
 كلمة العمید

 مرحبًا بكم في مدرسة الّدراسات العُلیا

 

 
 عزیزتي الُمرشَّحة، عزیزي الُمَرشَّح 

، یُحافِظون على الُمستوى اءفَ كْ أَ وجیِّدین  بُمستَكِملینمعنیُّون نحن  .أشكرك على اھتمامك بالدراسات العلیا في التخنیون
فیع ویعملون على تعزیز البحث في التّخنیون. نحُن ُسعداء بشكل خاص النضمامكم  األَْكفَاءطالب أنتم ال، األكادیمي الرَّ

 ألبناءوھذا أیضاً موقف إدارة التخنیون، أن التمثیل الكبیر ، أنا أؤمن ، للدراسات العلیا في التخنیون.أبناء الُمجتمع العربي
مجتمع للو للتّخنیونمصلحة واضحة  ،على جمیع المستویات األكادیمیة ،المجتمع العربي واندماجھم الناجح في التخنیون

 .بأكملھاإلسرائیلي 

عن تجربة  وأخبرونافي التخنیون أنھوا دراستھم للَّقب الثَّاني أو الثَّالث العربي  لُمجتمعأبناء امن  الُمستكملینالعدید من 
 الذي التَّابع للتَّخنیون،المتمیز  الباحثینخالل دراستك العلیا في التخنیون ستتاح لك الفرصة للعمل مع طاقم  .الحیاة تُغَیِّر

 ین /خالل استكمالك سوف تتعلّم العلمیة والھندسیة. المواضیعیعمل على تطویر البحث والمعرفة في مجموعة واسعة من 
 وھي أیًضا تُقَدَّم من قِبَل أفضل الباحثین في التَّخنیون. -ین باختیاره /دورات تُمثُِّل واجھة المعرفة في المجال الذي ستقوم

ُل إطار الدراسات العلیا في التخنیون  الدورات المتقدمة واألبحاث في إنَّ  .ىضرِّ شعوًرا كبیًرا بالتحدیًا وستمنحك تَُشّكِ
التنّوع الكبیر في مجاالت البحث، وتشدیدنا على ُمالَءمة برنامج دراسي شخصي لكل طالب، یوفِّران لك فُرَصة جیِّدة 

لك سیخدمك خالل مسارك المھني واألكادیمي. نحن لالستفادة من كفاءاتك وتعمیق معرفتك في مجال اھتمامك. كما أن ذ
یجینا في دراسات الماجستیر والّدكتوراه.      فخورون ِجد�ا بخّرِ

. أقدم مؤسسة للتعلیم العالي في إسرائیل وھو، 1924معھد إسرائیل التّكنولوجي، بدأ بتدریس الھندسة في سنة  -التّخنیون
الھندسة  ،الطب ،، باإلضافة إلى كلیات الھندسة، كلیات في العلوم الدقیقةیضموھو  التَّخنیون رعلى مر السنین، تطوَّ 

التَّخنیون قوم ی التدریس في التخنیون ھي في طلیعة العلوم والتكنولوجیا. طاقمجریھا یُ التي  األبحاث .وغیرھاالمعماریة 
دیمیات اإلسرائیلیة أو یقودون الصناعات ذات ألكافي ا الّطالئع فیما بعد أفضل الباحثین والمھندسین الذین یصبحونبتأھیل 

 التقنیة العالیة في إسرائیل. 

ثالثة من باحثیھ ، اثنان منھم من خریجي  .من الجامعات الرائدة في العالم في مجال العلوم والتكنولوجیا التّخنیون عدُّ یُ 
تُجَرى التي  للبحوث العاليمستوى بالالتخنیون یعرف  على جوائز نوبل.حصلوا الدراسات العلیا في التخنیون،  مدرسة

  طالب الدراسات العلیا.لو للُمرِشدین العاليمستوى بال، وفیھ

نقدم للطالب ظروف وشروط بحث ممتازة ال نحن  م والبحث لطالبنا.لتحسین ظروف التعلُّ  بشكل ُمستمر وثابتنعمل  إنَّنا
ُم أیًضا، فقط للسفر للُمشاركة في مؤتمرات خارج ة خاصّ  أحَ نَمِ مساكن طلبة في بیئة خضراء، ة، ة سخیَّ دراسیَّ  احً نَمِ  بل نقّدِ

 وأنشطة اجتماعیة وترفیھیة واسعة النطاق.البالد 

 العلمي. الِفعلطالبنا كشركاء كاملین في  ننظُُر إلىنحن 



 ،العلوم الدقیقة ،الھندسة تعلیمي وبحثي متنوع وحیوي في مجاالت یجري نشاط، في التَّخنیون كلیات المختلفةالفي إطار 
مثل برنامج علوم  ،ُمتمیِّزة المجاالتمواضیع متعددة  فيبرامج  نوفِّرُ  أننا كما .والتَّربیة للعلومالھندسة المعماریة  ،الطب
، مجموعة العُلیاراسات الدِّ  مدرسةخنیون، من خالل التَّ  واألنظمة الذّاتیَّة. یوفِّرُ ات یَّ الروبوتوبرنامج برنامج الطاقة و النانو،

واثق أنا  ماجستیر بدون أطروحة. وألقاب ،ماجستیر ودكتوراه في مسار بحث لأللقاب العُلیا؛ ألقابكبیرة من المسارات 
  .قُدراتكلك لتحقیق  األكثر ُمناسبةً البرنامج  ین/ستجد من أنك 

متاع بحرم التخنیون األخضر والجمیل، علیھ من دراستك وأبحاثك، یمكنك االست ین/الذي ستحصل االكتفاءباإلضافة إلى 
البحر وجبل الكرمل،  تُالمسالتي الُمعتَنى بھا، مدینة الجمیلة ال حیفا، یمكنك أیًضا االستفادة من الكرمل. اتعند سفح غاب

  عائالت.للنوعیة حیاة ممتازة، مستوى عاٍل من التعلیم ومناطق ترفیھیة جذابة للشباب وب وتتمتّع

  في ھذا الموقع، قُمنا بتركیز المعلومات الُمحدَّثَة عن إجراءات التَّسجیل والبرامج الدراسیَّة في مدرسة الّدراسات العُلیا. 

  أن أراك بین طالبنا في العام المقبل. آملباإلكتفاء، ووملیئة  أنا مقتنع بأن دراستك ھنا ستكون مثمرة

 

   البروفیسور دان جفعولي
 عمید مدرسة الّدراسات العُلیا على إسم جاكوبس 

 


