرتوني:  .ced ppu.edu edu.edu

//:الصفحة اإللكرتونية:  . .https ced ppu.edu edu.edu/  



دوائر ومراكز خدمة المجتمع

.املركز الوطتتين الفلستتطيين للستتالمةت والصتتحة املهنيتتة وحمايتتة4
البيئة

مقدمة

 بإنشاء املركججز الوطججين الفلسججطيين للسججالمة والصججحة2013قامت جامعة بوليتكنك فلسطني في العام 
املهنية وحماية البيئة ضمن برنامج دعم االتحججاد األوروبي لتطججوير التعليم والتججدريب املهججين والتقججين

في فلسطني وبالرشاكة مع كٍل من وزارة العمل ووزارة التعليم العالي.

رؤية املركز:
يتطّلع املركز الوطين الفلسطيين للسالمة والصحة املهنية وحماية البيئججة إلى أن يكججون املركججز املعتمججد
للدراسججات والتججدريب واإلستشججارات في كافججة األمججور ذات العالقججة بالسججالمة والصججحة املهنيججة على
ق مستوى فلسججطني، وأن يتمججزي بقججوٍة في األداء وتنججوٍع في األنشججطة وفاعليججة في التججدريب، بمججا يحقّجج

كسب ثقة األفراد واملؤسسات في القطاعني العام والخاص.

رسالة املركز:

mailto:ced@ppu.edu
https://ced.ppu.edu/
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تقديم خدمات الّتوعية والتدريب والدراسات واالستشججارات واألبحججاث  في مجججاالت السججالمة والصججحة
املهنية وحماية البيئة بكفاءة ومهنية عالية.

مهام وأنشطة املركز:
.تقييم ظروف بيئة العمل ومدى توفر رشوط السالمة والصحة املهنية
.تدريب العاملني في مواقع العمل املختلفة في مجاالت السالمة والصحة املهنية
.التوعية في مجاالت السالمة والصحة املهنية
.إعداد الكوادر الفنية املتخصصة في مجاالت السالمة والصحة املهنية
.إجراء الدراسات املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية
.املشاركة في إعداد املواصفات القياسية الالزمة في مجال السالمة والصحة املهنية
.إعداد إحصائيات ذات عالقة بالسالمة والصحة املهنية ووضع التوصيات الالزمة
العمل على نرش ثقافة السالمة والصحة املهنية عند العمججال من خالل ورش عمججل يتم عقججدها

في املنشآت الصناعية.
توفري قاعدة بيانات ومعلومات للسالمة والصججحة املهنيججة باعتبججار املركججز مركججزاً وطنيججاً لهججذه

الغاية.

مجاالت التدريب والتأهيل اليت يقّدمها املركز:
.)دورات في السالمة العامة ) تأسيسية ومتقدمة
.دورات متخصصة في السالمة والصحة املهنية
.)دورات إسعاف أولي ) مبتدئة ومتقدمة
.دورات أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة املراقبة
.برامج إعداد مرشفي السالمة والصحة املهنية
.برامج إعداد أخصائيي السالمة والصحة املهنية

إمكانات املركز في تقييم بيئة العمل:
.تقييم مستويات الضوضاء الصناعية واملعدات الالزمة للحد من أثرها على العامل
.تقييم مستويات اإلضاءة في األماكن املختلفة
.التهوية في أماكن العمل
.تحديد تركزي الغازات واألغربة ونسبتها في بيئة العمل
.تحديد اللوحات التحذيرية الالزمة لكل منشأة صناعية
.تحديد مواصفات معدات الوقاية الشخصية الالزمة لكل مهنة
.دراسة وتقييم بيئة العمل في في املختربات واملشاغل

املختربات التابعة للمركز:
.مخترب فحوصات املخاطر الهندسية والبيئية
.مخترب اإلسعاف األولي
.مخترب أنظمة إنذار وإطفاء الحريق وأنظمة املراقبة
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.مخترب معّدات الوقاية الشخصية
.مخترب فحوصات األمراض املهنية

رشاكات املركز مع ذوي العالقة:
.وزارة العمل الفلسطينية
.وزارة التعليم العالي الفلسطينية
.الدفاع املدني الفلسطيين
.غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل
.االتحادات الصناعية في فلسطني
االتحاد العام لعمال فلسطني
مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية

عضوية املركز في اللجان ذات العالقة :
.املمثل الوطين للجامعات الفلسطينية في السالمة والصحة املهنية
.العضوية الوطنية العليا للجان السالمة املهنية في فلسطني
.العضوية في لجان السالمة والصحة املهنية في محافظة الخليل
.العضوية الوطنية في لجان تقييم املخاطر الصناعية
العضججوية الوطنيججة في فريججق إعججداد وتطججوير الخطججط والججربامج املهنيججة في مجججال السججالمة

والصحة املهنية.
العضوية الوطنيججة في فريججق إعججداد وتطججوير الخطججط والججربامج في مجججال السججالمة والصججحة

املهنية.
.العضوية في اللجنة املرجعية في مرشوع إعداد دليل السالمة والصحة املهنية في فلسطني
.العضوية في لجنة إدارة األزمات والكوارث في محافظة الخليل



دوائر ومراكز خدمة المجتمع

املركز الوطين للسالمة والصحة املهنيةج وحماية البيئة
02-2224978هاتف: 

@ الربيد االلكرتوني: .coshep ppu.edu edu.edu
//: املوقع اإللكرتوني: . .https coshep ppu.edu edu.edu

.دائرة الخدماتت الفنية واالستشارات واملواصفات5
مقدمة

تعتججرب جامعججة بوليتكنججك فلسججطني إحججدى أكججرب املؤسسججات التعليميججة الججيت تعججىن بججالتعليم الهنديس،
ويعترب الدور الذي تقوم بججه في تطججوير املجتمججع املحلي رياديججاً على املسججتوى الوطججين، وقججد بججدأت في

، وذلك من خالل قسم الهندسة املدنيججة في ذلججك1983تقديم خدماتها الهندسية للسوق املحلي في عام 
الوقت. ولكي تؤدي الجامعة دورها بشكل تام وسليم، بادرت إلى إنشاء دائرة الخدمات واالستشارات

.1993الفنية والهندسية عام 

رسالة الدائرة

خدمة املجتمع وتلبية احتياجاته من خالل دعم وتطوير وتحسني مستوى وكفججاءة العمججل االستشججاري
والخدماتي الهنديس والفين، وخلق وبناء ثقافة اإليمان بالعلم كوسججيلة للنجججاح في تحقيججق األهججداف،
ضمن ما تقّدمججه الججدائرة من خججدمات واستشججارات فنيججة وهندسججية تصججب في الصججالح العججام ملجتمعنججا

الفلسطيين.

رؤية الدائرة 

تطمح الججدائرة إلى إيصججال مججا تقّدمججه من خججدمات ألوسججع نطججاق من الفئججات في املجتمججع املحلي، كمججا
وتسججعى إلى تعزيججز مبججدأ خدمججة املجتمججع والججدور الججذي يمكن تحقيقججه من خالل ترسججيخ مفججاهيم أعم
وأشججمل ضججمن نطججاق األهججداف العامججة واملشججرتكة، وبمججا يعججود باملنفعججة على املجمججل العججام. وفي هججذا
السياق تخطو الدائرة من خالل طواقم العمل فيها خطججوات ملحوظججة من حيث تطججوير كفججاءة القججائمني
على تقديم الخججدمات الفنيججة على املسججتويني اإلداري والفججين، إضججافًة إلى االسججتحداث املسججتمر لنطججاق
وطبيعججة ونوعيججة الخججدمات الججيت تقججّدمها، حيث أن الججدائرة تعتججرب الحاضججنة األولى في املنطقججة والججيت

تعىن بتقديم ما يلزم من استشارات على الصعيد املحلي.

سياسة الجودة
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إن دائرة االستشارات الفنية والهندسية واملواصفات وخدمة املجتمع تعىن بخدمة املجتمججع املحلي عن
طريجججججججق رفجججججججع مسججججججججتوى العمجججججججل الهندسججججججججي وااللتججججججججزام بتحقيجججججججق متطلبجججججججات االعتمجججججججاد )

/ /17025:2005IEC ISOواملحافظة على تطوير وتحججديث النظم املتبعججة في املختججربات بشججكل دائم ،)
ومستمر، وبما يتواءم مع متطلبات املجتمع املحلي.

أهداف الدائرة:  
تتمثل األهداف الرئيسية للدائرة في ما يلي:

رفع وتحسني أداء وكفاءة العاملني لديها، من خالل الوسائل اآلتية: .1

 .الدورات التدريبية الدورية للموظفني كل ستة أشهر
تعججديل سياسججة الحججوافز، بحيث تصججبح أكججرث تشجججيعاً للمججوظفني بمججا ينعكس إيجابججاً على

أدائهم. 
 .تحسني ظروف وبيئة العمل

حيث يتم تعبئججة نمججوذج اسججتبياني كججل ثالثججة أشججهر من قبججل الفججين واملسججئول عنججه مججع بيججان
التوصيات. 

رفع وتحسني مستوى الدخل املادي للدائرة. .2
تقججديم الخججدمات في املجججاالت الفنيججة املختلفججة من خالل الكججوادر املؤهلججة واألجهججزة.3

واملعدات واملشاغل الحديثة في الكليات والدوائر واألقسام املختلفة في الجامعة. 
تقججديم االستشججارات الفنيججة في مجججاالت عمججل الكليججات املختلفججة ومجججاالت اختصججاص.4

العاملني فيها. 
عمل الدراسات الفنية واالقتصادية املختلفة في املجاالت الصناعية واالقتصادية. .5

تقججديم الخججدمات املذكورة أعاله بحيث تشججمل جميججع رشائح املجتمججع سججواء كججانت أفججراداً أو
مؤسسات خاصة أو عامة.

اعتماد الدائرة:
على رفججع مسجججتوى العمججلباسججتمرار تعمججل دائججرة االستشججارات الفنيججة والهندسججية وخدمججة املجتمججع 

الهندسجججي وتطججوير تقججديم الخججدمات ألفججراد ومؤسسججات املجتمججع املحلي، ولتحقيججق ذلججك فقججد حصججلت

الججدائرة على اعتمججاد ملخترباتهججا من قبججل مؤسسججة املواصججفات واملقججاييس الفلسججطينية لتكججون بججذلك

صججاحبة املبججادرة األولى على مسججتوى الججوطن، ممججا يرفججع مسججتوى الخججدمات املقدمججة وبالتججالي تحقججق

الدائرة رؤية الجامعة الهادفة إلى التطوير والتحسني املستمر للخدمات املقدمةج للمجتمع املحلي. 

https://coshep.ppu.edu/
mailto:coshep@ppu.edu
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 , ذلك باعتماد الفحوصات التالية:026LAS-و قد حصلت الدائرة على شهادة االعتماد تحت رقم 

 55 ) فحوصات الخرسانة الطازجة واملتصلدة 3,4-2001 +  55 6-2005PS P PS P)
6 ) فحوصات الطوب اإلسمنيت 1-2001PS P) 
 2005-2172   )  فحوصات اإلسفلتAST-M D) 
 2005- 821 )  فحوصات قضبان الحديدPS P) 
   2006(02-191 - فحوصات كثافة الرتبة باملوقع(AASHT-O T-

(      09-180 فحوصات بركتور املعدل للرتبةAASHT-O T-)

إن التتدائرة ملزتمتتةت بتطتتبيق نظتتام الجتتودة الشتتامل بهتتدف تحستتني وتطتتوير الختتدمات املقدمتتة،

وضتتتمان املحافظتتتة على رضتتتا طتتتاليب الختتتدماتت باستتتتمرار، وتلبيتتتة حاجتتتاتهم ومتطلبتتتاتهم

وتوقعاتهم من خالل: 

االهتمججام املتواصججل بحاجججات ومتطلبججات طججاليب الخدمججة وزيججادة رضججاهم من خالل التطججبيق

الفعال للنظام بما فيه العمليات الخاصة بالتحسني املستدام. 

 واملحافظة على نظام إدارة الجودة.17025ISO االلزتام واملحافظة على كافة متطلبات مواصفة 
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مركز الحجر والرخام
جامعة بوليتكنك

فلسطني
 يعججد في جامعة بولتكنك فلسطني في الخليجل، و2009تم انشاء مركز الحجر و الرخام الفلسطيين عام 

املركز الوطين األول من نوعه ويهدف إلى تلبية احتياجات قطاع صناعة الحجر والرخام في فلسججطني
ويقوم على أساس رشاكة ثالثية فريججدة من نوعهججا جمعت بني القطججاع األكججاديمي )جامعججة بوليتكنججك
فلسطني(، والقطاع الخاص )اتحاد صناعة الحجر والرخام( و القطاع العججام )وزارة االقتصججاد الوطججين

الفلسطيين(.

أهداف املركز:
رفججد قطججاع صججناعة الحجججر بكججادر محلي متعلم  ومججدرب ومؤهججل يحمججل شججهادة الججدبلوم في

تخصص "إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام".
االستغناء عن تنفيذ الفحوصات لجودة الحجر في املختربات االرسائيلية والدولية،ج من خالل

تنفيذها داخل مركز الحجر.
.بناء وتحسني قدرات العاملني في قطاع الحجر والرخام
توطيد العالقة مع قطاع الحجر والرخججام واملؤسسججات ذات العالقججة من خالل توقيججع مججذكرات

تفاهم.
.القيام بأبحاث تطبيقية ذات عالقة بالتنمية املستدامة
تنظيم وتنفيجججذ دورات تدريبيجججة وورش عمجججل للعجججاملني في قطجججاع الحججججر والقطاعجججات ذات

العالقة.
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.املساهمة في تطوير املواصفات الخاصة بالحجر

الخدمات اليت يقدمهات املركز:

 دبلتتتوم اكتتتاديمي Academic Dip://www.ppu.edu/p/ar/about/PPU-Siteslomaفي تخصتتتص "إدارة وتكنولوجيتتتا الحجتتترت : 
لرفد قطاع صناعة الحجر والرخام بالعمالةج املاهرة والرخام" 

 فحوصات جودة الحجر Testing Lab Lab: احيث يتم تنفيذ الفحوصات التالية للحجر والرخام:ج

 نسججججججججججججججبة االمتصججججججججججججججاصWater
Absorption

 الوزن النوعيج Specific Gravity 

 مقاومججججججة الضججججججغطCompressive
Strength    

 مقاومججججججججة الجججججججزتحلق  Skid or Sl)ip
Resistance

 مقاومججججججججججججججة التآكججججججججججججججلAbrasion
Resistance 

 مقاومة الثين Fl)exu.edural) Strength 

 القساوة Mohs Hardness  الفحصج البرصي Visu.edual) Inspection 

  فحص السحب Pull Offفحص مججدى االلتصججاق ملادة الجديبق والجيت يتم تصججنيعها من مخلفجات( 
قص الحجر(

 في مجججاالت متعججددة وخاصججة ملعالجججة مخلفججات صججناعةالبحث العلمي والدراسات واالستشتتارات
الحجر واستخدامها في منتجات جديدة.

 :لالستكشاف عن طبقات الحجر بطرق علمية وبدون الحاجججة إلزالججة طبقججاتالوحدة الجيوفزييائية
الطمم.

دورات تدريبية في مجتتاالت متعتتددة  Training Lab Courses للمسججاهمة في تطججوير قطججاع صججناعة
.الحجر

وتأمني وظائف لهم من خالل التواصل مع قطاع صناعة الحجرمتابعة الطلبة الخريجني 
والقطاعات ذات العالقة. 

للمصانع واملحاجر الفلسطينية واملؤسسات ذات العالقة لربط الواقعترتيب زيارات ميدانية 
العلمي مع الواقع العملي.

 االتصال والتواصل مع قطاع الحجر من خالل الوحدة الفنية T-echnical) Unitواليت تمثل( 
حلقة وصل بني رشكات الحجر والرخام وبني املركز(.

Contact إتصتتل بنتتا     Us  :00970                                         جتتوال: 8-2233050 2 00970تلفتتاكس-
@ايميتتل:        599836034 .stonecenter ppu.edu edu.edu أو   - @ .jawad al)haj ppu.edu edu.edu          املوقتتعت
.:االلكرتوني .p://www.ppu.edu/p/ar/about/PPU-Sitessmc p://www.ppu.edu/p/ar/about/PPU-Sitesp://www.ppu.edu/p/ar/about/PPU-Sitesu edu 

//:  الفيس بتتوك:  . . /https www facebook com Marbl)eStoneCenterمركتتز الحجتتر والرختتام - جامعتتة 
بوليتكنك فلسطني
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. مركز التكامل مع الصناعة7

مقدمة
بهدف تعزيز فرص التنمية املسججتدامة في فلسججطني من خالل رفججع مسججتوى جججودة الصججناعة والتعليم،

 من خالل موازنججة2007قامت جامعة بوليتكنك فلسطني بإنشاء مركز التكامل مججع الصججناعة في العججام 
( واملدعومQIFمشرتكة من الجامعججة وصججندوق تحسججني الجججودة في وزارة الرتبيججة والتعليم العججالي )

من البنك الدولي واالتحاد األوروبي. وانطلق املركز تحت إرشاف أكاديمي وصناعي، حيث تم تشكيل
لجنججة استشججارية مشججرتكة تضججم في عضججويتها ممثلني عن القطججاع الخججاص والحكججومي وأكججاديميني
وإداريني من الجامعة واملركز. إن الرشاكه بني التعليم والصناعة تعمججل على تنميججة اإلقتصججاد الوطججين

بشكل عام كما وتعود بالفائدة على كل من املؤسسة الصناعية واملؤسسة التعليمية . 

NI   وبعججد النجججاح في إنشججاء أول أكاديميججة  LabVIEW Academy في فلسججطني تم تنفيججذ
العديججد من النشججاطات املشججرتكة مججع الصججناعة وفي مجججال تطججوير املاكنججات الصججناعية ومشججاريع

إلى فتح فججرص عمججل للفنججيني واملهندسججنياملركججز من هججذة األكاديميججة  البحث العلمي، ويهججدف 
واملسججججججججججججججاهمة في تقليججججججججججججججل البطالججججججججججججججة من خالل توفججججججججججججججري فججججججججججججججرص عمججججججججججججججل.

على إنشججاء وحججدة فحوصججات ألنطمججة الخاليججا الشمسججية، بالرشاكة مججع كما ويعمججل املركججز حاليججاً 
ممثلني من القطاع الحكومي والقطاع الخاص

خدمات للمؤسسة الصناعية:

بناء خطط تنمية صناعية على أسس موضوعية؛ إذ ان الجامعة تسججتطيع أن تقججدم خججدمات

اسات الجدوى للمشاريع وتحديد مدى صالحية إقامة املشاريع في مكججان معنيرفي مجال  د

أو في مرحلة معينة.

تقججدم الجامعججة استشججارات في مجججال التكنولوجيججا وأفضججل التقنيججات املمكن اسججتخدامها في

مرشوع معني بما

يتالءم مع ظروف املجتمع االقتصادية والطبيعية،ج مما سيوفر املال والجهد.

mailto:stonecenter@ppu.edu
https://www.facebook.com/MarbleStoneCenter
mailto:jawad-alhaj@ppu.edu
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.املساعدة في حل املشاكل الفنية خاصة في عمليات الصيانة وإصالح اآلالت

املساعدة في حل املشاكل اإلدارية، مثل إعادة الهيكلية للمؤسسة أو الرشكة ووضع الخطججط 

لها.

تسججهم الجامعججة في دعم الصججناعة؛ حيث تعمججل على تحسججني املنتج من خالل عمججل تصججاميم

لخطججوط اإلنتججاج وتصججاميم ملنتجججات جديججدة أو تصججاميم جديججدة لنفس املنتج، ممججا يججوفر

استهالك املواد الخام وبالتالي توفري استهالك الطاقة وزيادة االنتاج.

تدريب الكوادر العاملة في الصناعة إدارياً وفنيججاً واجتماعيججاً، ممججا يعمججل على تنميججة قججدراتهم

ومهاراتهم.

خدمات للمؤسسة التعليمية:ت
تقدم الصناعة للجامعة أفكاراً ومواضيع جديججدة مسججتمدة من الواقججع واالحتياجججات الحقيقيججة

ملشاريع التخرج واألبحاث.
تساعد الصناعة الجامعة على تطججوير الخطججط التعليميججة بمججا يتناسججب مجع احتياجججات سججوق

العمل.
تنميه الكججوادر والخججربات البرشية في الجامعججة بججإطالعهم على واقججع الصججناعة؛ ممججا ينعكس

إيجاباً على التعليم.
.التخفيف أو الحد من هجرة العقول والخربات
.زيادة مكانة الجامعة ومشاركتها املجتمعية

أهداف املركز:
وضع املركز نصب عينيه عدة أهداف يعمل على تحقيقها ومنها:

.املساهمة في تطوير الصناعة وحل مشكالتها

.تطوير برامج التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل

.توثيق العالقة بني مؤسسات التعليم والصناعة

.تفعيل دور البحث العلمي في تطوير الصناعة

مهام املركز:
ولتحقيق اهدافه فقد اخذ املركز على عاتقه عدة مهام :
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.إعداد الدراسات التطويرية لتطوير الربامج التعليمية
.إعداد األبحاث العلمية التطبيقية
.تقديم استشارات فنية للصناعة
.تجنيد أموال ملشاريع مشرتكة بني التعليم و الصناعة
.عقد اتفاقيات لتنفيذ مشاريع مشرتكة بني التعليم والصناعة
.تنفيذ مشاريع تخرج تطبيقية مرتبطة بالصناعة
.تنسيق و إعداد محارضات توعوية حول العالقة بني التعليم والصناعة
.تنفيذ زيارات وحضور مؤتمرات

األنشطة واملشاريع:

هذا وقد قام املركز بتنفيذ العديد من األنشطة واملشاريع ومنها:

 على مستوى الوطن في الجامعةأطلق املركز أول أكاديمية  (   NI Lab VIEW Academy Lab VI Lab VIEW AcademyEW Academy Academy Graduates Union)
والججيت سججتهدف إلى عقججد دورات وورش عمججل متخصصججة، وستسججعى إليجججاد حلججول واقعيججة
وناجحة للمشاكل اليت تعاني منها القطاعات الصناعية في مجججال التقنيججات التكنولوجيججة من

.خالل املخترب املتقدم واملتمزي الذي تم إنشاؤه

إنشججاء مصججنع داخججل الجامعججة يتضججمن خججط صججناعي إلنتججاج البالسججتيك، كنمججوذج تججدرييب
تطبيقي عملي لطلبة الكليججة، كمججا وقججام املركججز بإعججادة تأهيججل وتجهججزي مختججربات الكليججة الججيت
تعىن بطلبة برامج هندسيت األتمتججة الصججناعية وامليكججاترونكس، في سياسججة واضججحة تهججدف

خالل مرحلة الدراسة، ومن أجل تقريب الصورة أكججرث مججا إلى كرس حاجز التعامل مع اآلالت 
بني ما يتم تعلَمه نظرياً، وبني ما هو موجود فعلياً من تقنيات على أرض الواقججع ومتججاح في

املؤسسات الصناعية املحلية الفلسطينية.
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( إنشاء وحدةج خاصة بفحص كفججاءة الخاليججا الشمسججية  Fl)ash T-est Machineومججدى )
مطابقتهججا للمواصججفات املعياريججة املرفقججةج الخاصججة بهججا، حيث تخججدم هججذة الوحججدة مؤسسججات
املجتمع املحلي العامة والخاصة العاملة في مجال استرياد وتركيب أنظمة الخاليا الشمسية.

عمل املركز على تصميم وتنفيذ العديد من الربامج التدريبية للمهندسني والخريجني من كليججة
الهندسة في مجاالت تقنية وإداريججة، وأوفججد املركججز العديججد من الكججوادر في زيججارات خارجيججة -
تدريبية ومن أجل نقل الخربات واملهارات اإلداريججة والفنيججة، وقججد تم تنفيججذ بعضججها بالتعججاون

 مع االتحادات الصناعية واملؤسسات اليت عمل املركز على إنشاء عالقات تكاملية معها.

 املركز حالياً بمرشوع جديد ومتكامل إلنشججاء وحججدة لتصججميم املاكنججات الصججناعية ، بحيثبدأ
يتم تشججغيلها لخدمججة قطاعججات صججناعية فلسججطينية .وتسججهم الوحججدة الجديججدة في تحسججني
وتفعيججل التعليم الهنديس وتعزيججز األبعججاد التطبيقيججة فيججه وتفعيججل الرشاكة املجتمعيججةج وفتح

واستحداث فرص عمل جديدة. 



برامج الماجستير في الجامعة

برامج املاجستري في الجامعة

ماجستري الرياضيات
 ماجستري هندسة امليكاترونكس
ماجستري في التكنولوجيا الحيوية الجزيئية
ماجستري في املعلوماتية
ماجستري في الهندسة الكهربائية
ماجستري في تكنولوجيا الطاقة البديلةت
ماجستري العمارة املُستدامةت
ماجستري األنظمة الذكية

) للمزيدت من املعلومات يمكن العودة الى دليل الدراسات العليا(

مالحظة: لالطالع على الخطط الدراسية لجميع
تخصصات الجامعة ) ماجستري، بكالوريوس، دبلوم(
ُيرجى الرجوع إلى دليل الخطط من خالل صفحة

.الجامعة على االنرتنت:  .W AcademyW AcademyW Academy PPU EDU
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إدارة الجامعة
مكتب رئيس الجامعة

2236244-02فاكس: / 02-223050هاتف: 
@عنوان الربيد االلكرتوني: .president ppu.edu edu.edu      

_ @ .president office ppu.edu edu.edu
.الصفحة االلكرتونية:  .www ppu.edu edu.edu

الخليل- الضفة الغربية. فلسطنيواد الهرية- 198صندوق بريد: 
مكتب نواب رئيس الجامعة

مكتب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية
2236244-02/ فاكس: 2233050-02هاتف: 

vp-الربيججججججججججججججججججججججد االلكججججججججججججججججججججججرتوني: 
@ .academic ppu.edu edu.edu

مكتب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية
2236244-02/ فاكس: 2233050-02هاتف: 

-الربيد االلكرتوني:  @ .vp admin ppu.edu edu.edu

مكتب نائب الرئيس لشؤون خدمة
املجتمع
2236244-02/ فاكس: 2233050-02هاتف: 

vp-الربيد اإللكرتوني: 
@ .commu.edunity ppu.edu edu.edu

مكتب نائب الرئيس للتخطيطت والتطوير 

2236244-02/ فاكس: 2233050-02هاتف: 
- الربيد اإللكرتوني: @ .vp pl)anning ppu.edu edu.edu

الكليات
كلية الهندسة 

2233050-02تليفاكس: 
dean-الربيججججججججججججججججججد االلكججججججججججججججججججرتوني: 

@ .cet ppu.edu edu.edu
الصججججججججججججججججججججججججفحة االلكرتونيججججججججججججججججججججججججة:

:// . .http cet ppu.edu edu.edu

كليتتتتتتة تكنولوجيتتتتتتا املعلومتتتتتتات وهندستتتتتتة
الحاسوب

2236244-02/ فاكس: 2233050-02هاتف: 
-الربيد االلكرتوني: @ .dean citce ppu.edu ed  u.edu    

//:الصفحة االلكرتونية: .http itce  .ppu.edu edu.edu  

كلية العلوم التطبيقية
2238442-02تليفاكس: 

dean-الربيججججججججججججججججججد االلكججججججججججججججججججرتوني: 
@ .cas ppu.edu edu.edu

الصججججججججججججججججججججججججفحة االلكرتونيججججججججججججججججججججججججة:
:// . .http cas ppu.edu edu.edu

كلية العلوم اإلداريةت ونظم املعلومات
2231921-02تليفاكس: 

-الربيد االلكرتوني:  @ .dean casi ppu.edu edu.edu

//:الصفحة االلكرتونية: . .http casi ppu.edu edu.edu

جامعة بوليتكنك فلسطني/ معلومات االتصال

http://WWW.PPU.EDU/
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كلية املهن التطبيقية
02-2233050تلفون: 
02-2238442فاكس: 

-الربيد االلكرتوني:  @ .dean cap ppu.edu edu.edu

//:الصفحة االلكرتونية: . .http cap ppu.edu edu.edu

العمادات
عمادة الدراساتت العليا والبحث العلمي

2233050-02تلفاكس: 
@الربيد االلكرتوني: .dsr ppu.edu edu.edu

الصججججججججججججججججججججججججججججفحة االلكرتونيججججججججججججججججججججججججججججة:
:// . .http research ppu.edu edu.edu

عمادة شؤون الطلبة
2233050-02تلفاكس: 

-الربيد االلكرتوني:  @ .dean stu.edudents ppu.edu edu.edu

//: ص.االلكرتونية: . .https staffairs ppu.edu edu.edu

عمادة القبول والتسجيل
2233050-02تلفاكس: 

- الربيد االلكرتوني:  @ .dean reg ppu.edu edu.edu

//:الصفحة االلكرتونية: . .http reg ppu.edu edu.edu

الدوائر واملراكز البحثية واإلدارية 
الدائرة املالية

2238080-02: تلفاكس
@ الربيد االلكرتوني: .financial) ppu.edu edu.edu

 دائرة العالقات العامة
2233050-02تلفاكس : 

-الربيد االلكرتوني:  @ .direc prd ppu.edu edu.edu

دائرة املوارد البرشية  
2233050-02تلفاكس: 

@الربيد االلكرتوني:  .hr ppu.edu edu.edu

دائرة االبنية واإلنشاءات والصيانة
2233050-02تلفاكس: 

دائرة الديوان والخدمات العامة
2233050-02تلفاكس: 

-الربيد االلكرتوني:  @ .direc diwan ppu.edu edu.edu

دائرة التعليم املستمر
2227228-02تلفاكس: 

- الربيد االلكرتوني:  @ .direc ced ppu.edu edu.edu
http//:الصفحة االلكرتونية: ced  .  .ppu.edu edu.edu  

وحدة تحسني الجودة واالعتماد
2235550-02تلفاكس: 

-الربيد االلكرتوني: @ .direc qu.edual)ity ppu.edu edu.edu
الصجججججججججججججججججججججججججججججججفحة االلكرتونيجججججججججججججججججججججججججججججججة:

:// . .https qu.edual)ity ppu.edu edu.edu

مركز التمزي لتكنولوجيا املعلومات والحاسوب
2235550/1-02تلفاكس: 

direc-الربيد االلكرتوني: itce  @ .ppu.edu edu.edu  
//: الصفحة االلكرتونية: . .https it ppu.edu edu.edu

املكتبة
2231921-02تلفاكس: 

-الربيد االلكرتوني:  @ .direc l)ibrary ppu.edu edu.edu
  /  http/:الصجججججججججججججججججججججججفحة االلكرتونيجججججججججججججججججججججججة:

. .l)ibrary ppu.edu edu.edu

دائرة الخدمات الفنية واالستشارات واملواصفات
2233068-02فاكس: / 2233050-02هاتف: 

@الربيد الكرتوني .tes ppu.edu edu.edu: 

mailto:dean-citce@ppu.edu
mailto:president_office@ppu.edu
http://casi.ppu.edu/
mailto:dean-casi@ppu.edu
http://cas.ppu.edu/
mailto:dean-cas@ppu.edu
mailto:dean-cas@ppu.edu
http://itce.ppu.edu/
http://cet.ppu.edu/
mailto:dean-cet@ppu.edu
mailto:dean-cet@ppu.edu
mailto:vp-admin@ppu.edu
mailto:vp-academic@ppu.edu
mailto:vp-academic@ppu.edu
http://www.ppu.edu/
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مركز فحص السيارات:
2221098-02تليفاكس )فرع الخليل(: 

2745955-02تليفاكس )فرع بيت لحم(: 
-الربيد اإللكرتوني:  @ .direc vtc ppu.edu edu.edu

مركز التكامل مع الصناعة
2233050-02تلفاكس: 

@الربيد اإللكرتوني:  .ppu.eduisc ppu.edu edu.edu

مركز الحجر والرخام
8 فرعي 02-2233050تلفاكس

@ الربيد االلكرتوني:  .stonecenter ppu.edu edu.edu

الصفحة اإللكرتونية:
:// . .https psmc ppu.edu edu.edu

مركز التمزي في التعليمت والتعلمت
2235550/1-02تلفاكس: 

-الربيد االلكرتوني:  @ .direc cetl) ppu.edu edu.edu
//: الصفحة اإللكرتونية: . .https cetl) ppu.edu edu.edu

http://reg.ppu.edu/
mailto:tes@ppu.edu
mailto:direc-library@ppu.edu
mailto:direc-quality@ppu.edu
http://ced.ppu.edu/
mailto:hr@ppu.edu
mailto:financial@ppu.edu
mailto:dsr@ppu.edu
mailto:direc-ced@ppu.edu
mailto:direc-diwan@ppu.edu
mailto:direc-prd@ppu.edu
mailto:dean-students@ppu.edu
http://research.ppu.edu/
mailto:dean-reg@ppu.edu
http://cap.ppu.edu/
mailto:dean-cap@ppu.edu
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