
جامعة بوليتكنك فلسطين بالتعاون مع:

ميزات  االلتحاق بالدراسات الثنائية:

يكتســـب الطالب الخبرة العمليـــة با�ضافة إلى 
الدراســـة النظرية عن طريق العمل في شـــركات 

متخصصة منذ الفصل ا�ول للدراسة.

يكتســـب الطالـــب مهـــارات حياتيـــة مـــن خالل 
تدريبات ومساقات اضافية تصقل شخصيته.

يحصـــل الطالـــب على بـــدل نقـــدي تقدمـــــــه 
الشـــــــــركات الشـــــــــــريكة للكليـــة خالل فترة 

التدريب العملية.

مناهج حديثة تم تطويرها بالتعاون مع القطاع 
الخاص تحاكي مستقبل سوق العمل.

يحصـل الطــــلبة المميـزون على فرصة الحصـول 
على تدريب عملي قصير ا�جل في ألمانيا.

تأمين   إلى  بوليتكنك فلســـطين  تسعى جامعة 
منح دراســـية تمكن طلبة الدراســـات الثنائية من 

استكمال دراستهم في الكلية.

خريجوا كلية الدراسات الثنائية مرشحين للحصول 
على فرص عمل أفضل من غيرهم بفضل الخبرة 

العملية المكتسبة خالل فترة الدراسة.
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كلية الدراسات الثنائية
جامعة بوليتكنك فلسطين



المقدمة: 
انطلقـــت برامج الدراســـات الثنائية فـــي جامعة 
بوليتكنـــك فلســـطين بدعـــم من الحكومـــــــة 
ا�لمانيـــة مـــــــن خـــالل المؤسســـــــة ا�لمانيـــة 
للتعــــــاون الدولــــــي GIZ بهـــدف إغنـــاء التجربة 
الجامعية للطلبة وتحســـين مستواهم المهني 
واكسابهم المهارات الالزمة لتسهيل انخراطهم 

في سوق العمل. 

آليـــة تطبيق الدراســـات الثنائيـــة خالل فترة 
الدراسة:

ُتقسم فترة الدراسة في البرنامج بالتساوي ما بين 
التعّلم داخل الحرم الجامعي، والتطبيق العملي 
الشريكة  والشـــركات  المؤسسات  لدى  والتدريب 
من القطاع الخاص الفلسطيني، حيث تكون مّدة 
كل فصل دراسي 3 شـــهور (فصل نظري وفصل 
عملي على التوالي حتى نهاية الدراسة)، علم« بأّن 
الطالب سيتدرب في هذه الشركات تحت إشراف 
الجامعة وســـيتقاضى بدل نقدي عـــن كل فترة 

تدريبية با�ضافة لحصوله على الخبرة العملية.

برنامج التكنولوجيا المالية

تســـعى جامعة بوليتكنك فلســـطين من خالل 
إلـــى تخريج متخصصيـــن قادرين  التخصص  هذا 
على إدارة التطبيقات ونماذج ا�عمال المستحدثة 

في مجال الخدمات المالية عبر ا�نترنت.

القبول في البرنامج:
يقبل في هذا التخصص حملة شـــهادة الدراسة 
الثانويـــة العامة أو ما يعادلهـــا بفروعها العلمي 
وا�دبي والصناعي والتجاري على أساس تنافسي.

معدالت القبول:

عدد ساعات التخصص:
124 ساعة معتمدة

البرامج ا�كاديمية الثنائية

أدبي، صناعي
تكنـولوجـي

70%80%85%
الفرع التجاريالفرع العلمي

برنامج هندسة الطاقة المتجددة

يأتـــي هـــذا البرنامـــج كخطـــوة علـــى الطريـــق 
التصاعدي للجامعة لتســـهم في  توفير الكوادر 
الهندسية القادرة على أداء الدور التكنولوجي في 
مواجهـــة مشـــاكل الطاقـــة وايجـــاد وتصميم 

أنظمة طاقة بديلة. 

القبول في البرنامج: 
يقبل في هذا التخصص حملة شـــهادة الدراسة 
الثانويـــة العامة أو ما يعادلهـــا بفروعها العلمي 

والصناعي والتكنولوجي على أساس تنافسي.

معدالت القبول:

عدد ساعات التخصص:
163 ساعة معتمدة
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الفرع العلمي والصناعي
والتكنولوجي


