
 

 جامعة بوليتكنك فلسطي   

 المهن التطبيقية  كلية

 
 ___________________________________________________________________ 

. 

 إعالن  
  بخصوص االمتحان 

 2022 الصيفيةالشامل للدورة  التطبيق 
 

لالمتحان التسجيل  الشامل    تعليمات    
الجامعية  التطبيق  الكليات  المتوسطة  لخريج    والكليات 

 :  لدرجة الدبلوم
 

ن حسب الخطط الدراسية التسجيل ُمتاح  •   . المبينة باإلعالنللتخصصات  للطلبة الخريجي 

يوم    أ يبد • صباح  من  يوم  2022/ 06/ 28الموافق    الثالثاءالتسجيل    الموافق  الخميس  ولغاية 
07 /07 /2022. 

 إجراءات التسجيل:   •
ي   .1

ونن اإللكتر التسجيل  موقع  من  الدفع  إشعار  أيقونة  (http://reg.ppu.edu) طباعة   ،
 االمتحان الشامل. 

ي االمتحاندفع   .2
اك فن اك  ،رسوم االشتر دةشيقل "  )200(  حيث أن رسوم اإلشتر    "،غي  مسي 

دفع
ُ
   .فقط (302900)حساب رقم  / بنك فلسطي    من خالل وت

ي ل الوثائق المطلوبة  تسليم .3
ي   الشاملتسجيل    دى موظفن

  مكتب  الطابق )  A+   (مبنن فن
الثان 

 . مساء الثانية حنر  صباحا  التاسعةمن الساعة  202لعمادة  ا
 

 الوثائق المطلوبة: 
 

   . وصل الدفع •

 . صورة عن الهوية الشخصية •

 . وبخلفية زرقاء   صور شخصية حديثة بدون نظارات  أرب  ع •

اك.  •  وصل إيداع رسوم اإلشتر

   . المبنن الكوري –صورة مصدقة عن كشف العالمات من دائرة القبول والتسجيل  •

ن  •  )طلبة القدس و البلدة القديمة بالخليل(.  اثبات مكان السكن للطلبة المعفيي 
 
 
 
 



  الشامل المدرجةتخصصات ال
   :2022ل للدورة الصيفية إلمتحان التطبيق 

 

 تكنولوجيا الوسائط المتعددة  التصميم الداخل  

 برمجيات وقواعد بيانات  هندسة معمارية 

نت هندسة مدنية   شبكات الحاسوب واالنتر

 برمجة تطبيقات الهواتف الذكية  المساحة 

 والويب برمجة تطبيقات الحاسوب  السيارات بكافة تخصصاتها

 تطوير تصميم صفحات الويب  السالمة والصحة المهنية 

يد والتدفئة   هندسة الحاسوب  التكييف والتتر

 إدارة  وأتمتة مكاتب أتمتة صناعية 

ونيات وتحكم محوسب   السكرتارية والسجل الطبر   الكتر

   واآلالت  اإلنتاج
 السكرتارية والسجل القانون 

 والمشاري    ع إدارة االعمال  تصاالتاإل 

 التسويق والمبيعات  إدارة وتكنولوجيا الحجر والرخام 

  
  المبان 

 االدارة الرياضية  األنظمة الذكية ف 

 السياحه والسفر  المحاسبة التقنية 

 اإلدارة المالية المحوسبة 

 
 
 

  الشامل
 : برنامج االمتحان التطبيق 

 

ن والثالثاء االمتحان النظري  2022/  09/ 6،   5 األثني 

 2022/  09/ 10،   8،   7 األربعاء، الخميس والسبت  االمتحان العملي 

 
 

 عمادة كلية المهن التطبيقية
ن   جامعة بوليتكنك فلسطي 


