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عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

مقدمة
لقد اعطت جامعة بوليتكنك فلسطني ومنذ انشائها أولوية للبحث العلمي وخاصة التطبيقي منه ،حيث مر البحث
العلمي بمراحل تطويرية مختلفة بدأت بإنشاء دائرة البحث العلمي في العام  ،2001واليت قامت بتطوير نظام
البحث العلمي وتعليماته ثم تحولت بإقرار النظام في العام  2005الى عمادة البحث العلمي وتم تشكيل مجلس
البحث العلمي .وقد حرصت الجامعة على تخصيص جزء من مزيانيتها السنوية لدعم االبحاث العلمية من خالل
برامج تحفزيية دورية تدعم تطوير قاعدة البحث العلمي التطبيقي الهادف وضمن مسرية التطوير .وبعد اعتماد
مجموعة من برامج الدراسات العليا املتمزية فقد تحولت العمادة لتصبح عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
واليت ترشف اضافة للبحث العلمي والوحدات البحثيةة على برامج املاجستري التالية :الرياضيات ،والتكنولوجياة
الحيوية ،واملعلوماتية ،وامليكاترونكس والطاقة الكهربائية واالتصاالت والطاقة املتجددة ،وتعمل العمادة على
طرح برامج جديدة مثل العمارة املستدامة والعلوم االدارية (وهي قيد االعتماد) .كما يتم االعداد لطرح برنامج
دكتوراة في الحاسوب بالرشاكة مع عدد من الجامعات الفلسطينية.

الفئات اليت تستهدفها العمادة:
هناك فئتني رئيسيتني تقةةوم العمةةادة في الةةوقت الحارض على توجيةةه نشةةاطاتها وخةةدماتها نحوهمةةا على املسةةتوى
الداخلي وهما:
 . 1أعضاء الهيئة التدريسية والباحثني العاملني في الجامعة.
 .2الطلبة من كافة التخصصات والكليات في الجامعة.

أهداف العمادة:
اإلرشاف على األبحاث في الجامعة من حيث التخطيةةط والتنفيةةذ وتشةةجيع البحث التطةةبيقي املوجةةه لخدمةةة
االحتياجات املبارشة في فلسطني.
إنشاء وحدات بحثية ومراكز تمزي في الجامعة.
استقطاب التمويل الخارجي للمشاريع البحثية اليت يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية والباحثون.ة
إقامة عالقات تعاون وتبادل الخربات مع مراكز أبحاث في فلسطني وفي الخارج.
طرح برامج دراساتت عليا في مختلف الحقول واإلرشاف عليها وتنظيمها.







النشاطات والربامج العلمية:






اإلرشاف على األبحاث في الجامعة من حيث التخطيط والتنفيذ والدعم.
إنشاء مجموعات بحثية ووحداتة بحثية ومراكز تمزي في الجامعة.
استقطاب التمويل الخارجي للمشاريع البحثية اليت يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية والباحثون.ة
تطوير وإنشاء برامج دراسات عليا تستجيب الحتياجات التعليم العالي فيما يتعلق بالجودة والنوعية.
تنظيم لقاءات علمية وورش عمل ومؤتمرات علمية تخدم تطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي
في الجامعة خاصة وفلسطني عامة.

دعم البحوث العلمية اليت يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بوليتكنك فلسطني من خالل
برنامج "الدعم التحفزيي الداخلي".
دعم مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في مؤتمرات علمية.
تنظيم مؤتمرات علمية في الجامعة وتنظيم ورشات عمل لزتويد أعضاء الهيئة التدريسية بمهارات البحث
العلمي.
دعم مشاريع التخرج للطالب بكافة تخصصاتهم وطرح جوائز البحث العلمي ملشاريع التخرج املتمزية
لكافة طلبة الجامعات الفلسطينية في مجال الحاسوب والتكنولوجيا.
دعم نرش الكتب العلمية واملنهجية.
دعم زيارات علمية خارجية للباحثني وأعضاء الهيئة التدريسية.
منح جائزة البحث العلمي للتمزي للباحثني وأعضاء الهيئة التدريسية.
التنظيم واالرشاف على جائزة البنك االسالمي الفلسطيين للبحث العلمي.











املراكز والوحدات البحثية الحالية:
في الوقت الراهن فإن عمادة البحث العلمي ترشف على مركز وحدتني بحثيتني على النحو التالي:

 .1املركز الفلسطيين الكوري للتكنولوجيا الحيوية:
املركز الفلسطيين الكوري للتكنولوجيتتا الحيوية هةةو أحةةد املراكةةز البحثيةةة التابعةةة لعمةةادة الدراسةةات العليةةا
والبحث العلمي في جامعة بوليتكنك فلسطني ،ولقد بدأ املركز كوحدة بحثية وتدريبية أنشأت عرب صندوق تطوير
الجودة  /وزارة الرتبية والتعليم واملمول من االتحاد األوروبي والبنةةك الةةدولي،ة وتم االفتتةةاح الرسةةمي للمركةةز عةةام
 2009بعةةد اكتمةةال البنيةةة التحتيةةة للمختةةربات وذلةةك تزامنةةاً مةةع اطالق برنةةامج ماجسةةتري التكنولوجيةةا الحيويةةة
املشرتك مع جامعة بيت لحم ،وقد مثل افتتاح املركز الخطوة األولى في سعيه للوصةةول إلى مرحلةةة العمةةل الفعلي
في املختربات واستقطاب الخربات واملؤهلني لتحقيق األهداف اليت أ•نشأ املركز ألجلها ،حيث يعمل باحثو املركز من
حملةةة درجةةة الةةدكتوراه على االرتقةةاء بةةدور املركةةز عةةرب مختلةةف حقةةول التكنولوجيةةا الحيويةةة يسةةاعدهم في ذلةةك
مجموعة من فنيي املختربات ذوي الخربة والكفاءة .وفي عام 2018م اصتتبح مركتتزا وطنيتتا وتم نقلتته الى مقتتره
الجديدت واملستقل حيث تم انشاء املبىن بطريقة عرصية تخدم اهدافه.ت

أهداف املركز االسرتاتيجية:
يهدف املركز إلى تعزيز قدرة االقتصاد واملجتمع الفلسطيين للوصول إلى أفضل استغالل لإلمكانيات الكامنة في
التكنولوجيا الحيوية ,وفي هذا الصدد يقوم املركز وبشكل دؤوب بالعمل على نقل أحدث مستجدات التكنولوجيا
الحيوية للمجتمع الفلسطيين من خالل العمل في إطار األهداف االسرتاتيجية التالية:
تقديم برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة لطلبة الدراسات العليا والعاملني في التكنولوجيا الحيوية

عرب أحدثة التقنيات الحيوية.


اجراء مشاريع بحثية تطبيقية لتلبية حاجات ملحة في السوق الفلسطيين.



بناء رشاكات تعاون محلية وإقليمية ودولية وذلك بغية تبادل الخربات والعمل على مشاريع إبداعية
مشرتكة.



توفري بيئة إبداع لتشجيع ودعم األفكار الخالقة واحتضان مشاريع رائدة يتقدم بها أفراد أو مؤسسات
املجتمع املحلي.
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وحدة أبحاث الطاقة البديلة والبيئة

تأسست الوحدة في نهاية العةةام  1999كنةةواة لقاعةةدة البحث العلمي في مواضةةيع الطاقةةة والبيئةةة ,ومنةةذ تأسيسةةها
قامت الوحةةدةة ببنةةاء مبةةادرات؛ للبحث عن تمويةةل لهةةا حيث عمةةدت الوحةةدة إلى إقامةةة وتنفيةةذ العديةةد من املشةةاريع
واملبةةادرات الثنائيةةة واملتعةةددة األطةةراف والةةيت أثمةةرت بإنشةةاء خمسةةة مختةةربات لخدمةةة البحث العلمي واملجتمةةع
املحلي ,وهي كالتالي:
مخترب فحص جودة املياه.

مخترب كفاءة وتدقيق الطاقة.

مخترب فحص أجهزة الطاقة الشمسية.

مخترب التلوث الهوائي.

محطة األرصاد الجوية.

ويتبةةةع الوحةةةدة مجموعةةةة بحثيةةةة متخصصةةةة من حملةةةة الةةةدكتوراه واملاجس ةةتري إض ةةافة إلى مس ةةاعدي بحث
متخصصني.

وحدة أبحاث االلكرتونيات الصناعية ومعالجة اإلشارات
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أنشئت وحدة أبحاث االلكرتونيات الصناعية ومعالجة اإلشارات عام  2005بهدف تطوير مجاالت االلكرتونيات
الصناعية ومعالجة اإلشارات والطاقة الكهربائية .يقوم احد عرش باحثا منتدبا لهذه الوحدةة بأعمال البحث
والتطوير وتقديم االستشارات التقنية للصناعات املحلية .يتم تمويل نشاطات الوحدة بمزيانية سنوية من الجامعة
ودعم من مشاريع ممولة خارجياً ،باإلضافة إلى استخدامها ملختربات دائرة الهندسة الكهربائية .حاليا تعمل
الوحدة على مجموعة مشاريع متعلقة بطاقة الرياح واملحركات الحثية وتوفري استهالك الطاقة.

تمنح العمادة تسعة برامج دراسات عليا في العديد من التخصصات وهي:
 دكتوراه هندسة تكنولوجيا املعلومات.-

ماجستري الرياضيات
ماجستري التكنولوجيا الحيوية ( مشرتك مع جامعة بيت لحم)
ماجستري املعلوماتية
ماجستري امليكاترونكس.
ماجستري الهندسة الكهربائية ( مشرتك مع جامعة بريزيت)

-

ماجستري علوم الطاقة املتجددة ( مشرتك مع جامعة القدس)

-

ماجستري الهندسة املعمارية -التصميم املستدام.

-

ماجستري االنظمة الذكية.

( للمزيدت من املعلومات حول برامج املاجستري يمكن العودة الى دليل الدراساتت العليا)

