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كلية المهن والعلوم التطبيقية
نبذة عن الكلية:
تم تأسيس الكلية في جامعة الخليل وطرح اول برنامج دبلوم متوسط (سنتان) في الفصل االول من العام الدراسي
( ) 2018/2017وتم قبول طلبة في برنامجين (التدريب الرياضي وتكنولوجيا الهواتف النقالة) ،وتم الحصول على االعتماد
العام للكلية بشكل رسمي من الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة في الفصل الثاني للعام الدراسي  ،2019/2018وحاليا يوجد في
الكلية تسعة برامج دبلوم متوسط معتمدة.
رسالة الكلية:
كلية المهن والعلوم التطبيقية هي احدى مؤسسات التعليم العالي التابعة لمجلس امناء جامعة الخليل ،والتي تهدف إلعداد
خريجين اكفاء مزودين بمعارف نظرية وخبرات ومهارات عملية وسلوكيات واخالق ايجابية ،قادرين على االنخراط في سوق
العمل بسهولة وبسرعة وقادرين على انشاء وادارة مشاريعهم االنتاجية والخدماتية الخاصة ،مع قدرة تنافسية عالية.
رؤية الكلية:
صرح اكاديمي مستقل ومتكامل يتبع مجلس امناء جامعة الخليل ،ويطرح برامج دبلوم متوسط وبرامج دبلوم مهني متخصصة
مطلوبة للسوق المحلي واالقليمي ،ولديه تعاون وشراكة قوية مع مؤسسات المجتمع المحلي االقتصادية والصناعية والخدماتية
والتنموية.
غايات الكلية :
 .1تطوير التعليم التقني واألكاديمي في مختلف التخصصات لسد احتياجات المجتمع وفقاً للمعايير الوطنية والعالمية.
 .2تحسين البيئة التعليمية التعلمية من اجل تقديم وتوفير الخدمات والتسهيالت المناسبة لجميع العاملين والطلبة بالكلية.
 .3تعزيز وتطوير القدرات اإلدارية والتنظيمية للكلية بما يتفق مع رؤية ورسالة الجامعة وغاياتها اإلستراتيجية.
 .4تنمية الموارد المالية للكلية وترشيد النفقات بما يحقق التوازن في الموازنة واالعتماد الكامل على الذات.
 .5تطوير قدرات الكلية كي تتبوأ دو ار ممي از في تنمية وتلبية حاجات المجتمع.

1

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية المهن والعلوم التطبيقية

College of Professions & Applied Sciences
)Tel. 97022220995 (225
Fax 97022229303

تلفون )225( 97022220995
فاكس 97022229303

أهداف الكلية:
 .1إعداد الطالب المسئول المتمتع با لمواطنة الصالحة والنمو المتكامل من النواحي  :الروحية والجسمية والعقلية واألخالقية
واالجتماعية ،وبما يؤهله لتحمل المسؤوليات والقيام بعمله بمستوى عال من المهنية.
 .2تلبية احتياجات المجتمع المحلي من القوى المهنية الماهرة والمدربة ،القادرة على مواجهة التحديات  :االقتصادية والتقنية
ومتطلبات القرن الحادي والعشرين عبر آليات تنافسية إقليمية ودولية.
 .3بناء النظام التربوي التعليمي المهني وفق معايير اقتصادية واجتماعية وانسانية لتقديم أرقى أشكال المعرفة العلمية باستخدام
أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات في العالم الحديث.
 .4تأصيل البحث العلمي التطبيقي.
 .5توطيد العالقات مع الجامعات التطبيقية وكليات المجتمع ومؤسسات التدريب المهني والتقني.

اقسام الكلية:
 .1قسم اآلداب والتربية
 .2قسم العلوم وتكنولوجيا المعلومات
 .3قسم المهن الهندسية
 .4قسم المهن الصحية
 .5قسم العلوم االدارية

البرامج المعتمدة في الكلية:
القسم
 .1قسم اآلداب والتربية

البرنامج

تاريخ االعتماد

التدريب الرياضي

 2018/2017ف1

الحضانة ورياض االطفال

 2020/2019ف1

اللغة العبرية

 2019/2018ف1
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تكنولوجيا الهواتف النقالة

 2018/2017ف1

 .2قسم العلوم وتكنولوجيا المعلومات

التصميم واالنتاج الرقمي

 2019/2018ف2

الكيمياء الصناعية

 2020/2019ف1

الزراعة المحمية والمشاتل

 2018/2017ف1

االنتاج الحيواني

 2018/2017ف1

هندسة التركيبات الكهربائية

 2019/2018ف2

 .4قسم المهن الصحية

-

-

 .5قسم العلوم االدارية

-

-

 .3قسم المهن الهندسية

معززات برامج الدبلوم المتوسط:
 .1شهادة معتمدة ضمن السلم الوظيفي
 .2مهارة وخبرة عملية في مجال التخصص الدقيق
 .3انخراط اسرع في سوق العمل (سنتان)
 .4وظيفة او عمل حر شبه مضمون
 .5تكلفة دراسية اقل
 .6امكانية التجسير للبكالوريوس
نظام التجسير
يستطيع خريج الدبلوم المتوسط بعد العمل لمدة عام في مجال التخصص او اخذ  3مساقات استدراكية لها عالقة بالتخصص
وبمعدل  % 70على االقل ،التجسير للحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص مشابه لتخصص الدبلوم ضمن الشروط
التالية:


جميع التخصصات (عدى الهندسة والصيدلة) :معدل تراكمي  %60فأعلى ونتيجة االمتحان الشامل  %60فأعلى



تخصصات الهندسة والصيدلة :معدل تراكمي  %75فأعلى ونتيجة االمتحان الشامل  %80فأعلى.

 يحسب للطالب جميع المساقات التي عالمتها  %70واعلى تتوافق مع الخطة الدراسية للبكالوريوس.
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امتحان التطبيقي الشامل:
يعد االمتحان التطبيقي الشامل من االمتحانات الوطنية التي توليها و ازرة التربية والتعليم العالي أهمية كبيرة ،باعتبار أنه
يضاهي امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" من حيث اإلجراءات والسرية والنتائج؛ ويعقد مرتين في العام (في شهر تموز
وفي شهر كانون اول)؛ وتشكل له لجان خاصة وتوضع أسئلته من قبل لجان خاصة في و ازرة التربية والتعليم العالي،
ويخص االمتحان الشامل خريجي كليات المجتمع المتوسط والحاصلين على شهادة رسمية من كلياتهم ،شرط أن يكون
التخصص معتمداً من و ازرة التربية والتعليم العالي ومستوفياً للشروط،

ويحرص طلبة الدبلوم الخريجون على تقديم

االمتحان الشامل والنجاح فيه ليتمكنوا من "التجسير" استكمال مسيرتهم التعليمية لنيل درجة البكالوريوس في ذات
التخصص ،ويشمل االمتحان جزئين:
 .1نظري ويشمل من  5الى  7مساقات في التخصص ،ويكون االمتحان على الحاسوب وعلى شكل اختيار االجابة
الصحيحة او االجابة بنعم او ال ويعقد في المؤسسة او في مؤسسة تعليم عالي قريبة.
 .2عملي ويشمل المخرجات العملية للبرنامج ويدار من قبل لجنة تشكلها الو ازرة ويعقد في المؤسسة او في مؤسسة تعليم
عالي قريبة.
شروط القبول لبرامج الدبلوم المتوسط:

البرنامج

علمي
صناعي

ادبي

فندقي

الريادة
واالعمال

شرعي

اقتصاد
منزلي

زراعي

تكنولوجيا
معلومات

استدراكي

 1الزراعة المحمية والمشاتل

√

مشروط

مشروط

مشروط

مشروط

مشروط

√

√

كيمياء

احياء

 2االنتاج الحيواني

√

مشروط

مشروط

مشروط

مشروط

مشروط

√

√

كيمياء

احياء

 3التدريب الرياضي

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

 4تكنولوجيا الهواتف النقالة

√

مشروط

مشروط

مشروط

مشروط

مشروط

√

√

رياضيات

فيزياء

 5اللغة العبرية

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

 6هندسة التركيبات الكهربائية

√

مشروط

مشروط

مشروط

مشروط

مشروط

√

√

رياضيات

فيزياء
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 7التصميم واالنتاج الرقمي

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

 8الحضانة ورياض االطفال

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

 9الكيمياء الصناعية

√

مشروط

مشروط

مشروط

مشروط

مشروط

√

√

كيمياء

فيزياء

5

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية المهن والعلوم التطبيقية
تلفون )225( 97022220995
فاكس 97022229303

College of Professions & Applied Sciences
)Tel. 97022220995 (225
Fax 97022229303

6

