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 مركز التكامل مع الصناعة      

رؤیة وتركیب  

غیر حكومیة  حكومیة  

الصناعة الفلسطینیة   

كلیة الھندسة والتكنولوجیا      وكوادر  -تكنولوجیا   

المركز

مانحة  إقلیمیة ودولیة   



Project Structure

تطویر الخطط    
التدریسیة

مصادر   
المعلومات    

كادر الجامعة     
والخبرات الدولیة

البنیة التحتیة 
الفنیة

البحث  
ومشاریع التخرج 

التدریب 

اإلعالم والترویج

المستقبل 

 مجلس أكادیمي    
صناعي مشترك

تحسین الجودة وصناعة المستقبل   

الجودة  



البحث العلمي لبنة في بناء متكاملالبحث العلمي لبنة في بناء متكامل

بناء جسر مع الصناعة في مختلف المجاالت        بناء جسر مع الصناعة في مختلف المجاالت        : : المركزالمركز
الكوادر واالحتیاجات التكنولوجیة         الكوادر واالحتیاجات التكنولوجیة         

:  :  البحث العلمي البحث العلمي 
إجابات ألسئلة واقعیة تعّبر عن احتیاجات محلیة           إجابات ألسئلة واقعیة تعّبر عن احتیاجات محلیة           

لسنا مركزا للبحث العلمي   لسنا مركزا للبحث العلمي   
البحث التطبیقي والتطویري واحد من نشاطات المركز           البحث التطبیقي والتطویري واحد من نشاطات المركز           

تحسین الجودة ھي عملیة تكاملیة        تحسین الجودة ھي عملیة تكاملیة        
البحث السلیم في البیئة السلیمة   البحث السلیم في البیئة السلیمة   



 مخرجات 
مشروع االنطالق

 الجودة   تحسین

تحسین 

البیئة التعلیمیة

التدریب 

البحث التطبیقي 

 الھندسة  مختبرات•
الكتب شراء •
برمجیات ترخیص •
مصنع  تركیب •

داخل الجامعة

       محلي وخارجي
مھندسون من الجامعة•
مھندسون من الصناعة•
أساتذة من الجامعة•

مسحیة دراسات  •
 الحتیاجات الصناعة    

 الھندسیة  الخطط  تطویر •
 عمل مشتركة   ورشعقد 

موجھ للصناعة    
  مشاریع تخرج للطلبة  
ھندسة المیكاترونكس 
واألتمتة الصناعیة



الجودة ھي محور نشاطاتنا وقیمة نتبناھا       
التعلیم-
التدریب-
في الصناعةحل اإلشكاالت -



انطالق مشاریع التخرج الموجھة للصناعة    انطالق مشاریع التخرج الموجھة للصناعة    
المركز یمّول مشاریع تخرج تطبیقیة للطلبةالمركز یمّول مشاریع تخرج تطبیقیة للطلبة

تجیب على أسئلة من الصناعةتجیب على أسئلة من الصناعة

 دوالر لشراء مكونات المشروع  دوالر لشراء مكونات المشروع 20002000--10001000تمویل المشروع  تمویل المشروع  
بحث یقوم على فكرة حل اإلشكاالت الصناعیةبحث یقوم على فكرة حل اإلشكاالت الصناعیة

Problem Solving ResearchProblem Solving Research
من خالل أفكار األساتذة من خالل أفكار األساتذة ) ) 1010((الدفعة األولى الدفعة األولى 
من خالل من خالل ) ) 1818((الدفعة الثانیة الدفعة الثانیة 

 أفكار مشاریع التخرج أفكار مشاریع التخرجورشة عمل مشتركة مع الصناعة الستدرارورشة عمل مشتركة مع الصناعة الستدرار
بعض أوراق العمل من خالل تلك األبحاثبعض أوراق العمل من خالل تلك األبحاثتم نشر تم نشر 
 عربیة  عربیة بعض النتائج في لقاءات بعض النتائج في لقاءات تم تقدیم تم تقدیم 



نماذج من مشاریع التخرج الموجھة للصناعة  نماذج من مشاریع التخرج الموجھة للصناعة  
-- تصمیم وبناء مكونات صناعیة  تصمیم وبناء مكونات صناعیة --

ماكینة لخلط األلوان

 شركة صناعة أنابیب بالستیكیة –بناء ذراع آلي 

بناء ماكینة لتعبئة أكیاس السكر   

:  شملت مشاریعنا أیضا
والجلخ تصمیم جھاز فحص اتزان أقراص القطع 

آلة سحق علب المشروبات المعدنیة
جھاز لفصل نواة الزیتون عن الثمرة



معالجة مشاكل في الصناعة   معالجة مشاكل في الصناعة     --نماذج من مشاریع التخرج     نماذج من مشاریع التخرج     

: 1مثال 
مشكلة التلوث الھوائي معالجة 

الناتج عن أفران صناعیة 
من خالل بناء برج امتصاص

 أمتار4

معالجة النفایات بالنفایات  : 2مثال 
لحجرالتخلص من الكرم في مدابغ الجلود من خالل خلطھ بالبودرة من صناعة ا



دوافع ومعوقات البحث التطبیقي  دوافع ومعوقات البحث التطبیقي  
دوافعدوافع

دور تنمويدور تنموي  ––تسھم في حل إشكاالت فعلیة    تسھم في حل إشكاالت فعلیة    ––
دور معنويدور معنوي  ––تزداد دافعیة الطالب عند العمل على مشكلة واقعیة    تزداد دافعیة الطالب عند العمل على مشكلة واقعیة    ––
دور مجتمعيدور مجتمعي  ––تعزز قناعة الصناعة بجدوى التفاعل مع الجامعة     تعزز قناعة الصناعة بجدوى التفاعل مع الجامعة     ––
دور أكادیميدور أكادیمي  –– مستقبال  مستقبال ––یمكن أن تفتح المجال لتقدیم استشارات فنیة     یمكن أن تفتح المجال لتقدیم استشارات فنیة     ––
““نقابينقابي””دور دور   –– قصة نجاح    قصة نجاح   ––تفتح مجال لتوحیف الطلبة بعد التخرج     تفتح مجال لتوحیف الطلبة بعد التخرج     ––

معوقات معوقات 
وعي الصناعة على مفھوم البحث العلمي وإشكاالتھ  وعي الصناعة على مفھوم البحث العلمي وإشكاالتھ  ––
تردد االساتذة في خوض تجارب التفاعل مع الصناعة       تردد االساتذة في خوض تجارب التفاعل مع الصناعة       ––
دة وتقریر ومناقشة  دة وتقریر ومناقشة  اا مدة وم مدة وم––قصر فھم الصناعة لمعنى مشروع تخرج   قصر فھم الصناعة لمعنى مشروع تخرج   ––
جدلیة سریة الصناعة وانفتاح البحث العلمي     جدلیة سریة الصناعة وانفتاح البحث العلمي     ––
التطبیق الفعلي بعد االنتھاء    التطبیق الفعلي بعد االنتھاء    ––
 استمرار التمویل من دون مصادر خارجیة  استمرار التمویل من دون مصادر خارجیة --التحرر من أجندات المانحین   التحرر من أجندات المانحین   ––



شبكة عالقاتنا 

محلیة   دولیة  

االتحادات الصناعیة
مذكرات تفاھم 

المؤسسات 
الحكومیة 

مؤسسة المواصفات 
والمقاییس

تواصل
 إدارة الجامعة

االتحاد العام 
للصناعات

اتحاد الصناعات 
المعدنیة 

زیارات مشتركة  
 مع أرباب الصناعة

الشراكة اإلقلیمیة  
نقل المعرفة مذكرات تفاھم

مصر
الصناعات المعدنیة

تونس 
الصناعات المعدنیة

زیارة تقنیة 
دنمارك

عرض نتائج األبحاث
 اإلمارات-ھنجاریا 

المؤسسة العربیة 
للتنمیة والتعدین

الجمعیة العلمیة الملكیة
األردن

اتحاد الصناعات
 الجلدیة

 التعاون والتشبیك -ضرورة إیجاد أرضیة  



نماذج من نشاطاتنا الجدیدة وأفكارنا المستقبلیة   نماذج من نشاطاتنا الجدیدة وأفكارنا المستقبلیة   
 ملیون دوالر ملیون دوالر22  -- لخدمة الصناعة   لخدمة الصناعة  وحدة فحوصات الجودة     وحدة فحوصات الجودة     مشروع إنشاء مشروع إنشاء 

) ) بولیتكنكبولیتكنك--مواصفات  مواصفات  ––اتحاد  اتحاد  ((مشروع مشترك ثالثي مشروع مشترك ثالثي ––
 بیئة بحثیة صناعیة    بیئة بحثیة صناعیة   --توفیر بنیة تحتیة لفحص منتجات الصناعة المحلیة         توفیر بنیة تحتیة لفحص منتجات الصناعة المحلیة         ––
تطویر البیئة الخادمة للجودة من خالل أبحاث المركز      تطویر البیئة الخادمة للجودة من خالل أبحاث المركز      ––

مجّمع البحث العلمي وخدمة المجتمعمجّمع البحث العلمي وخدمة المجتمع  ––المركز جزء من مشروع كبیر في الجامعة المركز جزء من مشروع كبیر في الجامعة 

55--1212 مؤتمر  مؤتمر –– حول تأطیر البرامج الھندسیة الحتیاجات الصناعة  حول تأطیر البرامج الھندسیة الحتیاجات الصناعة دراسة علمیةدراسة علمیة
وضعت خارطة طریق لتعدیل البرامج الحالیة وتطویر برامج مستقبلیة      وضعت خارطة طریق لتعدیل البرامج الحالیة وتطویر برامج مستقبلیة      ––



التعلیم الھندسي  ؟الصناعة الفلسطینیة  

 الضفة الغربیة– الجامعات  -البكالوریوس   - البرامج

الوزارة  الصناعة   الجامعات    

 األسلوب الوصفي   – مسحیة –دراسة علمیة   

 مسلمات وفرضیات– سؤال رئیس ومسائل فرعیة  

السابقة االستبانةالمقابلة   

 مشارك  138
أرباب الصناعة  

المھندسون  
األكادیمیون  

الطلبة الخریجون     

البحث العلمي التطویري   البحث العلمي التطویري   

خارطة طریق خارطة طریق 
جدیدة للتطویرجدیدة للتطویر



 اإلشكالیة والحل   اإلشكالیة والحل  -- العالقة مع الصناعة    العالقة مع الصناعة   خالصةخالصة

الثقة

القناعةالوعي


