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( : ) من ال يشكر الناس ال يشكر الله ( ، وبعد إتمام هذا  امتثااًل لقول رسولنا )

العمل حسبنا أن نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل على 

أكمل وجه وهم:

رئيس قطاع التعليم والثقافة. أ. كمال حامد أبو عون  

الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي. د. أيمن حسن اليازوري  

مدير عام الكليات والتعليم المهني والتقني. م. كمال نبهان أبو معيلق  

هيئة االعتماد والجودة  - وزارة التربية والتعليم العالي.

مؤسسات التعليم العالي الحكومية واألهلية والخاصة.

لجنة إعداد الدليل
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| كلمة معالي رئيس قطاع التعليم والثقافة  |
   

بداية يطيب لي أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الطواقم اإلدارية والفنية العاملة في 

وزارة التربية والتعليم العالي، ومؤسساتها التعليمية في التعليم العام والتعليم العالي 

المجاالت  التعليمية وتحسينها، في شتى  العملية  المضنية في تطوير  على جهودهم 

وبخاصة في إتمام امتحانات الثانوية العامة في نظامها الجديد )اإلنجاز(، وهي فرصة طيبة 

اإلرشادي  الدليل  لهم هذا  نقدم  الذين  والمتفوقين  الناجحين  كل  إلى  بالتهنئة  ألتقدم 

الذي يتناول تعريفًا موجزًا لكل مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في قطاع غزة من 

إرشادات  إلى  إضافة  والتخصصات  البرامج  وأهم  التسجيل  وآليات  القبول  شروط  حيث 

تفصيلية حول كيفية اختيار الطالب التخصص الدقيق وفق معايير: القدرة- الرغبة- الفرصة.

ونحن إذ نقدم هذا الدليل اإلرشادي ندعو طلبتنا إلى االستفادة من هذا الدليل في 

بمحض  لهم  المالئم  التخصص  اختيار  وكذلك  لهم،  األنسب  التعليمية  المؤسسة  اختيار 

إرادتهم وكامل رغبتهم. 

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل إلى التعليم العالي في الوزارة على إنجاز هذا الدليل 

بهذه المواصفات المميزة في المحتوى وحسن اإلخراج، وأخص بالذكر اللجنة التي أشرفت 

على إعداد هذا الدليل.

مع خالص شكري وتقديري

                                                                         أ. كمال حامد أبو عون 
                                                             رئيس قطاع التعليم والثقافة
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| كلمة التعليم العالي  |
   

العالي على تقديم الصورة اإليجابية والجاذبة لبيئة  التربية والتعليم       حرصًا من وزارة 

التعليم العالي بما تحتويه من مؤسسات واعدة، ومن باب الوقوف على مسافٍة واحدة 

من جميع المؤسسات إلبراز الوجه المشرق لها يأتي هذا الدليل الذي أعدته الوزارة والذي 

الوزارة، ليكون هادًيا وموجًها  المعتمدة من  العالي وبرامجها  التعليم  ف بمؤسسات  ُيعرِّ

للطالب الحاصل على الثانوية العامة، آملين أن يشكل إسهامًا في مساعدة الطالب على 

األكاديمية  البرامج  أمامه طيفًا واسعًا من  المستقبلية، حيث يضع  التعليمية  خياراته  بناء 

المتاحة للدراسة في قطاع غزة، وقد تضمن الدليل تعريفًا موجزًا بكل مؤسسة وبيانات 

االتصال معها، ومن ثم البرامج األكاديمية المعتمدة لها، وروعي اعتماد نسق معين في 

بناء هذا الدليل تمثل في االبتداء بالجامعات النظامية ثم المفتوحة تليها الكليات الجامعية 

للمؤسسات  األولوية  تكون  أن  اعتماد  تم  كما  المتوسطة،  المجتمع  كليات  ثم  ومن 

الحكومية وغير الربحية تتلوها المؤسسات العامة األهلية ومن ثم المؤسسات الخاصة.

ختامًا فإننا في وزارة التربية والتعليم العالي نتقدم بالشكر لإلدارة العامة للتعليم الجامعي 

ولجنة إعداد الدليل ولمنسقي الجامعات الذين أسهموا في إنجاز هذا العمل المهم.

داعين الله أن يجعله في ميزان أعمالهم يوم القيامة.

والله ولي التوفيق 

            د. أيمن حسن اليازوري
            الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي
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      يعد قرار اختيار التخصص من أهم القرارات التي يتخذها اإلنسان، 
لما لها من أهمية خاصة في حياته ومستقبله، ومواكبة متطلبات 
واالقتصادية  االجتماعية  النواحي  في  العصر  وتطورات  الحياة 
واجتماعية  فردية  قضية  التخصص  اختيار  يجعل  مما  والتكنولوجية 
الطالب،  على حد سواء، فهي قضية على مستوى فردي تخص 
ألن اختياره لتخصص ما يحدد أموًرا أساسية في حياته منها الحصول 
على عمل معين بكل سهولة ويسر، أو الصعوبة في الحصول عليه 
عدم  أو  الرضا  أو  الفشل  أو  والنجاح  ناحية  من  فيه  واالستمرارية 
الرضا عن هذا العمل من ناحية أخرى، والمردود المادي المناسب 

والمكانة االجتماعية التي يسعى الفرد لكسبها من خالل هذا العمل.

لكي تختار تخصصك الجامعي تحتاج ألمور ثالثة:	 
التعرف على الذات وكشف الميول.. 1
التعرف إلى التخصص، وطريقة ونوعية المعلومات المعروضة فيه.. 2
التعرف إلى الفرص الوظيفية المتاحة للخريجين في هذا التخصص، عددها التقريبي وموقعها.. 3

فقبل اختيارك لتخصص ما ... يجب مراعاة األمور اآلتية:

الرغبة والقدرة والفرصة
أواًل- الرغبة:

اسأل نفسك .. 
ماذا أريد أن أكون بعد عشر سنوات من اآلن ...؟ 	 

ثم  الجميلة  اللحظات  تلك  وعش  إجابتك  في  تأمل   
اسأل نفسك:

ما التخصصات التي أحبها وأرغب في االلتحاق بها ؟	 
     اكتب ثالثة تخصصات مرتبة حسب أهميتها لك، مثاًل: 

   )طب – هندسة - تجارة - تكنولوجيا...(
ويجب التنبيه إلى ما يقع فيه الكثير من الطالب والطالبات عند تحديد رغباتهم، فالكثير منهم 	 

يبني رغبته بناًء على رغبة والديه، أو تماشًيا مع صحبته وأصدقائه، أو بناء على سمعة التخصص 
ونظرة المجتمع له.

ما  فاسأل  مهندًسا.  أكون  أن  أرغب  ألني  فيقول  الهندسة؟  اخترت  لماذا  طالًبا  إذا سألنا  كثيًرا 
الهندسة؟ وما أقسامها؟ وماذا تدرس؟ وما طبيعة دراستها ؟ وما مستقبلها؟   فيقول ال أعلم 

... إذن بناًء على ماذا أحببتها ورغبت فيها ..؟

كيف تختار تخصصك الجامعي ؟!
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ثانًيا- القدرة:
فبعد أن حددت تخصصين أو أكثر تشعر بميول لهما يجب أن تعلم - أخي الطالب أختي الطالبة - 
أن كل مخلوق ميسر لما خلق له، وأنك إنسان مستقل لك من القدرات ما ليس لغيرك، وأن لدى 
غيرك من اإلمكانات ما ليس لديك، وأن ما يناسب غيرك ليس بالضرورة يناسبك، لذا ينبغي عليك 

أن تعرف إمكاناتك وقدراتك ثم تعرف متطلبات التخصص الذي تريد اختياره مثاًل:
هل أنت تجيد الفهم أكثر أم الحفظ؟ وهل التخصص الذي تريده يتطلب الحفظ أم الفهم؟

ما المباحث التي تميزت بها في المرحلة الثانوية؟ ما المباحث التي تجد نفسك مستمتع في 
واالستدالل  اإلجمال  تحب  أم  والتدقيق؟  والترتيب  التفصيل  تحب  أنت  هل  وقراءتها؟  تعلمها 
والبرهان؟ فمثل هذه التساؤالت تكشف لك عن استعداداتك وقدراتك عند اختيارك للتخصص، 

وقبل أن تحدد التخصص الذي ترغب به يجب أن تعرف متطلباته أواًل.

ثالًثا- الفرصة:
وهذا يعني أنه عند اختيار التخصص يجب أن نختار ما نرغب فيه وما نقدر عليه )كما ذكرنا سابًقا(، 
وأن نختار كذلك ما توجد له فرص وظيفية في سوق العمل، فليس من المعقول أن أحب مثاًل: 
يقبل  عماًل  أجد  وال  منه  أتخرج  ذلك  بعد  ثم  فيه  للتفوق  القدرة  لدي  أن  وأعرف  معينًا  تخصصًا 

شهادتي والسبب أن الوظائف لهذا التخصص متعذرة أو ضئيلة.
لذا يجب أن أختار ما أحبه أنا وما أستطيع التفوق فيه وما توجد له فرص وظيفية في سوق العمل.

فمن عمل بال رغبة فربما لن يستمر، ومن عمل بال قدرة فربما لن يبدع، ومن فقدهما فربما لن 
ينتج، ومن ظفر بهما قد امتطى صهوة النجاح بإذن الله.

أمور تساعدك في اختيار تخصصك الجامعي:
القرار قرارك ومسؤوليتك أنت.. 1
التخصص المناسب هو التخصص الذي يالمس ميولك وقدراتك.. 2
هناك أكثر من تخصص يناسبك ويقودك للنجاح في حياتك المستقبلية بمشيئة الله.. 3
اختيارك التخصص األنسب لك قرار لن يؤثر على حياتك فقط بل على حياة أسرتك وأبنائك.. 4
 الحياة الجامعية تحدد جزءًا كبيرًا من مالمح مستقبلك.. 5
تجربة من سبقك قد تكون فيها مستقبلك فاستشر ثم استخر، واستعن بالله.. 6

ْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب { )هود : 88( ِه َعَلْيِه َتَوكَّ } َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِباللَّ
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 التعليم المهني والتقني ؟!
يسعى التعليم المهني والتقني إلى تزويد 
المدربة  الماهرة  العاملة  بالقوى  المجتمع 
والفنيين والتقنيين المؤهلين القادرين على 
المساهمة في تطوير وصيانة البنى التحتية، 
والخدمات.  والزراعة  الصناعة  وقطاعات 
العلمية  التطورات  مواكبة  خالل  من  وذلك 
على  تأثيرها  ومراقبة  الحديثة  والتكنولوجية 
والسعي  المختلفة  االقتصادية  القطاعات 

إلى التعامل مع تأثيراتها على سوق العمل.
 كما يسعى التعليم المهني والتقني إلى مواجهة التغيرات الحاصلة في سوق العمل والناتجة 
عن التقلبات االقتصادية، وذلك من خالل البرامج المعتمدة وبرامج التعليم المستمر التي تزيد 
التي  والمهارات  المعارف  األفراد  إكساب  وكذلك  دائم.  بشكل  عمل  على  الحصول  فرص  من 
يتطلبها تخصصه المهني وفق األسس والمعايير المقبولة في سوق العمل وبما يحقق له حدًا 

من المرونة المطلوبة في سوق العمل الدائم التغير.

هل تعلم عزيزي الطالب أن التعليم المهني والتقني :
يوفر فرص عمل للشباب في ظل ارتفاع نسب البطالة بين صفوف الشباب.	 
يوفر للطالب اختيار تخصصًا من العديد من التخصصات في مجاالت متعددة منها اإللكترونيات، 	 

والتمديدات والصيانة الكهربائية، واالتصاالت و تكنولوجيا المعلومات , أعمال المباني، والنجارة، 
المالبس،  وصناعة  والسياحة،  والفندقة  اليدوية،  والحرف  السيارات،  وميكانيكا  والتنجيد، 

وميكانيكا السيارات، واإلدارة، والتبريد والتكييف، والتجميل، وتصميم األزياء .
يوفر لك المهارات الالزمة لفتح مشروع بعد التخرج و التدرب في سوق العمل لسنوات محددة.	 

التعليم المهني والتقني يوفر فرصة للحياة الكريمة
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الشروط العامة للقبول والتسجيل

أواًل: يتم قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية الحكومية - األهلية - الخاصة، في 

برنامج البكالوريوس وفق الشروط التالية:

أ ( أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية ، أو ما يعادلها.

ب( يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي التقدم للقبول في الجامعات في مختلف 

التخصصات.

التقدم   ، الشرعي  والفرع   ، اإلنسانية  العلوم  فرع   / العامة  الثانوية  الدراسة  شهادة  لطلبة  يسمح  ج( 

للقبول في تخصصات الجامعات من كليات: اآلداب ، واللغات ، والصحافة واإلعالم ، والعلوم اإلدارية 

والتربية   ، والحقوق   ، التربوية  والعلوم   ، واالجتماعية  اإلنسانية  والعلوم   ، والشريعة   ، واإلقتصادية 

الرياضية ، والفنون الجميلة.

د( يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة / فرع اإلدارة والمعلوماتية » التجارة« التقدم للقبول في 

تخصصات الجامعات من كليات : اآلداب ، واللغات ، والصحافة واإلعالم ، والعلوم اإلدارية واإلقتصادية ، 

والشريعة ، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، والعلوم التربوية، والحقوق ، والتربية الرياضية ، والفنون 

تخصص هندسة  )باستثناء  المعلومات  وتكنولوجيا  الحاسوب  علم  كليات  والتخصصات في   ، الجميلة 

الحاسوب(

هـ( يسمح لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفروع المهنية التقدم للقبول في الجامعات في كليات 

أو تخصصات محددة لكل فرع مهني ، وتحدد الكليات أو التخصصات التي يسمح لطلبة الفروع المهنية 

التقدم لها على النحو التالي:

1- الفرع الصناعي في كليات: الهندسة ، والعلوم ، والزراعة ، وعلم الحاسوب ، وتكنولوجيا المعلومات، 

دراسة مواد  ، شريطة  اإلدارية  المعلومات  ، وتخصص نظم  الرياضية  والتربية   ، التربوية  والعلوم 

استدراكية كل حسب التخصص المطروح.

وتكنولوجيا  الحاسوب  وعلم   ، البيطري  والطب   ، والعلوم   ، الزراعة   : كليات  في  الزراعي  الفرع   -2

نظم  وتخصص   ، والبيئة  الطبيعية  والموارد   ، الرياضية  والتربية   ، التربوية  والعلوم   ، المعلومات 

المعلومات اإلدارية ، شريطة دراسة مواد استدراكية كل حسب التخصص المطروح.

 3- الفرع الفندقي وفرع االقتصاد المنزلي من كليات : اآلداب ، واللغات ، والصحافة واإلعالم ، والعلوم 

اإلدارية واالقتصادية ، والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، والشريعة ، والحقوق ، والعلوم التربوية ، والتربية 

 الرياضية، وتخصص نظم المعلومات اإلدارية ، شريطة دراسة مواد استدراكية كل حسب التخصص المطروح.



11الدليل اإلرشادي2017

مفتاح التنسيق لقبول الطلبة للعام 2017م، في الجامعات داخل وخارج الوطن

أواًل- مرحلة الدبلوم:

 الحد األدنى لمعدالت القبول هو )%50( مع االلتزام بما يلي:

الفرعالبرنامجم
الحد األدنى 

لمعدل 
القبول 

المواد االستدراكية

برامج العلوم الصحية1

الفرع العلمي
الفرع الزراعي

%55-

 جميع الفروع األخرى
 عدا ) العلمي والزراعي(

%60
يتم دراسة مواد استدراكية 

)أحياء – كيمياء(

البرامج الهندسية والفنية والتقنية2

الفرع العلمي
الفرع الصناعي

%50-

 جميع الفروع األخرى
 عدا ) العلمي – الصناعي (

%60
يتم دراسة مواد استدراكية 

)رياضيات – فيزياء(

3
جميع البرامج ذات الطابع الشرعي 
واإلنساني وبرامج العلوم اإلدارية 

والتربوية والقانونية
-50%جميع الفروع

ثانيًا- مرحلة البكالوريوس:

الحد األدنى لمعدالت القبول هو )%65( للدارسين داخل وخارج الوطن مع االلتزام بما يلي:

الفرعالبرنامجم
الحد األدنى 

لمعدل 
القبول 

المواد االستدراكية

-80%الفرع العلميالطب البشري وطب األسنان والصيدلة1

الفرع العلميالهندسة2
-75%الفرع الصناعي

-65%الفرع العلميالعلوم وتكنولوجيا المعلومات3

4
- العلوم الزراعية

 - تخصصات العلوم الصحية 
عدا التمريض

الفرع العلمي
-65%الفرع الزراعي

التمريض5
-65%الفرع العلمي

يتم دراسة مواد استدراكية 75%فرع العلوم اإلنسانية
)كيمياء – إحياء(

6
جميع البرامج ذات الطابع الشرعي 
واإلنساني وبرامج العلوم اإلدارية 

والتربوية 
-65%جميع الفروع

البرامج ذات الطابع القانوني 
-70%جميع الفروعوالحقوقي
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الوثائق العامة المطلوبة عند إتمام عملية القبول:

1-  كشف عالمات الثانوية العامة األصلي مصدق حسب األصول » من وزارة التربية والتعليم العالي«.

2- شهادة المعادلة األصلية للطالب الحاصل على شهادة أجنبية.

4- صورة عن )هوية األحوال المدنية وشهادة ميالد الطالب(.

5- أربع صور شخصية.
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الجامعات الفلسطينية
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جامعة األقصى - غزة
  08 2641601 
  08 2641603
  www.alaqsa.edu.ps
   info@alaqsa.edu.ps
  www.facebook.com/AqsaUniversity

جامعة األقصى - خانيونس - البحر - المواصي
  08 2069312 -11 -10 

جـامـعــة األقصــى

تأسست عام: 1955م

تمنح الدرجات العلمية:  البكالوريوس - الماجستير

عدد الطلبة الحالي: 16446 طالب وطالبة

نبذة موجزة
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البرنامجالكليةالبرنامجالكلية

اآلداب والعلوم 
اإلنسانية

 اللغة العربية وآدابها
اإلدارة 

والتمويل

إدارة األعمال

 المحاسبةاللغة العربية والدراسات اإلسالمية

 نظم المعلومات اإلداريةاللغة اإلنجليزية وآدابها

 اللغة الفرنسية

التربية

 اإلرشاد النفسي

التربية تخصص المرحلة األساسية  علم االجتماع

 اللغة العربية وأساليب تدريسها التاريخ

 تعليم اللغة العربية والتربية اإلسالمية الجغرافيا

 تعليم اجتماعيات علم المكتبات

العلوم التطبيقية

 تعليم الرياضياتالرياضيات

 تعليم العلوم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

 تعليم اللغة اإلنجليزية الكيمياء

 تعليم اللغة الفرنسية األحياء

 تعليم العلوم والتكنولوجيا الفيزياء

 الدراسات اإلسالمية وأساليب تدريسها علم الحاسوب

 اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسهاالعلوم الطبية المخبريةالعلوم الطبية

الفنون

 الفيزياء وأساليب تدريسهاالفنون الجميلة

 الكيمياء وأساليب تدريسهاالتربية الفنية

 األحياء وأساليب تدريسهاالديكور والتصميم الداخلي

اإلعالم

 الجيولوجيا وأساليب تدريسهاالصحافة

 الرياضيات وأساليب تدريسهااإلعالم التربوي

 التاريخ وأساليب تدريسهإذاعة وتلفزيون

 الجغرافيا وأساليب تدريسهاعالقات عامة

التربية الرياضية
 الحاسوب وأساليب تدريسهالتدريب الرياضي

التربية الرياضية

دبلوم التأهيل التربوي ) عام (

جـامـعــة األقـصــى
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الجـامـعـة اإلسـالميـة

الجامعة اإلسالمية - غزة
  08 2644400 
  08 2644800
  www.iugaza.edu.ps
   public@iugaza.edu.ps
  www.facebook.com/iugaza

 عمادة فرع الجنوب - خانيونس - ص.ب 108
منطقة معن - شارع صالح الدين - مفترق مرتجى

  08 2067766  08 2067755
  08 2052290 08 2067966

تأسست عام: 1978م

تمنح الدرجات العلمية: البكالوريوس ، الدبلوم 

العالي ، الماجستير ، الدكتوراه.

عدد الطلبة الحالي: 18500 طالبة وطالبة.

نبذة موجزة
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البرنامجالكليةالبرنامجالكلية

اآلداب

 اللغة العربية
التمريض

 القبالة

 التمريض اللغة العربية / صحافة

 اللغة اإلنجليزية

العلوم

الرياضيات

 الرياضيات / تخصص إحصاء               التاريخ

 الرياضيات / كمبيوتر التاريخ واآلثار

 اإلحصاء التطبيقي                            الجغرافيا

 الكيمياء جغرافيا / نظم معلومات جغرافية

 الكيمياء / الكيمياء الحيوية الخدمة االجتماعية

 التكنولوجيا الحيويةالصحافة واإلعالم

التربية

 أحياء علم النفس

 الكيمياء الحيوية اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 الفيزياء التربية / المرحلة األساسية

انتاج نباتي التربية / تعليم التربية اإلسالمية

 الجيولوجيا التربية / تعليم اجتماعيات

علوم األرض والبيئة التربية / تعليم العلوم

علوم البحار التربية / تعليم الرياضيات

 التربية / تعليم اللغة العربية

الهندسة

 الهندسة المدنية

 الهندسة المعمارية التربية / تعليم اللغة االنجليزية

 الهندسة الكهربية التربية / تعليم العلوم والتكنولوجيا

 الهندسة الصناعية التربية / اللغة العربية وأساليب تدريسها

 هندسة الحاسوب  التربية / اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

هندسة ميكانيكية التربية / الفيزياء وأساليب تدريسها

 الهندسة البيئية التربية / الكيمياء وأساليب تدريسها

 التربية / األحياء وأساليب تدريسها

تكنولوجيا 
المعلومات

 تكنولوجيا المعلومات

 علم الحاسوب التربية / الرياضيات وأساليب تدريسها

تطوير البرمجيات التربية / الحاسوب وأساليب تدريسه

الوسائط المتعددة وتطوير الويب التربية / الجغرافيا وأساليب تدريسه

الحوسبة المتنقلة وتطبيقات األجهزة الذكية التربية /  التاريخ وأساليب تدريسه

الشريعة 
والقانون

 الشريعة اإلسالمية

التجارة

 االقتصاد

 االقتصاد والعلوم السياسيةالشريعة والقانون

أصول الدين
االقتصاد / إحصاء تطبيقيأصول الدين )عام (

إدارة األعمالالدعوة واالعالم

العلوم 
الصحية

 المحاسبةالعالج الطبيعي

العلوم المالية والمصرفيةالعلوم الطبية المخبرية

العلوم السياسية واإلعالمالبصريات

الطب البشريالطب

دبلوم التأهيل التربوي ) عام (

الجـامـعـة اإلسـالميـة
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جـــامـــعـــة األزهـــــــر

 جامعـة األزهــر - غزة

 شارع جمال عبدالناصر

  08 2641884 

  08 2641888

  www.alazhar.edu.ps

تأسست عام :  1991م

تمنح الدرجات العلمية : البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

عدد الطلبة : 15499

نبذة موجزة
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البرنامجالكليةالبرنامجالكلية

كلية الطب 
العلوم  الطب البشري   )مع جامعة القدس (

الطبية 
التطبيقية

 العالج الطبيعي
 تصوير طبيطب األسنان

 طب مخبري الصيدلةالصيدلة

الزراعة 
والبيئة

 العلوم الزراعية والبيئية        

االقتصاد 
والعلوم 
اإلدارية

 العلوم السياسية
 االقتصاد الصناعات الغذائية

 اإلحصاء                                  اإلنتاج الحيواني والدواجن
 اإلحصاء التطبيقي اإلنتاج النباتي والوقاية

 المحاسبة القانونالحقوق

العلوم

 إدارة األعمال الرياضيات
 رياضيات / فيزياء

التربية

 التربية / المرحلة األساسية األولى
 التربية / تعليم التربية اإلسالمية رياضيات / حاسوب

 التربية / اللغة العربية وأساليب تدريسها الكيمياء
 التربية / اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها كيمياء / فرعي كيمياء تطبيقية

 التربية / الفيزياء وأساليب تدريسها كيمياء / فرعي كيمياء غذائية 
 التربية / الكيمياء وأساليب تدريسها كيمياء / فرعي كيمياء بيئية

 التربية / األحياء وأساليب تدريسها العلوم الحياتية
 التربية / الرياضيات وأساليب تدريسها أحياء / فرعي أحياء دقيقة

 التربية / التاريخ وأساليب تدريسه الفيزياء
 التربية / الجغرافيا وأساليب تدريسها الفيزياء / فرعي فيزياء الكترونيات

 اإلرشاد النفسي والتربوي الفيزياء / فرعي فيزياء طبية
 الفيزياء / فرعي فيزياء حاسوب

اآلداب 
والعلوم 
اإلنسانية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها
 اللغة االنجليزية / فرعي لغة فرنسية الجيولوجيا

 اللغة العربية وآدابها جيولوجيا / فرعي مصادر مياه
 علم اجتماع / فرعي علوم سياسية جيولوجيا / فرعي كيمياء

 علم اجتماع / علم نفس جيولوجيا / فرعي جغرافيا
 علم اجتماع / خدمة اجتماعية جيولوجيا / فرعي جيولوجيا مساحية

الهندسة 
وتكنولوجيا 
المعلومات

 التاريخ نظم المعلومات
 تاريخ / علوم سياسية علوم الحاسوب 

 الجغرافيا هندسة أنظمة الحاسوب           
 الجغرافيا / فرعي الخرائط والمساحة هندسة الميكاترونكس              
 جغرافيا / فرعي تخطيط هندسة الحاسوب واالتصاالت     

 اللغة العربية / فرعي إعالم تكنولوجيا المعلومات
اإلعالم واالتصال الجماهيريهندسة الطاقة المتجددة

 الشريعةالشريعة

دبلوم التأهيل التربوي ) عام (

جـامـعــة األزهـــــر
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جـامـعـة فلـسـطيـن

جامعة فلسطين - مدينة الزهرة – غزة
  08 2632001 
  08 2632006

   0599717724
  www.up.edu.ps
   info@up.edu.ps
   www.facebook.com/groups.ps

جامعة فلسطين - فرع خانيونس - ص.ب 1075
شارع صالح الدين - بجوار مستشفى السالم

  08 2078280  08 2078040 
جامعة فلسطين - فرع شمال غزة

  08 2476081   0599479405

تأسست عام: 2005م

تمنح الدرجات العلمية: الدبلوم متوسط والبكالوريوس

عدد الطلبة الحالي: 6100 طالب وطالبة

نبذة موجزة
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التخصصات: )البكالوريوس(

البرامجالكلية

طب جراحة الفم واألسنانطب جراحة الفم واألسنان

الهندسة التطبيقية والتخطيط 
العمراني

هندسة إدارة اإلنشاء والتشييد

الهندسة المعمارية

الهندسة المدنية

هندسة معدات طبية

هندسة البرمجيات

تكنولوجيا المعلومات

نظم المعلومات اإلدارية

التعليم االلكتروني

الوسائط المتعددة

رئيس االعالم واالتصال فرعي وسائط متعددة

اإلعالم واالتصال

إدارة المال واألعمال
 إدارة األعمال 

رئيس قانوني / فرعي إدارة أعمال

 المحاسبة

علوم صيدالنيةالصيدلة

القانونالقانون والممارسات القضائية

التربية
معلم المرحلة األساسية الدنيا

معلم المرحلة العليا تخصص تعليم اللغة االنجليزية

التغذية الصحية

اإلدارة الصحية

التخصصات: )الدبلوم المتوسط(

تكنولوجيا الوسائط المتعددة

التمريض

مساعد طبيب أسنان

المحاسبة المحوسبة

عالقات عامة وتسويق

اإلدارة وأتمتة المكاتب

السكرتاريا القانونية

السكرتاريا الطبية

جــامـعــة فـلســطـيـن
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تأسست عام:  2006م

تمنح الدرجات العلمية:  الدبلوم متوسط والبكالوريوس

عدد الطلبة الحالي: 1115 طالب وطالبة

نبذة موجزة

جــامــعــة غـــــزة

جامعة غزة - غزة –شارع عون الشوا / تل الهوا
  08 2885731 
  08 2885732

    0597515551
  www.gu.edu.ps
   info@gu.edu.ps
   www.facebook.com/gazau
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الكليات والبرامج: )بكالوريوس(

كلية التربية

تعليم الرياضيات

تعليم لغة انجليزية

تعليم االجتماعيات

معلم المرحلة األساسية العليا / تعليم اللغة العربية

معلم المرحلة األساسية الدنيا / تعليم اللغة العربية

معلم المرحلة األساسية / تعليم رياضيات

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 علوم الحاسوب 

 التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة

كلية العلوم اإلدارية والمالية

 إدارة األعمال 

المحاسبة

كلية علوم االتصال واللغات

اللغة االنجليزية والترجمة

كلية الحقوق

الحقوق

برامج  أخرى ) بكالوريوس (

اإلعالم / العالقات العامة

اإلعالم

البرامج: )الدبلوم المتوسط(

اإلدارة وأتمتة المكاتب

العلوم المالية والمصرفية

السكرتارية الطبية

السكرتارية القانونية

تربية طفل

البرمجيات وقواعد البيانات

العالقات العامة واالعالن

جــامـعــة غـــــزة
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تأسست عام:  2014م

تمنح الدرجات العلمية:  البكالوريوس

عدد الطلبة الحالي:  1028 طالب وطالبة

نبذة موجزة

جـــامـــعــــة االســـــراء

 جامعة اإلسراء- غزة
التفاح – شارع يافا / المحطة

  08 2843433
  08 2843435
  www.israa.edu.ps
   info@israa.edu.ps
   facebook.com/israaedu
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البرامجالكلية

كليــة العلـــوم اإلداريـــة 
والماليـــة

إدارة األعمال

المحاسبة

كليــــة الحقــــوق
القانون

حقوق اإلنسان

علوم التمريض

العلوم الطبية المخبرية

هندسة التبريد والتكييف والتدفئة

جــامـعــة اإلســـراء
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جامعة القدس المفتوحة

جامعة القدس المفتوحة - رئاسة الجامعة
  08 2624246  
  www.qou.edu
   gazaـvp@qou.edu

  2474420 08  شمال غزة |

  2873057 08  غزة النصر |

  2559250 08  الوسطى |

  2031006 08  خانيونس |

  2152522 08  رفح |

تأسست عام: 1985م

تمنح الدرجات العلمية: البكالوريوس - الماجستير

عدد الطلبة الحالي: 13000 طالب وطالبة.

نبذة موجزة
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البرنامجالكليةالبرنامجالكلية

التكنولوجيا 
والعلوم

التطبيقية

أنظمة المعلومات الحاسوبية

اآلداب

اللغة العربية وآدابها

اللغة العربية - التربيةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

اللغة االنجليزية وآدابهاالعلوم

اللغة االنجليزية - التربيةالرياضيات

التنمية 
االجتماعية 
واألسرية

االعالم الجديد الخدمة االجتماعية

تنمية المجتمع المحلي

العلوم 
اإلدارية 

واالقتصادية

 إدارة األعمال

 االقتصاد رعاية الطفل

 المحاسبةالتربية الخاصة

العلوم  
التربوية

العلوم  المالية والمصرفية المرحلة األساسية األولى ) معلم صف (

 التسويق تعليم التربية اإلسالمية

اإلدارة الصحية تعليم اجتماعيات

دبلوم التأهيل

دبلوم التأهيل التربوي

دبلوم التأهيل التربوي في مجال التربية الخاصة

دبلوم التأهيل التربوي في مجال اإلرشاد التربوي النفسي

جــامـعــة القدس المفتوحة



الدليل اإلرشادي2017 28

تأسست عام:  2008م

تمنح الدرجات العلمية:  الدبلوم المتوسط والبكالوريوس

عدد الطلبة الحالي: 2000 طالب وطالبة

نبذة موجزة

جامعة األمة للتعليم المفتوح

جامعة األمة - مدينة الزهراء
  08 2632202  -  2632203
  08 2632205
  www.uou.edu.ps
   info@uou.edu.ps
   www.facebook.com/uouedu.ps



29الدليل اإلرشادي2017

البرامجالكلية

العلوم الشرطية  والقانون
 القانون

العلوم الشرطية والقانون

التربية
 تربية تعليم أساسي

التربية / الدراسات اإلسالمية

اآلداب والعلوم اإلنسانية
 الخدمة االجتماعية

 الصحافة واإلعالم 

االقتصاد والعلوم اإلدارية

إدارة األعمال

المحاسبة

علوم سياسية وإعالم

علم الحاسوب )اعتماد خاص(

لغة عربية 

مجتمع األمة
 للدراسات المتوسطة

 للتعليم النظامي

الدبلوم المتوسط في السكرتارية والسجل الطبي

الدبلوم المتوسط في السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب

الدبلوم المتوسط في خدمات المصارف والتأمين

الدبلوم المتوسط في المحاسبة والعالقات العامة واإلعالن

الدبلوم المتوسط في مساعد هندسة السير والمركبات

الدبلوم المتوسط في مساعد هندسة التبريد والتكييف

الدبلوم المتوسط في المهن الهندسية تخصص ديكور

الدبلوم المتوسط في المحاسبة

الدبلوم المتوسط في السكرتارية القانونية

الدبلوم المتوسط في تأهيل الدعاة

الدبلوم العام في التربية

جــامـعــة األمـة للتعليم المفتوح
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التـعـلـيـم املـهـنـي والـتـقـنـي
مـن اأجـل م�ضـتقبـل اأف�ضــل
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الكليـات الجامعيــة
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كـليــة فلـسـطـين الـتـقـنـيـــة

 كليـة فلسـطين التقنيـة
 دير البلح – غزة – فلسطين

  08 2531171
  08 2538101
  www.ptcdp.edu.ps
   www.facebook.com/ptcdb.edu

غزة – بجوار أبراج المقوسي
  08 2856159
  0592223508

تأسست عام: 1992م

تمنح الدرجات العلمية: الدبلوم المتوسط ، البكالوريوس.

عدد الطلبة الحالي :  800 طالب وطالبة

نبذة موجزة
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البرامج: )بكالوريوس(

اإلدارة االلكترونية. 1

هندسة أنظمة الحاسوب. 2

التربية التكنولوجية. 3

المحاسبة والتمويل. 4

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.. 5

علوم التغذية والصحة العامة.. 6

اإلدارة الفندقية والسياحية.. 7

االعالم االذاعي والتلفزيوني.. 8

كـلـيـة فـلســطيـن التـقـنـيــة - دير البلح

البرامج: )دبلوم متوسط(

االتصاالت السلكية والال سلكية. 1

تكنولوجيا التحكم الصناعي. 2

الكهروميكانيك. 3

التكنولوجيا بالحاسوب. 4

البرمجيات وقواعد البيانات. 5

تصميم وتطوير مواقع االنترنت. 6

فنون التلفزيون. 7

تصميم األزياء وتصنيع المالبس. 8

التربية الموسيقية. 9

المحاسبة والتأمين. 10

اإلدارة وأتمتة المكاتب. 11

اإلعالن والتسويق. 12

إدارة الطعام والشراب. 13

إدارة اإليواء. 14

الصيانة االلكترونية.. 15

الوسائط المتعددة والرسوم المتحركة.. 16

التركيبات الكهربائية.. 17

مساعد مهندس في التبريد والتكييف.. 18

االعالم الرقمي.. 19

الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي.. 20
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تأسست عام:  1990م

تمنح الدرجات العلمية:  الدبلوم متوسط والبكالوريوس

عدد الطلبة الحالي: 2800 طالب و طالبة

نبذة موجزة

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا/خان يونس

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا  - خانيونس
  08 2054663
  08 2053853
  www.cst.ps
   info@cst.ps
   www.facebook.com/UCSTKH
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البرامج: )بكالوريوس(

تكنولوجيا معلومات. 1
هندسة المباني. 2
هندسة االلكترونيات التطبيقية / . 3

الكترونات طبية
هندسة االلكترونيات التطبيقية / الحاسوب . 4

واألنظمة الرقمية
هندسة االلكترونيات التطبيقية / تحكم . 5

صناعي
المحاسبة التطبيقية. 6
تكنولوجيا إدارة أعمال. 7
العلوم الطبية المخبرية. 8
التغذية وتكنولوجيا الغذاء. 9

إدارة صحية.. 10
تطوير نظم الحاسوب.. 11
الهندسة في العمارة الداخلية.. 12

البرامج: )دبلوم متوسط(

البرمجيات وقواعد البيانات. 1
شبكات الحاسوب واالنترنت. 2
تكنولوجيا الوسائط المتعددة. 3
الهندسية المعمارية. 4
الهندسة المدنية. 5
صيانة وترميم المباني. 6
تكنولوجيا الراديو والتلفزيون والفيديو. 7
تكنولوجيا األجهزة المكتبية. 8
هندسة الحاسوب. 9

هندسة التبريد والتكييف. 10
التصميم الداخلي)الديكور(. 11
التصميم الجرافيكي. 12
إدارة أعمال. 13
إدارة وأتمتة المكاتب. 14
المحاسبة. 15
اإلدارة المالية والمصرفية. 16
التسويق وإدارة المنتوجات. 17
الصيدلة. 18
المراقبة الصحية. 19
السكرتاريا والسجل الطبي. 20
المختبرات الطبية. 21
شبكات الحاسوب والدعم الفني.. 22
إدارة وتطوير مواقع االنترنت.. 23

الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا/خان يونس
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تأسست عام:  2009م

تمنح الدرجات العلمية:  البكالوريوس

عدد الطلبة الحالي:  308 طالب

نبذة موجزة
غزة - شارع الرشيد - منتدى الرئيس سابقًا

  08 2641062 
   0599687402
  www.ruc.edu.ps

كـلـيـــة الربــــــــاط الجـامـعـيــة
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كـلـيـــة الربــــــــاط الجـامـعـيــة

شروط  القبول في كلية الرباط:

إضافة لشروط القبول والتسجيل المقرة من قبل وزارة التربية و التعليم العالي والتي وردت في 
الصفحات األولى من هذا الدليل فإن كلية الرباط الجامعية تعتمد الشروط التالية:

أال يقل طول المتقدم عن 170سم.. 1
أال يزيد عمر الطالب في أول أكتوبر 2017م عن )20( عامًا.. 2
الحصول على شهادة خلو من االمراض من وزارة الصحة. 3
أن يجتاز الطالب الفحوصات الطبية من الجهات المختصة والمعتمدة لدى الكلية، واختبارات اللياقة . 4

البدنية والمقابلة الشخصية بنجاح.
الحصول على شهادة سير وسلوك من وزارة الداخلية واألمن الوطني. )يقدمها الطالب للكلية . 5

حال قبوله فيها(
يخضع جميع المتقدمين للتنافس والمفاضلة حسب معدل الثانوية العامة )بوزن60%(، واللياقة . 6

البدنية والمقابلة الشخصية )بوزن%40(.
والتعليمات . 7 الكلية  لدى  والمعتمدة  المتخصصة  الجهات  من  المعتمد  العدلي  بالتعهد  االلتزام 

والالئحة الداخلية لكلية الرباط الجامعية )يقدم الطالب هذا التعهد بعد القبول في الكلية(.
االلتزام بالخدمة في وزارة الداخلية وفق القوانين واألنظمة واللوائح.. 8
أال يكون المتقدم مدخنًا.. 9

مالحظة: 
يحصل الطالب الخريج على رتبة مالزم حقوقي ويلتحق بالعمل في األجهزة األمنية.- 
خريج القانون و العلوم الشرطية يمكنه استكمال دراسته العليا في مجالي الحقوق و العلوم - 

الشرطية.

البرامج: )دبلوم متوسط(

العلوم الشرطية.. 1

البرامج: )بكالوريوس(

القانون والعلوم الشرطية.. 1

المالحة البحرية.. 2
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تأسست عام:  1976م

تمنح الدرجات العلمية:  الدبلوم المتوسط والبكالوريوس

عدد الطلبة الحالي: 500 طالب وطالبة

نبذة موجزة

كليـــة فـلـسـطين للتـمـريــض

البرامج: )دبلوم متوسط(

التمريض.. 1
القبالــة.. 2

البرامج: )بكالوريوس(

التمريض.. 1
القبالــة.. 2

كلية فلسطين للتمريض  - خانيونس - الفخاري

بجوار مستشفى غزة األوروبي

  08 2038115
  08 2038112
  www.pcn.gov.ps
   pcngaza@gmail.com
   www.facebook.com/PCN.MOH

مالحظة:
الكلية توفر التأمين الصحي مجانًا لكل الطلبة.



39الدليل اإلرشادي2017

تأسست عام:  1435 هـ / 2014م

تمنح الدرجات العلمية:  البكالوريوس

عدد الطلبة الحالي: 60 طالب

نبذة موجزة

كــلـيــة الصـحـابـــة الجـامـعـيــة

 كلية الصحابة الجامعية
النصيرات – مركز الدعوة

  08 2563282
   0599378888

     0597118387
   usc.edu.ps@gmail.com
   www.facebook.com/sahaba.college

البرامج: )بكالوريوس(

بكالوريوس في قراءات القرآن الكريم.. 1
بكالوريوس في الدعوة واإلرشاد.. 2
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تأسست عام :   1998

تمنح الدرجات العلمية :  الدبلوم المتوسط - البكالوريوس

عدد الطلبة الحالي :  6500 طالب وطالبة

 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقيةنبذة موجزة
الرمال الجنوبي – غزة – فلسطين

  08  2624999
  08 2624222
  www.ucas.edu.ps
   info@ucas.edu.ps
   www.facebook.com/ucasgaza

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
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الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

البرامج: )دبلوم متوسط(

تكنولوجيا الوسائط المتعددة. 1
تصميم وتطوير مواقع االنترنت. 2
البرمجيات وقواعد البيانات. 3
نظم المعلومات الجغرافية. 4
علم المكتبات وإدارة المعلومات. 5
صيانة الحاسب اآللي. 6
شبكات الحاسوب واالنترنت. 7
تكنولوجيا األجهزة اإللكترونية. 8
فني مختبر العلوم. 9

الكهروميكانيك. 10
الهندسة المدنية. 11
الهندسة المعمارية. 12
هندسة المساحة. 13
هندسة إلكترونيات السيارات. 14
ديكور داخلي. 15
الفنون والحرف اليدوية. 16
التمريض. 17
تمريض النساء والوالدة )القبالة(. 18
السكرتارية والسجل الطبي. 19
فني عمليات. 20
التخدير واإلنعاش. 21
مساعد طبيب أسنان. 22
المحاسبة. 23
إدارة وأتمتة المكاتب. 24
فني مبيعات. 25

تربية الطفل. 26
اإلشراف وإدارة الحضانات ورياض األطفال. 27
التربية الرياضية. 28
عالج النطق ومشاكل الكالم. 29
التأهيل المجتمعي. 30
العالج الطبيعي. 31
األطراف الصناعية والجبائر. 32
السمعيات. 33
تأهيل دعاة ومحفظين. 34
الخدمة االجتماعية. 35
العالقات العامة واإلعالن. 36
سكرتاريا ودراسات قانونية. 37
أمن المؤسسات. 38
مساعد مهندس زراعي )إنتاج نباتي(. 39
مساعد مهندس زراعي )إنتاج حيواني(. 40
تكنولوجيا األجهزة الطبية. 41
صناعات غذائية وتجارية. 42
اإلعداد والتقديم التلفزيوني. 43
تصميم األزياء وتصنيع المالبس. 44
لغة عبرية. 45
التخدير واالنعاش. 46
فني المصاعد الكهربائية.. 47
الزراعة.. 48
مساعد قانوني. 49
التسويق االلكتروني. 50
علوم أسرية. 51

البرامج: )بكالوريوس(

نظم المعلومات الجغرافية التطبيقية. 1
هندسة تكنولوجيا المباني. 2
التخطيط التنموي. 3
إدارة تكنولوجية. 4
المحاسبة التطبيقية. 5
التربية التكنولوجية. 6
التربية / المرحلة األساسية األولى. 7

هندسة أمن المعلومات المحوسب. 8
الدعوة اإلسالمية المعاصرة. 9

اإلعالم وتكنولوجيا االتصال. 10
التخدير واالنعاش. 11
اإلسعاف والطوارئ. 12
اإلدارة وتسويق المشاريع. 13
التمريض. 14
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تأسست عام:  2008م

تمنح الدرجات العلمية:  الدبلوم المتوسط والبكالوريوس

عدد الطلبة الحالي:  604 طالب وطالبة

نبذة موجزة

كـلـيــة العـــودة الجـامـعـيـة 

 كلية العودة الجامعية - غزة - الرمال
 شارع مصطفى حافظ

 مقابل بوابة الجوازات الشمالية

  08 2823913 -  2823914
  08 2823912

   0594059000
  www.auc.edu.ps
   www.facebook.com/auc.edu
   info@auc.edu.ps
   www.facebook.com/auc.edu

فرع خانيونس
قرب محطة أبو عويلي- جنوب مدينة حمد السكنية
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كـلـيــة العـــودة الجـامـعـيـة 

البرامج: )دبلوم متوسط(

العلوم األمنية. 1
اإلدارة األمنية. 2
العلوم السياسية. 3
إدارة المكاتب والسكرتاريا األمنية. 4

البرامج: )بكالوريوس(

القانون والعلوم األمنية. 1
أمن المعلومات واالتصاالت.. 2
علم النفس.. 3
التربية وحقوق اإلنسان.. 4
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تأسست عام:  1999م

تمنح الدرجات العلمية:  الدبلوم متوسط - البكالوريوس

عدد الطلبة الحالي:  886  طالب وطالبة

نبذة موجزة

الكـلـية العـربـيــــة الجــامـعـيــة
 لـلعــلـوم الـتـطـبـيـقـيــة/رفـــح

الكـلـيـــــة العـربــيــــة الجــامـعـيــة

لـلعــلـوم الـتـطـبـيـقـيــة/رفـــح 

فلسطين - غزة – رفـح

  08 2155123

  08 2155070

   info@acas.edu.ps

  www.acas.edu.ps
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الكـلـية العـربـيــــة الجــامـعـيــة لـلعــلـوم الـتـطـبـيـقـيــة/رفـــح

البرامج: )دبلوم متوسط(
البرمجيات وقواعد البيانات. 1
علوم التجارة اإللكترونية. 2
إدارة وأتمتة المكاتب. 3
التمويل وإدارة المشاريع. 4
الهندسة المعمارية. 5
التمريض.. 6
هندسة التبريد والتكييف. 7
الوسائط المتعددة. 8

البرامج: )بكالوريوس(

إدارة األعمال. 1
القانون. 2
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تأسست عام: 1990م

تمنح الدرجات العلمية:  الدبلوم المتوسط والبكالوريوس

عدد الطلبة الحالي: 140 طالب وطالبة

نبذة موجزة

كـلـيـة تــنـمـيـــة الـقـــدرات

البرامج: )دبلوم متوسط(

فني اإلسعاف والطوارئ.. 1

البرامج: )بكالوريوس(

التربية الخاصة وإعادة التأهيل.. 1

مدينة األمل – خان يونس

  08 2067539

   0599065032

  www.adc.edu.ps

   info@adc.edu.ps

   fb.com/ucad.gaza
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كليـات المجتمع المتوسطة
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كلية مجتمع األقصى للدراسات المتوسطة
قطاع غزة - خانيونس

  08 2068209 
   0599462285
   acc@alaqsa.edu.ps

فرع  غزة – غزة – دوار مسجد فلسطين )األسباني(
  08 2862332 

كـلـيــــة مـجـتـمــع األقـصـــى 
للدراسـات المـتـوسطـة 

تأسست عام:  2007م

تمنح الدرجات العلمية:  الدبلوم متوسط

عدد الطلبة الحالي: 3500 طالب وطالبة

نبذة موجزة

البرامج: )دبلوم متوسط(

السياحة والفندقة. 1
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 2
العالج الوظيفي. 3
إدارة المنظمات غير الحكومية. 4
العالقات العامة واإلعالم. 5
تربية الطفل. 6

إدارة األعمال. 7
الصحافة االلكترونية. 8
السكرتارية الدولية. 9

 الوسائط المتعددة. 10
العلوم المالية والمصرفية. 11
علوم التربية البدنية. 12



49الدليل اإلرشادي2017

تأسست عام:  1420هـ - 1999م

تمنح الدرجات العلمية:  الدبلوم المتوسط والبكالوريوس

عدد الطلبة الحالي: 1000 طالب وطالبة

نبذة موجزة

مالحظة : يتبع كلية الدعوة االسالمية مبنى
 عبد المحسن حمودة بمحافظة شمال غزة

كليـــة الدعـــوة اإلســالميــة

كلية الدعوة اإلسالمية -  دير البلح
  08 2539180
  www.palwakf.ps
   college@palwakf.org

البرامج: )دبلوم متوسط(

الدراسات اإلسالمية. 1

البرامج: )بكالوريوس(

الدعوة اإلسالمية . 1

القراءات القرآنية. 2

اللغة العربية. 3

القضاء الشرعي. 4
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تأسست عام:  1996م

تمنح الدرجات العلمية:  الدبلوم المتوسط

عدد الطلبة الحالي:  2700 طالب وطالبة

نبذة موجزة

كلية الدراسات المتوسطة - األزهر

كلية الدراسات المتوسطة - األزهر

  08 2641895 

   cis@alazhar.ps

  www.cis.edu.ps

   fb.com/alazharcis
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البرامج: )دبلوم متوسط(

المحاسبة. 1
إدارة األعمال. 2
العلوم السياسية. 3
إدارة و أتمتة المكاتب. 4
التمريض العام. 5
فني عمليات. 6
السكرتارية والسجل الطبي. 7
تمريض نساء ووالدة )قبالة(. 8
التصميم والمونتاج. 9

البرمجيات وقواعد البيانات. 10
صيانة الحاسب اآللي.. 11
العالقات العامة. 12
الصحافة والعالقات العامة. 13
فني مختبر علوم. 14
فني مختبرات طبية.. 15
تكنولوجيا الهواتف النقالة. 16
الكترونيات صناعية. 17
السكرتارية القانونية. 18

كلية الدراسات المتوسطة - األزهر
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كلية تدريب خان يونس - الوكالة

كلية تدريب خانيونس - الوكالة

  08 2032006 

  08 2032004

   0599417916

   info@gtc.edu.ps

  www.kytc.unrwa.ps

تأسست عام:  2007م

تمنح الدرجات العلمية:  الدبلوم المتوسط

عدد الطلبة الحالي:  233 طالب وطالبة

نبذة موجزة
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كلية تدريب خان يونس - الوكالة

البرامج: )دبلوم متوسط(  كلية تدريب خان يونس:

تمريض الطوارئ.. 1

تجارة وإدارة مكاتب.. 2

إدارة أعمال الكترونية.. 3

الكترونيات السيارات.. 4

اإلعالم والعالقات العامة.. 5

تكنولوجيا االتصاالت والشبكات.. 6

مساعد إداري صحي.. 7

شروط  القبول في كلية تدريب خانيونس:

أن يكون الطالب الجًئا مسجاًل لدى وكالة الغوث . 1
الدولية. 

الثانوية . 2 شهادة  على  حاصاًل  الطالب  يكون  أن 
العامة بجميع فروعها للعام الدراسي الحالي.

للطلبة . 3 ثانية  كأولوية  الفرصة  تعطى 
الفرع  العامة  الثانوية  شهادة  على  الحاصلين 
الدراسي  للعام  العلمي،الزراعي،الصناعي 

السابق في حال وجود مقاعد شاغرة.
العام . 4 بداية  في  عاًما   22 على  العمر  يزيد  أال 

الدراسي.
ال يقبل أكثر من طالب/طالبة واحد من العائلة . 5

التابعة  األخرى  الكليات  أو  الكلية  في  للدراسة 
ذلك  من  ويستثنى  الدولية  الغوث  لوكالة 
االجتماعي الضمان  شبكة  ضمن  المسجلون 

SSN بوكالة الغوث الدولية.

صورة معتمدة عن شهادة الثانوية العامة.	 
صورة معتمدة عن شهادة الميالد.	 
صورة عن بطاقة التموين، وبطاقة SHC إن وجدت. 	 
صورة عن البطاقة الشخصية.	 
صور شخصية حديثة عدد )2(.	 

الوثائق المطلوبة لتقديم طلب االلتحاق:

دراسيان 	  عامان  الكلية  في  الدراسة  مدة 
مقسمة على أربعة فصول دراسية.

الدراسي: ويتكون من 18 أسبوعًا بما 	  الفصل 
فيه االمتحانات والتدريب الميداني.

األسبوع الدراسي: 5 أيام من األحد إلى الخميس.	 
عدد الحصص/المحاضرات األسبوعية: 35 حصة.	 
مدة الحصة/المحاضرة: 50 دقيقة.	 

نظام الدراسة:

الكلية تابعة لوكالة الغوث الدولية وال تتقاضى أي 	 
رسوم في أي مرحلة سواء في مرحلة التسجيل 

أم أثناء الدراسية.
تأمين انتقال الطالب المقيمين خارج منطقة غزة 	 

وكالة  نقل  وسائل  باستخدام  الكلية  وإلى  من 
 الغوث الدولية بغزة.  

الطالب 	  لجميع  خفيفة  وجبة  الكلية  تقدم 
الدارسين في الكلية.

تنظم الكلية برامج لألنشطة الرياضية والثقافية 	 
واالجتماعية للطالب وأعضاء الهيئة التدريسية.

للتخصصات  الدراسية  الساعة  رسوم 
المختلفة: )مجانًا(

هناك بعض ساعات المواد اإلثرائية وهي مساقات 
إضافية إجبارية على الطالب، ال تدخل في حساب 
المعدل التراكمي للطالب، ولكن يعتبر النجاح فيها 

من المتطلبات األساسية للتخرج.
لغة التدريس اللغة اإلنجليزية واللغة العربية.

مالحظة :
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تأسست عام: 1953م

تمنح الدرجات العلمية: الدبلوم المتوسط

عدد الطلبة الحالي: 600 طالب وطالبة

نبذة موجزة

كـليــة مجـتمــع تدريب غـــزة - الوكالة

البرامج: )دبلوم متوسط(  كلية مجتمع غزة :

التجارة وإدارة المكاتب.. 1
السكرتارية التنفيذية.. 2
التصنيع الغذائي.. 3
البرمجيات وقواعد البيانات.. 4
التصميم الجرافيكي.. 5
التكنولوجيا بالحاسوب.. 6
الميكاترونكس.. 7
العالج الطبيعي.. 8
تكنولوجيا المعلومات/االلكترونيات والتحكم المحوسب.. 9

تكنولوجيا المعلومات/االتصاالت السلكية والالسلكية.. 10
الفنون التطبيقية / تصميم األزياء وتصنيع المالبس.. 11
المهن الهندسية / الهندسة المدنية.. 12
المهن الهندسية / الهندسة المعمارية.. 13
المهن الهندسية / الهندسة الميكانيكية. 14
الصحة والسالمة.. 15
شبكات الحاسوب واالنترنت.. 16

  08 2887143 
  08 2887282
   info@gtc.edu.ps
  www.gtc.edu.ps

شروط  قبول إضافية:

أن يكون الطالب الجًئا مسجاًل لدى وكالة الغوث الدولية. . 1

على . 2 الحاصلين  للطلبة  ثانية  كأولوية  الفرصة  تعطى 

شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي،الزراعي،الصناعي 

للعام الدراسي السابق في حال وجود مقاعد شاغرة.

أال يزيد العمر على 22 عاًما في بداية العام الدراسي.. 3

ال يقبل أكثر من طالب/طالبة واحد من العائلة للدراسة . 4

الغوث  لوكالة  التابعة  األخرى  الكليات  أو  الكلية  في 

شبكة  ضمن  المسجلون  ذلك  من  ويستثنى  الدولية 

الضمان االجتماعيSSN بوكالة الغوث الدولية.



55الدليل اإلرشادي2017

غزة – أول شارع الصناعة
 مقابل مقر وكالة الغوث

  08 2838993
   0599059927
  www.gccts.edu.ps
   horizonhcc@yaho.com
   www.facebook.com/gccts

تأسست عام:  2004م

تمنح الدرجات العلمية:  دبلوم متوسط

عدد الطلبة الحالي:  264 طالب وطالبة

نبذة موجزة

كليــة مجتمــع غــزة للدارســـات
 السياحيــة والتطبيقيــة

البرامج: )دبلوم متوسط(

تكنولوجيا الحاسوب. 1
اإلدارة وأتمتة مكاتب. 2
العلوم اإلدارية والمالية / إدارة أعمال. 3
العلوم اإلدارية و المالية / محاسبة. 4
العلوم اإلدارية والمالية / إدارة الكترونية. 5
تربية طفل. 6
السياحة والسفر. 7
إدارة الفنادق. 8
برمجة وصيانة الهواتف الذكية . 9
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تأسست عام:  2006م

تمنح الدرجات العلمية:  الدبلوم المتوسط والبكالوريوس

عدد الطلبة الحالي:  200 طالب وطالبة

نبذة موجزة

كلية الزيتونة للعلوم والتنمية

كلية الزيتونة الجامعية للعلوم والتنمية
مدخل مخيم المغازي

  08 2072288 
   0595115450
  www.zaytona.edu.ps
   zc@zaytona.edu.ps

البرامج: )دبلوم متوسط(

الدراسات اإلسالمية. 1
إدارة المؤسسات. 2
السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب. 3
الدراسات اإلسرائيلية واللغة العبرية. 4
السكرتارية القانونية والقضائية. 5
الدراسات القانونية والقضائية. 6
صيانة الحاسوب واألجهزة المكتبية.. 7
صيانة الحاسب والهاتف المحمول.. 8
اإلنتاج الحيواني.. 9

اإلنتاج النباتي.. 10
تربية الطفل. 11
تربية طفل/ )حضانة(.. 12
تربية طفل/ )رياض أطفال(. 13
تربية طفل/ )تعليم أساسي(. 14
اللغة االنجليزية )اعتماد مؤقت(. 15



57الدليل اإلرشادي2017

تأسست عام :  2009

تمنح الدرجات العلمية :  الدبلوم المتوسط

عدد الطلبة الحالي : 235 طالب وطالبة

نبذة موجزة

كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا

كليـــة نـمــاء للعـلــوم والتكنــولـوجيــا
 حي عباد الرحمن – شارع الشهيد أحمد ياسين

  08 2856602 -  2856603
  08 2856606
  www.nest.edu.ps
   info@nest.edu.ps
   www.facebook.com/namaacoleg

التخصصات: )دبلوم متوسط(

المهن الطبية / فني عمليات. 1

المهن الطبية / فني تخدير. 2

المهن الطبية / فني أشعة. 3

علوم التأهيل. 4

حساب . 5 و  المدنية  الهندسة   / الهندسية  المهن 

الكميات

المهن الهندسية / هندسة المساحة. 6

المهن الهندسية / التصميم الداخلي والديكور. 7

واآلالت . 8 األجهزة  صيانة   / الهندسية  المهن 

المكتبية

المهن الهندسية / التبريد والتكييف. 9

المهن الهندسية / صيانة األجهزة الطبية. 10

التعليم . 11 نظم  إدارة   / المعلومات  تكنولوجيا 

االلكتروني

المناهج . 12 حوسبة   / المعلومات  تكنولوجيا 

التعليمية

قواعد . 13 وحماية  أمن   / المعلومات  تكنولوجيا 

البيانات

شبكات . 14 وحماية  أمن   / المعلومات  تكنولوجيا 

الحاسوب

العلوم اإلدارية / إدارة المال واألعمال. 15

العلوم اإلدارية / السكرتارية التنفيذية. 16

العلوم اإلدارية / إدارة الموارد البشرية. 17

اإلعالم / اإلذاعة والتلفزيون. 18

اإلعالم / الصحافة. 19

اإلعالم / تصميم ومونتاج إعالمي. 20

اإلعالم / العالقات العامة واإلعالن. 21

اإلدارة والرعاية الصحية للثروة الحيوانية. 22

صيانة األجهزة السلكية والالسلكية. 23

رعاية النطق. 24

اإلدارة اللوجستية )اعتماد مؤقت(. 25
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تأسست عام:  2002/2003م

تمنح الدرجات العلمية: الدبلوم المتوسط والبكالوريوس

عدد الطلبة الحالي: 64 طالب وطالبة

نبذة موجزة

كـلـيـــة النـهـضـــة 

البرامج: )بكالوريوس(
تعليم التربية اإلسالمية. 1

البرامج: )دبلوم متوسط(
الدراسات اإلسالمية. 1
مواثيق دولية وحقوق اإلنسان. 2
الصحافة اإللكترونية. 3
أمن المعلومات المحوسبة. 4

رفح – الحي السعودي

  08 2156630 
  08 2156116
  www.ncr.edu.ps
   fb.com/ncredu
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تأسست عام :  2005-2006 م

تمنح الدرجات العلمية :  الدبلوم المتوسط والبكالوريوس

عدد الطلبة الحالي :  800 طالب وطالبة

نبذة موجزة

بـولـيـتـكنــــك فـلـســـطــين

البرامج: )بكالوريوس(

إدارة األعمال. 1

تكنولوجيا المعلومات / برمجة الحاسوب . 2

واألنظمة االلكترونية

تكنولوجيا التربية / تكنولوجيا التعليم. 3

تكنولوجيا التربية / تعليم الكتروني. 4

تكنولوجيا التربية / حاسوب. 5

اإلعالم. 6

هندسة مدنية وجيوماتكس.. 7

تربية رياضية.. 8

إدارة صحية.. 9

بـولـيـتـكنــــك فـلـســـطــين

غزة - مفترق الكرامة

  08 2852771 

  www.pap.edu.ps

   fb.com/papedu

البرامج: )دبلوم متوسط(

إدارة المال واألعمال. 1

إدارة المال واألعمال / إدارة وأتمتة المكاتب. 2

اإلعالم. 3

تكنولوجيا المعلومات.. 4

المهن الطبية / فني أسنان. 5

المهن الطبية / مساعد صيدلي. 6

المهن الطبية / تحاليل طبية. 7

المهن الطبية / صحة عامة. 8

المهن الهندسية.. 9

مساعد محامي. 10

التربية الرياضية. 11
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تعليمات تصديق الوثائق والشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي

بمقتضى المادة )5( من قانون التعليم العالي رقم )11( لسنة )1998م(، فإن 
مصادقة  هي  فلسطين  في  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  صالحيات  إحدى 

جميع الوثائق والشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي القائمة: 
داخل فلسطين والمعتمدة من وزارة  التربية والتعليم العالي الفلسطينية.. 1
خارج فلسطين والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.. 2

داخل  العالي  التعليم  مؤسسات  عن  الصادرة  والوثائق  الشهادات  أواًل- 
فلسطين:

الشروط  وفق  داخل فلسطين  العالي  التعليم  عن مؤسسات  الصادرة  والوثائق  الشهادات  تصديق  يتم 
التالية:

يجب أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة متماشًيا مع تعليمات الوزارة المعمول بها عند التحاقه . 1
في مؤسسة التعليم العالي الفلسطينية.

يجب أن تكون هذه المؤسسة معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.. 2
يجب أن تكون البرامج األكاديمية التي تمنحها هذه المؤسسة معتمدة من قبل الهيئة الوطنية لالعتماد . 3

والجودة والنوعية لدى وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
األختام والتواقيع الموجودة على الشهادات والوثائق يجب أن تكون معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم . 4

العالي الفلسطينية.

ثانيًا- الشهادات والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج فلسطين:
الشروط  وفق  فلسطين  خارج  العالي  التعليم  مؤسسات  عن  الصادرة  والوثائق  الشهادات  تصديق  يتم 

التالية:
يجب أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة متماشيًا مع تعليمات الوزارة المعمول بها عند التحاقه . 1

في مؤسسة التعليم العالي غير الفلسطينية.
الوثيقة . 2 التي أصدرت  العالي  التعليم  يجب أن تكون الشهادات والوثائق مصادقًا عليها من مؤسسة 

في بلد الدراسة.
يجب أن تكون الشهادات والوثائق مصادقًا عليها من وزارة التربية والتعليم العالي أو الجهة المسؤولة . 3

عن التعليم العالي في بلد الدراسة.
يجب أن تكون الشهادات والوثائق مصادقًا عليها من وزارة الخارجية في بلد الدراسة.. 4
يجب أن تكون الشهادات والوثائق مصادقًا عليها من السفارة الفلسطينية في بلد الدراسة، و في . 5

حال عدم وجود سفارة فلسطينية في البلد الذي يدرس فيه الطالب، تصادق الشهادات والوثائق من 
سفارة أو ممثلية أو قنصلية تلك الدولة داخل فلسطين، وإن تعذر وجودها داخل فلسطين تصادق من 
سفارة تلك الدولة في أي من الدول العربية المجاورة، ومن ثم من خارجية تلك الدولة العربية وسفارة 

فلسطين فيها.
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يجب أن تكون الشهادات مصادقًا عليها من وزارة الخارجية الفلسطينية.. 6
الشهادات والوثائق الصادرة من مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة )بريطانيا( تصادق من . 7

العالي  التعليم  British Council( فقط، وذلك قبل تصديقها من وزارة  البريطاني)  الثقافي  المركز 
الفلسطينية.

الشهادات والوثائق الصادرة من مؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة األمريكية تصادق من . 8
األمديست )Amid East( فقط، وذلك قبل تصديقها من وزارة التعليم العالي الفلسطينية.

ثالثًا- نظام التعليم المعترف به لدى وزارة التعليم العالي الفلسطينية:
نظام الدراسة المعتمد هو الدوام الفعلي المنتظم لجميع التخصصات والدرجات العلمية.. 1
الدراسة عن طريق النظام التعليمي غير التقليدي مثل :. 2

)Open study, Distance Learning, On line study، E-learning( غير معترف بها لدى وزارة التعليم 
العالي الفلسطينية، وعليه فإن أي شهادة يتم الحصول عليها بإحدى هذه الطرق ال تصادق من قبل 

الوزارة.

رابعًا- يجب أن يتوافق فرع الدراسة في الثانوية العامة مع حقل الدراسة الجامعية.
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