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نبـــذة عن البرنامج
هـــو  القـــدس  جامعـــة  فـــي  الثنائيـــة  الدراســـات  برنامـــج 
برنامـــج فريـــد مـــن نوعـــه يهـــدف إلـــى تطويـــر الدراســـة 
ـــب  ـــم النظـــري مـــع تدري ـــق دمـــج التعلي ـــة عـــن طري الجامعي
عملـــي واســـع النطـــاق منـــذ الفصـــل األول للدراســـة، حيـــث 
يتمتـــع الطـــاب بفرصـــة التطبيـــق العملـــي فـــي إحـــدى 
الشـــركات الفلســـطينية المتخصصـــة الشـــريكة للبرنامـــج 
والتـــي وقعـــت اتفاقيـــات تعـــاون مـــع جامعـــة القـــدس 

ــرض. ــذا الغـ لهـ
عـــام  الثنائيـــة  الدراســـات  برنامـــج  القـــدس  جامعـــة  أطلقـــت 
خـــال  مـــن  األلمانيـــة  الحكومـــة  قبـــل  مـــن  بدعـــم    2015
ـــة  ـــة للتعـــاون الدولـــي “GIZ”، وبنـــك التنمي المؤسســـة األلماني
نوعـــه  مـــن  األول  البرنامـــج  يعتبـــر  حيـــث   ,”KFW“ األلمانـــي 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا بأكملهـــا، 
ويهـــدف إلـــى تزويـــد طابـــه بتجربـــة غنيـــة تســـاهم فـــي رفـــع 
المســـتوى المهنـــي لـــدى الشـــباب الفلســـطيني وتوفيـــر فـــرص 
ـــى  ـــب العمـــل عل ـــى جان ـــدة للطـــاب بعـــد تخرجهـــم إل عمـــل جي
جســـر الفجـــوة بيـــن مخرجـــات التعليـــم األكاديمـــي واحتياجـــات 

ومتطلبـــات ســـوق العمـــل الفلســـطيني.
وقـــد تـــم تصميـــم برنامـــج الدراســـات الثنائيـــة فـــي جامعـــة 
القـــدس بنـــاًء علـــى النمـــوذج األلمانـــي المتبـــع منـــذ أكثـــر مـــن 
أربعيـــن عامـــًا، بهـــدف ربـــط التعلـــم األكاديمـــي مـــع بيئـــة العمـــل 
وســـوق العمـــل. فالهـــدف العـــام للبرنامـــج هـــو الحـــد مـــن 
معـــدل البطالـــة المرتفـــع لخريجـــي الجامعـــات فـــي فلســـطين 
مـــن خـــال مناهـــج تتوائـــم مـــع ســـوق العمـــل وتوفـــر الفرصـــة 

ــة. ــنوات الدراسـ ــدار سـ ــة علـــى مـ للتدريـــب العملـــي مناصفـ





البرامج
يقـــدم برنامـــج الدراســـات الثنائيـــة فـــي جامعـــة القـــدس 
أربعـــة برامـــج بكالوريـــوس متخصصـــة صممـــت بنـــاًء علـــى 

متطلبـــات ســـوق العمـــل وهـــي:

• الهندسة الكهربائية	

• الهندسة الصناعية	

• تكنولوجيا المعلومات 	

• إدارة األعمال 	

خـــال مـــدة البرنامـــج، ُيقســـم البرنامـــج التعليمـــي الثنائـــي 
بالتســـاوي بيـــن التعلـــم داخـــل الحـــرم الجامعـــي، والتطبيـــق 
العملـــي والتدريـــب فـــي أكثـــر مـــن 180 مـــن المؤسســـات 
والشـــركات الشـــريكة مـــن القطـــاع الخـــاص الفلســـطيني. 
حيـــث تتكـــون الـــدورة الدراســـية التـــي تســـتمر لمـــدة أربـــع 
ســـنوات مـــن ثمانيـــة فصـــول دراســـية، يقضـــي الطالـــب 
نصفهـــا فـــي الحـــرم الجامعـــي )المرحلـــة النظريـــة( والنصـــف 
اآلخـــر فـــي شـــركات القطـــاع الخـــاص الشـــريكة للبرنامـــج 

)المرحلـــة العمليـــة(.



الهندســـة الكهربائية 
إن كنـــت ترغـــب فـــي الحصـــول علـــى دور رئيســـي فـــي مجـــاالت 
األنظمـــة  باســـتخدام  الصناعـــي  واإلنتـــاج  الطاقـــة  صناعـــة 
الهندســـة  برنامـــج  فـــإن  الحديثـــة،  والكهربائيـــة  التقنيـــة 
الكهربائيـــة فـــي “الدراســـات الثنائيـــة” هـــو البرنامـــج الدراســـي 

األمثـــل لـــك. 
مـــن خـــال تطبيـــق نظـــام “الدراســـات الثنائيـــة”، تتميـــز دراســـة 
تخصـــص الهندســـة الكهربائيـــة بكونهـــا أكثرعمقـــًا وتخصصـــًا، 
احتياجـــات  يواكـــب  عمليـــًا  تدريبـــًا  البرنامـــج  يمنحـــك  حيـــث 
الحالـــي  العمـــل  ســـوق  متطلبـــات  ويلبـــي  الخـــاص  القطـــاع 
عاليـــا.  تأهيـــًا  المؤهليـــن  المهندســـين  مـــن  والمســـتقبلي 
ويمتـــاز طلبـــة برنامـــج الهندســـة الكهربائيـــة فـــي “الدراســـات 
عمليـــة  وخبـــرة  لديهـــم،  واضحـــة  أهـــداف  بوجـــود  الثنائيـــة” 
مكتســـبة باإلضافـــة إلـــى عـــدم رغبتهـــم فـــي إضاعـــة الوقـــت 
ــة  ــتك الجامعيـ ــام دراسـ ــة إلتمـ ــج الفرصـ حيـــث يمنحـــك البرنامـ
ــة  ــن نقابـ ــد مـ ــام معتمـ ــن نظـ ــنوات فقـــط ضمـ ــع سـ ــال أربـ خـ

المهندســـين. 
مـــن ضمـــن التخصصـــات المتعـــددة التـــي توفرهـــا “الدراســـات 
الثنائيـــة” فـــي الهندســـة الكهربائيـــة، ســـيتمكن الطالـــب مـــن 
ــال  ــة فـــي مجـ ــر المرافـــق الكهربائيـ ــة اآلتـــي: كيـــف توفـ معرفـ
الطاقـــة؟ مـــا هـــي المعـــدات الضروريـــة لتوليـــد ونقـــل وتوزيـــع 
الطاقـــة الكهربائيـــة؟ كيـــف يمكـــن لمجـــال الطاقـــة الكهربائيـــة 
فـــي  والســـامة  واألمـــن  الثقـــة  تحســـين  علـــى  يعمـــل  أن 

شـــبكات الطاقـــة الكهربائيـــة؟



الهندســـة الصناعية 
فـــي  رئيســـي  دور  علـــى  الحصـــول  فـــي  ترغـــب  كنـــت  إن 
أكاديميـــة  بخلفيـــة  التمتـــع  جانـــب  إلـــى  الهندســـي  العمـــل 
وعمليـــة متنوعـــة تشـــتمل علـــى عناصـــر هندســـية قويـــة إلـــى 
جانـــب أساســـيات فـــي علـــم األعمـــال واإلدارة، فـــإن برنامـــج 
ــج  ــو البرنامـ ــة هـ ــة الصناعيـ ــي الهندسـ ــة” فـ ــات الثنائيـ “الدراسـ

لـــك.  الدراســـي األمثـــل 
وبالنظـــر إلـــى العـــدد الهائـــل مـــن المنشـــآت الصناعيـــة فـــي 
الســـوق  فـــإن  18000 منشـــأة،  تجـــاوزت  والتـــي  فلســـطين 
الســـتيعاب  يكفـــي  بمـــا  كبيـــرة  التخصـــص  لهـــذا  المحتملـــة 
المزيـــد مـــن الخريجيـــن المهـــرة والمؤهليـــن الذيـــن يمكنهـــم 

المتعـــددة.  واإلداريـــة  الهندســـية  المهـــام  مـــع  التعامـــل 
مـــن ضمـــن التخصصـــات المتعـــددة التـــي توفرهـــا “الدراســـات 
الطـــاب  تعليـــم  يتـــم  الصناعيـــة،  الهندســـة  فـــي  الثنائيـــة” 
وتدريبهـــم علـــى القيـــام بمهـــام متعـــددة مـــن خـــال التعامـــل 
الدراســـية(،  مـــع القضايـــا الميكانيكيـــة )40% مـــن المناهـــج 
جانـــب  إلـــى  الدراســـية(،  المناهـــج  مـــن   %40( والكهربائيـــة 
المناهـــج  مـــن   %20( األساســـية  اإلدارة  بمهـــام  اإللمـــام 
الدراســـية( والتدريـــب العملـــي فـــي شـــركات ومنشـــأت صناعيـــة 
متخصصـــة. ويهـــدف البرنامـــج إلـــى إعـــداد جيـــل متميـــز مـــن 
الخريجيـــن مـــن خـــال التعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص، بحيـــث ال 
يتميـــز هـــؤالء باإلبـــداع فـــي مجـــال تخصصهـــم فقـــط ، ولكـــن 
لديهـــم أيضـــًا القـــدرة علـــى إثبـــات أنهـــم مهندســـون فريـــدون 
فـــي عالـــم يتســـارع فيـــه التقـــدم التكنولوجـــي واإلقتصـــادي.



تكنولوجيـــا المعلومات 
إذا كنـــت ترغـــب فـــي الحصـــول علـــى دور قيـــادي فـــي قطـــاع 
المحـــرك  باعتبـــاره  واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
“الدراســـات  برنامـــج  فـــإن  العالـــم،  فـــي  للتنميـــة  الرئيســـي 
الثنائيـــة” فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات هـــو البرنامـــج الدراســـي 

األمثـــل لـــك.
وهامـــًا  حيويـــًا  دورًا  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  قطـــاع  يلعـــب 
فـــي االقتصـــاد الفلســـطيني ويعتبـــر أحـــد القطاعـــات األســـرع 
نمـــوًا. وقـــد أدى نمـــو هـــذا القطـــاع إلـــى زيـــادة الطلـــب علـــى 
ــات  ــا المعلومـ ــاالت تكنولوجيـ ــي مجـ ــرة فـ ــن المهـ المتخصصيـ
تصميـــم  والتطبيقـــات،  البرمجيـــات  تطويـــر  مثـــل  المختلفـــة 
وإدارة الشـــبكات، تصميـــم وإدارة قواعـــد البيانـــات وأنظمـــة 
التخصـــص  هـــذا  خريجـــوا  الكثيـــر.  وغيرهـــا  المعلومـــات، 
مطلوبـــون للعمـــل بشـــكل فـــوري فـــي أكثـــر مـــن 250 شـــركة 
فلســـطينية تعمـــل فـــي مجـــاالت تطويـــر البرمجيـــات، وخدمـــات 
ــة لهـــم  ــة الماسـ ــة إلـــى الحاجـ ــاالت، باإلضافـ االنترنـــت واالتصـ
والحكوميـــة  والتجاريـــة  الصناعيـــة  القطاعـــات  فـــي  للعمـــل 

والمصرفية المختلفة.   
مـــن ضمـــن المجـــاالت المتعـــددة التـــي توفرهـــا “الدراســـات 
ــة القـــدس،  ــا المعلومـــات فـــي جامعـ الثنائيـــة” فـــي تكنولوجيـ
يتـــم تعليـــم الطـــاب وتدريبهـــم علـــى نهـــج جديـــد متعـــدد 
مجـــاالت  فـــي  االتجاهـــات  أحـــدث  يغطـــي  التخصصـــات 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت وفـــي علـــوم الكمبيوتـــر 
المختلفـــة. باإلضافـــة لذلـــك، فـــإن البرنامـــج يمنحـــك فرصـــة 
خصيصـــًا  مصمـــم  عملـــي  تدريـــب  علـــى  للحصـــول  حقيقيـــة 
ليواكـــب احتياجـــات القطـــاع الخـــاص ويلبـــي متطلبـــات ســـوق 
العمـــل الحالـــي والمســـتقبلي، ممـــا يســـاعد فـــي إعـــداد كـــوادر 

مؤهلـــة لإللتحـــاق بســـوق العمـــل مباشـــرة بعـــد التخـــرج.



إدارة األعمال
إذا كنـــت ترغـــب فـــي الحصـــول علـــى دور قيـــادي ومســـتقبل 
والخبـــرة  االكاديميـــة  المعرفـــة  بيـــن  يجمـــع  مميـــز  مهنـــي 
العمليـــة فـــي مجـــال إدارة األعمـــال، فـــإن برنامـــج “الدراســـات 
ــل  ــج الدراســـي األمثـ ــو البرنامـ ــال هـ ــة” فـــي إدارة األعمـ الثنائيـ

لـــك.
األعمـــال  إدارة  فـــي  الثنائيـــة”  “الدراســـات  برنامـــج  يختلـــف 
عـــن البرنامـــج العـــادي مـــن حيـــث طريقـــة تقديـــم الكفـــاءات 
ــج  ــع نهـ ــة” يتبـ ــات الثنائيـ ــي “الدراسـ ــم. ففـ ــارات للمتعلـ والمهـ
“الحـــس واالســـتجابة”، حيـــث يتـــم تحديـــد احتياجـــات ومتطلبـــات 
النظـــري وتصميـــم خطـــة  بالجانـــب  العمـــل وربطهـــا  ســـوق 
تدريبيـــة تتائـــم مـــع مـــكان التدريـــب مـــن حيـــث طبيعـــة العمـــل، 
الدوائـــر المتوفـــرة، الهيـــكل التنظيمـــي الخـــاص بـــكل مـــكان 

تدريـــب علـــى حـــدة.
مـــن ضمـــن التخصصـــات المتعـــددة التـــي توفرهـــا “الدراســـات 
الثنائيـــة” فـــي إدارة األعمـــال فـــي جامعـــة القـــدس، يســـعى 
البرنامـــج إلـــى إعـــداد جيـــل متميـــز مـــن الخريجيـــن ذوي الخبـــرة 
الذيـــن يتصفـــون باإلبـــداع واالبتـــكار فـــي تخصصهـــم، باإلضافـــة 
لمـــا  الوظائـــف  فـــي  أنفســـهم  إثبـــات  علـــى  قدرتهـــم  إلـــى 
يمتلكونـــه مـــن مهـــارات التواصـــل، والتعامـــل مـــع اآلخريـــن، 
وتكنولوجيـــا  التكيـــف،  علـــى  والقـــدرة  الجماعـــي،  والعمـــل 
عاليـــة  عمـــل  فـــرص  بنســـب  ويحظـــون  كمـــا  المعلومـــات. 
دراســـتهم  خـــال  مـــن  األعمـــال  إدارة  كفـــاءات  الكتســـابهم 
التســـويق، وإدارة المـــوارد البشـــرية، وإدارة العمليـــات، واإلدارة 
ــاملة،  ــودة الشـ ــة، وإدارة الجـ ــلة القيمـ ــل سلسـ ــة، وتحليـ الماليـ
وإدارة  العالمـــي،  والتســـويق  الدوليـــة،  األعمـــال  وإدارة 
المحافـــظ الماليـــة، وإدارة البنـــوك، والريـــادة، وإدارة المشـــاريع. 
ــال الثنائـــي لبيـــدأ  ــا ويتـــم تهيئـــة خريـــج برنامـــج إدارة األعمـ كمـ

مشـــروعه الخـــاص إن توفـــرت لديـــه الرغبـــة فـــي ذلـــك.



آليـــة التسجيل
تتكون إجراءات القبول من الخطوات التالية:

يقـــدم الطالـــب طلـــب التحـــاق بالدراســـات الثنائيـــة فـــي جامعـــة . 1
القـــدس محـــددًا البرنامـــج الـــذي يرغـــب بااللتحـــاق بـــه. 

يتحقـــق قســـم القبـــول فـــي جامعـــة القـــدس مـــن مـــدى توفـــر . 2
متطلبـــات جامعـــة القـــدس فـــي الطالـــب مقـــدم الطلـــب.

فـــي حـــال توفـــر المتطلبـــات فـــي الطالـــب مقـــدم الطلـــب، . 3
تقـــوم جامعـــة القـــدس بإرســـال طلـــب االلتحـــاق للشـــركات 

الثنائيـــة. الدراســـات  الشـــريكة فـــي 

تراجـــع الشـــركات الشـــريكة طلبـــات االلتحـــاق المقدمـــة مـــن . 4
الطـــاب الراغبيـــن فـــي االنضمـــام للبرنامـــج، وتتواصـــل مـــع 

المرشـــحين لعمـــل مقابلـــة أو امتحـــان خطـــي أو كليهمـــا. 

تختـــار الشـــركات الشـــريكة طالـــب أو أكثـــر ليتـــم تدريبـــه فـــي مقـــر . 5
الشـــركة خـــال فتـــرة دراســـته العمليـــة.

ـــة وجامعـــة . 6 ـــب الدراســـات الثنائي توقـــع الشـــركة الشـــريكة وطال
القـــدس عقـــد تدريـــب.

بعـــد توقيـــع العقـــد مـــن الجهـــات الثـــاث المذكـــورة، يكـــون . 7
الطالـــب قـــد التحـــق بالدراســـات الثنائيـــة رســـميًا.

أخيـــرًا، يواصـــل الطالـــب عمليـــة التســـجيل فـــي جامعـــة القـــدس . 8
عـــن طريـــق دفـــع الرســـوم وتقديـــم الوثائـــق المطلوبـــة.



فوائد “الدراســـات الثنائية”
علـــى الملتحقيـــن بها

يكتسب الطالب الخبرة 
العملية باإلضافة إلى 
الدراسة النظرية عن 

طريق العمل في شركات 
متخصصة منذ الفصل 

األول للدراسة 

التعلم والعمل ضمن 
مجموعات صغيرة، مما 
يساعد على رفع كفاءة 

الطالب

يتلقى الطالب القدرات 
والمهارات المطلوبة في 
سوق العمل الفلسطيني 

تبعًا لمجالهم المهني

يحصل الطالب على بدل 
شهري تقدمه الشركات 
الشريكة للبرنامج خال 

الفترة العملية التي 
يقضيها الطاب معهم

يحصل الطالب على 
فرصة التشبيك مع 
مؤسسات القطاع 
الخاص خال فترة 

الدراسة باإلضافة إلى 
استفادته من التدريبات 
واألنشطة الامنهجية

يحصل الطاب المميزون 
على فرصة الحصول على 
تدريب مهني قصير األجل 

في الشركات األلمانية

يسعى البرنامج باستمرار 
إلى تأمين تمويل للمنح 
الدراسية لتمكين طاب 

“الدراسات الثنائية” 
المؤهلين تأهيًا عاليًا 
والذين هم بحاجة إلى 
االنضمام إلى البرنامج

خريج “الدراسات الثنائية” 
مرشح للحصول على 

فرص عمل أكثر من غيره 
نتيجة الخبرة العملية التي 

اكتسبها خال سنوات 
الدراسة
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