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 المهني  في المسارالتخصصات المعتمدة 

 2023/2024للعام الدراسي 

 المؤهل         التخصص                                 الجنس  المبحث 

 ذكر وتطبيقاته  تقنيات الصوت

 بكالوريوس+ دبلوم هندسة الصوت

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية 

 بكالوريوس  هندسة االلكترونيات 

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية -التقني

 بكالوريوس  هندسة االلكترونيات واالتصاالت

 والديكور التصميم الداخلي

 
 ذكر/انثى 

 بكالوريوس  هندسة معمارية

 بكالوريوس  الديكور والتصميم الداخلي 

 بكالوريوس  هندسة مباني

 بكالوريوس  هندسة البناء 

 بكالوريوس  هندسة العمارة 

 بكالوريوس  التصميم الداخلي )ديكور( 

 مع شامل دبلوم  تصميم داخلي وديكور 

 الحجر والرخام 

 
 ذكر

 بكالوريوس  إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام 

 بكالوريوس  هندسة مدنية 

 بكالوريوس  هندسة مباني

 بكالوريوس  هندسة البناء 

 بكالوريوس  االنشاء والتشيدهندسة إدارة 

 مع شامل دبلوم  الحجر والرخام 

 االتصاالت

 
 ذكر /انثى 

 بكالوريوس  هندسة االتصاالت 

 بكالوريوس  هندسة االلكترونيات واالتصاالت

 بكالوريوس  هندسة الحاسوب واالتصاالت

 بكالوريوس  هندسة تكنولوجيا االتصاالت 

 ذكر/انثى  االلكترونيات الصناعية 

 بكالوريوس  الهندسة االلكترونية

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية 

 بكالوريوس  هندسة االلكترونيات واالتصاالت

 بكالوريوس  هندسة الميكاترونكس

 بكالوريوس   أتمتة صناعية  –الهندسة الكهربائية 
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 بكالوريوس  هندسة الميكاترونيات 

 بكالوريوس  الكهربائية وااللكترونيات الهندسة 

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية -التقني

 بكالوريوس  هندسة كهربائية فرع هندسة أجهزة طبية 

 كهرباء استعمال

 
 ذكر

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية 

 بكالوريوس  الهندسة االلكترونية

 بكالوريوس  هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 بكالوريوس  هندسة الطاقة الكهربائية 

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة 

 بكالوريوس  أتمتة صناعية  –الهندسة الكهربائية 

 بكالوريوس   هندسة الميكاترونكس

 بكالوريوس  هندسة الميكاترونيات 

 بكالوريوس  وااللكترونيات الهندسة الكهربائية 

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية -التقني

 بكالوريوس  هندسة كهربائية فرع هندسة أجهزة طبية 

 ذكر/انثى  صيانة أجهزة الحاسوب 

 بكالوريوس  هندسة أنظمة الحاسوب 

 بكالوريوس  هندسة الحاسوب

 بكالوريوس  هندسة الحاسوب واالتصاالت

 بكالوريوس  هندسة أنظمة الحاسبات والشبكات  

 بكالوريوس  أمن وحماية شبكات الحاسوب 

 بكالوريوس  هندسة الحاسبات والبرمجيات 

 بكالوريوس  هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن معلومات 

 ذكر صيانة اآلالت الصناعية

 بكالوريوس  هندسة الميكاترونيكس 

 بكالوريوس  الميكاترونيكاهندسة 

 بكالوريوس  هندسة األتمتة الصناعية 

 بكالوريوس  أتمتة صناعية -الهندسة الكهربائية 

 بكالوريوس  هندسة كهربائية فرع هندسة أجهزة طبية 

 بكالوريوس  هندسة الميكاترونيات 

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية وااللكترونيات 

 مع شامل  دبلوم االت كهربائيةدبلوم صيانة 
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 مع شامل  دبلوم هندسة التصنيع واإلنتاج  

 مع شامل  دبلوم االتمتة الصناعية 

 ذكر/انثى  صيانة االت مكتبية

 بكالوريوس  هندسة الميكاترونيكس 

 بكالوريوس  هندسة الميكاترونيكا

 بكالوريوس  هندسة الميكاترونيات 

 بكالوريوس  الصناعية هندسة األتمتة 

 بكالوريوس  أتمتة صناعية -الهندسة الكهربائية 

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية 

 بكالوريوس  الهندسة االلكترونية

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية وااللكترونيات 

 مع شامل  دبلوم دبلوم صيانة االت كهربائية

 ذكر تكنولوجيا المصاعد 

 بكالوريوس  الهندسة االلكترونية

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية 

 بكالوريوس  هندسة الميكاترونيكس 

 بكالوريوس  هندسة الميكاترونيكا

 بكالوريوس  هندسة األتمتة الصناعية 

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية -التقني

 بكالوريوس  أتمتة صناعية -الهندسة الكهربائية 

 ذكر تكنولوجيا المباني الذكية 

 بكالوريوس  الهندسة االلكترونية

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية 

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية -التقني

 بكالوريوس  هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 

 

 

 

 الطاقة المتجددة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذكر

 

 

 

 

 

 

 

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة 

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية 

 بكالوريوس  هندسة الطاقة المتجددة 

 بكالوريوس  هندسة الطاقة المستدامة

 بكالوريوس  هندسة الطاقة الكهربائية 

 بكالوريوس  الهندسة الكهربائية -التقني

 بكالوريوس  هندسة الطاقة و البئية    
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 ميكانيك السيارات

 

 

 

 

 

 ذكر

 بكالوريوس  هندسة السيارات 

 بكالوريوس  هندسة االوتوميكاترونيكس

 مع شامل  دبلوم دبلوم ميكانيك السيارات 

 مع شامل  دبلوم دبلوم ميكانيك المركبات

 مع شامل  دبلوم دبلوم السيارات 

 مع شامل  دبلوم دبلوم اوتوميكاترونيكس

 ذكر ميكاترونيكس السيارات

 بكالوريوس  هندسة االوتوميكاترونيكس

 بكالوريوس  هندسة السيارات 

 مع شامل  دبلوم دبلوم اوتوميكاترونيكس

 مع شامل  دبلوم دبلوم هندسة الكترونيات السيارات 

 مع شامل  دبلوم دبلوم الكترونيات السيارات

 كهرباء السيارات 

 
 ذكر

 بكالوريوس  هندسة االوتوميكاترونيكس

 بكالوريوس  هندسة السيارات 

 دبلوم مع شامل  دبلوم كهرباء السيارات

 الخراطة والتسوية

 
 ذكر

 بكالوريوس  الهندسة الميكانيكية

 بكالوريوس  هندسة الميكاترونيكس 

 بكالوريوس  هندسة الميكاترونيكا

 بكالوريوس  هندسة األتمتة الصناعية 

 بكالوريوس  أتمتة صناعية  –الهندسة الكهربائية 

 دبلوم ميكانيك )تخصص انتاج واالت، 

 هندسة التصنيع واالنتاج( 

 مع شامل  دبلوم

 التكييف والتبريد 

 
 ذكر

 بكالوريوس  هندسة التكييف والتبريد 

 هندسة التكييف والتبريد، التكييف  

 والتبريد والتدفئة

 مع شامل  دبلوم

 بكالوريوس  الهندسة الميكانيكية

 التمديدات الصحية والتدفئة 

 المركزية 
 ذكر

 بكالوريوس  هندسة التكييف والتبريد 

 بكالوريوس  الهندسة الميكانيكية

 بكالوريوس  هندية اآلالت الحرارية والهيدروليكية 

 هندسة التكييف والتبريد، التكييف  

 والتبريد والتدفئة

 مع شامل  دبلوم

 اللحام وتشكيل المعادن

 
 ذكر

 بكالوريوس  الهندسة الميكانيكية

 دبلوم ميكانيك )تخصص انتاج واالت، 

 هندسة التصنيع واالنتاج( 

 دبلوم مع شامل 
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 دبلوم مع شامل  صيانة صناعية 

 والديكورالتنجيد الفني 

 
 ذكر

 بكالوريوس  الديكور والتصميم الداخلي 

 بكالوريوس  التصميم الداخلي ) ديكور ( 

 بكالوريوس  التصميم الداخلي 

 بكالوريوس  ديكور

 مع شامل  دبلوم أعمال النجارة والديكور 

 مع شامل  دبلوم الديكور والتصميم الداخلي 

 النجارة 

 
 ذكر

 بكالوريوس  الداخلي الديكور والتصميم 

 بكالوريوس  التصميم الداخلي ) ديكور ( 

 بكالوريوس  التصميم الداخلي 

 بكالوريوس  ديكور  

 مع شامل  دبلوم أعمال النجارة والديكور 

 مع شامل  دبلوم الديكور والتصميم الداخلي 

 ذكر البناء والمساحة

 بكالوريوس  الهندسة المدنية

 بكالوريوس  المباني هندسة 

 بكالوريوس  هندسة البناء 

 بكالوريوس  والتشييدهندسة إدارة االنشاء 

 بكالوريوس  هندسة المساحة والجيوماتكس

 مع شامل  دبلوم دبلوم هندسة مدنية 

 دبلوم مع شامل  األراضي والمساحة 

 مع شامل  دبلوم دبلوم مساحة 

 ذكر تجليس السيارات ودهانها 

 بكالوريوس  الهندسة الميكانيكية

 بكالوريوس  هندسة السيارات 

 دبلوم مع شامل  دبلوم السيارات 

 دبلوم مع شامل  دبلوم هندسة ميكانيكية

 دبلوم مع شامل  دبلوم ميكانيك المركبات

 التصميم الجرافيكي 

 
 ذكر/إنثى 

 بكالوريوس  تكنولوجيا الوسائط المتعددة 

 بكالوريوس  الجرافيكي والوسائط المتعددة التصميم 

 بكالوريوس  تكنولوجيا الويب والوسائط المتعددة

 بكالوريوس  الوسائط المتعددة

 بكالوريوس  الوسائط المتعددة والجرافيكس 



 

 
  

 دولة فلسطين            
 وزارة التربية والتعـليم          

  

State of Palestine 

 Ministry of Education 

 

 

6 

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

 

 بكالوريوس  التصميم الجرافيكي 

 بكالوريوس  تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب

 بكالوريوس  الوسائط المتعددة في التعليم 

 بكالوريوس  التصميم والفنون التطبيقية 

 بكالوريوس  الوسائط المتعددة واالنتاج الرقمي 

 بكالوريوس  تكنولوجيا التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة 

 

 

 

 تطبيقات الهواتف المحمولة

 

 ذكر/إنثى 

 بكالوريوس  هندسة أنظمة الحاسوب 

 بكالوريوس  هندسة الحاسوب

 بكالوريوس  تكنولوجيا الشبكات والهواتف النقالة 

 بكالوريوس  هندسة الحاسوب واالتصاالت

 بكالوريوس   CIS)أنظمة المعلومات الحاسوبية )

 نثى أذكر/ تصميم صفحات الويب 

 بكالوريوس  هندسة أنظمة الحاسوب 

 بكالوريوس  هندسة الحاسوب

 بكالوريوس  هندسة الحاسوب واالتصاالت

 بكالوريوس  هندسة البرمجيات

 بكالوريوس  تكنولوجيا )الويب( والوسائط المتعددة 

 بكالوريوس  هندسة أنظمة الحاسوب تخصص أمن معلومات 

 بكالوريوس  CIS)أنظمة المعلومات الحاسوبية )

 بكالوريوس  أمن وحماية شبكات الحاسوب 

 بكالوريوس  هندسة الحاسبات والبرمجيات 

 بكالوريوس  هندسة أنظمة الحاسبات والشبكات  

 العلوم الزراعية 

 )إنتاج نباتي( 

 

 ذكر/إنثى 

 بكالوريوس  العلوم الزراعية والبيئية

 بكالوريوس  االنتاج النباتي والوقاية

 بكالوريوس  البيئة والزراعة المستدامة

 بكالوريوس  البستنة واالرشاد الزراعي 

 بكالوريوس  االنتاج النباتي 

 العلوم الزراعية 

 )إنتاج حيواني(

 

 ذكر/إنثى 

 بكالوريوس  اإلنتاج الحيواني والدواجن 

 بكالوريوس  اإلنتاج الحيواني والوقاية 

 اإلنتاج الحيواني 

 

 بكالوريوس 

 اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان 

 

 بكالوريوس 
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 زراعة

 

 ذكر

 مع شامل  دبلوم الزراعة المحمية والمشاتل 

 مع شامل  دبلوم االنتاج الحيواني 

 مع شامل  دبلوم االنتاج واآلالت

 مع شامل  دبلوم اآلالت الزراعية 

 مع شامل  دبلوم االت االنتاج الحيواني 

 مع شامل  دبلوم تقنيات الزراعة المحمية

 مع شامل  دبلوم الزراعة 

 مع شامل  دبلوم انتاج حيواني، انتاج نباتي  –مساعد مهندس زراعي

 نثى أ التجميل 

 مع شامل  دبلوم التجميل 

 مع شامل  دبلوم التجميل وتصفيف الشعر والعناية بالبشرة 

 ذكر/إنثى  االزياء وتصميم المالبس

 مع شامل  دبلوم تصميم االزياء وتصنيع المالبس 

 مع شامل  دبلوم تصميم االزياء 

 مع شامل  دبلوم الخياطة وتفصيل المالبس 

 العلوم الفندقية 

 
 ذكر/إنثى 

 بكالوريوس  ادارة العمليات: تخصص فنادق وسياحة 

 بكالوريوس  ادارة الفنادق 

 بكالوريوس  االدارة الفندقية والسياحية

 ذكر/إنثى  العاشر المهني 
 كل تخصصات الهندسة 

 

 بكالوريوس 

 

 

 

 


