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2020/2021  

 الماجستير برامج -1

  برامج البكالوريوس -2

 التخصص الكلية
مجموع 

الساعات 
 المعتمدة

 فروع الثانوية
دنى  الحد ا

لمعدل الثانوية 
 لتقديم الطلب

مدة 
 الدراسة

كلية الطب 
  وعلوم الصحة

جية  126 التغذية الصحية والع
  %70  علمي

  سنوات 4

ج الوظيفي    130 الع

  كلية

 ــةالهــــندســ

تمتة الصناعية  172  هندسة ا

  علمي، صناعي

 سنوات 5 %80 تكنولوجي

جهزة الطبية  169  هندسة ا
ت تصا   168  هندسة ا

  172  هندسة تكنولوجيا الطاقة الكهربائية
  167  هندسة معمارية
تخصص العمارة /  هندسة معمارية
  الداخلية والديكور

167  

  169  هندسة المباني
  173  هندسة المساحة والجيوماتكس

  170  هندسة البنى التحتية
  162  البيئة هندسة تكنولوجيا
  169  هندسة السيارات

  166  هندسة التكييف والتبريد
  166  هندسة الميكاترونيكا

  161  هندسة الطاقة المتجددة
  

 التخصص الكلية
مجموع 

الساعات 
 دةالمعتم

 فروع الثانوية
دنى  الحد ا

لمعدل الثانوية 
 لتقديم الطلب

مدة 
 الدراسة

تكنولوجيا  كلية
المعلومات 
وهندسة 
 الحاسوب

 167 هندسة أنظمة الحاسوب
  علمي، صناعي

 تكنولوجي
80% 

 سنوات 5
أمن  تخصص /هندسة أنظمة الحاسوب 

 المعلومات
167 

  علمي، صناعي
 %90 تكنولوجي

 تخصص /حاسوب هندسة أنظمة ال
شياءو نظمة المضمنةا  إنترنت ا

علمي، صناعي،  132 تكنولوجيا المعلومات
 تكنولوجي

 سنوات 4 % 70

 التخصص الكلية
مجموع الساعات 

  المعتمدة

عمادة 
الدراسات 

العليا والبحث 
  العلمي

  36 ياتماجستير الرياض
  36 ماجستير المعلوماتية

دارية ماجستير   36  العلوم ا
نظمة الذكية ماجستير   36  ا

  36  ماجستير العمارة المستدامة
  36 ماجستير هندسة الميكاترونيكا

  36  )مشترك مع جامعة بيرزيت( ءماجستير هندسة الكهربا
  36  )المفتوحة مشترك مع جامعة القدس( المحاسبة والتمويلماجستير 



تكنولوجيا  تخصص /تكنولوجيا المعلومات 
 الويب

132 
علمي، صناعي، 

 تكنولوجي
80 % 

 133 علم الحاسوب
علمي، صناعي، 

 تكنولوجي
70% 

علمي، صناعي،  133 البيانات علم تخصص/ علم الحاسوب 
 تكنولوجي

85% 
 

العلوم  كلية
 التطبيقية

 131 رياضيات تطبيقية

علمي، صناعي، 
 %65 تكنولوجي، زراعي

 سنوات 4

 132 فرعي احصاء/  رياضيات
 133 كيمياء تطبيقية
 132 فيزياء تطبيقية
 132 أحياء تطبيقية

ية  125  العلوم ا
 %65 وع الثانويةجميع فر 

طفال   124  رياض ا
  

العلوم كلية 
دارية ونظم  ا

 المعلومات

 128 نظم المعلومات

جميع فروع 
 الثانوية

65 % 
 سنوات 4

ة عمال المعا  122  إدارة ا
ة   121  فرعي محاسبة/إدارة أعمال معا

 122  جرافيكس/  الوسائط المتعددة

لكتروني  123 التسويق ا

جميع فروع  126  المحاسبة
 الثانوية

70 % 
  

  برنامج دبلوم التأهيل التربوي -3
لتحاق بالبرنامج بعد حصوله على درجة البكالوريوس، أو بالتزامن مع دراسة البكالوريوس *  يمكن للطالب ا

 على أن  يتخرج من بدلوم التأهيل قبل حصوله على درجة البكالوريوس

ساعة  32
 معتمدة

 برامج الدبلوم -4

 التخصص البرنامج الكلية
مجموع 

الساعات 
 المعتمدة

 فروع الثانوية
دنى  الحد ا

لمعدل الثانوية 
 لتقديم الطلب

مدة 
 الدراسة

المهن كلية 
  التطبيقية

نظام (
 )الدبلوم

برنامج 
المهن 

 الهندسية

لكترونيات والتحكم المحوسب   77  ا
، علمي ، صناعي

  تكنولوجي
 

ثانوية ناجح في ال
ويقبل على أساس 

 المعدل التناف
 سنتان

  78  تكييف وتبريد وتدفئة
ت   76  إنتاج وآ

نظمة الذكية في المباني   74  ا
مة والصحة المهنية   68  الس

إدارة وتكنولوجيا صناعة الحجر  جميع فروع الثانوية
  والرخام

74  

  66  المحاسبة التقنية

  ع الثانويةجميع فرو 
برنامج 
عمال  ا
دارية  ا
 والمالية

دارة المالية المحوسبة  68 ا
  71  إدارة وأتمتة المكاتب

  72  السكرتارية والسجل القانوني

دارة   74  الرياضية ا

حظا   :تم
  لكتروني لتحاق ا ل فروع البنو 200 برسوم مقدارهاتباع رزمة طلب ا  :ك التاليةشيكل من خ

مي الفلسطيني .1 س  .بفروعه البنك ا

 .واد الهرية- الدائرة المالية في مقر الجامعة .2

 نترنت الخاصة على الرابط التالي      http://admission.ppu.edu :يتم تعبئة الطلب إلكترونيًا عبر صفحة ا

 الفوري للطلبة الذين يحملون شهادة الثانوية العامة الفلسطينية القبول سياسة فلسطين بوليتكنك جامعة تعتمد. 

 هـم الطلبة الذين يحملون شهادة الثانوية العامة غير الفلسطينية يتم قبولهم بشكل أولي، وعليهم مراجعة عمـادة القبـول والتسـجيل مصـطحبين مع
دصورة عن كشف الثانوية العامة مصدقة من التربية التعليم (  .وذلك لتثبيت قبولهم بشكل نهائي) الفلسطيني وشهادة المي

  ورة القبول فـي التخصـص المطلـوب وإنمـا يخضـع الطالـب للتنـافس مـع دنى المطلوب لمعدل الثانوية  يعني بال حصول الطالب على الحد ا
لتحاق بذلك التخصص  .الطلبة الراغبين في ا

 متحان بعد قبوله يتقدم جميع الطلبة المقبولين في برامج م الطالب بموعد ا نجليزية، ويتم إع متحان مستوى في اللغة ا  .البكالوريوس 


