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 كلية العلوم التطبيقية في سطور
 

إيمانا منها بأهمية التعليم في رفع مستوى المجتمع، ومواكبة التطور العلمي المستمر في شتى مجاالت العلوم والمعرفة، أنشأت  
جه. لتواكب التطورات المتسارعة داخل المجتمع المحلي وخار   1999جامعة بوليتكنيك فلسطين كلية العلوم التطبيقية في العام  

ومنذ ذاك العام وحتى يومنا هذا شهدت الكلية تطورًا جذريًا في الهيكلية اإلدارية والكادر األكاديمي والتخصصات المطروحة، فبعد  
 أن بدأت عملها بتخصص واحد هو الرياضيات التطبيقية أصبحت اليوم تضم برامج تمنح الدرجات العلمية التالية: 

 الماجستير في الرياضيات التطبيقية.   .1
التطبيقية  .2 الرياضيات  التطبيقية،  )الرياضيات  في  اإللكترونيات    -البكالوريوس  البيانات،  وتحليل  تطبيقي  احصاء  فرعي 

 (. رياض االطفال ،والعلوم االسرية بيقية،التطبيقية، الفيزياء التطبيقية، الكيمياء التطبيقية، األحياء التط

 التربوي. دبلوم التأهيل .3

 
 هذا وتقوم الكلية بتدريس المواد العامة في كليات الجامعة المختلفة كمواد الرياضيات والفيزياء واللغات والمواد الثقافية وغيرها.  

تتمثل فلسفة الكلية في اختيار التخصصات التي ترفد المجتمع المحلي بكوادر مؤهلة فاعلة قادرة على التغيير تواكب التطورات 
( ساعة  125ة والتكنولوجية والفكرية. وقد أثبت خريجو الكلية كفاءة عالية في سوق العمل. يدرس الطالب ما ال يقل عن )العلمي

 ( سنوات للحصول على درجة البكالوريوس يتم خاللها تأهيل الدارسين في جانبي المعرفة النظرية والعملية.4معتمدة موزعة على )
 
 كليةوائر الد
 
 . دائرة الرياضيات والفيزياء التطبيقية 1

الفيزياء  التطبيقية وكذلك  البكالوريوس في تخصص الرياضيات  التطبيقية، تمنح درجة  العلوم  كلية  هي احدى دوائر 
 ساعة معتمدة لكل تخصص. 131التطبيقية بواقع 

االساس لبقية العلوم االخرى مثل الهندسة هناك قاسم مشترك كبير بين الرياضيات والفيزياء وتعتبر هذه العلوم هي  
 والطب والفلك واالرصاد الجوية وغيرها، حيث تبدأ الرياضيات بوضع النموذج وتأتي الفيزياء لتفسيره علميا. 

التطبيقيةتتميز   والفيزياء  الرياضيات  والتنوع   دائرة  بالحداثة  مساقاتها  وتتميز  بمختبراتها،  وكذلك  االكاديمي  بكادرها 
 .ية وكذلك بالجانب التطبيقيوالشمول

الشركات الخاصة،    ،يستطيع خريج هذه الدائرة العمل في مجاالت عدة منها وزارة التربية والتعليم، المؤسسات المالية
 دوائر االرصاد الجوية، وبعص الصناعات ذات العالقة. 

 
 :التخصصات التاليةهذه الدائرة تشمل 

 عة معتمدة سا 131تخصص الرياضيات التطبيقية بواقع  •

 ساعة معتمدة   131فرعي احصاء تطبيقي وتحليل بيانات بواقع  -تخصص الرياضيات التطبيقية  •



 ساعة معتمدة   131تخصص الفيزياء التطبيقية بواقع  •
 ساعة معتمدة  129 تخصص االلكترونيات التطبيقية بواقع •

 
 برامج الدائرة:  

 

 131 الساعات المعتمدة عدد  الرياضيات التطبيقية  اسم التخصص

 أهداف التخصص 

 تأهيل الطالب والطالبات تأهيال علميا للعمل في القطاعات العامة والخاصة. •
عداد الطالب والطالبات للعمل كمعلمين متميزين في مختلف مؤسسسسات التعليم إ   •

 العام.
الماجسسسسسسستير أو تهم العليا لنيل درجة  اتأهيل الطالب والطالبات لمواصسسسسسسلة دراسسسسسسس •

 الدكتوراه.
 .تنمية التفكير المنطقي وتطوير مهارات تقنية المعلومات في مجال الرياضيات •

مجاالت العمل 
 للخريجين

في القطاع العام ومؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، على سبيل المثال:   •
 دائرة االحصاء المركزي، ومراكز االبحاث الحكومية.

القطاع   • األبحاث  في  مراكز  الدراسات،  مراكز  البنوك،  الشركات،  الخاص: 
 الخاصة.

 
 

 اسم التخصص

فرعي   -الرياضيات التطبيقية
احصاء تطبيقي وتحليل  

 * بيانات

 

 131 عدد الساعات المعتمدة 

 أهداف التخصص 

  .المساهمة في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة •
بكوادر مؤهلة تأهيال جيدا في خدمة المجتمع المحلي عن طريق تزويده   •

 .مجال االحصاء وخاصة التطبيقي
 . المساهمة في تحقيق التواصل والتكامل بين الجامعة والمجتمع المحلي •
  .فتح آفاق جديدة لخريج التوجيهي للدراسة والتخصص •
 . المساهمة في التنمية المستدامة في المجتمع •
 . حصاءة علم اإليهمأتوعية المجتمع الفلسطيني ب •



مجاالت العمل 
 للخريجين

 وزارة التربية والتعليم )تعليم، ادارة( •
 المؤسسات الحكومية )وزارت ومستشفيات(. •
 المؤسسات األهلية ) بلديات وجمعيات(. •
 مؤسسات القطاع الخاص ومصانعه.  •
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.  •
 مراكز األبحاث. •

 
 

 213 الساعات المعتمدة عدد  الفيزياء التطبيقية  اسم التخصص

 أهداف التخصص 

 في مجال الفيزياء. بأخصائيينرفد سوق العمل بقطاعيه العام والخاص  •
 سد حاجة المدارس الحكومية والخاصة لمدرسين مؤهلين لتدريس الفيزياء. •
توفير فرص عمل لخريجين يمكنهم العمل في المصسسسانع والمشسسسافي لما للدراسسسسة  •

 بالفيزياء الطبية )االشعة( والفيزياء البصرية.من عالقة 

عمل   مجاالت 
 الخريجين  

 العمل في مجال التدريس في المدارس بمراحلها المختلفة  •

من المؤسسات كإخصائيين في مجال الفيزياء    العمل في مراكز االبحاث وغيرها •
 والبصريات. تاإللكترونياويحمل خلفية علمية في مجال 

 .رسمية والعلمية والبحثية مثل المصانع والمشافيالعمل في المؤسسات ال •

 

 129 عدد الساعات المعتمدة  االلكترونيات التطبيقية  اسم التخصص

 أهداف التخصص 

يهسد  الى تخريج كوادر متميزة في مجسال تصسسسسسسسسسسسسسسميم االنظمسة االلكترونيسة التي   •
االلكترونية  تراعي حاجة السسسسسسسسسسسسوق المحلي والقدرة الفنية على صسسسسسسسسسسسيانة االجهزة  

بكفسسساءة ومهنيسسسة والقسسسدرة على متسسسابعسسسة التطورات التقنيسسسة في مجسسسال التطبيقسسسات  
 .لإللكترونياتالحديثة 

الحسسديثسسة وتزويسد الطسسالسب    لإللكترونيسساتالموازنسة بين الجسسانسب النظري والتطبيقي   •
بالخلفية العلمية المناسسسسسسسسسسسبة في مجال االلكترونيات في حال رغبته السسسسسسسسسسستكمال  

 دراساته العليا.
بسسسأهميسسسة التعسسسامسسسل االيجسسسابي والفعسسسال مع االجهزة االلكترونيسسسة في  • زيسسسادة الوعي 

 المجتمع.



مجاالت العمل 
 للخريجين

 متعددة تخدم السوق المحلي.  ألغراضتصميم الدوائر االلكترونية   •
 العمل في مجال صيانة وادامة االجهزة الكهربائية وااللكترونية   •
 التدريس في المدارس الصناعية والمهنية والمراكز الخاصة  •

 



 دائرة الكيمياء واالحياء التطبيقية  .2

ي الكيمياء واالحياء التطبيقية والتغذية  تعد دائرة الكيمياء واالحياء التطبيقية من اكبر دوائر كلية العلوم التطبيقية، تمنح الدائرة درجة البكالوريوس ف

البكالوريوس في هذه التخصصات تجمع ما بين النظريات االساسية والتطبيقات العملية، كما  ، العلوم االسريةالعالجية المناهج المعدة لدرجة   ،

 .وتشجع الدائرة الطالب على استخدام التفكير الناقد كجزء من العملية العلمية 

السنوات تدرس المناهج من خالل مدرسين أكفاء من حملة الدكتوراه ويعملون بوظيفة كاملة في الدائرة، كما وتعطي الدائرة معظم  في معظم  

اجتياز  المختبرات العملية للمواد المطروحة، كما يتم تعيين مشرف اكاديمي لكل طالب من الدائرة بحيث يتم مساعدة الطالب في اختيار المساقات و 

 .ل اكاديمية قد يواجهها خالل سنوات الدراسةاية مشاك

 .تتميز الدائرة بااللتزام في التعليم وتعدد الخبرات في مجال التعليم واالبحاث

 
 :التخصصات التاليةهذه الدائرة تشمل 

 

 ساعة معتمدة   132تخصص الكيمياء التطبيقية بواقع  •
 ساعة معتمدة   133تخصص االحياء التطبيقية بواقع  •

 ساعة متعمدة   125تخصص التغذية الصحية والعالجية بواقع  •

 ساعة معتمدة   124تخصص العلوم االسرية بواقع  •

 ساعة معتمدة 124بواقع تخصص رياض االطفال  •

كما   المعتمدة بنجاح على مدى حوالي أربع سنوات.يحصل خريج هذه التخصصات على درجة البكالوريوس بعد إنهائه الساعات 
 . ساعة معتمدة، لمن يرغب من الطلبة في العمل في المجاالت التربوية 32تم تأسيس وإعتماد دبلوم التأهيل التربوي بواقع 

ات جديدة  لقد تم انتقاء هذه التخصصات الفريدة والمتميزة باسمها ومضمونها لتنسجم مع توجهات الجامعة باستحداث تخصص
المجتمع   خصوصية  االعتبار  بعين  األخذ  مع  العلمية  االتجاهات  جميع  في  والدولي  واالقليمي  المحلي  المجتمع  حاجة  تلبي 

 . الفلسطيني واحتياجاته بما يحقق رؤية ورسالة الجامعة

    

 313 عدد الساعات المعتمدة  الكيمياء التطبيقية اسم التخصص

 أهداف التخصص 

 الطلبة بالمعرفة النظرية والعملية في مجاالت الكيمياء المختلفة.تزويد  •

تزويسسد الطلبسسة بسساألسسسسسسسسسسسسسسسس النظريسسة والعمليسسة للتكنولوجيسسا الكيميسسائيسسة والكيميسساء   •
 الصناعية.

تعريف الطلبة بالصسسسسسسسسسسناعات الكيميائية المحلية المختلفة وتزويدهم بالمهارات   •
 هذا المجال. فيالدخول العلمية والعملية الالزمة لتمكينهم من 

 تزويد الطلبة بالمعرفة في مجاالت العلوم البيئية المختلفة. •



بسسالمهسسارات    وتزويسسدهمتعريف الطلبسسة بسسا ثسسار البيئيسسة للصسسسسسسسسسسسسسسنسساعسسة الكيميسسائيسسة   •
 والوسائل الالزمة لتقييمها والتقليل منها.

  وإكسسسسابهمتعريف الطلبة بالتطبيقات الكيميائية في المجاالت الطبية المختلفة   •
 ارات العلمية والعملية في هذا المجال.المه

عمل   مجاالت 
 الخريجين

إنتاج في المصانع المحلية وقطاعاتها المختلفة من دوائية   يمشرف •
 وبالستيكية وتعدين وغذائية ...الخ.

 جودة وتحاليل منتجات في المصانع المحلية. يمشرف •
 ن في الشركات االستشارية الصناعية. ين فني ي مساعد •

 ألصحاب تجارة المواد الخارجية. ن ي مساعد •
 ن في الشواغر الحكومية ذات الصلة مثل:  الصناعة والبيئة والطاقة.ي موظف •
بحث في المشاريع التطبيقية والتطويرية وفي مؤسسات األبحاث    يمساعد •

 . غير الحكومية

 ن في المدارس الصناعية. يكيمياء في المدارس ومعلم يمعلم •

    

 213 عدد الساعات المعتمدة  األحياء التطبيقية  اسم التخصص

 أهداف التخصص 

تعريف الطالب بالمفاهيم النظرية والعملية األسساسسية للعلوم الحياتية والتقنيات   •
الحيويسة وارتبساطهسا بكثير من مجساالت الحيساة وامكسانيسة مسسسسسسسسسسسسسسسساهمتهسا في حسل 

حسل  التعلم عن طريق  ( الكثير من المشسسسسسسسسسسسسسسساكسل المجتمعيسة داخسل فلسسسسسسسسسسسسسسسطين
 .. )المشاكل

تزويسسسد الطسسسالسسسب بسسسالخبرة الالزمسسسة في األبحسسساث في مجسسسالي العلوم الحيسسساتيسسسة   •
والتقنيسسسات الحيويسسسة في مجسسساالت الطسسسب والزراعسسسة والصسسسسسسسسسسسسسسنسسساعسسسات الغسسسذائيسسسة 

 والكيميائية والدوائية والبيئية وغيرها .

تسسأهيسسل الطسسالسسب للقيسسام بسسدوره في العمليسسة التعليميسسة كمعلم وبسساحسسث قسسادر على  •
 مع تسارع العصر ومواكبة النهضة التعليمية التي يشهدها الوطن. التفاعل

تمكين الطسالسب من الربب بين العلوم الحيساتيسة التقنيسة والكيميسائيسة والبيئيسة وفهم   •
 تطبيقاتها وتداخالتها وأثرها على حياتنا اليومية.

عمل   مجاالت 
 الخريجين

 والمياه. وزارات الصحة والزراعة وسلطات البيئة  •
 المختبرات التشخيصية والجزيئية.  •

التحويلية   • والصناعات  الكيميائية  والصناعات  والدوائية  الغذائية  الصناعات 
 وغيرها من الصناعات المستخدمة للتكنولوجيا الحيوية. 



 محطات معالجة وتدوير النفايات السائلة والصلبة. •

 ة وتحديات الحفاظ عليها. المؤسسات األجنبية التي تهتم بالغذاء والزراعة والبيئ •

المراكز والوحدات البحثية والمؤسسات المانحة والتشريعية في مجال االحياء   •
 والتكنولوجيا الحيوية.  

 قطاع التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي المحلية واألجنبية.   •

 تأهيل الطالب لمتابعة الدراسات العليا لدرجة الماجستير والدكتوراه, •

 مجتمع المدني المتخصصة. مؤسسات ال •

 .امكانية انشاء الخريجين لمشاريع خاصة بهم •

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   125 عدد الساعات المعتمدة               العلوم االسرية  اسم التخصص

 أهداف التخصص 

 إيجاد فرص عمل منسجمة مع النظرة االجتماعية والثقافية للمرأة. •

إلكساب الطلبة أدوات متعددة ومتنوعة مما يمكن  المزج بين الحقول العلمية واألدبية   •

 الخريج من المساهمة وبشكل تنافسي في خلق فرص عمل.

 االنسجام مع أولويات الوزارة.  •

 حاجة سوق العمل. •

 تفكير ريادي في استغالل المصادر والكفاءات الفلسطينية.  •

 .ةتقديم توليفة جديدة للمساهمة في فتح آفاق عمل جديدة للمرأة الفلسطيني •

عمل   مجاالت 
 الخريجين

 الدوائر الحكومية ذات الصلة في رعاية االسرة.  •

 تقديم الخدمات االنسانية والصحية والغذائية والعالجية والنفسية.  •

 تقديم االرشاد االسري واالجتماعي.  •

 رياض االطفال واسعاد الطفولة. •

مجال العلوم  المراكز والوحدات البحثية والمؤسسات المانحة والتشريعية في   •
 االسرية. 

 قطاع التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي المحلية واألجنبية.   •

 تأهيل الطالب لمتابعة الدراسات العليا لدرجة الماجستير والدكتوراه.  •

 مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة. •

 امكانية انشاء الخريجين لعيادات ارشادية خاصة بهم )مشاريع خاصة(. •



 
 
 

   124 عدد الساعات المعتمدة               رياض االطفال   اسم التخصص

 أهداف التخصص 

تطبيق منهجية التعليم ضممممن اسمممس ومعايير عالمية وتدريس الطالب وفق األسممماليب التطبيقية   •

 الحديثة التي تقوم على التعليم النشط.
 ومرتبطة بحاجات المجتمع المحلية الملحة.التدرب على حل مشاكل واقعية مستمدة من المجتمع  •
المسممممماهمة في التنمية المسمممممتدامة في المجتمع من خالل تطوير وزيادة فعالية الرعاية التربوية   •

 لمرحلة ما قبل المدرسة.
خدمة المجتمع المحلي عن طريق تزويده بالكوادر المؤهلة والقادرة على بناء وتطوير مؤسمسمات   •

 تلف نشاطات .والمشاركة الفعالة في مخ
رفد المجتمع بالكوادر القادرة على التعامل مع المشمممماكل المعاصممممرة التي تواجه  في المجاالت  •

 ذات العالقة بالتخصص والمساهمة في حلها.
المسماهمة في تحقيق التواصمل والتكامل بين مؤسمسمات التعليم العالي والمجتمع المحلي بقطاعات   •

 المختلفة.
ز المصمممممادر الالزممة للبحمث العلمي في المجماالت ذات العالقمة المسممممماهممة في تطوير وتعزي •

 بالتخصص.
المسمماهمة في تحقيق الرؤية التطويرية على مسممتوك الكلية والجامعة وت هيل الطالب للقيام بدوره   •

في العملية التربوية بشمكل قادر على التفاعل مع تسمارا العصمر ومواكبة النهضمة التعليمية التي  

 الم.يشهدها الوطن والع
 تمكين خريجي هذا البرنامج لمهارات القرن الحادي والعشرون. •
 توفير فرص للعاملين في مؤسسات الطفولة ورياض االطفال. •

عمل   مجاالت 
 الخريجين

 . العامة والخاصة التدريس في رياض االطفال •
 التدريس في مرحلة ماقبل رياض االطفال •

 العمل االداري في رياض االطفال.  •

 االسر التي لديها أطفال العمل مع  •

تقديم ارشاد اسري في المؤسسات االجتماعية والنفسية المختلفة في كيفية التعامل مع االطفال في   •

 مرحلة الطفولة المبكرة.

 العمل في الحضانات المختلفة وفق اعمار االطفال في الحضانات الحكومية والخاصة. •

 اث المختلفة محليا وعالميا. عمل ابحاث خاصة بالطفولة المبكرة في مراكز االبح •

القدرة على التعامل مع االطفال داخل االسرة نفسها من حيث مراعاة مراحل النمو المختلفة   •

 وتقديم لهم احتياجاتهم وفق كل مرحلة نمائية 



 
 

 : دبلوم التأهيل التربوي 
، ورغبة من الجامعة في 2008المعلمين في فلسطين لعام  انسجامًا مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم العالي العداد وتأهيل  

مساعدة قطاعات كبيرة من خريجيها ممن يرغبون في العمل في سلك الوزارة، فقد قامت الجامعة باعداد برنامج خاص للتأهيل  
من   اعتبارًا  به  والعمل  البرنامج  هذا  اعتماد  تم  وقد  التربوي"  التأهيل  "دبلوم  اسم  عليه  اطلقت  الثاني التربوي  الدراسي  الفصل 

2010/2011. 
 يمكن للفئتين التاليتين االلتحاق بالبرنامج: 

أ.جميع الطلبة المسجلين في برامج الجامعة المختلفة وممن يرغبون في العمل في وزارة التربية والتعليم ممن اكملوا دراسة سنتين 
 ( ساعة  معتمدة في الجامعة على االقل.60)

 درجة البكالوريوس في موضوع دراسي. ب. الخريجين ممن يحملون 
 : للخريجين  فرص العمل

 .التأهيل التربوي: هو برنامج خاص لتأهيل المعلمين والمعلمات والراغبين في العمل في سلك التعليم في وزارة التربية والتعليم
 

 

 
 

 

 
 


