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وواالمفووضيیة ال يیمكنن أأنن ال يیشكلل ددعمم االمفووضيیة ااألووررووبيیة إلصدداارر هھھھذذاا االمنشوورر تأيیيیدد للمحتوويیاتت االتي تعكسس فقطط ووجهھاتت نظظرر منن كتبهھا٬، 
تكوونن مسؤؤوولة عنن أأيي ااستخدداامم يیمكنن أأنن يیتمم للمعلووماتت االووااررددةة في هھھھذذاا االمنشوورر.  
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االمقددمة  
 

. 1950منذذ  ةةووااجددمتإإنن تططوورر االتعليیمم االعالي في ددوولة فلسططيینن هھھھوو تططوورر حدديیثث نسبيیا. كليیاتت برراامج االسنتيینن 
ووهھھھذذهه االمؤؤسساتت٬، االتي ترركزز على تددرريیبب االمعلميینن٬، وواالتعليیمم االتقني٬، وواالفنوونن االحررةة٬، إإما ُنظظمتت منن قبلل 

  1970فقطط حتى االعامم نرروواا). أأنهھ االحكوومة أأوو منن قبلل ووكالة ااألممم االمتحددةة إلغاثة ووتشغيیلل االالجئيینن (ااألوو
عنددما ظظهھررتت االجامعاتت إإلى حيیزز االووجوودد. ووكانتت تلكك االمؤؤسساتت قدد أأُسستت في ظظلل ااالحتاللل ااإلسرراائيیلي٬، 
ووكانتت جززءاا منن جهھدد جماعي قامم بهھ االفلسططيینيیوونن للحفاظظ على هھھھوويیتهھمم باإلضافة إإلى تووفيیرر االفررصة للشبانن 

لعالي٬، بعدد أأنن باتت منن االصعبب عليیهھمم ووبشكلل متززاايیدد االذذهھھھابب إإلى االفلسططيینيیيینن لمتابعة ددررااستهھمم في االتعليیمم اا
االخاررجج للقيیامم بتلكك االمتابعة. وومع ذذلكك٬، فقدد ااتسع هھھھذذاا االقططاعع فقطط منذذ أأنن اانتقلتت مسؤؤووليیة االتعليیمم منن إإسرراائيیلل 

.1994إإلى االسلططة االووططنيیة االفلسططيینيیة بعدد ااتفاقيیاتت أأووسلوو في االعامم   
 

. وويیعططي هھھھذذاا االقانوونن 1998للعامم  11ي منن خاللل قانوونن االتعليیمم االعالي ررقمم ووقدد تمم تنظظيیمم قططاعع االتعليیمم االعال
)٬، وويیمنح مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي االووضعيیة 2لكلل مووااططنن إإمكانيیة االحصوولل على االتعليیمم االعالي (االماددةة 

في االقانوونيیة وويیووفرر لتنظظيیمهھا ووإإددااررتهھا ااإلططارر االقانووني. وويیلحظظ االقانوونن ثالثة أأنووااعع مختلفة منن االمؤؤسساتت 
-االتعليیمم االعالي. ووهھھھذذهه ااألنووااعع هھھھي االحكووميیة أأوو االررسميیة (تمم تأسيیسهھا منن قبلل االمنظظماتت غيیرر االحكووميیة   

NGOs ٬، وواالمؤؤسساتت االخاصة. وومعظظمم مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي في ددوولة فلسططيینن هھھھي حكووميیة. وومجلسس(
لتعليیمم االعالي أأنن تعتمدد. االتعليیمم االعالي هھھھوو مسؤؤوولل عنن صيیاغة ووسنن االقووااعدد االتي يینبغي على جميیع مؤؤسساتت اا

ووتووفرر االووززااررةة أأيیضا االددعمم االجززئي وواالتموويیلل لمؤؤسساتت االتعليیمم االعالي غيیرر االحكووميیة. مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي 
هھھھي في غالبيیتهھا مستقلة وولكنن عليیهھا أأنن تخضع للقانوونن االمذذكوورر أأعالهه٬، وولألنظظمة االمعموولل بهھا في االووززااررةة 

نظظمة االمتعلقة باالعترراافف بالشهھاددااتت وواالددبلووماتت غيیرر االفلسططيینيیة وومجلسس االتعليیمم االعالي. وويیمكنن إإيیجادد ااأل
.2006لسنة  25وومعاددلتهھا٬، في قانوونن االتعليیمم االعالي ررقمم   
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1. أأنووااعع مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي   
مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي هھھھي االتاليیة:فإنن ووفقا لقانوونن االتعليیمم االعالي٬،   

منن االكليیاتت االتي تمنح إإجاززةة االبكالوورريیووسس  االجامعاتت: ووتتكوونن منن ما ال يیقلل عنن ثالثث كليیاتت أأوو •
أأوو أأعلى  

كليیاتت جامعيیة: تقددمم االبرراامج ااألكادديیميیة٬، أأوو االتقنيیة٬، أأوو االمهھنيیة وومنح ددبلووماتت االسنتيینن أأوو االثالثة  •
سنووااتت أأوو إإجاززةة االبكالوورريیووسس.  

): تمنح ددبلووماتت أأوو إإجاززااتت االبكالوورريیووسس وواالشهھاددااتت االعليیا POLYTECHNIKاالبووليیتكنيیكك (  •
جاالتت االمهھنيیة وواالتقنيیة.في االم  

كليیاتت االمجتمع االمحلي: تقددمم برراامج مهھنيیة أأوو تقنيیة ال تقلل مددتهھا عنن سنة ووااحددةة مما يیؤؤدديي إإلى   •
1ددبلووماتت في االمجاالتت االمذذكووررةة.  

في االضفة االغرربيیة ووقططاعع غززةة هھھھي مؤؤسساتت شابة  49غالبيیة مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي االفلسططيینيیة االل
نسبيیا.  

ططالبب في هھھھذذهه االمؤؤسساتت. ووتشيیرر االتقدديیررااتت إإلى أأنن معددلل االنموو في نسبة  221000وويیلتحقق أأكثرر منن 
سنة هھھھي أأكثرر منن  24وو 18اااللتحاقق ااإلجماليیة للفئة االعمرريیة منن االشبابب االذذيینن تتررااووحح أأعماررهھھھمم بيینن 

طط ٪. هھھھذذهه االتقدديیررااتت مررتفعة نسبيیا ووفقا للمعايیيیرر االددووليیة٬، ال سيیما بالمقاررنة مع بلدداانن االشررقق ااألووس25.8
وواالبلدداانن االناميیة بشكلل عامم.  

وومنذذ االلحظظة ااألوولى لتسلمم االسلططة االووططنيیة االفلسططيینيیة مسؤؤووليیة ااألررااضي االمحتلة٬، أأبددتت ااهھھھتماما كبيیرراا 
).TVET في تططوويیرر نظظامم االتعليیمم وواالتددرريیبب االمهھني وواالتقني (  

حجمهھا٬، تعتبرر  ووعلى االررغمم منن صغررفي ددوولة فلسططيینن أأنن بنيیة نظظامم االتعليیمم وواالتددرريیبب االمهھني وواالتقني 
االمسؤؤوولة عنهھا٬، وواالجهھاتت مجززأأةة منن ناحيیة نووعع االمؤؤسساتت٬، ووأأهھھھدداافهھا االمعتمددةة٬، وونووعع ااإلشرراافف االمتبع٬، 

فضال عنن االخلفيیة االتارريیخيیة لتأسيیسهھا.  
في االضفة االغرربيیة ووقططاعع غززةة٬، يیووجدد االمئاتت منن االمؤؤسساتت االتددرريیبيیة االتي تقددمم برراامج تددرريیبب قصيیررةة 

االمؤؤسساتت منن مددااررسس ثانوويیة مهھنيیة٬، وومررااكزز تددرريیبب مهھني٬، وومررااكزز ثقافيیة  ووططوويیلة االمددىى. ووتتكوونن هھھھذذهه
خاصة٬، ووجمعيیاتت خيیرريیة وومؤؤسساتت تنموويیة.  

اامتحانن كليیة مجتمع محلي تقددمم برراامج تعليیميیة مختلفة لخرريیجي االتووجيیهھي ( 23ووعالووةة على ذذلكك٬، هھھھناكك 
).شهھاددةة االددررااسة االثانوويیة االعامة  

 
 
 
 

. نظظامم االتعليیمم: ررسمم بيیاني2  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	الل االمهھررىى. برراامج كليیاتت مجتمع محلي تقددمم برراامج تهھددفف إإلى إإعدداادد االقووىى االعاملة منن ذذوويي االررتبب االمتووسططة٬، وواالتي تشكلل االعالقة بيینن االعمالل االمتخصصيینن وواالعم تقددمم  

ددمهھا االكليیاتت  تغططي االعدديیدد منن ساعة ررصيیدد جامعي مووززعة على أأرربعة فصوولل ددررااسيیة. االبرراامج االتي تق 72االددبلوومم (أأيي ما يیعاددلل شهھاددةة مشارركة) تتكوونن منن حوواالي 
ترروونيیاتت ووصيیانة االكمبيیووترر٬، االتخصصاتت االمختلفة مثلل االتنظظيیمم ووااإلددااررةة٬، االسكررتارريیة ووأأتمتة االمكاتبب٬، وواالتسوويیقق٬، وواالتصميیمم االجرراافيیكي٬، وواالتكنوولووجيیا االصناعيیة ووااإللك

يیووترر٬، ووتصميیمم ااألززيیاء٬، إإلخووتكنوولووجيیا ااألسنانن٬، ووتكيیيیفف وواالتبرريیدد االهھووااء ٬، ووااإللكترروونيیاتت٬، ووتكنوولووجيیا االكمب  



2015دديیسمبرر  	   5	  

 

. االقبوولل في االتعليیمم االعالي3  

يیخضع اااللتحاقق وواالقبوولل في جميیع مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي االفلسططيینيیة لنفسس ااإلجررااءااتت تقرريیبا.  
وواالحدد ااألددنى منن االمتططلباتت االالززمة للططالبب لاللتحاقق في مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي هھھھوو شهھاددةة االثانوويیة االعامة 

االتي تمنح لططالبب االمددااررسس  GCEأأوو شهھاددااتت  ٬SAT، IBلل: (االتووجيیهھيیة) أأوو ما يیعاددلهھا (على سبيیلل االمثا
االثانوويیة ووفقا لنظظامهھمم االتعليیمي مع االمتططلباتت االمعاددلة كما تمم تحدديیددهه منن قبلل ووززااررةة االترربيیة وواالتعليیمم االعالي 
االفلسططيینيیة). ووووضع االططالبب في كليیاتت محددددةة يیعتمدد على االمستووىى االمنجزز (االعلوومم أأوو االفنوونن) االمشارر إإليیهھ 

اددةة.في االشهھ  

سنووااتت منن االتعليیمم ااألساسي  10عاما منن االتعليیمم االمددررسي ( 12(شهھاددةة االددررااسة االثانوويیة االعامة):  االتووجيیهھي
ووسنتيینن منن االتعليیمم االثانوويي).  

 
االقبوولل لططالبب االسنة ااألوولى هھھھوو في االعاددةة تنافسي٬، وويیستندد على مجمووعع عالماتت االططالبب٬، شرريیططة أأنن هھھھذذهه 

للقبوولل في كليیة معيینة. وويیتمم تحدديیدد تلكك االعالماتت منن قبلل كلل جامعة٬، االعالماتت ليیستت أأقلل مما هھھھوو مططلووبب 
وويیختلفف منن سنة إإلى أأخررىى وومنن جامعة إإلى أأخررىى تبعا للحالة االتنافسيیة للططالبب االمتقددميینن ووااألماكنن االمتاحة. 

جمووعع ووال يیمكنن للحدد ااألددنى منن االعالماتت أأنن يیكوونن أأقلل مما حددددهه قرراارر االووززااررةة االمفّصلل في االمرربع أأددناهه. ووم
االعالماتت هھھھوو االمعددلل االمئوويي لعالماتت االشهھاددةة االثانوويیة االعامة أأوو ما يیعاددلهھا. ووتتططلبب بعضض االجامعاتت اامتحانن 

االبررااعة في االلغة ااإلنجليیززيیة٬، وويیتمم ووضع االططالبب ضمنن ددووررااتت خاصة باللغة ااإلنجليیززيیة ووفقا لنتائجهھمم.  
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االحدد ااألددنى منن االمتططلباتت:  
مع نتائج االنجاحح في اامتحانن االتووجيیهھيیة أأوو ما يیعاددلهھا (على سبيیلل االمثالل: * شهھاددةة االددررااسة االثانوويیة االعامة 

٬، بكالوورريیا٬، ووما إإلى ذذلكك منن شهھاددااتت تمنح لططالبب االمددااررسس االثانوويیة  ٬Abitur، ٬SAT، ٬IB، GCEشهھاددااتت 
ووفقا لنظظامهھمم االتعليیمي) مع االمتططلباتت االمعاددلة كما تمم تحدديیددهه منن قبلل ووززااررةة االترربيیة وواالتعليیمم االعالي 

االفلسططيینيیة.  
االعالي لذذلكك االعامم  * يیجبب أأال تكوونن نتيیجة االثانوويیة االعامة أأقلل منن االعالمة االمشارر إإليیهھا في قرراارر مجلسس االتعليیمم

٪ للجامعة االمفتووحة 55٪ منن أأجلل االتقددمم للقبوولل في االجامعاتت االتقليیدديیة٬، وو65ااألكادديیمي (على سبيیلل االمثالل 
٪ للكليیاتت ؛ يیررجى مالحظظة أأنن هھھھذذهه االنسبة تتغيیرر كلل سنة).50وو  

 في االشهھاددةة. * ووضع االططالبب في كليیاتت محددددةة يیعتمدد على االمستووىى االمنجزز (االعلوومم أأوو االفنوونن) االمشارر إإليیهھا
ووشهھاددةة االثانوويیة االعامة (االتووجيیهھي في االفررعع االعلمي تمنح إإمكانيیة االددخوولل إإلى كافة ااختصاصاتت االمررحلة 
االجامعيیة ااألوولى٬، وواالتووجيیهھي في االفررعع االفني ال تمنح االددخوولل إإلى ااالختصاصاتت االعلميیة. وواالتووجيیهھي في 

صاتت.االفررعع االمهھني تمنح إإمكانيیة االددخوولل لعدددد محددوودد منن ااالختصا  
 

االتعليیمم االعالي .4  
) PLOنتيیجة التفاقاتت أأووسلوو٬، وونتيیجة التفاقيیة االنقلل االمبكرر للسلططاتت بيینن منظظمة االتحرريیرر االفلسططيینيیة (

. ووقبلل 1994ووإإسرراائيیلل٬، ظظهھررتت إإلى حيیزز االووجوودد االووززااررةة االفلسططيینيیة للترربيیة وواالتعليیمم االعالي في أأغسططسس 
االعالي منن قبلل مجلسس االتعليیمم االعالي٬، وواالذذيي هھھھوو جززء منن منظظمة ذذلكك كانن يیتمم ااإلشرراافف على مؤؤسساتت االتعليیمم 

االتحرريیرر االفلسططيینيیة.  
)٬، يیقوومم االنائبب االمساعدد لووززيیرر االتعليیمم االعالي باإلشرراافف على قططاعع االتعليیمم 2015في االووقتت االحالي (دديیسمبرر 

مجلسس االتعليیمم االعالي في حيینن أأنن االمسؤؤووليیة عنن صيیاغة االسيیاساتت االمتعلقة بتططوويیرر االقططاعع تقع على عاتقق 
االعالي.  

ووعالووةة على ذذلكك٬، وومنن أأجلل تجنبب االتجززئة٬، فقدد تمم ووضع االتخططيیطط ووااإلشرراافف على االتعليیمم االمهھني االثانوويي 
.)TVETتحتت سلططة االمدديیرريیة االعامة للتعليیمم وواالتددرريیبب االتقني وواالمهھني (  

بيینن نهھجيینن: 1998لسنة  11ووفقا للمعايیيیرر االددووليیة٬، يیجمع قانوونن االتعليیمم االعالي ررقمم   
* االتخططيیطط ووااإلشرراافف االووططني االمرركززيي منن قبلل االووززااررةة وومجلسس االتعليیمم االعالي.  

* ااإلددااررةة االذذااتيیة٬، وواالررصدد االذذااتي٬، وواالتحكمم االذذااتي على االمستووىى االمؤؤسساتي.  
ووهھھھذذاا يیعني أأنن مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي تتمتع باالستقالليیة ووااإلددااررةة االذذااتيیة. أأنهھا هھھھي االمسؤؤوولة عنن عمليیة 

االمووظظفيینن٬، ووتقيیيیمم االططالبب٬، وومنح ااإلجاززااتت وواالشهھاددااتت٬، ووتططوويیرر االمرراافقق. ووباإلضافة إإلى االقبوولل٬، ووتعيیيینن 
مجلسس االتعليیمم االعالي٬، تمم تأسيیسس مجلسس للبحثث االعلمي وومفووضيیة ووططنيیة لالعتمادد ااألكادديیمي ووضمانن االجووددةة 

)AQACسيیسس االمجلسس ). ووبالنسبة للتددرريیبب وواالتعليیمم االمهھني وواالتقني٬، ووكما يینصص عليیهھ االقانوونن٬، فقدد تمم تأ
ااألعلى وواالمجلسس االتنفيیذذيي للتددرريیبب وواالتعليیمم االمهھني وواالتقني.  

 
االجامعي . االتعليیمم5  

 
. االهھيیئاتت االحاكمة لمؤؤسساتت االتعليیمم االعالي1.5  

أأنووااعع منن مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي: 4منن حيیثث االحكمم (ااإلددااررةة ووااإلشرراافف وواالتموويیلل)٬، هھھھناكك   
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ووتموولل مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي االحكووميیة في االضفة االغرربيیة : االسلططة االووططنيیة االفلسططيینيیة تدديیرر االحكووميیة
ووقططاعع غززةة وواالتي هھھھي تحتت إإشرراافف ووززااررةة االترربيیة وواالتعليیمم االعالي االفلسططيینيیة.  

: ووكالة إإغاثة ووتشغيیلل االالجئيینن االفلسططيینيیيینن االتابعة لألممم االمتحددةة (ااألوونرروواا) تدديیرر ووااحددةة منن أأكبرر ااألوونرروواا
ووسطط٬، ووهھھھي كانتت االمززوودد االررئيیسي للتعليیمم ااألساسي لالجئيینن االفلسططيینيیيینن منذذ ااألنظظمة االمددررسيیة في االشررقق ااأل

ما يیقرربب منن خمسة عقوودد. تقددمم االووكالة مجانا االتعليیمم ااالبتدداائي ووااإلعدداادديي وواالثانوويي لجميیع ااألططفالل االالجئيینن 
االتابعة مررااكزز للتددرريیبب االمهھني  8ضمنن منططقة عملهھا. وويیتمم إإعططاء ددووررااتت في االتددرريیبب االمهھني وواالتقني في 

لألوونرروواا. كما تدديیرر االووكالة بررنامج تددرريیبب مكثفف للمعلميینن٬، ووتقددمم منح جامعيیة للشبابب االكفووئيینن منن االالجئيینن.  
: يیتمم تشغيیلل هھھھذذهه االمؤؤسساتت ووتموويیلهھا منن قبلل االعدديیدد منن االمؤؤسساتت وواالجمعيیاتت االخيیرريیة٬، وواالططوواائفف االخاصة

االدديینيیة ووااألفرراادد وواالشرركاتت.  
اتت االتعليیمم االعالي (االجامعاتت) غالبا قبلل قيیامم االسلططة االووططنيیة االفلسططيینيیة. تمم تأسيیسس معظظمم مؤؤسس االعامة:

ووغالبيیة تلكك االمؤؤسساتت هھھھي غيیرر رربحيیة ووقدد أأوُوجددتت في ااألصلل ووُتمتلكك منن قبلل االجمعيیاتت االخيیرريیة االمحليیة 
.وواالمنظظماتت غيیرر االحكووميیة٬، ووهھھھي بالتالي تعتمدد على جمع االتبررعاتت ووتلّقي االتموويیلل االجززئي منن االحكوومة  

 

يیتمم تووززيیع مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي ووفقا لنووعهھا  على االنحوو االتالي:  
11االحكووميیة  •  
17 االعامة •  
17 االخاصة •  
4 ااألوونرروواا •  

 

. االتعليیمم االمهھني وواالتقني وواالتددرريیبب في فلسططيینن2.5  
وويیتمم ااإلشرراافف على هھھھذذهه االمؤؤسساتت منن قبلل االعدديیدد منن االهھيیئاتت٬، تتشكلل منن ووززااررةة االترربيیة وواالتعليیمم االعالي٬، 
ووووززااررةة االعملل٬، ووووززااررةة االشؤؤوونن ااالجتماعيیة٬، ووووكالة االغووثث االددووليیة (ااألوونرروواا)٬، وواالجمعيیاتت االخيیرريیة 
وواالدديینيیة٬، وواالمنظظماتت االددووليیة غيیرر االحكووميیة٬، وواالمنظظماتت االتنموويیة٬، وومؤؤسساتت االقططاعع االخاصص. ووقدد تمم ذذكرر 

االهھيیئاتت االحاكمة لمؤؤسساتت االتعليیمم االعالي أأعالهه.  

ة. تنظظيیمم االسنة االددررااسيی3.5  
تقوومم مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي نفسهھا بتحدديیدد االهھيیكليیة االعامة للسنة ااألكادديیميیة. وواالهھيیكليیة ااألكثرر شيیووعا هھھھي 

حززيیرراانن. مددةة االفصلل االددررااسي هھھھي /فصليینن ددررااسيیيینن٬، مع فصلل ددررااسي صيیفي ااختيیارريي بددءاا منن شهھرر يیوونيیوو
كانوونن /يیلوولل وويینتهھي في يینايیررأأ/أأسبووعا. عاددةًة ما يیبددأأ االفصلل االددررااسي ااألوولل في منتصفف شهھرر سبتمبرر 16

حززيیرراانن./شباطط وويینتهھي في يیوونيیوو/االثاني. وويیبددأأ االفصلل االددررااسي االثاني في شهھرر فبرراايیرر  

محتووىى االمناهھھھج 4.5  
لقدد تمم تططوويیرر منهھاجج االكليیة االجامعيیة للددبلوومم االجدديیدد (بررنامج االسنتيینن) منن قبلل االكليیة٬، ووتمتت االموواافقة عليیهھ منن 

متططلباتت ااالعتمادد ااألكادديیمي. ووجميیع برراامج االددبلوومم االمقددمة منن قبلل االكليیاتت هھھھي قبلل االووززااررةة إإذذاا ااستووفى كافة 
تحتت إإشرراافف وومررااقبة االووززااررةة االتي وواافقتت على االمنهھاجج٬، ووعلى االتنظظيیمم االخاصص باالمتحاناتت االشاملة وواالعامة.  

ي ووضعتهھا وويیتمم تعرريیفف االمناهھھھج االجامعيیة على االمستووىى االمؤؤسساتي بما يیتماشى مع االمعايیيیرر االووططنيیة االت
االووززااررةة ووفقا لعناوويینن مقررررااتهھا.  

وواالمتططلباتت ااألكثرر شيیووعا في جميیع مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي هھھھي على االشكلل االتالي:  
* متططلباتت االجامعة: االمقررررااتت ااألساسيیة للمررحلة االجامعيیة ااألوولى٬، االعرربيیة٬، ووااإلنجليیززيیة٬، ووغيیررهھھھا.  



2015دديیسمبرر  	   8	  

نيیة.* متططلباتت االكليیة: مقررررااتت تمهھيیدديیة في االتخصصاتت االمع  

* متططلباتت االقسمم: االمقررررااتت االتمهھيیدديیة٬، وواالمتقددمة٬، وواالمتخصصة.  

* مع ووجوودد عدددد معيینن منن االمقررررااتت ااالختيیارريیة.  

. االططاقمم ااالكادديیمي5.5  

يیجبب أأنن يیحملل أأعضاء هھھھيیئة االتددرريیسس بالجامعة إإجاززةة االماجستيیرر أأوو االددكتووررااهه. وويیتمم تعيیيینن االمووظظفيینن منن 
هھمم منن قبلل االجامعة كاأأساتذذةة مساعدديینن. وويیمكنن تررقيیتهھمم بعدد خمسس حملتت شهھاددةة االددكتووررااهه أأوو االتعاقدد مع

سنووااتت إإلى أأساتذذةة مشارركيینن إإذذاا ااستووفوواا شررووطط االتررقيیة االتي ووضعتهھا االجامعة. كما يیمكنن تررقيیة ااألستاذذ 
بعدد أأنن يیكوونن قدد قضى خمسس سنووااتت في ووظظيیفتهھ كأستاذذ مشارركك. وويیتمم   	)professorاالمشارركك إإلى أأستاذذ (

-5منن حملتت إإجاززةة االماجستيیرر كأساتذذةة جامعيیيینن٬، وويیمكنن تررقيیتهھمم إإلى محاضرريینن بعدد تصنيیفف االمووظظفيینن  7 
سنووااتت ووفقا لقووااعدد االجامعة.  

. االمؤؤهھھھالتت6.5   

نووعع االمؤؤهھھھلل عدددد ساعاتت االررصيیدد االجامعي  االمددةة   
ددبلوومم متخصصص ساعة تددرريیبب 320  أأشهھرر على ااألقلل: إإجاززةة متخصصة منن ددوونن  9 

أأيیة حقووقق أأكادديیميیة.  
ددبلوومم متووسطط  66 ساعة ررصيیدد جامعي 72- سنتيینن   

بكالوورريیووسسإإجاززةة اال 120سنووااتت:  4  ساعة ررصيیدد  148-
جامعي  

ساعة ررصيیدد جامعي على  152سنووااتت:  5
ااألقلل  

ساعة ررصيیدد جامعي على  200سنووااتت:  6
ااألقلل  

سنووااتت  5سنووااتت لغالبيیة ااالختصاصاتت؛  4
سنووااتت  6للصيیددلة٬، ووططبب ااألسنانن٬، وواالهھنددسة؛ 

تسمى بكالوورريیووسس  للططبب (كلل تلكك ااإلجاززااتت
بصررفف االنظظرر عنن عدددد سنووااتت االددررااسة)  

ددبلوومم االتعليیمم ساعة ررصيیدد جامعي 30  تططبقق بعدد أأوو خاللل االحصوولل على إإجاززةة  
االبكالوورريیووسس٬، إإنهھا شهھاددةة ااختصاصص منن ددوونن 

أأيیة حقووقق أأكادديیميیة  
االددبلوومم االعالي ساعة ررصيیدد جامعي 30  تططبقق بعدد االحصوولل على إإجاززةة االبكالوورريیووسس  

بالمتابعة لددررااسة االماجستيیررمع االحقق   
شهھاددةة االماجستيیرر ساعة ررصيیدد جامعي مع ااألططررووحة أأوو  36 

ااالمتحانن االشاملل  
سنتيینن (مع االحقق بالتعليیمم في االجامعة ضمنن 

مهھنة أأكادديیميیة وواالحقق بمتابعة ددررااسة االددكتووررااهه)  
إإجاززةة االددكتووررااهه ساعة ررصيیدد جامعي على ااألقلل مع  48 

ااألططررووحة  
تعليیمم في االجامعة ضمنن سنووااتت (مع االحقق بال 3

مهھنة أأكادديیميیة)  
ال يیووجدد فررقق في االحقووقق ااألكادديیميیة ما بيینن االجامعاتت٬، أأوو االكليیاتت االجامعيیة٬، أأوو االمعاهھھھدد االتقنيیة.  

 

نظظامم االررصيیدد االجامعي 7.5  
ساعاتت عملل سووااء في االمختبرر٬، االتددرريیبب االعملي أأوو  3ساعة ررصيیدد جامعي ووااحددةة تساوويي ساعة تووااصلل أأوو 

-15كلل أأسبووعع منن االفصلل االددررااسي. ووفي كلل فصلل ددررااسي هھھھناكك االعيیادديي خاللل  أأسبووعع. 17  
 

. نظظمم االتقيیيیمم6  
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االمماررسة االشائعة هھھھي أأنن يیتلقى االططلبة منن أأستاذذهھھھمم االتعليیماتت حوولل االمقرررر وواالتي تتضمنن تقيیيیمم االمقرررر االذذيي 
يیضمم ااالمتحاناتت (مكتووبة أأوو شفهھيیة أأوو عمليیة)٬، االمهھامم٬، وواالمشارريیع٬، ووااالختباررااتت وواالخ.  

على ااألقلل  3عاددةًة٬، يیتططلبب االمقرررر في االمررحلة االجامعيیة ااألوولى منن االططالبب أأنن يیخضعوواا المتحانيینن أأوو 
وواامتحانن نهھائي ووااحدد في االفصلل االددررااسي. ووقدد تتططلبب مقررررااتت االمختبرر منن االططالبب أأنن يیخضعوواا المتحاناتت 

-60خططيیة أأوو شفوويیة أأوو كليیهھما. وويیشكلل عملل االفصلل االددررااسي  لنهھائيیة٬، في حيینن ٪ منن أأصلل االعالمة اا65
-35يیشكلل ااالمتحانن االنهھائي باقي االعالمة  40.%  

ووفي مررحلة االددررااساتت االعليیا٬، يیخضع االططالبب المتحانن خططي ووااحدد على ااألقلل خاللل االفصلل االددررااسي فيیما 
يیمكنن ااستبدداالل ااالمتحانن ااآلخرر بالقيیامم بمشارريیع٬، أأوو ددررااساتت أأوو أأبحاثث. وومنن أأجلل االنجاحح ووااجتيیازز مقرررر 

٪ لططالبب االددررااساتت االعليیا. وويیجبب أأنن 75٪ للططالبب في االمررحلة االجامعيیة ااألوولى وو70ووبب وواالتخررجج٬، االمططل
يیكوونن االمعددلل االتررااكمي االعامم للططالبب ُمررضي.  

ووعاددةًة ما ُتططوورر ااألقسامم خطططط ددررااسيیة تووجهھ االططالبب منن ووقتت ددخوولهھمم االجامعة حتى ااستكمالل ددررااستهھمم 
االمقررررااتت االتي يیأخذذهھھھا االططالبب في االسنة ااألوولى منن  وواالتخررجج. ووباستثناء مقررررااتت االمددخلل إإلى االجامعة (ووهھھھي

االجامعة)٬، لددىى كلل مقرررر عاددةًة ووااحدد أأوو أأكثرر منن االمتططلباتت االمسبقة. وويیمكنن للططالبب أأنن يیلتحقق بالمقرررر بعدد 
تلبيیة االمتططلباتت بنجاحح. وومنن هھھھنا٬، يیّتبع االططالبب االخططة االددررااسيیة حتى ااالنتهھاء وواالتخررجج.  

شرريي ووططبب ااألسنانن٬، يیجبب على االططالبب ااجتيیازز سنة ووااحددةة منن أأجلل في بعضض االتخصصاتت٬، ووهھھھي االططبب االب
االتقددمم إإلى أأخررىى. إإذذاا فشلل االططالبب في ووااحددةة أأوو ااثنيینن منن االموواادد االددررااسيیة٬، يیسمح لهھمم بإعاددةة أأخذذ ااالمتحاناتت 
امم قبلل بدداايیة االعامم االتالي. ووفقطط إإذذاا تمكنوواا منن االنجاحح في تلكك االموواادد٬، يیسمح لهھمم عنددهھھھا بمتابعة االددررااسة للع

االمقبلل٬، ووغيیرر ذذلكك٬، فيیجبب إإعاددةة أأخذذ االمقرررر.  
ووفي بعضض االبرراامج ااألكادديیميیة٬، تشملل االخطططط االددررااسيیة تددرريیبب عملي٬، ووفي هھھھذذهه االحالة تقوومم االجامعة 
بالتررتيیباتت االالززمة لتأميینن ااألماكنن لمماررسة هھھھذذاا االنووعع منن االتددرريیبب. ووبعيیدداا عنن هھھھذذهه االحاالتت٬، ال تقوومم 

تعلمّم ااختبارريي مسبقق مثلل تجارربب االعملل٬، أأوو االمجتمع االمحلي٬، أأوو االتططووعع.االجامعاتت بمنح ررصيیدد جامعي أليي   
بمجرردد إإنجازز االططالبب لكافة متططلباتت ااإلجاززةة االجامعيیة٬، تقوومم االجامعة بمنحهھ تلكك ااإلجاززةة بعدد تأكيیدد منن قبلل 

مجلسس االعمددااء. ووليیسس هھھھناكك حاجة بعدد ذذلكك لمززيیدد منن االموواافقاتت منن ووززااررةة أأوو أأيي مؤؤسسة أأخررىى.  
االططالبب على إإجاززةة االبكالوورريیووسس٬، فيیمكنن أأنن يیددخلوواا سووقق االعملل أأوو يیووااصلوواا االددررااسة للحصوولل إإذذاا حصلل 

على شهھاددةة االماجستيیرر٬، إإذذاا ااستووفوواا شررووطط االقبوولل. ووفي حالة بعضض االتخصصاتت االمهھنيیة مثلل االهھنددسة٬، 
هھنيیة. وواالصيیددلة٬، وواالططبب٬، ووططبب ااألسنانن٬، وواالحقووقق٬، ووما إإلى ذذلكك٬، يیجبب على االططالبب االتسجيیلل في جمعيیة م

بعضض االجمعيیاتت لدديیهھا مززيیدد منن االمتططلباتت مثلل االخبررةة االعمليیة أأوو االتددرريیبب. ووكمثالل على ذذلكك٬، يیططلبب االططبب 
وواالقانوونن منن االططالبب بالخضووعع لتددرريیبب عملي مررااقبب لمددةة سنة ووااحددةة قبلل أأنن يیسمح لهھمم بمماررسة االمهھنة 

بمفررددهھھھمم.  
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. نظظامم االعالماتت7  
 

. االتعليیمم االثانوويي1.7  
االنسبة االمئوويیة االمالحظظة   

90 -100 ممتازز   
80 -89 جيّیدد جدداا   
70 -79 جيّیدد   
60 -69 مقبوولل   
50 -59 ضعيیفف   
0 -49 فشلل   

 

. االتعليیمم االعالي2.7  
االنسبة االمئوويیة االمالحظظة   

90 -100 ممتازز   
80 -89 جيّیدد جدداا   
70 -79 جيّیدد   
60 -69 مقبوولل   
50 -59 ضعيیفف   
0 -49 فشلل   

 
. حاالتت خاصة3.7  

لددررااسة االبكالوورريیووسس٬، ووفي جامعة  60بيیررززيیتت االحدد ااألددنى لعالمة االنجاحح هھھھي في جامعة بيیتت لحمم ووجامعة 
.70بيیررززيیتت االحدد ااألددنى لعالمة االنجاحح لددررااسة االماجستيیرر هھھھي   

 

تحدددد مجاال يیعتبرر معهھا االططالبب ناجحا في االمقرررر ااإلفرراادديي٬، لكنهھا تحتسبب فشال كمعددلل عامم. Eعالمة   
 

ززيیتت٬، يیتمم ااستخدداامم نظظامم االعالماتت االتالي:في برراامج االددررااساتت االعليیا في جامعة بيیرر  
االنسبة االمئوويیة االمالحظظة  أأحررفف تررمزز للعالماتت   

90 -100 اامتيیازز عالي   A  
85 -89.9 ممتازز   B  
78 -84.9 جيّیدد جدداا   C  
70 -77.9 جيّیدد   D  
68 -69.9 مقبوولل   E  

68أأقلل منن  فشلل   F  
 

مقيیاسس االعالماتت االتالي:في برراامج االددررااساتت االعليیا في االجامعة االعرربيیة ااألمرريیكيیة٬، يیستخددمم وو  
 أأحررفف تررمزز للعالمة االمالحظظة االعالمة بالنقاطط

 A ممتازز 4
 -A ممتازز 3.67
 +B جيّیدد جدداا 3.33

 B جيّیدد جدداا 3
 -B جيّیدد 2.67
 +C جيّیدد 2.33

 C ووسطط 2
 -C ووسطط 1.67
 +D مقبوولل 1.33

 D مقبوولل 1
 F فشلل 0
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. أأططرر عملل االتأهھھھيیلل8  
 

ووططني للمؤؤهھھھالتت (لمم يیبددأأ بعدد ررسميیا):مررااحلل نحوو تأسيیسس إإططارر   
 

: االقرراارر ااتخذذ. االعمليیة بددأأتت للتوو.1* االخططووةة   
: تمم ااالتفاقق على هھھھددفف ااإلططارر االووططني للمؤؤهھھھالتت وواالعمليیة قيیدد االتنفيیذذ بما في ذذلكك االمناقشاتت 2* االخططووةة 

وواالمشاووررااتت. ووقدد تمم تشكيیلل لجانن مختلفة.  
ااعتماددهه ررسميیا وواالتنفيیذذ قدد بددأأ.: ااإلططارر االووططني للمؤؤهھھھالتت تمم 3* االخططووةة   

 
. ضمانن االجووددةة ووااالعتمادد ااألكادديیمي9  

 
هھھھيیئة االووططنيیة لالعتمادد بالتززاامنن مع تأسيیسس  2002لقدد تمم تططوويیرر سيیاسة ضمانن االجووددةة االفلسططيینيیة في عامم 

) باعتباررهھھھا االهھيیئة االووحيیددةة االمخوولة وواالمسؤؤوولة عنن AQAC(وواالجووددةة وواالنووعيیة لمؤؤسساتت االتعليیمم االعالي 
فلسططيینن.ددوولة مانن االجووددةة ووااالعتمادد ااألكادديیمي في االتعليیمم االعالي في ض  

 
) هھھھي هھھھيیئة حكووميیة شبهھ مستقلة AQAC( هھھھيیئة االووططنيیة لالعتمادد وواالجووددةة وواالنووعيیة لمؤؤسساتت االتعليیمم االعالي

هھھھيیئة االووططنيیة لالعتمادد وواالجووددةة تحتت مظظلة ووززااررةة االترربيیة وواالتعليیمم االعالي وومسؤؤوولة مباشررةة أأمامم االووززيیرر. 
هھھھي عضوو في االعدديیدد منن االشبكاتت االددووليیة لضمانن االجووددةة٬، مثلل االشبكة وواالنووعيیة لمؤؤسساتت االتعليیمم االعالي 

) وواالشبكة االعرربيیة لضمانن االجووددةة في االتعليیمم االعالي INQAAHEاالددووليیة لضمانن االجووددةة في االتعليیمم االعالي (
)ANQAHE في هھھھذذاا االسيیاقق٬، تقوومم .(AQAC لتفاووضض لعقدد ااتفاقيیاتت تعاوونن مع ووكاالتت االجووددةة ااإلقليیميیة با

االجامعيیة. وواالددووليیة بهھددفف ااالعترراافف االمتباددلل بقررااررااتت ااالعتمادد ااألكادديیمي ووااإلجاززااتت  
 

وويیستندد نظظامم ضمانن االجووددةة االفلسططيیني على ااالعتقادد بأنن ضمانن االجووددةة االددااخلي هھھھوو ااألساسس لتقيیيیمم ضمانن 
لجووددةة االخاررجي هھھھوو إإلززاامي٬، وويینططبقق على االمؤؤسساتت االعامة وواالخاصة٬، االجووددةة االخاررجي. ووتقيیيیمم ضمانن اا

وواالقططاعاتت االجامعيیة ووغيیرر االجامعيیة٬، ووجميیع أأنووااعع االبرراامج ااألكادديیميیة وواالمهھنيیة.  
 

ووتتشكلل عمليیة ااالعتمادد ااألكادديیمي منن ثالثة عناصرر ووتنططوويي عمووما على ثالثث خططووااتت مع أأنشططة محددددةة٬، 
ووهھھھي على االنحوو االتالي:  

 
قيیيیمم االذذااتي: ووعمليیة االتقيیيیمم االذذااتي االتي أأجررتهھا هھھھيیئة االتددرريیسس ووااإلدداارريیيینن وواالعامليینن في مؤؤسساتت االتعليیمم * االت

هھيیئة االووططنيیة لالعتمادد وواالجووددةة االاالعالي أأوو االبرراامج ااألكادديیميیة٬، نجمم عنهھا تقرريیرر يیأخذذ مجمووعة معايیيیرر 
) كمررجعيیة لهھ.AQAC( وواالنووعيیة لمؤؤسساتت االتعليیمم االعالي  

هھھھيیئة االووططنيیة لالعتمادد * مررااجعة االقرريینن: ززيیاررةة ددررااسيیة أأجررااهھھھا فرريیقق منن االززمالء تمم ااختيیاررهھھھمم منن قبلل 
٬، وواالذذيي قامم بمررااجعة االووثائقق٬، ووأأماكنن االعملل٬، ووأأجررىى االمقابالتت وواالجووددةة وواالنووعيیة لمؤؤسساتت االتعليیمم االعالي 

هھھھيیئة تقيیيیمي٬، بما في ذذلكك تووصيیة إإلى مع أأعضاء هھھھيیئة االتددرريیسس ووااإلدداارريیيینن٬، ووقدد نجمم عنن تلكك االززيیاررةة تقرريیرر 
.االووططنيیة لالعتمادد وواالجووددةة وواالنووعيیة لمؤؤسساتت االتعليیمم االعالي  

 
 هھھھيیئة االووططنيیة لالعتمادد وواالجووددةة وواالنووعيیة لمؤؤسساتت االتعليیمم االعاليصناعة االقرراارر: ددررااسة منن قبلل مجلسس • 

وورر حكمم نهھائي ووااتصالل إلبالغغ حوولل أأسسس االمجمووعة االمحددددةة منن االمعايیيیرر االمتعلقة بالجووددةة٬، يینجمم عنهھا صدد
االقرراارر االررسمي للمؤؤسسة ووألططرراافف معنيیة أأخررىى.  

 
. إإجررااءااتت ااالعترراافف بالمؤؤهھھھالتت االخاررجيیة10  
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تعليیماتت االمتعلقة بالمعاددالتت ووااالعتمادد ااألكادديیمي (االتصدديیقق) لإلجاززااتت االصاددررةة عنن االجامعاتت االفي سيیاقق 

تووفيیرر االمستووىى ااألكادديیمي للشهھاددااتت االعلميیة االتي حصلل االعرربيیة ووااألجنبيیة٬، وومنن أأجلل تمكيینن االووززااررةة منن 
عليیهھا االططالبب االفلسططيینيیيینن منن هھھھذذهه االجامعاتت٬، تؤؤكدد االووززااررةة على االمباددئئ االتاليیة االتي تمم تبّنيیهھا ضمنن عمليیة 

االمعاددلة ووااالعتمادد ااألكادديیمي (االتصدديیقق) لهھذذهه االشهھاددااتت:  
 

. إإجاززةة االبكالوورريیووسس1.10  
 

االصاددررةة عنن مؤؤسسة تعليیمم عالي أأجنبيیة معتمددةة أأكادديیميیا٬، أأنن يیقوومم بمعاددلتهھا منن يیجبب على حاملل هھھھذذهه ااإلجاززةة 
قسمم االمعددالتت في ووززااررةة االتعليیمم االعالي قبلل أأنن يیمكنن قبوولهھا كووثيیقة ررسميیة منن قبلل االجهھاتت االمختصة. في 

االددررااسة  حيینن أأنن إإجاززةة االبكالوورريیووسس االصاددررةة عنن جامعة عرربيیة معتمددةة أأكادديیميیا في االددوولل االعرربيیة٬، ووططبيیعة
فيیهھا تررتكزز على االتعلمم ااالعتيیادديي (حضوورر ططالبي كاملل ووليیسس تعلمّم عنن بعدد)٬، بحاجة فقطط أأنن يیتمم االتصدديیقق 
عليیهھا منن قبلل مصلحة االتووثيیقق في االووززااررةة ددوونن االحاجة إإلى االمعاددلة٬، منن أأجلل تقدديیمهھا إإلى االجهھاتت االمختصة.  

 
. االددررااساتت االعليیا (االماجستيیرر وواالددكتووررااةة):2.10  

  
احابب هھھھذذهه ااإلجاززااتت االحصوولل على "شهھاددةة معاددلة" منن قسمم االمعاددالتت في ووززااررةة االتعليیمم االعالي قبلل على أأص

أأنن يیتمم تقدديیمهھا كووثيیقة ررسميیة للجهھاتت االمختصة٬، ووهھھھذذاا يینططبقق على جميیع هھھھذذهه االشهھاددااتت االصاددررةة عنن 
مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي االعرربيیة ووااألجنبيیة االمعتمددةة أأكادديیميیا منن قبلل االووززااررةة.  

 
تكوويینن االمؤؤهھھھلل. 11  

 
بعدد ااالنتهھاء منن ددررااستهھمم٬، يیحصلل االططالبب عاددةًة على شهھاددةة تخرّرجج٬، وواالتي يیمكنن أأنن تكوونن باللغة االعرربيیة أأوو 
ااإلنجليیززيیة. ووتصددرر معهھا أأيیضا الئحة بالعالماتت٬، باللغة االعرربيیة وو / أأوو ااإلنجليیززيیة. وويیجبب دداائما أأنن تسلمم هھھھذذهه 

لددىى االخرريیج شهھاددااتهھ٬، يیجووزز لهھ أأنن يیططلبب نسخ عنهھمم مررةة أأخررىى  االووثائقق جنبا إإلى جنبب مع االشهھاددةة. إإذذاا لمم يیعدد
في فلسططيینن.  

 
. االمعاهھھھددااتت االددووليیة وواالجمعيیاتت وواالشبكاتت12  

 
. االتعاوونن بيینن االجامعاتت وواالشرركاتت1.12  

االتعاوونن بيینن مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي وواالشرركاتت هھھھوو محددوودد بصووررةة عامة. ووعاددةًة ما يیتمم ووضع االططالبب في 
بالتددرريیبب. وويیقوومم بعضض مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي بددعووةة خبررااء لتددرريیسس ماددةة أأوو إإلقاء شرركاتت للقيیامم 

محاضررااتت٬، وولكنن مشارركة االشرركاتت في تططوويیرر االمناهھھھج االددررااسيیة هھھھي محددووددةة جدداا (أأوو حتى غيیرر مووجووددةة). 
 في ااآلوونة ااألخيیررةة٬، أأخذذتت بعضض االجامعاتت تحاوولل االبددء في مشارريیع مشترركة مع االشرركاتت٬، ووهھھھذذاا قدد يیحّسنن

مشارركتهھا في تططوويیرر االمناهھھھج.  
 

. االتعاوونن االددوولي12.2  
فلسططيینن.ددوولة عدددد كبيیرر منن االمنظظماتت االددووليیة يیقددمم االددعمم االفني وواالمالي االقيّیمم لمؤؤسساتت االتعليیمم االعالي في   

)QIF( بتموويیلل منن االبنكك االددوولي صنددووقق تططوويیرر االجووددةة  
بهھددفف تحسيینن االجووددةة في مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي في االضفة االغرربيیة ووقططاعع غززةة٬، قامم االبنكك االددوولي عبرر 
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)IDA) وواالمفووضيیة ااألووررووبيیة (EC بتووقيیع ااتفاقا مع ووززااررةة االترربيیة وواالتعليیمم االعالي االفلسططيینيیة لتنفيیذذ (
ي.مليیوونن ددووالرر أأمرريیك 15مشررووعع االتعليیمم االعالي (تيیبب). ووقدد قددررتت االميیززاانيیة بب  

تططوويیرر أأرربعة عناصرر؛ ووااألكثرر أأهھھھميیة بيینهھا هھھھوو تنفيیذذ مشررووعع صنددووقق هھھھذذاا   	)TEPوولمشررووعع االتعليیمم االعالي (
).QIF( االجووددةة  

ً  45تموويیلل  منن ضمنهھا تمم٬، تمم تحقيیقق االعدديیدد منن قصصص االنجاحح. 2005وومنذذ االعامم  في خمسس  مشررووعا
ثمانيیة برراامج ووشررااكاتت ووااتفاقاتت جدديیددةة مع االمنظظماتت االخاصة٬، وواالحكووميیة٬، وواالددووليیة٬،  24ددووررااتت مختلفة (

أأكادديیميیة جدديیددةة٬، وواالجووالتت االددررااسيیة٬، ووما إإلى ذذلكك).  
 

االتعاوونن ااألكادديیمي ووااإلدداارريي مع االحكوومة االفررنسيیة:  
االجامعاتت االفررنسيیة وواالفلسططيینيیة.لقدد تمم ووعلى مرر االسنيینن٬، بناء االشررااكاتت وواالتووأأمة بيینن   

ووقدد اانتهھتت مشارريیع االتعاوونن االمختلفة االتي كانتت قدد أأطُطلقتت خاللل االسنووااتت االقليیلة االماضيیة بعدد أأنن أأددتت إإلى 
نتائج مشجعة للغايیة٬، كبررنامج االرريیاضيیاتت االتي تنططبقق على ااالقتصادد.  

نهھمم حاصليینن على منحة ددررااسيیة م 80فلسططيیني مسجليینن في نظظامم االتعليیمم االعالي االفررنسي٬،  200ووأأكثرر منن 
منن دداائررةة االتعاوونن.  

 
. الئحة بمؤؤسساتت االتعليیمم االعالي13  

	   	جامعاتت  
#	   )باإلنجليیززيیة( ااالسمم 	   )بالعرربيیة( ااالسمم 	  
1 Arab American University ااألمرريیكيیة االعرربيیة االجامعة 	  
2 Al-Quds University االقددسس جامعة 	  
3 Al-Aqsa University ااألقصى جامعة 	  
4 Al-Azhar University – Gaza غززةة/ ااألززهھھھرر جامعة 	  
5 Bethlehem University لحمم بيیتت جامعة 	  
6 Birzeit University بيیررززيیتت جامعة 	  
7 Gaza University غززةة جامعة 	  
8 Hebron University االخليیلل جامعة 	  
9 Islamic University of Gaza غززةة – ااإلسالميیة االجامعة 	  

10 An-Najah National University االووططنيیة االنجاحح جامعة 	  
11 Al-Istiqlal University ااالستقاللل جامعة 	  
12 Palestine Polytechnic University فلسططيینن بووليیتكنكك جامعة 	  
13 University of Palestine فلسططيینن جامعة 	  
14 Palestine Technical University – Kadoorie االتقنيیة فلسططيینن جامعة –/ خضوورريي- 	  
15 Al-Quds Open University االمفتووحة االقددسس جامعة 	  
	  

جامعيیة كليیاتت 	  
#	   )باإلنجليیززيیة( ااالسمم 	   )بالعرربيیة( ااالسمم 	  

1 Bethlehem Bible College االمقددسس للكتابب لحمم بيیتت كليیة 	  
2 University College of Applied Sciences االتططبيیقيیة للعلوومم االجامعيیة االكليیة 	  
ااإلسالميیة االددعووةة كليیة  3 	  
4 Dar al-Kalima University College of Arts & 

Culture 
وواالثقافة للفنوونن االجامعيیة االكلمة دداارر كليیة 	  

5 Ibnsina College for Health Sciences االصحيیة للعلوومم سيینا اابنن كليیة 	  
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6. Latin Patriarchate Seminary االالتيینن لبططرريیرركيیة ااالكليیرريیكي االمعهھدد 	  
7 Modern University College االجامعيیة االعصرريیة االكليیة 	  
8 Almaqased University Collage االجامعيیة االمقاصدد كليیة 	  
9 Palestine Ahliya University ااألهھھھليیة فلسططيینن جامعة/  االجامعيیة ااألهھھھليیة فلسططيینن كليیة 	  

10 Palestine College of Nursing للتمرريیضض فلسططيینن كليیة 	  
11 Palestine Technical College Al-Aroub االتقنيیة فلسططيینن كليیة– االعررووبب  	  
12 Palestine Technical College Deir Al-Balah االتقنيیة فلسططيینن كليیة– االبلح دديیرر  	  
13 Palestine Technical College – Ramallah  / Girls للبناتت هللا رراامم االتقنيیة فلسططيینن كليیة 	  
14 Development College of Ability االقددررااتت تنميیة كليیة 	  
15 Educational Sciences University Collage االترربوويیة للعلوومم االجامعيیة االكليیة 	  
16 Wajdi University College of Technology االتكنوولووجيیة االجامعيیة غرربيیة اابوو نهھادد ووجدديي كليیة 	  
	  

االمحلي االمجتمع كليیاتت 	  
#	   )باإلنجليیززيیة( ااالسمم 	   )بالعرربيیة( ااالسمم 	  
1 Arab College of Applied Sciences االتططبيیقيیة للعلوومم االعرربيیة االكليیة 	  
2 Andaleeb College for Nursing 

Andaleeb Amad College for Nursing 
للتمرريیضض االعمدد عنددليیبب االحاجة كليیة 	  

3 Al Aqsa Community College ااألقصى مجتمع كليیة 	  
4 Community Health  College االمجتمع صحة كليیة 	  
5 Gaza Community College االووكالة غززةة مجتمع كليیة 	  
6 Gaza Community College for Tourist Studies االسيیاحيیة للددررااساتت غززةة مجتمع كليیة 	  
7 Nursing College - Caritas Baby Hospital االتمرريیضض كليیة االكارريیتاسس مستشفى – 	  
8 Hebron Nursing College للتمرريیضض االخليیلل كليیة 	  
9 Hisham Hijjawi College of Technology االتكنوولووجيیة حجاوويي هھھھشامم كليیة 	  

10 Ibrahimieh Community College ااإلبررااهھھھيیميیة االمتجمع كليیة 	  
11 Khan Younis Training College يیوونسس خانن تددرريیبب كليیة 	  
12 College of Intermediate Studies / 

Al-Azhar University – Gaza 
ااألززهھھھرر – االمتووسططة االددررااساتت كليیة 	  

13 Inash Alusra College ااألسررةة إإنعاشش كليیة 	  
14 Al-Najah National Community College االنجاحح مجتمع كليیة 	  
15 Al-Rawdah College for Vocational Sciences االمهھنيیة للعلوومم االررووضة كليیة 	  
16 Ramallah Women Training Center هللا برراامم االمررأأةة مجتمع كليیة 	  
17 Talitha Kumi Community College قوومي ططاليیتا مجتمع كليیة 	  
18 Al-Ummah College ااألمة كليیة 	  
	  

. رروواابطط مفيیددةة14  
http://www.moehe.gov.ps/ :ووززااررةة االترربيیة وواالتعليیمم االعالي في فلسططيینن مع معلووماتت عنن  

- فلسططيینن٬، ووقوواانيینن االتعليیمم االعالي٬، قسمم االمعاددالتت٬، لجنة االبحووثث٬، لجنة ضمانن مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي في  
االجووددةة ااألكادديیميیة في االتعليیمم االعالي ووغيیررهھھھا منن االمعلووماتت.  

- االتعليیمم ااألساسي وواالثانوويي في فلسططيینن٬، حوولل االططالبب وواالمعلميینن وواالمناهھھھج٬، ووأأيیضا عنن قوواانيینن االتعليیمم  
ااألساسي ووغيیررهھھھا منن االمعلووماتت.  

http://www.aqac.mohe.gov.ps/  
في فلسططيینن مع معلووماتت عنن جميیع هھيیئة االووططنيیة لالعتمادد وواالجووددةة وواالنووعيیة لمؤؤسساتت االتعليیمم االعالي اال

كلل  مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي االمعتمددةة أأكادديیميیا في فلسططيینن٬، ووأأيیضا جميیع االبرراامج االمعتمددةة أأكادديیميیا في
مؤؤسسة٬، باإلضافة إإلى أأنهھ يیحتوويي على معلووماتت حوولل إإجررااءااتت ضمانن االجووددةة ووتقيیيیمم االمعاهھھھدد ووغيیررهھھھا منن 

االمعلووماتت ذذااتت االصلة بجووددةة االتعليیمم االعالي ووااالعتمادد ااألكادديیمي  وواالتقيیيیمم للمعاهھھھدد.  


