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نرحب بطلبتنا الجدد
يسعدني أن أرحب بطالباتنا وطالبنا الجدد للعام 

األكاديمي 2022-2021، الذين التحقوا هذا العام 
ببرامج الماجستير المختلفة في جامعة القدس، 

الصرح األكاديمي األكثر تميزًا في فلسطين، والذي 
يولي أهمية خاصة للبحث العلمي والدراسات العليا 
واإلبداع واإلبتكار...  فجامعة القدس لديها ما يزيد 

عن 40 برنامج ومسار للدراسات العليا يتفرع من 
كل برنامج عدد من المسارات وبذلك تكون اآلولى 

فلسطينيًا في أعداد الطالب الدارسين في برامج 
الدراسات العليا فيها، إذ يمثل طلبة الدراسات العليا 

فيها ما نسبته 30 % من طالب الجامعة. وهي 
اآلولى فلسطينيًا دون منازع في البحث العلمي، 
وتسخر كافة إمكانياتها لتعزيز اإلبداع واإلبتكار 

والبحث العلمي، وتمنح مساحة  واسعة لإلستثمار 
في طلبتها وتمكينهم و تشجيعهم وتعزيز روح 

المبادرة واإلبتكار لديهم، وتتبنى األفكار الخالقة، 
وتزرع فيهم روح التحدي واإلبداع واإلبتكار، وتعمل 

على تنمية المواهب والمبادرات لتستحق عن جدارة 
ٔا.د. عماد ٔابو كشك

رئيس جامعة القدس

أن تكون الجامعة الفلسطينية المتميزة دائمًا علميًا 
وأكاديميًا وبحثيًا ووطنيًا ونضاليًا، وحتى األولى 

عربيًا في المسؤولية اإلجتماعية، حيث تم اختيار 
جامعتكم، جامعة القدس، من بين الجامعات العربية 

كافة لتكون الجامعة األكثر تحماًل لمسؤولياتها 
االجتماعية اتجاه طلبتها ومجتمعها المقدسي 

والفلسطيني.
أهال وسهاًل بكم في جامعتكم ... جامعة القدس. 

متمنيًا لكم من كل قلبي عامًا دراسيًا حافاًل 
بالنجاحات في جامعتكم وبيتكم وحاضنتكم، جامعة 

القدس، فمن خاللكم وما تمثلون توصل جامعة 
القدس رسالتها ... رسالة علم، ونور، وبكم تنمو 
وتزدهر وتنير مشاعلها في دروب العلم والمعرفة 

واإلبداع... وفقنا اهلل جميعًا لحمل أمانتها.

ولكم مني كل الحب والتقدير طلبتنا األعزاء.
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كلية القدس المهنية  هى إحدى الكليات التى تتبع جامعة القدس، وتمنح درجة الدبلوم في 
برمجة تطبيقات الهواتف الذكية، شبكات الحاسوب واإلنترنت، تصميم وتطوير صفحات الويب، 

اإلسعاف اآلولي والطوارئ.
تأسست كلية القدس المهنية في بداية عام 2019، وذلك إنطالقًا من حرص الجامعة على 

تطوير منظومة التعليم العالي ورفد المجتمع الفلسطيني بكافة الخبرات والمهارات الالزمة لنموه 
وتطوره في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات.

و تسعى جامعة القدس من خالل هذه الكلية إلى إتاحة الفرصة للطلبة غير القادرين على 
اإللتحاق ببرامج البكالوريوس إلتمام تعليمهم الجامعي، ، وذلك من خالل اإللتحاق ببرامج 

الدبلوم، والذي يتيح لهم فرصة التجسير من الدبلوم لبرامج البكالوريوس بعد إتمام الدبلوم، ما 
يمكنهم من التعلم والرقي بمستواهم التعليمي للمساهمة في بناء مجتمع فلسطيني قادر على 

مواجهة تحديات العصر ولمساعدة الشباب الفلسطيني في بناء الدولة الفلسطينية كٌل حسب 
مجاله وطاقته.

كلية القدس المهنية
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رسالة كلية القدس المهنية

تتلخص رسالة الكلية في العمل على صقل قدرات الشباب الفلسطيني الحاضر والمستقبلي وإيجاد 
الفرص للطالب الذين لم يحالفهم الحظ في اإلتحاق بالجامعات الفلسطينية لإلنضمام ألحد برامج 

الدبلوم التي تطرحها الكلية وذلك ضمن سعي االجامعة الدؤوب كمؤسسة تعليمية للرقي بمستوى 
الشباب التعليمي والفكري وتعزيز ايمانهم بقدراتهم على صناعة الغد بأجمل صورة ممكنة متحدين 

الظروف التي يعاني منها الوطن والشباب الفلسطيني.

أهداف الكلية:
توفير تخصصات جديدة ومطلوبة في سوق العمل الفلسطيني والخارجي.

تحسين مستوى الشباب الفلسطيني ودمجهم في عملية التطور الفكري والمجتمعي.
تخريج طالب لديهم القدرة والكفاءة الالزمتين للعمل في السوق الفلسطيني.

تخريج طلبة لديهم الثقة والعزيمة ألحداث نقلة إيجابية ونوعية في المؤسسات الفلسطينية.
إعطاء الفرصة للطلبة للحصول على درجة البكالوريوس بعد إستكمال درجة الدبلوم عن طريق 

التجسير.
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كلية القدس المهنية

تطرح كلية القدس المهنية حاليًا أربعة برامج متنوعة، ثالثة منها في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي »برمجة 
تطبيقات الهواتف الذكية« وبرنامج »شبكات الحاسوب واإلنترنت« وبرنامج »تصميم وتطوير صفحات الويب«. أما 
التخصص الرابع فهو »اإلسعاف اآلولي والطوارئ« والذي تمّ طرحه بمبادرة من كلية القدس المهنية في جامعة 

القدس.

شيكل لكل فصل الحقًاشيكل رسوم الفصل األول 
 5,2154,750

مدة الدراسة 
سنتين



 إعطاء الفرصة للطلبة للحصول على درجة
البكالوريوس بعد الحصول على درجة الدبلوم عن 

طريق اإللتحاق بأحد برامج التجسير
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رابط متابعة الطلب

اإللتحاق بدرجة الدبلوم 

تعليمات الحصول على بطاقة طلب اإللتحاق   
شراء رزمة االلتحاق لقاء مبلغ 220 شيقل غير مستردة من إحدى نقاط البيع االتية:

أحد فروع البنك العربيّ كافة المحافظات.	 
أحد فروع بنك فلسطين ) رام اهلل، أبوديس، بيت لحم، الخليل(.	 
الدائرة المالية في مجمع األنشطة الطالبية/ حرم الجامعة الرئيس- أبوديس. 	 
مكتب القبول والتسجيل في كلية هند الحسيني/حرم الشيخ جراح- القدس. 	 

التأكد من أن الرمز السري على البطاقة غير مكشوط. اكشط غطاء الرمز السري عن وجه البطاقة، 

 http://admission.alquds.edu ّالدخول إلى الموقع اإللكتروني

أدخل رقم الطلب و الرقم السري في المواقع المخصصة لها.

 أنقر على أيقونة )دخول(، واتبع التعليمات المتوفرة على الموقع لتعبئة طلب االلتحاق.

 إن البيانات المدخلة تظهر في شهادة الجامعة، وذلك يرجى التحقق منها.

تعليمات متابعة الطلب 
ــم تظهــر نتائجهــم بعــد ســيتم إعالمهــم بنتيجــة  ــة، ول ــب التحــاق بالجامع ــن بطل ــة العامــة المتقدمي ــة الثانوي طلب

ــة العامــة.  ــج الثانوي ــوزارة لنتائ ــوم إعــالن ال قبولهــم فــي نفــس ي

ــم  ــق عليه ــن تنطب ــابقة  الذي ــنوات الس ــي الس ــة ف ــة العام ــهادة الثانوي ــى ش ــن عل ــة الحاصلي ــوص الطلب ــا بخص أم
ــه.  ــي وتثبيت ــب االلكترون ــة الطل ــد تعبئ ــتبدأ عن ــم  س ــراءات قبوله ــأن إج ــة، ف ــاق بالجامع ــروط اإللتح ش

ــة العامة)IB,GCE,SAT,بجــروت( ، فــأن  ــة الشــهادات التــي تعــادل شــهادة الثانوي ــة مــن حمل أمــا بخصــوص الطلب
ــن  ــة ع ــخة مصدق ــول بنس ــرة القب ــد دائ ــه وتزوي ــي وتثبيت ــب االلكترون ــة الطل ــد تعبئ ــتبدأ عن ــم  س ــراءات قبوله إج

ــة. ــهادة المعادل ــة أو ش ــة العام ــهادة الثانوي ش

ــه  ــيتم إعالم ــا س ــد. كم ــز المقع ــراءات حج ــام إج ــه إلتم ــخ قبول ــن تاري ــاًل م ــبوعًا كام ــول أس ــب/ة المقب ــى الطال  يعط
ــب. ــي الطل ــدون ف ــوال الم ــم الج ــى رق ــرة إل ــاله قصي ــه وبرس ــاص بطلب ــف الخ ــق المل ــن طري ــه ع بقبول

ملحوظــة: يرجــى مــن الطالــب/ة اإلســتمرار بزيــارة الموقع http://admission.alquds.edu والدخــول للملــف الخــاص 
بــه/ا باســتخدام نفــس رقــم الطلــب والرقــم الســري المدونيــن فــي البطاقــة الخاصــة بــه/ا وذلــك لمتابعــة حالــة طلبــه 

والحصــول علــى التعليمــات الآلزمــة فــي حــال تــم قبولــه.
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دبلوم برمجة تطبيقات الهواتف الذكية
يعتبر تخصص »برمجة تطبيقات الهواتف الذكية« األول من نوعه في فلسطين، وهو أحد أبرز البرامج التي تطرحها كلية القدس 

المهنية، حيث قامت جامعة القدس بتطويره بالتعاون مع واحد من أهم معاهد تكنولوجيا المعلومات العالمية في دولة الهند. 
إرتأت جامعة القدس في مطلع عام 2018 ضرورة تطوير هذا التخصص نظرًا ألهميته في مواكبة التطور التكنولوجي بشكل عام 

وأهمية الهواتف الذكية وتأثيرها على الحياة اليومية بشكل خاص، حيث تعتبر الهواتف الذكية في العصر الحاضر من الحاجات 
والمقومات األساسية اليومية في حياتنا لسهولة استخدامها ودورها في تسهيل الحياة اليومية لألفراد من خالل التطبيقات 
المختلفة التي توفر الحلول لمختلف مشاكلهم الحياتية. ونظرا الرتفاع الحاجة لتطوير وابتكار تطبيقات الهواتف الذكية في 

االسواق المحلية والعالمية فقد ارتأت جامعة القدس افتتاح تخصص برمجة تطبيقات الهواتف الذكية لمواكبة عجلة التطور في 
هذا المجال.

شيكل لكل فصل الحقًاشيكل رسوم الفصل األول 
 5,2154,750

مدة الدراسة 
سنتين
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الهدف العام:
يهدف البرنامج الى إعداد فنيين مؤهلين لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية لمختلف األنظمة وقادرين على بناء 

تطبيقات ذات فعالية وجودة عالية للمنافسة في السوق الفلسطيني والعالمي.
ومن ناحية أخرى، يسهم هذا البرنامج في نمو القطاع االقتصادي في فلسطين، حيث يتيح للعاملين في هذا 

المجال تطوير تطبيقات معينة وتحويلها إلى شركات أعمال وشركات ريادية مما سيؤثر بشكل إيجابي على 
االقتصاد الفلسطيني من خالل الشركات الجديدة وفرص العمل التي ستوفرها.

األهداف الخاصة بالبرنامج:
أواًل: تعزيز قدرات الطالب واكسابه المهارات الالزمة 

في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وفي مجال 
تطوير تطبيقات الهواتف الذكية بشكل خاص.

ثانيًا: رفد الطالب بمختلف المعلومات األكاديمية في 
مجاالت تكنولوجيا المعلومات المختلفة لزيادة معرفته 

العلمية. 

ثالثًا: تزويد الطالب بالقدرة على مواجهة الصعوبات 
والعمل تحت الضغوط المختلفة وضمن مجموعات بحثية 

وعملية وذلك لتنمية مهارات التواصل واالتصال لديه.

رابعًا: اإلنخراط الفعال في سوق العمل وتعزيز 
المنافسة الخالقة في مجال برمجة تطبيقات الهواتف 

الذكية بإيجابية ونجاح. 

خامسًا: التركيز على التدريب الميداني للطلبة بهدف 
تعزيز العالقة مع المؤسسات ذات الصلة بتكنولوجيا 

المعلومات وبلورة تعاون مشترك ما بين الجامعة وهذه 
المؤسسات. 

سابعَا: تعزيز المعرفة لدى الطلبة في لغات البرمجة 
وأنظمة الهواتف الذكية.

ثامنا: تعزيز المعرفة في مجال تصميم وتطوير 
تطبيقات الهواتف الذكية. 

فرص عمل الخريج:
• يستطع الطالب الخريج العمل في شتى مجاالت 
القطاع الخاص والعام المرتبطة ببرمجة تطبيقات 
 3G الهواتف الذكية -خصوصًا مع دخول تقنية الـ
في الخدمة وزيادة الطلب على تصميم وتطوير 

تطبيقات وخدمات الويب المرتبطة بها سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر وذلك مثل: 

• العمل كمطور لتطبيقات هواتف ذكية لمختلف 
األنظمة )أندرويد، iOS( سواء بالعمل في 

مؤسسات القطاع الخاص أو من خالل بدء عمل 
خاص كشركة ناشئة.

• العمل كمطور برامج وتطبيقات حواسيب شخصية 
بلغة الجافا \C\C++\Swift بحيث يتيح البرنامج للخريج 

فرص عمل أكبر من خالل اكتساب ما يلزم من 
مهارات لبناء برامج حواسيب شخصية.

• تصميم لوائح وعناصر تفاعلية للتطبيقات، حيث 
أن المؤسسات والشركات تتطلب وجود مصمم 

متخصص للواجهات التي يقوم المستخدم للتطبيق 
.)User Interface( بالتعامل معها

• العمل كمطور خدمات ويب من خالل بناء خدمات تقوم 
بالتفاعل مع قواعد البيانات لتوفير معلومات يتم 
استخدامها في تطبيقات الويب والهواتف الذكية.

شروط القبول:
أن يكون مقدم/ة الطلب ناجح/ة في الثانوية العامة الفلسطينية للفرع العلمي أواالدبي.• 
عدم مرور اكثر من 3 سنوات على تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة.• 
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دبلوم تصميم وتطوير صفحات الويب
يعتبر مجال برمجة وتصميم وتطوير صفحات الويب من أهم المجاالت في قطاع تكنولوجيا المعلومات التي تدعم اإلستراتيجية 

الوطنية وتساهم في بناء الحكومة اإللكترونية وتطبيقاتها. وتنبع أهمية هذا البرنامج من خالل الطلب المتزايد في الشركات 
والمؤسسات المتنوعة على خدمات تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وخدمات أتمتة األعمال بشكل خاص وذلك من خالل تطوير 

تطبيقات الحاسوب وصفحات الويب التي تخص تلك المؤسسات وتعمل على زيادة الكفاءة والفاعلية فيها.

شيكل لكل فصل الحقًاشيكل رسوم الفصل األول 
 5,2154,750

مدة الدراسة 
سنتين
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الهدف العام:
يهدف هذا البرنامج األكاديمي إلى تأهيل الكوادر الالزمة لإلستجابة للمتغيرات العلمية والتقنية -التي يشهدها 
العالم حاليًا في مجال برمجة وتصميم وتطوير صفحات الويب وذلك لحرص البرنامج على المساهمة في تطوير 
المجتمع الفلسطيني واإلنخراط في العالم الرقمي الذي أصبح جزء ًا ال يتجزأ من العالم الواقعي. كما ويهدف 

إلى إعداد مبرمجين ومصممين لبرامج خاصة بالحاسوب ولتطبيقات وصفحات الويب للعمل في مختلف المجاالت 
وبمختلف القطاعات العالمية والفلسطينية.

األهداف الخاصة بالبرنامج:
أواًل: تعزيز قدرات الطالب وإكسابه المهارات الالزمة في 

مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وفيما يتعلق 
بالبرمجة والتحليل وتصميم األنظمة المحوسبة وتصميم 

مواقع الويب وقواعد البيانات بشكل خاص.

ثانيًا: رفد الطالب بمختلف المعلومات األكاديمية الالزمة 
في مجاالت تكنولوجيا المعلومات المختلفة ليزيد من 

معرفته العلمية.

ثالثًا: تزويد الطالب بالقدرة على مواجهة الصعوبات والعمل 
تحت الضغوط المختلفة وفي مجموعات بحثية وعملية 
متنوعة وذلك لتنمية مهارات التواصل واالتصال لديه.

رابعًا: تخريج كوادر تتميز بالقدرة على تصميم وتطوير 
صفحات الويب وفهم هيكليتها.

خامسًا: اإلنخراط الفعال في سوق العمل وتعزيز 
المنافسة الخالقة في مختلف مجاالت تكنولوجيا 

المعلومات بإيجابية ونجاح.

سادسًا: التركيز على التدريب الميداني للطلبة بهدف 
تعزيز العالقة مع المؤسسات ذات الصلة بتكنولوجيا 

المعلومات وبلورة تعاون مشترك ما بين الكلية وهذه 
المؤسسات.

فرص عمل الخريج:
يستطع الطالب الخريج العمل في شتى مجاالت القطاع 

الخاص والعام المرتبط في تصميم وتطوير صفحات 
الويب مثل:

تصميم مواقع على شبكة اإلنترنت لمختلف • 
المؤسسات والشركات المحلية والعالمية.

مجال التعليم في القطاع العام والخاص بمراحله • 
المختلفة.

العلم لدى المؤسسات البرمجية ومراكز الدعاية • 
واإلعالم المرئية والمسموعة والخاصة بتكنولوجيا 

المعلومات المختلفة المحلية والخارجية لتقديم 
خدمات وحلول برمجية وتصاميم مختلفة عبر شبكة 

اإلنترنت. الهيئات الحكومية والخاصة والرسمية( 
الوزارات، الهيئات، الدوائر، المديريات المختلفة . 

العمل في المؤسسات الخاصة والشركات • 
المتخصصة في مجال الكمبيوتر ومراكز تصميم 

مواقع الويب واستضافتها. 
إنشاء أعمال حرة وخاصة )مثل إعداد وتصميم • 

تطبيقات ورفعها على مواقع اإلنترنت حيث تعود 
عليه بعائد مادي.

العمل لدى مكاتب الصحف والمجالت، ومراكز • 
الخدمات والتدريب المهني.

شروط القبول:
أن يكون مقدم/ة الطلب ناجح/ة في الثانوية العامة الفلسطينية للفرع العلمي أواالدبي.• 
عدم مرور اكثر من 3 سنوات على تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة.• 
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دبلوم شبكات الحاسوب واإلنترنت
ان دبلوم شبكات الحاسوب واالنترنت هو أحد البرامج المطروحة في كلية القدس المهنية في جامعة القدس. ويستهدف البرنامج 

طلبة الثانوية العامة )التوجيهي( الراغبين بالتوجه إلى مجال تخطيط وإعداد شبكات الحاسوب وإدارتها والمحافظة على أمن 
المعلومات.

سيمكن هذا المسار الطلبة من العمل في مختلف مجاالت التكنولوجيا الحالية وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات في متطلبات 
سوق العمل في مجال شبكات الحاسوب واالنترنت حيث، سيتم تعليم الطلبة وتدريبهم على كيفية بناء وتصميم وتطوير شبكات 

الحاسوب، كما سيتم تعليم الطالب كيفية حماية المعلومة والمحافظة على سريتها وسالمتها واستمرارية اتاحتها. وقد تم مراعاة 
التوجهات التقنية في سوق العمل الوطني والعالمي عند تصميم مسار هذا البرنامج .

شيكل لكل فصل الحقًاشيكل رسوم الفصل األول 
 5,2154,750

الهدف العام:
إّن الهدف العام من هذا البرنامج هو إعداد مختصيين في الشبكات واإلنترنت وحماية المعلومات، بحيث يتمتعون 
بقدرة عالية للتعامل مع مختلف انواع الشبكات وبمختلف مستويات الحماية للشبكات والمعلومات بما يتوافق مع 

احتياجات السوق الفلسطيني والعالمي.

مدة الدراسة 
سنتين
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األهداف الخاصة بالبرنامج:
أواًل: تعزيز قدرات الطالب واكسابه المهارات الالزمة 

في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وفيما 
يتعلق بالشبكات وامن المعلومات بشكل خاص.

ثانيًا: رفد الطالب بمختلف المعلومات االكاديمية 
الالزمة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات المختلفة 

ليزيد من معرفته العلمية. 

ثالثًا: تزويد الطالب بالقدرة على مواجهة الصعوبات 
والعمل تحت الضغط وضمن مجموعات بحثية وعملية، 

وذلك لتنمية مهارات التواصل واإلتصال لديه.

رابعًا: اإلنخراط الفعال في سوق العمل وتعزيز 
المنافسة الخالقة في مجال الشبكات وامن 

المعلومات بإيجابية واتقان. 

خامسًا: التركيز على التدريب الميداني للطلبة بهدف 
تعزيز العالقة مع المؤسسات ذات الصلة بتكنولوجيا 

المعلومات وبلورة تعاون مشترك ما بين الكلية وهذه 
المؤسسات.

سادسًا: تدريب طالب قادرين على اإلرتقاء في مجال 
أمن المعلومات وتعزيز عمل المؤسسات والشركات 

الفلسطينية من حيث أمن الشبكات والمعلومات 
لوجود نقص في الخبرات في هذا المجال. 

سابعًا: إيجاد اشخاص قادرين على تصميم وتطبيق 
مختلف انواع شبكات الحاسوب وانظمة إدارة الشبكات 

بكفاءة ونسبة قليلة جدًا من األخطاء.

مواصفات الطالب الخريج:

سيمتلك   الطالب   بعد   إنهاء   الفترة   الدراسية   المهارات  • 
 العملية   الالزمة   لبناء   شبكات   الحاسوب   الصغيرة  

 والمتوسطة   بما   يتالءم   مع   عدد   المستخدمين  
 والخدمات   الموجودة   على   الشبكة . 

سيكون   بمقدور   الطالب   الخريج    العمل   على   أنظمة  • 
 الخوادم   ميكروسوفت   او   لينكس   إلدارة   الشبكات  

 وإعداد   الخدمات   اإللكترونية   التي   تحتاجها   المؤسسة.
سيكون   الخريج   قادراً   على   وضع   نظام   لمراقبة   اداء  • 

 الشبكة   واألجهزة   المتصلة   عليها   باإلضافة   الى   مراقبة  
 البيانات   المارة   من   خالل   الشبكة   سواء   من   داخل  

 الشبكة   او   خارجها   على   نظام   ميكروسوفت   او   لينكس . 
سيكون   بامكان   الطالب   تصميم   نظام   حماية   لكشف  • 

 الهجمات   اإللكترونية   وصدها   من   داخل   الشبكة   أو  
 خارجها   وإعداد   القواعد   العامة   والخاصة   لجدار   الحماية.  

فرص عمل الخريج:
يستطع   الطالب   الخريج   العمل   في   شتى   مجاالت  • 

 القطاع   الخاص   والعام   المرتبطة   بالشبكات   وحماية  
 المعلومات   بشكل   مباشر   او   غير   مباشر   مثل  : 

مختص   شبكات   حاسوب   في (  البنوك،   الجامعات،  • 
 الوزارات،   المدارس،   القطاعات   خاصة،   المشاريع  

 مؤقتة،   المؤسسات   حكومية   األخرى. 
مختص   حماية   شبكات   وامن   معلومات   في   مختلف  • 

 شركات   القطاع   الخاص   والعام   وفي   الحكومية . 
مدير   شبكات   الحاسوب   في   مؤسسات   القطاع   الخاص  • 

 والعام . 
أعمال   حرة   مثل   شركة   لتركيب   وصيانة   الشبكات . • 

شروط القبول:
أن يكون مقدم/ة الطلب ناجح/ة في الثانوية العامة الفلسطينية للفرع العلمي أواالدبي.• 
عدم مرور اكثر من 3 سنوات على تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة.• 
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»Paramedic«  دبلوم اإلسعاف والطوارئ

ويعد هذا البرنامج األول من نوعه في فلسطين، ويهدف إلى صقل وتطوير مهارات الخريج الفلسطيني وايجاد فرص عمل متميزة 
في العلوم الصحية، حيث تستحدث جامعة القدس دائمًا كل ما هو جديد ومتطور مهنيًا لطلبتها.

شيكل لكل فصل الحقًاشيكل رسوم الفصل األول 
 5,2154,750

مدة الدراسة 
ثالث سنوات
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المهارات التي يكتسبها الخريج:
االستجابة الفورية والعاجلة لنداء االستغاثة وطلب • 

المعونة الطبية واإلسعافية بشكل آمن.
إمتالك المعرفة والمهارات الالزمة لتحقيق • 

التشغيل اآلمن لمعدات وأجهزة ومركبات اسعاف 
الطوارئ والحفاظ عليها.

اإلستعداد التام لتقديم الخدمات الصحية • 
واالسعافية المطلوبة في حاالت الطوارئ وتقييم 

الحاالت مع مراعاة قضايا السالمة.
القيام بإدارة الموقف والحدث بفعالية بما في ذلك • 

الخدمات اللوجستية والدخول اآلمن إلى موقع 
الحدث وتقنيات االنقاذ لتخليص المريض من محيط 

اإلصابة الخطرة.
القدرة على تطبيق تقنيات الطوارئ المتقدمة مثل • 

التنبيب القصبي الرغامي واإلستخدام الناجح لمزيل 
الرجفان واعطاء بعض األدوية المتعلقة باإلسعاف 

والطوارئ.
اظهار مهارات التواصل الفعال كعضو أو قائد في • 

فريق االنعاش.

فرص عمل الخريج:
مراكز تقديم خدمة اإلسعاف والطوارئ المختلفة.• 
أقسام الطوارئ في المستشفيات العامة والخاصة • 

والخدمات العينية.
وحدات الرعاية الحرجة والعناية الحثيثة.• 
التدريب الطبي لمجال االسعاف واالنعاش القلبي • 

والرئوي األساسي والمتقدم.
العمل في المؤسسات التعليمية واألكاديمية • 

)مدارس، حضانات، روضات،جامعات(.
مراكز الدفاع المدني أو ما يماثلها في الدول األخرى • 

مثل الهالل األحمر والصليب األحمر.
العمل في األندية الرياضية والمطارات والمصانع.• 
العيادات الطبية المختلفة الحكومية والخاصة، • 

األندية والمسابح واألماكن الترفيهية، المؤسسات 
اإلسعافية الخاصة والعامة.

شروط القبول:
أن يكون مقدم/ة الطلب ناجح/ة في الثانوية العامة الفلسطينية للفرع العلمي أواالدبي• 
يتم قبول الطلبة في البرنامج حسب تسلسل المعدل.• 
إجتياز المقابلة الشخصية.• 
اللياقة الجسدية والنفسية• 
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برنامج فنون التجميل وتقنياته

ويعد هذا البرنامج األول من نوعه في فلسطين، ويهدف إلى صقل وتطوير مهارات الخريج الفلسطيني وايجاد فرص عمل متميزة 
في فنون التجميل، حيث تستحدث جامعة القدس دائمًا كل ما هو جديد ومتطور مهنيًا لطلبتها.

شيكل لكل فصل الحقًاشيكل رسوم الفصل األول 
 5,2154,750

مدة الدراسة 
سنتين
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 األهداف العامة:
١- تقديم برامج تعليمية وأكاديمية معاصرة ذات جودة عالية 

تحقق المعايير المحلية والدولية وترتبط باحتياجات السوق 
والمجتمع محليًا ودوليًا.

2- إعداد خريجين مهرة للعمل في مهنة التجميل وتقنياته 
ضمن المعايير الخاصة بالصحة والسالمة العامة.

3-  تعزيز قيم الذوق والجمال والقيم األخالقية بين الطلبة 
من خالل المنهاج التعليمي والتربوي المتكامل، وتعميق 

فهم الخريجين للمسؤوليات واألخالقيات المتعلقة بممارسة 
المهنة.

األهداف الخاصة بالبرنامج:
1. تعزيز قدرات الطالب وإكسابه المهارات الالزمة في مجال 

صناعة الجمال والتجميل والعناية بالبشرة ضمن المعايير 
الجمالية واالخالقية المتعارف على بين ذوي اإلختصاص.

2. إكساب الطالب المهارات والنظريات وأسس العمل 
المنهجية والتطبيقية األساسية والتقنية والتكنولوجية في 

هذا المجال.

3. توفير التدريب الميداني للطلبة بهدف تعزيز العالقة 
مع المؤسسات ذات الصلة بصناعة الجمال وبالتالي تعزيز 

التعاون المشترك ما بين الكلية وهذه المؤسسات.

4. تزويد الطلبة  بالعلوم المساندة والعلوم الصحية 
ذات الصلة بفنون التجميل، مثل علم التعقيم والجمال 

الطبيعي، ونظريات األلوان وتقنياتها، وكيمياء وعلم التشريح 
واألمراض، وأساسيات التجميل وغيرها.

المخرجات التعلمية المنشودة من البرنامج 
)ILOs(

1.توظيف المستحضرات التجميلية باحترافية بعد انتقاء ما 
يناسبها من المعالجات والتقنيات وكذلك حّل المشكالت 
المرتبطة بمراحل عملية قّص الشعر وتصفيفه وتجعيده 
،وصناعة الجمال وارتباطه مع المكمالت األساسية مثل 

المالبس واألزياء والموضة والمجوهرات والمكياج واختيار 
المستحضرات المناسبة وذات الجودة لتنفيذ هذه األعمال.

2. تطبيق النظريات الجمالية والمهارات وتنفيذ  العمليات 
الجمالية المختلفة مثل معالجة البشرة الخارجية باستخدم 

التقنيات المختلفة والخامات التقليدية والحديثة والميكانيكية 
والتكنولوجية البديلة لحل المشاكل والعيوب التي يعاني منها 

الجلد والبشرة، ويشمل ذلك مقارنة الخصاص والمكونات 
التركيبية والفسيولوجية والكميائية المختلفة للمستحضرات. 

3. إدارة مراكز التجميل و العناية بالبشرة .وقيادة فرق العمل 
بكفاءة واحترام للعمالء ورغباتهم والتعامل معهم بمهنية، 

مع مراعاة تطبيق معايير الصحة والسالمة وانتهاج الترتبيب 
والتنظيم والسرعة في إنجاز العمل.

شروط القبول:
أن يكون مقدم/ة الطلب ناجح/ة في الثانوية العامة الفلسطينية للفرع العلمي أواالدبي.• 

عدم مرور اكثر من 3 سنوات على تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة.• 

المسار الوظيفي للخرجين:
العمل في مراكز التجميل والصالونات ومراكز العناية بالبشرة  .1

مراكز بيع وصناعة مستحضرات التجميل  .2
مراكز التدريب الخاصة بمجال الفنون التجميلية في القطاعات   .3

الحكومية واألهلية
شركات التجميل المحلية والدولية  .4

اإلستثمار في مجال تجارة مستحضرات التجميل  .5
مراكز البحث الخاصة بصناعة الجمال.  .6

وسائل اإلعالم المرئية من فضائياٍت وهئياٍت إعالميٍة اخرى.  .7
شركات صناعة األفالم والملسالت والمسارح وشركات الدعاية   .8

واالعالن.
المنتجعات الصحية والسياحية.  .9
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برنامج تصفيف الشعر والعناية به

ويعد هذا البرنامج األول من نوعه في فلسطين، ويهدف إلى صقل وتطوير مهارات الخريج الفلسطيني وايجاد فرص عمل متميزة 
في فنون تصفيف الشعر والعناية به، حيث تستحدث جامعة القدس دائمًا كل ما هو جديد ومتطور مهنيًا لطلبتها.

شيكل لكل فصل الحقًاشيكل رسوم الفصل األول 
 5,2154,750

مدة الدراسة 
سنتين



19www. a l q ud s . e d u

 األهداف العامة:
1. تقديم برنامج أكاديمي وتعليمي معاصر ذي جودة عالية 

تحقق المعايير الدولية، بحيث يكون مرتبطًا باحتياجات السوق 
والمجتمع محليًا وإقليميًا.

2.إعداد الخريجين المهرة للعمل في مهنة التجميل، بحيث 
يحافظون على المعايير الخاصة بالصحة والسالمة العامة. 

3. تنمية وتعزيز الذوق والجمال والقيم األخالقية بين الطلبة 
من خالل المنهاج التعليمي والتربوي المتكامل وتعزيز فهم 

الخريجين للمسؤوليات واألخالقيات المتعلقة بممارسة 
المهنة وتحسين قدرات الطلبة المهنية وذلك بتوجيههم نحو 

التفكير التحليلي واإلبداعي والنقد وحرية الرأي.

األهداف الخاصة بالبرنامج:
1. إكساب الطالب النظريات والمهارات الالزمة في مجال 

صناعة الجمال بشكل عام وفنون تصفيف وتجعيد وتلوين 
الشعر بشكل خاص وفق أسس العمل المنهجية والتطبيقية 

التي تستند إلى التكنولوجيا الحديثة. 

2. تدريب الطالب بحيث يكون قادرًا على اإلنخراط الفعال في 
سوق العمل وتعزيز المنافسة الخالقة في مجال صناعة 

الجمال والتجميل وفنون تجميل الشعر والعناية به. 

3.توفير التدريب الميداني والتقني للطالب إلكسابه 
المهارات التطبيقية، بما يحقق ايضًا تعزيز العالقة بين 

الطالب وهذه المؤسسات وكذلك بينها وبين الكلية.

4. تزويد الطلبة  بالعلوم المساندة والعلوم الصحية ذات 
الصلة بفنون التجميل مثل علم التعقيم والجمال الطبيعي، 
ونظريات األلوان وتقنياتها، والعلوم األساسية والكيميائية 
وعلم التشريح واألمراض وأساسيات التجميل وعلم اإلدارة 

وغيرها.

المخرجات التعلمية المنشودة من البرنامج 
)ILOs(

يهدف برنامج فنون تصفيف الشعر والعناية به إلى  إعداد 
خريج متميز ذي قدرات فنية وابتكارية عالية، يجمع فيها بين 

الخبرات والمعارف الرئيسية لعدد من التخصصات األكاديمية 
في الفنون التجميلة والتطبيقية والجمالية التي تؤهله للعمل 

بتنافسية في مجال التجميل وصناعة الجمال، بحيث يكون قادرًا 
على :

1. تطبيق المعارف النظرية والعملية والفنية لإلبداع في مجال 
فنون قص الشعر وصناعة الجمال ومكمالته بما يتوافق مع 

المعايير الصحية والطبية.

2.  تصميم نماذج  جمالية لتصفيف الشعر وقصه 
وتجعيده، تناسب جميع الفئات العمرية والمناسبات واختيار 

المستحضرات المناسبة وذات الجودة العالية لتنفيذ ذلك.

3.  تنفيذ تصميمات متميزة بخطط لونية متنوعه وتوظيف 
المستحضرات التجميلية باحترافية والتخطيط الفني واإلبداعي 

لتجميل وقص الشعر وتصفيفه وتلوينه. 

4. حّل المشكالت المرتبطة بعملية ومراحل قّص الشعر 
وتصفيفه وتجعيده وصناعة الجمال وارتباطه مع المكمالت 

األساسية مثل المالبس واألزياء والموضة والحلي 
والمجوهرات والمكياج. 

5.تعزيز القدرة على تحليل األلوان ومزجها وتنسيقها.

6. إدارة المراكز الجمالية باحترافية تراعي السرعة والتنظيم 
واحترام المرتادين لهذه األماكن.

شروط القبول:
أن يكون مقدم/ة الطلب ناجح/ة في الثانوية العامة الفلسطينية للفرع العلمي أواالدبي.• 

عدم مرور اكثر من 3 سنوات على تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة.• 
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