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 كلية المهن والعلوم التطبيقية
 مقدمة

تم تأسيس الكلية في جامعة الخليل وطرح اول برنامج دبلوم متوسط )سنتان( في الفصل االول من العام 
الرياضي وتكنولوجيا الهواتف النقالة(، وتم ( وتم قبول طلبة في برنامجين )التدريب 2017/2018الدراسي )

الحصول على االعتماد العام للكلية بشكل رسمي من الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة في الفصل الثاني للعام 
 تخصصا. 16، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة في الكلية حاليا 2017/2018الدراسي 

 
 رسالة الكلية

عة الخليل، والتي كلية المهن والعلوم التطبيقية هي احدى مؤسسات التعليم العالي التابعة لمجلس امناء جام
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
ح اكاديمي مستقل ومتكامل يتبع مجلس امناء جامعة الخليل، ويطرح برامج دبلوم متوسط وبرامج دبلوم صر 

مهني متخصصة مطلوبة للسوق المحلي واالقليمي، ولديه تعاون وشراكة قوية مع مؤسسات المجتمع المحلي 
 االقتصادية والصناعية والخدماتية والتنموية.

 
 معززات دراسة الدبلوم المتوسط:

 برامج اكاديمية معتمدة ضمن السلم الوظيفي  .1
 مهارة وخبرة عملية في مجال تخصص دقيق .2
 انخراط اسرع في سوق العمل )سنتان( .3
 وظيفة او عمل حر شبه مضمون .4
 تكلفة دراسية اقل  .5
 امكانية التجسير للبكالوريوس .6
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 اقسام الكلية:
 قسم العلوم التربوية واآلداب .1
 والحاسوبقسم العلوم التطبيقية  .2
 قسم المهن الهندسية والتكنولوجية .3
 قسم العلوم الزراعي .4
 قسم العلوم المالية واالدارية .5
 قسم المهن الطبية .6

 التخصصات المعتمدة في الكلية:
 اقسم

العلوم التربوية 
 واآلداب

 قسم
العلوم التطبيقية 

 والحاسوب

 قسم
المهن الهندسية 

 والتكنولوجية

 قسم
 العلوم الزراعية

 قسم
المالية  العلوم

 واالدارية

 قسم
 المهن الطبية

التصميم واالنتاج  اللغة العبرية
 الرقمي

هندسة التركيبات 
 - االدارة وأتمته المكاتب االنتاج  الحيواني الكهربائية

تكنولوجيا الهواتف  التدريب الرياضي
الزراعة المحمية  صيانة وترميم المباني النقالة

  المحاسبة التقنية والمشاتل

الحضانة ورياض 
 الكيمياء الصناعية االطفال

تكنولوجيا الصوت 
 وتقنياته

 
  

نظم المعلومات  التربية الخاصة
     الجغرافية

     تكنولوجيا االعالم 
      

 الصحة العامة االحصاء التطبيقي أحياء عامة الرياضيات التقنية تطبيقات تكنولوجّية االحصاء التطبيقي

مهارات االتصال 
 والتواصل

مهارات االتصال 
 والتواصل

الرسم الهندسي 
 باستخدام الحاسوب

مهارات االتصال 
 اخالقيات المهنة اخالقيات المهنة والتواصل

    المشغل الهندسي  

 


