مقدمة
التكنولوجيا احليوية هي حقل جديد من حقول العلوم التطبيقية يجمع بني العلوم احلياتية
مثل بيولوجيا اخللية والوراثة والبيولوجيا اجلزيئية والكيمياء احليوية والعلوم التقنية مثل الهندسة
الكيميائية وهندسة األنظمة احلياتية وتكنولوجيا املعلومات .هناك أربعة مجاالت أساسية حتتل فيها
تطبيقات التكنولوجيا احليوية مكانة مرموقة ،وهذه اجملاالت هي :مجال الطب والرعاية الصحية ومجال
الزراعة والغذاء ومجال الصناعة والطاقة ومجال البيئة.
وألهمية هذا احلقل العلمي ونظرا ً إلفتقار السوق الفلسطينية لكوادر متخصصة وعالية التدريب في
هذا اجملال فقد مت تطوير هذا البرنامج املشترك والذي مينح الطالب درجة املاجستير في التكنولوجيا
احليوية ،ولقد جاء هذا
البرنامج املتميز والفريد
كثمرة للتعاون ما بني
جامعة بوليتكنك فلسطني
وجامعة بيت حلم ،حيث أنه
أول برنامج أكادميي مشترك
بني جامعتني فلسطينيتني
األمر الذي سيعزز من قوة
البرنامج من خالل اإلستفادة
من الطاقات البشرية والبنى
التحتية واخلدمات املتوفرة
في كلتا اجلامعتني.

بنية البرنامج
بعد انهاء املواد اإلجبارية في السنة األولى والتي تتضمن مواد نظرية وعملية حديثة هدفها
متكني الطلبة من إكتساب املهارات من خالل التطبيق العملي املباشر داخل اخملتبرات ،يتعني على الطلبة
في السنة الثانية اختيار مسارهم التخصصي إما في مجال العلوم الطبية أو في مجال علوم النبات
والزراعة ،ويتكون البرنامج من  36ساعة معتمدة مقسمة على النحو التالي:
•مسـاقات إجبارية بواقع  18ساعة معتمدة متضمنا ً ذلك ما حتتاج
اليه هذه املساقات من مواد عملية ومختبرات.
		
•مساقات إختيارية بواقع  12ساعة معتمدة ألي من املسارين الطبي
أو النباتي.
		

املساقات اإلختيارية

املساقات اإلجبارية
س.م

إسم املساق

س.م

إسم املساق

3

التشخيص اجلزيئي
املعلوماتية احليوية املتقدمة

3

بيولوجيا جزيئية متقدمة

3

مواضيع متقدمة في بيولوجيا اخللية

3

2

أساليب وطرق البحث العلمي

3

مواضيع متقدمة في علم اجلينومكس

1

األبعاد األخالقية واإلجتماعية للتقنيات
احليوية

3

مواضيع متقدمة في تطبيقات التكنولوجيا
احليوية

3

تقنيات ومعدات في التكنولوجيا احليوية

3

زراعة األنسجة النباتية

3

املعلوماتية احليوية

3

التصنيف والتنوع النباتي اجلزيئي

2

تصميمم التجارب واإلحصاء احليوي

3

أمراض النبات من منظور جزيئي

1

اجلوانب التجارية للتقنيات احليوية

3

أحياء دقيقه متقدمة

0

ندوة – حلقة بحث

3

كيمياء حيوية متقدمة

إضافة الى املساقات املطلوبة ،على الطالب إنهاء جزء عملي
على شكل أطروحة (رسالة) بواقع  6ساعات.
يحصل الطالب بعد إجتياز هذه املتطلبات بنجاح على درجة
املاجستير في التكنولوجيا احليوية مع اإلشارة إلى املسار التخصصي
سوا ًء بالفرع الطبي أو النباتي.

طاقم البرنامج
يضم طاقم البرنامج في كلتا اجلامعتني فريق يتميز بكفاءة عالية من الناحية البحثية وخبرة في
االشراف على طلبة الدراسات العليا سواء في جامعات أجنبية أو محلية ،إضافة الى ذلك ،هناك عدد من
الكفاءات املميزة في كلتا اجلامعتني سيكون لهم دور فعال في خلق التكامل املطلوب في البرنامج.

اخملتبرات واملصادر البحثية
يوجد في كلتا اجلامعتني عدد من اخملتبرات احلديثة واجملهزة للتدريب والبحث ،ومن أهم تلك اخملتبرات:
•مختبر البيولوجيا اجلزيئية الطبية
•مختبر زراعة األنسجة النباتية
•مختبر زراعة اخلاليا البشرية
•مختبر املعلوماتية احليوية
•وحدة قراءة سالسل الـ DNA
•وحدة خدمات النظائر املشعة
•مختبر الوراثة البشرية
•مختبر التشخيص اجلزيئي ألمراض النبات
•مختبر املكافحة احليوية

كما ان اجلامعتان مشتركتان في قواعد
بيانات عاملية تسهل على الطالب
احلصول على املصادر العلمية واملراجع
التي يحتاج اليها خالل دراسته باإلضافة
الى مكتبتني فيهما العديد من الكتب
احلديثة املتخصصة في التكنولوجيا
احليوية وتطبيقاتها.

من ميكنه اإللتحاق ؟
ميكن للطلبة الذين انهوا درجة البكالوريوس بتقدير جيد -على األقل -في اجملاالت
التالية االلتحاق بالبرنامج
•طلبة األحياء والكيمياء
•الطب اخملبري
•طلبة الزراعة؛ بفروعها اإلنتاج النباتي واحليواني والتغذية
•الطب وطب األسنان
•الصيدلة

الدوام في البرنامج
مت توزيع الدوام بني اجلامعتني بشكل سلس يضمن راحة الطالب حيث يكون دوام الفصل األول
كامالً في جامعة بيت حلم ودوام الفصل الثاني في جامعة بوليتكنك فلسطني .أي ان الطالب قلما
يحتاج الى التنقل بني اجلامعتني خالل الفصل الدراسي الواحد.

مجاالت عمل اخلريجني
أحد أهم األهداف التي يركز عليها البرنامج هي إعداد كادر بشري مدرب وقادر على أخذ دور ريادي
في مساعدة اجملتمع الفلسطيني لإلستفادة من تطبيقات التكنولوجيا احليوية .كذلك يهدف البرنامج
إلى خلق آفاق بحثية جديدة نابعة من واقع اجملتمع الفلسطيني ومستغلة ملصادره ،وهناك ثالثة مجاالت
رئيسية متاحة للخريجني:

 .1اجملال البحثي:

مراكز البحث العلمي املتخصصة؛ احمللية منها أو اخلارجية.

 .2اجملال اخلدماتي في القطاع العام:

•مختبرات وزارة الصحة والتي تتعامل مع تشخيص العينات اخملبرية باستخدام املادة الوراثية أو
البروتينات.
•املستشفيات احلكومية :في اخملتبرات املتخصصة بالتشخيص عن طريق التقنيات احليوية.
•وزارة الزراعة – املركز الوطني للبحوث الزراعية :وذلك في مجال تكاثر النباتات باألنسجة أو الكشف
عن األمراض املعدية مخبرياً.
•وزارة الزراعة – دائرة البيطرة :مجاالت عديدة أهمها التشخيص اجلزيئي لألمراض احليوانية.
•معهد الطب الشرعي :استخدام التقنيات احليوية في مقارنة العينات ومطابقتها باستخدام املادة
الوراثية.
•وزارة التربية والتعليم :في مجال التوجيه التربوي وصياغة املناهج الدراسية.
•سلطة جودة البيئة :مراقبة جودة املياه ومعاجلة مياه الصرف الصحي واملياه الصناعية ومعاملة
وتدوير النفايات.

 .3اجملال اخلدماتي في القطاع اخلاص:

•اخملتبرات الطبية.
•شركات األدوية والعقاقير (البشرية).
•شركات األدوية واملطاعيم (البيطرية  /اإلنتاج احليواني).
•الشركات الزراعية اخملتصة باإلنتاج النباتي وإنتاج البذور واملشاتل.
•مختبرات ومراكز أطفال األنابيب :سواء في زراعة األنسجة البشرية أو فحص اجلنني جينيا ً قبل الزراعة.
•شركات الصناعات الغذائية التي تتعامل مع منتجات التقنيات احليوية مثل شركات األلبان واألغذية
بأنواعها.

اإللتحاق بالبرنامج
بعد االعالن في الصحف احمللية وعلى موقع اجلامعتني اإللكتروني عن فتح باب التسجيل وذلك
قبل بداية الفصل الدراسي األول ميكن للطلبة الراغبني بالتسجيل:
•حتميل طلب االلتحاق وتعبأته إلكترونيا.
•تقدمي الطلب مع رسوم غير مستردة تدفع ملرة واحدة إلحدى دائرتي القبول والتسجيل في أي
من اجلامعتني.
تقوم جلنة قبول مشتركة من اجلامعتني بدراسة وتقييم الطلبات على أسس تنافسية ليتم
بعدها اإلعالن بشكل رسمي عن الئحة الطلبة الذين مت قبولهم.

جامعة بوليتكنك فلسطني

هاتف+972 2 222 8912 / +972 2 223 1921 :
فاكس+972 2 221 7248 :
www.ppu.edu

جامعة بيت حلم

هاتف+972 2 274 4233 / +972 2 274 1241 :
فاكس+972 2 274 4440 :
www.bethlehem.edu

