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 رؤيا الجامعة

      

 نحو جامعة علوم وتكنولوجيا وإبداع عالمية 



 مثلث العمل الجامعي
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 فحص المركبات

 مركز الحجر فحص االجهزة الطبية 

 مركز التكامل



 مركز التكامل مع الصناعة

 جسر للعبور نحو الصناعة

 



 مركز التكامل مع الصناعة  

 رؤية وتركيب

 غير حكومية
 حكومية

 الصناعة الفلسطينية

 وكوادر -تكنولوجيا 

 التعليم الهندسي والتكنولوجي

 المركز

 إقليمية ودولية
 مانحة



Project Structure 

 تطوير الخطط 

 التدريسية

 مصادر 

 المعلومات

 كادر الجامعة
 والخبرات الدولية

 البنية التحتية 

 الفنية

 البحث 
 ومشاريع التخرج

 التدريب

 اإلعالم والترويج

 المستقبل

 مجلس أكاديمي  

 صناعي مشترك
 

 تحسين الجودة وصناعة المستقبل

 الجودة



 البحث العلمي لبنة في بناء متكامل

 بناء جسر مع الصناعة في مختلف المجاالت: المركز

 الكوادر واالحتياجات التكنولوجية 

 لسنا مركزا للبحث العلمي

 البحث التطبيقي واحد من نشاطات المركز 

 تحسين الجودة هي عملية تكاملية 

 البحث السليم في البيئة السليمة



 مخرجات

 مشروع االنطالق

 الجودة تحسين

 تحسين 

 البيئة التعليمية

 التدريب

 البحث التطبيقي

 الهندسة  مختبرات•

 الكتبشراء •

 برمجياتترخيص •

 مصنعتركيب •

 داخل الجامعة

 محلي وخارجي       

 مهندسون من الجامعة•

 مهندسون من الصناعة•

 أساتذة من الجامعة•

 مسحيةدراسات •

 الحتياجات الصناعة 

 الهندسية الخططتطوير •

 عمل مشتركة  ورشعقد 

 موجه للصناعة

  مشاريع تخرج للطلبة

 هندسة الميكاترونكس 

 واألتمتة الصناعية



 الجودة هي محور نشاطاتنا وقيمة نتبناها
  التعليم -

 التدريب-

 في الصناعة حل اإلشكاالت -



 نماذج من مشاريع التخرج الموجهة للصناعة

 -تصميم وبناء مكونات صناعية  -

 ماكينة لخلط األلوان

 شركة صناعة أنابيب بالستيكية –بناء ذراع آلي 

 بناء ماكينة لتعبئة أكياس السكر

 : شملت مشاريعنا أيضا

  تصميم جهاز فحص اتزان أقراص القطع والجلخ
  آلة سحق علب المشروبات المعدنية

 جهاز لفصل نواة الزيتون عن الثمرة



 معالجة مشاكل في الصناعة -نماذج من مشاريع التخرج 

 :1مثال 

 مشكلة التلوث الهوائي معالجة 

 الناتج عن أفران صناعية 

 من خالل بناء برج امتصاص

 أمتار 4

 معالجة النفايات بالنفايات : 2مثال 

 التخلص من الكرم في مدابغ الجلود من خالل خلطه بالبودرة من صناعة الحجر



 مركز الحجر و الرخام
 

 

 
 



    Center Unitsوحدات المركز       

  

   Academic Diplomaدبلوم أكاديمي  •

  

 Industrial Labمختبر الصناعة         •

  

 Testing Labمختبر الفحوصات          •

  

 Technical Unitالوحدة الفنية            •

 



 اإلشكالية والحل -العالقة مع الصناعة  خالصة

 الثقة

 القناعة الوعي


