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التسويق اإللكرتوني
يعتــر التســويق اإللكــروين النــواة األساســية لنجــاح األعــال  ،فهــو يؤهــل الطالــب الســتخدام األدوات
التســويقية التقليديــة باإلضافــة اىل اســتخدام األنظمــة واألدوات اإللكرتونيــه الحديثــه ،والوســائط املتعــددة مــن أجل
دراســة األســواق وتحقيــق متطلبــات الزبائــن بشــكل منافــس و مميــز يف األســواق مــا يــؤدي اىل تحقيــق األهــداف
والعوائــد للــركات.
ميزات التخصص:
 التسويق اإللكرتوين يف جامعة بوليتكنك فلسطني هو التخصص األول عىل مستوى الوطن. من أكرث التخصصات املطلوبة يف السوق. يتيح مجال للعمل الحر إضافة اىل الوظائف املتعددة. املتعة يف التخصص دراسة وعمال. يكسب الطالب مهارات متعددة يف مجاالت التسويق  ،الوسائط املتعددة ،ونظم املعلومات .يتيح مجال للعمل الحر وانشاء الرشكات االلكرتونية الخاصة.
اهداف التخصص:
• رفد السوق الفلسطيني بخريجني مؤهلني ومسلحني مبهارات متعددة،
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ومميــزة يف مجــال التســويق اإللكــروين للعمــل يف الــركات واملؤسســات املختلفــة
بحرفيــة عاليــة.
• املســاهمة يف تطويــر القــدرات والخــرات التســويقية يف الســوق الفلســطيني وتعزيــز
املفاهيــم التســويقية العلميــة الحديثــة للنهــوض بقطــاع التســويق لزيــادة التنافســية للســلع
والخدمــات الفلســطينية محليــا ودوليــا
• العمــل عــى تشــجيع اســتغالل تكنولوجيــا ونظــم املعلومــات والوســائط املتعــددة لــدى الــركات
واملؤسســات الفلســطينية يف املجــال التســويقي باحرتافيــة عاليــة للوصــول إىل األســواق العربيــة والعامليــة
• فتــح املجــال أمــام رشيحــة مــن الخريجــن الســتغالل تكنولوجيــا ونظــم املعلومــات ممثلــة باإلنرتنــت
وتطبيقاتهــا ،مــن أجــل العمــل مــع رشكات ومؤسســات عامليــة يف املجــال التســويقي.
• صقــل مواهــب وقــدرات الخريجــن اإلبداعيــة والرياديــة لتمكينهــم مــن إنشــاء أعاملهــم الخاصــة بهــم يف املجــال التســويقي
االلكــروين.
مجاالت العمل :
يتمتع خريج هذا التخصص باملعرفة واملهارات التي تؤهله للعمل يف مجاالت عديدة منها:
 إنشاء الرشكات اإللكرتونية. إدارة العالمات التجاريه اإللكرتونية. تصميم الحمالت الرتويجية اإللكرتونية و التقليدية. إدارة عالقات الزبائن الكرتونيا. تحسني محركات البحث. إدارة محتوى اإلنرتنت والشبكات االجتامعية. تحليل مواقع اإلنرتنت تسويقيا. إدارة الحمالت اإلعالنية االلكرتونية. إدارة املنتج. العالقات العامة. إدارة املبيعات. دراسة السوق/األبحاث التسويقية ،إعداد الخطط التسويقية. -تصميم وإدارة العالمة التجارية.
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احملــاســبة
نظ ـرا للطلــب املتزايــد مــن قبــل ســوق العمــل الفلســطيني والعــريب والعاملــي ملحاســبني يتمتعــون باملعرفــة
واملهــارات املحاســبية املتميــزة والقــدرات اإلبداعيــة يف مجــال إتخــاذ القــرارات والقيــادة ،بــادرت كليــة العلــوم
اإلداريــة ونظــم املعلومــات بطــرح تخصــص املحاســبة يف العــام .2011
أهداف التخصص:
• تزويد الطلبة باملعرفة املحاسبية الحديثة واملستجدة يف مختلف حقول املحاسبة لتلبية احتياجات املؤسسات املختلفة.
• إثراء معرفة الطلبة بالقضايا املعارصة واملستجدة يف مجال تخصص املحاسبة والعلوم املالية.
• تزويد الطلبة باملعرفة الالزمة بالعلوم وثيقة اإلرتباط بعلم املحاسبة مثل اإلدارة ونظم املعلومات.
• تنمية املهارات التحليلية ومهارات التفكري النقدي واملنظم لدى الطلبة.
• تنمية قدرات الطللبه عىل تطبيق ومامرسة املعارف واملفاهيم املحاسبية النظرية التي تعلموها.

3

المهارات التي يكتسبها الطالب:
تتوفر لدى الخريج من خالل املساقات التي يدرسها املعارف والقدرات التالية:
 اإلملام باملفاهيم األساسية للمحاسبة واستخداماتها املختلفة. إعداد القوائم املالية والحسابات الختامية واملوازنات التقديرية. القدرة عىل تحليل القوائم املالية واستخدام بياناتها ومعلوماتها يف إتخاذ القرارات. املعرفة الجيدة باملفاهيم اإلدارية واالقتصادية األساسية والالزمة. القدرة عىل استخدام الحاسوب يف التطبيقات املحاسبية واإلدارية واإلقتصادية وعمليات إتخاذ القرارات.مجاالت عمل الخريجين:
يكون خريج تخصص املحاسبة مؤهال للعمل يف مجال املحاسبة يف القطاعات التالية:
 القطاع التجاري -الرشكات واملحالت التجارية الخاصة. القطاع الصناعي -الرشكات الصناعية الخاصة. القطاع الخدمايت -الرشكات الخدمية الخاصة. القطاع املايل -املصارف التجارية واإلسالمية واملؤسسات املالية. القطاع الصحي -املستشفيات واملؤسسات الصحية. قطاع التعليم -املؤسسات التعليمية القطاع الحكومي -املؤسسات الحكومية الخدمية والصناعية والدوائر الحكومية. مؤسسات ومكاتب املحاسبة وتدقيق الحسابات واإلستشارات املحاسبية والرضيبية. الجمعيات الخريية واملؤسسات غري الربحية قطاع االعامل الحرة. -قطاع البلديات.
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احملاسبة/مسار لغة عربية
تعتــر دائــرة العلــوم اإلداريــة واملاليــة يف الكليــة مــن الدوائــر الرائــدة حيــث تعمــل وبشــكل متواصــل
عــى التنويــع يف الربامــج األكادمييــة املطروحــة تلبيــة لإلحتياجــات املختلفــة للمجتمــع الفلســطيني ،حيــث قامــت
الدائــرة وعــى ضــوء دراســة مســتفيضة الحتياجــات املجتمــع بتصميــم وتنفيــذ برنامــج بكالوريــوس يف املحاســبة باللغــة
العربيــة.
أهداف التخصص:
• تزويد الطالب باملعرفة النظرية والعملية املحاسبية بحيث يصبح قادرا عىل التعامل مع املشاكل املحاسبية املعارصة.
• إعداد الطلبة مهنياً يف مجاالت املحاسبة للعمل يف مجاالت األعامل املختلفة.
• تعميق االتجاهات االيجابية وأخالقيات املهنة لدى الطلبة.
• توطيــد العالقــة مــع ســوق العمــل الســتطالع احتياجاتهــم ومواكبــة التغــر والتطــور مبــا ميكــن مــن اإلســتجابة لتلــك التغ ـرات
والتطــورات يف إعــداد الخريجــن.
• تبني مشاريع ورشاكات مع مؤسسات املجتمع املحيل.
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مجاالت العمل للطلبة الخريجين
يتــم تأهيــل خريجــي تخصــص املحاســبة للعمــل يف مجــال املحاســبة يف املنظــات املختلفة
ســواء كانــت تجاريــة ،صناعيــة ،أو خدماتيــة ،هــذا إضافــة اىل مؤسســات القطــاع املــايل مــن
مصــارف تجاريــة وإســامية ،وكذلــك مؤسســات القطــاع الصحــي والحكومــي .كــا ميكــن للخريجني
العمــل يف مؤسســات ومكاتــب املحاســبة وتدقيــق الحســابات واإلستشــارات املحاســبية والرضيبيــة.
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إدارة األعمال املعاصرة
التخصصــات يف يومنــا هــذا ،ذلــك أل ّن املنظــات عــى
تخصــص إدارة األعــال واحــدا مــن أه ـ ّم
ّ
يع ـ ّد ّ
اختالفهــا تعتمــد عليــه بشــكل كبــر يف أداء مهامتهــا وإنجــاز أهدافهــا ،فالنجــاح الــذي تحققــه منظــات األعــال
يعــود باألســاس إىل وجــود إدارات متفهمــة لطبيعــة مهامهــا وأعاملهــا ،وواعيــة للبيئــة املحيطــة بهــا.
يركــز تخصــص إدارة األعــال املعــارصة يف الكليــة عــى تأهيــل الطالــب بــكل املهــارات والتطبيقــات اإلداريــة التــي
تجعــل منــه شــخصاً إداريــاً ناجحــاً وقــادرا ً عــى اســتنباط الحلــول اإلبداعيــة للمشــاكل اإلداريــة املســتجدة التــي تواجــه
منظــات األعــال ،وتجعلــه أيضـاً قــادرا ًعــى التواصــل مــع اآلخريــن والعمــل ضمــن الفريــق الواحــد ،فالربنامــج يصقــل الطالــب
مبختلــف املهــارات اإلداريــة يف التســويق والـراء واإلنتــاج وإدارة األفـراد واملحاســبة واملاليــة ،وكذلــك القــدرة عــى تحليــل ومواكبــة
املســتجدات التــي تطــرأ عــى عــامل األعــال باإلضافــة اىل املهــارات الحاســوبية ،كــا يوجــه الطالــب نحــو اإلبــداع واإلبتــكار مــع
وضــوح يف الرؤيــا املســتقبلية ومتســك بالقيــم االخالقيــة وروح املســؤولية.

اهداف التخصص:
يهــدف تخصــص إدارة األعــال املعــارصة بشــكل رئيــي اىل رفــد مجتمــع األعــال باالفـراد املؤهلــن والقادريــن عــى تحمــل األعبــاء
اإلداريــة واســتنباط الحلــول للمشــاكل التــي تواجــه منظــات األعــال وذلــك مــن خــال:
• امداد رواد هذا التخصص باملعرفة واملهارات اإلدارية الالزمة.
• الرتكيز عىل التطبيقات العملية يف مجال إدارة األعامل املعارصة.
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• زيــادة قــدرة رواد هــذا التخصــص عــى اســتنباط الحلــول اإلبداعيــة للمشــاكل التــي
تواجــه منظــات األعــال.
• استخدام التكنولوجيا يف األعامل.
• تنمية قدرات الطالب عىل التحليل والتفكري الناقد واتخاذ القرارات.
فرص ومجاالت العمل:
أوال :الحصول عىل وظيفة أو فرصة عمل يف:
 املؤسسات الدولية ،واملؤسسات غري الربحية. املؤسسات والوزارات الحكومية. قطاع الخدمات املالية مثل البنوك ورشكات التأمني ومؤسسات اإلقراض وغريها. الرشكات التجارية والصناعية واإلنشائية و الخدماتية. مؤسسات الرتبية والتعليم العايل.ثانيا :العمل يف السوق املحيل بامتالك وإدارة مرشوع.

8

إدارة األعمال املعاصرة/مسار لغة عربية
تعتــر دائــرة العلــوم اإلداريــة واملاليــة يف الكليــة مــن الدوائــر الرائــدة حيــث تعمــل وبشــكل متواصــل عــى
التنويــع يف الربامــج األكادمييــة املطروحــة تلبيــة لالحتياجــات املختلفــة للمجتمــع الفلســطيني ،حيــث قامــت
الدائــرة وعــى ضــوء دراســة مســتفيضة الحتياجــات املجتمــع بتصميــم وتنفيــذ برنامــج بكالوريــوس يف إدارة االعــال
املعــارصة باللغــة العربيــة.
أهداف التخصص:
• تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلبة وتنمية معارفهم وتعزيز فرص نجاحهم يف سوق العمل.
• تزويــد الطلبــة باملعرفــة النظريــة والتطبيقيــة بــإدارة األعــال لتلبيــة حاجــات مختلــف أنــواع منظــات األعــال يف البيئتــن
املحليــة واإلقليميــة.
• تزويد الطلبة بالقدرات العلمية واملعرفية واملهنية واملهارات يف صنع القرار وحل املشكالت يف مجال اإلدارة.
• تزويد الطلبة باملهارات املطلوبة التي تساعدهم عىل فهم أفضل لبيئة األعامل وتعزيز إستعدادهم للريادة يف األعامل.
• تزويد الطلبة بأسس التفكري والتخطيط االسرتاتيجي وتنمية مهاراتهم اإلدارية والتفاوضية وحل املشكالت.
• توطيــد العالقــة مــع ســوق العمــل الســتطالع احتياجاتهــم ومواكبــة التغــر والتطــور مبــا ميكــن مــن االســتجابة لتلــك التغ ـرات
والتطــورات يف إعــداد الخريجــن.

• تقديــم اإلستشــارات والخدمــات املجتمعيــة عــن طريــق تبــادل املعــارف والخـرات مــع
املجتمــع املحــي.
• تزويــد الطلبــة باملعرفــة الالزمــة التــي متكنهــم مــن إجــراء األبحــاث العلميــة واســتكامل
دراســاتهم العليــا.
مجاالت العمل
يتــم تأهيــل خريجــي تخصــص إدارة األعــال املعــارصة للعمــل يف مختلــف مجــاالت النشــاط اإلداري يف منظــات
األعــال االقتصاديــة والخدميــة يف قطاعــات البنــوك والــوزارات والهيئــات الحكوميــة الرســمية وغــر الرســمية ،كــا
ميكــن للخريجــن إقامــة وإدارة املرشوعــات الخاصــة الصغــرة واملتوســطة الحجــم ،هــذا وميكــن للخريجــن أن يقومــوا
بتدريــس إدارة األعــال يف مختلــف املــدارس فضـاً عــن إمكانيــة مواصلــة دراســتهم العليــا.
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إقتصاديات األعمال
قامــت كليــة العلــوم االداريــة ونظــم املعلومــات بطــرح تخصــص اقتصاديــات األعــال ليكــون األول مــن
نوعــه عــى مســتوى الوطــن.
يــأيت هــذا التخصــص ملواكبــة التطــورات املطــردة يف قطــاع األعــال يف االقتصــاد املحــي مــن حيــث ازديــاد دور
القطــاع الخــاص يف عمليــة البنــاء وإرســاء أســس اإلقتصــاد الوطنــي والــذي انعكــس عــى شــكل زيــادة حجــم االســتثامر
وارتفــاع عــدد املنشــآت العاملــة فيــه مــا اســتدعى رفــع الكفــاءة ملختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة وذلــك مــن خــال إعــداد
وتوظيــف كادر عــى درجــة عاليــة مــن املهــارة واملعرفــة.
تتمثــل رســالة الربنامــج يف إعــداد خريجــن مؤهلــن ومزوديــن باملعرفــة العلميــة املتخصصــة يف مجــال إقتصاديــات األعــال
مرتكزيــن عــى مهــارات التحليــل الكمــي والنوعــي ،ومزوديــن بثقافــة واســعة ومهــارات اخــرى متنوعــة متكنهــم مــن التميــز يف
العمــل والقــدرة عــى املنافســة يف الســوق املحــي والخارجــي.
أهداف البرنامج :
يهــدف الربنامــج إىل تلبيــة حاجــة املجتمــع الفلســطيني مبختلــف قطاعاتــه بخريجــن متميزيــن ومزوديــن باملعــارف النظريــة
والتطبيقيــة يف مجــال اقتصاديــات األعــال ،وذلــك مــن خــال:
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• تزويــد الطلبــة باملعــارف واملهــارات االقتصاديــة الحديثــة (النظريــة والتطبيقيــة) الالزمــة
التخــاذ القـرارات يف مختلــف القضايــا التــي تواجــة املــدراء وصانعــي القـرار.
• إكتســاب الطلبــة مهــارات متميــزة يف األســاليب اإلداريــة الحديثــة وتطــور الفكــر اإلداري لديهــم
مــن خــال اســتخدام املفاهيــم اإلقتصاديــة يف اإلدارة واتخــاذ القـرار.
• تدريــب الطلبــة عــى اســتخدام البيانــات واملــؤرشات االحصائيــة وإعــداد دراســات الســوق للمســاعدة
عــى اتخــاذ الق ـرارات املناســبة.
• تزويــد الطلبــة باملهــارات واملعــارف األساســية يف العلــوم ذات العالقــة (املحاســبة ،التســويق ،املاليــة )...وذلــك
لتمكينهــم مــن اإلملــام مبتطلبــات ســوق العمــل الفلســطيني والعــريب.
• تزويد الطلبة باملعرفة الالزمة يف مجال الحاسوب واملعلوماتية وتطبيقها يف مجال التخصص.
• تنمية املهارات التحليلية والتفكري النقدي واإلبداعي لدى الطلبة.
• تنمية قدرات ومهارات البحث العلمي.
• إثراء معرفة الطلبة بالقضايا املعارصة واملستجدة يف مجال التخصص.
• تنمية القيم والسلوك واملسؤولية األخالقية واإلجتامعية لدى الطلبة.

مجاالت وفرص العمل:
 .1الفرص التوظيفية:
 القطاع التجاري :الرشكات واملؤسسات التجارية. القطاع الصناعي :الرشكات الصناعية واإلنتاجية. القطاع املايل :البنوك ورشكات التأمني ومؤسسات الوساطة املالية األخرى. القطاع األكادميي (التدريس) :يف املدارس الحكومية والخاصة. القطاع الحكومي :الوزارات ومؤسسات القطاع العام ( وزارة املالية ،االقتصاد ،وزارة التخطيط)... املؤسسات واملكاتب االستثامرية. .2إنشاء وإدارة األعامل الخاصة والعائلية.
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الوسائط املتعددة/اجلرافيكس
تخصــص الجرافيكــس والوســائط املتعــددة يف جامعــة بوليتكنيــك فلســطني هــو التخصــص الوحيــد يف املنطقــة
الــذي يجمــع بــن أربعــة محــاور هــي  :الفــن التشــكييل ،إنتــاج الرســوم املتحركــة ثنائيــة وثالثيــة األبعــاد ،اإلعــان
اإلحـرايف ،والتصويــر الرقمــي الثابــت واملتحــرك .باإلضافــة إىل مجموعــة مــن املســاقات لتغذيــة محــاور التخصــص.
يعمــل التخصــص عــى تنميــة املواهــب و القــدرات الفنيــة لــدى الطلبــة بالرتكيــز عــى النواحــي النظريــة والعمليــة لجميــع
محــاور هــذا التخصــص.
أهداف التخصص:
• تخريج كفاءات متخصصة ومنافسة يف مجال الجرافيكس والوسائط املتعددة وتطبيقاتها.
• تنمية املهارات الفنية واإلبداعية لدى الطلبة.
• تزويد الطلبة بالعلوم األساسية يف مجال الجرافيكس والوسائط املتعددة عرب الدراسة النظرية والتدريب العميل.
• تنمية قدرات الطلبة عىل العمل الفردي والعمل الجامعي واملشاركة وتنمية روح املسؤولية  ،وذلك من خالل
العمل عىل مرشوعات عملية جامعية والتدريب امليداين.
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مجاالت وفرص العمل:
يتمتــع خريــج هــذا التخصــص بكفــاءات إبداعيــة تؤهلــه للمنافســة يف ســوق العمــل وذلــك
مــن خــال خطــة حديثــة تتــاىش مــع أحــدث املســاقات والخطــط يف هــذا املجــال ،هــذه الخطــة
مطابقــة ملعايــر الجــودة األكادمييــة املحليــة والعامليــة.
الخريجون من هذا التخصص ميكنهم العمل يف قطاع واسع من سوق العمل مثل:
 املؤسســات اإلعالميــة ،الصحافــة واإلذاعــة والتلفزيــون ،رشكات صناعــة الربمجيــات املتخصصــة يف الوســائطاملتعــددة واأللعــاب ،رشكات اإلعــان والتصميــم ،مؤسســات الرتبيــة والتعليــم كمــدرس تربيــة فنيــة ،تحريرالفيديــو
والصــوت ،إنتــاج الوســائل التعليمــة و ترفيهيــة لألطفــال ،املطابــع ودور النــر.
 باإلضافــة اىل ذلــك فــإن الخريجــن يتمتعــون باملجــاالت املعرفيــة األساســية لعلــم الحاســوب مــا ميكنهــم مــن إيجــاد فــرص عمــلضمــن تخصصــات الحاســوب كــا ميكــن للخريجــن اســتكامل دراســاتهم العليــا يف التخصــص يف جامعــات عامليــة مرموقــة.

14

إدارة املشــاريع
يتفــرع هــذا التخصــص مــن برنامــج إدارة اإلعــال املعــارصة ويعنــى بتأهيــل خريجــن يف مجــال ادارة املشــاريع
لحمــل أعبــاء ادارة املشــاريع املختلفــة يف القطــاع العــام او الخــاص ،حيــث ان هنــاك نقصــا يف الكــوادر املؤهلــة الدارة
املشــاريع املختلفــة عــى اســس علميــة صحيحة.
أهداف البرنامج:
• تطويــر قــدرات وكفايــات الطلبــة (االتجاهــات واملعــارف واملهــارات) يف مجــال ادارة املشــاريع مــن حيــث التخطيــط والتنفيــذ
واملتابعــة والتقييــم.
• رفد املجتمع الفلسطيني بالكوادر املؤهلة يف مجال ادارة املشاريع.
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يركز هذا التخصص على:
 املفاهيم الحديثة يف ادارة املشاريع. التخطيط واملتابعة وتقييم االداء للمشاريع ادارة الوقت يف املشاريع. البحث عن التمويل الالزم للمشاريع. تحليل وادارة مخاطر املشاريع. العطاءات وتقدير التكلفة.فرص ومجاالت العمل:
 العمل يف املؤسسات العامة العمل يف املؤسسات الخاصة -املؤسسات غري الربحية التي يرتكز عملها يف التخطيط وتنفيذ املشاريع والعطاءات.

16

نظم املعلومات
أصبــح لــدى العديــد مــن أصحــاب املنظــات ميــل اىل إدارة نشــاطات املؤسســة اإلداريــة التقليديــة وحــل
املشــكالت عــن طريــق آخــر مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا الحديثــة ،وذلــك وفــق أنظمــة إداريــة محوســبة ،مبــا يعــود
عــى العمــل مــن رسعــة وجــودة.
تعتــر املعلومــات املــورد األهــم يف عمليــة إتخــاذ القـرار يف جميــع املؤسســات ،وتؤكــد الدراســات الحديثــة بــان تكنولوجيــا
الحاســوب باإلضافــة اىل املعلومــات يلعبــان دورا ً أساســيا ً يف حــل املشــاكل اإلداريــة التــي أصبحــت أكــر تعقيدا ً.ونتيجــة لذلــك
فــإن وجــود نظــام معلومــات محوســب يــؤدي إىل توفــر الجهــد والعنــاء ،كــا يعمــل عــى تنظيــم وحفــظ وترتيــب البيانــات مــا
يســاعد عــى إتخــاذ القـرارات الصائبــة بالوقــت املناســب.
وتســعى نظــم املعلومــات اىل إدارة البيانــات اإلداريــة باســتخدام التكنولوجيــا إليجــاد ميــزة تنافســية وإيجــاد التكولوجيــا
املناســبة ،باإلضافــة لتصميــم وتحليــل وبرمجــة إحتياجــات املنظــات اإلداريــة والتنبــؤ باحتياجــات الســوق وتحليلهــا.
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أهداف التخصص:
• تأهيــل الطلبــة ليصبحــوا قادريــن عــى تصميــم أنظمــة فعالــة ،إنشــاء شــبكات حاســوبية،
تحليــل األنظمــة ،إدارة قواعــد البيانــات ،والتعامــل مــع نظــم دعــم الق ـرارات.
• إكساب الطلبة مهارات إعداد الربامج الحاسوبية التطبيقية يف املجاالت اإلدارية ذات العالقة.
• تدريــب الطلبــة عــى اســاليب البحــث وحــل املشــاكل اإلداريــة بالطــرق العمليــة وتدريــب الطلبــة عمليـاً
يف مختلــف املواقــع باملؤسســات املحلية.
• رفــد املجتمــع والســوق املحــي بخريجــن مؤهلــن يف نظــم املعلومــات وذلــك إلحــداث نقلــة نوعيــة يف أداء
املؤسســات املحليــة حســب األســس العامليــة الالزمــة لتقــدم وازدهــار املؤسســات.
• مســاعدة املنظــات واملؤسســات يف عمليــة إتخــاذ القـرار عــن طريــق تنظيــم النشــاطات لتكــون مرتابطــة وفــق أنظمــة
معلوماتيــة محوســبة.
• إكســاب الخريجــن مهــارات توظيــف املعلومــات االداريــة لحــل املشــاكل املســتهدفة وتخزيــن املعلومــات وصيانتهــا وتحديثهــا
واملحافظــة عليهــا واســرجاعها.
• إكســاب الخريجــن مهــارات تطويــر برمجيــات حاســوبية مالمئــة تســهم يف تخفيــف األعــال الكتابيــة التقليديــة وترتيــب عمليــات
ونشــاطات املؤسســات بشــكل منطقــي ومنظــم.
الفرص الوظيفية
يتمتــع خريجــو نظــم املعلومــات بفــرص واســعة للعمــل يف مجــاالت وظيفيــة عــدة ،وذلــك بســبب تعــدد املعــارف التــي يتلقاهــا
الطالــب يف دراســته الجامعيــة مــا بــن ادارة االعــال ونظــم املعلومــات وتكنولوجيــا املعلومــات ،وفيــا يــي مجــاالت العمــل املتاحــة
امامهــم مســتقبالً.
 يستطيع خريج نظم املعلومات العمل يف مجال تصميم وبرمجة وصيانة وإدارة الربامج الحاسوبية. العمــل لــدى أقســام الحاســوب ،وإدارة املــوارد البرشيــة ،واقســام التخطيــط والتطويــر ،واقســام ودوائــر نظــم املعلومــات،ونظــم املعلومــات الجغرافيــة يف القطــاع الحكومــي كالــوزارات والدوائــر واملؤسســات والبلديــات ،وكذلــك بالنســبة للقطــاع الخــاص
كالبنــوك ،الــركات الخاصــة ،واملنظــات غــر الحكوميــة ،واملنظــات غــر الربحيــة.
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الريادة واإلبتكار يف اإلعمال
انطالقــا مــن توجــه الجامعــة ورســالتها نحــو التحــول إىل جامعــة رياديــة وابتكاريــة ،وتأكيــدا عــى أهميــة
جــر الفجــوة بــن املجتمــع والجامعــة ،طرحــت كليــة العلــوم اإلداريــة ونظــم املعلومــات تخصــص الريــادة واالبتكار
يف األعــال وذلــك لبنــاء شــخصية الطالــب الريــادي الــذي يحمــل معــارف ومهــارات وقــدرات تؤهلــه البــدء مبرشوعــه
الــذايت وتطويــره ،مــا يضمــن التشــغيل الــذايت لــه ولغــره.
يهــدف الربنامــج إىل جــر الهــوة بــن الخريجــن وســوق العمــل بإيجــاد تقــارب حقيقــي بــن الطالــب وســوق العمــل مــن
خــال فرصــة تدريــب مدفوعــة األجــر وملــدة عــام كامــل يعمــل الطالــب/ة خاللهــا عــى تحديــد إحــدى املشــاكل الحقيقيــة التــي
تواجههــا املؤسســة ومــن ثــم القيــام مبــروع تخــرج يف الســنة الالحقــة لحــل تلــك املشــكلة.
أهداف وغايات البرنامج:
يتمثــل الهــدف العــام للربنامــج بتزويــد الطلبــة باملعرفــة واملهــارات األساســية والثقــة الالزمــة لتحقيــق النجــاح يف بيئــة األعــال
الرياديــة ،كــا يعمــل عــى:
• املساهمة يف تحقيق تنمية مستدامة.
• املساهمة يف تنمية وتطوير القطاعات الفلسطينية.
• املساهمة يف بناء ثقافة الريادة يف فلسطني.
• املساهمة يف حل مشكلة البطالة.
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• تقديم االستشارات والدراسات الالزمة لتطوير األعامل يف فلسطني.
• تأهيل وتشجيع الطلبة عىل البدء باملشاريع الريادية الخاصة.
مجاالت العمل:
 إدارة املنشآت الصغرية واملتوسطة الحجم التسويق واملبيعات وخدمات الزبائن التخطيط والتطوير  /االستشارات اإلدارية القطاع العام -املنظامت الغري ربحية
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ماجستري(علوم إدارية)
• يحصــل الطالــب عــى درجــة املاجســتري يف العلــوم اإلداريــة بعــد إنهــاء  36ســاعة معتمــدة مــن ضمنهــا
رســالة املاجســتري.
• يشــتمل الربنامــج عــى مجموعــة مــن مجــاالت الرتكيــز يف إدارة األعــال املعــارصة ،واملحاســبة ،واقتصاديــات
األعــال ،ونظــم املعلومــات ،إدارة املشــاريع واالنشــاءات ،بحيــث يتمكــن الطالــب مــن اختيــار أحــد هــذه املجــاالت.
أهداف البرنامج:
يهدف برنامج ماجستري العلوم اإلدارية اىل تحقيق األهداف التالية:
• رفد السوق الفلسطيني بخريجني من الدراسات العليا مؤهلني يف مختلف مجاالت العلوم اإلدارية.
• تطوير وتنمية بيئة األعامل يف فلسطني.
• تزويد طلبة الربنامج باملعارف الالزمة واملهارات التي متكنهم من املنافسة محليا وإقليميا ودوليا.
• بناء الرشاكات والتشبيك الالزم مع املؤسسات والرشكات املحلية والدولية مبا يسهم يف تنمية قطاع األعامل الفلسطيني.
• مساعدة القطاعات االقتصادية املختلفة من خالل تقديم حلول ريادية.
• املساهمة يف تطوير الجوانب البحثية يف العلوم اإلدارية بطريقة مفيدة للمؤسسات والرشكات الفلسطينية والدولية.
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الفئة المستهدفة:
• لتحقيــق أهــداف الربنامــج ســوف يتــم إتاحــة الفرصــة لحملــة البكالوريــوس ممــن خلفيتهــم
يف مجــال األعــال ،والهندســة ،والحوســبة ،أو مــن هــم يف مواقــع إداريــة مــن حملــة درجــة
البكالوريــوس يف تخصصــات الطــب والقانــون وغريهــا.
• يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم جيد فأعىل.
ما يميز البرنامج:
 يــأيت إطــاق هــذا الربنامــج ليتــاىش مــع سياســة جامعــة بوليتكنــك فلســطني يف طــرح برامــج مميــزة ،وعليــه تكــونكليــة العلــوم اإلداريــة ونظــم املعلومــات الســباقة يف طــرح هــذا الربنامــج عــى مســتوى الوطــن إن مل يكــن عــى مســتوى
املنطقــة ككل.
تخصصــا يتوفــر
 تفضيــل املؤسســات بــأن يكــون موظفيهــا مــن حملــة درجــة املاجســتري يف العلــوم اإلداريــة ،أو برامــج أكــرً
فيهــا مجــاالت تركيــز عــى أحــد التخصصــات (إدارة األعــال املعــارصة ،واملحاســبة ،واقتصاديــات األعــال ،ونظــم املعلومــات ،إدارة
املشــاريع واالنشــاءات).
 تــم تصميــم الربنامــج لتلبيــة االحتياجــات التنمويــة للخريجــن الذيــن يعملــون يف املناصــب اإلداريــة يف مؤسســات القطــاع الخــاصواملؤسســات الحكوميــة وغريهــا ،وتعزيــز املهــارات الالزمــة يف اإلدارة والقيــادة.
 الربنامــج متعــدد التخصصــات ( )Interdisciplinaryحيــث أن العنــارص األساســية للربنامــج تنطــوي عــى تزويــد الخريجــنباملعــارف واملهــارات الالزمــة إلدارة املؤسســات بكفــاءة وفعاليــة.
 يشــتمل الجــزء اإلداري يف الربنامــج عــى إعــداد الخريجــن ملراكــز إداريــة يف املؤسســات ،ويشــتمل الجــزء الخــاص مبجــال الرتكيــزعــى اختيــار أحــد املجــاالت حســب التخصــص واالهتــام.
مالحظة :تم تقديم هذا الربنامج للهيئة الوطنية لالعتامد والجودة لالعتامد
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حملة عن الكلية
انطالقــا مــن حــرص ادارة الجامعــة عــى اللحــاق بركــب العــامل املتقــدم ،وتقديــم مســاهمتها الخاصــة للرقــي بالعــامل الذي نعيشــه،
عمــدت الجامعــة اىل تأســيس كليــة العلــوم االداريــة ونظــم املعلومــات لتســاعد يف تقديــم الحلــول واالستشــارات التقنيــة واالداريــة
ملؤسســات املجتمــع املحــي ،معتمــدة عــى آخــر املســتجدات والتقنيــات التكنولوجيــة وتوظيفهــا يف العمــل االداري الحديــث

