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كلمة الجامعة
بعــد تســعة عشــر عامـ ًـا مــن العمــل التراكمــي
المتواصــل والجهــد الــدؤوب ،أصبحــت الجامعــة
العربيــة األمريكيــة منــارة علميــة أكاديميــة فــي
الشــرق االوســط ،تتميــز بجــودة التدريــس والبرامــج
األكاديميــة الحديثــة وبعالقاتهــا المحليــة
واالقليميــة والدوليــة ،وتهــدف الجامعــة الــى
تخريــج طــالب مؤهليــن ومســلحين بالعلــم
والمعرفــة ،والمهــارات الشــخصية المتنوعــة
والالزمــة للمنافســة فــي ســوق العمــل
والمســاهمة بشــكل فاعــل فــي عمليــة التنميــة
والتطويــر.
يحتــوي هــذا الكتيــب علــى أهــم البيانــات
واإلحصائيــات الخاصــة بالجامعــة للعــام
األكاديمــي  ،2019/2018حيــث يضــم إحصائيات
تتعلــق بالبرامــج الدراســية والنشــاطات العلميــة
ألعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة باإلضافــة إلــى
تعريــف بمرافــق الجامعــة المختلفــة.
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قصة نجاح
الدكتورة ثبات الخطيب
"الدكتــورة ثبــات مــروان الخطيــب ،حاصلــة علــى براءتــي
اختــراع لتركيبــات دوائيــة فــي عــاج مــرض الزهايمــر ،جامعــة
أبرديــن  -بريطانيــا".

تخرجــت د .ثبــات مــن كليــة العلــوم واآلداب
بالجامعــة العربيــة االمريكيــة تخصــص العلــوم الحياتيــة
والتقنيــات الحيويــة عــام  2012بدرجــة امتيــاز .التحقــت
ببرنامــج الماجســتير بجامعــة النجــاح ومــن ثــم الدكتــوراه
فــي جامعــة أبرديــن وحصلــت علــى درجــة الدكتــوراه
تخصــص علــوم االعصــاب التطبيقيــة بدرجــة امتيــاز عــام
 .2018تعمــل كباحثــة فــي زمالــة مــا بعــد الدكتــوراه
فــي قســم علــوم االعصــاب التطبيقيــة بكليــة الطــب
فــي جامعــة أبرديــن ،بالقســم المتخصــص فــي االبحاث
والتجــارب العلميــة المتعلقــة فــي دراســة االعصــاب،
وأثنــاء عملهــا تمكنــت مــن تســجيل براءتــي اختــراع
لتركيبــات دوائيــة فــي عــالج مــرض الزهايمــر.
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قصة نجاح
طالب فلسطين التاريخية
ً
طالبــا مــن كافــة المــدن والقــرى فــي
تتميــز الجامعــة العربيــة األمريكيــة بأنهــا تضــم
فلســطين التاريخيــة ،حيــث يشــكل الطلبــة الفلســطينيون مــن أراضــي  48مــا نســبته 55%
مــن طلبــة الجامعــة .يتركــز معظــم هــؤالء الطلبــة فــي التخصصــات الطبيــة ،مثــل التمريــض
والعــالج الوظيفــي والعــالج الطبيعــي وطــب األســنان إضافــة الــى علــوم الرياضــة والحقــوق.
هــذا اإلقبــال يعــزى إلــى المســتوى الرفيــع الــذي وصلــت إليــه الجامعــة ،حيــث أثبــت
خريجوهــا كفاءتهــم فــي المستشــفيات والمراكــز الصحيــة والعيــادات المختلفــة ،ولموائمتهــا
لتخصصــات علــوم الرياضــة والحقــوق مــع ســوق العمــل فــي الداخــل ،وتوفيــر كافــة المنشــآت
واألكاديمييــن لتزويدهــم بأعلــى العلــوم والمهــارات الالزمــة ،وتشــكل الجامعــة العربيــة
األمريكيــة نموذجـ ًـا فريـ ً
ـدا فــي توحيــد الفلســطينيين مــن داخــل الخــط األخضــر مــع إخوتهــم
فــي الضفــة الغربيــة ،مــا يســهم فــي ترســيخ القيــم الوطنيــة للطلبــة.

قصة نجاح
المركز الطبي
تــم افتتــاح المركــز الطبــي فــي حــرم الجامعــة العربيــة األمريكيــة فــي ضاحيــة الريحــان -
رام اهلل ،ويشــكل مفخــرة طبيــة للجامعــة وفلســطين ،حيــث يضــم :مركــز الجامعــة التخصصــي
لطــب االســنان ،مركــز الوراثــة الجزيئيــة ،مختبــر التحاليــل الطبيــة ،ومختبــر االنســجة والخاليــا
المرضيــة .يعتمــد المركــز أحــدث األجهــزة والتقنيــات فــي مجــاالت طــب االســنان والمختبــرات
الطبيــة ألغــراض البحــث العلمــي ،التعليــم العالــي وتدريــب الكــوادر المؤهلــة ،كمــا يوفــر
خدمــات عالجيــة وفحوصــات طبيــة علــى أعلــى المســتويات لكافــة شــرائح المجتمــع.
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برامج البكالوريوس
الكلية

التخصص

طب األسنان

دكتور في جراحة األسنان
الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة
هندسة أنظمة الحاسوب
هندسة االتصاالت

الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

علم الحاسوب منفرد أو مع فرعي تكنولوجيا المعلومات المحوسبة
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
شبكات الحاسوب فرعي أمن المعلومات
نظم المعلومات الجغرافية GIS
الرياضيات واإلحصاء

العلوم

العلوم الحياتية والتقنيات الحيوية
الفيزياء
الكيمياء
اللغة اإلنجليزية
التربية  -المرحلة األساسية الدنيا

اآلداب

اللغة العربية واإلعالم
دبلوم التأهيل التربوي (مسارات البرنامج هي:
تعليم العلوم ،تعليم الرياضيات ،تعليم اللغة العربية ،تعليم اللغة اإلنجليزية)
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علوم الرياضة

علوم الرياضة
العلوم الطبية المخبرية
التصوير الطبي

العلوم الطبية المساندة

علوم البيئة والتكنولوجيا
العالج الطبيعي
العالج الوظيفي
األطراف الصناعية واألجهزة المساعدة

التمريض

التمريض
المحاسبة
إدارة األعمال
ادارة الموارد البشرية

العلوم اإلدارية والمالية

العلوم المالية والمصرفية
التسويق
إدارة العمليات :تخصص نظم المعلومات اإلدارية ()MIS
إدارة العمليات :تخصص إدارة المستشفيات والخدمات الصحية

الحقوق

القانون
الفقه والقانون
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برامج الدراسات العليا
الدكتوراه

الدرجة العلمية

( 48ساعة معتمدة)

الماجستير
( 42 - 36ساعة معتمدة)

اإلقامــة واالختصــاص العالــي فــي
طــب األســنان
الدبلوم العالي

البرنامج
األعمال (بالشراكة مع جامعة إنديانا  -بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية)
هندسة تكنولوجيا المعلومات (بالشراكة مع جامعتي القدس وبوليتكنك فلسطين)
قسم العلوم الطبيعية والتطبيقية:
● الرياضيات التطبيقية
● علم الحاسوب
● الفيزياء
● الوراثة الجزيئية والسمية الجينية
● المعلوماتية الصحية
● تمريض العيون
قسم العلوم االنسانية واالدارية:
● القانون التجاري
● إدارة االعمال (بالشراكة مع جامعة إنديانا  -بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية)
● حل الصراعات
● التخطيط االستراتيجي وتجنيد األموال
● األدب والتواصل بين الثقافات
● إدارة الجودة
● العالقات العامة المعاصرة
االختصاص في تقويم األسنان والفكين.
االختصاص في جراحة الفم والوجه والفكين.
االختصاص في التركيبات السنية الثابتة والمتحركة.
الدبلوم العالي في زراعة االسنان.
الحقائق 8 | 2018-2019

معدالت الثانوية العامة لجميع طلبة الجامعة
في العام األكاديمي 2019/2018

أعداد الكليات والبرامج األكاديمية والطلبة
العدد
32
15
2

البند
برامج الباكالوريوس
برامج الماجستير
برامج الدكتوراة
برامج اإلختصاص العالي
والدبلوم في طب األسنان

4
المجموع

أعداد الطلبة
10271
724
10995
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نسبة الذكور واإلناث

أعداد خريجي الجامعة في السنوات السابقة
2000
125

56

1500

15

15

1804
1454

إناث 58%

1000

ذكور 42%

1395

500

909
743
566

667

194
2017/2018

2015/2016

2013/1014

2011/2012

الدراسات العليا (ماجستير  +إختصاص  +إقامة  +دبوم عالي)

2009/2010

2007/2008

2005/2006

2003/2004

0

الدراسات الجامعية (بكالوريوس+دبلوم تأهيل)

بلغ مجموع الخريجين في مختلف التخصصات منذ نشأة الجامعة حتى العام األكاديمي
ً
طالبا وطالبة من جميع انحاء فلسطين التاريخية.
 2018/2017حوالي 14688
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أعداد الطلبة للعام الدراسي  2019/2018في الكليات
993

العلوم اإلدارية والمالية

2516

العلوم الطبية المساندة

596

اآلداب

1181

طب األسنان

990

الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

724

الحقوق

2582

التمريض

111

العلوم

586

علوم الرياضة

716

الدراسات العليا

أعداد العاملين
البند

العدد اإلجمالي

أعضاء الهيئة التدريسية

465

أعضاء الهيئة اإلدارية

423

مشرفي التدريب العملي

214
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أعداد المختبرات العلمية والعيادات
والقاعات وأجهزة الحاسوب
حرم الجامعة الرئيسي في جنين
البند

العدد

القاعات الدراسية

140

مكاتب األكاديميين واإلداريين

470

أجهزة الحاسوب المخصصة للطلبة

900

أجهزة الحاسوب لألساتذة واإلداريين

937

المختبرات والعيادات

52

الكافتيريا

4

حرم الجامعة في رام اهلل
البند

العدد

القاعات الدراسية

19

مكاتب األكاديميين واإلداريين

33

أجهزة الحاسوب المخصصة للطلبة

67

أجهزة الحاسوب لألساتذة واإلداريين

88

المختبرات والعيادات

10

الكافتيريا

1
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المنح الدراسية والمساعدات المالية التي تقدمها الجامعة العربية األمريكية
الرقم

المنحة

.1

المعدل

.2

الكلية

.3

التعليم العالي

.4

أوائل المديريات

.5

التنافسية

.6

األشقاء

.7

أبناء الشهداء

.8

محافظ محافظة جنين

.9

محافظ محافظة رام اهلل

الفئة المستهدفة
ـاء علــى معدالتهــم فــي الثانويــة العامــة بحســب الشــرائح التاليــة :الشــريحة األولــى
يســتفيد جميــع الطلبــة الجــدد مــن هــذه المنحــة بنـ ً
أكثــر مــن  ،%85الشــريحة الثانيــة  ،%84.9 -%75الشــريحة الثالثــة أقــل مــن .%75

تقــدم الجامعــة منحــاً لطــالب كليــة الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات وكليــة العلــوم بجميــع تخصصاتهــم ،وذلــك بنســبة  %50للطلبــة
الحاصليــن علــى  %80فأعلــى فــي الثانويــة العامــة ،وبنســبة  %30للطلبــة الذيــن معدلهــم فــي الثانويــة العامــة أقــل مــن .%80
تقــدم الجامعــة  14منحــة ســنوياً الــى وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،وتقــوم الــوزارة بتوزيعهــا علــى الطلبــة المتفوقيــن فــي الثانويــة
العامــة ،والملتحقيــن بالجامعــة.
تقــدم الجامعــة منحــة كاملــة لــألول والثانــي فــي الثانويــة العامــة لجميــع مديريــات التربيــة والتعليــم ،كمــا تقــدم خصــم  %25مــن ســعر
الســاعة المعتمــدة للطلبــة بالمراكــز الثالــث إلــى العاشــر مــن كل مديريــة( .باســتثناء تخصــص طــب األســنان)
يتــم خصــم  %70مــن الرســوم الدراســية ألعلــى  5طــالب مــن الملتحقيــن فــي تخصصــات معينــة الذيــن لديهــم أعلــى معــدالت فــي
الثانويــة العامــة.
يخصم للشقيق الثاني ما نسبته  %20والثالث  %25والرابع  %30من سعر الساعة المعتمدة حسب شروط المنحة.
تقدم الجامعة منحة كاملة ألبناء الشهداء (باستثناء تخصص طب األسنان والدراسات العليا)
تقدم  10منح إلى محافظ محافظة جنين ،يتم توزيع أربعة منها لطالب محافظة جنين و  6منح لطالب الداخل الفلسطيني.
تقدم منحتين إلى محافظ محافظة رام اهلل بحيث يقوم بتوزيعها على الطلبة المحتاجين.
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.10
.11
.12
.13

مكافأة مرتبة الشرف

تقــدم الجامعــة مكافــآت ماليــة بقيمــة  565دوالر للطلبــة المتفوقيــن والمدرجيــن علــى الئحــة شــرف رئيــس الجامعــة ،و 353دوالر
للطالــب األول علــى كل تخصــص والمــدرج ضمــن الئحــة شــرف عميــد الكليــة.

أبناء الموظفين في الجامعة منحة خاصة بأبناء الموظفين في الجامعة( .باستثناء تخصص طب األسنان والدراسات العليا)
مجلسي اإلدارة واألمناء
العاملين في القطاع
الحكومي

.14

محافظة جنين

.15

محافظة طوباس

.16

كلية الدراسات العليا

تقدم الجامعة ثمانية وخمسين منحة ألعضاء مجلس االدارة واألمناء ويتم توزيعها على الطالب المحتاجين.
تقــدم الجامعــة منحــة بنســبة  %50مــن رســوم الســاعة االساســي للعامليــن فــي القطــاع الحكومــي الملتحقين بكافــة برامج الماجســتير
فــي كليــة الدراســات العليــا (باســتثناء برنامــج ادارة األعمــال وبرنامــج الوراثــة الجزيئيــة والســمية الجينية)
منــح بقيمــة  140دوالر ألعلــى مئــة معــدل فــي الثانويــة العامــة ومســجلين فــي الجامعــة للعــام  2019/2018فقــط مــن طــالب
محافظــة جنيــن
منــح بقيمــة  140دوالر ألعلــى عشــرين معــدل فــي الثانويــة العامــة ومســجلين فــي الجامعــة للعــام  2019/2018فقــط مــن طــالب
محافظــة طوبــاس
تقدم الجامعة منحة بنسبة  %20من رسوم الساعة االساسي لكافة طالب كلية الدراسات العليا.

بلغت قيمة المنح التي قدمتها الجامعة عام  2019/2018مبلغ وقدره  9,148,324دوالر موزعة حسبما تم ذكره أعاله من المنح.
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مكتبة الجامعة
● عــدد الكتــب باللغتيــن عربــي  /انجليــزي  60124كتــاب إضافــة الــى 50000
كتــاب إلكترونــي ضمــن قواعــد البيانــات اإللكترونيــة .
● عــدد قواعــد البيانــات ثمانيــة قواعد بيانــات إلكترونيــة تخدم جميــع التخصصات
المطروحــة فــي الجامعــة وهي :
● Ebsco
● JSTORE
● Bione
● DUKE University Press
● Springer
● Hinari
● المنظومة
● قاعدة بيانات عدالة القانونية اإللكترونية .
● عــدد رواد المكتبــة يوميــا حوالــي  700مســتفيد إضافــة الــى حوالــي  50زائــر
مــن الجامعــات الفلســطينية والمجتمــع المحلــي .
● عــدد الكتــب التــي تــم تزويدهــا للمكتبــة مــن  2018/1/1بلــغ  3131وموزعة
علــى جميــع التخصصات.
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البحث العلمي
● مجلــة الجامعــة العربيــة األمريكيــة للبحــوث :هــي مجلــة بحثيــة دوريــة محكمــة ،نصــف ســنوية،
تقــوم علــى نشــرها عمــادة البحــث العلمــي فــي الجامعــة العربيــة األمريكيــة منــذ عــام 2014
باللغتيــن العربية واإلنجليزيــة ،وقــد حصلــت علــى المركــز األول فــي تصنيــف معامــل التأثيــر
العربــي لعــام  2018وقــدرة  . 3.07تنشــر المجلــة األبحــاث المتميزة في مختلــف تخصصــات
العلــوم الطبيعيــة واإلنســانية .تــم اصــدار العــدد ( )1المجلــد ( )5مــن مجلــة الجامعــة ،ويجــري
العمــل علــى إصــدار العــدد ( )2المجلــد (.)5
ً
بحثــا فــي وقائــع المؤتمــرات والمجــالت
● قــام أعضــاء الهيئــة التدريســية بنشــر أكثــر مــن 200
العلميــة المحكمــة فــي العــام الدراســي .2019/2018
● تــم رصــد موازنــة قدرهــا  500,000دوالر للبحــث العلمــي فــي الجامعــة للعــام األكاديمــي
.2019/2018

جوائز بحثية تقدمها الجامعة
● جائــز الجامعــة العربيــة األمريكيــة للتميــز فــي البحــث العلمــي للباحثيــن فــي الجامعــات
الفلســطينية :تــم اســتحداث هــذه الجائــزة للمــرة األولــى ،فــي العــام األكاديمــي 2017/2016
بهــدف تشــجيع البحــث العلمــي وتنشــيطه مــن قبــل الباحثيــن فــي الجامعــات الفلســطينية.
قيمــة هــذه الجائــزة  12,000دوالر ،وتمنــح الجائــزة ألصحــاب األبحــاث العلميــة الفائــزة فــي
أحــد المجــاالت التاليــة :العلــوم الطبيعيــة والهندســية والتكنولوجيــة ،العلــوم الطبيــة والصحيــة،
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية.
● جائــزة ســنوية ألفضــل بحــث علمــي يتــم نشــره فــي مجلــة الجامعــة العربيــة األمريكيــة للبحــوث
وتبلــغ قيمتهــا  20,000دوالر.
الحقائق 16 | 2018-2019

● جائــزة المهنــدس زهيــر حجــاوي للبحــث العلمــي :تســتهدف هــذه الجائــزة الطلبــة
المبدعيــن فــي الجامعــات الفلســطينية ،وقيمــة هــذه الجائــزة  10,000دوالر ،توزع سـ ً
ـنويا
ألصحــاب األبحــاث العلميــة الفائــزة فــي أحــد المجــاالت التاليــة :تكنولوجيــا المعلومــات
( ،)ITالهندســة ،علــوم البيئــة والميــاه والطاقــة المتجــددة والعلــوم األساســية.
ً
خارجيــا :حصــل عــدد مــن الباحثيــن مــن الجامعــة علــى عــدة جوائــز
● الجوائــز الممولــة
مقدمــة مــن صنــدوق دعــم الجامعــات الفلســطينية فــي اتحــاد جامعــات الــدول العربيــة
ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي وإيراســموس بلــس ومــن البنــك اإلســالمي الفلســطيني.

خدمة المجتمع
قــام أكثــر مــن  2,000طالــب فــي العــام األكاديمــي  2019/2018بخدمــة المجتمــع فــي
مختلــف القطاعــات والمؤسســات المجتمعيــة ،تضــم المستشــفيات ومديريــات التربيــة والتعليــم
ومؤسســات المجتمــع المدنــي ،والمراكــز الصحيــة والدوائــر الحكوميــة بمجمــوع 200,000
ســاعة عمــل .خــالل هــذا العــام قامــت الجامعــة بالعديــد مــن النشــاطات الالمنهجيــة الفنيــة
والرياضيــة ،والثقافيــة والعلميــة والتوعويــة والتدريبيــة والتطوعيــة والســياحية ،مــا يعــزز القيــم
الفلســطينية األصيلــة لــدى الطلبــة ،ويعكــس صــورة حضاريــة مشــرقة عــن دور الجامعــة فــي
المجتمــع.
مــن الجديــر بالذكــر أن مركــز طــب األســنان يقــوم بمعاينــة ومعالجــة  12,500مواطن سـ ً
ـنويا
مجانـ ًـا ،لتكــون الجامعــة مركـ ً
ـزا مهمــا فــي خدمــة المجتمــع .كذلــك يقــوم مركــز القلــب فــي
الجامعــة بعقــد دورات لألطبــاء والممرضيــن مــن القطــاع الصحــي الفلســطيني.
كمــا عقــدت الجامعــة مــا يزيــد عــن  15دورة تدريبيــة ،اســتفاد منهــا مــا يزيــد عــن  220متــدرب
مــن المجتمــع المحلي.
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اتفاقيات التعاون
لقــد تــم عقــد اتفاقيــات التعــاون الموضحــة أدنــاه للعــام
 2019/2018وهــي علــى النحــو التالــي:
● جامعة فلينسبورغ  /ألمانيا.
● جامعة  VUBبروكسل  /بلجيكا.
● جامعة السوربون  /فرنسا.
● جامعة فريدريك شيلير  /ألمانيا.
● جامعة بورتو لألعمال  /البرتغال.
● جامعة  / Exeterبريطانيا.
● مؤسسة التحدي للتغيير  /سويسرا.
● جامعة جنيڤ لألعمال /سويسرا
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اتفاقيات الشراكة
لقــد تــم عقــد اتفاقيــات الشــراكة الموضحــة أدنــاه
للعــام  2019/2018وهــي علــى النحــو التالــي:
● جامعة انديانا  /أمريكا
● جامعتي القدس وبوليتكنك فلسطين  /فلسطين
● جامعة غرانادا  /اسبانيا
● جامعة سابينزا /إيطاليا
● جامعة الجارف /البرتغال
● جامعة فريدريك شيلير  /ألمانيا
● جامعة بروكسل  / VUBبلجيكا
● جامعة أمستردام  / VUهولندا
● المنظمة الدولية للصحة البيئة والمياه
● جامعة باڤيا /إيطاليا
● جامعة ليون /فرنسا
● جامعة ترينتو /إيطاليا
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مراكز الجامعة
يوجــد فــي الجامعــة مراكــز مختلفــة بلــغ عددهــا  10مراكــز حيــث تــم إضافــة
مركزيــن حديثيــن فــي العــام  2019/2018وهمــا مركــز العــالج الطبيعــي
والمائــي ومركــز تأهيــل األطفــال.

مركز طب األسنان في الحرم الرئيسي
مركز العالج الطبيعي والمائي /دائرة العالج الطبيعي
مركز تأهيل األطفال  /دائرة العالج الوظيفي
مركز القلب  /كلية التمريض
مختبر المحاكاة  /كلية التمريض
المركز الطبي في حرم الجامعة  -رام اهلل
مركز السياسات ودراسات حل الصراعات ()PCRSC
مركز اللغات
مركز التعليم المستمر
للتميز بتكنولوجيا المعلومات
الصباغ
مركز حسيب ّ
ّ
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مركز العالج الطبيعي والمائي /دائرة العالج الطبيعي
تــم تأســيس مركــز العــالج الطبيعــي والمائــي فــي الجامعــة العربيــة االمريكيــة فــي جنيــن منــذ العــام ،2018
ليقــدم خدماتــه للمجتمــع مــن خــالل تقديــم التدخــل العالجــي والتقييــم والتشــخيص وإدخــال خدمــات العــالج
الطبيعــي المتكاملــة والمتميــزة باالعتمــاد علــى معاييــر علميــة ومهنيــة عالميــة وأســس عالجيــة حديثــة فــي
مجــال العــالج الطبيعــي.
يتكــون مركــز العــالج الطبيعــي والمائــي مــن  3مرافــق  -1العــالج المائــي البركــة والجكــوزي والســاونا والبخار
 -2العــالج باألجهــزة الكهربائيــة  -3عــالج اليــدوي وبالتماريــن مجهــزة بأحــدث األجهــزة العالجية.
يتميــز المركــز بوجــود طاقــم عمــل مــن ذوي الكفــاءات العلميــة والخبــرة التــي ال تقــل عــن  10ســنوات
ويتمتعــون بمهــارات عمليــه عاليــة فــي مختلــف مجــاالت العــالج الطبيعــي مــن عــالج حــاالت امــراض العظــام
والجهــاز العضلــي الهيكلــي وامــراض األعصــاب واألطفــال وصحــة المــرأة وتأهيــل مــا بعــد الــوالدة.
مركز تأهيل األطفال  /دائرة العالج الوظيفي
يقــع مركــز إعــادة تأهيــل األطفــال فــي حــرم الجامعــة العربيــة األمريكيــة فــي جنيــن ،تــم إنشــاء المركــز فــي
عــام  .2018إن فكــرة إنشــاء مركــز للمرضــى الخارجييــن هــذه هــي ألمريــن ،األول وجــود حاجــة ماســة لمركــز تقني
الــذي يقــدم خدمــات العــالج الوظيفــي لألطفــال ،وأماكــن تدريــب عاليــة الكفــاءة .حيــث تــم تصميــم المركــز بشــكل
جيــد ليكــون مريحـ ًـا لألطفــال ومجهـ ًـزا جيـ ًـدا بأفضــل التقنيــات فــي مجــال العــالج الوظيفــي .أمــا األمــر الثانــي توفــر
غرفــة حســية فــي المركــز تعمــل علــى تقليــل العــبء الواقــع علــى عائــالت األطفــال التوحدييــن.
تشمل الخدمات التالية:
اضطرابــات طيــف التوحــد ( ،)ASDاضطرابــات المهــارات الحركيــة ،مشــاكل التــوازن ،المتالزمــات الوراثيــة،
االضطرابــات العصبيــة ،إصابــات الــرأس ،اضطرابــات التكامــل الحســي ،الشــلل الدماغــي ،فتحــة الظهــر ،تأهيــل مــا
بعــد الجراحــة ،صعوبــات التعلــم.
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إحصائيات البنية التحتية
مساحة الحرم الجامعي اإلجمالية:
الرقم

البند

الوصف

أ)

مساحة الحرم الجامعي الرئيسي في جنين

 305,121م

ب)

مساحة الحرم الجامعي في رام اهلل

 22,408م

2

2

مساحة المباني القائمة (قاعات تدريس ومختبرات ،كافتيريات مكاتب لألكاديميين واإلداريين):
الرقم

البند

الوصف

أ)

مساحة المباني في الحرم
الجامعي الرئيسي في جنين

 96,590م

ب)

مساحة المباني في الحرم الجامعي في رام اهلل

18,720م

2

2

مساحة المنشآت الرياضية:
الرقم

البند

الوصف

أ)

صالة رياضية مغلقة

مساحتها  11,000م 2وتتسع لـ  5,000شخص

ب)

مالعب مفتوحة

مساحتها  3,000م 2وفيها مدرج يتسع لـ  2,500شخص

ج)

ملعب كرة قدم دولي

70م 100 xم ،واستاد رياضي يتسع لـ  4,000شخص

د)

مسبح مغلق نصف أولمبي

مساحته  2,000م 2ويتسع ل  240شخص

الحقائق 22 | 2018-2019

المرافق الرياضية
(  ) 1ملعب كرة قدم دولي -:
يحقــق الملعــب مواصفــات الفيفــا
ً
ً
بيتيــا لمنتخــب
ملعبــا
الدوليــة ،ويعــد
فلســطين .تــم اســتخدامه فــي عــدد
مــن المباريــات الدوليــة.

( )2الصالة الرياضية المغلقة:
صالــة رياضيــه متعــددة األغــراض ،تحقــق المواصفــات الدوليــة مــن حيــث اإلنــارة والتهويــة
وعــزل األصــوات والتكييــف وغيرهــا .وهــي الصالــة األضخــم علــى مســتوى الوطــن .وتتســع
لمــا يقــارب ( )5,000شــخص .وتضــم القاعــة مالعــب كــرة قــدم خماســي ،كــرة اليــد ،الكــرة
الطائــرة ،تنــس الطاولــة وكــرة الســلة ،باإلضافــة إلــى قاعــات للجــودو ،ألعــاب جمبــاز ،واللياقــة
البدنيــة وســكواش.
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( )3الماعب الخارجية:
تضــم المالعــب الخارجيــة :كــرة القــدم الخماســية ،وكــرة الســلة ،وكــرة اليــد ،والتنــس األرضــي
وكــرة الطائــرة .ويتوفــر فيهــا كذلــك مــدرج يتســع لـــ ( )2,500شــخص حســب المواصفــات الدولية.

( )4المسبح المغلق النصف أولمبي:
تــم اإلنتهــاء مــن انشــاء مســبح نصــف أولمبيــي يخــدم مســاقات الســباحة فــي تخصــص التربيــة
الرياضيــة كمــا يخــدم المجتمــع المحلــي والموظفين.
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