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شهادة تسجيل مؤسسة تعميم عالي
رقم2007/HE1C/03/14 :

جامعة غزة

جامعة خاصة مرخصة لدى و ازرة التعميم العالي لتقديم البرامج التعميمية التالية في موقع الجـامعة الكائن في مدينة

غزة:

البرنامج التعميمي

الدرجة

ابتداء من
ً

الرقم

الكمية

عموم الحاسوب

بكالوريوس

ف2009/2008 2

1

التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة

بكالوريوس

ف2010/2009 1

.3

2

عموم االتصال والمغات

المغة االنجميزية والترجمة

بكالوريوس

.4

3

العموم اإلدارية والمالية

.1

عموم الحاسوب

.2

وتكنولوجيا المعمومات

ف2014/2013 1

ابتداء من ف )2009/2008 2
(سابقاًا :المغات والترجمة
ًا

إدارة األعمال

بكالوريوس

ف2009/2008 2

.5

المحاسبة

بكالوريوس

ف2010/2009 1

.6

التربية تخصص معمم المرحمة األساسية العميا-تعميم

بكالوريوس

ف2014/2013 1

المغة العربية
.7

التربية تخصص معمم المرحمة األساسية العميا-تعميم

بكالوريوس

ف2014/2013 1

4

الرياضيات
.8

التربية تخصص معمم المرحمة األساسية العميا-تعميم
التكنولوجيا

.9

بكالوريوس

ف2014/2013 1

5

التربية تخصص المرحمة األساسية العميا تعميم

بكالوريوس

ف2017/2016 1

 1ابتدا ًء من ف2010/2009 1
 2ابتدا ًء من ف2010/2009 1
 3ابتدا ًء من ف2010/2009 1
 4تم اعتماد البرنامج ابتدا ًء من ف 2014/2013 1وتفعيله مجدداً ف2017/2016 1
 5تم اعتماد البرنامج ابتدا ًء من ف 2014/2013 1وتفعيله مجدداً ف2017/2016 1
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االجتماعيات
.10

التربية تخصص المرحمة األساسية العميا تعميم المغة

بكالوريوس

ف2017/2016 1

االنجميزية
.11

القانون

بكالوريوس

ف2016/2015 1

.12

االعالم

بكالوريوس

ف2017/2016 1

.13

تربية الطفل

دبموم متوسط

ف2014/2013 1

.14

إدارة وأتمتة المكاتب

دبموم متوسط

ف2014/2013 1

.15

العموم المالية والمصرفية

دبموم متوسط

ف2014/2013 1

.16

السكرتاريا الطبية

دبموم متوسط

ف2014/2013 1

.17

السكرتاريا القانونية

دبموم متوسط

ف2015/2014 1

.18

البرمجيات وقواعد البيانات

دبموم متوسط

ف2015/2014 1

.19

العالقات العامة واالعالن

دبموم متوسط

ف2015/2014 1

أ.د .محمد السبوع
رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة
والنوعية لمؤسسات التعميم العالي
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