
ّة القاسميأكاديميّ 

ّباقة الغربية

ّ

ّ

ّ ّالد  ّليل األكاديمي 

ّ
 
ّواالستكماالت  األوّل قبلل

ّ

ّهجرية 1445-1444

2022/ 2023 

 

6- ّ ّادسالقسم الس 

ّ
 
 لبةموارد ومساعدات للط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 258صفحة  ،(2023)الدليل األكاديمي، 

 

 

 

 موارد ومساعدات للطلبة

ّ:املكتبة

  الكبرى  بقاعاتها ياسين الشيخ اسم على األكاديمية مكتبة تقع
 
 مبنى في ²م1781 بمساحة طابقين على تمتد والتي الثالث

 (. عفيف الشيخ مبنى) 2 رقم

 أهداف املكتبة

 تقديم في الخدمة تلك تتجلى. وموظفيها محاضريها وطاقمي األكاديمية لطلبة خدماتها لتقديم املكتبة تهدف .1

 في البحث اإلنترنت، في البحث) واإللكترونية املطبوعة املعلومات مصادر استعمال في املختلفة بأشكاله اإلرشاد

 .(وغيرها العلمية الكتابة ألف، برنامج استخدام املعلومات، حاويات

 بمراعاة االهتمام مع جدا صارمة معايير وفق زاملتمي   األكاديمي مستواها على دوما للحفاظ املكتبة تسعى .2

  من روادها احتياجات
 
 دةواملتجد   رةاملتغي   األكاديمية احتياجات وبمراعاة ؛جانب من واملحاضرين البالط

 . آخر جانب من املختلفة بتخصصاتها

 ، و العربي الوسط في صةواملتخص   منها ةالعام   املكتبات تطوير في املكتبة تساهم .3
 
تقديمها  في املساهمة هذه ىتتجل

 . الخدمات وتقديم الكتب شراء الفهرسة، صنيف،الت   مجاالتفي  املنهي إلرشادل

م ا .4 ة، وذلك خارج من ادهارو  خدماتها أيضا ل ملكتبةتقد   ملكتبةالرتياد ا أمامهم الفرصة إتاحة عبر األكاديمي 

عة، باإل  بمواردها واالستعانة  اتفعالي  ال إجراء خالل من العريض الجمهور  بين القراءة تحفيز إلى ضافةاملتنو 

 الو 
 
 .عةتنو  امل شاطاتن

 املحتوى 

 راساتوالد   العلوم: مثل دةتعد  امل صاتخص  ت  الو  جاالتا في املكتاب 85992 على القاسمي ةأكاديمي   مكتبة تحتوي  -

، ،العربي   واألدب اللغة ة،اإلسالمي     العلوم الحاسوب، ات،ياضي  الر   اريخ،الت   والعبري  واإلنجليزي 
 
 إدارة ة،بيعي  الط

 اال عمال،األ 
 
 ال فس،ن  ال علم جتماع،ال ا علم صال،ت

 
 .وغيرها ربيةت

مجاالت مختلفة بما يتماش ى في ة لكتروني  ة اإلكاديمي  الف الكتب األآإضافة للكتب املطبوعة تمتلك املكتبة  -

 
 
  ة باللغاتكتروني  لكتب اإلللقواعد في  وذلك من خالل االشتراك ،الب واملحاضرينمع احتياجات الط

 
الث الث

  ، وهيةليزي  جة واإلنالعبري  و ة، العربي  
 
بواسطة اسم وخارجها ة ليها من داخل الكلي  إتيح للطالب الوصول ت

لكترونية إة بنسخ تمتلك املكتبة مجموعة كبيرة من كتب املناهج املحلي   هذامستخدم وكلمة مرور، إضافة ل

 إضافة لل
 
 سخ الورقي  ن

 
 .فيها رةة املتوف

 ثراء مإمن أجل  -
 
تبة كفقد اهتمت امل ؛الب واملحاضرين والباحثين على موارد أخرى جموعات املكتبة وكشف الط

واليهود  العرب من آخرين وباحثين األكاديمية ملحاضري  والدكتوراه املاجستير رسائل ة كبيرة منبتوفير مجموع
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بيانات الرسائل الجامعية التي تتيح  دإحدى قواع، فهي تشترك في عامليةالعربية و الجامعات ال وباحثين من

 كامل من داخل الكلية وخارجها. ها الليها بنصإللطالب الوصول 

  ةوريات العلمي  آالف الد  في  املكتبة تشترك -
 
  لغاتواملجالت بال

 
صات مختلفة، ة وتخص  مجاالت معرفي  في  الثالث

 
 
 كما تحرص على توفير كاف

 
 ت الص  ة املجال

 
ة عدد املجالت العبري  ، ويصل ةة والعبري  العربي   لغاتادرة في البالد بال

 في بينما تشترك املكتبة  مجلة، 20العربية إلى مجلة و  73املطبوعة إلى 
 

تها ت العربية بنسخمئات املجال

لكترونية باللغة آالف املجالت والدوريات اإل، وكذلك ادرة من مؤسسات ومعاهد أبحاث عربيةلكترونية الص  اإل

 قواعد بيانات عاملية  لدوري  في  وذلك من خالل اشتراك املكتبة ،اإلنكليزية
 
ة والعبرية لغات العربي  ات ومجالت بال

الكامل للمقاالت املعروضة فيها من الكلية ومن خارجها  ص  لى الن  إتتيح للطالب الوصول  ، وهيةواإلنكليزي  

 بواسطة اسم مستخدم وكلمة مرور.

خر ادر املعلومات ومواردها املختلفة لم تلى مصإلتسهيل عملية وصول الطالب  - إنتاج قواعد في ا املكتبة جهد  د 

ة ب بياناتالقاعدة  :مثل ؛ة بهاة خاص  بيانات محلي    تيسير وصول االستبيانات لالخاص 
 
لى إ الب والباحثينالط

بيانات التي تشترك ة في قواعد الوجودامللمقاالت غير لقاعدة بيانات و ة لجمع البيانات في أبحاثهم، أدوات بحثي  

 .ة لرسائل ماجستير طلبة القاسميقاعدة بيانات محلي  و قاعدة بيانات لالمتحانات، و ها املكتبة، في

وهي  (ALMAعلما )يتم إدارة مجموعات الكتب واستعارات الطالب ومشتريات املكتبة من خالل منظومة  -

ومئات املكتبات في جامعات  ها،اتوكلي  لبالد امة في معظم جامعات خدستاملة منظومة إدارة املكتبات األكاديمي  

( PRIMOبريمو )ليها تستخدم املكتبة برنامج إجل البحث واستخراج املعلومات والوصول أومن  ،ة أخرى عاملي  

  ؛ل ملنظومة املكتبةالبرنامج املكم   وهو 
 
 بحيث يمك

 
ة موارد املكتبة وقواعد ن رواد املكتبة من البحث في كاف

 فة في آن واحد. بياناتها املختل

 اإلسرائيلي الفهرس بيانات قاعدة وفي سرائيلإ في كاديميةاأل املكتبات اتحاد في فاعلة شريكة املكتبة وتعتبر -

 .إسرائيل في الكليات من وعدد الجامعات مكتبات يضم   الذي ULI املوحد

   قواعد بيانات

  فال آ على ملتتش أكاديمية بيانات قواعد في تشترك بأن املكتبة اهتمت
 

 األكاديمي دريجالت   ذات األكاديمية تاملجال

  م،املتقد  
 
  صاتتخص   مع تتوافق التي العلمي   البحث حقول  من واسعة مساحة البيانات قواعد محتويات يوتغط

 
 ةي  الكل

 :مثل وذلكتها، وطلب هامحاضري متطلبات ومع

 APA - American Psychological Association – Include: PsycNET، PsycINFO، & 

PscyEXTRA. (اللغة اإل نجليزي  ة) 

 SAGE Premier  ( ةليزي  جناللغة اإل  ) 

 EBSCO- Academic search premier (اللغة اإل نجليزي  ة) 

 EBSCO- Academic eBook (اللغة العربي  ة و اإل نجليزي  ة) 

 Taylor & Francis (اللغة اإل نجليزي  ة) 

 JSTOR – Hebrew Academic Periodicals ( ةاللغة العبري   ) 
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 Arab Base – Arabic periodicals for language and languages ( ةاللغة العربي   ) 

 EDU Search -  Arabic periodicals for Social and Education Sciences ( ةاللغة العربي   ) 

 Al-Manhal  - Language & Literature Journals Collection ( ةاللغة العربي   ) 

 Al-Manhal – Islamic Studies Journals Collection ( ةاللغة العربي   ) 

 Al-Manhal – Multi-discipline Dissertations Collection (اللغة العربي  ة) 

 IRAQI – Academic Scientific Journals ( ةاللغة العربي   ) 

 בעברית למאמרים מפתח – חיפה מפתח 
 ספר לבתי דיגיטלית לימודית סביבה – אופק – מטח 
 מקצועית וספרות מאמרים ،מחקר כלי מאגר – סאלד מכון מאגר  

 لل خدمةو من خالل فهرس املكتبة  ئت،نشأ
 
  ، وهيستبياناتلال  بيانات قاعدة ،والباحثين املحاضرينو  البط

 
من ى قتنت

إليها  الوصول يمكن ، و جامعيةالرسائل الو  بحاثاأل من  واستمارات باستبيانات اين، كما يتم تغذيتهناشرين مختص  

 من خالل فهرس املكتبة. 

رة إضافة لقواعد البيانات املذكورة أعاله، يحتوي فهرس املكتبة على آالف املقاالت
 
 اتكامل باللغ بنص   املتوف

ر في التي ، أما تلك العربية والعبرية اإلنكليزية
 
متاحة من خالل فهرس ، فتكون قواعد البيانات املذكورة أعالهال تتوف

 ليها من خالل البحث عن موضوع معين.إكامل، ويمكن الوصول  ة بنص  املكتب

 بشكل حر  كون تبة يكامل من خالل فهرس املك بنص   املتاحة لى قواعد البيانات واملوادإالوصول  ن  أذكير ينبغي الت  

رقم الهوية وبذات كلمة املرور  عن طريق إدخال ،فقط ،يمكن الوصول ف هامن خارجأما ، ةي  اديمكمن داخل األ

 املستخدمة بمنظومة مودل.

 في زعة و حاسوبا م خمسين د عنيز يتوفر املكتبة ما 
 
ا من ة أقسام املكتبةكاف ا كبير  ر عدد 

 
طباعة لل تماكينا، كما توف

عةتصوير الو   قسام املكتبة. أ مختلف على وهي كذلك موز 

 املكتبة طاقم

بمساعدة ودعم طالب يعملون وفق . املكتبة مدير إلى إضافة صينمكتبات متخص  أمناء  خمسة املكتبة في يعمل

  ةاملكتبي   ع عملها بين الخدماتيتوز  و  ،ةساعات طالبي  
 
والعمل املنهي  ؛واإلعارة املختلفة بأشكاله اإلرشاد مثل البللط

 للمكتبة. 

 املستهدف الجمهور 

  املختلفة خدماتها املكتبة تقدم
 
 ، وكذلكايهوإدارياألكاديمية  ومحاضري  واملستكملين املنتسبين البلجمهور الط

  الباحثين لجمهور 
 
 .العريض الجمهور  من قارئ  وكل املدارس طلبةو  ة،الكلي   خارج من يناألكاديمي   لبةوالط

       املكتبة موقع

ة طلبةل انقطاع دون  خدماته يقدم االنترنت شبكة على ر متطو   بموقع املكتبة تحظى ها باإلضافة إلى ومحاضري الكلي 

    العام. لجمهور روادها من ا
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 املعلومات مصادر من املكتبة جديد على فالتعر  و  الجديدة، املكتبة أخبار مع ،املوقع خالل من ،واصلالت   يمكن

 بفهرس االرتباط وكذلك لة،فض  امل واقعاملبو  املكتبة، اهفي تشترك التي واقعاملو  علوماتامل بحاويات االرتباطو  املختلفة،

ن لل مصدر أي عن للبحث املكتبة  مكتبة أي إلى املكتبة فهرس خالل من للبحث االنتقال إمكانية مع ؛معلوماتمعي 

 .وغيرها اإلعارة تمديد( هاومحاضرياألكاديمية  لطلبة فقط ةمعد   خدمةوهي ) ملفات تحميل وكذلك أخرى، أكاديمية

:  املكتبة موقع

https://www.qsm.ac.il/category/65/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%

D8%A9 

https://icc-:  املكتبة فهرس موقع

bic.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=972ICC_BIC:972BIC&lang=ar 

خبار املكتبة من خالل صفحتنا على الفيسبوك أكما يمكن متابعة 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064792294072 

  :خالل من املكتبة مع لتواصلا يمكن

 046286637 – املباشر املكتبة هاتف

 isc_lib@qsm.ac.il :  - اإللكتروني البريد أو

 املكتبة دوام ساعات

 .17:00-8:00ما بين من األحد وحتى الجمعة  يوميا أبوابها املكتبة تفتح

 .األسبوعية العطلة يوم هو السبت يوم

ّ
 
ّمركز موارد الت

 
ّعليم والت

 
 معل

 
 
 عليم والت  س مركز موارد الت  س  أ

 
ا  – ، وهو يعتبر كجسم منفصل 1996م عام عل م  ،من املكتبة اجزء   -حالي  ويقد 

 في الوقت املنشود ن والطلبةو حاضر امل هاتاجاملحوسبة التي يح املوارد الالزمة، و ة الداعمةالخدمات األكاديمي  

مختلف في دريس ة في اإلرشاد والت  عليمي  لى تطوير مهارات إنتاج الوسائل الت  إيطمح ، وهو وبالتكامل والكفاية القصوى 

  وفير الخدماتكذلك تخصصات و الت  
 

رة الش ثاملة، املتطو  ا يتطلبه ذلك بم، وسائر أقسام الكليةللطواقم  ةواملَحد 

  .قنيات واملهارات الالزمةالت  و توفير اآلليات من 

 

 

 

 

 

 : ونشاطاته خدمات املركز 

https://www.qsm.ac.il/category/65/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9
https://www.qsm.ac.il/category/65/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9
https://icc-bic.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=972ICC_BIC:972BIC&lang=ar
https://icc-bic.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=972ICC_BIC:972BIC&lang=ar
https://icc-bic.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=972ICC_BIC:972BIC&lang=ar
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064792294072
mailto:isc_lib@qsm.ac.il
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 :واملحاضرين في املجاالت التالية للطلبة هإرشاداملركز خدماته و م قد  ي

  
 
ة لبة في إرشاد الط ليات اآلوسائل و البوتزويدهم ( שיעורים מערכי)وبنائها  روسد  التخطيط عملي 

وسائل وإمدادهم بال ،جتخر  الة ومشاريع عليمي  ت  الوحدات العلم و ت  الوبناء مراكز  ،هالتحضير الالزمة 

 .تحضير الوظائف البيتيةفي ساعدة امل

   ربوي في موقع املركز  مجمع املواردفي وحوسبتها  هاتنظيمو ة عليمي  تصنيف املوارد الت
 
ات : إحضار ملف  الت

 .فهرسة مواد ووسائل إيضاح حسب املواضيع والعناوين ،للمواضيع

 إقامة ورشات عمل حسب البرنامج املقترح.  

  كراسات الونشر يضاح اإل ة ووسائل تعليمي  اللعاب األ ،عرضالوسائل ؛ كتعليميةالوسائل الواد و املتحضير

 ، وغير ذلك مما يحتاجه الطلبة.عملالتعليمية وأوراق ال

 فالم األ سماعية الشرطة األ  ،فيديوالأشرطة ها، كواسترجاع موجودات املركز  إتاحة الفرصة الستعارة

 املوسائل الو  ،كراساتال ،قصيرةال
 
 .اتيساعدة للتمرين الذ

 في استعمال وسائل هم توجيههم و إرشاد، و هاوحفظ ة تنسيق الوسائل التعليميةإطالع الطلبة على كيفي

تشغيلها ودمجها في مبنى الدروس  ،(קולי-אורوأجهزة  ،عرض على الشاشة ،اإليضاح )أجهزة

 (.השיעורים במערכי)

   واصل مع الخر  الت 
 

 رسالة الكلي   يجين لتعزيز قنوات االتصال ولبث
 
ة شرائح املجتمع وتعزيز مكانة ة لكاف

 ة.عليمي  يج ودعمه باملوارد الت  الخر  

       املركز موقع

ها باإلضافة إلى ومحاضري الكلية لطلبة انقطاع دون  خدماته يقدمو  االنترنت شبكة على ر متطو   املركز بموقع يحظى 

 االرتباطكذلك و  مفضلة، بمواقع االرتباطو  ،ات املركزمستجد   ف علىالتعر  ه خالل من يمكن، و العريض لجمهور ا

في العديد من مواد املركز مفهرسة  ن  أمتوفر في املركز، حيث  معلومات مصدر أي عن للبحث املكتبة بفهرس

 فهرس املكتبة.  

 املركز موقع

/www.qsm.ac.il/category/66/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%A7

%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%88

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85 

 :المركز/املكتبة فهرس موقع

 bic.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=972ICC_BIC:972BIC&lang=ar-https://icc 

  املركز  مع واصلللت  

 046286755/6  – املباشر املركز هاتف

https://icc-bic.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=972ICC_BIC:972BIC&lang=ar
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 Pcenter@qsm.ac.il :  - لكترونياإل البريد أو

 :املركز دوام ساعات

 .16:00-8:00د حتى الخميس ما بين من األح يوميايستقبل املركز الجمهور 

 .ركز مغلقامل :سبتجمعة والال ايوم

ّ

 مختبر العلوم

ة القاسمي بتجهيز  تجاربال جراءه إل ومحاضري العلوم قسم طالبل خدمة األجهزة بأحدث العلوم مختبر قامت أكاديمي 

ة، يحتوي  ة الضروري   قسمين:  على املختبر  الهام 

  املختبر  عاملويديره  :حضيرلت  قسم ا. أ
 
 جهزةاأل و  دواتواأل  املياه، تكرير نظام ، وفيهةي  ئايالكيم املواد غالبيةفيه  ن خز  وت

جارب   املتطايرة ةي  ئايالكيم املواد فيه العديد من ن تخز  ، كما الطبيعية العلوم موضوع فيالالزمة إلجراء الت 

 . الخاص  بها في القسم (מנדף) ستيعابال ا جهاز في والخطيرة( הנדיפים)

ة إل األهداف دةمتعد   قاعة وهي: عملال قاعة. ب  ةمخبري   تجارب إجراء ةإمكاني  ، مع ةعادي   ةتعليمي   فعاليات جراء، معد 

 اطالب   عشرون في مختبرها يعمل أن يستطيعالالزمة لعمل الطالب، و  جهزةاأل و  ة،ي  ئايكيمال وادامل ها بعضفي ن تخز  و 

 في نفس الوقت.

ّ

 :العلوم لتدريس القاسمي مختبرات

 
 
، والتكنولوجيا العلوم وزارة من بدعم القاسمي أكاديمية حرم في 2008 عام العلوم لتدريس القاسمي مختبرات ستس  أ

  ةاإلعدادي   تينملرحلا طالب حاجات ييلب   الذي العربي   الوسط في نوعه من األول  املشروع لتكون 
 
 مجاالت في ةانوي  والث

ن والبيوتكنولوجيا، والبيولوجيا والفيزياء الكيمياء
 
ة من ا طالب مختبرات القاسمي حيث تمك  فعر  لت  املدارس العربي 

  عدمهم لمدارس في بها القيام يمكن ال التي جاربت  إجراء الو  كنولوجيةالت   واملواضيع العلوم على كثب عن
 
 رتوف

ح  ال اتمكاني  اإل 
 

من جهة أخرى، وقد كان هذا مما ساعد في  املدارس هذه في املختبرات نظام دعم الزمة من جهة وش

  عند اإلبداعي   العلمي   فكيرالت   تنمية أجل ومن ،ليهودي  او  العربي   ينالوسط بين القائمة ةالهو   جسر محاولة
 
 في البالط

 .والجامعات املدارس في العلمي تحصيلهم علىبالتالي  ينعكس سوف مما العربي   الوسط

 لوزارة ابعةالت   القائمة املنظومات على -فيما يتعلق بطلبة املدارس  – تعتمدويجدر باإلشارة أن  مختبرات القاسمي 

، باإلضافة إلى تسخير إمكانيات مؤسسات كنولوجياوالت   العلوم لتدريس صةمخص   ساعاتو  معلمينمن  املعارف

لة ب
 
 الحها العلمي  ليصب  كل ذلك في صإملامو طواقم األكاديمية  وخبرة مة،املتقد   املختبر أجهزةالتعليم العالي املتمث

 . املدارس في العلوم تدريس

 

 :العلمية للبحوث لقاسميا مركز

mailto:Pcenter@qsm.ac.il
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ا  لقاسميا أكاديمية في أقيم البالد، في ةعربي ةجامع أول  لتكون  سةباملؤس   النمو لىإ اميةالر   األكاديمية لرؤية تجسيد 

 هموتأهيل الخرجين وإعداد العلمي   والبحث دريسالت   هي الرئيسة الجامعة مهام   أن املعلوم من. ةالعلمي   البحوث مركز

  كيزةالر   هو العلمي   البحث ن  أب شك   ال. عام بشكل واملجتمع واألهلي، الحكومي   القطاعين لخدمة
 
 بعد للجامعة انيةالث

 ةاإلنساني   الحقول  مختلف في وتطويرها وتجديدهاونشرها  ةالعلمي   املعارف إنتاج عن األولى املسؤولة ألنها دريس،الت  

 
 
 وقيادة يادةالر   على قادرة لةمؤه   تكون  أن يجب ،هاور ود وموقعها طبيعتها بحكم ،الجامعة وألن   ة،طبيقي  والت   ةبيعي  والط

 هذه من انطالقا. طويروالت   واإلبداع فاعلالت   ومناخ ةاألساسي   ةالنوعي   الوحدات تمتلك دامت ما ،العلمي   البحث

 شتى في هوتطوير  إلى األمام العلمي   البحث عجلة لدفع االهتمام ل  وج   عايةالر   كل   لقاسميا ةأكاديمي   أولت املبادئ،

 ابارز   ارافد   أصبحت حتى املعرفة، مجاالت شتى في واالبتكار اإلبداع،ه وكذلك في في يادةالر   وتحقيق املعرفة حقول 

. فحسب اخلالد   في ليس ،العلمي   والبحث للفكر ما على املستويين العربي  والعاملي 
 
 وإن

ّ ةالعلميّ  لبحوثفيما يتعلق با لقاسميا مركز رسالة

 لقاسميا مركز عيشج   ،اوعاملي   امحلي   الحاصلة املعرفة إلى الوصول  وسهولة املحتوى، في راتغي  والت   راتطو  للت   نظرا

 جميع فيهم إبداعالباحثين و  ز تمي   تدعم زةمحف   جاذبة بيئة توفير خالل من زاملتمي   البحثي   العمل ةالعلمي   للبحوث

  دعم إلى العلمي طويروالت   البحوث مركز يهدف. ةالعاملي   يادةالر   لتحقيق املعرفة مجاالت
 
 ارسينوالد   والباحثين لبةالط

 في واالستشارة راسةوالد   البحث خدمات تقديم خالل من ومساعدتهم والكيمياء األحياء علم صاتتخص   مختلف في

 .املختلفة املجاالت

 ةاألساسي   البحوث إلجراء الالزمة مةاملتقد   الحديثة اتقني  الت  ، ولديه اعالي   اتدريب   اب  مدر   امهني   اطاقم   املركزيضم  

 والكيمياء قيقةالد   األحياء وعلم ية،الطب   والنباتات الفيروسات، وعلم ة،الخلي   بيولوجيا مجاالت في ةوالتطبيقي  

 . املركز في املعلوماتية يةئايالكيم والعلوم

ة كت ون في مواضيع جم  ون ومساعدو بحث، مختص  ي  ة مختلفة وفن   طويريعمل في املركز باحثون يديرون مشاريع بحثي 

ة الطبيعي العالجو  الجزيئية األعشاب، والبيولوجيا األدوية، وطب اكتشاف ومعلوماتية ،العقاقير  واملضادات الحيوي 

باتات، و  عشبيةال ستخلصاتباالعتماد على امل  فقد ،2008 عام في أطلق الذي املركز قصر عمر من الرغم علىوالن 

  ةعاملي  ة علمي   مجالت في مقال 100 من أكثر باحثوه نشر
 
 ةضافمرتفع؛ إ (Impact Factor) تأثير عاملذات  مةمحك

 .ةكاديمي  األ ةالعلمي   الكتب في الفصول  من العديدكتابة  إلى

  والتقييم البحث سلطة .3

 بصورة هوتطوير  العلمي   البحث ميدان تعزيز على اتأسيسه منذ لقاسميا أكاديمية في قييموالت   البحث سلطة تعمل

ربوي   للعمل ةمرتد   تغذية قييموالت   البحث سلطة دتزو  ، و ةخاص   بصورة هموإعداد املعلمين تأهيل مجال وفي ة،عام  
 
 الت

 دراسات تركزا، و هوتطوير  ةالكلي   في املعلمين تأهيل ةفاعلي   تعزيزمن أجل  وذلك ة،الكلي   في واسع نطاق على عليمي  الت  

  وزارة برامج ذلك في بما ختلفة،امل شاريعاملو  برامجال عدد من علىفي السلطة  قييمالت  
 
 ؛ةجريبي  الت   عليموالت   ربيةالت

 هي ف ذلك، إلى إضافة
 
  .وخارجها إسرائيل في وجامعات كليات من باحثين مع وتعمل ة،بحثي   اتمشارك جري ت

ل في  ،قييموالت   البحث لسلطة إضافي دور  ةثم  
 
ة ب بحاثاأل  جراءاألكاديمية إل  محاضري  تشجيعيتمث  ودمج همالخاص 

  طاراإل  هذا في، وتدريسهم ةعملي   خالل األبحاثهذه  إجراء عملية
 
 األبحاث، ميزانيات :للمحاضرين البحث سلطة رتوف

ربوي   األبحاث تحرير في واملساعدة ،ةاإلحصائي   االستشارةو  ة،االستشاري   الخدماتو 
 
 سلطة تتولى ذلك، على وعالوة. ةالت
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  مهاتقد   التي املختلفة عمالد   أنواع البحث
 
 والخارج، إسرائيل في مؤتمرات في األبحاث عرض: للمحاضرين ةي  الكل

  دقيقالت  و  الترجمات،و 
 
  لغوي ال

 
  .شروالن

ّ

ّأهداف 
 
 :قييمسلطة البحث والت

 وتعليماته البحث سلطة في العلمي   البحث سياسة وضع. 

 التي األبحاث ومقترحات األبحاث تقييم  
 
 .البحث لسلطة مقد  ت

 تقديم :ذلكبهذا، بما في  املتعلقة األنشطة مختلف في همدعمو  اوأكاديمي   امهني   ر طو  للت   ةالكلي   محاضري  تشجيع 

التي  الكتب نشر دعمو  ة،العلمي   األبحاث دعمو  ة،اإلحصائي   االستشارةو  ة،العلمي   الكتابة مجال في االستشارة

ها فها أو يعد 
 
 في دعموال وخارجها، البالد في مؤتمراتفي  العروض ميملقد   َنحاملم  وتقديم الكلية،محاضرو  يؤل

 
 
 .ةباإلنجليزي   اللغوي  دقيقوالت   رجمة،الت

 املحاضرين لطاقم البحث سلطة دعم

 .البالد خارج مؤتمرات في" الةالفع  " املشاركة ألجل عمالد   تقديم. 1

 .البالد داخل مؤتمراتفي  الةفع   مشاركة. 2

 .املحاضرين لطاقم االستشارة تقديم. 3

 .العلمي البحث دعم. 4

 .البحث سلطة مع مشترك علمي بحث إجراء بهدف العلمي البحث دعم. 6

ربوي املبادرات دعم. 7
 
 .ةالت

 .كتب وطباعة لنشر الدعم تقديم. 8

 .الكلية محاضري  من الدكتوراه طلبة دعم. 9

 .والكتب املقاالت تدقيق /ترجمة في الدعم. 10

ّ

ّالوحدات ومراكز ال
 
ّعليمت

 ةوحدة املشاركة املجتمعيّ 

 قيادة ،ترابط اجتماعي ،انتماء

ة املشاركة وحدةأنشئت    عمادة من كقسم املجتمعي 
 
 نقل فقط ليس األكاديمي جوهر بأن اإليمان منطلق من لبةالط

  دمج إلى الوحدة تهدف. املجتمع في نموي الت   عموالد   املساهمة بل وخلقها، املعرفة
 
 ةاالجتماعي   األنشطة في البالط

  لدى االجتماعي الوعي وتنمية ة،املجتمعي   ةالهوي   مع تتعاطى رصينة أخالقية وقيم أسس على ةوالتعليمي  
 
 والكادر البالط

  فئات بين مشاريع في اندماجهم خالل من ،واألكاديمي   اإلداري  
 
  دعم شبكة الوحدة تشكل. متنوعة انيةسك

 
 الب،للط

 .اإلبداعي فكيربالت   األعمال وريادة ةالقيادي   واملهارات االجتماعي والترابط االنتماء تعزيز على وتعمل

 التي البيئةفي  أثير الت   على القدرةلديهم  ثمين بشري  مورد هم الطالب أن   في القاسمي، ةكاديمي  أ في ،رؤيتناتتمحور 

 ة/الطالب، فضروري  أمر  هو  ةاألكاديمي   راساتبالد   عي  طو  والت   االجتماعي   العمل ربط أن   تبر عليه فإننا نعو  فيها، يعيشون 

 .ومحيطه مجتمعه تجاه وااللتزام واملسؤولية باالنتماء شعور  لديه الوحدة في ة/النشط

ّ
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 :الهدف مجموعات

 ةكاديمي  األ طالب

 
 
 اإلداري   اقمالط

 
 
 األكاديمي   اقمالط

 

 : الوحدة عمل مجاالت

 شروطة: املنح امل 

 .نجليزي الحاسوب واإل و الرياضيات و صات العلوم منحة العلوم: لتخص  

 
 
  .صاتخص  رق لجميع الت  منحة حوادث الط

 .صاتخص  نحة مفعال هبايس لجميع الت  م

  .ياتمنحة تحد  

 شروطة: بحسب الوضع االقتصادي مثل )منحة العمادة، منحة وزارة املعارف(.املنح غير امل 

لزم ك: الالمنهجية اإللزامية الساعات ة سنواتال مدار على ساعة 60 عطو  بالت   طالب لي   اتجمعي  في  األربع التعليمي 

 .ةربحي   غير ساتومؤس  

   ةعي  مبادرات ومشاريع تطو. 

   ع واالنتماءطو  ة في مجال الت  ة توعوي  نشاطات عام. 

 اسويّ  مركز 4.1

  ةاألكاديمي  تين احيعم لطالب الكلية من الن  ا لتقديم الد  يهدف مركز سوي  
 

في تحقيق  موذلك ملساعدتهة خصي  والش

 ة.ة واملهني  كاديمي  واتهم ونجاحهم في مسيرتهم األذ

 :املركز مهايقدالخدمات التي 

 استشارية محادثات  -
 
 .ةكاديمي  ة واألق باملسيرة املهني  بكل ما يتعل

 .ةمحادثات شخصي   -

  .في فترة االمتحانات ماتءاملواتوفير   -

 إ من خاللهيمكن  كاديميةفي األ)يوجد مركز جراء تشخيص "متال" توجيه إل  -
 
 شخيص(.جراء هذا الت

 صات خص  توفير دروس مساعدة وتقوية لجميع الت     -

مين أة من التة مع مستندات رسمي  خاص  الحتياجات ال طلبة ذوي الة لة ومعنوي  ة تحصيلي  توفير خطط فردي   -

 الوطني.

 والاضيات ري  الصات توفير منح لطلبة تخص   -
 
 النة س  النجليزية من إل غة ال

 
وتجنيد قسم منهم فما فوق انية ث

 حضيري.ملساعدة طلبة البرنامج الت  

 توفير ورشات عمل  -

ّفتاءمركز اإّل



 267صفحة  ،(2023)الدليل األكاديمي، 

 

 

 

 ،زة ووحيدة في إسرائيلسة متمي  كمؤس   ة الخاص  واقع الكلي  ؛ حيث أن  ين اإلسالمي  تعليم الد  ركز خدمة لامل أقيم

 إصدار الفتاوى في  تستجيب الحتياجات السكان، فهي البالد ة للمسلمين فية ديني  ذا صالحي   امصدر  يجعلها 

ة  دة.ة متعد  ديني  -ةفي قضايا اجتماعي   الضروري 

ق املركز   تهدف إلى تعزيز لقاءات للطالب ينس 
 
 معرفة الث

 
ساعد وهو ي ،ةقافة العاملي  قافة اإلسالمية ومساهمتها في الث

 ا.حقيقهمعرفة املخطوطات وتة في مجال باحثين في موضوع الدين اإلسالمي وخاص  ويدعم ال

ّ

   (ICT) :واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مركز

 ب ICTـ مركز اليقوم 
 
ة في ة واألكاديمي  في املجاالت اإلداري   هادمجها و تطوير و صاالت إدارة تكنولوجيا املعلومات واالت

 املحاضرين و كل  من ام املركز لة القاسمي. يقد  أكاديمي  
 
 لط

 
ات ز تقني  ع وتعز  ة تشج  ة دينامي  تكنولوجي  م الب بيئات تعل

 
 
تشمل خدمات املركز: إدارة مشاريع و الواسع.  ياق العاملي  في الس   و أة داخل الكلي  سواء في طاق صال واسعة الن  ات

ة، إداري  ة و/أو ة بيداغوجي  إدارة بيئات تكنولوجي  و ، هاتطوير و  ةة في الكلي  ة والرقمي  كنولوجي  ة الت  دارة البنى التحتي  إل 

دعم و ، ودعمها ةة تكنولوجي  تشجيع مبادرات تربوي  و ة، ة وإداري  ز خدمات بيداغوجي  ة تعز  تطوير مشاريع برمجي  و 

 
 
عد على شبكة اإلنترنتبرامج تعل  -تقديم دعم تكنوو ، وتطويرها م عن ب 

 
الب في مجال بيداغوجي للمحاضرين والط

 
 
 .وتطويره ةوإدارة موقع الكلي   ،قميلر  م االتعل

 

 واألسرة ةللوالديّ  القطرّي املركز

ة القاسمي في واألسرة ةللوالدي   القطري  املركز يعمل  هموتمكين العربي املجتمع في والعائلة الوالدين تدعيم على أكاديمي 

 بشكل والحلول  اإلجابات وتوفير الحالي، عصرنا في ةالعربي   العائلة تشغل التي والقضايا الحاجات تحديد خالل من

 .العربي واملجتمع للعائلة ةالخاص   زاتواملمي   الحياة أنماط مع يتالءم

  املعارف وزارة من ومادي منهي ودعم بمبادرة 2004 عام املركز تأسس
 
، ةواالستشاري   ةالنفسي   الخدمات قسم قافة،والث

ربوي  موذجالن   حسب ةوالقطري   ةاملحلي   ةاملجتمعي   املؤسسات مع واملشاركة عاون الت   مبدأ لىاستنادا إ يعملو 
 
 – الت

 عموالد   مكينالت   تشجيع خالل ومن ،مباشر بشكل والعائلة الوالدينو  الفردكل  من  تمكين، وهو يهدف إلى االستشاري 

ربوي – االجتماعية واملؤسسات الخدمات بين املتبادل
 
 .ةالت

 :متوازية مجاالتة خمسفي  املركز يعمل
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 لصقل املناسبة واآلليات املهارات إكسابهم بهدف بالغينال مجموعات مع للعمل ينهني  املو  هينوج  امل تأهيل 

  التي قضاياال حول  ةالوظيفي   تهمهوي  
 
 .واألسرة الوالدين بدور  قتتعل

  واألسرة ةالوالدي   مجال في الوظائف وأصحاب ينللمهني   ستكماالتاال و  رافقةوامل رشادتقديم اإل . 

  العربي املجتمع في واألسرة ةالوالدي   مواضيع حول  املعرفة وإنتاج علوماتامل تجميعو  بحاث،إجراء األ. 

 أطر إلقامة وجيهالت  و  املبادرة  
 
 .الحقل في مشاريع وتفعيل ةالوالدي   ملتعل

 إجراء ال 
 
 .ةوالجماهيري   ةاملهني   ساتوللمؤس   للوالدين هاوتقديم املشورة توجيهو  شخيص،ت

ّمركز بدايات

  هوضللن   جماهيري   -أكاديمي   مركز هو لقاسميا بدايات مركز
 
 عام في املركز أنش ئ. العربي املجتمع في املبكرة فولةبالط

 .حدةاملت   الواليات في برايس صندوق  من بدعم 2008

  مسار مع وثيقة بصلة لقاسميا بدايات مركز يعمل
 
 األكاديمي   أهيلالت   بين تواصال ويخلق ةاألكاديمي   في املبكرة فولةالط

  املنهي  
 
  مجال في العاملين ينللمهني   املستمر نالتمه   وبين املسار في الباتللط

 
 .املبكرة فولةالط

  أهمية حول  ينواملختص   األهل لدى واملعرفة الفهم تعزيز لىإ املركز يهدف
 
  في ر طو  الت   ملراحل ةمئاملال  ربيةالت

 
 ةفولالط

  االجتماعي السياق في ةواملدمج املبكرة
 
 بدايات مركز ميقد   الهدف هذا لتحقيقو . األطفال هفي يترعرع الذي قافيالث

  وراتالد   من واسعة مجموعة
 
 : الجمهور  من مختلفة فئات أربع إلى متقد   التي شاطاتوالن

 ( نيوآخر  فسيينوالن   االجتماعيين العاملين املعلمين، األطفال، رياض مربيات) يناملختص   .1

2.  
 
 الب الط

  ةعائلفي ال نيآخر  وأفراد األهالي .3

 واألطفال األهالي .4

  في بدايات مركز عمل يتمحور 
 
 على اعتمادا نشاطاته ميقد  ، و سنوات 8 جيل حتى ةالوالد جيل من ةاملبكر  ةفولالط

  مع املختلفة، األجيال في املتباينة احتياجاتهم وبين األطفال بين تباين وجود ترى  التي ر طو  الت   مةءمال نظرية
 
 على ركيزالت

  نواتالس  
 
 ةقوي   ةخلفي   لخلق ةاألساسي   يةطور  الت   ةحتي  الت   البنية تعتبر املرحلة هذهألن   ،الحياة من األولى الثالث

  .مةاملتقد   حياته سنوات في وتعلمه الفرد ر تطو   ةالستمراري  
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 البالغين بين وعيالن   فاعلالت   تدعيم هو هاتوفعالي   املركز نشاطات كل   عليه ترتكز الذي األساس ي املحور  يعتبر

 قراءة: مثل متنوعة، سياقات في العالقة هذه لدعم مختلفة اطرق قون ويطب   يتعلمون  ينواملختص   األهالي، فواألطفال

 .شتركةة املبداعي  اإل  اتفعالي  وال، املشترك اللعبو  ،املشتركة الكتب

 ،القصص قراءة: التالية املجاالت في وللطالب األطفال رياض ملربيات دةمتعد   واستكماالت ةتعليمي   دورات املركز ميقد  

كذلك و  لألهالي خاصة دورات هنالك ذلك لىإ باإلضافة. والروضة األهل عالقة ،بداعيةاإل  فنون ال ،اللغوي  ر نو  الت  

ق  مختلفة مواضيع في اتللجد  
 
 ودورة هاتلألم   جماهيري ال سرحامل: مثل ،األطفال ر وتطو   ةالوالدي بتجربة علقةتتعل

 مشترك، لعب إبداع، ة،موسيقي   اتفعالي  : نتتضم   واألطفال األهل بين املشتركة العمل ورشات. األول  فللص   االنتقال

 . وغيرها وقصه علوم

ّ

ة للغة القاسمي مجمع  العربي 

ة اللغة سالمة على الحفاظ إلى يهدف البالد، في العربية للغة عليا هيئة هو القاسمي مجمع  مالئمة وجعلها العربي 

رة والحياة العصرية للمستحدثات  .والفنون  واآلداب العلوم بمطالب ووافية املتطو 

  ةالعلمي   دواتوالن   راسيةالد   األيام عقد في املجمع ينشط
 
ة واملؤتمرات ةقافي  والث  راساتالد   ونشر ة،والدولي   املحلي 

ة ة، اللغوي  ة وإصدار واألدبي 
 
صة" املجمع" مجل مة، املتخص 

 
  إحياء في واإلسهام املحك

 
م كما واإلسالمي، العربي راثالت  يقد 

ة الجهات إلى وصياتالت   ة سالمة لخدمة املجمع إليه ينتهي بما االنتفاع يكفل ما التخاذ املختص   تعميمها وتيسير العربي 

 .وانتشارها

 لطالب البرامج وإعداد الكتب تأليف على تعكف لة،الص   ذات املواضيع في الباحثين من عمل طواقم املجمع في تعمل

ة والكتابة املطالعة على لتحفيزهم املدارس  .اإلبداعي 

: املختلفة سياقاتها في ودراستها وحديثها، قديمها ة،العربي   اللغة على القاسمي مجمع في العمل طواقم اهتمام ينصب  

ة تلبية على وكذلك. ةياسي  والس   ةاالجتماعي  و  ة،العلمي  و  ة،األدبي  و  ة،اللغوي  
 
 اد،بالض   اطقينللن   ةاللغوي   االحتياجات كاف

ق ما كل   في ةوالبحثي   ةالعلمي   االستشارة وتقديم
 
 .والحضارة اللغة بعلوم يتعل

ّعمادة الطلبة

 
 
 لتوج   البة عنوان  يعتبر عميد الط

 
  أي  في  لبةهات الط

 
ة قتصادي  الاو ة جتماعي  اال شاكل واملراسة ق بسير الد  موضوع يتعل

 وأخرى.
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ه إلى جهات أو أشخاص ذوي صلة بمشكلته  الب الذي توج 
 
مكتب شؤون  ،املحاضر ،تربوي الرشد امل)يمكن للط

 الت   يحصل على إجابة مالئمة وكافية؛ لخ...( ولمإحسابات الإدارة  ،الطلبة
 
من خالل لجنة  لبةوجه إلى عميد الط

 اتصا الطالب التي تجري 
 
ا و  ال  مع العميد. امستمر  مباشر 

ّالطالب مجلس

. من بين أعضاء اللجنة يتكون املجلس من ممثلين من كل تخصص، ممثل واحد من كل سنة: ملجلسانتخاب ا

 نائب وسكرتير.  ،ينتخب أعضاء إدارة: رئيس اللجنة

 جلسوظيفة امل
 
 ة.ة في حرم الكلي  منهجي  -ة وإجراء فعاليات السات الكلي  الب لدى مؤس  : تمثيل الط

ّقروض ومنح 

 ه إلى مركز املشروع.فاصيل بمكن التوج  ة في مشروع بيرح. ملزيد من الت  بيرح: يندمج طالب الكلي  

ّقروض ومنح مشروطة من وزارة املعارف  

 
 
 يزود مكتب شؤون الط

 
ات الحصول على قروض من وزارة املعارف وبمعلومات الب بمعلومات عن إمكاني  لبة الط

 ى وزارة املعارف للحصول على قروض مشروطة.لة لدخصصات املفض  عن املسارات والت  

ّمنح من صناديق مختلفة

 
 
 يتوج   بحيث راس ية في القسط الد  مساعدة من الكلي  الب الحصول على يمكن للط

 
ن إلى عميد و الب املحتاجه الط

 
 
 ، و لبة لتعبئة استمارة ملنحةالط

 
املعارف و/ أو هوا للحصول على منحة من وزارة الب الذين توج  تعطى األولوية للط

 يعملون في مشروع بيرح.

ّ ّاملمتازين مساّر( ّوאתגר) منح تحد 

 
 
راسة ة وينهون الد  ة كاملة من وزارة املعارف ومن الكلي  بمنحة تعليمي   املسار الب الذين يتعلمون في هذا يحظى الط

 سنوات. 3في مدة  .B.Edللقب 

ّةخدمات استشارة شخصيّ 

ة م خدمات استشارة تقد    شخصي 
 
مساعدة إلى هدف هذه الخدمات ، وتةالب خالل سنوات تعليمهم في الكلي  للط

 
 
 ة. التفاصيل لدى العميد.فسي  احية الن  الب من الن  الط

ّ. خدمات االستعالمات20

  :مجمع للمعلومات
 
ة عن برنامج ساعاته الب باملعلومات الشخصي  هنالك موقعان للمعلومات يزودان الط

 املساقات املختلفة ومواعيد االمتحانات.عالماته في و  ،راسيةالد  
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اعات نظام الس   ،راسيةاالنترنت معلومات عن الخطط الد   األكاديمية على شبكة يشمل موقع نترنت:ااّلموقع 

ة. عنوان املوقع:  كاديمية في الكلي  األجتماعية و ال ات افعالي  الة و سات الكلي  مؤس   ،نظمةاأل  ،ةعليمي  الت  

www.qsm.ac.il 

ّ
 
ّالهاتف الن

 
ّال والرّ ق

 
 smsية )صّ سائل الن

 
غييرات املتعلقة الب على معلومات تتعلق بالعالمات والت  (: يحصل الط

 ل )الخلوي(.راسية بواسطة الهاتف املتنق  البرامج الد  ب

ّلكترونيخدمات البريد اإل

 لكل طالب منتظملكتروني إيتم فتح حساب بريد 

ّخدمات تصوير وطباعة

 ضة.ة خدمات تصوير وطباعة للطالب بأسعار مخف  تقدم الكلي  

ّسفر عمومي

 م الكلي  تقد  
 
 ضة.مة من الكلية وإليها بأسعار مخف  ة للطالب خدمات سفر عامة ومنظ

http://www.qsm.ac.il/

