جامعة بوليتكنك فلسطين
Palestine Polytechnic University
تعلن عمادة القبول والتسجيل عن البدء في استقبال طلبات االلتحاق للعام األكاديمي الجديد
 2019/2018وذلك إعتبارا من يوم األحد الموافق  2018/7/1في البرامج االكاديمة التالية:
 -1برامج الماجستير
الكلية

الدراسات
العليا

التخصص
ماجستير الرياضيات
ماجستير المعلوماتية
ماجستير العمارة المستدامة
ماجستير هندسة الميكاترونيكا
ماجستير التكنولوجيا الحيوية (مشترك مع جامعة بيت لحم)
ماجستير الطاقة البديلة واستدامتها (مشترك مع جامعة القدس)
ماجستير هندسة الطاقة الكهربائية (مشترك مع جامعة بيرزيت)
ماجستير هندسة االتصاالت (مشترك مع جامعة بيرزيت)

 -2برامج البكالوريوس

التخصص

الكلية

الحد األدنى
فروع الثانوية لمعدل الثانوية
لتقديم الطلب

مدة
الدراسة

 -1الهندسة الكهربائية وتشمل :هندسة
األتمتة الصناعية ،هندسة األجهزة الطبية،
هندسة االتصاالت ،هندسة تكنولوجيا الطاقة
الكهربائية.
 -2الهندسة الميكانيكية وتشمل :هندسة
السيارات ،هندسة التكييف والتبريد ،هندسة
الهــــندســــة الميكاترونيكا ،هندسة الطاقة المتجددة.

علمي،
صناعي

%80

 5سنوات

 -3الهندسة المدنية والمعمارية وتشمل:
هندسة المباني ،هندسة المساحة
والجيوماتكس ،هندسة البنى التحتية ،هندسة
تكنولوجيا البيئة.
 -4هندسة معمارية

(بشرط اجتياز الطالب المتحان المهارات)

▪
▪
▪
▪

يحدد الطالب عند تعبئة الطلب واحدا من الخيارات أعاله.
في حال تم القبول في كلية الهندسة على الدوائر يتم الفرز على التخصصات بعد نهاية السنة األولى وعلى أساس تنافسي.
الطلبة الراغبون بدراسة الهندسة المعمارية عليهم اختيار الهندسة المعمارية ،وليس دائرة الهندسة المدنية والمعمارية.
يختلف معدل القبول من تخصص الخر وذلك حسب ما يقرره مجلس العمداء في بداية العام االكاديمي.

 -هندسة أنظمة الحاسوب

علمي ،صناعي

%80

هندسة أنظمة الحاسوب /مسار أمنالمعلومات وحماية الشبكات

علمي ،صناعي

%90

هندسة أنظمة الحاسوب /مسار هندسةإنترنت األشياء واالنظمة المضمنة

علمي ،صناعي

%88

تكنولوجيا
المعلومات
وهندسة  -تكنولوجيا المعلومات
الحاسوب

علمي ،صناعي،
زراعي
أدبي

 5سنوات
 5سنوات

% 70
%80

تكنولوجيا المعلومات /مسار تطبيقات الموبايلوهندسة االلعاب

علمي ،صناعي،
زراعي

% 80

 -علم الحاسوب

علمي ،صناعي،
زراعي

%70

 4سنوات

علمي ،صناعي،
زراعي

علم الحاسوب  /مسار برمجة الموبايل رياضيات تطبيقية رياضيات  /فرعي احصاء كيمياء تطبيقيةالعلوم
التطبيقية  -فيزياء تطبيقية
 أحياء تطبيقية العلوم االسرية التغذية الصحية والعالجية العالج الوظيفي التصوير الطبي (قيد االعتماد)برامج الطب
 أحياء تطبيقية /مسار العلوم الطبيةوعلوم الحياة
والحيوية
والصحة
 الطب البشري (قيد االعتماد)يشترط إجتياز مسار العلوم الطبية
والحيوية في الثالث سنوات األولى.

%80

علمي ،صناعي ،زراعي

%65

جميع فروع الثانوية

%65

علمي ،صناعي

%70

علمي

%80

 4سنوات

علمي

%90

 6سنوات

 4سنوات

 نظم المعلومات إدارة األعمال المعاصرة إدارة أعمال معاصرة/فرعي إدارة مشاريعإدارة أعمال معاصرة/فرعي ريادة وإبتكارإدارة أعمال معاصرة/فرعي محاسبةالعلوم
ونظم
اإلدارية
 الوسائط المتعددة /جرافيكسالمعلومات (بشرط اجتياز الطالب المتحان القدرات الفنيه)
-

اقتصاديات األعمال
التسويق االلكتروني
المحاسبة
المحاسبة /فرعي إقتصاديات أعمال

جميع فروع الثانوية

% 65
 4سنوات

جميع فروع الثانوية

% 70

 -3برنامج دبلوم التأهيل التربوي

* يمكن للطالب االلتحاق بالبرنامج بعد حصوله على درجة البكالوريوس ،أو بالتزامن مع دراسة
البكالوريوس على أن ال يتخرج من بدلوم التأهيل قبل حصوله على درجة البكالوريوس

 32ساعة
معتمدة

 -4برامج الدبلوم
التخصص

فروع الثانوية

الكلية

برنامج المهن الهندسية :
األتمتة الصناعية ،االلكترونيات والتحكم
المحوسب ،االتصاالت ،سيارات ،تكييف وتبريد
وتدفئة ،إنتاج وآالت ،األنظمة الذكية في
المباني،الهندسة المعمارية ،هندسة مدنية،
مساحة.

علمي  ،صناعي
(يقبل الطلبة من الفرع
االدبي ،قبوال مشروطا
باجتياز مساقين
إستدراكيين في
الرياضيات والفيزياء)

برنامج الفنون التطبيقية :
المهن  -التصميم الداخلي (ديكور)
التطبيقية  -إدارة وتكنولوجيا صناعة الحجر والرخام

جميع فروع الثانوية

(نظام
الدبلوم)
برنامج الحاسوب :
-

برمجيات وقواعد بيانات
شبكات الحاسوب واالنترنت
المحاسبة التقنية
تكنولوجيا الحاسوب
تصميم وتطوير صفحات الويب
تكنولوجيا الوسائط المتعددة

جميع فروع الثانوية

الحد األدنى
لمعدل
الثانوية
لتقديم الطلب

ناجح في الثانوية
ويقبل على
أساس المعدل
التنافسي

مدة
الدراسة

سنتان

برنامج األعمال اإلدارية والمالية:
اإلدارة المالية المحوسبة ،إدارة وأتمتة
المكاتب ،السكرتارية والسجل الطبي،
السكرتارية والسجل القانوني ،إدارة
المشاريع ،التسويق والمبيعات ،إدارة
المنشآت الرياضية.

جميع فروع الثانوية

مالحظات:
❖

تباع رزمة طلب االلتحاق اإللكتروني برسوم مقدارها  200شيكل من خالل فروع البنوك التالية:
 .1البنك اإلسالمي الفلسطيني بفروعه.
 .2بنك اإلسكان بفروعه في محافظة الخليل (الخليل ،حلحول ،الظاهرية ،يطا(.
 .3بنك فلسطين بفروعه.
 .4الدائرة المالية في مقر الجامعة-واد الهرية.

❖

يتم تعبئة الطلب إلكترونياً عبر صفحة اإلنترنت الخاصة على الرابط التاليhttp://admission.ppu.edu :

❖

تعتمــد جامعــة بوليتكنــك فلســطين سياســة القبــول الفــوري للطلبــة الــلين يحملــون شــهادة الثانويــة العامــة
الفلسطينية.

❖

الطلبة اللين يحملون شهادة الثانوية العامة غير الفلسـطينية يـتم قبـولهم بشـكل أولـى وعلـيهم مراجعـة عمـادة
القبول والتسجيل مصطحبين معهم (صورة عن كشـ الثانويـة العامـة مصـدقة مـن التربيـة التعلـيم الفلسـطيني
وشهادة الميالد) وذلك لتثبيت قبولهم بشكل نهائي.

لمزيد من المعلومات واالستفسارات:
نرحب بتواصلكم معنا عبر وسائل التواصل التالية:
+970 2 2233050
هات
direc-reg@ppu.edu
بريد الكتروني
www.ppu.edu
الموقع االلكتروني

