
 

 
  
 دولة فلسطين             

 وزارة التربية والتعـليم          

  

State of Palestine 

 Ministry of Education 

 

 

Ramallah P.O. Box (576)  هللا ص.ب. رام Fax (+970-2-2983222)  فاكس Tel. (+970-2-2983256/7)  هاتف 

www.moehe.gov.ps  
 

 والمساند   األكاديميالتخصصات المعتمدة في المسار  1

 واملساند  التخصصات املعتمدة يف املسار األكادميي
 2023/2024للعام الدراسي 

 الصفوف اليت تدرس املؤهل  التخصص املبحث

 اجتماعيات 

 بكالوريوس اجتماعيات 

 يدرس الصفوف
5-9 

 
 

 بكالوريوس أساليب تدريس االجتماعيات 
 بكالوريوس االجتماعيات اتريخ وأساليب تدريس 

 بكالوريوس تعليم االجتماعيات 
 بكالوريوس ختصصات التاريخ واجلغرافيا مع أتهيل تربوي 

 بكالوريوس معلم جمال اجتماعيات 

 بكالوريوس تعليم التاريخ واجلغرافيا 
 بكالوريوس تعليم اجتماعيات  -معلم املرحلة االساسية العليا

 بكالوريوس واجلغرافيا وأساليب تدريسهما التاريخ 
 بكالوريوس مواد اجتماعية  -تعليم أساسي 
 بكالوريوس تعليم التاريخ واجلغرافيا  -مرحلة أساسية عليا

 بكالوريوس تدريس الدراسات اإلجتماعية 

 أحياء 

 بكالوريوس أحياء

 يدرس الصفوف
10-12 

)بغض النظر عن عدد  
 احلصص(

ابستكمال  ويسمح 
النصاب للمرحلة  

 األساسية العليا 

 بكالوريوس االحياء البيوتكنولوجيا 
 بكالوريوس أحياء وأساليب تدريسها 
 بكالوريوس أساليب تدريس احياء 

 بكالوريوس االحياء والتقنيات احليوية 
 بكالوريوس االحياء والكيمياء وأساليب تدريسهما 

 بكالوريوس بيولوجيا 
 بكالوريوس تكنولوجية حيوية وهندسة جينات 

 بكالوريوس علوم حياتية 
 بكالوريوس العلوم احلياتية والتقنيات احليوية 
 بكالوريوس التقاانت احليوية واهلندسة الوراثية 

 بكالوريوس االحياء الدقيقة التطبيقية 
 بكالوريوس التقاانت احليوية 

 بكالوريوس االحياء واجليولوجيا 
 بكالوريوس علم احلياة البيولوجية 

http://www.mohe.gov.ps/
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 بكالوريوس االحياء التطبيقية 
 بكالوريوس االحياء /مسار التكنولوجيا احليوية 

 بكالوريوس التكنولوجيا احليوية 
 بكالوريوس فزيولوجيا عامة 

 بكالوريوس األحياء/ مسار العلوم الطبية املخربية 
 بكالوريوس األحياء البحرية 

 بكالوريوس تكنولوجيا املختربات الطبية 

 إرشاد تربوي 

  بكالوريوس فأعلى  إرشاد 
 بكالوريوس فأعلى  إرشاد تربوي 
 بكالوريوس فأعلى  إرشاد نفسي 

 بكالوريوس فأعلى  اإلرشاد الرتبوي والنفسي 
 بكالوريوس فأعلى  اإلرشاد والصحة النفسية 

 بكالوريوس فأعلى  توجيه وإرشاد 
 بكالوريوس فأعلى  خدمة اجتماعية 
 بكالوريوس فأعلى  علم نفس تربوي 

 بكالوريوس فأعلى  علم نفس فرعي إرشاد نفسي 
 بكالوريوس فأعلى  علم نفس

 بكالوريوس فأعلى  واخلدمة االجتماعية  اجتماععلم 
 بكالوريوس فأعلى  جتماعية االتنمية االجتماعية واألسرية تركيز خدمة 

 بكالوريوس فأعلى  فرعي إرشاد   /علم نفسي 
 بكالوريوس فأعلى  فرعي تربية   /علم نفسي 

 بكالوريوس فأعلى  اإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي
 بكالوريوس علم اجتماع مسار اخلدمة االجتماعية 

 بكالوريوس العلوم االسرية 
 بكالوريوس علم االجتماع 

 بكالوريوس االرشاد املدرسي 

الرتبية الدينية  
 املسيحية

 بكالوريوس تربية مسيحية 

 
 دبلوم تربية دينية مسيحية مع بكالوريوس تربية أوماجستري تربية 

 

 بكالوريوس كتاب مقدس مسيحي 
 بكالوريوس الهوت

 بكالوريوس الدراسات الدينية 

http://www.mohe.gov.ps/
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 اتريخ

 يدرس الصفوف بكالوريوس التاريخ العريب االسالمي 
10-12 

)بغض النظر عن عدد 
 احلصص(

ويسمح ابستكمال  
النصاب للمرحلة  

 األساسية العليا 

 بكالوريوس التاريخ واجلغرافيا وأساليب تدريسهما 
 بكالوريوس اتريخ

 بكالوريوس اتريخ وآاثر 
 بكالوريوس اتريخ وأساليب تدريس االجتماعيات 

 بكالوريوس تعليم التاريخ واجلغرافيا 
 بكالوريوس اتريخ/ فرعي علوم سياسية 

 تربية اسالمية

 بكالوريوس أصول الدين 

 يدرس الصفوف
10-12 

)بغض النظر عن عدد 
 احلصص(

ويسمح ابستكمال  
النصاب للمرحلة  

 العليا األساسية 

 بكالوريوس الدعوة االسالمية 
 بكالوريوس الفقه والتشريع 

 بكالوريوس والقانون  هالفق
 بكالوريوس القرآن الكرمي و الدراسات االسالمية 

 بكالوريوس القرآن الكرمي و السنة 
 بكالوريوس تربية إسالمية 

 بكالوريوس دراسات اسالمية معاصرة
 بكالوريوس الدين دعوة واصول 

 بكالوريوس شريعة إسالمية
 بكالوريوس شريعة وأساليب  تدريس الرتبية االسالمية 

 بكالوريوس شريعة ومصارف اسالمية 
 بكالوريوس واصوله هالفق

 بكالوريوس دراسات اسالمية 
 بكالوريوس القضاء الشرعي 

 بكالوريوس الدعوة اإلسالمية املعاصرة 
 بكالوريوس املصارف االسالمية 
 بكالوريوس الشريعة والقانون

تربية اسالمية 
 أساليب 

 بكالوريوس أساليب  تدريس الرتبية االسالمية 

 يدرس الصفوف
5-9 

 

 بكالوريوس اللغة العربية وتربية اسالمية وأساليب تدريسهما 
 بكالوريوس تعليم الرتبية االسالمية 

 بكالوريوس تعليم الرتبية اإلسالمية - معلم املرحلة االساسية العليا
 بكالوريوس هيل تربوي مع أت ة ختصصات الرتبية االسالمي

 بكالوريوس معلم جمال شريعة 
 بكالوريوس تعليم اللغة العربية والرتبية االسالمية 
 بكالوريوس دراسات إسالمية وأساليب تدريسها 

  

http://www.mohe.gov.ps/
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 تكنولوجيةتربية  

 بكالوريوس أساليب تدريس الرتبية التكنولوجية 

 يدرس الصفوف
5-9 

 بكالوريوس أساليب تدريس حاسوب 
 بكالوريوس برجميات وقواعد بياانت 

 بكالوريوس تربية تكنولوجية 
 بكالوريوس تربية تكنولوجية فرعي حاسوب 
 بكالوريوس تربية تكنولوجية/ فرعي رايضيات 

 بكالوريوس تعليم التكنولوجيا 
 بكالوريوس تكنولوجيا حاسوب 

 بكالوريوس حاسوب تربية 
 بكالوريوس تعليم التكنولوجيا - معلم املرحلة االساسية العليا

 بكالوريوس التكنولوجيا وأساليب تدريسها 
 بكالوريوس ختصصات مبحث تكنولوجيا املعلومات 

 بكالوريوس االتصاالت 
 بكالوريوس التكنولوجيا والعلوم التطبيقية وأساليب تدريسها 

 بكالوريوس الكمبيوتر التعليمي 

 تربية فنية

 الفنون االسالمية التقليدية 

أو بكالوريوس مع شامل دبلوم  حسب االحتياج 

 تربية فنية 
 خزف

 خزف وزجاج 
 فنون تشكيلية 
 تصويرفنون تشكيلية / 

 فنون تطبيقية 
 فنون مجيلة 

 فنون وجرافيكس 
 رسم والوسائط املتعددة 

 الرسم و التصوير 
 فن اخلزف
 التصوير

 الوسائط املتعددة/اجلرافيكس
 الفنون التشكيلية املعاصرة 

 التصميم اجلرافيكي 
  

http://www.mohe.gov.ps/
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 تربية موسيقية 

 تربية موسيقية 

بكالوريوس  أو مع الشامل دبلوم  حسب االحتياج 
 علم املوسيقى 

 املوسيقى
 اداء موسيقي 

 املوسيقى العربية

 تكنولوجيا املعلومات 

 بكالوريوس التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 

10-12 
)بغض النظر عن  

 عدد احلصص(
ويسمح 

ابستكمال  
النصاب للمرحلة  

 األساسية العليا 

 بكالوريوس املعلومات احلاسوبيةانظمة 
 بكالوريوس برجمة حاسوب

 بكالوريوس تكنولوجيا املعلومات
 بكالوريوس تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت 

 بكالوريوس تكنولوجيا الوسائط املتعددة 
 بكالوريوس تكنولوجيا حاسوب

 بكالوريوس حاسب الكرتوين
 بكالوريوس حاسوب إلكرتوين
 بكالوريوس علم احلاسوب 

 بكالوريوس كمبيوتر
 بكالوريوس نظم معلومات 

 بكالوريوس العلوم التطبيقية ختصص الكرتونيات تطبيقية

 بكالوريوس احلوسبة التطبيقية 
 بكالوريوس احلوسبة العلمية

 بكالوريوس تكنولوجيا تطبيقية وصناعية 
 بكالوريوس االتصاالت تكنولوجيا 

 بكالوريوس تكنولوجيا الويب 
 بكالوريوس تقنية املعلومات

 بكالوريوس االلكرتونيات تطبيقية
 بكالوريوس تكنولوجيا املعلومات دراسات ثنائية

 بكالوريوس أنظمة املعلومات احملوسبة
 بكالوريوس أنظمة وتكنولوجيا االتصاالت 

http://www.mohe.gov.ps/
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 جغرافيا 

 بكالوريوس أساليب تدريس جغرافيا 
10-12 

)بغض النظر عن 
 عدد احلصص(

ويسمح ابستكمال  
النصاب للمرحلة  

 األساسية العليا 

 بكالوريوس التاريخ واجلغرافيا وأساليب تدريسهما 
 بكالوريوس تعليم التاريخ واجلغرافيا 

 بكالوريوس جغرافيا 
 بكالوريوس جغرافيا ودراسة املدن
 بكالوريوس ية نظم معلومات جغراف 
 بكالوريوس جغرافيا تطبيقية 

 رايضة

 تدريس تربية رايضية أساليب 

بكالوريوس أو  مع الشامل دبلوم  

 
 
 
 

 حسب االحتياج

 التدريب الرايضي
 تربية رايضية 
 تدريسها   تربية رايضية وأساليب

 معلم جمال رايضة
 رايضيأتهيل 

   علوم رايضية  
   إدارة و التدريب الرايضي  

 رايضيات 

 يدرس الصفوف بكالوريوس الرايضيات و أساليب تدريسها 
10-12 

)بغض النظر عن 
 عدد احلصص(

ويسمح ابستكمال  
النصاب للمرحلة  

 األساسية العليا 
 

 

 بكالوريوس رايضيات 
 بكالوريوس رايضيات اقتصادية 

 بكالوريوس تطبيقية رايضيات 
 بكالوريوس رايضيات حموسبة 

 بكالوريوس رايضيات و إحصاء 
 بكالوريوس الرايضيات و الفيزايء وأساليب  تدريسهما 

 دبلوم أتهيل تربوي  الرايضيات مع فرعي تربية أو
 بكالوريوس

  بكالوريوس رايضيات تطبيقية يف االقتصاد  
  بكالوريوس رايضيات معلم اثنوي  

 رايضيات أساليب 

  بكالوريوس أساليب  تدريس رايضيات 
 يدرس الصفوف

5-9 
 

 بكالوريوس الرايضيات و أساليب  تدريسها 
 بكالوريوس الرايضيات و الفيزايء وأساليب  تدريسهما 

 بكالوريوس تعليم الرايضيات و احلاسوب 
 بكالوريوس رايضيات و احلاسوب و أساليب  تدريسها 

 بكالوريوس تعليم الرايضيات  - معلم املرحلة االساسية العليا
 بكالوريوس معلم جمال رايضيات 

http://www.mohe.gov.ps/
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 بكالوريوس تعلم رايضيات  تركيز: /تربية 
  ختصصات مبحث الرايضيات مع فرعي تربية أو

 دبلوم أتهيل تربوي 
 بكالوريوس

 بكالوريوس ختصصات مبحث الرايضيات 
 بكالوريوس الرايضيات واالعالم اآليل ختصص ذكاء صناعي 

 علوم

  بكالوريوس أساليب  تدريس علوم
 
 
 
 
 
 

 يدرس الصفوف
5-9 

 

 بكالوريوس العلوم العامة وأساليب  تدريسها 
 بكالوريوس تعليم العلوم 

 بكالوريوس تعليم العلوم والتكنولوجيا 
 بكالوريوس علوم

 بكالوريوس البيئة علوم االرض و 
 بكالوريوس علوم و تكنولوجيا 
 بكالوريوس معلم جمال علوم
 بكالوريوس تعليم العلوم - معلم املرحلة االساسية العليا

 بكالوريوس تركيز :تعلم العلوم  /الرتبية 
 بكالوريوس املياه والبيئة 

 بكالوريوس علوم وتكنولوجيا البيئة 
 بكالوريوس والتكنولوجيا تعليم العلوم 

 بكالوريوس العلوم احلياتية 
 بكالوريوس اجليولوجية والبيئة 

 بكالوريوس تعليم العلوم 

 الريــادة 
 واألعمال 

 بكالوريوس إدارة 

 يدرس الصفوف
10-12 

)بغض النظر عن 
 عدد احلصص(

ويسمح ابستكمال  
النصاب للمرحلة  

 األساسية العليا 

 بكالوريوس إدارة اعمال
 بكالوريوس إدارة اعمال معاصرة 

 بكالوريوس إدارة النظم وشبكات االعمال 
 بكالوريوس إدارة عامة

 بكالوريوس إدارة ورايدة / إدارة اعمال
 بكالوريوس اقتصاد وعلوم ادارية 

 بكالوريوس نظم املعلومات االدارية 
 بكالوريوس إدارة تقنية فرعي تسويق 

 بكالوريوس اإلدارة الصناعية 
 بكالوريوس اقتصاد االعمال 

 بكالوريوس إدارة اعمال )إدارة وتطوير املوارد البشرية(

http://www.mohe.gov.ps/
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 بكالوريوس إدارة األعمال يف العلوم املالية واملصرفية 
 بكالوريوس إدارة االعمال مسار مالية ومصرفية 

 بكالوريوس تسويق إدارة ورايدة تركيز 
 بكالوريوس إدارة ورايدة 
 بكالوريوس إدارة تقنية 

 بكالوريوس إدارة ورايدة تركيز حماسبة 
 بكالوريوس ادارة ورايدة جمال تركيز اقتصاد 

 بكالوريوس أنظمة معلومات االعمال 
 بكالوريوس علوم جتارية / جتارة دولية 

 بكالوريوس الكرتونية إدارة اعمال وجتارة 
 بكالوريوس ادارة اعمال /نظام دراسات ثنائية 

 بكالوريوس ادارة عمليات / نظم املعلومات االدارية 
 بكالوريوس مسار الرايدة وإدارة املشاريع –ادارة أعمال 

 بكالوريوس نظم معلومات 
 بكالوريوس اإلدارة والرايدة جمال تركيز مالية 

 فيزايء

 بكالوريوس فيزايء 
 يدرس الصفوف

10-12 
)بغض النظر عن 

 عدد احلصص(
ويسمح ابستكمال  
النصاب للمرحلة  

 األساسية العليا 

 بكالوريوس تدريس فيزايء  أساليب
 بكالوريوس الفيزايء فرعي الرايضيات 

 بكالوريوس فيزايء تطبيقية 
 بكالوريوس فيزايء / فرعي الكرتونيات 

 بكالوريوس تدريسهما  زايء وأساليبالفيالرايضيات و 
 بكالوريوس تدريسهما   الكيمياء والفيزايء وأساليب

 بكالوريوس ختصصات الفيزايء
 بكالوريوس احليوية الفيزايء الطبية و 

 كيمياء 

 بكالوريوس تكنولوجيا كيمائية 
 يدرس الصفوف

10-12 
)بغض النظر عن 

 عدد احلصص(
ابستكمال  ويسمح 

النصاب للمرحلة  
 األساسية العليا 

 بكالوريوس تدريسها ب الكيمياء وأسالي
 بكالوريوس كيمياء 

 بكالوريوس كيمياء تطبيقية 
 بكالوريوس كيمياء صناعية 

 بكالوريوس بيوكيمياء 
 بكالوريوس ختصصات الكيمياء 

 بكالوريوس أساليب  تدريس كيمياء 

http://www.mohe.gov.ps/
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 بكالوريوس الكيمياء والفيزايء وأساليب تدريسهما 
 بكالوريوس األحياء والكيمياء واساليب تدريسهما 

 لغة اجنليزية 

 بكالوريوس أدب لغة اجنليزية 

 يدرس الصفوف
10-12 

)بغض النظر عن 
 عدد احلصص(

ويسمح ابستكمال  
النصاب للمرحلة  

 األساسية العليا 

 بكالوريوس واداهبا اللغة اإلجنليزية 
 بكالوريوس اإلجنليزية اللغة 

 بكالوريوس لغة اجنليزية/ ترمجة 
 بكالوريوس اللغة اإلجنليزية التطبيقية 

 بكالوريوس واللغة الفرنسية واداهبما  ة اللغة االجنليزي
 بكالوريوس لغة اجنليزي فرعي فرنسي 
 بكالوريوس ختصصات اللغة اإلجنليزية 

دبلوم أتهيل   اللغة اإلجنليزية مع فرعي تربية أو
 تربوي 

 بكالوريوس

 غة اجنليزية أساليب ل

 بكالوريوس أساليب  تدريس اللغة اإلجنليزية 

 يدرس  الصفوف 
1-9 

 بكالوريوس اللغة اإلجنليزية و أساليب  تدريسها 
 بكالوريوس تعليم اللغة اإلجنليزية 

 بكالوريوس تعليم اللغة اإلجنليزية  - املرحلة االساسية العليامعلم 
 بكالوريوس معلم صف لغة اجنليزية 
 بكالوريوس معلم جمال لغة اجنليزية 

 بكالوريوس ختصصات مبحث اللغة اإلجنليزية 
ختصصات مبحث اللغة اإلجنليزية مع فرعي تربية  

 دبلوم أتهيل تربوي  أو
 بكالوريوس

 بكالوريوس تعليم اللغة االجنليزية كلغة اجنبية 

 لغة عربية

 بكالوريوس أدب لغة عربية 
 يدرس الصفوف

10-12 
)بغض النظر عن 

 عدد احلصص(
ويسمح ابستكمال  
النصاب للمرحلة  

 األساسية العليا 

 بكالوريوس اللغة العربية 

 بكالوريوس اللغة العربية وآداهبا 

 بكالوريوس التطبيقية اللغة العربية 
دبلوم   ختصصات اللغة العربية مع فرعي تربية أو

 أتهيل تربوي 
 بكالوريوس

 لغة عربية واعالم 
 بكالوريوس

http://www.mohe.gov.ps/


 

 
  
 دولة فلسطين             

 وزارة التربية والتعـليم          

  

State of Palestine 

 Ministry of Education 

 

 

Ramallah P.O. Box (576)  هللا ص.ب. رام Fax (+970-2-2983222)  فاكس Tel. (+970-2-2983256/7)  هاتف 

www.moehe.gov.ps  
 

 والمساند   األكاديميالتخصصات المعتمدة في المسار  10

 لغة عربية أساليب 

 بكالوريوس اللغة العربية وأساليب  تدريسها 

 يدرس الصفوف
5-9 

 بكالوريوس أساليب  تدريس اللغة العربية 

 بكالوريوس العربية و تربية اسالمية وأساليب  تدريسهما اللغة 

 بكالوريوس تعليم اللغة العربية 

 بكالوريوس تعليم اللغة العربية و آداهبا 

 بكالوريوس تعليم اللغة العربية والرتبية االسالمية 
 بكالوريوس معلم جمال لغة عربية 

 بكالوريوس معلم جمال لغة عربية وتربية اسالمية 

 بكالوريوس تعليم اللغة العربية  - معلم املرحلة االساسية العليا

 بكالوريوس اللغة العربية واإلعالم 
ختصصات مبحث اللغة العربية مع فرعي تربية  

 أودبلوم أتهيل تربوي 
 بكالوريوس

 بكالوريوس ختصصات مبحث اللغة العربية 

العربية والدراسات  االداب والرتبية يف اللغة  
 االسالمية 

  بكالوريوس

 لغة فرنسية

 بكالوريوس اللغة الفرنسية 

 
 بكالوريوس لغة اجنليزي فرعي فرنسي 

 بكالوريوس لغة فرنسية واداهبا 

 بكالوريوس واللغة الفرنسية واداهبما  ة اللغة االجنليزي

 حماسبة

 بكالوريوس إدارة و رايدة / حماسبة 

 الصفوفيدرس 
10-12 

)بغض النظر عن 
 عدد احلصص(

ويسمح ابستكمال  
النصاب للمرحلة  

 األساسية العليا 

 بكالوريوس العلوم املالية واحملاسبة 

 بكالوريوس احملاسبة و التمويل 

 بكالوريوس حماسبة 

 بكالوريوس إدارة تقنية فرعي تقنية احملاسبة 

 بكالوريوس انظمة معلومات حماسبية 

 بكالوريوس ختصص إدارة و رايدة تركيز حماسبة 

 بكالوريوس العلوم املالية واملصرفية احملوسبة 

 بكالوريوس حماسبة ومراجعة 

http://www.mohe.gov.ps/
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 مرحلة أساسية / اديب
 

 بكالوريوس اللغة العربية وأساليب  تدريسها

 يدرس الصفوف
3-4 

 بكالوريوس أساليب  تدريس اللغة العربية 

 بكالوريوس اللغة العربية و تربية اسالمية وأساليب  تدريسهما 

 بكالوريوس تعليم اللغة العربية

 بكالوريوس تعليم اللغة العربية و آداهبا

 بكالوريوس تعليم اللغة العربية والرتبية االسالمية 

 بكالوريوس معلم جمال لغة عربية 

 بكالوريوس عربية وتربية اسالمية معلم جمال لغة  

 بكالوريوس تعليم اللغة العربية  - معلم املرحلة االساسية العليا

 بكالوريوس ختصصات اللغة العربية مع أتهيل تربوي

 بكالوريوس الرتبية ختصص اللغة العربية وآداهبا 

 مرحلة أساسية / علمي 
 

 بكالوريوس ختصصات مبحث العلوم 

 الصفوفيدرس 
3-4 

 

 بكالوريوس ختصصات مبحث أساليب الرايضيات

  ختصصات مبحث الرايضيات مع فرعي تربية أو
 دبلوم أتهيل تربوي

 بكالوريوس

 بكالوريوس تعلم العلوم تركيز: /الرتبية

 بكالوريوس تعلم رايضيات تركيز: /الرتبية

 مرحلة أساسية أوىل/ اديب 

 بكالوريوس االبتدائية الرتبية 

فروع التوجيهي 
 مجيعها

يدرس الصفوف 
1-2 

 بكالوريوس الرتبية 
 بكالوريوس أساليب  تدريس تربية ابتدائية 

 بكالوريوس تربية ابتدائية دنيا 
 بكالوريوس تربية ابتدائية ورايض اطفال 

 بكالوريوس تربية ابتدائية / تربية وعلم نفس 
 بكالوريوس أساسية تعليم مرحلة  

 بكالوريوس أول مرحلة أساسية  
 بكالوريوس مرحلة أساسية وأساليب تدريسها 

 بكالوريوس معلم صف
 بكالوريوس معلم جمال 

 بكالوريوس معلم مرحلة اساسية أول 
 بكالوريوس مناهج وطرق تدريس 

 بكالوريوس أساليب التدريس 

http://www.mohe.gov.ps/
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 بكالوريوس التعليم االبتدائي األساسي
 بكالوريوس ختصص املرحلة االساسية الدنيا -الرتبية 

 بكالوريوس الرتبية يف التعليم االبتدائي 

 مرحلة أساسية أوىل/ علمي 

 بكالوريوس الرتبية االبتدائية 

يشرتط 
توجيهي الفرع  
العلمي  او  

الفرع الزراعي  
او الفرع  
 الصناعي 

الصفوف يدرس 
1-2 

 بكالوريوس الرتبية 
 بكالوريوس أساليب  تدريس تربية ابتدائية 

 بكالوريوس تربية ابتدائية دنيا 
 بكالوريوس تربية ابتدائية و رايض اطفال 
 بكالوريوس تربية ابتدائية/ تربية وعلم نفس 

 بكالوريوس أساسية تعليم مرحلة  
 بكالوريوس أول مرحلة اساسية  

 بكالوريوس مرحلة اساسية وأساليب  تدريسها 
 بكالوريوس معلم صف
 بكالوريوس معلم جمال 

 بكالوريوس معلم مرحلة اساسية أول 
 بكالوريوس مناهج وطرق تدريس 
 بكالوريوس أساليب  التدريس 

 بكالوريوس ختصص املرحلة االساسية الدنيا  –الرتبية 
 بكالوريوس التعليم االبتدائي األساسي
 بكالوريوس الرتبية يف التعليم االبتدائي 

 رايض أطفال

 فأعلى  مع شاملدبلوم  تربية طفل 

 صف الروضة

 فأعلى  مع شاملدبلوم  طفولة مبكرة ورايض اطفال 
 فأعلى  مع شاملدبلوم  احلضانة ورايض االطفال 

 فأعلى  مع شاملدبلوم  رايض اطفال
 فأعلى  مع شاملدبلوم  رعاية طفل 

 فأعلى  مع شاملدبلوم  ة ختصصات الرتبية االبتدائي
 فأعلى  مع شاملدبلوم  تربية الطفولة املبكرة 

 املصادر 
  بكالوريوس فأعلى  تربية خاصة 

 بكالوريوس فأعلى  بتدائية اتربية 
 بكالوريوس فأعلى  ة ختصصات الرتبية االبتدائي

 تربية مهنية 
 بكالوريوس تربية مهنية

 بكالوريوس اقتصاد منزيل  9- 7يدرس من 
 بكالوريوس اساليب التدريس والتدريب املهين
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 التخصصات املعتمدة لسكرتري/ة مدرسة 
 2023/2024للعام الدراسي 

 املؤهل  التخصص املبحث

 سكراتراي 

 إدارة

 فقط  مع شامل دبلوم

 إدارة اعمال 
 إدارة اعمال معاصرة 

 إدارة مكاتب وسكراتراي تنفيذية 
 إدارة ورايدة 

 اقتصاد
 إدارة وأمتتة مكاتب

 التجارة وإدارة املكاتب
 سكراتراي تنفيذية 

 سكراترية 
 نظم املعلومات االدارية 

 التقنيةاإلدارة 
 احملاسبة التقنية

 ختصصات تكنولوجيا املعلومات 
 السكراتراي والسجل الطب 

 السكراتراي والسجل القانوين 
 إدارة عامة

 احملاسبة احملوسبة
 برجميات وقواعد بياانت

 برجمة وحتليل نظم
 تكنولوجيا املعلومات احملوسبة 

 احملوسبة اإلدارة املالية 
 حاسوب

 إدارة األعمال يف العلوم املالية واملصرفية 
 إدارة االعمال مسار مالية ومصرفية 

 انظمة معلومات حماسبية 
 نظم معلومات
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ــــــــات: م  الحـظـــــــــ

 

 . يقبل يف حال كان البكالوريوس مقبول وحيدد االختبار حسب ختصص البكالوريوس ةماجستري اإلدارة الرتبوي

 . ماجستري اللغوايت التطبيقية والرتمجة يقبل يف حال كان البكالوريوس مقبول وحيدد االختبار حسب ختصص البكالوريوس

 ماجستري دراسات عربية معاصرة يقبل يف حال كان البكالوريوس مقبوالً. 

 . اللغة العربية من كلية الرتبية من جامعة القدس املفتوحة يتقدم إلختبار أساليب اللغة العربيةختصص 

 . ختصص اللغة اإلجنليزية من كلية الرتبية من جامعة القدس املفتوحة يتقدم إلختبار أساليب اللغة اإلجنليزية

 . بار أساليب رايضياتختصص رايضيات من كلية الرتبية من جامعة القدس املفتوحة يتقدم إلخت 

 اإلسالمية. ختصص الرتبية اإلسالمية من كلية الرتبية من جامعة القدس املفتوحة يتقدم إلختبار أساليب الرتبية 

 . التخصصات من اهلند يتم االعتماد على كشف املساقات إضافة اىل شهادة املعادلة من التعليم العايل والبحث العلمي

 . بل يف حال كان البكالوريوس تربية اسالمية ويتقدم إلختبار الرتبية اإلسالمية ماجستري القضاء الشرعي يق

 . يقبل لإلرشاد ماجستري علم النفس اجملتمعي

 . ماجستري االحصاء التطبيقي يقبل يف حال كان البكالوريوس من ختصصات الرايضيات

 يقبل املاجستري إذا كان ختصصه من ضمن التخصصات املقبولة للمباحث.    

http://www.mohe.gov.ps/

