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 الدورة الثامنة –لالبتعاث الجامعيمبتعثي برنامج زمالة 

 موضوع المنحة الجامعة المستضيفة  التخصص الجامعة  االسم 
 Italian Liver العلوم الطبية والحياتية  جامعة الخليل   بو عابدأعمر 

Foundation – Italy 
طريق تحميل حمض نووي على اسكات الجينات المسؤولة عن تفاقم سركان الكبد عن 

جسيمات بولميرية متناهية الدقة متوجهة عن طريق استهداف االجسام المضادة و 
البروتينات السطحية على الخلية السرطانية بحيث تقوم هذه الجسيمات بمهمة التشخيص 

 و العالج مباشرة في ان واحد
الجامعة  بالل ابو راس 

 االسالمية
 University of اقتصاد \االنسانية العلوم 

Warsaw  بولندا 
نقل تجربة الجامعات االوروبية في بناء وتشغيل وادارة مراكز نقل التكنولوجيا ، والعمل 
على تعزيز االقتصاد المبني على االبتكار من خالل الشراكة بين الجامعات والقطاع 

 الخاص في فلسطين
الجامعة  فادي النحال

 االسالمية
هندسة اتصاالت وتكنولوجيا 

 المعلومات 
Georgia Institute of 
Technology/  الواليات

  المتحدة االمريكية

 تقنيات جديدة لشبكات الوصول البصرية بالمستقبل 

الجامعة  كمال الضميدي
 االمريكية

 Aristotle University العلوم الصحية والحياتية 
of thessaloniki, 

Greece اليونان  

باللغة العربية : دراسة التغيرات الجينية للمادة الوراثية لفيروسات االنفلونزا ومدى تاثيرها 
على تطوير المطعوم المستخدم لالنفلونزا باستخدام الطرق الجينية للكشف عن الفيروس 

 تخدام الطرق الحديثة لتحليل التركيب الجينيوعمل فحوصات السالسل الجينية لها باس
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بو أحمد أ
 شعبان

 McGill Univeristy in االقتصاد الزراعي جامعة االزهر
Canada / كندا 

 دراسة إمكانيات التسويق و تفضيالت المستهلكين للمنتجات اآلمنة في قطاع.

بو أسوسن 
 شرخ 

جامعة القدس 
 بو ديس أ

تكنولوجيا النانو الفيزياء الطبية و 
 الميدانية

Forschungszentrum 
Jülich GmbH 

تحليل مجھري متقدم للتفاعل بين بالزما الدم ونظام توصيل األدوية للخاليا السرطانية 
 أثناء تحميل ھذا النظام على بالزما الدم

جامعة القدس  عمر حمارشة 
 بو ديس أ

العلوم الصحية والحياتية )مجال 
 المعدية(االمراض 

University of Notre 
Dame/  الواليات
 المتحدة االمريكية

دراسة وتحليل المجموعات الجينية لناقل مرض اللشمانيا ذبابة الرمل في فلسطين وبعض 
 من نوع Phlebotomus papatasiدول حوض المتوسط. 

إدارة المخاطر المالية في البنوك اإلسالمية: مقارنة بين البنوك في فلسطين والبنوك في  جامعة نيوكسل  العلوم المالية والمصرفية  جامعة النجاح  رأفت الجالد
 المملكة المتحدة 

العلوم اإلنسانية متمثلة بتخصص  جامعة النجاح  شذا قمحية 
 التمويل و في مجال تكنولوجيا

Department of 
Economics and 

Management, The 
FinTech laboratory 

التطبيقات التكنولوجية المالية: برنامج تدريبي في الرقابة المالية والتوافق مع التطبيقات 
 التكنولوجيا 

علم النفس  اإلنسانيةالعلوم  جامعة بيت لحم حمد فسفوسأ
 العصبي االكلينيكي

اسبانيا/غرناطه  جامعه  اعداد وتطوير برنامج محوسب لعالج مشاكل الذاكره واالنتباه عند االطفال 
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 Maastricht School علوم مالية ومصرفية  جامعة بيرزيت سهيل سلطان 
of Management 

 هولندا\

 تحسين العالقة بين الجامعة والصناعة والحكومة

 Università degli الجغرافيا جامعة بيرزيت مروان غانم 
Studi di Napoli 

Federico II\ايطاليا 

العلوم الحياتية والبيئية والتكنولوجيا ،تحاليل المياه والتربة ونواحيها البيولوجية في العلوم 
 الحياتية و تاثيرها على االنسان ضمن العلوم االنسانية والبيئية

 Izmir Institute of كيمياء جامعة بيرزيت طالل شهوان 
Technology\ تركيا 

تحميل دقائق الحديد النانوية على بوليمرات مطبوعة جزيئيًا واستخدام تلك المواد في قياس 
 وتحديد ملوثات مائية

جامعة فلسطين  ايمان دراغمة 
 التقنية خضوري 

استخدام تكنولوجيا المعلومات في  
  IT in Healtcareالمجال الطبي

National Chiao 
Tung University  

 في نظام السجالت الطبية اإللكترونية: الثورة تبدأ هنا BlockChainتقنية 
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 الدورة الثامنة -ضمن برنامج زمالة لالبتعاث الجامعي الذين سيتم استضافتهم الخبراء

 مجال الورشة عنوان الورشة الجامعة االسم
Heidi Fijeld الكيفية و الكتابة االكاديمية في مجاالت البحوث الكيفية فيما يتعلق بصحة المرأة مع التركيز على الفتيات البحوث  جامعة بيرزيت

 اليافعات في فلسطين
 الصحة العامة و الطب

EMMAL BAPLE  الوطني لألمراض  االتحادتأسيس  النادرة نحودمج وجهات نظر الطبيب والمريض في األبحاث السريرية لألمراض  الجامعة االمريكية
 النادرة

 الصحة والطب

PETER 
TURNPENNY 

الوطني لألمراض  االتحادتأسيس  النادرة نحودمج وجهات نظر الطبيب والمريض في األبحاث السريرية لألمراض  الجامعة االمريكية 
 النادرة

 الصحة والطب

Andrew Harry 
Crosby 

الوطني لألمراض  االتحادتأسيس  النادرة نحودمج وجهات نظر الطبيب والمريض في األبحاث السريرية لألمراض  الجامعة االمريكية 
 النادرة

 الصحة والطب

 


