
 
 

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
 

 

   مقدمة 

لقد اعطت جامعة بوليتكنك فلسطططططططططططيا همنأ اويططططططططططالما وهلوةة للطبي العله، هيا ططططططططططة التط  ق، من    يي م  الطبي 
قامت بتطوة  وظا  الطبي    والتي  2001العله، به ا ل تطوة ةة مختلفة بدوت بإويطططططططططال حال ل الطبي العله، ف، العا  

وتم تشكككككككككالكح م ل  البحكث الى عهططاحل الطبططي العله،    2005العله، هتعل هططاتطط  حو تبولططت بططإق ا  النظططا  ف، العططا   
. هقد    ططططططططططت التامعة على تخ طططططططططط ل جول ما ميواويتما السططططططططططنوةة لدعو ا ببا  العله ة ما ي   ب ام   العلمي

هبعد اعتهاح متهوعة ما   .الماحف هضطططططها مسطططططي ل التطوة التطبيقي  عله،  تبفيوةة حه ةة تدعو تطوة  قاعدل الطبي ال
اضككا ة  ب ام  الد اسططات العل ا الهتهيول فقد تبولت العهاحل لت طططا عهاحل الد اسططات العل ا هالطبي العله، هالت، تيطط ف  

دسططططططططططططططة تكنولوج طا  ب ام  الطد اسططططططططططططططات العل طا التطال طةص الطد تو ال ف، تخ ططططططططططططططل  نط للبحكث العلمي والحدكدات البحةيكة عل  
الهعلومات. الهاجسطططططططططططططتي  ف،ص ال ةاضططططططططططططط ات  التكنولوج ا البيوةة   ندسطططططططططططططة اله  ات هوك   الهعلومات ة  علو  الطاقة  

الت ططه و الهسططتدا    ندسططة   -الهتتدحل ها سططتدامة   ندسططة الطاقة الكم بال ة   ندسططة ا ت ططا ت  المندسططة الهعها ةة 
   العلو  ا حا ةة.األوظهة الأ  ة  الهباسطة هالتهوةل

  

 :ةالفئات التي تستهد ها العماد

 ناك فئتيا  ل سيتيا تقو  العهاحل ف، الوقت الباض  على توج   وياطاتما هيدماتما وبو ها على الهستوى الدايل،  
 ه هاص

 . وعضال الميئة التد ةس ة هالطا ثيا العامليا ف، التامعة.1
 ف، التامعة.. الطلطة ما  افة التخ  ات هالكل ات 2
 
 
 

 

 أهداف العمادة: 

  لخدمة الهوج   التط  ق،  الطبي  هتيت ع  هالتنفيأ  التخط ط  ما  يي  التامعة  ف،  األببا   على  اإلش اف 
 ا  ت اجات الهطاش ل ف، فلسطيا. 

  .إويال ه دات ببث ة هم اكو تهيو ف،  التامعة 
  وعضال الميئة التد ةس ة هالطا ثون. استقطاب التهوةل الخا ج، للهيا ةع الطبث ة الت، يقو  بما 
  .إقامة ع قات تعاهن هتطاح  الخ  ات مع م اكو وببا  ف، فلسطيا هف، الخا ج 



   ف، مختلف البقو  هاإلش اف عليما هتنظ هما. دراسات علياط ح ب ام 

 
    النشاطات والبرامج العلمية: 

 دعو.اإلش اف على األببا  ف، التامعة ما  يي التخط ط هالتنفيأ هال •
 إويال متهوعات ببث ة هه دات ببث ة هم اكو تهيو ف، التامعة. •

 استقطاب التهوةل الخا ج، للهيا ةع الطبث ة الت، يقو  بما وعضال الميئة التد ةس ة هالطا ثون. •

 تطوة  هإويال ب ام  ح اسات عل ا تستتيب   ت اجات التعل و العال، ف ها يتعلق بالتوحل هالنوع ة. •

عله ة هه ش عهل همؤته ات عله ة تخد  تطوة  ب ام  الد اسططططططططططططططات العل ا هالطبي العله، ف،  تنظ و لقالات  •
 التامعة يا ة هفلسطيا عامة.

حعو الطبو  العله ة الت، يقو  بما وعضططططال الميئة التد ةسطططط ة ف، جامعة بوليتكنك فلسطططططيا ما ي   ب وام    •
 "الدعو التبفيوي الدايل،".

 ف، مؤته ات عله ة. ةد ةس حعو ميا  ة وعضال الميئة الت •

هتنظ و ه شططططططططات عهل لتوهةد وعضططططططططال الميئة التد ةسطططططططط ة بهما ات الطبي    تنظ و مؤته ات عله ة ف، التامعة •
 العله،.

حعو ميططا ةع التخ ج للط ب ب افة تخ طط ططاتمو هط ح جوالو الطبي العله، لهيططا ةع التخ ج الهتهيول لكافة   •
 الباسوب هالتكنولوج ا.طلطة التامعات الفلسطين ة ف، متا   

 حعو وي  الكتب العله ة هالهنمت ة. •

 حعو زةا ات عله ة يا ج ة للطا ثيا هوعضال الميئة التد ةس ة. •

  منا جالول الطبي العله، للتهيو للطا ثيا هوعضال الميئة التد ةس ة. •

 التنظ و ها ش اف على جالول ال نك ا س م، الفلسطين، للطبي العله،. •
 

 المراكز والحددات البحةية الحالية: 
 ف، الوقت ال ا ا فإن عهاحل الطبي العله، تي ف على م  و ه دتيا ببثيتيا على النبو التال،ص

 
 

 المركز الفلسطلني الكحري للتكنحلحجيا الحلحية: .1
الحلحية للتكنحلحجيا  الكحري  الفلسطلني  هالطبي    المركز  العل ا  الد اسات  لعهاحل  التابعة  الطبث ة  اله اكو   و و د 

العله، ف، جامعة بوليتكنك فلسطيا  هلقد بدو اله  و  و دل ببث ة هتد ة  ة وويأت ع    ندهق تطوة  التوحل / هزا ل  
بعد اكتها  ال ن ة    2009عا   الت ب ة هالتعل و هالههو  ما ا تباح األه هب، هال نك الدهل،  هتو ا فتتاح ال سه، لله  و 

التبت ة للهخت  ات هذلك توامنًا مع اط ق ب وام  ماجستي  التكنولوج ا البيوةة الهيت ك مع جامعة بيت لبو  هقد مثل 
افتتاح اله  و الخطول األهلى ف، سع   للو و  إلى م  لة العهل الفعل، ف، الهخت  ات هاستقطاب الخ  ات هالهؤ ليا  



اله  و ألجلما   يي يعهل  لتبقيق األ داف باحثو المركز من حملة درجة الدكتوراه على االرتقاء بدور   الت، وُويأ 

المركز عبر مختلف حقول التكنولوجيا الحيوية يساعدهم في ذلك مجموعة من فنيي المختبرات ذوي الخبرة والكفاءة.  

ل حيث تم انشاء المبنى بطريقة عصرية تخدم  م اصبح مركزا وطنيا وتم نقله الى مقره الجديد والمستق2018وفي عام  

 اهدافه.
 

 أهداف المركز االستراتي ية:
يمدف اله  و إلى تعوةو قد ل ا قت طططططاح هالهتتهع الفلسططططططين، للو طططططو  إلى وفضطططططل اسطططططت    ل م او ات الكامنة ف،  

سطتتدات التكنولوج ا البيوةة  التكنولوج ا البيوةة, هف،  أا ال طدح يقو  اله  و هبيط ل حبهب بالعهل على وقل و د  م
 للهتتهع الفلسطين، ما ي   العهل ف، إطا  األ داف ا ست ات ت ة التال ةص

تقطديو ب ام  تعل ه طة هتطد ة  طة عطال طة التوحل لطلططة الطد اسطططططططططططططططات العل طا هالعطامليا ف، التكنولوج طا البيوةطة ع     •
 و د  التقن ات البيوةة.

 اجات ملبة ف، السوق الفلسطين،.اج ال ميا ةع ببث ة تط  ق ة لتل  ة    •
 بنال ش اكات تعاهن مبل ة هإقل ه ة هحهل ة هذلك بغ ة تطاح  الخ  ات هالعهل على ميا ةع إبداع ة ميت  ة. •
توفي  بيئة إبداع لتيطت ع هحعو األفكا  الخ قة ها تضطان ميطا ةع  الدل يتقد  بما وف اح وه مؤسطسطات الهتتهع   •

 الهبل،.

 
 

   البديلة والبلئةوددة أبحاث الطاقة  .2
  

 نوال لقاعدل الطبي العله، ف، مواض ع الطاقة هال يئة, همنأ تأس سما قامت الو دل    1999تأسست الو دل ف، وماية العا   
الثنال ة  هالهطاح ات  الهيا ةع  العديد ما  هتنفيأ  إقامة  إلى  الو دل  لما  يي عهدت  تهوةل  للطبي عا  مطاح ات؛  ب نال 

 األط اف هالت، وحه ت بإويال يهسة مخت  ات لخدمة الطبي العله، هالهتتهع الهبل،, ه ،  التال،ص هالهتعدحل 
 مخت   فبل جوحل اله اه.  •

 مخت    فالل هتدقيق الطاقة.  •

 مخت   فبل وجمول الطاقة اليهس ة. •

 مخت   التلو  الموال،.  •

 مبطة األ  اح التوةة.  •

 لد تو اه هالهاجستي  إضافة إلى مساعدي ببي متخ  يا. هةتطع الو دل متهوعة ببث ة متخ  ة ما  هلة ا 
 

 وددة أبحاث االلكترونيات الصناعية ومعال ة اإلشارات    .3
 

بمدف تطوة  متا ت ا لكت هو ات   2005وويطططططططططئت ه دل وببا  ا لكت هو ات ال طططططططططناع ة همعالتة اإلشطططططططططا ات عا  
يططططططط  با ثا منتدبا لمأه الو دل بأعها  الطبي هالتطوة   ال طططططططناع ة همعالتة اإلشطططططططا ات هالطاقة الكم بال ة. يقو  ا د ع

هتقديو ا سطططططططتيطططططططا ات التقن ة لل طططططططناعات الهبل ة. يتو تهوةل ويطططططططاطات الو دل بهيواو ة سطططططططنوةة ما التامعة هحعو ما 



هوعة ميطا ةع مهولة يا ج ًا  باإلضطافة إلى اسطتخدامما لهخت  ات حال ل المندسطة الكم بال ة.  ال ا تعهل الو دل على مت 
 ميا ةع متعلقة بطاقة ال ةاح هالهب  ات البث ة هتوفي  استم ك الطاقة.

 

البرامج   الماجستلر  ي  درجة  تمنح  كما  المعلحمات.  تكنحلحجيا  هندسة  الدكتحراة  ي  درجة  العمادة  تمنح 
 التالية:
 ال ةاض ات   -

 التكنولوج ا البيوةة ) ميت ك مع جامعة بيت لبو( -

 الهعلومات ة   -

   اله  ات هوك . ندسة  -

 المندسة الكم بال ةص ات ا ت + طاقة  م بال ة ) ميت ك مع جامعة بي زةت( -
 علو  الطاقة الهتتدحل ) ميت ك مع جامعة القدس(  -
  ندسة العها ل الهستدامة.  -
 األوظهة الأ  ة. -
 المحاسبة والتمويل. )مشترك مع جامعة القدس المفتوحة(  -
 العلوم االدارية.  -

يرج  الرجحع إل  محقع الكلية عل  الرابط التالي   والدكتحراه مات دحل برامج الماجستلر) للمزيد من المعلح 
https://research.ppu.edu/gs/about ) 
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