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الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية
لمؤسسات التعليم العالي



كلمــــــة عطوفــــة وكيـــــل وزارة التـربيـــة والتعليــم العــالــــي

انطالقاً من مسؤوليات وزارة التربية والتعليم العالي في تحسين 
ليكون  الطلبة  يدي  بين  الدليل  هذا  نضع  العالي  التعليم  جودة 

مرشداً لهم في اختيار تخصصاتهم الجامعية.

وإننا في هذا المقام وفي ظل التحديات الكثيرة التي تواجه قطاع 
في  الريادي  الفلسطينية  الجامعات  دور  نثمن  العالي،  التعليم 
أصبحت  حيث  ممكنة،  جودة  بأفضل  السامية  رسالتها  إيصال 
العلمية  التطورات  كبير  حد  إلى  تواكب  الجامعية  التخصصات 
وإننا  والتكنولوجية،  التقنية  القطاعات  في  وخصوصاً  المتالحقة 
ندعو إلى المزيد من االهتمام بمثل هذه النوعية من التخصصات 

وتحديثها بشكل مستمر.

أن  إال  والخريجون،  الطلبة  يواجهها  التي  التحديات  من  وبالرغم 
والمنافسة،  المواصلة  على  قادر  أنه  أثبت  الفلسطيني  الطالب 
أفضل  من  العالي  التعليم  مراحل  في  الخريجين  نسبة  وأصبحت 

النسب على مستوى الوطن العربي.

في  الوزارة  تبذلها  التي  الكبيرة  الجهود  من  جزء  الدليل  هذا  إن 
جهد  لكل  والسداد  التوفيق  هللا  ونسأل  التعليم،  جودة  تحسين 
التعليمية  مؤسساتنا  لتميز  وصواًل  العالي  التعليم  لتطوير  يبذل 

وطلبتنا في كافة التخصصات الجامعية.

د. زياد محمد ثابت
وكيل وزارة التربية والتعليم العالي
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كلمــة هيئــة االعتمـاد والجـودة لمؤسسـات التعليـم العالـي

عتبر التعليم العالي من أهم مرتكزات التنمية الشاملة، وذلك من  يُ
خالل إسهامه في إعداد الكوادر الفنية واألكاديمية والمهنية التي 

تخدم مؤسسات المجتمع بمختلف مكوناتها.

التعليم  لمؤسسات  والجودة  االعتماد  هيئة  اهتمام  منطلق  ومن 
العالي في وزارة التربية والتعليم العالي بإيصال أهدافها إلى جميع 
تجويد  في  مسؤولياتها  عند  ووقوفاً  المحلي  المجتمع  مكونات 
التعليم العالي، نضع بين يدي طلبتنا في مختلف مراحل الدراسة 
الدبلوم  الدبلوم،  البكالوريوس،  الماجستير،  )الدكتوراة،  الجامعية 
البرامج  في  بها  هتدى  يُ منارة  يكون  كي  الدليل،  هذا  المهني( 

الجامعية المعتمدة للعام الدراسي 2022 2023-م.

التي  العريقة  لجامعاتنا  والتقدير  بالشكر  نتوجه  المقام  هذا  وفي 
ضمن  الجامعية  برامجها  تطوير  أجل  من  دؤوب  بشكل  تعمل 
مفهوم الجودة الشاملة في التعليم العالي، ونتمنى لهم مزيداً من 

التقدم واإلبداع.

الجامعية  دراستهم  في  لطلبتنا  والتميز  التوفيق  نتمنى  وختاماً 
أهل  واستشارة  بعناية  الجامعي  التخصص  اختيار  منهم  ونأمل 

الخبرة، مع مراعاة رغباتهم وقدراتهم والفرص المتاحة للعمل.

 د. علي حسن أبو سعدة
مدير عام هيئة االعتماد والجودة
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الجامعات 
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جامعة األزهر

جامعـــــة غــــــــــــزة

جامعة القدس المفتوحة

جامعة األقصى

جامعة اإلسراء

الجامعة اإلسالمية

جامعة فلسطين

جامعة األمة

جامعة األقصى
AL-AQSA UNIVERSITY
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كلية / اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

اللغة العربية والدراسات اإلسالمية2اللغة العربية وآدابها1

اللغة الفرنسية4اللغة اإلنجليزية وآدابها3

التاريخ6علم االجتماع والخدمة االجتماعية5

علم المكتبات8الجغرافيا7

كلية / اإلدارة والتمويل

الدرجة العلمية : البكالوريوس

محاسبة2إدارة األعمال1

النظم اإلدارية والتجارية المعاصرة3

الدرجة العلمية : الماجستير

اللغة العربية وآدابها2الدراسات التاريخية المعاصرة1

كلية / التربية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

التربية تخصص المرحلة األساسية2اإلرشاد النفسي1

 التربية تعليم اللغة العربية والتربية4اللغة العربية وأساليب تدريسها3
اإلسالمية

الدرجة العلمية : الماجستير

الدبلوماسية والعالقات الدولية2القانون واإلدارة العامة1

المحاسبة والتحكيم الدولي4القيادة واإلدارة3

إدارة الدولة والحكم الرشيد5

جامعـــة األقصـــى
WWW.ALAQSA.EDU.PS 08-2641601 غـــــــــــــزة  -   خـــــــــانيـــونــــــس

AL-AQSA UNIVERSITY
جامعة األقصى

جامعـــة األقصـــى
WWW.ALAQSA.EDU.PS 08-2641601 غـــــــــــــزة  -   خـــــــــانيـــونــــــس

AL-AQSA UNIVERSITY
جامعة األقصى
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التربية تخصص تعليم الرياضيات6التربية تخصص تعليم اجتماعيات5

 التربية تخصص تعليم العلوم8التربية تخصص تعليم العلوم7
والتكنولوجيا

التربية تخصص تعليم اللغة الفرنسية10التربية تخصص تعليم اللغة االنجليزية9

 التربية تخصص دراسات إسالمية11
 التربية تخصص اللغة االنجليزية12وأساليب تدريسها

وأساليب تدريسها

 التربية تخصص الفيزياء وأساليب13
 التربية تخصص الكيمياء وأساليب14تدريسها

تدريسها

 التربية تخصص األحياء وأساليب15
 التربية تخصص الجيولوجيا وأساليب16تدريسها

تدريسها

 التربية تخصص الرياضيات وأساليب17
 التربية تخصص الحاسوب وأساليب18تدريسها

تدريسه

 التربية تخصص التاريخ وأساليب19
 التربية تخصص الجغرافيا وأساليب20تدريسه

تدريسها

الكمبيوتر التعليمي22االقتصاد المنزلي21

الدرجة العلمية : الماجستير

أصول التربية واإلدارة التربوية2اإلرشاد النفسي1

المناهج وطرق التدريس3

الدرجة العلمية : الدكتوراه

 علم النفس تخصص ارشاد نفسي1
الفلسفة في اإلدارة التربوية2وتربوي

الدرجة العلمية : دبلوم تربية

التأهيل التربوي1
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جامعـــة األقصـــى
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AL-AQSA UNIVERSITY
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AL-AQSA UNIVERSITY
جامعة األقصى
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كلية / الفنون

الدرجة العلمية : البكالوريوس

الفنون التشكيلية2التربية الفنية1

الديكور والتصميم الداخلي3

كلية / اإلعالم

الدرجة العلمية : البكالوريوس

اإلعالم التربوي2اإلعالم1

اإلذاعة والتلفزيون4العالقات العامة2

كلية / العلوم التطبيقية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

الفيزياء2الرياضيات1

األحياء4الكيمياء2

كلية / العلوم الطبية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

التمريض2العلوم الطبية المخبرية1

الدرجة العلمية : الماجستير

الرياضيات2الكيمياء1

الدرجة العلمية : الماجستير

اإلعالم وعلوم اإلتصال1

جامعـــة األقصـــى
WWW.ALAQSA.EDU.PS 08-2641601 غـــــــــــــزة  -   خـــــــــانيـــونــــــس

AL-AQSA UNIVERSITY
جامعة األقصى

جامعـــة األقصـــى
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AL-AQSA UNIVERSITY
جامعة األقصى
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كلية / التربية البدنية والرياضة

الدرجة العلمية : البكالوريوس

التدريب الرياضي2التربية الرياضية1

الدرجة العلمية : الماجستير

التربية الرياضية1

كلية / الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

الدرجة العلمية : البكالوريوس

تكنولوجيا المعلومات التطبيقية2علم الحاسوب1

تكنولوجيا الشبكات والهواتف النقالة3

الدرجة العلمية : الماجستير

السيبرمادية1

دائرة التعليم المستمر

الدرجة العلمية : دبلوم مهني متخصص

الصحة النفسية واالجتماعية2إدارة المنظمات غير الحكومية1

العالقات العامة واإلعالم4السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب3

إدارة وتنمية الموارد البشرية6الثقافة العمالية5

فنون اإلذاعة والتلفزيون8العالج الوظيفي7
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AL-AQSA UNIVERSITY
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كلية / اآلداب

الدرجة العلمية : البكالوريوس

التاريخ واآلثار2التاريخ1

 رئيسي الجغرافيا فرعي نظم4الجغرافيا3
المعلومات الجغرافية

الصحافة واإلعالم6الخدمة االجتماعية5

 صحافة وإعالم فرعي تكنولوجيا اإلذاعة7
والتلفزيون

اإلعالم الرقمي8

لغة انجليزية فرعي ترجمة10اللغة االنجليزية9

اللغة العربية فرعي الصحافة12اللغة العربية11

تاريخ فرعي دراسات إسرائيلية14اللغة العربية فرعي التدقيق اللغوي13

الدرجة العلمية : الماجستير

الجغرافيا2التاريخ1

الصحافة4الخدمة االجتماعية3

اللغة العربية6اللسانيات والترجمة5

الدرجة العلمية : الدكتوراه

اللغة العربية1
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الجامعة اإلسالمية
WWW.IUGAZA.EDU.PS 08-2644400 غـــــــــــــزة  -   خـــــــــانيـــونــــــس

الجامعة اإلسالمية
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11

كلية / االقتصاد والعلوم اإلدارية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

اإلقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المال2االقتصاد فرعي اإلحصاء التطبيقي1

إدارة األعمال4االقتصاد والعلوم السياسية3

المحاسبة فرعي تكنولوجيا المعلومات6المحاسبة5

التسويق والتجارة االلكترونية8العلوم المالية والمصرفية7

العلوم السياسية واإلعالم9

الدرجة العلمية : الماجستير

إدارة األعمال2اقتصاديات التنمية1

إدارة األزمات والكوارث4المحاسبة والتمويل3

اإلدارة الصحية6الدراسات االقليمية والدولية5

الدرجة العلمية : دكتوراه

العلوم اإلدارية والمالية1
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كلية / التربية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي2علم النفس1

 التربية تخصص التاريخ وأساليب3
تدريسه

 التربية تخصص الجغرافيا وأساليب4
تدريسها

 التربية تخصص اللغة االنجليزية5
وأساليب تدريسها

 التربية تخصص اللغة العربية وأساليب6
تدريسها

 التربية تخصص الحاسوب وأساليب7
تدريسه

 التربية تخصص الرياضيات وأساليب8
تدريسها

 التربية تخصص الفيزياء وأساليب9
تدريسها

 التربية تخصص الكيمياء وأساليب10
تدريسها

 التربية تخصص األحياء وأساليب11
تدريسها

التربية تخصص المرحلة األساسية12

التربية تخصص تعليم التربية اإلسالمية14التربية تخصص تعليم اجتماعيات13

التربية تخصص تعليم اللغة العربية16التربية تخصص تعليم اللغة االنجليزية15

التربية تخصص تعليم العلوم18التربية تخصص تعليم الرياضيات17

 التربية تخصص تعليم العلوم19
والتكنولوجيا

الدرجة العلمية : دبلوم تربية

التأهيل التربوي / عام1

الدرجة العلمية : الماجستير

الصحة النفسية المجتمعية2علم النفس1

المناهج وطرق التدريس4أصول التربية2

الطفولة المبكرة5

الدرجة العلمية : الدكتوراه

الفلسفة في اإلدارة التربوية2مناهج وطرق تدريس1

اإلرشاد التربوي والنفسي4الصحة النفسية المجتمعية3
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كلية / الشريعة والقانون

الدرجة العلمية : البكالوريوس

الشريعة اإلسالمية2الشريعة والقانون1

 الشريعة اإلسالمية فرعي فتوى3
وتحكيم

الدرجة العلمية : ماجستير

الحديث الشريف وعلومه2التفسير وعلوم القرآن1

العقيدة اإلسالمية3

كلية / أصول الدين

الدرجة العلمية : البكالوريوس

الدعوة واإلعالم2أصول الدين ) عام (1

الدرجة العلمية : ماجستير

القانون العام2الفقه والتشريع1

الدرجة العلمية : الدكتوراه

أصول الدين1

الدرجة العلمية : الدبلوم العالي

الدراسات اإلسالمية1

الدرجة العلمية : الدبلوم العالي

الصحة النفسية والمجتمعية2اإلدارة التربوية1

اإلرشاد النفسي والتربوي3
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كلية / العلوم

الدرجة العلمية : البكالوريوس

رئيسي الرياضيات فرعي اإلحصاء2الرياضيات1

اإلحصاء التطبيقي4رئيسي الرياضيات فرعي الكمبيوتر3

رئيسي الكيمياء فرعي الكيمياء الحيوية6الكيمياء5

األحياء8الكيمياء الحيوية7

اإلنتاج النباتي10التكنولوجيا الحيوية9

الجيولوجيا12الفيزياء11

علوم البحار14علوم األرض والبيئة13

كلية / الهندسة

الدرجة العلمية : البكالوريوس

الهندسة المدنية2الهندسة المعمارية1

الهندسة الصناعية4الهندسة البيئية3

الهندسة الميكانيكية6الهندسة الكهربائية5

هندسة النظم الذكية8هندسة الحاسوب7

الدرجة العلمية : الماجستير

الكيمياء2الرياضيات1

التكنولوجيا الحيوية4العلوم الحياتية3

العلوم البيئية6الفيزياء5

الدرجة العلمية : دكتوراه

الرياضيات1
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15

الدرجة العلمية : الماجستير

الهندسة المدنية2الهندسة المعمارية1

جيوماتكس4هندسة مصادر المياه3

الهندسة الكهربائية6هندسة الميكاترونكس5

هندسة الحاسوب7

الدرجة العلمية : الدكتوراه

هندسة الحاسوب2تكنولوجيا المياه1

كلية / تكنولوجيا المعلومات

الدرجة العلمية : البكالوريوس

تطوير البرمجيات2تكنولوجيا المعلومات1

تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير 4علم الحاسوب3
الويب

 الحوسبة المتنقلة وتطبيقات األجهزة5
الذكية

الدرجة العلمية : الماجستير

تكنولوجيا المعلومات1
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الدرجة العلمية : الماجستير

تمريض العناية الحثيثة2الصحة النفسية المجتمعية التمريضي1

كلية / العلوم الصحية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

البصريات2العلوم الطبية المخبرية1

العالج الطبيعي3

الدرجة العلمية : الماجستير

مكافحة العدوى2العلوم الطبية المخبرية1

الدرجة العلمية : دبلوم عالي

اإلشراف السريري على أقسام األمومة1

كلية / التمريض

الدرجة العلمية : البكالوريوس

القبالة2التمريض1

كلية / الطب

الدرجة العلمية : البكالوريوس

الطب البشري1
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عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

الدرجة العلمية : دبلوم مهني متخصص

إدارة مؤسسات المجتمع المدني2إدارة الجودة1

الريادة وتطبيقات األعمال4التجارة الخارجية وإدارة األعمال الدولية3

التسويق الرقمي6العلوم المالية والمصرفية5

التخدير واإلنعاش لألطباء8اإلعالم الجديد7

علم الوالدة والصحة اإلنجابية10صحة وتغذية الطفل لألطباء9

طب الطوارئ12االوعية الدموية11

السياحة والسفر14الدعم النفسي واإلرشاد13

اللغة االنجليزية16الترجمة15

المباني الموفرة للطاقة18اللغة العبرية17

تكنولوجيا اإلبداع20الوقاية والسالمة والصحة المهنية19

صيانة الحاسوب واألجهزة الذكية22صناعة األفالم21

تحليل البيانات الضخمة24تصميم وتطوير الويب23

تمريض العناية الحثيثة25

إختــر
تخصصك 
المنــاسب

دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022  
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كلية / اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

اللغة االنجليزية/ فرعي لغة فرنسية2اللغة االنجليزية وآدابها1

علم اجتماع/ فرعي علوم سياسية4اللغة العربية وآدابها3

علم اجتماع/ فرعي خدمة اجتماعية6علم اجتماع/ فرعي علم نفس5

تاريخ / فرعي علوم سياسية8التاريخ7

الجغرافيا / فرعي الخرائط والمساحة10الجغرافيا9

اإلعالم واالتصال الجماهيري12الجغرافيا / فرعي تخطيط11

 اعالم واتصال جماهيري فرعي لغة14رئيسي اللغة العربية فرعي اإلعالم13
انجليزية

اللغة االنجليزية فرعي ترجمة16علوم سياسية فرعي اعالم15

الخدمة اإلجتماعية17

كلية / االقتصاد والعلوم اإلدارية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

االقتصاد2العلوم السياسية1

اإلحصاء التطبيقي4اإلحصاء3

إدارة األعمال6المحاسبة5

الدرجة العلمية : الماجستير

اللغة العربية وآدابها2دراسات الشرق األوسط1

الجغرافيا3

جامعـــة األزهــــــر
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الدرجة العلمية : الماجستير

االقتصاد2اإلحصاء1

المحاسبة4إدارة األعمال3

العلوم السياسية5

الدرجة العلمية : الدكتوراه

العلوم اإلدارية والمالية1

كلية / التربية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

التربية تخصص المرحلة األساسية 1
التربية تخصص تعليم التربية اإلسالمية2األولى

 التربية تخصص اللغة العربية وأساليب3
 التربية تخصص اللغة االنجليزية4تدريسها

وأساليب تدريسها

 التربية تخصص الفيزياء وأساليب5
 التربية تخصص الكيمياء وأساليب6تدريسها

تدريسها

 التربية تخصص األحياء وأساليب7
 التربية تخصص الرياضيات وأساليب8تدريسها

تدريسها

 التربية تخصص التاريخ وأساليب9
 التربية تخصص الجغرافيا وأساليب10تدريسه

تدريسها

التربية الخاصة12اإلرشاد النفسي التربوي11

الدرجة العلمية : الماجستير

أصول التربية2علم النفس1

مناهج وأساليب تدريس3

الدرجة العلمية : دبلوم تربية

التاهيل التربوي / عام1

دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022  
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كلية / العلوم

الدرجة العلمية : البكالوريوس

رياضيات / فرعي حاسوب2الرياضيات1

الكيمياء4رياضيات / فرعي فيزياء3

كيمياء/ فرعي كيمياء غذائية6الكيمياء/ فرعي كيمياء تطبيقية5

العلوم الحياتية8كيمياء / فرعي كيمياء بيئية7

الفيزياء10أحياء/ فرعي أحياء دقيقة9

فيزياء/ فرعي فيزياء طبية12فيزياء/ فرعي فيزياء الكترونيات11

فيزياء/ فرعي تكنولوجيا النانو14فيزياء/ فرعي حاسوب13

جيولوجيا / فرعي مصادر مياه16الجيولوجيا15

جيولوجيا / فرعي جغرافيا18جيولوجيا / فرعي كيمياء17

جيولوجيا / فرعي علوم البيئة20جيولوجيا / فرعي جيولوجيا مساحية19

الدرجة العلمية : البكالوريوس

الفيزياء2الرياضيات1

العلوم الحياتية4الكيمياء3

الدرجة العلمية : الماجستير

القانون العام2القانون الخاص1

كلية / القانون

الدرجة العلمية : البكالوريوس

القانون1

جامعـــة األزهــــــر
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كلية / الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

الدرجة العلمية : البكالوريوس

علوم الحاسوب2نظم المعلومات1

هندسة الميكاترونكس4هندسة أنظمة الحاسوب3

تكنولوجيا المعلومات6هندسة الحاسوب واالتصاالت5

هندسة ومعدات أجهزة طبية8هندسة الطاقة المتجددة7

الوسائط المتعددة التطبيقية9

الدرجة العلمية : الماجستير

علم البيانات2الحوسبة ونظم المعلومات1

كلية / الزراعة والطب البيطري

الدرجة العلمية : البكالوريوس

علوم وتكنولوجيا األغذية2العلوم الزراعية والبيئية 1

اإلنتاج النباتي والوقاية4اإلنتاج الحيواني والدواجن3

الطب البيطري5

الدرجة العلمية : الماجستير

الزراعة تخصص إنتاج حيواني2الزراعة1

الدرجة العلمية : الدكتوراه

الكيمياء1

دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022  
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كلية / الطب

الدرجة العلمية : البكالوريوس

طب األسنان2الطب البشري1

كلية / العلوم الطبية التطبيقية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

التصوير الطبي2العالج الطبيعي1

التمريض4الطب المخبري3

التغذية السريرية5

كلية / الصيدلة

الدرجة العلمية : البكالوريوس

الصيدلة1

الدرجة العلمية : الماجستير

العلوم الصيدالنية2التغذية اإلكلينيكية1

الدرجة العلمية : الماجستير

التصوير الطبي5

الدرجة العلمية : الماجستير

طب األسنان1
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كلية / الشريعة

الدرجة العلمية : البكالوريوس

المصارف اإلسالمية2الشريعة1

كلية / الدراسات العليا والبحث العلمي

الدرجة العلمية : ماجستير

مكافحة العدوى2علوم المياه والبيئة1

ماجستير الخدمة االجتماعية4عالج طبيعي3

دائرة التعليم المستمر

الدرجة العلمية : دبلوم مهني متخصص

العالج الوظيفي2اإلذاعة والتلفزيون1

الدرجة العلمية : الماجستير

الفقه المقارن2الحديث الشريف وعلومه1

الدرجة العلمية : الدكتوراه

تكنولوجيا المياه2الصحة النفسية المجتمعية1

دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022  
23هيئة اإلعتماد والجودة

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر
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كلية / االعالم وتكنولوجيا المعلومات

الدرجة العلمية : البكالوريوس

التعليم االلكتروني2نظم المعلومات االدارية1

اإلعالم واالتصال4الوسائط المتعددة3

 رئيسي اإلعالم واالتصال فرعي وسائط5
متعددة

كلية / الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني

الدرجة العلمية : البكالوريوس

هندسة إدارة اإلنشاء والتشييد2هندسة البرمجيات1

الهندسة المعمارية4الهندسة المدنية3

هندسة معدات طبية5

كلية / إدارة المال واألعمال

الدرجة العلمية : البكالوريوس

إدارة األعمال2المحاسبة1

اإلدارة الصحية3

كلية / القانون

الدرجة العلمية : البكالوريوس

رئيسي قانون / فرعي إدارة أعمال2القانون1

الدرجة العلمية : الماجستير

إدارة األعمال والتخطيط اإلستراتيجي1

جامعـــة فلسطين
WWW.UP.EDU.PS 08-2632001 غــــزة - مدينــة الزهـــراء - خانيــونـــس

دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022  24
هيئة اإلعتماد والجودة



كلية / التربية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

 التربية / معلم المرحلة األساسية العليا2التربية/ معلم المرحلة األساسية الدنيا1
تخصص تعليم اللغة االنجليزية

كلية / الطب وعلوم الصحة

الدرجة العلمية : البكالوريوس

طب االسنان2التغذية الصحية1

دكتور صيدلي4الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية3

التمريض5

كلية / الدراسات المتوسطة

الدرجة العلمية : الدبلوم المتوسط

التمريض2تكنولوجيا الوسائط المتعددة1

العالقات العامة والتسويق4مساعد طبيب أسنان3

اإلدارة وأتمتة المكاتب6المحاسبة المحوسبة5

مساعد قانوني8السكرتاريا الطبية7

مساعد مهندس مدني9

دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022  
25هيئة اإلعتماد والجودة

جامعـــة فلسطين
WWW.UP.EDU.PS 08-2632001 غــــزة - مدينــة الزهـــراء - خانيــونـــس
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دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022 26

كلية / علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

الدرجة العلمية : البكالوريوس

 التصميم الجرافيكي والوسائط2علوم الحاسوب1
المتعددة

كلية / علوم االتصال واللغات

الدرجة العلمية : البكالوريوس

اإلعالم2اللغة االنجليزية والترجمة1

كلية / العلوم اإلدارية والمالية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

المحاسبة2إدارة األعمال1

كلية / القانون

الدرجة العلمية : البكالوريوس

القانون1

كلية / التربية

الدرجة العلمية : الدبلوم المتوسط

 التربية تخصص معلم المرحلة1
 التربية تخصص معلم المرحلة2األساسية العليا / تعليم اللغة العربية

األساسية العليا / تعليم الرياضيات

 التربية تخصص معلم المرحلة3
 التربية تخصص المرحلة األساسية4األساسية العليا / تعليم التكنولوجيا

العليا / تعليم االجتماعيات

 التربية تخصص المرحلة األساسية5
 التربية تخصص المرحلة األساسية6العليا تعليم اللغة اإلنجليزية

الدنيا

غـزة - شارع عون الشوا/ تل الهوى

جامعـــة غــــــــــزة
WWW.UP.EDU.PS 08-2885731
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غـزة - شارع عون الشوا/ تل الهوى

جامعـــة غــــــــــزة
WWW.UP.EDU.PS 08-2885731

الدرجة العلمية : الماجستير

العالقات العامة واالعالم1

الدرجة العلمية : البكالوريوس

هندسة الحاسوب2هندسة مدنية1

التمريض3

الدرجة العلمية : الدبلوم المتوسط

ادارة وأتمتة المكاتب2تربية الطفل1

السكرتارية الطبية4العلوم المالية والمصرفية3

البرمجيات وقواعد البيانات6السكرتارية القانونية5

التصوير السينمائي والمونتاج8العالقات العامة واالعالن7

التسويق االلكتروني10التصميم الجرافيكي9

هندسة مدنية12مساعد صيدلي11

إختــر
تخصصك 
المنــاسب



دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022  
هيئة اإلعتماد والجودة

كلية / القانون

الدرجة العلمية : البكالوريوس

القانون1

كلية / العلوم اإلنسانية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

الصحافة وتكنولوجيا االعالم واالتصال2اللغة االنجليزية1

اللغة االنجليزية فرعي ترجمة4تعليم اللغة االنجليزية3

كلية / هندسة وتكنولوجيا المعلومات

الدرجة العلمية : البكالوريوس

الحوسبة النقالة2هندسة التبريد والتكييف والتدفئة1

الذكاء اإلصطناعي3

كلية / العلوم اإلدارية والمالية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

المحاسبة2إدارة األعمال1

الدرجة العلمية : الماجستير

القانون1

الدرجة العلمية : الماجستير

المحاسبة والتمويل2إدارة األعمال1

جامعـــة اإلســـــراء
WWW.ISRAA.EDU.PS 08-2843433 مــــدينــــــــــــة الــــــــــزهــــــــــــــــــــــــراء
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دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022  
هيئة اإلعتماد والجودة

كلية / العلوم الطبية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

العلوم الطبية المخبرية2التمريض1

العالج الطبيعي4علم النفس اإلكلينيكي3

الدراسات المتوسطة

الدرجة العلمية : دبلوم متوسط

إدارة األعمال2شبكات الحاسوب واالنترنت1

مساعد صيدلي4مساعد عدلي3

المحاسبة التقنية6التمريض5

 تصميم وتطوير صفحات ومواقع8التبريد والتكييف والتدفئة7
االنترنت

تصميم الوسائط المتعددة والمونتاج10إدارة وأتمتة المكاتب9

تكنولوجيا المباني الذكية11

إختــر
تخصصك 
المنــاسب

جامعـــة اإلســـــراء
WWW.ISRAA.EDU.PS 08-2843433 مــــدينــــــــــــة الــــــــــزهــــــــــــــــــــــــراء
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كلية / العلوم التربوية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

تعليم التربية اإلسالمية2المرحلة األساسية األولى1

مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم4تعليم االجتماعيات3

التربية الخاصة6االرشاد والصحة النفسية5

القضاء والسياسة الشرعية7

كلية / التنمية االجتماعية واألسرية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

تنمية المجتمع المحلي2الخدمة االجتماعية1

رعاية الطفل4التعليم النسوي3

األشغال اليدوية5

كلية / العلوم اإلدارية واالقتصادية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

االقتصاد2العلوم المالية والمصرفية1

إدارة األعمال4المحاسبة3

اإلدارة الصحية6التسويق الرقمي5

اإلدارة السياحية التطبيقية8اإلنتاج7

علوم التأمين10اإلدارة والسياسات العامة9

الدرجة العلمية : دبلوم تربية

 التأهيل التربوي في مجال التربية1
 التأهيل التربوي في مجال االرشاد2الخاصة

التربوي والنفسي

التأهيل التربوي عام3

دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022  
هيئة اإلعتماد والجودة
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جامعة القدس المفتوحة
WWW.QOU.EDU.PS 08-2624246 غـزة - الشمال - الوسطى - خانيونس - رفح



كلية / الزراعة

الدرجة العلمية : البكالوريوس

اإلنتاج النباتي والوقاية2الصناعات الغذائية1

التسويق واإلرشاد الزراعي4اإلنتاج الحيواني3

التنمية الريفية5

كلية / اآلداب

الدرجة العلمية : البكالوريوس

اللغة العربية وآدابها2اللغة االنجليزية وآدابها1

كلية / اإلعالم

الدرجة العلمية : البكالوريوس

العالقات العامة واإلعالن2االعالم الجديد1

كلية / التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

أنظمة المعلومات الحاسوبية2تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1

العلوم4الرياضيات3

المكتبات وتقنية المعلومات5

دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022  
هيئة اإلعتماد والجودة

جامعة القدس المفتوحة
WWW.QOU.EDU.PS 08-2624246 غـزة - الشمال - الوسطى - خانيونس - رفح
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كلية / الدراسات العليا

الدرجة العلمية : الماجستير

اللغة العربية وآدابها2اإلرشاد النفسي والتربوي1

الخدمة اإلجتماعية4التربية الخاصة3

القيادة واإلدارة االستراتيجية6اإلدارة واإلشراف التربوي5

إدارة التسويق التطبيقي8اإلدارة والسياسات العامة7

تكنولوجيا المعلومات10المحاسبة والتمويل9

 تعليم اإلجتماعيات )يمنح لألسرى11
 الدعوة اإلسالمية والعالقات الدولية12)فقط

في اإلسالم

 علوم إدارية تخصص إدارة الموارد13
 علوم إدارية تخصص إدارة المؤسسات14البشرية التطبيقية

اإلعالمية

الدرجة العلمية : الدكتوراه

اإلرشاد التربوي والنفسي1

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

الدرجة العلمية : الدبلوم المهني

تأهيل تربوي مهني متخصص2التعليم االلكتروني وتصميم التعليم1

تكنولوجيا المعلومات في التربية4الخدمة اإلجتماعية المدرسية3

السكرتاريا الحديثة وإدارة المكاتب6إدارة المعرفة5

التأمين وإدارة المخاطر8المهارات اإلدارية7

 اإلرشاد والخدمة اإلجتماعية لألطفال9
والمراهقين

32

جامعة القدس المفتوحة
WWW.QOU.EDU.PS 08-2624246 غـزة - الشمال - الوسطى - خانيونس - رفح
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كلية / االقتصاد والعلوم اإلدارية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

إدارة األعمال2المحاسبة1

العلوم السياسية وإعالم3

كلية / اآلداب والعلوم اإلنسانية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

الصحافة واإلعالم2الخدمة االجتماعية1

كلية / التربية

الدرجة العلمية : البكالوريوس

التربية تخصص دراسات إسالمية2تربية تعليم أساسي1

كلية / العلوم الشرطية والقانون

الدرجة العلمية : البكالوريوس

القانون2العلوم الشرطية والقانون1

مجتمع األمة للدراسات المتوسطة للتعليم النظامي

الدرجة العلمية : دبلوم متوسط

 المهن الطبية تخصص السكرتارية2السكرتارية القانونية1
والسجل الطبي

مساعد هندسة السير و المركبات4سكرتارية تنفيذية وإدارة المكاتب3

الدرجة العلمية : دبلوم تربية

الدبلوم العام في التربية1

جامعـــة األمـــــــة
WWW.UOU.EDU.PS 08-2632202 غــــــــــــــزة - مــدينـــــــــــــة الـــــزهــــــــــــراء
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الجامعة اإلسالمية
WWW.IUGAZA.EDU.PS 08-2644400 غـــــــــــــزة  -   خـــــــــانيـــونــــــس

دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022  
هيئة اإلعتماد والجودة

كلية الرباط الجامعية

كلية تنمية القدرات 
الجامعية كلية العودة الجامعية

الكليـــة الجامعيــــة 
للعلوم التطبيقية

كليــــة فلسطيــــن 
التقنية - دير البلح

الكليــــــــة الجامعيــــــــة 
للعلوم والتكنولوجيا

كلية فلسطين 
للتمريض - خانيونس

الـــدعــــــــــــوة كليـــــــــة 
اإلسالميـــــــــــــــة

الكلية العربية الجامعية 
للعلوم التطبيقية

الكليــات الجامعية

34



دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022  
هيئة اإلعتماد والجودة

الجامعة اإلسالمية
WWW.IUGAZA.EDU.PS 08-2644400 غـــــــــــــزة  -   خـــــــــانيـــونــــــس

الجامعة اإلسالمية
WWW.IUGAZA.EDU.PS 08-2644400 غـــــــــــــزة  -   خـــــــــانيـــونــــــس

الدرجة العلمية : البكالوريوس

اإلدارة اإللكترونية2التربية التكنولوجية1

اإلدارة الفندقية والسياحية4هندسة أنظمة الحاسوب3

اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني6علوم التغذية والصحة العامة5

تكنولوجيا الويب وأمن المعلومات7

الدرجة العلمية : الدبلوم المتوسط

المحاسبة والتأمين2اإلعالن والتسويق1

البرمجيات وقواعد البيانات4إدارة وأتمتة المكاتب3

تصميم وتطوير مواقع االنترنت6التكنولوجيا بالحاسوب5

التركيبات الكهربائية8اإلعالم الرقمي7

اإلتصاالت السلكية والالسلكية10التربية الموسيقية9

 الوسائط المتعددة والتصميم11
الوسائط المتعددة والرسوم المتحركة12الجرافيكي

الكهروميكانيك14تصميم األزياء وتصنيع المالبس13

مساعد مهندس في التبريد والتكييف16تكنولوجيا التحكم الصناعي15

فنون التلفزيون18الصيانة اإللكترونية17

إدارة اإليواء20إدارة الطعام والشراب19

التسويق الرقمي21

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 WWW.ACAS.EDU.PSغــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر 08-2055123 دير البلح / غزة - أبراج المقوسي

كلية فلسطين التقنية - دير البلح
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غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

الكلية الجامعية للعلوم و التكنولوجيا
WWW.CST.PS 08-2054663 خان يونس

الدرجة العلمية : البكالوريوس

العلوم الطبية المخبرية2التغذية وتكنولوجيا الغذاء1

تكنولوجيا المعلومات4هندسة المباني3

تكنولوجيا الوسائط المتعددة6إدارة األعمال والتجارة االلكترونية5

الحوسبة التطبيقية8هندسة أنظمة الحاسوب7

الدرجة العلمية : الدبلوم المتوسط

التسويق وإدارة المنتجات2اإلدارة المالية والمصرفية1

إدارة أعمال4المحاسبة3

السكرتارية والسجل الطبي6إدارة وأتمتة المكاتب5

المختبرات الطبية8الصيدلة7

المراقبة الصحية10التصميم الجرافيكي9

الهندسة المدنية12التصميم الداخلي ) الديكور (11

تكنولوجيا األجهزة المكتبية14الهندسة المعمارية13

هندسة التبريد والتكييف16تكنولوجيا الطاقة الشمسية15

إدارة وتطوير مواقع االنترنت18البرمجيات وقواعد البيانات17

شبكات الحاسوب واالنترنت20تكنولوجيا الوسائط المتعددة19

هندسة الحاسوب22شبكات الحاسوب والدعم الفني21

تطوير تطبيقات األجهزة الذكية23

دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022  36
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الدرجة العلمية : البكالوريوس

القبالة2التمريض1

الدرجة العلمية : الدبلوم المهني

القبالة1

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 WWW.PCN.GOV.PSغــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر 08-2038115 خانيونس - الفخاري

كلية فلسطين للتمريض

الدرجة العلمية : البكالوريوس

الدعوة اإلسالمية1

الدرجة العلمية : الدبلوم المتوسط

الدراسات اإلسالمية1

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

كلية الدعوة اإلسالمية
WWW.PALWAKF.PS 08-2539180 شمال غزة  / دير  البلح
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الجامعة اإلسالمية
WWW.IUGAZA.EDU.PS 08-2644400 غـــــــــــــزة  -   خـــــــــانيـــونــــــس

الجامعة اإلسالمية
WWW.IUGAZA.EDU.PS 08-2644400 غـــــــــــــزة  -   خـــــــــانيـــونــــــس
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08-2644400

غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر
الدرجة العلمية : البكالوريوس

المحاسبة التطبيقية2اإلدارة التكنولوجية1

التمريض4الوسائط المتعددة3

نظم المعلومات الجغرافية التطبيقية6اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال5

هندسة أمن المعلومات السيبراني8هندسة التشييد وإدارة المشاريع7

تصميم وبرمجة تطبيقات الموبايل10التربية األساسية األولى9

علم البيانات والذكاء اإلصطناعي11

الدرجة العلمية : الدبلوم المتوسط

المحاسبة2التسويق االكتروني1

التخدير واإلنعاش4إدارة وأتمتة المكاتب3

السكرتاريا والسجل الطبي6التمريض5

فني عمليات8تمريض النساء والوالدة7

الخدمة االجتماعية10علوم أسرية9

السكرتاريا والدراسات القانونية12العالقات العامة واإلعالن11

صناعة المحتوى اإلعالمي14إعالم رقمي13

تأهيل دعاة ومحفظين16أمن المؤسسات15

فني مبيعات18مساعد قانوني17

التربية الرياضية20تصميم األزياء وتصنيع المالبس19

صيانة األجهزة الذكية22تربية الطفل21

الديكور الداخلي24مساعد طبيب أسنان23

الكهروميكانيك26الزراعة25

الهندسة المعمارية28الهندسة المدنية27

هندسة المساحة30هندسة الكترونيات السيارات29

 اإلشراف وإدارة الحضانات ورياض31
 مساعد مهندس زراعي - إنتاج حيواني -32األطفال

إنتاج نباتي

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
WWW.UCAS.EDU.PS 08-2624999 غـزة  - تل الهوا -  شارع عون الشوا
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الجامعة اإلسالمية
WWW.IUGAZA.EDU.PS 08-2644400 غـــــــــــــزة  -   خـــــــــانيـــونــــــس

الجامعة اإلسالمية
WWW.IUGAZA.EDU.PS 08-2644400 غـــــــــــــزة  -   خـــــــــانيـــونــــــس

39393939

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
WWW.UCAS.EDU.PS 08-2624999 غـزة  - تل الهوا -  شارع عون الشوا

الجامعة اإلسالمية
WWW.IUGAZA.EDU.PS 08-2644400 غـــــــــــــزة  -   خـــــــــانيـــونــــــس

الدرجة العلمية : الدبلوم المهني

اللغة اإلنجليزية العامة2الرسوم المتحركة1

فني ألمونيوم4صيانة الهواتف الذكية3

فني ناقل الحركة - جير5

تحلية ومعالجة المياه34هندسة التبريد والتكييف33

الفنون والحرف اليدوية36الصناعات الغذائية والتجارية35

تكنولوجيا األجهزة الطبية38تكنولوجيا األجهزة اإلكترونية37

صيانة الحاسب اآللي40شبكات الحاسوب واإلنترنت39

فني مختبر علوم42فني المصاعد الكهربائية41

تصميم وتطوير مواقع اإلنترنت44البرمجيات وقواعد البيانات43

تصميم وبرمجة ألعاب الموبايل46تكنولوجيا الوسائط المتعددة45

نظم المعلومات الجغرافية48علم المكتبات وإدارة المعلومات47

تكنولوجيا الطاقة الشمسية50التأهيل المجتمعي49

عالج النطق ومشاكل الكالم52العالج الطبيعي51

أمن المعلومات53

الجامعة اإلسالمية
WWW.IUGAZA.EDU.PS

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
WWW.UCAS.EDU.PS 08-2624999 غـزة  - تل الهوا -  شارع عون الشوا
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الدرجة العلمية : البكالوريوس

القانون والعلوم األمنية1

الدرجة العلمية : الدبلوم المتوسط

العلوم األمنية1

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS WWW.AUC.EDU.PSغــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر غزة - الرمال - مقابل الجوازات

كلية العودة الجامعية
08-2823913

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

كلية الرباط الجامعية
WWW.RUC.EDU.PS 08-2641062 غزة - بالقرب من دوار انصار

الدرجة العلمية : البكالوريوس

المالحة البحرية2القانون والعلوم الشرطية1

الدرجة العلمية : الدبلوم المتوسط

العلوم الشرطية1

الدرجة العلمية : الدبلوم المهني

علوم الشرطة لضباط اإلختصاص1

دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022  
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الدرجة العلمية : البكالوريوس

القانون2إدارة األعمال1

الدرجة العلمية : الدبلوم المتوسط

إدارة وأتمتة المكاتب2التمويل وإدارة المشاريع1

الهندسة المعمارية4علوم التجارة اإللكترونية3

السكرتارية الطبية6هندسة التكييف والتبريد5

البرمجيات وقواعد البيانات8تمريض7

الوسائط المتعددة9

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 WWW.ACAS.EDU.PSغــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر 08-2055123 رفـــــــــــــــــــــــــح

الكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقية

الدرجة العلمية :البكالوريوس

التربية الخاصة وإعادة التأهيل1

الدرجة العلمية : الدبلوم المتوسط

مترجم لغة االشارة2التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة1

فني األسعاف والطوارئ3

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

كلية تنمية القدرات
WWW.ADC.EDU.PS 0599065032 خانيونس - حي األمل



كلية الدراسات المتوسطة 
جامعة األزهر - غزة

كلية مجتمع غزة -الوكالة

كليـــة مجتمع غـــــزة 
للدراسات السياحية والتطبيقية

كلية تدريب خان يونس

كليــة مجتمع األقصى للدرسات المتوسطة
AL-AQSA Community College Intermediate Studies

كليــات المجتمــع المتوسطة

42

Al-Zaytouna College for Science and Development

دليل البرامج األكاديمية المعتمدة 2022  42
هيئة اإلعتماد والجودة



الدرجة العلمية : دبلوم متوسط

صيانة الحاسب اآللي2البرمجيات وقواعد البيانات1

إلكترونيات  صناعية4الدعم الفني3

هيدروليك والنيوماتك6تكنولوجيا الهواتف النقالة5

التصميم الجرافيكي للفضائيات8التصميم والمونتاج7

العالقات العامة10تكنولوجيا الصحافة9

السكرتاريا القانونية12العلوم السياسية11

إدارة األعمال14المحاسبة13

التمريض العام16إدارة وأتمتة المكاتب15

القبالة/ تمريض نساء ووالدة18السكرتارية والسجل الطبي17

فني عمليات20فنى مختبرات طبية19

فني أسنان22فني مختبر علوم21

الدرجة العلمية : دبلوم متوسط

إدارة المنظمات غير الحكومية2إدارة األعمال1

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت4السكرتارية الدولية3

العالقات العامة واإلعالم6الصحافة اإللكترونية5

العالج الوظيفي8السياحة والفندقة7

الوسائط المتعددة10تربية الطفل9

العلوم المالية والمصرفية12برمجة الهواتف الذكية11

أمن المعلومات14علوم التربية البدنية13

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

كلية مجتمع االقصى للدرسات المتوسطة
https://cc.alaqsa.edu.ps 08-2862332 غــــــــــــــــــــزة / خــــــــــــــــانيونـــــــــــــــــــس

كليــة مجتمع األقصى للدرسات المتوسطة
AL-AQSA Community College Intermediate Studies
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جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

كلية الدراسات المتوسطة - األزهر
WWW.CIS.EDU.PS 08-2641895 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر



الدرجة العلمية : دبلوم متوسط

السكرتاريا التنفيذية2التجارة وإدارة المكاتب1

الصحة والسالمة4التصنيع الغذائي3

هندسة مدنية6العالج الطبيعي5

تصميم األزياء وتصنيع المالبس8هندسة معمارية7

البرمجيات وقواعد البيانات10التصميم الجرافيكي9

التكنولوجيا بالحاسوب12اإلتصاالت السلكية والالسلكية11

شبكات الحاسوب واالنترنت14إلكترونيات والتحكم المحوسب13

هندسة ميكانيكية16الميكاترونكس15

الدرجة العلمية : دبلوم متوسط

تجارة وإدارة مكاتب2إدارة أعمال الكترونية1

تمريض طوارئ4اإلعالم والعالقات العامة3

إلكترونيات السيارات6مساعد إداري صحي5

تكنولوجيا اإلتصاالت والشبكات7

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

كلية تدريب خان يونس
WWW.KYTC.UNRWA.PS 08-2032006 خانيونس - غرب حي األمل

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

كلية الدراسات المتوسطة - األزهر
WWW.CIS.EDU.PS 08-2641895 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

كلية مجتمع / تدريب غزة - الوكالة
WWW.GTC.EDU.PS 08-2887143 غــــزة - شـــــــارع الصناعـــة
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الدرجة العلمية : دبلوم متوسط

إدارة الفنادق2السياحة والسفر1

إدارة األعمال4اإلدارة وأتمتة المكاتب3

محاسبة6إدارة الكترونية5

برمجة وصيانة الهواتف الذكية8تربية طفل7

تكنولوجيا االعالم وتقنياته10أنظمة هندسة الحاسوب9

تصميم داخلي12مساعد عدلي11

الدرجة العلمية : دبلوم مهني

التصميم الداخلي والديكور2التبريد والتكييف1

جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية
WWW.GCCTS.EDU.PS 08-2887143 غــــزة - شـــــــارع الصناعـــة
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جامعـــة األزهــــــر
WWW.ALAZHAR.EDU.PS 08-2641884 غــــزة - شــــارع جمــال عبــد النــاصـــر

كلية الزيتونة للعلوم والتنمية
WWW.ZAYTONA.EDU.PS 08-2072288 خانيونس

الدرجة العلمية : دبلوم متوسط

الدراسات اإلسرائيلية واللغة العبرية2تربية طفل تخصص تعليم أساسي1

الدراسات القانونية والقضائية4الدراسات اإلسالمية3

إدارة المؤسسات6السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب5

Al-Zaytouna College for Science and Development
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الهيئــة الوطنيـة لالعتمــاد والجـودة 
والنوعية لمؤسسات التعليم العالي

دولـــــــــــــــــــة فلسطيـــــــــــــن
وزارة التربية والتعليم العالي

08-2641297 / 08-2641308WWW.MOHE.PS 08-2641289 /

وزارة التـربيــــــة والتعليـــــــم العـالــــــــــــي  |  فلسطيـــــــــــــن - غــــــــــــــــــزة - تــــــــل الهــــــــــــــــوا

دليل البرامج
األكاديمية المعتمدة 
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