
 والذي يقوم على الفلسفة العالمية في التعليم )الساندويتش( برنامج الريادة واالبتكار في األعمالمعلومات حول 

، وتأكيىدا علىى ميميىة جسىر الفجىوة وابتكاريىة من توجه الجامعة ورسالتها نحو التحول إلىى جامعىة رياديىة انطالقا

بين المجتمع والجامعة، تطرح كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات في جامعة بولتكنيك فلسطين تخصص الريادة 

واالبتكار في األعمال لتعمل على بناء شخصية الطالب الريادي الذي يحمل معارف ومهارات وقدرات تؤيله إلىى 

بىىدء بموىىروعه الىىذاتي وتطىىويرض، ممىىا يلىىمن التوىىويل الىىذاتي لىىه ولويىىرض  إ  يىىذا العمىىل فىىي مؤسسىىة رياديىىة، وال

سىاعة معتمىدة لمسىاقات متنوعىة تواكىب التطىورات المعرفيىة  120التخصص يقدم للطالب ومىن الىالل دراسىته ل 

ة لتنميىة فرص تعطيه والتكنولوجية في العالم، على ميدي مجموعة من المدرسين المؤيلين وفي بيئة تعليمية مناسبة

مفكىىارض اإلبداعيىىة ورعايتهىىا، وتقىىديمها للمجتمىىع علىىى شىىكل منتجىىات والىىدمات مبتكىىرة تسىىايم فىىي إشىىبا  حاجىىات 

األفراد، وتحقق التميز لصاحبها مما يساعد المجتمىع علىى تحقيىق التنميىة المسىتدامة والتحىول إلىى مجتمىع معرفىي 

 داعم ومهيأ الستيعاب يؤالء الرياديين  

لمعد من قبل كلية العلوم اإلدارية ونظم المعلومات و بالتعاو  مع مجتمع األعمال ممثال وبوراكة يهدف البرنامج ا

رسمية مع ملتقى رجال األعمال إلى جسر الهوة بين الخريجين و سوق العمل عبر تصميم برنامج بكالوريوس 

عة األجر ولمدة عام كامل مما يصاحبها فرصة تدريب مدفو لمدة مربعة سنوات في الريادة واالبتكار في األعمال

يساعد على إيجاد تقارب حقيقي بين الطالب وسوق العمل و يزيد من فرص الطالب بااللتحاق الفوري بسوق 

العمل  يعمل الطالب/ة مثناء سنة العمل على تحديد إحدى المواكل الحقيقية التي تواجهها المؤسسة ويعمل في 

 السنة الالحقة موروعا لحل الموكلة 

 /ساندويتشائق حول برنامج الريادة واالبتكار في األعمالحق

 األول على مستوى فلسطين 

 ة في سوق العملتيمكن الطالب من الحصول على سنة خبرة مما يزيد من تنافسي 

 سنة عمل مقابل اجر مادي 

  كامل البرنامج برعاية ملتقى رجال األعمال الفلسطيني والذي بدوره يوفر فرصة عمل لمدة عام

 للطالب الملتحق في البرنامج

 .أساليب تعليم حديثة ترتكز على التطبيق واالستكشاف وحل المشاكل وخدمة المجتمع 

 التركيز على بناء المهارات والكفاءات الريادية للطالب 

  مطبق في بعض الدول كالمملكة المتحدة 

 مجاالت العمل

 إدارة وتكوين عمل خاص 

  التخطيط والتطوير 

  المبيعات وخدمات الزبائن والعالقات العامةالتسويق و 

 إدارة المشاريع 



 الموارد البشرية 

 إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 االستشارات اإلدارية 

 القطاع العام 

 المنظمات الغير ربحية 

 إكمال الدراسة 

 

 

 

 


