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 2002 -استهداف مكاتب األكاديمية في رام هللا  



 غزة   –متحف أكاديمية فـلسطين للتاريخ الطبيعي  



 غزة   –التعليمي  ) أكواريوم(متحف الحياة البحرية  



 محافظة أريحا –المركز الحقـلي البيئي  



 النادي البيئي –نشاطات التوعية البيئية في المدارس  

 محافظة أريحا –المركز الحقـلي البيئي  



 دعم منشورات خاصة بالنشء   



   2007 – 2002مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 

دراسة واقع ومعوقـات ووسائل تفعيل وتطوير البحث   -
. العلمي في فـلسطين بمشاركة كافة المؤسسات المعنية

 2002صدرت الدراسة بتاريخ كانون ثاني من العام  
 .  وبدعم من القنصلية البريطانية في القدس

تحديد أولويات وطنية للبحث العلمي في كافة   -
 .قطاعات العلوم الطبيعية واإلنسانية

اقتراح دور خاص باألكاديمية يعتمد على تكامل الجهد    -
 .  الوطني في مجال العلوم والتكنولوجيا

 .مولت القنصلية البريطانية الدراسة -

واقع، معوقـات   –البحث العلمي في فـلسطين  
 )2002(وسبل تفعيله، 



   2007 – 2002مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 

تطوير قدرات وزارة الصحة في موضوع تدعيم الطحين   -
 . والملح

صدور قرار من وزارة الصحة واإلقتصاد بتدعيم الغذاء   -
 .حسب المعايير العالمية المتبعة

 .مولت األكاديمية األمريكية الدراسة-

التغذية الميكروية، تدعيم الطحين والملح، 
)2001-2003( 



 2003(تحسين المنافسة للمؤسسات االقتصادية الصغيرة والمتوسطة، 
– 2006  ( 

User 

تطوير الوعي والتدريب على انظمة اإلدارة البيئية في   -
قطاعات الفنادق، صناعات النسيج والصناعات الغذائية  

بهدف تحسين المنافسة وتوفير فرص للمؤسسات الصغيرة  
والمتوسطة التي تشكل غالبية المؤسسات من هذه  

 .  القطاعات في فـلسطين
 
تم تطوير برنامج خاص بالمؤسسات المشاركة يساعدهم   -

 .  على تحقيق إدارة بيئية مطلوبة
 
 .مول المشورع اإلتحاد األوروبي -

   2007 – 2002مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 



التغير المناخي في حوض نهر األردن وأثره على  
 )2009 – 2004(مصادر المياه، 

 
وضع سيناريوهات التغير المناخي للمنطقة حتى  -

كي تستخدم من قبل العلماء   2050العام  
المتخصصين في إدارة المصادر المائية، الزراعة، 

 .وغيرها من األمور لوضع التصورات المستقبلية
 
الدراسة شملت حوض البحر األبيض المتوسط    -

 .الشرقي بالتعاون مع مراكز المانية متخصصة
 

 .  مولت المشروع وزارة العلوم والتربية األلمانية -

   2007 – 2002مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 



المـــياه قيـــــم وحقــــوق، : المؤتمر الدولي أالول
)2005( 

 .مع سلطة المياه وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي -

   2007 – 2002مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 



تقييم القدرات العلمية والتكنولوجي واإلبداعية في دول  
 )2008 – 2006(البحر المتوسط، 

تقديم وصف للقدرات العلمية والتكنولوجية مجال البحث العلمي في دول البحر المتوسط   -
الشريكة لالتحاد األوروبي وعددها ثماني دول هي المغرب وتونس والجزائر ومصر ولبنان  

 وسوريا واألردن وفـلسطين  
  
يسهم هذا المشروع في إحداث تقـارب بين المجال البحثي في كل من الدول األوروبية ودول   -

البحر المتوسط عن طريق توفير معلومات محددة ومدعومة بالبحوث الميدانية عن البحث  
العلمي والتنمية التكنولوجية واالبتكار في دول حوض البحر المتوسط مع مراجعة متعمقة لمصادر  

 .المعلومات
 
 .مول اإلتحاد األوروبي المشروع -

   2007 – 2002مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 

http://www.estime.ird.fr/?lang=fr


تقييم التعاون العلمي الثنائي بين دول اإلتحاد األوروبي  
 )  2009 – 2007(ودول المتوسط، 

لوضع   FP6و   FP5تقييم للمشاريع العلمية التي تم تنفيذها من خالل آليات الدعم األوروبية  -
وحتى لعام   2007خالل الفترة من العام    FP7تصورات خاصة بالدعم المستقبلي من خالل آليات  

2013. 
 
من المفترض أن يسهم هذا المشروع في عرض األولويات الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا الوطنية   -

تحديد بنود أساسية في الدعم تضمن تحقيق األهداف واستدامة البرامج والمشاريع الممولة  
 .وخاصة عند الحديث عن دعم البنية التحتية العلوم والتكنولوجيا واإلبداع الوطني

 
 .مول اإلتحاد األوروبي المشروع -

   2007 – 2002مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 

http://www.asbimed.net/


المـــياه قيـــــم وحقــــوق، : المؤتمر الدولي الثاني
)2009( 

مع سلطة المياه وبرنامج األمم المتحدة   -
 .اإلنمائي

   2012 – 2008مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 



متوسطية، -الشراكة األورو/ مجتمعات المعرفة المتوسطية  
)2008 – 2010( 

تعريف ببلدان حوض المتوسط بآليات الدعم األوروبية التي تختص   - 
 –بتكنولوجيا المعلومات والمساهمة في إيجاد شراكات اوروبية  

 .  متوسطية
 

يعتمد المشروع على التشاور مع لقطاعات الوطنية المختلفة المهتمة  
بتكنولوجيا المعلومات لوضع تصور لألولويات الوطنية في هذا المجال  
وخلق قنوات تعريف وتشبيك مع المؤسسات األوروبية المنية والشبيهة  
لخلق شراكات يمكن تمويل مشاريعها وبرامجها من خالل آليات الدعم  

FP7    2013وحتى لعام   2007خالل الفترة من العام. 
 

 .ممول من اإلتحاد األوروبي

   2012 – 2008مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 



 زميالً   62 –) 2011 – 2003(زمالء األكاديمية، 
 

 زمالء  8  جامعة غزة اإلسالمية،  زميل 14 جامعة النجاح الوطنية،

 زمالء  4  جامعة البوليتكنيك،  زمالء    6  جامعة بيرزيت،

 زميل  1  جامعة بيت لحم،  زميل    2  جامعة الخليل،

 زمالء  8 جامعة القدس المفتوحة،  زمالء    3  جامعة القدس،

 زمالء  5 جامعة العربية االمريكية،  زميل    1  جامعة األزهر،

 زميل  1  سلطة الطاقة،  زمالء    3  جامعة األقصى،

 زمالء  2  سلطة المياه،  زميل   2 معهد األبحاث التطبيقية،

 زمالء   2 مجموعة الهيدرولوجيين،

   2012 – 2008مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 



 )2010 – 2008(الفخريين من خارج فـلسطين، الزمالء  

   2012 – 2008مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 



 في المؤسسات المنتجة لدول  ) اإلبتكار(تقييم اإلبداع  

 )  2010 – 2008(حوض البحر األبيض المتوسط، 

تحديد قطاعات الصناعات والخدمات الهامة ودراسة واقعها من حيث اإلبتكار باستخدام معايير  -
 أوسلو والمعايير األوروبية  

 
الشريكة لالتحاد األوروبي وعددها ثماني دول هي المغرب وتونس والجزائر ومصر ولبنان  -

 .  وسوريا واألردن وفـلسطين
 
الحجر والرخام، الصناعات الغذائية وصناعة البرمجيات وتم تدريب  صناعات  نفذ المشروع على  -

 .كادر
 
 .مول االتحاد األوروبي المشروع -

   2012 – 2008مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 



تقييم القدرات العلمية والتكنولوجي واإلبداعية في دول البحر المتوسط، 
)2009 – 2012( 

 .إنشاء قـاعدة بيانات بحثية لدول حوض البحر األبيض المتوسط والدول األوروبية -
 
تنسيق التشبيك بين الباحثين من خالل عقد لقـاءات علمية في دول المنطقة  -
 )لبنان، تونس، مصر، األردن، والمغرب(

 
دعم الحوار أالوروبي المتوسطي بشأن التشريعات الخاصة باإلتصاالت وتكنولوجيا   -

 .المعلومات
 
 .ممول من اإلتحاد األوروبي -
 

   2012 – 2008مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 



المرصد الفـلسطيني للعلوم والتكنولوجيا واإلبداع، قواعد بيانات وطنية  
)2009 – 2013( 

   2012 – 2008مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 



المرصد الفـلسطيني للعلوم والتكنولوجيا واإلبداع، مؤشرات علمية متخصصة، 
)2009 – 2013( 

   2012 – 2008مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 



المياه في المنطقة، أولويات البحث العلمي في المياه، والحقوق  
 )2013 – 2001(ألمائية،

   2012 – 2008مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 



المتوسطي في موضوع البحث العلمي باستخدام تكنولوجيا المعلومات   –الحوار األوروبي  
 )2015 – 2013(واالتصاالت، 

   2012 – 2008مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 

تطوير منصات الحوار االوروبي المتوسطي في البحث العلمي والتطوير من أجل بناء مبادرات  -
 2020 - 2014للفترة   Horizon2020للدعم من إطار الدعم  

 
التركيز على المؤسسات الصناعية من خالل بحوث تطبيقية تستخدم تكنولوجيا المعلومات  -

 .واالتصاالت
 
 .مول االتحاد األوروبي المشروع -



غذاء عضوي  واستخدام  تعزيز الزراعة العضوية وإنتاج البذور المتوطنة  
 )      - 2009(لمعالجة مرضى السكري، 

   2012 – 2008مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 



غذاء عضوي  واستخدام  تعزيز الزراعة العضوية وإنتاج البذور المتوطنة  
 )      - 2009(لمعالجة مرضى السكري، 

   2012 – 2008مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 

كلية   –مع وزارة التربية والتعليم العالي  تعاون  إتفـاقيات  وتطوير  توريد بذور محاصيل مقـاومة  -
 .رام هللافي  العروب الوراعية، وزارعة قطع أراضي  

 

توريد المواد  في  الصحة  وتعاون من وزارة  برنامج التطوعي لعالج مرضى السكري بمشاركة  -
 .متطوعاً وكانت النتيجة إيجابية للجميع 23شارك  . الغذائية

 

 .اإليطالية البرنامج  UPMمولت مؤسسة   -



 نشرة األكاديمية توزع وطنيا ودولياً  –منشورات دورية  

   2012 – 2008مخرجات إستراتيجية وخطط العمل، 



 :الرؤية
 .العلوم والتكنولوجيا واإلبداع في خدمة المجتمع الفـلسطيني، بكافة قطاعاته، واستدامة تطوره

 
 :الرسالة

 
المساهمة الفـاعلة في تطوير قـاعدة البحث العلمي الهادف واإلبداع ودعم وتحفيز التعاون  
الوطني والتكامل والتنافس الهادف إضافة لدعم النشر العلمي الذي يضيف لحركة التطور  

 .العلمي العالمية والذي بدوره يعود بالفـائدة على المجتمع بمختلف قطاعاته
 

 

 – 2014للفترة  عمل األكاديمية  الثالثة وخطط  اإلستراتيجية  
 )العملتحديات وخطط   –القدس  ( 2016



 :محاور أإلستراتيجية
 

 تعزيز دور األكاديمية في منظومة العلوم والتكنولوجيا واإلبداع الوطنية: المحور األول
 

 تطوير وتعزيز البحث العلمي واإلبداع: المحور الثاني  
 

 دعم النشر العلمي: المحور الثالث
 

 التنسيق وطنياً ودولياً : المحور الرابع
 

 .STIOتعزيز دور مرصد العلوم والتكنولوجيا واإلبداع  : : المحور الخامس
 

 صندوق العلوم  : المحور السادس
 

 تحديات وخطط عمل –القدس  : المحور السابع

 – 2014للفترة  عمل األكاديمية  الثالثة وخطط  اإلستراتيجية  
 )العملتحديات وخطط   –القدس  ( 2016



 تحديات وخطط عمل –القدس  : المحور السابع
 

 القدس،تشكيل لجنة أكاديمية  
 

 تطوير مبادرات تقوم األكاديمية بالتنسيق لها وتشرف عليها لجنة األكاديميين المقدسيين
 

 :األكاديميةنواة اللجنة  
 جامعة القدس –الدويك  حسن    .د1.
 جامعة الخليل –بركات  رضوان   .د2.
 جامعة بيت لحم – هزوايرين    .د3.
 الجامعة العربية األمريكية –طير  جواد أبو    .د4.
 جامعة النجاح الوطنية – النتشةماهر   .د5.
 أكاديمية فـلسطين للعلوم والتكنولوجيا –الخطيب  عماد   .د6.

 – 2014للفترة  عمل األكاديمية  الثالثة وخطط  اإلستراتيجية  
 )العملتحديات وخطط   –القدس  ( 2016



 لخطط العملمقترات   –القدس  : المحور السابع
 

 :مستهدفةنشاطات خاصة بفئات ومؤسسات  
  

في الدراسة والمواضيع األساسية، ونشاطات خاصة  ارشاديه  نشاطات خاصة بأمور   – المدارسطلبة  
 .برفع مستوى الوعي األكاديمي والمجتمعي

 

تطوير المهارات التعليمية وخاصة في المواضيع ذات الطابع العلمي   – المدارسمدرسي  
 .والتكنولوجي والمساعدة في تطوير وسائل التعليم إليضاحية

 

تطوير دورات مهنية متخصصة وترخيصها من الجهات المعتمدة   – العملالشباب من العاطلين عن  
في مواضيع حيوية للحد من ظاهرة البطالة بين الشباب، ويمكن التعاون مع مؤسسات أكاديمية  

 .في المرحلة األولى الستخدام البنية التحتية المطلوبة
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 مقترات لخطط العمل –القدس  : المحور السابع
  

دراسات إستشارية في مواضيع قطاعية خدماتية هامة لدعم إتخاذ   –المؤسسات المقدسية وغيرها  
 .القرار

 

بناء عالقـات مع مؤسسات أكاديمية إقـليمية ودولية لتوفير   –الخريجين من المؤسسات األكاديمية  
تعاون أكاديمي مع المؤسسات األكاديمية المقدسية بما فيها توفيرمنح دراسية، والمساهمة في  

 . توجيه الخريجين من خالل أكاديميين وخبراء في المواضيع الحيوية
 

عقد ندوات ولقـاءات دورية لعرض مواضيع علمية ذات أهمية للمجتمع   –األكاديميين والخبراء  
 .الفـلسطيني بشكل عام والقدس بشكل خاص وتفعيل التشبيك بين األكاديميين والخبراء
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 ال بد من تضافر الجهود واإلمكانيات إلنجاح خطط العمل

 .وتحويلها إلى واقع ملموس

 شكراً لحسن االستماع
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