البرامج األكاديمية والتخصصات المطروحة
في جامعة بوليتكنك فلسطين
للعام 2023-2022
الفصل الثاني

شروط القبول
الكلية
دراسات عليا
دكتوراه

التخصص

فرع الثانوية
العامة

الحد األدنى لتقديم الطلب
ويقبل على أساس المعدل
التنافسي

دكتوراه هندسة تكنولوجيا المعلومات
ماجستير هندسة ميكاترونيكا
ماجستير الرياضيات
ماجستير التكنولوجيا الحيوية
ماجستير المعلوماتية
ماجستير الطاقة المتجددة واالستدامة
ماجستير هندسة الكهرباء

دراسات عليا
ماجستير

ماجستير في الهندسة المعمارية-التصميم المستدام
ماجستير الهندسة المدنية
ماجستير الهندسة الميكانيكية
ماجستير األنظمة الذكية
ماجستير العلوم االدارية
ماجستير المحاسبة والتمويل
ماجستير الوسائط المتعددة

الطب وعلوم الصحة

الطب البشري

علمي

90%

التصوير الطبي

علمي

70%

علمي
صناعي
تكنولوجي

65%

التغذية والصحة العالجية

علمي

70%

العالج الوظيفي

علمي

70%

مستحضرات التجميل

التمريض

التمريض*

علمي

75%

هندسة كهربائية فرع هندسة تكنولوجيا الطاقة الكهربائية
هندسة كهربائية فرع هندسة اتصاالت وااللكترونيات
دائرة الهندسة الكهربائية

هندسة هندسة كهربائية فرع هندسة أجهزة الطبية
هندسة كهربائية فرع هندسة أتمتة صناعية
هندسة األنظمة واألجهزة الذكية
هندسة ميكانيكية فرع هندسة سيارات
هندسة ميكانيكية فرع هندسة ميكاترونيكا

الهندسة

دائرة الهندسة الميكانيكية

هندسة ميكانيكية فرع هندسة التكييف والتبريد
هندسة الطاقة المتجددة

علمي
صناعي
تكنولوجي

80%

هندسة االنتاج والصناعة
هندسة مدنية فرع هندسة مباني

دائرة الهندسة المدنية

هندسة مدنية فرع هندسة مساحة وجيوماتكس
هندسة المساحة وتخطيط االراضي
الهندسة المدنية والبنى التحتية
هندسة معمارية

دائرة الهندسة المعمارية
الهندسة المعمارية تخصص العمارة الداخلية والديكور
هندسة أنظمة الحاسوب

80%

هندسة أنظمة الحاسوب تخصص االنظمة المضمنة وانترنت االشياء

85%

هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن المعلومات

تكنولوجيا المعلومات
وهندسة الحاسوب

تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات تخصص تكنولوجيا الويب

*بالتعاون مع المستشفى األهلي

علمي
صناعي
تكنولوجي

85%
70%
80%

علم الحاسوب

70%

علم الحاسوب تخصص علم البيانات

85%

رياضيات تطبيقية
احصاء تطبيقي وتحليل بيانات
فيزياء تطبيقية
الكيمياء التطبيقية
االحياء التطبيقية
أحياء تطبيقية فرعي تسويق الكتروني

العلوم التطبيقية

أحياء تطبيقية فرعي كيمياء
كيمياء تطبيقية فرعي تسويق الكتروني

علمي
صناعي
تكنولوجي

65%

كيمياء تطبيقية فرعي حاسوب
كيمياء تطبيقية فرعي أحياء
رياضيات تطبيقية فرعي فيزياء
رياضيات تطبيقية فرعي حاسوب
رياضيات تطبيقية فرعي محاسبة
فيزياء تطبيقية فرعي الكترونيات
نظم المعلومات
إدارة األعمال المعاصرة
إدارة األعمال المعاصرة فرعي إدارة المشاريع
إدارة األعمال المعاصرة فرعي محاسبة

العلوم االدارية ونظم
المعلومات

إدارة األعمال المعاصرة فرعي الريادة واالبتكار
الوسائط المتعددة/جرافيكس

65%
جميع فروع الثانوية
العامة

التسويق االلكتروني
المحاسبة
محاسبة فرعي اقتصاديات األعمال
محاسبة فرعي تكنولوجيا مالية

70%

العلوم األسرية
رياض األطفال

العلوم االنسانية والتربوية

علم النفس التطبيقي
اللغة اإلنجليزية فرعي عالقات عامة

جميع فروع الثانوية
العامة

65%

تصميم األثاث والديكور
التأهيل التربوي/علوم
الطاقة المتجددة
االلكترونيات والتحكم المحوسب
التكييف والتبريد والتدفئة
هندسة التصنيع المستدام

علمي
صناعي تكنولوجي

السيارات
المساحة
األنظمة الذكية في المباني
السالمة والصحة المهنية
تصميم المنتج الصناعي
المحاسبة التقنية
االدارة المالية المحوسبة

المهن التطبيقية
)الدبلوم المتوسط(

التسويق والمبيعات

ناجح في الثانوية العامة

برمجة تطبيقات الحاسوب وصفحات الويب
شبكات الحاسوب واالنترنت
تكنولوجيا أنظمة الحاسوب
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
برمجة تطبيقات الهواتف الذكية
إدارة وأتمتة مكاتب
السكرتاريه والسجل الطبي
إدارة األعمال والمشاريع  -نظام الدراسة الثنائي
رياض األطفال
اإلدارة الرياضية
ادارة وتكنولوجيا الحجر والرخام
التصميم الداخلي

جميع فروع الثانوية
العامة

