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 كلية المهن التطبيقية

 تعليمات الدراسة لطلبة الدبلوم

 وكليات المجتمع / برامج الدبلوم :نظام الدراسة في الكليات الحكومية 

 تسمى هذه التعليمات تعليمات الدراسة لبرامج الدبلوم في الكليات الحكومية وكليات المجتمع. (:1المادة )

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على القرينة خالف  (:2المادة )
 ذلك.

 والتعليم العالي. وزارة التربية الوزارة: -أ

 وزير التربية والتعليم العالي. الوزير: -ب

 كلية المهن التطبيقية/ جامعة بوليتكنك فلسطين. الكلية: -ت

 عميد كلية المهن التطبيقية. العميد/ المدير: -ث

مجال من مجاالت التعليم والتدريب بعد المرحلة الثانوية ال تقل مدة الدراسة فيه عن أربعة  البرنامج: -ج
 دراسية، ويشتمل على تخصص دراسي واحد أو أكثر.فصول 

مجموعة من المواد التعليمية في حقل واحد من برنامج يؤدي النجاح فيها إلى الحصول على  التخصص: -ح
 مصدقة الكلية، على أن يكون التخصص معتمدًا من قبل الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة.

 ل وانتظم على مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي المحدد.كل طالب أكمل إجراءات التسجي طالب الكلية: -خ

المادة التعليمية  -د

 )المساق(:
مادة دراسية )مع أو بدون جزء عملي( تقدم خالل فصل دراسي واحد ويخصص لها عدد من 

 الساعات المعتمدة.

عملي أسبوعية مدتها أسبوعًا، أو جلسة  16دقيقة( أسبوعية ولمدة  50ساعة دراسية نظرية ) الساعة المعتمدة: -ذ
 أسبوعًا. 16ساعة زمنية )في المختبر أو التدريب العملي( ولمدة  2-3

 ستة عشر أسبوعًا دراسيًا فعليًا بما في ذلك مدة االمتحانات وجلسات التقييم. الفصل الدراسي: -ر

 ثمانية أسابيع دراسية فعلية بما في ذلك مدة االمتحانات وجلسات التقييم. الفصل الصيفي: -ز

 العام األكاديمي(.)–تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين  السنة الدراسية: -س

هي مساقات محددة يجب على جميع طلبة الكلية دراستها والنجاح فيها، بغض النظر عن  متطلبات الكلية: -ش
 تخصصاتهم.
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 فيها. هي مساقات محددة يجب على جميع طلبة القسم المعني دراستها والنجاح متطلبات القسم: -ص

 سحب الطالب تسجيله لمساق معين في فترة السحب واإلضافة )حسب التعليمات(. السحب: -ض

 إضافة الطالب لمساق معين في فترة السحب واإلضافة )حسب التعليمات(. اإلضافة: -ط

 سحب مساق، أو مساقات من الفصل الدراسي بعد الفترة المقررة للسحب )حسب التعليمات(. االنسحاب: -ظ

 هو تأخير تسجيل مساق أو مساقات في فصل معين إلى فصل الحق بموافقة رسمية. :التأجيل -ع

عدم التسجيل للفصل الدراسي أو التغيب عن الدراسة بدون موافقة رسمية تسمح بذلك )حسب  االنقطاع: -غ
 الوارد في التعليمات(.

المتطلبات السابقة  -ف

 لمساق دراسي:

والنجاح فيها قبل تسجيل الطالب لذلك المساق وفق هي مساقات محددة على الطالب دراستها 
الخطة الدراسية )اليحق ألي طالب تسجيل أي مساق له متطلب سابق رسب فيه بسبب 

 الغياب(.
المتطلبات المتزامنة  -ق

 لمساق دراسي:

هي مساقات محددة يجب على الطالب دراستها في فصل سابق أو تسجيلها في نفس الفصل 
فيه لذلك المساق وفق الخطة الدراسية أو كان تخرجه يتوقف على الدراسي، الذي يسجل 

 تسجيل هذا المقرر ومتطلبه )بموافقة رئيس القسم/ الدائرة(.
عالمة النجاح في  -ك

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

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

الوزارة الخطط الدراسية التي تؤدي إلى منح الشهادة الجامعية المتوسطة )الدبلوم( في تقر  (:3المادة )
 التخصصات التي تقدمها الكليات بناًء على تنسيبات مجالس الكليات.

 االلتحاق والقبول

 (:4المادة )

% فأعلى في شهادة الدراسة الثانوية العامة 50يحق للطالب الناجح والحاصل على معدل  .1

)التوجيهي( أو ما يعادلها، التقدم بطلب لاللتحاق بأحد تخصصات الدبلوم المطروحة في 

 الكلية.
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يفتح باب االلتحاق والقبول للطلبة مع بداية الفصل الدراسي األول من العام األكاديمي،  .2

ويمكن فتح باب االلتحاق والقبول للفصل الدراسي الثاني إذا توفرت اإلمكانات والمقاعد 

 ة.الشاغر 

 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 المتقدمين 

 .وحسب تعليمات وأنظمة الوزارة التي تقرر بهذا الخصوص 

 قبل فيه.أن يكون الئقًا صحيًا للتخصص الذي ي 

 يلغى قبول الطالب في الحاالت التالية: .4

 .إذا لم يستكمل إجراءات التسجيل خالل المدة المحددة لذلك 

 .إذا لم يلتحق بالبرنامج خالل المدة المحددة لاللتحاق 

 .إذا ثبت عدم صحة الوثائق المقدمة منه 

 .إذا كان القبول مخالفًا للتعليمات الصادرة بذلك الخصوص 

 والنصاب الدراسي في الكلية مدة الدراسة

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

 حدها األعلى وال تحسب الفصول الدراسية الصيفية من ضمنها.

 ساعة معتمدة. 18الحد األعلى للنصاب في الفصل الدراسي للطالب  .أ (:6المادة )
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ساعة معتمدة في  21الحد األعلى للنصاب في الفصل الدراسي للطالب يجوز أن يكون  .ب

 أي من الحاالت التالية:

  ساعة معتمدة. 70إذا كان عدد ساعات التخصص أكثر من 

 .إذا كان الفصل الدراسي هو فصل التخرج 

  فأعلى.80إذا كان المعدل التراكمي للطالب % 

عتمدة ويجوز أن يكون الحد األعلى ساعات م 9الحد األعلى للنصاب في الفصل الصيفي  .ج

ساعة معتمدة إذا كان الفصل الصيفي هو فصل التخرج  10للنصاب في الفصل الصيفي 

 للطالب.

 ساعة معتمدة. 12الحد األدنى للنصاب في الفصل الدراسي للطالب  .د

يجوز أن يقل نصاب الطالب في أي فصل من الفصول الدراسية بعد الفصل الرابع من  .ه

 ( ساعة معتمدة.12دراسته عن )

ال تحتسب مادة النشاط الرياضي من ضمن الحد األعلى للنصاب في الفصل الدراسي  .و

 للطالب.

 (:7المادة )

 ( وتتكون مما يلي:%100العالمة الكاملة للمادة التعليمية ) .أ

 ( 40عالمة امتحان نهاية الفصل%.) 

 ( على أن ال يقل عن %40عالمة االمتحانات خالل الفصل /) امتحانين معلنين قبل

 عقدهما بأسبوع.

 ( 20عالمة األبحاث والتقارير والمشاركة%.) 

تعاد كافة أوراق االمتحانات اليومية التي يتم إجراؤها للطالب خالل الفصل بعد تصحيحها  .ب

 للطلبة أما االمتحانات العملية واألبحاث فيتم إعالم الطالب بعالمته بها.
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الل الفصل )أعمال الفصل( في جميع المساقات قبل بداية يعلم الطالب بمجموع عالماته خ .ج

فترة االمتحانات النهائية، ومن حقه مراجعة محاضر المساق في أي عالمة من خالل 

 رئيس القسم.

يتم إعالن برنامج االمتحانات النهائية قبل موعدها بأسبوعين من قبل قسم القبول  .د

 الكلية.والتسجيل على لوحات اإلعالنات الخاصة بذلك في 

محاضر المساق هو المسئول عن تصحيح األوراق الخاصة ونقلها إلى النموذج الخاص  .ه

 وتسليمها.

يتم االحتفاظ بدفاتر اإلجابات لالمتحانات النهائية في قسم القبول والتسجيل مدة فصل  .و

 دراسي بعد إعالن النتائج ثم تتلف بعد ذلك.

 تسجيل بعد مصادقة مجلس الكلية عليها.يتم إعالن النتائج النهائية من قسم القبول وال .ز

 (.%50عالمة النجاح في المادة التعليمية ) .ح

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

توزع عالمة المادة التعليمية ذات الجزئيين العملي والنظري بنسبة الساعات المعتمدة  .ي

 المخصصة لكل جزء منهما

 ادة العملية )بدون جزء نظري( مما يلي:تتكون عالمة الم .ك

 ( على األقل.%60عالمة أعمال الفصل الدراسي ) 

 ( على األكثر.%40عالمة امتحان نهاية الفصل ) 

 (:8المادة )

يحسب المعدل الفصلي بقسمة مجموع نواتج ضرب عالمة كل مادة تعليمية بعدد ساعاتها  .أ
 درسها الطالب في ذلك الفصل.المعتمدة على مجموع الساعات المعتمدة التي 

  .ب
 (المعتمدة ساعاتها عدد( * المحدد للفصل) المادة عالمة) مجموع=  الفصلي المعدل 

 (الفصل ذلك في المعتمدة الساعات عدد) مجموع
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يحسب المعدل التراكمي بقسمة مجموع نواتج ضرب عالمة كل مادة تعليمية بعدد ساعاتها  .ج
المعتمدة التي درسها الطالب حتى تاريخ حساب ذلك المعتمدة على مجموع الساعات 

 المعدل )المادة المعادة، تحسب ساعاتها مرة واحدة وتحسب العالمة الجديدة(
 

 

 

في احتساب المعدل التراكمي المواد التي درسها الطالب في كلية أخرى سواء أكان  يدخل .د

الطالب منقواًل منها أو درسه فيها بناًء على موافقة عميد الكلية وكانت توافق الخطة 

 الدراسية للتخصص في الكلية الحالية.

 (9المادة )

التعليمية المختلفة التي درسوها تحتفظ كل كلية بسجالت وافية لعالمات الطلبة في المواد  .أ

 منظمة بحسب الفصول الدراسية.

إذا تغيب الطالب عن امتحان نهاية الفصل دون عذر يقبله عميد الكلية يعطى عالمة ذلك  .ب

االمتحان صفرًا، أما أذا تغييب عنه بعذر يقبله العميد ) على أن يتم تقديم العذر خالل 

ل مالحظة )غير مكتمل( لتلك المادة ويجري له ثالثة أيام عمل من تاريخ الغياب(، يسج

 امتحان في مدة أقصاها أسبوعان من بداية الفصل الدراسي الالحق.

إذا تغيب الطالب عن امتحان يومي دون عذر يقبله رئيس القسم األكاديمي فيعطى عالمة  .ج

ثالثة  ذلك االمتحان صفرًا، أما إذا تغيب عنه بعذر مقبول )على أن يتم تقديم العذر خالل

 أيام عمل من تاريخ الغياب(، فيجرى له االمتحان وفق ترتيب خاص يضعه مدرس المادة.

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إلى العميد )من خالل قسم القبول والتسجيل( لمراجعة  .د

عالمته في االمتحان النهائي في مساق معين خالل أسبوع من تاريخ إعالن النتائج مقابل 

 بة.دفع الرسوم المطلو

 ساعاتها عدد(* الفصول كل في المواد كل) المادة عالمة) مجموع=   التراكمي االللمعدل

 (المعتمدة

 (الفصول لكل المعتمدة الساعات عدد) مجموع
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تقوم لجنة مؤلفة من النائب األكاديمي ورئيس القسم المعني ومحاضر على األقل ) على  .ه

علم بهذا المساق( بإعادة تصحيح دفتر اإلجابة مرة أخرى والتأكد من جمع العالمات 

وتطابقها وترفع النتيجة لعميد الكلية للمصادقة عليها، وفي حالة عدم توفر محاضر آخر 

 المساق نفسه ويعيد التصحيح مرة أخرى بحضور بقية األعضاء.يتم استدعاء محاضر 

ترسل كل كلية سجالت عالمات الطلبة إلى جهة االختصاص في الوزارة في مدة أقصاها  .و

ثالثة أسابيع من انتهاء الفصل الدراسي، وذلك بعد تدقيقها واعتمادها وتوقيعها من 

 المعنيين وعميد الكلية.

 الفصلية والتراكمية وتقدير عالمة المادة الدراسية على النحو التالي:يكون تقدير المعدالت  .ز

 تقدير المعدالت الفصلية والتراكمية
 التقدير الحد األعلى% الحد األدنى %

 ممتاز 100 90
 جيدجداً  89.9 80
 جيد 79.9 70
 مقبول 69.9 60
 ضعيف 55.9 55

 األول( في التراكمي بعد الفصل الدراسي 55أقل من )
 تحت اإلنذار

 ( في الفصل الدراسي األول50أقل من )
 

 تقدير عالمة المادة الدراسية
 التقدير الحد األعلى% الحد األدنى %

 ممتاز 100 90
 جيدجداً  89 80
 جيد 79 70
 مقبول 69 60
 ضعيف 59 50
  راسب 49 35
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 إعادة دراسة المواد

 (:10المادة )

مادة تعليمية لم ينجح فيها وتحسب له العالمة الجديدة بدل يعيد الطالب دراسة أية  .أ

 العالمة السابقة مهما كانت ويثبت على العالمة الجديدة رمز كلمة معاد )م(.

( أن يعيد دراسة أي مادة تعليمية تقل عالمته فيها %60يجوز للطالب الذي يقل معدله ) .ب

له مهما كانت، ويثبت عليها  ( لرفع معدله التراكمي وتحتسب العالمة الجديدة%60عن )

 رمز كلمة معاد )م(.

يدخل في حساب المعدل الفصلي والتراكمي للطالب عدد ساعات وعالمات المواد التعليمية  .ج

 التي درسها بحيث أن المادة التعليمية تدخل في احتساب المعدل التراكمي مرة واحدة.

ى توصية من رئيس القسم يجوز للطالب دراسة مساق رسب في متطلبه السابق، بناًء عل .د

وموافقة العميد، على أن يسجل هذا المساق في نفس الفصل أو في فصل الحق، )إال إذا 

 كان الرسوب بسبب الغياب، فال يجوز(، ويعلم قسم القبول والتسجيل بذلك خطيًا.

 التسجيل واالنسحاب واإلضافة

 (:11المادة )

السنوي بداية كل عام أكاديمي، بناًء على توصيات يعتمد النائب األكاديمي التقويم األكاديمي 

مجالس الكليات بحيث يحدد ويوضح مواعيد القبول والتسجيل والسحب واإلضافة وفترة 

 االمتحانات واألعياد.

 (:12المادة )

يسمح للطالب بسحب تسجيله من دراسة مواد تعليمية سجل لها وتسجيل مواد تعليمية بداًل  .أ

األسبوع األول من بداية الفصل الدراسي أو ثالثة أيام من بداية الفصل منها، وذلك في 

 الصيفي، وتحسب له الرسوم التي دفعها.

خالفًا لما ورد في البند السابق من هذه المادة، يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة  .ب

المادة التعليمية حتى نهاية األسبوع الثامن من بداية الفصل الدراسي العادي ونهاية 
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األسبوع الرابع من بداية الفصل الصيفي بطلب خطي )نموذج خاص( يقدم لقسم القبول 

شريطة أن ال يقل  -يفقد حقه بالرسوم المدفوعة عنها-مهوالتسجيل وبموافقة رئيس قس

 نصاب الطالب الدراسي عن الحد األدنى المسموح به، ويثبت في سجله مالحظة منسحب.

ذا لم ينسحب الطالب خالل المدة المذكورة يعتبر ملتزمُا بالمادة التعليمية.  وا 

من دراسة جميع المواد  يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لقسم القبول والتسجيل باالنسحاب .ج

الدراسية التي سجلها لذلك الفصل وذلك قبل موعد االمتحانات النهائية بأربعة أسابيع على 

األقل في الفصل العادي وأسبوعين في الفصل الصيفي، وبعد موافقة مجلس الكلية على 

ال ) –ذلك تعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة ويفقد حقه بالرسوم المدفوعة في ذلك الفصل 

تنطبق على  الطالب الجديد أو المنتقل في الكلية إال بعد مضي فصل دراسي واحد على 

 .-دراسته(

 الدوام والمواظبة

 (:13المادة )

يحسب غياب الطالب ابتداء من بداية الفصل الدراسي في الكلية ويعتبر غيابه مشروعًا في 

 الحالتين التاليتين:

طبي مصدق ومقدم خالل يومي عمل فقط من تاريخ مرض الطالب استنادًا إلى تقرير  .1

 الغياب

 الظروف القاهرة التي يقرها العميد. .2

 (:14المادة )

إذا تجاوز غياب الطالب في أية مادة تعليمية دون عذر مقبول حصتين نظريتين أو ما  .أ

يعادلهما لكل ساعة معتمدة من الساعات المقرر لها، يحرم من التقدم المتحان نهاية 

( 12(، وال يسمح له بسحبها وفق المادة )%35لتلك المادة ويعطى صفر الكلية )الفصل 

 من هذه التعليمات.
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إذا تجاوز غياب الطالب بعذر مقبول ثالث حصص نظرية أو ما يعادلها لكل ساعة معتمدة  .ب

من الساعات المقررة ألي مادة تعليمية يعتبر منسحبًا منها على أن يتقدم بما يثبت عذره 

 بوع من تاريخ عودته للدراسة.خالل أس

يبلغ قسم القبول والتسجيل للطالب خطيًا بوصوله للحد األقصى من الغياب المسموح به  .ج

 )في موعده(.

 تأجيل الدراسة 

 (:15المادة )

 يجوز تأجيل دراسة الطالب لمدة ال تزيد بمجموعها على أربعة فصول دراسية. .أ

دراسة الطالب وتعلم الوزارة بذلك خالل أسبوعين يجوز لمجلس الكلية الموافقة على تأجيل  .ب

 من قرار التأجيل.

ينظر في موضوع التأجيل بناء على طلب خطي يقدمه الطالب ويبين فيه األسباب  .ج

 الموجبة، على أن يتخذ القرار خالل أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

 كلية.ال يحتسب مدة التأجيل من مدة الدراسة المسموح بها للدراسة في ال .د

يطبق على الطالب أحكام التأجيل إذا كان مسجاًل للفصل الدراسي ورغب في االنسحاب من  .ه

 (12ذلك الفصل حسب الفقرة )ج( من المادة)

ال يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إال بعد مضي فصل دراسي واحد على  .و

 (.12دراسته وال تنطبق عليه الفقرة )ج( من المادة )

 االنقطاع عن الدراسة 

 (:16المادة )
يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة إذا بدأ الفصل الدراسي ولم يكن الطالب مسجاًل لذلك  .1

الفصل أو مؤجال له، ويعتبر تسجيله الغيًا وال يجوز عودته للدراسة إال بعد موافقة من 
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الدراسية التي انقطع فيها مجلس الكلية وفق الشروط المذكورة أدناه، وتحتسب الفصول 

 من الحد األعلى لمدة الدراسة:

 ا. أن يتقدم  بعذر يقبله مجلس الكلية.

 ب. أن ال تزيد فترة االنقطاع عن فصلين دراسيين.

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

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

 ه. يلتزم الطالب بالخطة الدراسية المطبقة حين عودته للدراسة.

 االنتقال من كلية إلى أخرى 

 (:17المادة )

يجوز للطالب أن ينتقل من كلية إلى أخرى في بداية أي فصل دراسي )باستثناء الفصل  .أ

 األول من التحاق الطالب في الكلية( لدراسة التخصص نفسه أو أي تخصص آخر وفق

 الشروط التالية:

أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة ضمن المعدالت المطلوبة في التخصص   .1

 المنقول إليه في سنة قبوله في الكلية المنقول منها.

 توفر شاغر في التخصص المنقول إليه. .2

 %.60أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن  .3

 الكلية األولى.أن ال يكون الطالب مفصواًل فصاًل تأديبيًا من  .4

أن يتقدم الطالب بطلب لعميد كليته ويحصل على موافقة عميد الكلية التي سينتقل  .5

إليها بعد إرفاق كشف عالمات مصدق وذلك قبل نهاية األسبوع األول من الفصل 

 الدراسي الجديد وتبلغ وزارة التربية والتعليم العالي بذلك.
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سها في الكلية التي انتقل منها والتي تدخل تحسب للطالب جميع المواد التعليمة التي در  .ب

 ضمن خطته الدراسية في الكلية المنتقل إليها.

يتقدم الطالب إلى امتحان دبلوم كليات المجتمع )الشامل( من الكلية التي أنهى فيها بنجاح  .ج

 ( من الساعات المعتمدة لمواد الخطة الدراسية لتخصصه.%50أكثر من )

( من هذه التعليمات يجوز للطالب بعد موافقة العميد 6المادة )مع مراعاة ما ورد في  .د

 ( ساعات معتمدة في كلية أخرى.9ولغايات  التخرج دراسة ما ال يزيد على )

ال يجوز انتقال الطالب الذي درس جميع مواد خطته الدراسية ولم ينه متطلبات التخرج  .ه

 تراكمي.بسبب الرسوب في بعض المواد التعليمية أو تدني معدله ال

 االنتقال من جامعة إلى كلية 

 (:18المادة)

إذا رغب طالب البكالوريوس  باالنتقال لدراسة أحد تخصصات الدبلوم في كلية، تحسب له 

( فأعلى من تخصصه السابق في %60المواد التعليمية التي كان قد نجح فيها بمعدل )

الجديد بعد معادلتها من قبل لجنة البكالوريوس وتدخل ضمن الخطة الدراسية لتخصص الدبلوم 

 مختصة شريطة:

 توفر شاغر في التخصص المراد االنتقال إليه. .1

 %.60أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن  .2

( من عدد ساعات تخصص %50أن ال تزيد عدد الساعات المحتسبة عن ) .3

 الدبلوم الجديد.

ن ثالث أن ال يكون قد انقضى على انقطاعه من التخصص السابق أكثر م .4

 سنوات.

 أن يتقدم الطالب بطلب انتقال للكلية قبل بداية الفصل الدراسي. .5



 كلية المهن التطبيقية

 تقديم كشف عالمات التخصص الجامعي مصدق من الوزارة. .6

 أن ال يكون الطالب مفصواًل فصاًل تأديبيًا من الجامعة. .7

 

 اإلنذار األكاديمي والفصل

 (:19المادة )

 في الفصل األول.% 50ينذر كل طالب يحصل على معدل أقل من  .أ

% في أي فصل عادي بعد الفصل 55ينذر كل طالب يحصل على معدل تراكمي أقل من  .ب

 األول.

ًً بتسجيل أكثر من  .ج  ساعة معتمدة. 15ال يسمح للطالب المنذر أكاديميَا

على الطالب الحاصل على إنذار أكاديمي أن يلغي مفعول ذلك اإلنذار بعد فصل من  .د

ذا أخفق في  ذلك يفصل من البرنامج. تاريخ اإلنذار وا 

 ال يحتسب الفصل الصيفي ألغراض اإلنذار والفصل. .ه

 يفصل الطالب إذا انقطع من الكلية في الحاالت التالية: .و

% من الفصل الدراسي انقطاعًا متواصاًل 20إذا انقطع عن الدراسة مدة تزيد على  .1

 دون عذر يقبله مجلس الكلية.

 ان.إذا كرر الطالب ارتكاب الغش في االمتح .2

 إذا فصل من تخصص ثاِن التحق به بعد فصله أكاديميًا من التخصص األول. .3

 إذا استنفذ المدة القصوى المسموح بها لدراسة التخصص. .4

إذا ارتكب مخالفة تستوجب الفصل من الكلية بموجب تعليمات الضبط المعتمدة من  .5

 الوزارة.
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 (:20المادة )

( فقرة )أ( أن يسجل في 19المادة )يجوز للطالب الذي يفصل من تخصصه بموجب  .أ

كليته كطالب مستجد في تخصص آخر لمرة واحدة فقط، كما ويجوز له التسجيل في كلية 

 أخرى في غير التخصص الذي فصل منه، ضمن أسس القبول المعمول بها في حينه.

يحسب للطالب الذي يفصل من تخصصه ويسجل في تخصص آخر جديد في كليته أو  .ب

اد المشتركة بين خطة التخصص الذي فصل منه وخطة التخصص الجديد كلية أخرى المو 

( وشريطه أن ال يكون قد مضى على %60على أن ال تقل عالماته في تلك المواد عن )

 فصله أكثر من ثالث سنوات.

ساعة معتمدة  15يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لمدة الدراسة مقابل كل  .ج

 ال يعامل معاملة الطالب الجديد.احتسبت له، وفي هذه الحالة 

 تغيير التخصص

 (:21المادة )

يجوز للطالب وبموافقة العميد )رئيس الدائرة( أن يغير تخصصه إلى تخصص آخر وفقًا  .أ

 ألسس القبول المعمول بها عند تغيير تخصصه.

ينظر في موضوع تغيير التخصص بناًء على طلب خطي يقدمه الطالب إلى قسم القبول  .ب

والتسجيل قبل بداية الدراسة في أي فصل دراسي، على أن يتم ذلك بموافقة العميد في مدة 

 أقصاها أسبوع من بداية الفصل الدراسي

تحسب للطالب الذي يغير تخصصه إلى تخصص آخر جميع المواد التعليمية التي درسها  .ج

 في تخصصه السابق ونجح فيها إذا كانت من متطلبات تخصصه الجديد.

خرج طالب في تخصص معين ورغب في دراسة تخصص جديد تحسب له المواد إذا ت .د

% فأعلى من تخصصه السابق وتدخل ضمن 60التعليمية والتي كان قد نجح فيها بمعدل 

 الخطة الدراسية للتخصص الجديد شريطة: 
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( من عدد ساعات التخصص %50أن ال تزيد عدد الساعات المحتسبة عن ) .1

 الجديد.

انقضى على تخرجه من التخصص السابق أكثر من ثالث أن ال يكون قد  .2

 سنوات.

 التخرج

 (:22المادة)
يعتبر الطالب ناجحًا في تخصصه )خريجًا( إذا أتم بنجاح دراسة جميع المواد التعليمية 

 %.60المطلوبة لذلك التخصص وكان معدله التراكمي ال يقل عن 

 (:23المادة )

تنص على أنه أنهى دراسة تخصصه وفق نموذج تمنح الكلية الطالب الخريج مصدقة  .أ

 يعتمده وزير التربية والتعليم العالي.

تصدر الكلية لمن يرغب من طلبتها كشف عالمات يتضمن جميع الساعات المعتمدة  .ب

 التي درسها الطالب وفق نموذج يعتمده وزير التربية والتعليم العالي.

 تحان العام للكليات )التطبيقي الشامل(.يحق للطالب الخريج أن يتقدم لالم (:24المادة )

 أحكام عامة

 تبت الوزارة في الحاالت التي لم يرد فيها نص. (:25المادة )

 تلغى هذه التعليمات أية تعليمات سابقة بهذا الخصوص. (:26المادة )

 (:27المادة )
ورؤساء أقسام القبول عمداء ومدراء الكليات والنواب األكاديميين ورؤساء األقسام األكاديمية 

 والتسجيل مسئولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

 
  



 كلية المهن التطبيقية

 

 كلية المهن التطبيقية في سطور

 
تعتبر كلية المهن التطبيقية النواة الحقيقيةلجامعة بوليتكنك فلسطين، وشريانها الرئيسي حيث كانت انطالقتها من قبل  

المتعلقة ببرامج في مجال التعليم التقني والمهني، بهدف رفد ( بعد أن اختيرت فكرتها 1978رابطة الجامعيين عام )
المجتمع المحلي بتخصصات جديدة في ميادين مهنية متنوعة. فكان اإلقبال عليها من أرجاء وطننا العزيز وبطاقة 

قدراتهم في  ( طالبًا وطالبة , والعدد مرشح الزدياد مطرد ؛ وذلك لتميز خريجيها الذين أثبتوا1900استيعابية تجاوزت )
جميع الميادين داخليًا وخارجيًا. وتمنح الكلية درجة الدبلوم في حوالي عشرين تخصصًا هندسيًا وتقنيًا في مجاالت 
الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، العلوم االدارية والعلوم المالية والمصرفية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، 

ية، الفنون التطبيقية، التصميم الداخلي والحجر والرخام، السكرتارية الطبية والقانونية، وتكنولوجيا الهندسة المدنية والمعمار 
 الوسائط المتعددة، واألنظمة الذكية في المباني.

 

 :رؤية الكلية

 نحو كلية تقنية مجتمعية بحثية رائدة 

 رسالة الكلية:

تقدم ؛ من خالل طرح برامج أكاديمّية وتقنّية متمّيزة، نابعة من تسعى كلية المهن التطبيقّية إلى خلق مجتمع فلسطينّي م
حاجة الّسوق . يقوم عليها كادر على مستوى عاٍل من الكفاية والخبرة، وباستخدام أحدث الوسائل التقنية والّطرائق 

 الّتعليمّية بشكل يضمن االستمرارّية والّتفوق لكل من الكلّية وخريجيها.
 

 أهداف الكلية:

 برامج دراسية ذات طابع متميز ولها عالقة مباشرة باحتياجات المجتمع المحلي على مستوى  الوطن. توفير .1
المساهمة في تطوير االقتصاد الفلسطيني من خالل رفد السوق المحلي بالمهارات الفنية الهندسية ذات الكفاية  .2

 العالية.
كمال دراستهم الجامعية المتوسطة في توفير فرص جيدة لقطاع كبير من طلبة التوجيهي بمختلف فروعه إل .3

 العديد من المجاالت الهندسية واإلدارية.
توفير مستقبل آمن وواعد لخريجي الكلية من خالل تزويدهم بالمعارف العلمية والعملية المتميزة التي تمكنهم  .4

 من دخول معترك الحياة بثقة عالية من ناحية علمية وتقنية ومهنية.
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البطالة، من خالل توثيق العالقة مع المجتمع المحلي بمختلف توجهاته الخدماتية المساهمة في الحد من  .5
 والصناعية والتجارية لما فيه مصلحة الطرفين

 

 دوائر كلية المهن التطبيقية:

 اواًل: دائرة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات:

ارف، وازدياد تطبيقاتها التكنولوجية كمًا بعد أن أصبحت الحضارة اإلنسانية تتسم بالتغير السريع والمتالحق في المع
ونوعًا، مما نتج عنه تغير في معايير تقييم المجتمعات، وفقًا لمدى االرتقاء التكنولوجي والمعلوماتي، وعلوم الحاسوب 
المختلفة، وسعي كافة المجتمعات لتكون منتجة للتكنولوجيا ال مستهلكة لها، من خالل التأكيد على مستويات عالية 

عايير الجودة في التعليم المهني والتقني، والتوظيف الجيد للتكنولوجيا، سعت جامعة بوليتكنك فلسطين إلى إنشاء لم
وتطوير هذه الدائرة، كواحدة من ركائز كلية المهن التطبيقية فيها، لتشكل رافدًا ألكثر العلوم التطبيقية في المجاالت 

م، وتقنية المعلومات، وصيانة وبرمجة المعدات، وتكنولوجيا االتصاالت المهنية والتقنية، الخاصة بالحوسبة والتصمي
واألجهزة الذكية، واالستفادة من تطبيقاتها المختلفة، للنهوض بالمجتمع المحلي نحو مستقبل زاهر ومتقدم، بعد أن 

ات الحاسوب وتقنية أصبحت مفاهيم محو األمية ال تعني عدم القراءة والكتابة، إنما تعني عدم االستفادة من تطبيق
 المعلومات الحديثة.   

 

 وتضم هذه التخصصات:

 72 عدد الساعات المعتمدة برمجيات وقواعد بيانات التخصص

 أهداف التخصص
 .تخريج طلبة مؤهلين في مجال استخدام برمجة قواعد بيانات 

 .اعداد البرامج التي قد تستخدم في القطاع الخدماتي والصناعي المحلي 

عمل مجاالت 
 الخريجين

 قطاع الخدمات البرمجية والتجارة الهندسية في مجال تطبيقات الحاسوب .1

 كافة القطاعات اإلدارية الحكومية والخاصة .2

 قطاع انتاج الوحدات البرمجية ودوائر معالجة البيانات االحصائية .3

 مراكز وشركات الحاسوب على كافة مجاالتها .4

    
 73 عدد الساعات المعتمدة واالنترنتشبكات الحاسوب  اسم التخصص
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 أهداف التخصص

  إكساب الطالب مهارات علمية وفنية في مجال شبكات الحاسوب من أجل اإلسهام  في
نمو وتطور االقتصاد الفلسطيني ناهيك عن تغطية حاجة القطاع الصناعي والخدماتي 

 بكادر مؤهل

   يستطيع من خالله القيام بمهام بناء وصيانة شبكات الحاسوب ومواكبة التطور الهائل
في مجال شبكات الحاسوب مثل الشبكات السلكية والالسلكية باإلضافة الى مجال 

 VOIPاالتصاالت باستخدام االنترنت 

 ألمن إعطاء الطالب المهارات العملية الالزمة لبناء شبكة محلية شاملة ووضع سياسات ا
 .المتعلقة بها, باإلضافة إلى كيفية إدارتها ووصلها مع الشبكة العالمية

مجاالت عمل 
 الخريجين

دارة شبكات الحاسوب في المؤسسات العامة والخاصة .1  صيانة وا 

 مؤسسات التربية والتعليم بشكل عام .2

 مشرف شبكة في المؤسسات العامة والخاصة .3

 السلكيةمسؤول شبكة وقاعدة بيانات وشبكات  .4

المشاريع ذاتية التمويل والتي تعود بدخل على الخريج وبدون رأس مال كبير مثل بناء  .5
 شبكة انترنت محلية وتوزيع الحسابات على المشتركين

    

 74 عدد الساعات المعتمدة تصميم وتطوير صفحات الويب اسم التخصص

 أهداف التخصص
  صفحات االنترنت مثل مساقات الوسائط امتالك المهارات المتعلقة بإعداد وتصميم

المتعددة, و لغات البرمجة المتقدمة والتدريب على التطبيقات الحديثة الخاصة بعملية 
 .تصميم الصفحات االلكترونية

مجاالت عمل 
 الخريجين
 

 مراكز تصميم مواقع الويب واستضافتها .1

 مكاتب الصحف والمجالت .2

 مراكز الخدمات والتدريب المهني .3

 التجارة االلكترونيةقطاع  .4

 مراكز الدعاية واالعالم المرئية والمسموعة .5

 المراكز التعليمية العامة والخاصة بمراحلها المختلفة واألساسية والعليا .6

 انشاء عمل خاص )مصمم مواقع ويب( .7

    
 76 عدد الساعات المعتمدة تكنولوجيا الحاسوب اسم التخصص



 كلية المهن التطبيقية

 أهداف التخصص
 والمهارات الالزمة لصيانة األجهزة اإللكترونية وخصوصًا  إكساب الطالب المعلومات

ا، وكذلك لغات البرمجة أجهزة الحاسوب بجميع أنواعها وفئاتها واألجهزة المكملة له
 والبرامج المهمة والمعالج الدقيق والبرامج بلغة التجميع وشبكات الحاسوب

مجاالت عمل 
 الخريجين

 بناء األنظمة المدمجة للسوق المحلي .1

 ,USBبناء األنظمة المربوطة ماديًا بالحاسوب باستخدام منافذ الحاسوب الشهيرة ) .2

COM, LPT,….) 

 PCBإنشاء عمل خاص )بناء اللوحات االلكترونية المطبوعة  .3

 مدرس لمواضيع التكنولوجيا الحاسوبية في مدارس التربية والتعليم .4

 افي المصانع والشركات التي تستخدم التحكم المحوسب بمعامله .5

 شركات ومراكز الحاسوب )مجال الصيانة، الشبكات وتصميم مواقع ويب( .6

    

 74 عدد الساعات المعتمدة تكنولوجيا الوسائط المتعددة اسم التخصص

 أهداف التخصص

 الطالب المهارات الالزمة لتوصيل المعلومات بشكلها المرئي والمسموع والتفاعلي،  منح 

  التصميم  الجرافيكييجعل الطالب ملما بمهارات 

  قادرا على فهم  صناعة الدعاية الرقمية ومشاريع الوسائط المتعددة على  يجعل الطالب
 اختالفها في سوق العمل إلى أن يصل إلى مرحلة اإلنتاج الفعلي.

  ُصّمم البرنامج لتشجيع وتنمية قدرة الطالب على اإلبداع الذاتي في التعبير عن أفكاره
تفاعلية ، ومن خالل تقديمه للتقارير والدراسات التحليلية النقدية، الحضارية ضمن مواد 

وا عداد العديد من التصاميم المتنوعة والمتعاقبة لمشاريع تحتوي على مجمل المحتويات 
والمتطلبات الالزمة التي يفترض التعامل معها بشكل خالق وحل التحديات التصميمية 

 .بفعالية عالية

مجاالت عمل 
 الخريجين

 العمل في دور الطباعة والنشر والكتب والمطابع والصحف .1

 العمل في مجال التصوير .2

 العمل في مكاتب التصميم الجرافيكي ومواقع اإلنترنت .3

 العمل في شركات اإلنتاج الفني للسينما، التلفاز، الفيديو .4

 انتاج الوسائط المتعددة والرسوم المتحركة .5

 العمل في اإلذاعات .6

    
 ثانيًا : دائرة العلوم اإلدارية 



 كلية المهن التطبيقية

( طالبًا وطالبة في 700تعدُّ دائرة العلوم اإلدارية من أكبر دوائر كلية المهن التطبيقية حيث بلغ عدد طلبة الدائرة )
تضم هذه الدائرة  تخصصات تالقي رواجًا كبيرًا في سوق العمل  2013/2014الفصل الثاني  من العام األكاديمي 

، رة الدائرة حاجات سوق العمل و تعمل على تطوير واستحداث التخصصات وفقا لتلك الحاجاتحيث تتحسس ادا
كساب خريجيها المهارات والقدرات  وتسعى الدائرة من خالل برامجها إلى خلق كوادر فاعلة قادرة على التفكير واإلبداع، وا 

دار والطب، و  التي تؤهلهم لممارسة وظائفهم اإلدارية في مجاالت )التسويق والقانون  ة المشاريع المختلفة، والمؤسسات ا 
العامة والخاصة( بنجاح، وتمكنهم من االندماج والمشاركة الفّعالة من أجل االرتقاء بالمجتمع الفلسطيني ودفع عجلة 

 التطور إلى األمام.
 

 وتضم هذه التخصصات:
 70 عدد الساعات المعتمدة إدارة وأتمتة مكاتب التخصصاسم 

 التخصصأهداف 
  إكساب الطالب العديد من المهارات في مجال إدارة المكاتب ، وأرشفة المعلومات من

والطباعة، وبرمجة الحاسوب، باإلضافة إلى فن  خالل استخدام التكنولوجيا المحوسبة،
 التعامل وغيرها من المهارات المتميزة.

مجاالت عمل 
 الخريجين

 ووزارات ومصانع وبنوك وجامعاتالشركات والمؤسسات الكبرى من مستشفيات  .1

 المؤسسات التعليمية كقائمين بأعمال السكرتارية المختلفة .2

 مدرسو المراحل األساسية في المدراس الحكومية أو الخاصة .3

    
 72 عدد الساعات المعتمدة السكرتارية والسجل الطبي التخصصاسم 

 أهداف التخصص

  قادرين على تلبية حاجات السوق دعم المجتمع المحلي عن طريق توفير خريجين
لتمكين المستشفيات والعيادات الطبية والمستوصفات الخاصة جالالمالمحلي المتعلقة ب

 والعامة لالستفادة من هذا التخصص.

 .تقديم مساندة ودعم كبيرين للقطاع الطبي في المجتمع 

 لجودة تحسين قدرة المؤسسات المختلفة العاملة في هذا القطاع من حيث األداء وا
 والخدمات التي تقدمها على الصعيد المحلي.

مجاالت عمل 
 الخريجين

 مراكز األمومة والطفولة لرعاية صحة الطفل والمرأة .1

المكاتب اإلدارية التابعة لوزارة الصحة ومكاتب المؤسسات الخاصة التي تعمل في  .2
 المجال الصحي والطبي

 المستشفيات الحكومية والخاصة .3

 الصحية الحكومية والخاصة المستوصفات والمراكز .4



 كلية المهن التطبيقية

    
 72 عدد الساعات المعتمدة السكرتارية والسجل القانوني اسم التخصص

 أهداف التخصص

  دعم المجتمع المحلي عن طريق توفير خريجين قادرين على تلبية حاجات السوق
المحلي المتعلقة بمجال الحقوق والمحاكم والمحاماة والقضاء والمستشارين الحقوقيين, 
لتمكين المنظمات الخاصة والعامة من االستفادة من هذا التخصص , وتقديم مساندة 
ودعم كبير لقطاع الحقوقيين في المجتمع وتحسين قدرة المنظمات المختلفة العاملة في 
هذا القطاع من حيث األداء والجودة والخدمات التي تقدمها على الصعيد المحلي 

 والعالمي.

مجاالت عمل 
 الخريجين

 مكاتب جميع المؤسسات الحكومية والخاصة .1

 مكاتب المحاماة .2

 مكاتب القضاة .3

 قاعات المحاكم القانونية والشرعية .4

 مكاتب شركات التأمين .5

 مكاتب االستشارات القانونية لبعض الشركات الكبيرة .6

    
 71 عدد الساعات المعتمدة إدارة المشاريع اسم التخصص

 أهداف التخصص

  المفاهيم الحديثة إلدارة المشاريع في المجتمع الفلسطينيالمساهمة في تطبيق. 

   العمل على تزويد السوق المحلي بخريجين لديهم القدرة على استخدام برامج الحاسوب
 المتخصصة لمساعدة مديري المشاريع في إنجاز أعمالهم بشكل أفضل

 مشروع جديد،  تمكين الخريجين من فهم كل الخطوات المتبعة والعمليات الالزمة لتطوير
 .من البداية إلى النهاية

  تمكين الخريجين من تحديد األنشطة الرئيسية التي يجب أن تدار لضمان نجاح
 .المشروع، تمكين الخريجين من تحديد وفهم أهمية األشخاص الرئيسيين في كل مشروع

 .إكساب الخريج مهارة كتابة مقترحات المشاريع والتقارير وغيرها 

مجاالت عمل 
 الخريجين

 البلديات المحلية التي تقوم بتنفيذ المشاريع التنموية .1

 الوزارات والدوائر الحكومية ذات العالقة بتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة .2

 المؤسسات األجنبية المانحة .3

 الشركات الخاصة العاملة في مجال البناء والتشييد عموماً  .4

 الخدماتالشركات الخاصة العاملة في مجال التجارة أو  .5

 مشاريع الصيانة والتجديد أو التوسع في الشركات والمصانع .6



 كلية المهن التطبيقية

 الشركات االستشارية في مجال تخطيط وتنفيذ المشروعات وبرامج البحث والتطوير .7

    
    

 77 عدد الساعات المعتمدة التسويق والمبيعات اسم التخصص

 أهداف التخصص

  مجاالت العمل المختلفة.تعريف أساسيات علم التسويق و استخداماتها في 
 يطبق استراتيجيات التسويق وبناء الخطط التسويقية. 
 يساعد في اجراء بحوث التسويق. 
 قادر على إقناع الجمهور باألفكار والمنتجات والخدمات على اختالف أنواعها.  
 قادر على التواصل بفاعلية مع الجمهور. 

مجاالت عمل 
 الخريجين

 بيع في القطاعات المختلفة العمل كمندوب مبيعات أو رجل .1

 القدرة على العمل في إدارة المشتريات والمخازن  .2

 الوظائف المساعدة في إجراء البحوث الدراسية التسويقية .3

 خدمات العمالء في القطاعات المختلفة .4

 الوظائف المساعدة في أعمال التخطيط التسويقي .5

 الحاسب اآلليالقدرة على بناء قواعد بيانات تسويقية باستخدام تطبيقات  .6

    
 تخصص جديد قيد االعتماد إدارة المنشآت الرياضية اسم التخصص

 أهداف التخصص

 وتنفيذ ومراقبة العمل. معرفة الطالب بعملية التخطيط 
  في المجتمع الفلسطيني. الرياضةالمساهمة في تطوير قطاع 

  في بيئتنا الفلسطينية  المنشآت الرياضيةتشجيع تطبيق األسس الحديثة في إدارة
 والعربية. 

  إكساب الطالب إتقان مهارة كتابة مقترحات المشاريع والتقارير و كل ما يتعلق بهذا
 الموضوع.

  تزويد الطالب بمهارات التعامل وا عداد وثائق المشاريع ) التقارير المالية والموازنات
 والعطاءات وغيرها..(.

 ن لديهم القدرة على دمج المهارات الفنية مع العمل على تزويد السوق المحلي بخريجي
في إنجاز أعمالهم بشكل  الرياضةقطاع العاملين في تطبيقات الحاسوب لمساعدة 

 أفضل.



 كلية المهن التطبيقية

  تدريب الطالب على مهارات معينة في مجال تطبيقات الحاسوب والطباعة ليستخدمها
 في ممارسة هذه المهنة.

 اللغة العربية واإلنجليزية والثقافة  إكساب الطالب معلومات ثقافية عامة في مجاالت
 اإلسالمية والحاسوب )متطلبات الكلية(.

 .تزويد الطالب بمهارات إدارية تساعده في إدارة المكاتب بشكل عام 

مجاالت عمل 
 الخريجين

 المجلس األعلى للشباب والرياضة. .1

 االتحادات الرياضية. .2

 االندية الرياضية. .3

 المراكز الرياضية الخاصة. .4
 المؤسسات الرياضية االقليمية  والعالمية. .5

 

 ثالثًا: دائرة العلوم المالية والمصرفية:

هي إحدى الدوائر المميزة في كلية المهن التطبيقية , وتضم تخصصين :  المحاسبة التقنية، واإلدارة المالية المحوسبة 
ة السوق المحلي، ومجاالت العمل . ويخضع هذين التخصصين إلى تحديث مستمر في محتوياتهما ؛ لمواكبة حاج

 المختلفة للخريجين .
تسعى الدائرة من خالل تخصصاتها المطروحة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الكلية، من خالل إعداد خريجين مؤهلين 

ة في بالمهارات العلمية والعملية العالية، قادرين على  تغطية حاجه قطاعي المجتمع العام والخاص من الكوادر المؤهل
 مجاالت المحاسبة، والمالية، واستخدام الحاسوب .

 
 
 
 
 
 

 65 عدد الساعات المعتمدة المحاسبة التقنية التخصص

 أهداف التخصص
  إكساب الطالب العديد من المهارات في مجاالت المحاسبة المختلفة مثل محاسبة

الشركات ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الضريبية والمحاسبة الحكومية وأساسيات 
 اإلدارة المالية والتدقيق المالي ومراجعة الحسابات 



 كلية المهن التطبيقية

  معلومات مهارات في استخدام آخر ما وصل إليه علم تكنولوجيا الاكساب الطالب
كسابه مهارات استخدام البرامج  في مجال المحاسبة  من خالل تدريب الطالب وا 

 المحاسبية المحوسبة المستخدمة في سوق العمل وكذلك اإلحصاء المحوسب

 مجاالت عمل الخريجين

 قطاع المؤسسات الصناعية والخدماتية .1

 قطاع الصناعات الغذائية والمعدنية .2

 كومية قطاع البلديات والدوائر الح .3

 قطاع  األعمال الحرة .4

 مكاتب المحاسبة والتدقيق  .5

 قطاع البنوك ومحالت الصرافة .6

    

 76 عدد الساعات المعتمدة اإلدارة المالية المحوسبة اسم التخصص

 أهداف التخصص

إكساب الطالب العديد من المهارات في مجال اإلدارة المالية واستخدام تقنيات تكنولوجيا 
من خالل تزويد الطالب بالتدريب على البرامج المحوسبة ،  وسيتم المعلومات فيها 

ذلك من خالل طرح المساقات ذات العالقة في اإلدارة المالية، والتطبيقات البرمجية 
 المحوسبة المتخصصة في مجال اإلدارة المالية

 مجاالت عمل الخريجين

 قطاع المؤسسات الصناعية والخدماتية .1

 والمعدنية قطاع الصناعات الغذائية .2

 قطاع البلديات والدوائر الحكومية  .3

 قطاع  األعمال الحرة .4

 مكاتب المحاسبة والتدقيق  .5

 قطاع البنوك ومحالت الصرافة .6

 



 كلية المهن التطبيقية

 رابعًا: دائرة المهن الهندسية،
تعتبر دائرة المهن الهندسية النواة األساسية التي انطلقت منها جامعة بوليتكنيك فلسطين،  وقد طورت هذه الدائرة 
تخصصاتها لتواكب التطورات المتالحقة واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي مما ترك أثرًا ايجابيا وسمعة مميزة 
وحسنة لتفتح آفاقا وفرص عمل جديدة ومتنوعة امام الخريجين المؤهلين محدثين نقلة نوعية في المجتمع وخاصة في 

 ، وتضم هذه التخصصات:شعوبمجال الصناعة التي تعتبر األساس في تقدم وازدهار ال
 

 76 عدد الساعات المعتمدة الهندسة المدنية التخصصاسم 

 أهداف التخصص
  مجال تنفيذ المباني يهدف هذا البرنامج إلى إكساب الطلبة العديد من المهارات الفنية في

 ومتابعتها في جميع مراحلها من األساسات حتى العقدات.

مجاالت عمل 
 الخريجين

 إلى جانب المدرسين في الجامعاتفني مدني  .1

 مشرف فحوصات في مختبرات الهندسة المدنية .2

 رسام وحاسب كميات في المكاتب الهندسية المعمارية والمدنية .3

 اإلشراف على تنفيذ األبنية .4

    
 75 عدد الساعات المعتمدة الهندسة المعمارية التخصصاسم 

 أهداف التخصص
  الطلبة العديد من المهارات الفنية في مجال الرسم يهدف هذا البرنامج إلى إكساب

والتصميم المعماري واكتساب المهارات الالزمة لممارسة أعمال الرسم المعماري 
 واإلنشائي، وكذلك الرسم بالحاسوب.

مجاالت عمل 
 الخريجين

 العمل في المكاتب الهندسية المعمارية والمدنية .1

 فني معماري بجانب المدرسين في الجامعات .2

 تعليم وتدريس مساق الفن في المدارس الحكومية .3

    
 75 عدد الساعات المعتمدة المساحة التخصصاسم 

 أهداف التخصص
  يهدف هذا البرنامج إلى إكساب الطالب جميع المهارات العلمية والعملية , إلعداد أعمال

الشبكات المساحة المختلفة سواء من حيث الرفع وا عداد المخططات أو اإلفراز وعمل 
 أو الميزانية.  ويعتبر هذا التخصص من البرامج النادرة على مستوى فلسطين.

مجاالت عمل 
 الخريجين

 فني مساحة في دوائر الحكومة واألراضي والمالية والجامعات .1

 فني مساحة لدى البلديات والمجالس القروية .2

 رسام وحاسب كميات في المكاتب الهندسية .3



 كلية المهن التطبيقية

    
 75 عدد الساعات المعتمدة السياراتميكانيك  التخصصاسم 

 أهداف التخصص

  إكساب الطالب المعرفة و المهارة الالزمة و اكتشاف األعطال و معالجتها  في المركبات
الحديثة, باإلضافة إلى صيانة و معايرة األجهزة المختلفة للسيارة حسب كتالوجات 

حقن الوقود في محركات  الشركات الصانعة بما في ذلك األنظمة االلكترونية و أنظمة
 .البنزين و الديزل

  من هنا كان البد من إيجاد كادر ماهر قادر على تشخيص األعطال و تحديدها بدقة
و إجراء أعمال الصيانة و اإلصالح الالزمة لذلك، و ذلك باالستعانة باألجهزة الحديثة 

جامعة بأحدث للفحص و التحليل، و على هذا األساس تم تجهيز مشاغل السيارات في ال
األجهزة التي تالئم كافة المتطلبات في عملية تشخيص األعطال و احتياجات السوق 

 المتزايدة.

مجاالت عمل 
 الخريجين

 العمل في ورش السيارات الكهربائية .1

 العمل في ورش السيارات الميكانيكية .2

 اقسام الصيانة في شركات السيارات .3

    
    
    

 76 عدد الساعات المعتمدة والتبريد والتدفئةالتكييف  التخصصاسم 

 أهداف التخصص
  ، تخريج فنيين لديهم القدرة على تركيب أنظمة التكييف و التبريد و التمديدات الصحية

و كذلك إجراء الصيانة الدورية والطارئة لهذه األنظمة، إضافة إلى تقييم و تمديد شبكات 
 الصيانة العامة في المصانع.التدفئة المركزية، كذلك القدرة على 

مجاالت عمل 
 الخريجين

 تصميم وتركيب أنظمة التكييف والتبريد  والتدفئة المختلفة .1
 صيانة التمديدات الصحية .2

    
    
    
    

 75 عدد الساعات المعتمدة اإلنتاج واآلالت التخصصاسم 



 كلية المهن التطبيقية

 أهداف التخصص
  للطاع الصناعي واالنتاجي، حيث يلبي يعتبر هذا التخصص ذو أهمية  خاصة بالنسبة

احتياجات جميع فروع المهن الهندسية للصناعات المحلية، ويتم العمل الدائم على 
 تحديث خطة البرنامج بما يواكب التطورات التقنية في الصناعات المحلية ،

مجاالت عمل 
 الخريجين

 العمل في اإلشراف على العمليات االنتاجية لآلالت .1

 صيانة للماكينات واآلالتالعمل كفني  .2

 المقدرة على عمل جدوى اقتصادية ودراسة لتكاليف اإلنتاج .3

 إقامة مشاريع صناعية خاصة .4

    
 77 عدد الساعات المعتمدة األتمتة الصناعية التخصصاسم 

 أهداف التخصص
  يهدف هذا التخصص إلى إكساب الطالب معرفة بنظم القيادة الكهربائية، والتحكم اآللي

باألنظمة الصناعية، والخطوط االنتاجية، كذلك إجراء عمليات الصيانة والتعامل مع 
 أنظمة البرمجيات الحديثة

مجاالت عمل 
 الخريجين

بناء لوحات التحكم الصناعية ولف جميع أنواع المحركات والمحوالت واإلشراف على  .1
 عمل الماكنات والتمديدات الكهربائية

 اقتصادية ودراسة تكاليف االنتاجالمقدرة على عمل جدوى  .2

 اقامة مشاريع صناعية خاصة .3

    
 76 عدد الساعات المعتمدة االلكترونيات والتحكم المحوسب التخصصاسم 

 أهداف التخصص

  تلبية حاجات القطاع الصناعي الفلسطيني من فنيين أكفاء في مجال االلكترونيات
 الصناعية الحديثة.الصناعية، التي تعتبر من أهم مكونات األنظمة 

  تقديم الخدمات الفنية في مجال الهندسة الكهربائية والهندسة اإللكترونية، وذلك من خالل
 استخدام الطاقات واالمكانيات المتوفرة لدى القطاع الصناعي الفلسطيني.

إعداد خريجين بمهارات علمية فنية عالية، بحيث تساهم في نمو وتطور القطاع 
 الصناعي الفلسطيني.

مجاالت عمل 
 الخريجين

ورش عمل صيانة األجهزة اإللكترونية وضبطها من أجهزة حاسوب وغيرها  وأجهزة  .4
نذار  مراقبة وا 

    
 73 عدد الساعات المعتمدة االتصاالت التخصصاسم 



 كلية المهن التطبيقية

 أهداف التخصص

  يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطالب بالمهارات و المعلومات الالزمة لممارسة العمل
 .مجال تقنية االتصاالت على مستوى حملة شهادة الدبلومفي 

إكساب الطالب المهارات المتعلقة بـ: تقنيات االتصاالت التماثلية والرقمية من الناحية 
تركيب و تشغيل و ، و أجهزة الفحص و القياس لدوائر االتصاالتالفنية ، واستخدام  

 تصاالتاالألنظمة  ال الصيانةالقيام بأعمو  .صيانة خطوط النقل و األلياف البصرية

معرفة تقنيات الميكروويف و .و .المشاركة في مراقبة شبكات االتصاالت المختلفةو .
 التعامل مع أنظمة االتصاالت المتنقلة و نظامو  .االتصاالت عبر األقمار الصناعية

GSM التعامل مع تقنيات و  .بشكل خاص و شبكاتها و طرق اإلرسال الخاصة بها
 رقمية و أنظمة الهاتف.المقاسم ال

مجاالت عمل 
 الخريجين

 في شركات االتصاالت األرضية مثل شركة االتصاالت الفلسطينية بالتيل .1

 في شركات االتصاالت الخلوية مثل جوال والوطنية .2

 والبث اإلذاعي ADSLتركيب اإلنترنت  .3

    
 73 عدد الساعات المعتمدة األنظمة الذكية في المباني التخصصاسم 

 أهداف التخصص

  مهارات في مجال ربط أنظمة المباني )اإلنارة إلى اكساب الطالب البرنامج يهدف هذا
والتكييف واإلنذار والمراقبة واألمان( والتحكم بها ومراقبتها من خالل أنظمة التحكم 
الذكية ،  باإلضافة إلى مجال إستخدام الطاقة المتجددة, بحيث يزودهم التخصص 

في التركيب و التشغيل و الصيانة للتعامل مع هذه األنظمة تساعدهم  بمعارف ومهارات
 على فهم عملها وتشغيلها بهدف تسهيل ربطها بأنظمة التحكم .

مجاالت عمل 
 الخريجين

 شركات مقاوالت الخدمات الميكانيكية في المنشآت السكنية والتجارية والخدماتية .1

 شركات المقاوالت الكهربائية للمباني .2

 المختصة بتصميم وتركيب أنظمة المراقبة واألمان في المباني الشركات .3

 الشركات المختصة بتركيب وتشغيل وبرمجة أنظمة إدارة المباني الحديثة .4

 المكاتب الهندسية واالستشارية .5

 إدارة نظام المراقبة واألمان في البنوك .6

فنادق، ) كال BMS العمل كمشغلين ومراقبين لدى المؤسسات التي ُتطبق تكنولوجيا  .7
 والمنشئات السكنية والمباني التجارية والموالت ومباني الخدمات والفلل(

 العمل في وحدات البحث العلمي المختصة في دراسات ترشيد الطاقة والطاقة البديلة .8

 العمل في تجارة وتسويق منتجات أنظمة التحكم بالمباني .9
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 75 المعتمدة عدد الساعات )الديكور( التصميم الداخلي التخصصاسم 

 أهداف التخصص
  يهدف إلى إكساب الطالب مهارات عملية متميزة في مجال التصميم الداخلي للمباني

بشكل عام، و كذلك تصميم األثاث الداخلي و تكوينات األلوان و أعمال النجارة و 
 النماذج

مجاالت عمل 
 الخريجين

 التشطيبات للمبانيالعمل في اإلشراف على المشاريع المختلفة في أعمال  .1

 مصممين في مكاتب الديكور .2

 اإلشراف على تنفيذ أعمال الديكور .3

العمل كرسام في المكاتب الهندسية حيث يكون قادر على التعامل مع البرامج الخاصة  .4
 بالرسم المختلف

    
  عدد الساعات المعتمدة إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام التخصصاسم 

 أهداف التخصص

  هذا التخصص إلى دعم المجتمع المحلي عن طريق توفير خريجين قادرين على يهدف
تلبية حاجات السوق المحلي المتعلقة بالتعامل مع المواد الخام للحجر والرخام 
وفحوصاته، وكيفية معالجة المخلفات الناجمة من صناعة الحجر، وكذلك عمل صيانة 

جر والرخام وكيفية تسويق المنتج للماكينات الصناعية العاملة في مجال صناعة الح
دارة المشاريع وحساب كميات الحجر.  وا 

مجاالت عمل 
 الخريجين

العمل داخل مصانع وشركات صناعة الحجر والرخام في إدارة عمليات االنتاج  .1
 ومراحل التصنيع المختلفة للحجر والرخام

 كمشرف لماكنات انتاج الحجر ومخازن الحجر الجاهز .2

 المشاريع واألفراد والتسويق للحجرإدارة ومتابعة  .3
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