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االفتتاحية
بقلم األستاذ الدكتور يونس عمرو/ رئيس 

اجلامعة

جت����������س����������ي����������داً 
مل������ب������دأ ال�����ت�����واص�����ل 
وت����ع����زي����زاً مل��ف��ه��وم 
الذي  األفكار  تبادل 
ت��ن��ت��ه��ج��ه ج��ام��ع��ة 
ال����ق����دس امل��ف��ت��وح��ة 
داخ��������������ل ب���ي���ئ���ت���ه���ا 
جهة،  من  اجلامعية 
وع������ل������ى م���س���ت���وى 
من  احمللي  املجتمع 

اإلقليمي والدولي،  جهة أخرى، ومن ثم على املستويني 
تصدر اجلامعة هذه النشرة الفصلية التي أردناها منبراً 
حراً، يحتضن مساهمات جميع أفراد أسرة اجلامعة من 
دارسني، مشرفني أكادمييني وإداريني، ثقافية وإبداعية، 
في  والفعاليات  األنشطة  ألب��رز  مساحة  كذلك  وليشكل 

املناطق واملراكز التعليمية كافة.
التصاقاً  األك��ث��ر  وه��ي  املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة  إن 
متاماً  ت���درك  وم��ؤس��س��ات،  فعاليات  احمل��ل��ي،  باملجتمع 
امل��ج��االت  ف��ي  سيما  ال  امل��ع��ط��اء،  مجتمعنا  أب��ن��اء  ح��اج��ة 
الطلبة  أبنائنا  على  وتسهيالً  واألك��ادمي��ي��ة،  التعليمية 
القريبة  ال��ف��ت��رة  خ��الل  اجل��ام��ع��ة  ستفتتح  وال���دارس���ني، 
القادمة ثالثة مراكز لتقدمي امتحان TOFEL، في كل من 
نابلس، غزة واخلليل عالوة على املركز احلالي في رام 
يتطلبه  ما  جميع  األربعة  املراكز  هذه  تقدم  بحيث  الله، 

هذا االمتحان للدارس.
وإمياناً منا بأن العمل اإلداري الناجح هو الذي يحقق 
أفضل النتائج، متجنباً الهدر ومحافظاً على الوقت، فقد 
افتتحت اجلامعة مؤخراً البوابة اإلدارية، فأصبح العمل 
كافة  التعليمية  ومراكزها  مبناطقها  للجامعة  اإلداري 
ُينجز بأوقات قياسية وبدرجة عالية من الدقة واملهنية 

التي قل نظيرها.
ونحن إذ نسعى جاهدين إلى تطوير جامعة القدس 
واالرت��ق��اء  وامل���ج���االت،  ال��ن��واح��ي  مختلف  ف��ي  املفتوحة 
مبستواها إلى مصاف اجلامعات العاملية، فهذه رسالتنا 
من  وإن��ن��ا  أعبائها،  حتمل  ألنفسنا  قبلنا  التي  واألم��ان��ة 
في  امل��ت��ح��اوري��ن  أخوتنا  إل��ى  نتوجه  املسؤولية  م��وق��ع 
الطاقات  كل  واستنفاذ  اجلهود  جميع  بذل  إلى  القاهرة 
التي من شأنها أن تعمل على رأب الصدع، وإعادة وحدة 

شطري الوطن، فالشرعية جزء ال يتجزأ.
من  أكثر  منذ  ال��وط��ن  بها  مي��ر  التي  االنقسام  فحالة 
احلياة  ن��واح��ي  مختلف  على  سلبي  بشكل  أث���رت  ع���ام، 
للمواطن الفلسطيني، وأضرت بسمعة قضيتنا العادلة، 
وال يسعني في هذا املقام إال أن أتوجه بالشكر إلى جميع 
الذين تغلبوا  املفتوحة  القدس  إداري��ي وموظفي جامعة 
على احلالة غير الطبيعية التي منر بها، فبفضل جهودهم 
وعطائهم وحرصهم على أداء رسالة اجلامعة بكل مهنية 
واستمرت  ال��ش��اذة،  احل��ال��ة  ه��ذه  على  تغلبنا  واق��ت��دار، 
اجلامعة وال زالت مستمرة، وستستمر بإذن الله في أداء 

دورها الريادي كواحدة من كبرى مؤسسات الوطن.
ودارسيها  اجلامعة  طلبة  على  الثناء  يفوتني  وال 
الذين  الثقافية،  ومشاربهم  السياسية  ميولهم  مبختلف 
ِحساً  التعليمية،  وامل��راك��ز  امل��ن��اط��ق  جميع  وف��ي  أب���دو، 
وطنياً والتزاماً عالياً، كان لهما األثر الكبير في احلفاظ 

على مسيرة اجلامعة وتواصل عطائها.

املفتوحة  القدس  جامعة  م��ؤخ��راً  احتفلت  عباس  محمود  الرئيس  السيد  رعاية  حتت 
أقيم  الذي  املنطقة اجلديد في مدينة بيت جاال،  التعليمية، بافتتاح مبنى  منطقة بيت حلم 
في مدرج اجلامعة، بحضور رئيس مجلس أمناء اجلامعة املهندس عدنان سمارة ورئيس 

اجلامعة األستاذ الدكتور يونس عمرو.
الرئيس  السيد  حتيات  التعمري  صالح  حلم  بيت  محافظ  الرئيس  السيد  ممثل  ونقل   
جامعة  في  املخلصني  جهود  يتوج  وال��ذي  الكبير،  اجلامعي  الصرح  هذا  افتتاح  مبناسبة 
بارك  والتي  التحرير"،  منظمة  وجامعة  الفلسطيني،  الشعب  "جامعة  املفتوحة  القدس 
تأسيسها وإنشاءها الرئيس القائد الراحل ياسر عرفات، ويستمر في رعايتها خلفه األمني 

الرئيس "أبو مازن".
كما أشاد التعمري باإلجنازات املتواصلة للجامعة، ونظامها املتميز الذي يتيح فرص 
التعليم اجلامعي لفئات املجتمع الفلسطيني كافة، مشيراً إلى أن امتداد اجلامعة مبركزيها 

الدراسيني في كل من بيت جاال، وبيت ساحور يعد خطوة كبيرة في هذا االجتاه.
وحتدث املهندس سمارة عن مراحل تطور اجلامعة خالل مسيرتها الطويلة، مشيراً إلى 
من  بدءاً  العلمية،  املسيرة  قادوا هذه  الذين  الفكر والعلم والسياسة  العديد من رجال  دور 
تصور  بوضع  "اليونسكو"  كلفته  والذي  اجلامعة  لهذه  الروحي  األب  لغد  أبو  د.إبراهيم 
قمحاوي،  ود.ول��ي��د  جهاد،  وأب��و  عمار،  أب��و  م��ن   كل  الشهداء  بالفدائيني  م���روراً  إلنشائها، 

ود.منذر صالح، ود.ذياب عيوش، وصوالً لألستاذ الدكتور يونس عمرو.
من جانبه عبر رئيس اجلامعة عن فرحته الغامرة بافتتاح املبنى اجلديد وحتقيق هذا 
اإلجناز الكبير على ارض فلسطينية في مدينة بيت جاال، بجهد اجلامعة نفسها وبتمويل 
القادة والكوادر في الثورة املعاصرة،  ذاتي، مؤكداً على أن هذا الصرح العلمي كرس حلم 

وفي مقدمتهم الرئيس الراحل أبو عمار.
كما تطرق ملسيرة اجلامعة منذ نشأتها، مشيراً إلى أن صعوبات وعراقيل عديدة وضعها 
وحتقيق  واحمل��ن،  الصعوبات  جت��اوز  استطاعت  ذلك  ورغ��م  تطورها،  طريق  في  االحتالل 

حلمها في التوسع وإنشاء املباني وتطوير البرامج األكادميية.
ولديها  وطالبة،  طالب   "400" ب�  بدأت  املفتوحة  القدس  جامعة  إن   " أ.د.عمرو  وقال 
وطالبة،  طالب  ألف   60 حوالي  فيها  يدرس  والقطاع  الضفة  في  تعليمياً  مركزاً   22 اليوم 

موضحاً أن اجلامعة هي األولى التي كرست منهج التعليم املفتوح".
مضيفاَ " إن اجلامعة حققت إجنازا كبيراً باستيعاب املناضلني الفلسطينيني من أسرى 

وجرحى ومبعدين، وهيئات التعليم لقطاع املرأة، مبا يعزز دورها في بناء املجتمع".
وكان االحتفال قد استهل بآيات من الذكر احلكيم والوقوف دقيقة صمت إجالالً وإكباراً 

ألرواح الشهداء، ثم عزف النشيد الوطني.
من جانبه رحب د.إبراهيم الشاعر مدير منطقة بيت حلم التعليمية باحلضور ومشاركتهم 
في احتفال افتتاح املبنى اجلديد جلامعة القدس املفتوحة، التي حققت جناحاً ملموساً في 

خالل افتتاح مبنى "القدس املفتوحة" في اخلليل

السيد الرئيس يشيد بإجنازات اجلامعة ومسيرتها األكادميية
ثمن السيد الرئيس محمود عباس مسيرة جامعة القدس املفتوحة، مؤكدا أهمية التمسك 
سعي  في  األساسية  املرتكزات  من  واح��دة  باعتبارها  التعليمية  العملية  وتطوير  بالعلم 
الشعب الفلسطيني للتحرر واالستقالل الوطني وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف، مشيراً إلى أن صمود شعبنا يأتي من الصبر واإلميان أوالً، والتعليم ثانياً.
في  اجلامعة  مبنى  افتتاح  حفل  في  مشاركته  أثناء  ه��ذه  الرئيس  السيد  أق��وال  ج��اءت 
مدينة اخلليل،   وثمن األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس اجلامعة دور سيادة الرئيس 
في عملية بناء الدولة من خالل دعم مؤسساتها قائالً " إنكم يا سيادة الرئيس خير خلف 
خلير سلف"، وإن جامعة القدس املفتوحة بجميع كوادرها اإلدارية واألكادميية يجددون 
البيعة للسيد الرئيس كرئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني والقضية الفلسطينية، كما تطرق إلى اإلجنازات التي حققتها اجلامعة، معبراً 
الفلسطيني،  شعبنا  أبناء  من   )64،000( نحو  تضم  كونها  واعتزازها  اجلامعة  فخر  عن 

مستذكراً صاحب القرار األول إلنشاء هذه اجلامعة الشهيد الراحل ياسر عرفات.
 وقدم د. عمرو للسيد الرئيس درع اجلامعة تقديراً لسيادته ولدعمه املتواصل ملسيرة 
ورئيس  هو  تفضل  املبنى  إلى  وصوله  وف��ور  الرئيس  السيد  فلسطني، وكان  في  التعليم 

اجلامعة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الفتتاح املبنى اجلديد، 
وحضر حفل االفتتاح األستاذ كمال حسونة وزير االقتصاد، والدكتور إبراهيم املصري 
رئيس جامعة بوليتكنك فلسطني، وأ.د.داود الزعتري رئيس جامعة فلسطني التكنولوجية 

اخلضوري، ومديرو مديريات التربية والتعليم في محافظة اخلليل، ونواب رئيس اجلامعة 
اإلداري��ة  الهيئتني  وأع��ض��اء  البرامج،  وم��دي��رو  التعليمية،  املناطق  وم��دي��رو  ومستشاريه 
عن  وممثلون  والوجهاء  الشخصيات  من  وعدد  التعليمية،  اخلليل  منطقة  في  واألكادميية 

مؤسسات املجتمع احمللي، وأعضاء الهيئتني اإلدارية واألكادميية في اجلامعة.

حتت رعاية الرئيس محمود عباس

 جامعة القدس املفتوحة تفتتح مبناها اجلديد في بيت حلم

واستشراف  وامل��ب��ان��ي،  للتكنولوجيا  توفير  م��ن  اجل��دي��دة،  املرحلة  ملتطلبات  االستجابة 
للمستقبل بطموح وثقة عاليتني من خالل نوعية ممتازة من البرامج لدارسيها.

وشكر كل من أسهم في إخراج هذا الصرح اجلامعي الوطني إلى حيز الوجود، وخص 
بالذكر رئيس اجلامعة ومجلس أمنائها، ورئيس بلدية بيت جاال، واإلدارة وطلبة اجلامعة، 
مشيرا ألهمية هذا الصرح كاستثمار في البشر وليس في احلجر من باب توفير كل السبل 
الكفيلة حلياة أكادميية صحية حتقيقا ملبدأ جودة النوعية التعليمية التي تسعى اجلامعة 

لتجسيدها فعال ال قوال.
واكد د.الشاعر على حرص الطواقم العاملة كافة على الرقي مبستوى املدخالت وصوال 

ملخرجات اكثر فاعلية مبا يخدم احلالة املجتمعية والوطنية.
وحضر احلفل كل من محافظ اخلليل د.حسني األع��رج، واملهندس راجي زيدان رئيس 
ورؤس��اء  ن��واب  م��ن  وع��دد  اجلامعة،  ومجلس  األم��ن��اء  مجلس  وأع��ض��اء  ج��اال،  بيت  بلدية 
بلديات احملافظة، وممثلون عن اجلامعة في قطاع غزة، وممثلون عن املؤسسات التعليمية 
والتربوية والدوائر الرسمية واألمنية، وعدد كبير من الشخصيات والفعاليات االجتماعية 
الغربية،  الضفة  في  متتلكه  بناء  بأول  اجلامعة  حتظى  وبهذا  الدين.  ورج��ال  والسياسية 
االحتفال قدمت فرقة دالل  أربعة دومن��ات. وخ��الل  تبلغ حوالي  وال��ذي شيد على مساحة 

املغربي عدداً من الفقرات الفنية الفولكلورية التي حازت على إعجاب احلضور وتقديرهم.
فلسطني،  فضائية  على  املباشر  البث  عبر  مميزة  إعالمية  بتغطية  االحتفال  حظي  وقد 
واملسموعة  املرئية  اإلعالمية  الوسائل  م��ن  صحفية  ومتابعة  معا،  شبكة  وتلفزيونات 

واملكتوبة وااللكترونية.
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احلالي،  ال��ع��ام  آذار  ب��داي��ة  ألعماله  امل��رك��ز  مباشرة  منذ 
التي قام على أساسها  سار بخطى حثيثة لتحقيق األه��داف 
وبالتعاون الكامل مع دائرتي العالقات العامة والتخطيط، 
ب��اجل��ام��ع��ة،  واالت���ص���االت  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  وم��رك��ز 
على  ع��دة  إجن���ازات  حتقيق  في  التعاون  ه��ذا  ثمرة  ومتثلت 
املهني  والتطوير  التدريب  األك��ادمي��ي،  التعليم  مستويات 
لنخبة من الكوادر واملتدربني وتقوية عالقة املركز وتفعيلها 

على عدة مستويات محلية وخارجية.
فقد وقع املركز اتفاقية متويل مشروع بناء قدرات املناطق 
مع  الدولي  البنك  من  املفتوحة،  القدس  جلامعة  التعليمية 
وزارة التربية والتعليم العالي، ووضع التفاصيل اإلجرائية 
بدأ  وق��د  امل��ش��روع  طاقم  تعيني  مت  وق��د  للمشروع،  ال��الزم��ة 

التنفيذ فعليا بتاريخ 2008/08/01. 
وقد  األكادميي،  للمشرفني  تعليمية  شبكة  املركز  وأنشأ 
ُنفذت املرحلة األولى واخلاصة باملشرفني األكادميي املتفرغني 
األكادمييني  للمشرفني  واملخصصة  أيضاً  الثانية  واملرحلة 
غير املتفرغني، للتواصل والتفاعل بني األكادمييني ولتعزيز 
إمكانية املشاركة في أبحاث مشتركة، وتبادل اآلراء واألفكار 

مركز التعلم املفتوح عن بعد
)ODLC( 

التتمة ص )9(

التتمة ص )10(

إجنازات أكبر من املتوقع ملركز التعلم املفتوح عن بعد
Open and Distance Learning Center )ODLC(

انطالقا من رؤية اجلامعة ورسالتها وأهدافها وخطتها 
في  وال��ف��ع��ال  اإلي��ج��اب��ي  ل��دوره��ا  وت��ع��زي��زاً  االستراتيجية، 
وال��ع��رب��ي،  الفلسطيني  الصعيدين  على  ال��ع��ال��ي  التعليم 
قرر مجلس اجلامعة بتاريخ 2007/6/18 إنشاء "مركز 
التعلم املفتوح عن بعد" من أجل تعزيز وتطوير هذا النمط 
العصري من التعليم اجلامعي وتوظيفه للتنمية املجتمعية 

واالقتصادية املستدامة. 
منذ أن باشر عمله  في مطلع آذار من العام 2008، عمل 
مجاالت  أربعة  في  املشاريع  من  العديد  إط��الق  على  املركز 
يتوافق  مبا  التعليم  في  العاملني  جميع  كفايات  رف��ع  ه��ي: 
ونشر  بعد،  عن  التربية  مجال  في  املستمرة  التطورات  مع 
والتعليم  بعد  ع��ن  التربية  ومم��ارس��ات  فلسفة  وتعميم 
اإللكتروني  التعليم  بيئات  وتطوير  واملدمج،  االلكتروني 
وتطبيق  املختلفة،  اجلامعة  ودوائ��ر  مراكز  مع  بالتعاون 
املمارسات التعليمية اجليدة وفق معايير اجلودة اخلاصة 
واملدمج  االلكتروني  التعليم  ومعايير  بعد  عن  بالتربية 

الفعال.
رسالة املركز:

ت��ت��م��ث��ل رس���ال���ة امل���رك���ز ف���ي ت��ط��وي��ر ق�����درات امل��ش��رف��ني 

األك��ادمي��ي��ني ف��ي اجل��ام��ع��ة وم��ه��ارات��ه��م ف��ي م��ج��ال التعلم 
املفتوح عن بعد إلى درجة التميز، مع التركيز على التعلم 
النظام  هذا  مبكانة  والنهوض  املدمج،  والتعلم  اإللكتروني 

التربوي في فلسطني والعالم العربي. 

أهداف مركز التعلم املفتوح عن بعد:
ن��ش��ر ف��ل��س��ف��ة ال��ت��رب��ي��ة امل��ف��ت��وح��ة ع���ن ب��ع��د )تعليم 	 

وت��ع��ل��م(، ون��ش��ر ال��وع��ي ف��ي امل��ج��ت��م��ع وامل��ؤس��س��ات 
التعليمي  ال��ن��م��ط  ه���ذا  ب��أه��م��ي��ة  وال��ع��ام��ة  ال��ت��رب��وي��ة 
في  ودوره  العربي،  وال��وط��ن  فلسطني  ف��ي  التعلمي 

التنمية املجتمعية واالقتصادية. 
ال��ع��ال��ي 	  للتعليم  م��ت��ك��ام��ل  ت���رب���وي  من����وذج  ت��ط��وي��ر 

مبشاركة مراكز ودوائر اجلامعة األكادميية والتقنية 
)التكنولوجية( واإلنتاجية والبحثية. 

متابعة االجتاهات احلديثة في التربية املفتوحة عن 	 
بعد واطالع املشرفني األكادمييني عليها.

املساهمة في تطوير إمكانات اجلامعة في مجال	 

ث��م��ن أ.د. ي��ون��س ع��م��رو رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال��ق��دس 
امل���ف���ت���وح���ة ع����ال����ي����اً دع������م دول��������ة رئ����ي����س ال���������وزراء 
د.س������الم ف���ي���اض م���ادي���اً وم��ع��ن��وي��اً مل��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 
وم����راك����ز ج��ام��ع��ة ال���ق���دس امل���ف���ت���وح���ة، ال�����ذي جتلى 
التعليمية. ن��اب��ل��س  مل��ن��ط��ق��ة  األس�����اس  ح��ج��ر   ب��وض��ع 

وأوع�����ز رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة ل��ك��اف��ة اجل���ه���ات امل��س��ؤول��ة 
تكريس االهتمام وشحذ الطاقات إلجناز هذا املشروع 
ألغراض  استخدامه  في  العمل  بدء  يتوقع  ال��ذي  املهم، 

اإلدارة والتعليم بداية العام الدراسي 2011. 
وف���ي ذات ال��س��ي��اق وض���ح د. ي��وس��ف ذي���اب ع��واد 
شاملة  خطة  وج��ود  التعليمية،  نابلس  منطقة  مدير 

ل��ل��ن��ه��وض ب��ه��ذا ال��ص��رح ال��ع��ل��م��ي ال��ش��ام��خ م��ن زاوي���ة 
البناء ومن زاوية املستلزمات التقنية والفنية املرافقة، 
منيب  م.  برئاسة  املبنى  إن��ش��اء  جلنة  أن  إل��ى  مشيراً 
رشيد املصري قد اجتمعت أكثر من ثالث عشرة مرة و 
 بلورت جملة من األفكار واملقترحات التي حتقق ذلك. 
وم���ن ج��ان��ب��ه أك���د د. م��اج��د ص��ب��ي��ح م��س��اع��د ال��رئ��ي��س 
لطرح  اجلامعة  جاهزية  واجل��ودة  التخطيط  لشؤون 
على  التعليمية  نابلس  منطقة  مببنى  اخلاص  العطاء 
إلى أن النمط  قطعة ارض مبساحة 9.5 دومن، مشيراً 
ه��ذا  ع��ل��ى  مل��س��ات��ه  ل��ه  س��ت��ك��ون  الفلسطيني  امل��ع��م��اري 

املشروع.

والنقاش حول مواضيع أكادميية وقد مت حتديثها مع بداية 
الفصل االول1081 من العام اجلامعي 2009/2008.

وكان املركز قد حصل على ترخيص لبرمجية الصفوف 
ومت   2008/9/27 بتاريخ  إطالقه  عن  وأعلن  االفتراضية 
تطبيق هذه اخلدمة في تنفيذ البرنامج التدريبي "التصميم 
التعليمي وتطوير احملتوى اإللكتروني"، كما سيطبق أيضا 
برنامج  من  الثانية  "املرحلة  التدريبي  البرنامج  تنفيذ  عند 
شهادة في التعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني في مؤسسات 

التعليم العالي".
املركز   نفذ  ال��ك��ف��اءات،  وتطوير  ال��ت��دري��ب  صعيد  فعلى   
دورة تدريبية في جميع مناطق اجلامعة ومراكزها بعنوان 
وأساليب  اإللكتروني  التعليم  بيئة  في  أساسية  "م��ه��ارات 
ساعات   8 ب��واق��ع  املفتوحة"  ال��ق��دس  جامعة  ف��ي  توظيفها 
تدريبية، وشارك فيها 205 موظف )أكادميي وإداري( وقد 
وقد   ،2008 وآب  ح��زي��ران   بني  ما  الواقعة  الفترة  في  متت 
عشرة  املركز  درب  كما  ال��دورة،  لهذه  النهائي  التقومي  صدر 

مشرفني أكادمييني متفرغني لتصميم وتدريس عشرة
تدريب  مت  كما  امل��دم��ج،  التعلم  بنمط  دراس��ي��ة  م��ق��ررات   

  برعاية د. سالم فياض ومنيب املصري

جامعة القدس املفتوحة حتتفل
بوضع حجر األساس ملبناها في نابلس

للمشاركة  تعليمية  منطقة  كل  عن  املختبر  فنيي  من  ثمانية 
بهذا املشروع.

وفي املجال ذاته نفذ املركز برنامجاً تدريبياً في التصميم 
التعليمي وتطوير احملتوى اإللكتروني على مستوى مناطق 
الكندية،  مانيتوبا  جامعة  مع  بالتعاون  اجلامعة  وم��راك��ز 
دون  اإلنترنت(  خالل  )من  اإللكتروني  التعلم  بنمط  ليقدم 
البرنامج  هذا  من  ليستفيد  الوجاهية  اللقاءات  إلى  احلاجة 
وقد  اجلامعة،  في  األكادمييني  املشرفني  من  متدربني  عشرة 

مت إعداد شبكة اجتماعية خاصة بهذا البرنامج. 
وعلى ذات الصعيد مت تنفيذ سبع ورشات عمل مركزية 
م��ت��خ��ص��ص��ة ل��ل��م��ش��رف��ني األك���ادمي���ي وف��ن��ي امل��خ��ت��ب��رات في 
ورشة  عشر  واثني  اإللكتروني،  والتعليم  بعد،  عن  التعلم 
من  واألخ���رى  املركز  قامها  بعضها  التعليمية،  املناطق  في 
العمل  ورش��ات  في  شاركوا  الذين  األك��ادمي��ي  املشرفني  قبل 
املركزية، كما مت إعداد مقترح مشروع إلجناز 20 ورشة عمل 
أخرى في التعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني، ليخدم جميع 

الدارسني في اجلامعة، وقد ُقدم ملجموعة شركة

أعضاء هيئة التحرير:

أ. لوسي حشمة

د. محمد شاهني

أ. عودة مشارقة

د. تيسير جبارة

د. حسن السلوادي
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والفعاليات  ال��ن��ش��اط��ات  م��ن  جملة  الطلبة  ل��ش��ؤون  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ن��ف��ذت 
سواء،  حٍد  على  واخلريجني  الدارسني  عالقة  وتطوير  ترسيخ  على  عملت  التي 
ومتابعة  وامل��ه��ن��ي��ة  ال��ري��اض��ي��ة  منها  مختلفة،  م��ي��ادي��ن  ف��ي  احمل��ل��ي  مبجتمعهم 

تطويرهم عبر إكسابهم مهارات تدريبية متخصصة في ميادين علمية مختلفة.
عالوة على تقدمي املساعدات واملنح املالية للدارسني، ملساعدة من هم بحاجة 

للدعم املالي منهم على إكمال مسيرتهم التعليمية.

من خالل قسم املنح واملساعدات املالية والقروض
47% من طلبة اجلامعة يستفيدون 

من املنح واملساعدات املالية خالل العام 2008/2007
للدارسني  املالية  امل��س��اع��دة  توفير  على  املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة  ح��رص��ت 
دراستهم  إك��م��ال  دون  الصعبة  االقتصادية  ظروفهم  حت��ول  ال��ذي��ن  احملتاجني 
نظام  توفير  في  اجلامعة  رؤي��ة  انبثقت  هنا  ومن  للتعليم،  العالي  وحتصيلهم 
وتطوير  بإيجاد  وقامت  واخلارجية،  منها  الداخلية  املالية  واملساعدات  للمنح 
لألنظمة  تخضع  مثالً  الداخلية  فاملساعدات  املساعدات،  ه��ذه  عمل  تنظم  آليات 
والقوانني الداخلية التي مت إقرارها في مجلس اجلامعة، كمنحة املتفوقني، ومنحة 
صندوق الطالب احملتاج، واإلخوة، واألزواج، ومنحة أبناء / زوجات الشهداء، 

وإعفاء أبناء العاملني في اجلامعة وأزواجهم وزوجاتهم، وغيرها من املنح.
املانحني،  واشتراطات  لشروط  تخضع  فهي  اخلارجية  املنح  بخصوص  أما   
دائرة شؤون  قيام  األولى عبر  املنح بطريقتني:  الدارسني من هذه  حيث يستفيد 
الطلبة وبالتنسيق مع املناطق التعليمية / املراكز الدراسية املنتشرة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بترشيح الدارسني وفق شروط محددة من قبل اجلهة املانحة، 
والثانية من خالل قيام هذه اجلهات بترشيح الدارسني وفقاً للمعاير والشروط 
النداء  املقدسة، وجمعية  اخلاصة بهم، ومنها منحة اجلمعية اخليرية لألراضي 
الفلسطيني املوحد )UPA(، واملؤسسة البلجيكية )BTC(، وغيرها من اجلهات 
املالية  واملساعدات  للمنح  محوسب  نظام  بإنشاء  املجهود  ه��ذا  وت��وج  املانحة، 
املقدمة للدارسني يقوم بضبط إجراءات هذه املنح ومعايير استحقاقها، ويضمن 

الشفافية والدقة في إفادة الدارسني من املنح واملساعدات املالية اخلاصة بهم.
وقد بلغت نسبة الدارسني املستفيدين من هذه الرزمة من املنح واملساعدات 
يقارب  ما  أي  ال��دارس��ني،  ع��دد  إجمالي  من   )%47(  ،2008/2007 العام  خ��الل 
)30،000( دارس ودارسة، وتراوحت قيمة املساعدة ما بني اجلزئية والكاملة 

في تغطية رسوم الساعات للدارسني املستفيدين.

نشرات إرشادية توعوية
ع��م��الً مب��ب��دأ تفعيل ال���دور اإلرش����ادي ل��دائ��رة ش���ؤون الطلبة، وض��م��ن واق��ع 
املوجهة  اإلرشادية  النشرات  من  جملة  الدائرة  نفذت  واألولويات،  االحتياجات 

للدارسني، حيث أصدرت الدائرة خالل العام 2009/2008.
 نشرة إرشادية رقم )1( هدفت إلى مساعدة الدارسني في اختيار التخصص 
املناسب من خالل صياغة إجراءات وإرشادات ميسرة تساعد كل دارس في اتخاذ 
القرار حول التخصص املالئم لقدراته واستعداداته وواقع ظروفه واحتياجات 

سوق العمل ضمن سياق علمي ومبسط.
نشرة إرشادية رقم )2( تتعلق باملنح واملساعدات املالية املقدمة للدارسني، 
توضح للدارسني طبيعة هذه املنح واملساعدات وآلياتها وشروطها، ليتسنى لكل 
في  املطلقة  الشفافية  أسس  وضمن  السليمة  املعرفة  خالل  من  التنافس  دارس 

االعالن والترشيح واالستفادة من هذه املساعدات.

فريق اجلامعة لكرة القدم يحرز املرتبة الرابعة بني )28( فريق جامعة عربية

كرة  خلماسيات  الثالثة  العربية  ال��دورة  في  للجامعة  دولية  مشاركة  أول  في 
قبل  من  واملستضافة  الطالبية  لألنشطة  العربي  املجلس  قبل  من  واملنظمة  القدم 
بني  ما  الواقعة  الفترة  خ��الل  العربية،  مصر  جمهورية  في  ال��وادي  جنوب  جامعة 
املبهرة  القوية ونتائجه  مفاجأة بعروضه  فريق اجلامعة  3-2007/11/8، حقق 
رغم حداثة عهده، حيث حصل على املركز الرابع وكأس الفريق املثالي في األخالق 
والروح الرياضية على )28( فريق جامعة عربية. وقد انعكس ضيق الوقت لتحضير 

ال��ت��دري��ب وتعطيل  ال��ف��ري��ق وإج�����راءات 
عدم  على  ومدربه  الفريق  قائد  التحاق 
ال��وص��ول إل���ى امل��رت��ب��ة األول����ى ف��ي ه��ذه 
اجلامعة  أن  ذك��ره  اجلدير  و  املباريات، 
ح��ال��ي��ا ب���ص���دد اإلع�������داد ل��ت��ج��ه��ي��ز ف��رق 
جميع  تضم  ال��ت��ي  الرياضية  اجل��ام��ع��ة 
األلعاب الرياضية ككرة القدم والطاولة 
األخرى،  األلعاب  والطائرة وغيرها من 
وق����د مت ح���دي���ث���اً االش����ت����راك ب���االحت���اد 
الرياضي في مؤسسات التعليم العالي، 
الهيئة  ف��ي  ودخ����ول اجل��ام��ع��ة ك��ع��ض��و 
مما  ل��إحت��اد،  اإلداري���ة  والهيئة  العامة 
مشاركات  على  إيجابيا  أثرا  له  سيكون 
اجلامعة واجنازاتها في املجال الرياضي 

محلياً ودولياً.

فرص تدريب للدارسني في اجلامعات واألقطار العربية
حصلت اجلامعة على )40( فرصة تدريبية تتوافق مع التخصصات واحلاجات 
والضرورة،  الواقع  ضمن  الزراعة  تخصص  على  فيها  التركيز  مت  اجلامعة،  لطلبة 

وكذلك تخصص العلوم اإلدارية واالقتصادية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وقد حصلت اجلامعة على هذه الفرصة إثر مشاركة اجلامعة ممثلة في مدير 
تدريب  ع��روض  لتبادل  عشر  الرابع  امللتقى  فعاليات  ضمن  الطلبة  ش��ؤون  عام 
طلبة اجلامعات العربي����ة املنعقد في جامعة أسيوط في جمهورية مصر العربية، 

خالل الفترة 2008/3/5-3.
اجلامعات  م��ن  العديد  ف��ي  تدريبهم  مت  املبتعثني  ال��دارس��ني  ت��دري��ب  مت  وق��د 
العربية منها: جامعة تشرين ، جامعة البعث، جامعة دمشق، جامعة اخلرطوم، 
جامعة طنطا، جامعة القاهرة، جامعة املنيا، جامعة أسيوط، جامعة تعز. وقد 
أبدى الدارسون ارتياحهم وسرورهم بهذه املشاركات ومؤكدين اهتمام اجلامعة 
املجاالت  ف��ي  العلمية  خبراتهم  م��ن  تزيد  التي  األص��ع��دة  جميع  على  بدارسيها 
فرص  م��ن  تزيد  وال��ت��ي  لتحقيقه  يصبون  م��ا  أسمى  إل��ى  بهم  للوصول  العملية 

استيعابهم بالسوق احمللي الفلسطيني والعاملي. 
ومن جهة أخرى فقد شاركت اجلامعة في مهرجان الشباب العربي الذي عقد 
-15/7/2008 الفترة  خالل  العربية  مصر  بجمهورية  اإلسكندرية  مدينة  في 
طول  لقياس  جهاز  ابتكارها  عن  صبحة  أبو  عزام  سهى  الدارسة  خالل  ومن   ،4
األسالك والذي مت برمجته مع جهاز حاسوب حيث يتم تشغيل البرنامج الذي 
بدوره يحث اجلهاز على لف السلك بالطول املطلوب، وقد شمل هذا املهرجان على 

العديد من النشاطات األدبية، والعلمية، والفنية، والرياضية.

إطالق فعاليات اليوم العاملي ملكافحة الفقر من جامعة القدس املفتوحة

وبالتعاون  املاضي،  أول  تشرين  شهر  من  األول  النصف  في  الدائرة  نظمت 
مع االئتالف الوطني للنداء العاملي ملكافحة الفقر، ومركز واصل لتنمية الشباب، 
واإلغاثة الطبية، مؤمتراً صحفياً حول اليوم العاملي ملكافحة الفقر والذي عقد في 
مقر اجلامعة في مبنى اإلدارة العامة – البالوع، وعبر التنسيق املباشر مع أقسام 
"انهض  عنوان  وحتت  الدراسية  واملراكز  التعليمية  املناطق  في  الطلبة  شؤون 
وحترك"، للتوجه نحو إقرار صندوق إقراض الطالب ضمن أسس عادلة وذلك 

إيذاناً بانطالق فعاليات اليوم العاملي ملكافحة الفقر. 
وقد شارك في املؤمتر عضو املجلس التشريعي قيس عبد الكرمي، وعضو اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 'فدا' صالح رأفت، و أ.د.يونس عمرو رئيس 
اجلامعة، و د. محمد شاهني مدير عام شؤون الطلبة، و أ. لوسي حشمة مديرة دائرة 
العالقات العامة، وممثل ائتالف النداء العاملي ملكافحة الفقر محمد العاروري، ومحمد 

خريس ممثل عن مركز واصل للجنة الشباب التابعة لالئتالف.
فيها اجلامعة في قطاع غزة من خالل  التي شاركت  الفعاليات   وتضمنت 
أ.د.عدنان قاسم نائب رئيس اجلامعة لشؤون قطاع غزة عبر الفيديو كونفرنس، 
ملتابعة  جل��ان  تشكيل  ومت  اجلامعة  مناطق  جميع  في  طالبية  مناظرات  عقد 
التحرك باجتاه إقرار صندوق إقراض الطالب التي ستكون أول فعالياتها عقد 
لقاء مركزيا جلميع ممثلي اللجان من كافة اجلامعات الفلسطينية ومبشاركة 

وزيرة التربية والتعليم العالي وبحضور أعضاء من املجلس التشريعي.

نشاطات اإلدارة العامة لشؤون الطلبة
مشروع الشاب الوسيط

وق���ع���ت دائ������رة ش�����ؤون ال��ط��ل��ب��ة 
مذكرة تفاهم مع مؤسسة تعاون حلل 
الشبابي،  ت��ع��اون  ملتقى  ال��ص��راع- 
ال��وس��ي��ط(   )ال���ش���اب  م��ش��روع  تنفيذ 
ال��ذي يهدف  السالم،  أجل  شركاء من 
إلى إنشاء "نادي الوساطة الطالبية" 

بعد انتهاء مراحل املشروع.
طلبة  خ��الل  من  املشروع  وينفذ   
تعليمية  مناطق  س��ت  ف��ي  اجل��ام��ع��ة 
املفتوحة  القدس  جامعة  مناطق  من 
ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، وه���ي منطقة 
رام  ومنطقة  التعليمية،  حل��م  بيت 

التعليمية،  سلفيت  ومنطقة  التعليمية،  نابلس  ومنطقة  التعليمية،  والبيرة  الله 
ومنطقة أريحا التعليمية، ومنطقة اخلليل التعليمية.

شؤون  أقسام  من  وقيادات  اجلامعة  طلبة  من  مجموعات  تدريب  ويجري   
في  انخراطهم  ليتم  ال��وس��اط��ة،  عملية  وس��ي��ر  ال��وس��اط��ة  مفاهيم  ح��ول  الطلبة 
الصراعات  ماهية  بتحديد  الشباب  الوسطاء  وسيقوم  اجلامعية،  الصراعات 
داخل حرم اجلامعة وعقد جلسات حوار بني األطراف والتدخل للوصول إلى حل 
من خالل الوساطة. وفي مراحل الحقة من املشروع، سيتم تنفيذ حمالت توعية 
عن طريق حلقات دراسية وورش عمل على مستوى مناطق اجلامعة، وتنظيم 
مؤمتر مركزي للوساطة ، والذي من خالله سيعلن عن تأسيس نوادي الوساطة 
الشبابية والوسطاء الشباب في جامعة القدس املفتوحة، حيث ينفذ هذا املشروع 

ألول مرة في فلسطني بهذا احلجم وبهذه األهداف والرؤى املستقبلية.

املشاركة في مهرجان الطالب الفلسطيني األول
شاركت دائرة شؤون الطلبة ومن خالل جلنة األنشطة الطالبية في اجلامعات 
الفلسطينية في مهرجان الطالب الفلسطيني األول، والذي عقد في حرم جامعة 
بيت حلم خالل شهر متوز املاضي، حيث مت تقدمي  العديد من الفقرات الفنية منها: 

الدبكة الشعبية، والشعر، إضافة إلى الزجل والغناء الشعبي. 

بهدف متابعتهم وضمان تفاعلهم مع املجتمع
   إنشاء بوابة إلكترونية وخدمات متكاملة للخريجني

االحتياجات  من واقع  التكنولوجية، وانطالقاً  التطورات  انسجاماً ومواكبة 
املتاح، وتزويدهم  العمل  للخرجني ملساعدتهم وتوجيهيهم لالنخراط في سوق 
إل���ى ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م وق���درات���ه���م األس��اس��ي��ة والعلمية  ال���ه���ادف  ب��ال��ت��دري��ب 

والشخصية، ارتأت إدارة اجلامعة إنشاء قسم متابعة اخلريجني.
 فقد مت بناء نظام محوسب يهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة بالدارسني 
من خريجي اجلامعة واملؤسسات سواء كانت في  القطاع العام أم القطاع اخلاص  
لتكون   أمام املعنيني كل حسب حاجته لهذه البيانات مبا يتالءم مع التخصصات 
املطلوبة، ومبا يسهم  في سرعة تقدمي اخلدمات التدريبية واإلرشادية خلريجي 

اجلامعة واحلصول على تغذية راجعة عن اخلريجني وحاجة سوق العمل.
من  واخل��ارج��ي،  احمللي  املجتمعني  مع  اخلريجني  تفاعل  إل��ى  أيضاً  يهدف  كما 
خالل إشراكهم في النشاطات املتنوعة، ومن ثم تطوير هذا النظام في صورة منتدى 
أشكال  كافة  خالله  من  يقدم  اجلامعة"  "خريجو  مبسمى  للخريجني  إلكتروني 

اخلدمات، عبر آليات التواصل الفاعلة مع اخلريجني أينما كانوا وكيفما شاءوا.
55%من  فاقت  بنسبة  اخلريجني  معظم  حول  بيانات  قاعدة  القسم  أعد  وقد 
 700 على  تشتمل  بيانات  قاعدة  إلع��داد  باإلضافة  اجلامعة،  خريجي  إجمالي 
مؤسسة متعاونة مع اجلامعة بغرض تدريب اخلريجني واستيعابهم في فرص 
لتدريب  التنسيق  على  القسم  وعمل  املؤسسة،  وحاجة  إمكانية  حسب  توظيف 
أكثر من 680 خريج وخريجة من مختلف التخصصات من خالل فرص التدريب 
التي توفرها املؤسسات املتعاونة مع اجلامعة، كما ساهم القسم في تدريب أالف 
اخلريجني على مهارات كتابة السيرة الذاتية، ومهارات حسن املقابلة ومهارات 
االتصال والتواصل كمقدمة أليام التوظيف التي عقدت في ثالث مناطق تعليمية 
مؤسسة   28 املشاركة  املؤسسات  ع��دد  وبلغ  التعليمية  طولكرم  منطقة  ه��ي: 

واخلريجني 850 خريج وخريجة شاركوا في هذا اليوم. 
منطقة سلفيت التعليمية بلغ عدد املؤسسات املشاركة 15 مؤسسة، وكما بلغ عدد 
اخلريجني املشاركني 250 خريج وخريجة. منطقة بيت حلم التعليمية بلغ عدد املؤسسات 

املشاركة 25 مؤسسة فيما كان عدد اخلريجني املشاركني 260 خريج وخريجة. 
 ويتم التحضير حالياً من خالل وحدة التدريب والتوظيف لعقد يوم توظيف 
إلى  باإلضافة  الشمال  مناطق  وإح��دى  التعليمية،  والبيرة  الله  رام  منطقة  في 
الفلسطينية، وأيضاً نحن    التنسيق لعقد ورش عمل مع منتدى سيدات األعمال 
تقدمي  بغرض  فلسطني  إجن��از  مؤسسة  مع  مشترك  تعاون  اتفاقية  عقد  بصدد 

دورات متخصصة وهادفة لكافة تخصصات اجلامعة.
الشبابي بهدف  اتفاقية شراكة مع منتدى شارك  القسم   من جهة أخرى وقع 
مع  أخرى  شراكة  واتفاقية  تدريب،  فرص  على  احلصول  في  اخلريجني  مساعدة 
اخلدمة  تخصص  خريجي  ب��ت��دري��ب  يعنى  وال���ذي  ل��إرش��اد  الفلسطيني  امل��رك��ز 
االجتماعية،عالوة على توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
لرعاية أيام التوظيف ضمن االتفاقية العامة التي وقعت بني اجلامعة واملجموعة.
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القدس  م��ن  ك��ل  ف��ي  التعليمية  ال��ق��دس  منطقة  ع��ق��دت 
والعيزرية  لقاًء تعريفياً توضيحياً على مدار يومني، حول 
للدارسني  عقده  املنوي  الدولي،  الكفاءة  امتحان  موضوع 
في  تخرجهم  واملتوقع  األول  الفصل  في  تخرجوا  الذين 
اجلامعي  ال��ع��ام  م��ن  الصيفية  وال�����دورة  ال��ث��ان��ي  ال��ف��ص��ل 
املعلومات  أنظمة  تخصصات  في  وذل��ك   ،2008/2007

احلاسوبية واللغة االجنليزية والتربية االبتدائية.
املنطقة  مدير  دروي��ش  د.م���روان  من  كل  اللقاء  حضر 
شؤون  قسم  ورئيسة  التسجيل  قسم  ورئيس  التعليمية 
ال��ط��ل��ب��ة وم��ن��س��ق��ة ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة وم���ش���رف ال��ل��غ��ة 

االجنليزية ومجموعة من الدارسني املعنيني.
بدأ اللقاء د. درويش موضحا موضوع امتحان الكفاءة 
الدولي وآليته، وأشار إلى أن الدارسني تقدموا في الفصل 
اختيارياً،  لالمتحان  التقدم  وك��ان  االمتحان  لهذا  املاضي 
ومت احل��ص��ول ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة وك��ان��ت االم��ت��ح��ان��ات 
احلاسوبية  املعلومات  أنظمة  تخصصي  ع��ل��ى   ق��اص��رة 
استراتيجياً  ق��راراً  أصبح  اآلن  لكنه  االجنليزية،  واللغة 
للدارسني  إجبارياً  التقدم  أصبح  حيث  بعيد،  منظور  من 
اخلريجني واملتوقع تخرجهم لكنه غير مشروط بالنجاح، 
املعلومات  أنظمة  وه��ي  تخصصات  ثالثة  يضم  وأصبح 

احلاسوبية والتربية االبتدائية واللغة االجنليزية.
ال��ك��ف��اءة وم��ا هي  م���اذا تعني  كما وض��ح د. دروي���ش 

إحياء ذكرى النكبة 
املهرجان  وحضر  للنكبة،  الستني  الذكرى  مبناسبة  حاشداً  مهرجانا  الطالبية  الشبيبة  وحركة  الطلبة  مجلس  نظم 
مسؤولة جلنة املرأة في القدس ووكيلة وزارة شؤون املرأة ومجموعة من املسؤولني في حركة فتح، وعدد من الوجهاء 

والشخصيات االعتبارية، كما حضر احلفل جمع غفير من الدارسني من املنطقة ومركز خدمات العيزرية.
بدأ املهرجان بتالوة آيات من الذكر احلكيم تبعها الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ومن ثم االستماع الى 
النشيد الوطني الفلسطيني، وافتتح املهرجان د. مروان درويش مدير املنطقة التعليمة نيابة عن األستاذ الدكتور يونس 
عمرو رئيس اجلامعة، مؤكداً أن معاناة الشعب الفلسطيني التي استمرت 60 عاما ال بد أن تنتهي، مشيراً إلى أن زيارة 
الرئيس األميركي جورج بوش االخيرة الى االراضي الفلسطينية بينت النوايا احلقيقية لألمريكيني في تأكيدهم على 
أحقية اإلسرائيليني في امتالك دولة، في حني لم يتم ذكر الدولة الفلسطينية التي وعد بها بوش ودعا د. درويش جميع 

الفصائل الفلسطينة الى التحاور والتفاهم فيما بينها ملا فيه مصلحة الوطن.
بالشعب  املت  التي  النكبة  لذكرى  احياء  بل  احتفاالً  ليس  هذا  أن  كلمة  في  الطلبة  مجلس  رئيس  جعفر  ن��ادر  وأك��د 
الفلسطيني، والقى عمر الشلبي أمني سر حركة فتح في القدس كلمة أكد فيها أن الشعب الفلسطيني باق الى األبد وان 

االحتالل االسرائيلي زائل ال محال، وان الدولة الفلسطينية قائمة مهما بلغت التضحيات.
من جهتها أشارت سلوى هديب وكيل وزارة شؤون املرأة في كلمتها إلى أن االعوام الستني مرت على أبناء شعبنا 
بألم االغتصاب لالرض والشعب واالنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة، في مقابل ذلك صمت عربي واضح. وتخلل املهرجان 

وصلة فنية شعبية قدمتها  شابات من جمعية سيدات الثوري.
يذكر أن املهرجان تواصل بالرغم من منع الشرطة االسرائيلية الدارسني من استكمال املهرجان حيث داهمت املهرجان 

وطلبت ايقافة وارغمت القائمني على املهرجان انزال االعالم والرايات السوداء.

املاضي  مت��وز  نهاية  التعليمية  ال��ق��دس  منطقة  أق��ام��ت 
الشهادات  لتوزيع  وذل��ك  املنطقة،  ملوظفي  تكرمييا  حفال 
 )IC3( على مشتركي دورة إدارة الوقت وتوزيع شهادات
على أعضاء فريق املوظفني الذي مثل املنطقة التعليمية في 
بطولة كأس العالم للحوسبة واالنترنت، وقد حضر احلفل 
التعليمية ومنسق  املنطقة  د.م��روان دروي��ش مدير  كل من 
منطقة  م��وظ��ف��ي  م��ن  وج��م��ع  املنطقة  ف��ي  املستمر  التعليم 

القدس التعليمية ومركز خدمات العيزرية.
باملوظفني وحثهم على  د. دروي��ش في في كلمته  أشاد 
مثل  العملية  احلياة  على  ب��ال��دورات  تعلمه  يتم  ما  تطبيق 
تعقد  ال��ت��ي  ال����دورات  أن  إل��ى  م��ش��ي��راً  ال��وق��ت،  إدارة  دورة 
نوع  ع��ن  النظر  بغض  م��وظ��ف  أي  ح��ق  م��ن  ه��ي  للموظفني 
رسالة،  يؤدي  مكانه  من  فكل  العلمية،  مرتبته  أو  وظيفته 
على  العمل  بهدف  احتياجاتهم  حتديد  على  املوظفني  داعياً 

تنظيم وعقد دورات بهدف تلبية االحتياجات املتوقعة.
 كما بارك د.درويش لفريق املوظفني الذي مثل املنطقة 
واالنترنت،  للحوسبة  العالم  ك��أس  بطولة  في  التعليمية 
الذي تقدم المتحانات )IC3 ( واجتازها بنجاح، ومتنى أن 
املقبل موضحاً  العام  املراتب في  أعلى  املنطقة على  حتصل 

أن على كل موظف التقدم لهذا االمتحان في املستقبل.
وألقى م. بدر األجرب منسق التعليم املستمر كلمة شكر 
من  حققوه  م��ا  وعلى  التزامهم،  حسن  على  املوظفني  فيها 

واجلامعة،  للدارسني  ايجابيات  من  تعكسه  وما  أهدافها 
وطبيعة  االمتحانات  لتلك  التقدم   وكيفية  آلية  موضحاً 

األسئلة، ومكان انعقاد االمتحانات ومدتها.
وف���ي ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء أك���د د. دروي����ش ع��ل��ى أن ال��ن��ظ��ام 
واملنهاج في عملية التعليم عن بعد يكمل كل منهما اآلخر، 
وعلى الدارسني عدم التفكير بتغيير قوانني هذا النظام، بل 
الدارسني واملشرفني  السعي وبجهود مشتركة من  عليهم 
وحتقيق  الشاملة،  اجلودة  إلى  للوصول  اجلامعة  وإدارة 
نتائج مشرفة ملا له من مردود ايجابي على الدارس بشكل 

خاص وعلى اجلامعة بشكل عام.
وف���ي ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء مت��ت اإلج���اب���ة ع��ل��ى اس��ت��ف��س��ارات 
بذل  على  وحثهم  لالمتحان  للتقدم  املرشحني  ال��دارس��ني 

اجلهود لتحقيق نتائج طيبة في هذا االمتحان.

رئيس  عمرو  يونس  الدكتور  األستاذ  رعاية  حتت 
أقامت  للمنهاج،  امل��راف��ق��ة  أنشطتها  وض��م��ن  اجل��ام��ع��ة، 
منطقة القدس التعليمة معرضاً للوسائل التعليمية في 
الدراسي األول في قاعة  العلوم والصحة بداية الفصل 

الهالل األحمر الفلسطيني)فندق باالس سابقاً(.
األستاذ  املعرض من رئاسة اجلامعة كل من  حضر 
الدكتور سفيان كمال نائب الرئيس للشؤون األكادميية، 
وال���دك���ت���ور س��م��ي��ر ال��ن��ج��دي ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ل��ل��ش��ؤون 
األكادميية  للشؤون  الرئيس  نائب  ومساعد  اإلداري���ة، 
وم���دي���رو ال��ب��رام��ج األك��ادمي��ي��ة وم��دي��ر دائ����رة امل��ن��اه��ج 
وع���دد م��ن امل��وظ��ف��ني، ب��اإلض��اف��ة ال��ى ع��دد م��ن املشرفني 
الطالبية  النشاطات  مسؤولة  حضره  كما  األكادمييني، 
وعدد  القدس،  محافظة  في  والتعليم  التربية  مكتب  في 

من مديري املدارس في املدينة وحشد من الدارسني .
املنطقة  فيها  شكر  بكلمة  امل��ع��رض  ك��م��ال  د.  افتتح 
الى  مشيراً  املعرض،  ه��ذا  إلقامة  املبذولة  اجلهود  على 
الدارس  التعليمية أن يجسد  للعملية  املفيد جداً  أنه من 
إقامة  إلى منتوج مادي، متمنيا  ما يتعلمه في اجلامعة 
وسائل  على  تشتمل  بحيث  سنوياً  املعارض  ه��ذه  مثل 

تعليمية تكنولوجية باإلضافة إلى الوسائل التقليدية.

م���ن ج��ه��ت��ه ش��ك��ر د.م������روان دروي�����ش م��دي��ر املنطقة 
الرئيس  الهدف  أن  إل��ى  مشيراً  اهتمامهم  على  احلضور 
إلقامة هذا املعرض هو ربط املادة التعليمية التي يتعلمها 
ال�����دارس ب��ال��واق��ع ال��ع��م��ل��ي، حت��ق��ي��ق��اً ل��س��ي��اس��ة اجل���ودة 
االهتمام  منطلق  وم��ن  اجلامعة،  تنتهجها  التي  والتميز 
بالدارس كذلك، باعتباره محور العملية التعليمية واحد 
املعرض  أن هذا  إلى  الرئيسيني فيها، كما نوه  املشاركني 
هو نواة لنشاطات مستقبلية تنوي املنطقة إقامتها، ومن 
ضمنها إنشاء مركز تربوي في املنطقة  يخدم املؤسسات 

التربوية واملدارس في املدينة املقدسة.
ك��م��ا أل��ق��ت ال���دارس���ة س��ع��اد جن��ي��ب ك��ل��م��ة ن��ي��اب��ة عن 
امل��ن��ط��ق��ة  إدارة  ف��ي��ه��ا  امل���ع���رض ش���ك���رت  ف���ي  امل���ش���ارك���ني 
النشاطات،  ه��ذه  مثل  بإقامة  االه��ت��م��ام  على  التعليمية 

مشيدة باجلامعة  ملا تقدمه من مستوى علمي متقدم.
تال ذلك توزيع الشهادات التقديرية للدارسات تكرميا 
العلوم والصحة زينب  لهن، كما مت تكرمي مشرفة مقرر 
على  للتعرف  املعرض  في  املشاركون  وجت��ول  فرحات، 
ال��دارس��ني،  م��ن قبل  م��ن وس��ائ��ل تعليمية  إن��ت��اج��ه  م��ا مت 
وسيلته  وأهمية  آلية  عن  دارس  كل  قدمه  ش��رح  تخللها 

التعليمية.

نتائج في امتحانات )IC3( بفترة زمنية قياسية وحثهم 
ال��دورات املقبلة ملا يعود عليهم وعلى  على االنخراط في 
املنطقة من منفعة في تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية 

والعملية.
منسق  برفقة  املنطقة  م��دي��ر  ق��ام  احل��ف��ل  نهاية  وف��ي 
إدارة  الشهادات ملشتركي دورة  املستمر بتوزيع  التعليم 
في  املنطقة  مثل  ال��ذي  املوظفني  لفريق  وش��ه��ادات  الوقت 

. )IC3( بطولة كأس العالم في احلوسبة واالنترنت

حفل تكرمي ملوظفي املنطقة 

لقاء تعريفي توضيحي حول موضوع امتحان الكفاءة الدولي

نشاطات وفعاليات منطقة القدس التعليمية

وقفة مع أسرى فلسطني
عبير شرمي

منطقة القدس التعليمية
وتفدي  تقدم  احلبيبة  جامعتنا  فلسطني  زه��رة  هي  ها 
الغالي،  ال��وط��ن   لهذا  أبناءها  تقدم  الغالية،   االرض  ه��ذه 
زال ينتظر  ما  املظلمة ومنهم  القضبان  منهم من غادر هذه 

أن يرى نور سماء فلسطني.
ناصر محمود ابراهيم جعفر من مواليد القدس، بياناته 

الشخصية اسير محرر
مع ناصر كانت لي وقفة وحديث على عَجل

ينعم  ال��غ��ادرة  ال��ع��دو  أي��دي  تتركه  ل��م  عاما   16 ناصر 
يبث  غ���ادر  ي���دي  ب��ني  نفسه  ليجد  عينيه  ف��ت��ح  بطفولته، 
القى  حجر،  ولم تتركه بعد ذلك بل  أنه  الرعب، وجرمية 
ك��ل ش��اب،  العمر مي��ر بها  أي��ام  م��ن أجمل  واص��ل��ت حرمانه 
هل  ت��رى  حجر،  القاء  والتهمة  ج��دران  أرب��ع  بني  به  لتلقي 
يؤذيهم ذلك احلجر! يا له من حجر قوي يقف أمام رصاص 

ومدفعية احتالل غادر.
حتدث ناصر وسرد

القدس عام 1968 مت اعتقالي 5 مرات ،  أنا من مواليد 
املرة األولى كانت عام 1985 في يوم األرض، وكان اعتقال 
املرة  احل��ج��ارة،  القاء  بتهمة  الفارعة  معتقل  في  للتحقيق 
الثانية كانت في عام 1988 في سجن مجدو ملدة 7 شهور 
بتهمة القاء احلجارة أيضا، في عام 1990 مت اعتقالي ملدة 
6 شهور في سجن النقب بتهمة التنظيم، وكنت حينها  قد 
متابعة  دون  ح��ال  مما  املفتوحة  القدس  بجامعة  التحقت 

التتمة ص )10(مسيرتي التعليمية.

تنظيم معرض للوسائل التعليمية

ويضيف ناصر في عام 1992 مت اعتقالي بعد شهر من 
عام  في  التنظيم،  بتهمة  للتحقيق  االعتقال  وك��ان  زواج��ي 
السنة  ونصف  سنوات  ث��الث  وقضيت  اعتقالي  مت   2000
ذل��ك خرجت  ألتابع  ع��ام 2004.  بعد  املعتقل حتى  داخ��ل 
باجلامعة.  مجدداً  فالتحقت  التعليمية،  ومسيرتي  حياتي 
اخلدمة  تخصص  في  معتمدة  ساعة   100 أنهيت  اآلن  وأنا 

االجتماعية.
ولكن كيف أثرت تلك الظروف على حياة ناصر؟؟؟؟

كان لهذة الظروف مردود سلبي على الوضع االجتماعي 
وزوجتي  وعائلتي  أهلي  من  حرماني  مت  فد  واالقتصادي، 
عام  القضبان  خلف  وأن��ا  ال��ن��ور  عيناه  رأت  ال��ذي  وول���دي 
امللف  ف��ه��ذا  االق��ت��ص��ادي��ة  ل��ل��ن��اح��ي��ة  ب��ال��ن��س��ب��ة  أم���ا   ،2001
املتسلسل جعل توفير فرصة عمل غاية في الصعوبة فأنا 

حتى االن ال أعمل .
أي ب��ص��م��ة اي���ج���اب���ي���ة ب��ق��ي��ت ورس����خ����ت ف����ي أع���م���اق 

ناصر؟؟؟؟
انني أعبر عن اعتزازي وافتخاري وال أشعر بالندم على 
ما فات من عمري، فأرض الوطن تستحق أكثر من ذلك وهذا 
شخصيتي  من  جعلت  ويتابع،  فلسطيني،  كل  على  واج��ب 
وإمل��ام  بالنفس  وثقة  التفكير  على  ق��درة  ف��ّي  زرع��ت  قوية 
يصبح  حيث  الفلسطينية  والهوية  السياسية  باملجاالت 

للفرد قيمة جراء انتمائه للحركة الوطنية.
أم  حجراً  سيلقي  هل  بناصر  عاماً   23 الزمان  رج��ع  لو 

يتراجع؟؟؟؟
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جامعة القدس املفتوحة ومنتدى شارك يحتفالن 
بتخريج 70 طالبا وطالبة في ورش العمل التدريبية

الله  رام  منطقة  املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة  احتفلت 
طالبا   70 بتخريج  ش��ارك  ومنتدى  التعليمية،  والبيرة 
والتربية  اإلدارة،  تخصصات  م��ن  اجل��ام��ع��ة  طلبة  م��ن 
املعلومات.  وتكنولوجيا  العربية،  واللغة  االبتدائية، 
وأقيم االحتفال في مقر املنتدى في رام الله بالتعاون مع 
املمول  لألمام  الوظيفي واملهني، خطوة  اإلرش��اد  برنامج 
كل  االحتفال  وحضر  للتنمية،  السويسرية  الوكالة  من 
م��ن األس��ت��اذ ي��اس��ني ري���ان رئ��ي��س قسم ش���ؤون الطلبة، 
ورندة حماد منسقة التدريب في منطقة رام الله والبيرة 
التعليمية واملدير التنفيذي للمنتدى بدر زماعرة، ومنسق 

املشروع في املنتدى حازم أبو هالل.
 ورك���زت ال����دورات على م��واض��ي��ع م��ه��ارات االت��ص��ال 
والتواصل، والعمل ضمن فريق وقانون العمل الفلسطيني 
وكيفية إعداد السيرة الذاتية، واالستعداد ملقابلة العمل، 
امليدانية ملؤسسات  الزيارات  إلى مجموعة من  باإلضافة 

وشركات القطاع اخلاص.
وي��أت��ي ه���ذا ال��ن��ش��اط ض��م��ن ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون التي 
ومتابعة  التوظيف  وح��دة  الطلبة  ش��ؤون  دائ��رة  وقعتها 
اخلريجني مع منتدى شارك، ضمن فلسفة اجلامعة التي 
تسعى إلى خدمة طلبتها وتقدمي األفضل لهم على مقاعد 

الدراسة وبعد تخرجهم. 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال���ل���ه وال���ب���ي���رة  ن��ظ��م��ت م��ن��ط��ق��ة رام 
وب���ال���ت���ع���اون م����ع م���رك���ز ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 
واالت����ص����االت ورش����ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان "ك����أس ال��ع��ال��م 
ل��ل��ح��وس��ب��ة واإلن���ت���رن���ت، وب���ط���ل ال��ع��ال��م ف���ي ال����ورد 
واالكسل"، بحضور د. رسالن محمد مدير منطقة رام 
الله والبيرة التعليمية وعدد من العاملني في املنطقة 
املجتمع  م��ؤس��س��ات  م��ن  ع��دد  وب��ح��ض��ور  التعليمية، 

احمللي في احملافظة، وعدد من طلبة اجلامعة. 
ورح����ب د. م��ح��م��د ف���ي ب���داي���ة ال��ل��ق��اء ب��احل��ض��ور، 
امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  م��رك��ز  ف��ي  ال��ع��ام��ل��ني  وش��ك��ر 
رفع  سبيل  ف��ي  املبذولة  جهودهم  على  واالت��ص��االت 
الكفاءة احلاسوبية للدارسني والعاملني في اجلامعة 
للحضور  ونقل   ، ع��ام  بشكل  الفلسطيني  واملجتمع 

حتيات أ.د. يونس عمرو رئيس اجلامعة.
 وبدوره قدم م. محمد فحل منسق التدريب والدعم 

تكرمي الطلبة املتفوقني
املنطقة  في  املطروحة  التخصصات  لكافة  املتفوقني  للطلبة  تكرمي  حفل  التعليمية  والبيرة  الله  رام  منطقة  في  أقيم   
التعليمية، وحضر االحتفال كل من الدكتور رسالن محمد مدير املنطقة التعليمية والدكتور محمد شاهني مدير عام شؤون 
الطلبة، وافتتح االحتفال أ. ياسني ريان ر.ق شون الطلبة، ثم ألقى الدكتور محمد كلمة نقل فيها حتيات األستاذ الدكتور 
يونس عمرو رئيس اجلامعة، ثم ألقى د. شاهني كلمة أيضا ركز فيها على ضرورة أن يكون االهتمام أكثر من قبل القاعدة 
الطالبية ومجالس الطلبة بهذه الفئة التي تعكس صورة طيبة عن اجلامعة. ثم مت تسليم الشهادات بعد أن ألقى كلمة  

الطلبة املتفوقني الطالب جمعة حمدان. 

حتت إشراف الدكتور ياسر شاهني أستاذ العلوم اإلدارية واالقتصادية وبتنسيق مباشر مع قسم شؤون الطلبة 
في منطقة رام الله والبيرة التعليمية، نظمت رحلة علمية لتخصص املالية إلى سوق فلسطني لألوراق املالية.

حول  شرحاً  قدموا  الذين  املوظفني  من  وع��دد  السوق  في  العامة  العالقات  دائ��رة  مدير  الطلبة  باستقبال  وك��ان   
السوق املالي من حيث نشأته وحاضره ومستقبله، ثم ألقى د.شاهني محاضرة شكر فيها إدارة السوق، وشرح فيها 
الدور الذي تلعبه األسواق املالية في االقتصاديات النامية.كما قام الطلبة بزيارة للعديد من املواقع التاريخية في 

مدينة نابلس.
جتدر اإلشارة هنا إلى أن تكاليف الرحلة كاملة كانت على نفقة سوق فلسطني لألوراق املالية. 

ضمن مقرر التربية الفنية وطرائق تدريسها

افتتاح معرض لألعمال اليدوية
حتت رعاية إدارة منطقة رام الله والبيرة التعليمية، وإشراف األستاذ كرمي دباح، وبجهود طلبة مساق التربية 
التعليمية معرضا لألعمال  الله والبيرة  أقيم في منطقة رام  التربية االبتدائية،  الفنية وطرائق تدريسها تخصص 

اليدوية استمر ملدة يومني.
وحضر االفتتاح الدكتور رسالن محمد مدير املنطقة التعليمية، والدكتور نادر أبو خلف مدير برنامج التربية، 

واملساعد األكادميي واإلداري ورؤساء األقسام وعدد من العاملني، وعدد كبير من طلبة املنطقة التعليمية.
وغير  بسيطة  م��واد  من  الطلبة  أجنزها  التي  اليدوية  األعمال  على  اجلامعة  طلبة  إط��الع  إل��ى  املعرض  وه��دف 
مكلفة، حيث استطاعوا أن يصنعوا منها حتفاً ومناظر جميلة جدا ميكن استخدامها في أغراض منزلية، ومجتمعية 

مختلفة.
التي تعود  األعمال  ه��ذه  الطلبة على  تعليم  يتم  أن  للمقرر هي  الرئيسة  األه��داف  أن   إل��ى  اإلش��ارة هنا  وجت��در 
عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم، وخاصة بعد تخرجهم واستالمهم لوظائفهم من أجل نقلها إلى تالميذ املدارس الذين 

سيقومون بتدريسهم في املستقبل. 

بالتعاون  التعليمية  والبيرة  الله  رام  منطقة  في  عقد 
مع جمعية الصديق الطيب ورشة عمل بعنوان "املخدرات 
وحضر  واالج��ت��م��اع��ي��ة"،  النفسية  الصحة  على  وأث��ره��ا 
ال���ورش���ة امل��ش��رف��ون األك���ادمي���ي���ون ف��ي ب��رن��ام��ج اخل��دم��ة 
االجتماعية، وطلبة مساق التدريب امليداني في تخصص 
اخل��دم��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، وت��ن��اول��ت ال��ورش��ة ال��ت��ي أدارت��ه��ا 
أ.عفاف ربيع املرشدة النفسية في جمعية الصديق الطيب 
م��ن حيث  ب��امل��خ��درات  ال��ت��ي تتعلق  امل��واض��ي��ع  م��ن  العديد 
ال��وق��اي��ة منها وس��ب��ل عالجها،  امل���خ���درات وط���رق  أن����واع 
على  تعكسها  التي  املدمرة  واالجتماعية  النفسية  واآلث��ار 

الفرد واملجتمع.
املنطقة  مدير  محمد  رسالن  الدكتور  الورشة  وافتتح 
األس��ت��اذ  حت��ي��ات  ون��اق��ال  ب��احل��ض��ور  م��رح��ب��ا  التعليمية، 
من  الهدف  وكان  اجلامعة،  رئيس  عمرو  يونس  الدكتور 
ث��ائ��رة صباح  التي مت��ت بتنسيق م��ن األس��ت��اذة  ال��ورش��ة 
هو  االجتماعية،  اخلدمة  برنامج  في  األك��ادمي��ي  املشرف 
إثراء املعلومات لدى طلبة اخلدمة عن املخدرات وأثارها 
أجل  من  املستقبل  في  املجتمع  مع  العمل  وكيفية  املدمرة، 

الوقاية من هذه اآلفة التي أصبحت معضلة عاملية.   

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مركز  في  الفني 
املعلومات واالتصاالت  نبذة حول مركز تكنولوجيا 
الدارسني  تدريب  في  الريادي  ودوره  اجلامعة،  في 
والعاملني في اجلامعة، وعدد إجنازات املركز، مشيراً 
في  الوحيد  املعتمد  املركز  أصبحت  اجلامعة  أن  إلى 
مجال  ف��ي  ال��دول��ي��ة  ال��ش��ه��ادات  م��ن  للعديد  فلسطني 
شرحا  قدم  كما  املعلومات،  وتكنولوجيا  احلاسوب 
ك��ام��ال ح���ول م��س��اب��ق��ة ك���أس ال��ع��ال��م ف���ي احل��وس��ب��ة 
واإلن���ت���رن���ت، وب��ط��ل ال��ع��ال��م ف���ي ب��رن��ام��ج��ي ال����ورد 
املسابقة،  ف��ي  االش��ت��راك  طريقة  حيث  م��ن  واالك��س��ل 
واجلوائز التي سيقدمها مركز تكنولوجيا املعلومات 
واالت���ص���االت ل��ل��ف��ائ��زي��ن ب��امل��س��اب��ق��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
العالم، وفي ختام الورشة  الوطني أو على مستوى 
واستفساراتهم  احلضور  أسئلة  على  فحل  أ.  أج��اب 

حول املسابقة. 

ورشة عمل حول مسابقة كأس العالم للحوسبة
واإلنترنت وبطل العالم في برنامجي الورد واالكسل

تنظيم رحلة علمية لسوق فلسطني لألوراق املالية

ورشة عمل بعنوان "املخدرات وأثرها على الصحة النفسية واالجتماعية"
نشاطات وفعاليات منطقة رام الله والبيرة التعليمية
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رئيس  عمرو  يونس  الدكتور  األستاذ  رعاية  حتت   
ج��ام��ع��ة ال���ق���دس امل��ف��ت��وح��ة، ن��ظ��م��ت م��ن��ط��ق��ة ط��ول��ك��رم 
في  ""اجل����ودة  ع��ن��وان  حت��ت  علمية  ن���دوة  التعليمية 
التعليم"، ألقاها األستاذ سالمة سالم، نهاية آب املاضي، 
في قاعة االجتماعات، ومبشاركة املشرفني األكادمييني 

املتفرغني وغير املتفرغني في املنطقة التعليمية.
للدكتور  ترحيبية  بكلمة  ال��ن��دوة   أع��م��ال  افتتحت   
فيصل عمر مدير املنطقة التعليمية، مشيراً إلى أن هذه 
اإلستراتيجية  اخل��ط��ة  متطلبات  ضمن  ت��أت��ي  ال��ن��دوة 
املعارف  تعزيز  تستهدف  وال��ت��ي  اجلامعة،  ف��ي  امل��ق��رة 
واالجت�����اه�����ات ال���ت���رب���وي���ة احل���دي���ث���ة ل�����دى امل��ش��رف��ني 
السنوي  الندوات  برنامج  تنفيذ  خالل  من  األكادمييني 

املعتمد حسب اخلطة.
من جانبه قدم األستاذ سالمة سالم عرضاً تفصيلياً 
حول االهتمام مبفهوم نظام اجلودة الشاملة في العملية 
في  محوريا  اجتاها  تشكل  أصبحت  وأنها  التعلٍيمية، 
في  خاصًة  التعليمية   واملؤسسات  التعليمي  اجلانب 
إلى  مشيراً  وحتسينه،  وت��ط��وي��ره  األداء  تقومي  مجال 
برئيسها  ممثلة  املفتوحة  القدس  جامعة  إدارة  اهتمام 
اجل��ودة،  نظام  بتطبيق  عمرو  يونس  الدكتور  األستاذ 
التي  اليابانية  ال��دارس��ة  إل��ى  اخل��ص��وص  ب��ه��ذا  م��ن��وه��اً 
أن  إل��ى  توصلت  والتي  األكادميية  البوابة  على  وردت 
جامعة القدس املفتوحة منوذج ناجح في العالم العربي 
املجاالت،  جميع  في  الشاملة  اجل��ودة  نظام  تطبيق  في 
مجال  ف��ي  ونصائح  اس��ت��ش��ارات  اجلامعة  قدمت  حيث 

إنتاج مواد تعليمية للمؤسسات األكادميية العربية.
 وأش��ار سالم إلى كيفية حتقيق اجل��ودة في املجال 
ل���دى جميع  اجل����ودة  ث��ق��اف��ة  ن��ش��ر  م��ن خ���الل  التعليمي 

اختتام دورة متخصصة  في اإلرشاد التربوي
املستمر  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��رن��ام��ج  اخ��ت��ت��م 
في  تطبيقية  م��ه��ارات   ( دورة  فعاليات 
استمرت  وال��ت��ي   ،  ( ال��ت��رب��وي  اإلرش����اد 
ب��واق��ع 25 س��اع��ة تدريبية  ش��ه��را ك��ام��ال 
من  متدربا  وعشرين  أربعة  فيها  ش��ارك 
الطلبة واخلريجني ومن املجتمع احمللي. 
ال��دورة التي حاضر فيها   وقد ركزت 
على  احل��اص��ل  ع���وض  حسني  ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��وراه في اإلرش���اد التربوي  درج��ة 
والنفسي واملشرف األكادميي في منطقة 
طولكرم التعليمية، ركزت على املهارات 
وخاصة  التربوي،  ل��إرش��اد  التطبيقية 
م���ه���ارات إج�����راء امل���ق���اب���الت اإلرش���ادي���ة 

التربوية كحاالت دراسية متت  املشكالت  الدورة مناذج من  تناولت  املختلفة، وقد  اإلرشادية  للنظريات  التربوية  والتطبيقيات 
لكافة  تقدموا المتحان شامل  الذين  للمشاركني  الشهادات  الدورة مت منح  نهاية  لها، وفي  اإلرشادية  مناقشتها واقتراح احللول 
قسم  منسق  الدلق  إبراهيم  املهندس  فيها  شارك  احتفالية   أجواء  في  ال��دورة،  أثناء  تلقوها  التي  والتطبيقية  النظرية  املعلومات 

التعليم املستمر في املنطقة التعليمية واملدرب الدكتور حسني عوض.

استضافة يوم للتوظيف الوطني
حصرية  وبرعاية  العامة  للعالقات  إكسبيرت  مؤسسة  مع  وبالتعاون  التعليمية  طولكرم  منطقة  استضافت 
قبل   فعالة من  التعليمية، ومبشاركة  للتوظيف في حرم اجلامعة /منطقة طولكرم  يوما وطنيا  للوطنية موبايل، 

مؤسسات وطنية وطلبة خريجني في مناطق الشمال الفلسطيني.
رباح  جمال  واألستاذ  احملافظ،  نائب  السعيد  جمال  السيد  من  كل  الوطني  التوظيف  يوم  فعاليات  افتتح  وقد 
املساعد األكادميي واإلداري، والسيد مكسيم صنصور مدير العالقات العامة في الوطنية موبايل، والسيد محمود 

نور مسؤول وحدة التوظيف في اجلامعة، وجمع غفير من مختلف املؤسسات املشاركة واحمللية.
وشهد يوم التوظيف مشاركة فعالة من قبل املؤسسات الوطنية الفلسطينية، حيث شاركت فيه الشركة الوطنية 
الفلسطينية موبايل، وشركة املشرق للتأمني، وشركة فلسطني للتأمني، ومؤسسة هيئة الياسر، ومؤسسة شعاع، 
للتكنولوجيا  الزيبادي  ومركز  الرفاه،  وبنك  العربي،  والبنك  الشبابي،  شارك  ومنتدى  فلسطني،  دواج��ن  وشركة 

واالتصاالت، وشركة َبور سكاي، وشركة مزايا، ومؤسسة اكسبيرت للعالقات العامة.
وشهد يوم التوظيف الوطني إقباال كبيرا من قبل الطلبة اخلريجني من مختلف التخصصات في مناطق الشمال، 
والتي اشتملت فعالياته على عقد لقاءات مع الطلبة اخلريجني واملتوقع تخرجهم من طلبة القدس املفتوحة وجامعتي 

النجاح و العربية األمريكية.
وفي ختام فعاليات هذا اليوم أقيم حفل غذاء، أعقبه كلمات ممثلي املؤسسات التي ساهمت في تنظيم وترتيب هذا 
اليوم، وحتدث نائب احملافظ عن دور القطاع اخلاص في استيعاب اخلريجني، وشدد على الدور االستثماري الذي 
يجب أن تقوم به مؤسسات القطاع اخلاص، مضيفا بهذا اخلصوص إلى دور السلطة الوطنية في تهيئة الظروف 

البيئية االستثمارية عبر سنها للقوانني، وتوفير األمن.
من جانبه نقل رباح حتيات السيد رئيس اجلامعة، حيث اعتذر عن عدم متكن السيد مدير املنطقة التعليمية من 
احلضور بسبب وجوده خارج احملافظة، ثم وجه شكره إلى السادة في مؤسسة اكسبيرت اجلهة املنظمة، والوطنية 
موبايل الراعي احلصري، والشركات املشاركة، كما نوه رباح الى دور دائرة شؤون الطلبة في متابعة اخلريجني 
من خالل إنشاء وحدة توظيف اخلريجني، مبينا دورها في متابعتها املتواصلة عبر توفير دورات تدريبية، وإيجاد 

فرص عمل لهم.
 ب��دوره حتدث صنصور عن شكل العالقة اآلخ��ذة بالتطور مع اجلامعة، مشيرا في هذا اخلصوص إلى أن هذا 
من  العديد  أعربت  حيث  الوطني،  التوظيف  يوم  جناح  في  تفاؤله  إلى  أشار  كما  اجلامعة،  مع  األول  ليس  النشاط 
الترددات  تسلمها  حلظة  موبايل  الوطنية  أن  إلى  نوه  كما  اخلريجني،  بعض  الستيعاب  استعدادها  عن  الشركات 
الشركة تخطط  أن  إلى  بهذا اخلصوص  الشركة، مضيفا  استيعابها ملوظفني جدد في  الالزمة، ستوسع من هامش 

حتى اللحظة، الستيعاب أكثر من 650 موظفا.
توزيع  الى  إضافة  الوطني،  التوظيف  يوم  في  املشاركة  املؤسسات  على  تقديرية  شهادات  توزيع  مت  ذلك  بعد 
التوظيف، حيث تسلم األستاذ جمال رباح  التي ساهمت في تنظيم وإعداد يوم  املؤسسات  التقديرية على  الدروع 

واألستاذ مصطفى طقاطقة نيابة عن اجلامعة الدرع  وشهادة التقدي. 
كما متَّ اطالق املوقع االلكتروني اخلاص بيوم التوظيف الوطني www.careerday.ps   ، وذلك ملتابعة اخبار 

اخلريجني والشركات املشتركة في هذا اليوم.

ورشة عمل حول الدور الرقابي  لألحزاب السياسية واملجتمع املدني
دور   " بعنوان  عمل  ورش��ة  التعليمية،  طولكرم  منطقة  في  العامة  العالقات  مع  وبالتعاون  املدني  امللتقى  مؤسسة  نظمت 
األحزاب السياسية ومؤسسات املجتمع املدني في الرقابة على مؤسسات النظام السياسي"، بداية حزيران املاضي، شارك فيها 

عدد من ممثلي األحزاب والفصائل في احملافظة، إضافة إلى املشاركة الفعالة من قبل مجلس الطلبة.
وقد افتتح الورشة األستاذ رائد القاروط موظف العالقات العامة، بكلمة ترحيبية باسم أسرة اجلامعة، مؤكداً الدور التنموي 
للجامعة داخل املجتمع احمللي الذي تعيش فيه، مشيراً إلى أن اجلامعة تسعى جاهدة ألن تكون إحدى الركائز األساسية باجتاه 
ودورات  عمل  وورش��ات  لندوات  استضافتها  وحتى  وتنفيذها  تنظيمها  خالل  من  وذل��ك  وتطويره،  الفلسطيني  املجتمع  تنمية 

تدريبية ومؤمترات علمية تستهدف مختلف شرائح املجتمع.
املجتمع  السياسية وفاعلية مؤسسات  الرقابي لألحزاب  الدور  أهمية  إلى  الورشة،  املصيعي ميسر  أشار تيسير  من جانبه 
الواجب توفرها لتحقيق رقابة فعلية تضمن للمواطن  الوسائل واألدوات  السياسي، مبينا في ذلك مختلف  النظام  املدني داخل 
بها، مقدماً شرحا وافيا حول طبيعة وخصائص كل نظام ومدى  املعمول  االنتخابية  النظم  إلى  أش��ار   الفلسطيني حقوقه، كما 
التزامها   وض��رورة  املنتخبة،  الشخصيات  بها  تتحلى  أن  يفترض  التي  املسؤولية  روح  إلى  منوهاً  الفلسطيني،  للواقع  مالءمته 

بتمثيل جمهورها الناخب.
النقاش،  وتركزت معظم املداخالت واالستفسارات حول: طبيعة النظم االنتخابية، وأهمية  في نهاية الورشة مت فتح باب 

وجود ثقافة سياسية مساندة، والتزام األحزاب السياسية بدورها الرقابي ومدى فاعلية مؤسسات املجتمع املدني في املجتمع.

املنطقة تستقبل رئيس ديوان 
الرقابة املالية واإلدارية 

محمود  الدكتور  التعليمية  طولكرم  منطقة  استقبلت 
أبو الرب رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية في السلطة 
مدير  السيد  استقباله  ف��ي  وك���ان  الفلسطينية،   الوطنية 
املنطقة التعليمية الدكتور فيصل عمر واملساعد األكادميي 
األك��ادمي��ي��ني  م���ن  ال���زم���الء  ب��ع��ض  ال���ى  إض���اف���ة  واإلداري، 

واإلداريني.
املرافق،  الرقابة ووف��ده  دي��وان  د. عمر برئيس  ورحب 
الدكتور  األستاذ  اجلامعة  رئيس  السيد  حتيات  إليه  ناقال 
يونس عمرو، ومتمنيا له كل النجاح والتوفيق في زيارتهم 
حمل��اف��ظ��ة ط��ول��ك��رم، ب��ع��د ذل���ك ق���دم ال��س��ي��د م��دي��ر املنطقة 
التعليمية  املنطقة  مرافق  ح��ول  مفصال  عرضا  التعليمية 
وأطقهما األساسية، مؤكداً على األداء املتطور واملتميز الذي 

حتققه اجلامعة من حيث النوع  والكم.
بالشكر  حديثه  الرب  أبو  محمود  د.  استهل  جانبه  من 
اجلزيل على االستقبال معبرا في الوقت نفسه عن سعادته 
بزيارة املنطقة التعليمية، مشيراً إلى شكل العالقة الواجبة 
وسوق  جانب،  من  والتخصصات  األكادميية  البرامج  بني 
هذه  جناح  اعتبر  حيث  آخ��ر،  جانب  من  ومتطلباته  العمل 
العالقة نقطة ارتكاز أساسية في العمل الرقابي املستقبلي 
اإلنتاج  مبستوى  ال��رب  أب��و  د.  أش��اد  كما  اجلامعات،  على 
اخلريجني،  مستوى  على  اجل��ام��ع��ة  حتققه  ال���ذي  ال��ع��ال��ي 
ل��ه ممن  امل��راف��ق  ال��وف��د  مسترشدا ف��ي ذل��ك ببعض أع��ض��اء 
ت��خ��رج��وا م��ن ج��ام��ع��ة ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة، وال��ذي��ن عكسوا 
في  اجلامعة  تبذله  ال��ذي  املتميز  واألداء  الطيبة  ال��ص��ورة 
كما  لديها،  اخلريجني  مستوى  وتعزيز  األداء  رفعة  سبل 
اجلامعة،  لدى  اجل��ودة  بدائرة  إعجابه  ال��رب  أبو  د.  سجل 

معتبرا إياها حاجة مهمة لضمان األداء اجليد والسليم.

مقاييس  من���اذج  إل���ى  وت��ط��رق  التعليم،  ف��ي  ال��ع��ام��ل��ني 
إدارة  ) رقابة اجل���ودة، ضمان اجل���ودة، نظام  اجل��ودة 
اجلودة، إدارة اجلودة الشاملة(، وأخيرا، إلى العوامل 
التي تفرق بني اإلدارة الفاعلة للجودة الشاملة واإلدارة 
اجل���ودة،  ن��ظ��ام  تطبيق  ف��ي  امل��دي��ر  ودور  الفاعلة  غير 

اجلودة  نظام  تطبيق  على  املترتبة  والنتائج  والفوائد 
ف��ي م��ج��ال ال��ت��ع��ل��ي��م، ف��ي ن��ه��اي��ة ال���ن���دوة، مت ف��ت��ح ب��اب 
النقاش للسادة املشاركني، حيث قدمت بعض املداخالت 
واملالحظات القيمة والبناءة التي أثرت النقاش، ورفعت 

من مستواه وجودته.

تنظيم ندوة حول اجلودة في التعليم
نشاطات وفعاليات منطقة طولكرم التعليمية
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حت��ت رع��اي��ة األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ي��ون��س ع��م��رو، نظمت 
املتفوقني،  للطلبة  تكرمييا  التعليمية حفالً  منطقة طوباس 
بحضور كل من عقاب دراغمة رئيس بلدية طوباس، واياد 
ال��ت��رب��ي��ة والتعليم ف��ي ط��وب��اس، وح��س��ام  أب���و ع���رة م��دي��ر 
الغفور  عبد  نضال  د.  طوباس،  محافظ  عن  ممثالً  دراغمة 
قسم  رئيس  كايد  وحيدر  التعليمية  طوباس  منطقة  مدير 
شؤون الطلبة واملشرفني األكادمييني العاملني في اجلامعة 

وذوي املتفوقني وجمع غفير من الطلبة.
وب���دأ االح��ت��ف��ال ب��ت��الوة آي���ات ع��ط��رة م��ن ال��ذك��ر احلكيم 
ال��وق��وف  ذل��ك  الفلسطيني، وت��ال  ال��وط��ن��ي  ال��س��الم  وع���زف 

دقيقة صمت وقراءة الفاحتة على أرواح الشهداء.
وفي كلمته التي ألقاها د. عبد الغفور نيابة عن الدكتور 
عمرو رئيس اجلامعة، نقل خاللها للحضور حتيات رئيس 
التفوق  أن  إلى  مشيراً  تفوقهم،  للمتفوقني  وبارك  اجلامعة 
جهود  اجل���ه���ود،  م��ن  ال��ع��دي��د  ل��ت��ض��اف��ر  نتيجة  إال  ي��أت��ي  ال 
تخطيتهم  وبحسن  وعزميتهم  وإصرارهم  أنفسهم  الطلبة 

استطاعوا التفوق وأثبتوا جدارتهم.
اإلداري�����ة  بهيئتيها  امل��ت��م��ث��ل  اجل��ام��ع��ة  ب����دور  وأش�����اد 
اإلب��داع  ال��دارس��ني نحو  التي عملت على دف��ع  واألك��ادمي��ي��ة 
مؤسسات  ودور  املتفوقني  ذوي  ب���دور  مشيداً  وال��ت��ف��وق، 
امل��ج��ت��م��ع احمل��ل��ي ال��رس��م��ي��ة وال��ش��ع��ب��ي��ة ف��ي ت��ق��دمي دعمها 

للجامعة.
العلم في  أهمية  أكد رئيس بلدية طوباس على  ب��دوره 

نظمت منطقة طوباس احتفاالً  ملناسبة اختتام فعاليات 
مدار  على  نظم  الذي  نستطيع'،  معا  التعليمي'  املعسكر 
والتعليم  التربية  مديرية  م��ع  بالتعاون  أسابيع  أرب��ع��ة 
واملؤسسة الفلسطينية للتنمية والدميقراطية 'الطريق'.  
األملانية،  املدرسة  في  أقيم  الذي  االحتفال  في  وش��ارك 
للتنمية  الفلسطينية  امل��ؤس��س��ة  رئ��ي��س  ع����واد  أب���و  ع��ل��ي 
مدير  الغفور  عبد  ن��ض��ال  د.  'ال��ط��ري��ق'،  والدميقراطية 
محافظ  ممثل  صالحات  محمد  التعليمية،  طوباس  منطقة 
أبو  رائ��د  طوباس،  بلدية  رئيس  دراغمه  عقاب  طوباس، 
غربية مدير العالقات العامة في الشرطة، جالل خضيري 
احلضور  م��ن  غفير  وحشد  نستطيع'  'معا  مخيم  مدير 

والطلبة.
وأشار خضيري إلى أن هذا املخيم األكادميي الترفيهي 
طمون  عقابا،  وه��ي  احملافظة  م��ن  م��واق��ع  ث��الث��ة  أق��ي��م  في 
الصف  طلبة  في  تتمثل  املستهدفة   الفئة  وأن  وط��وب��اس، 
املخيم اشتملت على برنامج  أن  فعاليات  اخلامس، مبينا 
ت��ع��ل��ي��م��ي ف���ي م��ب��اح��ث ال��ل��غ��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة واإلجن��ل��ي��زي��ة 
والرياضيات إلى جانب فقرات وفعاليات ترفيهية متعددة، 
املشروع  ه��ذا  تنفيذ  على  القائمني  جميع  بجهود  مشيداً 
القادم ليشمل مواقع أخرى،  العام  الذي سيمتد على مدار 
انبثق هذا املخيم عبر  التي  املفتوحة  القدس  سيما جامعة 

املشروع الذي تنفذه اجلامعة أصدقاء املدرسة.
من  ال��ذي  النشاط  بهذا  الغفور  عبد  أش��اد  ناحيته  من 
الطلبة وإكسابهم  العمل اجلماعي لدى  شأنه تقوية روح 
مهارات التعامل الصفي، وذلك بأشراف وتوجيه املشرفني 
على املخيم، مبيناً أن املخيم عمل على  إكساب عدد من طلبة 
مهارة  وطالبة،  طالبا  الستني  قرابة  عددهم   بلغ  اجلامعة 
التدريب العملي في مجاالت عدة، األمر الذي ينسجم مع  
مثمناً  اجل��ام��ع��ة،  ف��ي  والتوظيف  ال��ت��دري��ب  أه���داف وح���دة 
جهود مؤسسة الطريق التي كان لها الدور في إخراج هذا 

النشاط إلى النور عبر دعمها وتبنيها له.
هذا  تنفيذ  على  القائمني  ج��ه��ود  على  دراغ��م��ه  وأث��ن��ى 
املشروع الذي استهدف شريحة من طلبة احملافظة، مبينا 
أن من شأن هكذا أنشطة أن تنعكس إيجابا على شخصية 
تطال  بأن  أمله  عن  معبراً  وسلوكياتهم،  وأدائهم  األطفال 
هذه األنشطة في األعوام القادمة العدد األكبر من األطفال 
الوطنية  الوحدة  عمت  وقد  املستقبل،  أمل  ميثلون  كونهم 

أرجاء الوطن.
 وف��ي كلمة احمل��اف��ظ��ة، ش��دد ص��الح��ات على ض��رورة 
مؤكدا  املستقبل،  أم��ل  يشكلون  ال��ذي��ن  باألطفال  االهتمام 

نظمتها منطقة طوباس التعليمية 
بالتعاون مع مركز الشهيد صالح خلف

دورة مهارات إدارية ومجتمعية 
ض��م��ن ب��رن��ام��ج إع����داد ال��ق��ي��ادات ال��ش��اب��ة، نظم 
التعليمية  الطلبة في منطقة طوباس  قسم شؤون 
الشهيد ص��الح خلف إلع��داد  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال��ق��ادة ال��ش��ب��اب،  دورة ب��ع��ن��وان م��ه��ارات إداري���ة 
ومجتمعية، استفاد منها   دارس ودارسة من كافة 
ال��ت��خ��ص��ص��ات، وت��رك��زت م��واض��ي��ع ال����دورة ح��ول 
بناء  وطرق  التخطيط  وأهميتها،  مفهومها  اإلدارة 
االتصال  وم��ه��ارات  اجلماعة  مفهوم  العمل،  فريق 

والتواصل، وكتابة التقارير.
 وأش����ار م����روان وش��اح��ي م��دي��ر م��رك��ز الشهيد 
صالح خلف إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن اخلطة 
ال��ش��ب��اب  وزارة  وض��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
والرياضة للنهوض بالواقع الشبابي في فلسطني، 
الفئات  إقباال من جميع  املركز يشهد  أن  إلى  منوهاً 

الشابة لالستفادة من مثل هذه الدورات.
 وم���ن ج��ان��ب��ه أش����ار ح��ي��در ك��اي��د رئ��ي��س قسم 
ش����ؤون ال��ط��ل��ب��ة إل���ى أن ه���ذه ال�����دورة ت��ه��دف إل��ى 
املواهب  بتنمية  واالهتمام  الطالب  شخصية  صقل 
أخرى  دورات  هناك  أن  وأكد  للدارسني،  والطاقات 
صالح  الشهيد  مركز  مع  بالتعاون  تنظيمها  سيتم 
أخ��رى  وم��ه��ارات  م��ع��ارف  تنمية   تستهدف  خلف 

للدارسني.
وأشار عبد الله برهم مدير البرامج و األنشطة 
في مركز الشهيد صالح خلف إلى أن الدورة استمرت 
ألربعة  أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، وأنها تأتي 
كنتيجة حتمية للتعاون القائم بني جامعة القدس 
الثالثة  ال��دورة  أنها  إلى  مشيراً  واملركز،  املفتوحة 
التي تعقد بالتعاون مع منطقة طوباس التعليمية، 
باملواضيع  للدارسني  البالغ  االهتمام  على  يدلل  ما 
املؤسسات  جميع  داعيا  لهم،  ومالءمتها  املطروحة 
من  االستفادة  إلى  واألندية  والشبابية  التعليمية 

اخلدمات التي يقدمها املركز .

في  ال��ب��ارز  اجلامعة  ب���دور  مشيداً  واألمم،  الشعوب  ب��ن��اء 
في  الوحيدة  اجلامعة  أنها  إل��ى  مشيراً  ط��وب��اس،  محافظة 

احملافظة.
القدس  جامعة  أن  إل��ى  والتعليم  التربية  مدير  وأش��ار 
املفتوحة قامت على مدار السنوات السابقة برفد مديريات 
األكفاء،  باملعلمني  كافة  احملافظات  في  والتعليم  التربية 
معتبراً أن مستوى خريجي جامعة القدس املفتوحة أصبح 
منافساً ومتميزاً بالنسبة خلريجي اجلامعات الفلسطينية 

والعربية، متمنياً للمتفوقني التقدم والنجاح.
من جهته أشار كايد إلى الدور الذي تلعبه أقسام شؤون 
تعمل  ح��ي��ث  ال��دراس��ي��ة،  وامل���راك���ز  التعليمية  امل��ن��اط��ق  ف��ي 
بالصقل،  وتتعهدها  الطلبة  وم��واه��ب  ط��اق��ات  إب���راز  على 
شؤون  قسم  نظمها  التي  الالمنهجية  األنشطة  إلى  مشيراً 
الطلبة في منطقة طوباس التعليمية، مقدماً شكره جلميع 
خريجي  استيعاب  على  عملت  ال��ت��ي  املجتمع  م��ؤس��س��ات 

اجلامعة وتدريبهم.
الطلبة  كلمة  أل��ق��ى  أح��م��د جبر  ب��س��ام  امل��ت��ف��وق  ال��ط��ال��ب 
امل��ت��ف��وق��ني، ش��ك��ر خ��الل��ه��ا ج��ه��ود رئ��اس��ة اجل��ام��ع��ة وإدارة 
وطالب  ومشرفيها،  ب��اداري��ي��ه��ا  ممثلة  التعليمية  املنطقة 
وزارة التربية والتعليم العالي باعتماد برنامج الدراسات 
ضرورة  أصبح  كونه  املفتوحة،  القدس  جامعة  في  العليا 
طالب  كما  عامة،  الفلسطينية  اجلامعات  خلريجي  ملحة 

بتوفير منح الدراسات العليا للمتفوقني في اجلامعة.

اجلامعة في طوباس تكرم طلبتها املتفوقني

بتالوة  التسجيل  قسم  رئيس  قام  االحتفال  ختام  وفي 
واملنح  التقديرية  الشهادات  لهم  وقدمت  املتفوقني،  أسماء 
ال��دراس��ي��ة وه��داي��ا رم��زي��ة، وأش���ار ج��ه��اد ربايعة املساعد 

الرعاية  تقدمي  ض��رورة  إلى  االحتفال  عرافة  خالل  اإلداري 
املنح  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  تخرجهم  بعد  للمتفوقني  العلمية 

الدراسية لهم.

الالمنهجية  األن��ش��ط��ة  ج��م��ي��ع  ت��ش��ت��م��ل  أن  ض�����رورة  ع��ل��ى 
والتضحية  االنتماء  مفاهيم  على  األط��ف��ال  تستهدف  التي 
هم  وألنهم  املستقبل  أمل   ميثلون  كونهم  للوطن،  وال��ف��داء 
ضرورة   على  مشدداً  املستقبل،  في  الوطن  سيقودون  من 
الوطنية   والثقافة  الوعي  ونشر  للوطن،  االنتماء  تعميق  
واألكادميية  التعليمية  البرامج  عبر  وذلك  الفئة،  هذه  لدى 

والالمنهجية كافة.    
اهتماما  تولي  الطريق  مؤسسة  أن  إل��ى  ع��واد  وأش���ار   
كونهم  أنشطتها،   عبر  وال��ش��ب��اب  األط��ف��ال  بفئتي  خ��اص��ا 
يعدون أداة النضال الفلسطيني واحد مقوماته األساسية، 
موضحا أن مؤسسة الطريق وصلت إلى مستوى ترجم فيه 
الطلبة  ع��واد  وحيا  عاملي،  مستوى  على  الفلسطيني  الفهم 
املشاركني في هذا املخيم وطالبهم بضرورة االنتماء والوفاء 

للشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وفئاته.
 أوض����ح ع����واد ب���ان م���ش���روع 'م��ع��ا ن��س��ت��ط��ي��ع' ال���ذي 
للعديد  بداية   إال  ه��و  م��ا  احمل��اف��ظ��ة،  ه��ذه  ف��ي  بدايته  كانت 

باألطفال  تهتم  أن  شانها  من  التي  املستقبلية  املشاريع  من 
والشباب وتنميهم.

في  املخيم  لعبه  ال���ذي  امل��ه��م  ل��ل��دور  غربية  أب��و   ون���وه 
املنخرطني  والزهرات  األشبال  لدى  املسؤولية   روح   رفع 
استعدادا  الشرطة  ل��دى  أن  مبيناً  املختلفة،  فعالياته  ف��ي 
والتثقيف  التوعية  لنشر  أنشطه،  هكذا  مع  للتعاون  كامال 
آفة  من  والتوعية  املرورية  كالتوعية  عديدة،   مجاالت  في 
لدى  األمنية  الثقافة  مباديء  وتوضيح  ولنشر  املخدرات، 
موضحاً  الفلسطينية،  الدولة  عماد  تشكل  التي  الفئة  هذه 
أن األمن حاجة طبيعية لإنسان، وحاجة مستمرة ودائمة 
له، وليست حاجة وقتية، مشدداً على  ضرورة التعاون ما 
بني املواطن وأجهزة الشرطة ليعم األمن واالستقرار  فئات 

املجتمع كافة.
وتخلل االحتفال العديد من الفقرات الفنية والترفيهية 
لألنشطة  معرض  افتتاح  مت  كما  املخيم،  أطفال  أداها   التي 

التي نفذها األطفال على مدار األيام التي أقيم فيها املخيم.

منطقة طوباس التعليمية حتتفل
بانتهاء فعاليات املعسكر التعليمي "معا نستطيع"
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للطلبة  ت��ك��رمي��ي��ا  ح��ف��ال  التعليمية  ج��ن��ني  منطقة  نظمت 
بحضور  اجل��ام��ع��ة،  ح��رم  ف��ي  النشاطات  ق��اع��ة  ف��ي  املتفوقني 
احملافظ  ومساعد  التعليمية،  املنطقة  مدير  الرب  أبو  هاني  د. 
من  كل  مديري  إلى  باإلضافة  األمنية،  األجهزة  قادة  من  وعدد 
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، بنك فلسطني احملدود، والبنك 
من  وعدد  جنني،  في  جوال  معرض  ومدير  العربي،  اإلسالمي 
أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية، وحشد من ذوي الطلبة 

املتفوقني. 
وب����دأت ف��ق��رات االح��ت��ف��ال ب��ت��الوة آي���ات ع��ط��رة م��ن ال��ذك��ر 
الفاحتة  ق��راءة  ثم  ومن  الفلسطيني  الوطني  والنشيد  احلكيم 

على أرواح الشهداء. 
وهنأ د. أبو الرب املتفوقني على تفوقهم وحثهم على املزيد 
احلقيقي،  والتطوير  التغيير  أس��اس  العلم  الن  االجتهاد  من 
ونوه إلى أن جامعة القدس املفتوحة دأبت على تكرمي الطلبة 
امل��ت��ف��وق��ني ف��ي ك��ل ف��ص��ل دراس����ي لتشجيعهم ع��ل��ى امل��زي��د من 
وهو  م��ادي  األول  بشقني،  التكرمي  ه��ذا  وان  واإلب���داع،  التفوق 
معنوي  واآلخ��ر  الدراسية،  الرسوم  كامل  من  املتفوقني  إعفاء 

وفد ايطالي يزور املنطقة
اإليطالية منطقة جنني   )Nexus( زار وفد من مؤسسة
التعليمية والتقى مديرها د. هاني أبو الرب واملساعد اإلداري 
اخلالق،  عبد  اش��رف  العامة  العالقات  ومنسق  صالح  عماد 
بجامعة  املتعلقة  ال��ت��ط��ورات  آخ��ر  على  اط��الع��ه��م  مت  حيث 

القدس املفتوحة، ومنطقة جنني التعليمية بشكل خاص.
اإلقبال  ح��ول  الضيف  ال��وف��د  ألع��ض��اء  ش��رح  تقدمي  ومت 
والتخصصات  اجلامعة،   في  ال��دراس��ة  على  للطلبة  الكبير 
التي توفرها تلبية حلاجات كل شرائح املجتمع الفلسطيني، 
القائمة على توفير  املفتوحة  فلسفة اجلامعة  إلى  باإلضافة 
العمر  النظر عن  الدارسني بغض  إلى  العالي  التعليم  فرص 

أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي.
اإلسرائيلي  احلصار  آث��ار  ص��ورة  في  الوفد  وض��ع  ومت   
والوضع االقتصادي على الطلبة واجلامعة، كما مت التطرق 
كبيراً على  إلى مشكلة األبنية املستأجرة والتي تشكل عبئاً 
أن  الرب  أبو  د.  د. أضاف  الصدد أوضح  اجلامعة، وفي هذا 
اجلامعة تقترب من إنهاء مشكلة األبنية املستأجرة من خالل 
إلقامة  دومن��ًا   )  17  ( مساحتها  ارض  قطعة  على  احلصول 
أفضل  تعليمية  بيئة  يوفر  ال��ذي  األم��ر  للجامعة  دائ��م  مبنى 

للطلبة والعاملني على حد سواء. 
على  واطلعوا  املكتبة  أقسام  في  الوفد  أعضاء  وجت��ول 
مدى التطور الذي وصلت إليه من حيث كمية الكتب واملراجع 
دعمت  التي  هي   )Nexus( مؤسسة  وان  سيما  ونوعيتها، 
مشروع املكتبة ملنطقة جنني التعليمية، كما مت اطالعهم على 
بعض النواقص في املراجع واملوسوعات التي تخدم الطلبة، 

من اجل املساهمة في توفيرها.
مبدى  إعجابه  الضيف  الوفد  أب��دى  ال��زي��ارة  نهاية  وف��ي 
إلى  شكره  ق��دم  كما  املكتبة،  في  واملستمر  احلاصل  التطور 
باجلامعة  اخل��اص��ة  ب��امل��راف��ق  االه��ت��م��ام  على  املنطقة  إدارة 
وخصوصاً املكتبة، وحرصها على تطوير اجلامعة واالرتقاء 

بسمعتها األكادميية، وتوفير بيئة أفضل للدارسني.    

ف��رع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  التعليمية  ج��ن��ني  منطقة  ع��ق��دت 
ال��ش��م��ال ل��إغ��اث��ة ال��زراع��ي��ة ورش���ة ع��م��ل ح���ول تخصص 
القدس  جامعة  في  مرة  ألول  يطرح  الذي  الريفية  التنمية 
الرب مدير منطقة  أبو  د. هاني  املفتوحة، بحضور كل من 
اإلغ��اث��ة،  ف���رع  م��دي��ر  األح��م��د  س��ام��ر  ود.  التعليمية  ج��ن��ني 
العاملة  احمللية  املؤسسات  ممثلي  من  عدد  إلى  باإلضافة 
في  واإلداري���ني  األكادمييني  من  وع��دد  جنني،  محافظة  في 

اجلامعة وحشد من الطلبة. 
وافتتح الورشة د. أبو الرب مرحبا باحلضور وبالطلبة 
اخل��ص��وص،  وج��ه  على  باجلامعة  التحقوا  ال��ذي��ن  اجل���دد 
اجلامعية،  دراس��ت��ه��م  ف��ي  وال��ن��ج��اح  ال��ت��ف��وق  ل��ه��م  متمنيا 
تناسب  تخصصات  اختيار  ض���رورة  إل��ى  إي��اه��م  وم��رش��دا 
ث��م اس��ت��ع��راض  ال��ع��ل��م��ي،  ق��درات��ه��م وم��س��ت��وى حتصيلهم 
املفتوحة  القدس  جامعة  في  حصل  الذي  التطور  مستوى 
جامعة  أن  وأض��اف  واإلداري،  األك��ادمي��ي  املستويني  على 
املفتوحة لن تدخر جهدا في سبيل تطوير قدراتها  القدس 
من  يطور  أن  شأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  تقدمي  اج��ل  م��ن  وإمكاناتها 
التنمية  تخصص  طرح  ويأتي  لطلبتها،   العلمي  املستوى 
الريفية ف��ي ه��ذا اإلط����ار، م��ن اج��ل فتح آف���اق ج��دي��دة أم��ام 
امل��ج��االت  شتى  وف��ي  العمل  س��وق  ف��ي  ل��الن��خ��راط  الطلبة 

األكادميية واملهنية.

تخريج دورة في برنامج الشامل للمحاسبة
التعليمية  جنني  منطقة  في  املستمر  التعليم  مركز  عقد 
دورة تدريبية في إدارة احلسابات لطلبة تخصص احملاسبة 
البرنامج  على  التعرف  آليات  ال��دورة  وتناولت  اخلريجني، 
احملاسبي احملوسب والذي يعرف باسم  )برنامج الشامل( 

وهو مصمم من قبل شركة اإلسراء للبرمجة والكمبيوتر.
وهدفت الدورة إلى تدريب الطلبة على كيفية استخدام 
مجال  ف��ي  معلوماتهم  وإث���راء  محاسبية،  بيانات  وإدخ���ال 
احملاسبية  بالبرامج  إمل��ام  لديهم  يكون  وحتى  احملاسبة، 

احملوسبة بعد تخرجهم من اجلامعة .
ال��دورة لتدريبات عملية في عدة  وقد خضع الطلبة في 
مجاالت أهمها: إضافة حسابات جديدة إلى دليل املستخدم، 
فرز  آليات  على  والتعرف  جديدة،  بنوك  حسابات  وإضافة 
املخزون والزبائن املختلفة، باإلضافة إلى  تعريف املخزونني 
تدرب  كما  واملتلقاة،  املقدمة  واخلدمات  والفرعي  الرئيسي 
الطلبة على إدخال مختلف أنواع احلركات املالية من قبض 
واملشتريات  املبيعات  فواتير  إدخ��ال  على  ع��الوة  وص��رف، 
والواردة  الصادرة  الشيكات  معاجلة  وكيفية  ومردوداتها، 

واستخراج مختلف أنواع التقارير .  
تخصص  خلريجي  مجاناً  كانت  ال���دورة  ه��ذه  أن  يذكر 
ب��واق��ع 20 ساعة  ع��دده��م 15 خ��ري��ج��اً  ال��ب��ال��غ  احمل��اس��ب��ة 

تدريبية، وحاضر فيها املدرب شاهر عبيد.

ندوة حول املسابقة التكنولوجية
عقدت منطقة جنني التعليمية بالتعاون مع مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ) ICTC ( في جامعة القدس 
املفتوحة ندوة حول مسابقتي كأس العالم في word والاكسل و كأس العالم في احلوسبة واإلنترنت،على أن تشمل 
املجتمع  ومؤسسات  فئات  جميع  إل��ى  باإلضافة  املفتوحة،  القدس  جامعة  في  والطلبة  والعاملني  املوظفني  املسابقة 

احمللي.
 وأوضح  محمد فحل من مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت آلية املشاركة في املسابقة والفائدة التي ستعود 
على املشاركني فيها، من حيث تطوير مهاراتهم في استخدام احلاسوب بشكل أكثر فاعلية في مجال العمل، باإلضافة إلى 

اجلوائز املادية والعينية التي ستمنح للفائزين.

إرش��ادي��ة  ن����دوة   التعليمية  ج��ن��ني  منطقة  ع��ق��دت 
 1071 األول  ال��ف��ص��ل  خ��ري��ج��ي  للطلبة  وت��ع��ري��ف��ي��ة  
الدورة  في  تخرجهم  واملتوقع   1072 الثاني  والفصل 
االبتدائية،  التربية  تخصصات  ف��ي    1073 الصيفية 
الكفاءة  امتحان  حول  واحلاسوب،  اإلجنليزية،  اللغة 
أبو  خالد  األكادميي  املساعد  من  كل  بحضور  الدولي، 
ال��ه��ي��ج��اء ورئ��ي��س ق��س��م التسجيل خ��ال��د أب���و وع���ر  و 
ومنسق  استيتي،  احمد  الطلبة   ش��ؤون  قسم  رئيس 

العالقات العامة في املنطقة اشرف عبد اخلالق. 
بالطلبة  مرحباً  األكادميي  املساعد  اللقاء  وافتتح 
اخلريجني ومنوهاً بأهمية هذا االمتحان بالنسبة إلى 
حرص  من  ينبع  فهو  املفتوحة،  القدس  جامعة  طلبة 
اجلامعة على تزويد طلبتها بكل ما من شأنه أن يحسن 
زيادة  في  يساهم  وبالتالي  وكفاءتهم،  مستواهم  من 
فرصهم في التوظيف، ألن شهادة هذا االمتحان معترف 
راجعة  تغذية  يشكل  االمتحان  هذا  أن  كما  دولياً،  بها 

للجامعة حول مستوى الطلبة الذين يتخرجون منها.
ال��ذي��ن  الطلبة  بنتائج  وع���ر  أب���و  أش���اد  جهته  م��ن 

 وق����دم ش��رح��ا واف���ي���ا ع���ن ه����ذا ال��ت��خ��ص��ص م���ن حيث 
التخصص  ه���ذا  أن  وب���ني  ال��دراس��ي��ة،  وخ��ط��ت��ه  متطلباته 
الفرع  أما طلبة  الفرعني العلمي والزراعي،  مطروح لطلبة 
األدبي فيجب عليهم اجتياز مقررات عالجية وهي الفيزياء 
القبول  وان  به،  لاللتحاق  كشرط  والرياضيات  والكيمياء 

بهذا التخصص يكون ملعدالت 65% فما فوق.
الطلبة  ك��ون  التخصص،  ه��ذا  م��ي��زات  إل��ى  أش���ار  كما   
الدراسية  الرسوم  سيحصلون على منحة بقيمة 50% من 
م��ب��اش��رة م���ع ب���داي���ة ال��ف��ص��ل ال���دراس���ي األول م���ن ال��ع��ام 
إمكانية متابعة طلبة تخصص  عن  2009/2008، فضالً 
برنامج  لوجود  نظراً  العليا،  للدراسات  الريفية  التنمية 
أبو  ال��ق��دس  ف��ي جامعة  التخصص  ه��ذا  ف��ي  دراس���ات عليا 
ديس، وفرص العمل املتعددة أمام خريجي هذا التخصص، 
ال��رب ب��دور اإلغ��اث��ة الزراعية في تنمية  أب��و  كما أش��اد  د. 

املجتمع الفلسطيني. 
م��ن ج��ه��ت��ه أث��ن��ى األح��م��د ع��ل��ى ج��ه��ود ج��ام��ع��ة ال��ق��دس 
املفتوحة في تسخير كل إمكاناتها خلدمة طلبتها واملجتمع 
وتأثيرها  اجلامعة  نشاطات  مثمناً  ال��س��واء،  على  احمللي 
التحقوا  الذين  اجلدد  بالطلبة  ورحب  احمللي،  املجتمع  في 
التنمية  برنامج  ب��أن  مضيفاً  الريفية،  التنمية  بتخصص 
جامعتي  بعد  املفتوحة  القدس  جامعة  في  يطرح  الريفية 

التنمية  تسمى  مستقلة  كلية  اآلن  أصبح  حيث  دي��س  أب��و 
التنمية  ، وبرنامج  الريفية، وكلية خضوري في طولكرم 
الريفية يطرح في جامعة القدس املفتوحة في منطقتي جنني 
التخصص  هذا  طرح  مت  بأنه  وأفاد  التعليميتني،  واخلليل 
ولكي  الفلسطيني،  العمل  س��وق  ف��ي  ل��ه  احل��اج��ة  بسبب 

يغطي احتياجات جميع املؤسسات احمللية والوطنية. 
وف����ي ن���ه���اي���ة  ال����ورش����ة مت���ت اإلج����اب����ة ع��ل��ى أس��ئ��ل��ة 
الريفية،  التنمية  تخصص  ع��ن  احل��ض��ور  واس��ت��ف��س��ارات 
حيث  م��ن  التخصص  بذلك  يتعلق  م��ا  ك��ل  توضيح  مت  كما 

متطلباته واخلطة الدراسية اخلاصة به.

بالتعاون مع اإلغاثة الزراعية 

ورشة عمل حول  تخصص التنمية الريفية

ويتمثل بتقدمي شهادات وهدايا رمزية بالتعاون مع مؤسسات 
املجتمع احمللي.

وشدد د. أبو الرب على خصوصية هذا التكرمي، ألنه يأتي 
الفلسطيني  الشعب  بها  مي��ر  التي  القاهرة  ال��ظ��روف  ظ��ل  ف��ي 
صرف  سعر  انخفاض  بعد  خصوصا  التعليمية،  ومؤسساته 
الدينار األردني الذي تتقاضى به اجلامعات الرسوم الدراسية، 
النهوض  متابعة  على  اجل��ام��ع��ة  إص���رار  م��ن  ينبع  ذل��ك  وان 

باملستوى التعليمي للمجتمع رغم كل املصاعب واملعيقات.
املفتوحة،  ال��ق��دس  بجامعة  احل��اص��ل  بالتطور  أش��اد  كما 
من  اجلامعة  في  العاملني  تفاني  لوال  ليتم  كان  ما  أنه  معتبراً 
إداري���ني وأك��ادمي��ي��ني وع��ل��ى رأس��ه��م األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور يونس 
للنهوض  بالنهار  الليل  يواصل  ال��ذي  اجلامعة  رئيس  عمرو 

باجلامعة واالرتقاء مبستواها.
باجلهود  احملافظ  مساعد  ال��رب  أبو  كمال  أش��اد  جهته  من 
القدس  جلامعة  واإلداري���ة  التدريسية  الهيئتان  تبذلها  التي 
املفتوحة من اجل تطوير مستوى ونوعية التعليم في اجلامعة. 
وف���ي ن��ه��اي��ة احل��ف��ل  ق���ام م��دي��ر امل��ن��ط��ق��ة وم���دي���رو امل��ؤس��س��ات 

املتفوقني وتوزيع الشهادات والهدايا  الطلبة  والبنوك بتكرمي 
املخصصة لهم. كما قدم شهادات تقدير ملدراء املؤسسات الذين 

ساهموا في إجناح حفل التكرمي.

تكرمي الطلبة املتفوقني

على  ومتنى  املاضي،  العام  في  االمتحان  لهذا  تقدموا 
الطلبة االجتهاد والتحضير جيدا للحصول على نتائج 
اجلامعة  مبستوى  االرت��ق��اء  ف��ي  يساهم  مم��ا  أف��ض��ل، 
لالمتحان  التقدم  أن  وأض���اف  األك��ادمي��ي��ة،  وسمعتها 
أصبح إجبارياً في هذا العام وان حصول الطالب على 
شهادته اجلامعية مرهون باجتياز الطالب لالمتحان 

املذكور. 

ندوة  إرشادية حول امتحان الكفاءة الدولي

نشاطات وفعاليات منطقة جنني التعليمية
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تتمة/ جامعة القدس املفتوحة
ومميزة  فعالة  أداة  باعتباره  اإللكتروني  التعليم  بيئات 

في مجال التربية املفتوحة عن بعد. 
للمشرفني 	  تدريبية  وب��رام��ج  دورات  وعقد  تطوير 

لتعريفهم  املتفرغني  وغ��ي��ر  املتفرغني  األك��ادمي��ي��ني 
التعلم  في  والعملية  النظرية  احلديثة  باالجتاهات 

عن بعد والتعليم اإللكتروني والتعلم املدمج. 
توفير مواد مرجعية باللغتني العربية واإلجنليزية 	 

م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م امل���ف���ت���وح ع���ن ب��ع��د وال��ت��ع��ل��ي��م 
اإللكتروني واملدمج.

اجليدة 	  التعليمية  امل��م��ارس��ات  نشر  على  املساعدة 
ال��ت��ع��ل��ي��م اإلل��ك��ت��رون��ي، ووض����ع معايير  ف���ي ب��ي��ئ��ة 
وللتعليم  بعد،  عن  املفتوحة  التربية  لنمط  ج��ودة 

اإللكتروني الفعال. 
العمل على التكامل بني مراكز اجلامعة التقنية، واإلنتاجية، 
والبحثية مبا يخدم فلسفة اجلامعة وأهدافها، وبخاصة مركز 
التعليم  ومركز   ICTC واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

املستمر وخدمة املجتمع ومركز إنتاج الوسائط التعليمية. 
عن 	  املفتوح  التعليم  في  التطبيقي  البحث  تشجيع 

بعد والتعليم اإللكتروني.
ع��ن بعد 	  ف��ي "التعلم   تطوير ش��ه��ادات ودب��ل��وم��ات 

والتعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي" 
معترف بها ملنفعة موظفي مؤسسات التعليم العالي 

وغيرهم من املهتمني.

هيكلية املركز
الرئيس  نائب  الدكتور  األستاذ  وظيفيا  املركز  يتبع 
ثالث  م��ن  ب��داي��ة  امل��رك��ز  وسيتكون  األك��ادمي��ي��ة،  للشؤون 
وح��دة  وال��ت��دري��ب،  اإللكتروني  التعليم  وح��دة  وح���دات: 

األبحاث، وحدة التأليف والنشر والترجمة. 
وحدة التعليم اإللكتروني والتدريب: مسؤولة عن بناء 
في  املتفّرغني  وغير  املتفرغني  األكادمييني  املشرفني  ق��درات 
التعليم اإللكتروني، وذلك من خالل دورات تدريبية، وورش 
ودولية  محلية  لشهادات  وب��رام��ج  البحث،  وحلقات  عمل، 
عن  والتعلم  املفتوح  التعليم  في  دورهم  لتعزيز  ودبلومات 

بعد، وتوظيف التقنيات احلديثة في التعليم والتعلم.
األبحاث  خطة  تطوير  عن  مسؤولة   : األبحاث  وحدة 
والتعلم  التعليم  على  بالتركيز  والتطبيقية،  النظرية 
على  والعمل  التكنولوجيا،  باستخدام  بعد  عن  املفتوح 

تعميم نتائج البحث التربوي العاملي املرتبطة باملجال. 
وح����دة ال��ت��أل��ي��ف وال��ن��ش��ر وال��ت��رج��م��ة: ه���ذه ال��وح��دة 
املتعلقة  احلديثة  املعلومات  ونشر  تأليف  عن  مسؤولة 
والتعلم  اإللكتروني،  والتعليم  بعد  عن  املفتوح  بالتعلم 
اللغة  إل��ى  م��واد مناسبة  إل��ى ترجمة  ب��اإلض��اف��ة  امل��دم��ج؛ 

العربية لالستفادة منها أكادمييا. 
   

مشاريع وبرامج املركز في الفترة 2009-2008
املجال األول: 

رفع كفايات جميع العاملني في التعليم مبا يتوافق مع 
التطورات املستمرة في مجال التربية عن بعد.

القليلة  ال���س���ن���وات  ف���ي  اإلل��ك��ت��رون��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ش��ه��د 
التطورات عاملياً ومحلياً، وحتول من  الكثير من  املاضية 
البشرية  التنمية  في  يسهم  عملي  واق��ع  إل��ى  فكرة  مجرد 
وتطور عملية التعليم في الكثير من دول العالم، وبدأت 
الظهور  ف��ي  اإللكتروني  وال��ت��دري��ب  التعليم  مشروعات 
االتصاالت  لتقنية  األمثل  وللتوظيف  متسارعة.  بوتيرة 
ظل  في  والتدريبية  التعليمية  العملية  في  واملعلومات 
على  امل��رك��ز  يعمل  واالت��ص��االت،  املعلومات  تقنية  ث��ورة 
ق��درات  امل��ه��ارات واالجت��اه��ات وامل��ع��ارف لتعزيز  تطوير 
بيئة  في  املتفرغني  وغير  املتفرغني  األكادمييني  املشرفني 
التدريب  خ��الل  من  املدمج  والتعلم  اإللكتروني  التعليم 

املستمر والذي متثل باملشاريع والبرامج التالية: 
التعليم  بيئة  ف��ي  أس��اس��ي��ة  م��ه��ارات  ب��ع��ن��وان  دورة 
اإللكتروني وأساليب توظيفها في جامعة القدس املفتوحة 
واستفاد  اجلامعة،  ف��ي  املتفرغني  االك��ادمي��ني  للمشرفني 
التعليمية  اجلامعة  مناطق  جميع  في  مشرفا   205 منها 
ومراكزها الدراسية. ومت تقومي الدورة وحتليل البيانات 

إحصائيا، 

وك��ش��ف��ت ال��ن��ت��ائ��ج ع���ن ح���اج���ة امل��ش��رف��ني مل���زي���د من 
الدورات املتخصصة، سواء فيما يتعلق باجلانب التقني 
التعلم عن بعد والتعليم اإللكتروني،  املتمثل في تقنيات 
وكذلك  اإللكترونية،  امل��ق��ررات  بتصميم  يتعلق  فيما  أو 
واستخدام  التقليدي  التعيينات  نظام  لتطوير  احلاجة 
النشاطات اإللكترونية كبديل، وتعديل العبء األكادميي 

في اجلامعة ليالئم أمناط التعلم عن بعد. 

املشروع التجريبي لتدريس
عشرة مقررات بنمط التعلم املدمج

يقوم املشروع على املزج بني التعلم باستخدام تقنيات 
التعليم اإللكتروني والتعليم املفتوح عن بعد الكالسيكي 
جامعية  ملقررات  ال��دارس��ني  من  صغيرة  مجموعات  على 
ومنهجية محددة، بهدف متهيد الطريق للتوظيف املوسع 
في  الرسمي  املنهجي  التدريس  في  اإللكتروني  للتعليم 

اجلامعة تعزيزاً لكونها جامعة تعليم عن بعد. 
أج��زاء من كل وحدة دراسية  الدمج يعني تخصيص 
ليتم تدريسها وإدارتها بشكل مباشر  املقرر،  من وحدات 
من  متنوعة  مبجموعة  وتعزيزها  اإلن��ت��رن��ت،  خ��الل  م��ن 
التعليمية   واخلبرات  والنشاطات،  وامل���وارد،  األساليب، 
للتعلم الفردي واجلماعي املستمدة من العديد من مصادر 
الصفية  ال��ل��ق��اءات  على   اإلب��ق��اء  م��ع  املختلفة،  املعلومات 
املقننة وجها لوجه، ملناقشة املواضيع األخرى من املقرر 
اإلبقاء  كذلك  ألكترونيا،  تناولها  يتم  لم  التي  ال��دراس��ي 
ال��دارس،  قبل  من  مستخدما  املطبوع  املقرر  الكتاب  على 
وقد مت تطبيق املشروع في الفصل االول 1081 من العام 

اجلامعي 2009/2008. 
املركز  يجريه  ال��ذي  للبحث  األول��ي��ة  النتائج  وتشير 
على مجموعات مركزة من الدارسني الذين يدرسون بهذا 

النمط إلى أن التجربة ناجحة بنسبة عالية جدا.
ب��ع��د والتعليم  ال��ت��ع��ل��م ع��ن  ب��رن��ام��ج "ال��ش��ه��ادة ف��ي 

اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي"
للتحول  الطموح  وهدفها  اجلامعة  رؤي��ة  على  بناء 
إل����ى ال��ت��ع��ل��ي��م اإلل���ك���ت���رون���ي، وب����اإلش����ارة إل����ى ال��ت��ق��ومي 
نتائجه  ظهرت  ال��ذي  املفتوحة  ال��ق��دس  جلامعة  الشامل 
القدس  جامعة  على  ب��أن  توصية  ب��رزت   ،2007/2 ف��ي 
املفتوحة أن تركز في خططها على التعلم عن بعد والتعليم 
أهمية  إلى  احلاجة  بجالء  ظهر  فقد  واملدمج،  اإللكتروني 
التعليم  عمليتي  وربط  األكادميية  الهيئة  ق��درات  تطوير 
التخطيط  اقتضى  مم��ا  ب��ع��د،  ع��ن  التعلم  ببيئة  والتعلم 

لتصميم شهادات حتقق التوصية.
األكادمييني  املشرفني  تزويد  إلى  املشروع  هذا  يهدف 
التعلم  بيئة  ف��ي  الفعال  للتدريس  وامل��ع��ارف  ب��امل��ه��ارات 
جامعة  وضع  يضمن  مما  واإللكتروني،  بعد  عن  املفتوح 
لضمان  املنطقة  ف��ي  ري���ادي  م��وق��ع  ف��ي  املفتوحة  ال��ق��دس 
اس��ت��م��راري��ت��ه��ا وت��ع��زي��ز وت��دع��ي��م ب��رام��ج��ه��ا األك��ادمي��ي��ة 

وخدماتها التعليمية والتدريبية املميزة.
عن  التعلم  ف��ي  "ش��ه��ادة  برنامج  م��ن  االول���ى  املرحلة 
بعد والتعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي": 
بالتعاون  تدريبية  ساعة   60 بواقع  االجنليزية  باللغة 
اكادميياً، ومن  مع جامعة مانيتوبا الكندية ل� 28 مشرفاً 
بنمط  ل��ت��درس  الكترونيا  م��ق��ررا   20 تصميم  مخرجاتها 
 :"Moodle" التعلم املدمج من خالل نظام ادارة التعلم

http://moodle.qou.edu
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��رن��ام��ج "ش���ه���ادة ف��ي التعلم 
األكادمييني  للمشرفني  االلكتروني"  والتعليم  بعد  ع��ن 
املتفرغني وغير املتفرغني باللغة العربية بواقع 60 ساعة 
تدريبية، تهدف الى تأهيل املشرفني االكادميني املتفرغني 
وغير املتفرغني لتصميم وتدريس مقرراتهم بنمط التعلم 

املدمج.
برنامج "الدبلوم املهني املتخصص في التعلم عن بعد 
والتعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي": يهدف 
هذا البرنامج الى تأهيل االكادمييني في مؤسسات التعليم 
العالي لتصميم وتدريس مقررات الكترونية بنمط التعلم 
للمشرفني  وموجه  دراس��ي��ة  سنة  البرنامج  م��دة  امل��دم��ج. 
األكادمييني املتفرغني وغير املتفرغني، وسيستفيد من هذا 
اعتماده  ومت  األول��ى،  املرحلة  في  مشرف   100 البرنامج 
قبل  م��ن  لإعتماد  وس��ي��ق��دم  اجل��ام��ع��ة،  مجالس  قبل  م��ن 

وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. 
للمشرفني  امل��ج��ان��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ش��ب��ك��ة  م���ش���روع 
ولتعزيز  االكادميني  بني  والتفاعل  للتواصل  األكادمييني 
االراء  وت��ب��ادل  مشتركة،  اب��ح��اث  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  امكانية 
http:// أكادميية.  مواضيع  ح��ول  والنقاش  واالف��ك��ار 

 qoupal.ning.com
مشروع الصفوف اإلفتراضية ) املرحلة األولى (: وهو 
األول من نوعه في فلسطني. ويستخدم في تعزيز عملية 
االتصال والتواصل بني مختلف دوائر اجلامعة ومراكزها 
فهذا  تفاعلية،  إلكترونية  بيئة  في  والدارسني  واملشرفني 
التحول  عملية  ف��ي  حقيقية  مساهمة  سيسهم  ال��ن��ظ��ام 
املرحلة  اإللكتروني. علما بأن هذه  التعلم  إلى  التدريجي 
البنك الدولي واالحتاد األوروبي  من املشروع ممولة من 
من خاللل مشروع بناء القدرات. ويتم تطبيقه حاليا في 

إجتاهني وبالتزامن:
التقنية  بهذه  اجلامعة  في  اإلداري���ني   تعريف  األول: 
متهيدا لتطبيقها في معظم نشاطات اجلامعة اإلدارية مما 
يلعب دورا رئيسا في تقليل النفقات، وزيادة كفاءة العمل 

اإلداري، ويتم هذا البرنامج في ساعات الدوام الرسمي. 
خلدمة  اإلفتراضية  الصفوف  تقنية  توظيف  الثاني: 
فيه  مي��ن��ح  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  ض��م��ن  التعليمية  العملية 
التعلم  م��رك��ز  م��ن  ال����دورة ش��ه��ادة  ال���ذي يجتاز  امل��ت��درب 
املفتوح عن بعد، ويتم في ساعات املساء والفئة املستهدفة 
في معظمها من األكادمييني. علما بأنه مت رعاية ذلك من 

قبل مجموعة االتصاالت الفلسطينية.
م��ن خ��الل تقنية  ع��ن 40 جلسة  م��ا يزيد  وق��د مت عقد 
أكادميية،  ول��ق��اءات  )اجتماعات،  االفتراضية  الصفوف 

وتدريب(
مشروع تطبيق تقنية الصفوف اإلفتراضية )املرحلة 
الثانية واألخيرة(: برعاية كاملة من مجموعة اإلتصاالت 
الفلسطينية وملدة عام كامل. سيتم من خالل هذا املشروع 
توفير خوادم ) Servers ( وستدار هذه اخلدمة من داخل 
دائ��رة  مدير  أو  أكادميي  مشرف  لكل  وستوفر  اجلامعة، 

صفه أو قاعته اخلاصة.
خالل  ومن  املدمج  للتعلم  التعليمي  التصميم  برنامج 
وتأتي  الكندية:  مانيتوبا  جامعة   مع  بالتعاون  اإلنترنت 
أهمية هذا البرنامج من أهمية هذا العلم الذي يعتبر جسرا 
يصل ما بني العلوم النظرية )السلوكية واملعرفية( والعلوم 
التعليم(،  عملية  ف��ي  التكنولوجيا  )اس��ت��خ��دام  التطبيقية 
من  عالية  درج��ة  على  دراسية  مقررات  لتصميم  ويؤسس 
اجلودة. ويعتبر هذا البرنامج األول من نوعه في فلسطني 
حيث يقدم إلكترونيا بالكامل. ومن مخرجاته 10 مشرفني 

ميتلكون املهارات األساسية في التصميم التعليمي.
عن  التربية  ومم��ارس��ات  فلسفة  وتعميم  نشر  ثانيا: 

بعد والتعليم االلكتروني.
إص������دار ك��ت��ي��ب��ات ون���ش���رات ت��ع��ري��ف��ي��ة وم��ش��ارك��ات 

إعالمية.
.ODL تشجيع البحث التطبيقي في مجال

املشاركة في حلقات دراسية دولية: شاركت مجموعة 
م���ن امل��ش��رف��ني األك���ادمي���ي���ني ب��ع��دد م���ن ح��ل��ق��ات ال��ن��ق��اش 
بالتعاون مع جامعة هيرت فورشير – بريطانيا من خالل 

تقنية الصفوف اإلفتراضية.
املناطق  م��ع  بالتعاون  العمل  ورش���ات  م��ن  ع��دد  عقد 

التعليمية واملراكز الدراسية. 
وامل��دم��ج  اإلل��ك��ت��رون��ي  التعلم  بيئات  تطوير  ث��ال��ث��ا:  

بالتعاون مع مراكز ودوائر اجلامعة املختلفة
اإللكتروني  التعلم  بيئات  تطوير  على  املركز  يعمل 
واملدمج بالنسيق الكامل مع مراكز اجلامعة ودوائرها فقد 
البوابة  إلى  تضاف  متطورة  أنظمة  اجلامعة  لدى  أصبح 
اإلعتماد عليها  األكادميية واألنظمة األخرى والتي ميكن 

في عملية التحول التدريجي نحو التعلم اإللكتروني:

.) LMS ( نظام إدارة التعلم
تقنية الصفوف اإلفتراضية.

الشبكة التعليمية اإلجتماعية.
وفق  اجل��ي��دة  التعليمية  امل��م��ارس��ات  تطبيق  راب��ع��ا: 
ومعايير  ب��ع��د  ع��ن  بالتربية  اخل��اص��ة  اجل����ودة  معايير 

التعليم االلكتروني الفعال.
التعليمي  للتميز  من���وذج  ب��ل��ورة  ع��ل��ى  امل��رك��ز  يعمل 
قطعت  فقد  املختصة،  ال��دوائ��ر  مع  والتنسيق  بالتعاون 
اجل��ام��ع��ة ش��وط��ا ال  ب���أس ب��ه ف��ي ه���ذا امل��ج��ال م��ن خ��الل 
القدس  جلامعة  التعليمية  املناطق  ق��درات  بناء  مشروع  
األوروب���ي  واالحت���اد  ال��دول��ي  البنك  م��ن  اللمول  املفتوحة 
امل��ن��اط��ق التعليمية من  إل���ى: ب��ن��اء ق���درات  وال���ذي ي��ه��دف 
وأك��ادمي��ي��ا  إداري����ا  ال��ذات��ي  ال��ت��ق��ومي  أدوات  خ��الل تطوير 
التعليمية  املناطق  في  وتطبيقها  الدولية،  للمعايير  وفقا 
واملراكز الدراسية في جامعة القدس املفتوحة باعتبارها 
الواجهات األمامية للجامعة واملنافذ التي من خاللها تقدم 

خدماتها التعليمية واملجتمعية. 
الشامل  "التقومي  تقرير  م��ن  امل��ش��روع  فكرة  انبثقت 
العام  من   2 شهر  في  املنجز  املفتوحة"  القدس  جلامعة 
ال��ق��درات  بناء  إل��ى  اجلامعة  حاجة  يبني  وال���ذي   ،2007
حيث  الدولية،  املعايير  إلى  تستند  التي  اجل��ودة  وغرس 
خالل  م��ن  وذل��ك  امل��ش��روع،  بهذا  القيام  آلية  التقرير  ق��دم 
الذاتي  التقومي  لعملية  أدوات  واعتماد  السياسات  وضع 
اإلستراتيجي  التخطيط  لعملية  اساسيا  م��دخ��الً  كونها 

بهدف حتقيق التغيير اإليجابي داخل اجلامعة.
اجل��ودة  ثقافة  وحتقيق  نشر  سبيل  ف��ي  ذل��ك  وي��أت��ي 
في املناطق التعليمية واملراكز الدراسية من خالل عملية 
الذاتي، حيث يتم تبني معايير ميكن من خاللها  التقومي 
تطوير واحملافظة على مستوى عال من اجلودة سواء في 
منطقة.  كل  تقدمها  التي  اإلداري��ة  أو  التعليمية  اخلدمات 
مرحلتني  إل���ى  امل��ش��روع  ينقسم  ذل���ك  حتقيق  أج���ل  وم���ن 

أساسيتني:
وبيئة  تتالءم  ومعايير  من��وذج  بناء  األول��ى:  املرحلة 
التعليمية  املنطقة  أو  للمركز  الفلسطيني  العالي  التعليم 
الفعالة، ويتم حتديد هذه املعايير وفقا للمعايير العاملية 

في مجال التعليم املفتوح عن بعد.
املرحلة الثانية: بناء القدرات للمشرفني القائمني على 
الذاتي،  التقومي  خالل  من  الدراسية  املناطق  في  التعليم 
املتبعة  ال��ذات��ي  التقومي  وأساليب  للمعايير  وفقا  وذل��ك 

عامليا.
بعد  عن  املفتوح  التعلم  مركز  باشراف  املشروع  ينفذ 
من خالل جلنة تنفيذية شكلت ملتابعة ذلك، على أن يكون 
وأن   2008/8/1 من  اعتباراً  للمشروع  الفعلي  التنفيذ 

ينتهي خالل عام.
ومي��ك��ن حت��دي��د أه���م امل��خ��رج��ات امل��ت��وق��ع��ة امل��ش��روع 

كالتالي:
وث��ي��ق��ة حت���دد امل��ع��اي��ي��ر وامل���م���ارس���ات اجل���ي���دة في 	 

العربية  باللغتني  املفتوح والتعلم عن بعد  التعليم 
واالجنليزية تنشر على االنترنت. 

وثيقة حتدد أدوات التقومي الذاتي باللغتني العربية 	 
واالجنليزية تنشر على اإلنترنت. 

االساسية 	  املعارف  املشروع  جلنة  أعضاء  اكتساب 
واملمارسات  واملعايير  الذاتي  التقومي  ادوات  بشأن 
نتائج  على  بناء  امل��ش��روع  تنفيذ  اج��ل  م��ن  اجل��ي��دة، 

تقرير التقومي اخلارجي. 
تطوير نظام فعال جلمع البيانات وحتليلها من خالل 	 

أدوات التقومي الذاتي، وتوفير البيانات واملعلومات 
االساسية للتقومي والتخطيط االستراتيجي.  

س��ت��ة أف�����راد م���درب���ني م���ن خ���الل "ب��رن��ام��ج ت��دري��ب 	 
املدربني" املستدام لنشر التدريب في اجلامعة. 

تدريب 66 من مدراء املناطق واملساعدين االداريني 	 
على  االك��ادمي��ني  املشرفني  م��ن  و50  واالك��ادمي��ي��ني، 

استخدام أدوات التقومي الذاتي.
وي���ق���وم امل���رك���ز ف���ي ال��ف��ت��رة احل��ال��ي��ة ب���اع���داد خطة 	 

كمرحلة  التعليمية،  اخلليل  منطقة  ف��ي  للتطبيق 
أولى للمشروع، قبل تعميم التطبيق في كل املناطق 

التعليمية واملراكز الدراسية.

املشاريع التي يتابعها املركز
امل��ذك��وري��ن أدن���اه  امل��ش��روع��ني  امل��رك��ز مبتابعة  ي��ق��وم 

بالتعاون مع دائرة العالقات العامة في اجلامعة.
Tempus IV أوال: مشروع متبوس 4   

من  واملمولة  املدعومة  املشاريع  من   :Tempus IV

تتمات
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تتمات
األوروبية.  اللجنة  في  والثقافة  للتعليم  العامة  اإلدارة 
التعليم  مؤسسات  بني  شراكة  بناء  إل��ى  املشروع  يهدف 
غرب  في  العالي  التعليم  ومؤسسات  األوروب��ي��ة  العالي 
أفريقيا،  البلقان، أوروبا الشرقية، آسيا الوسطى، شمال 
والشرق األوسط. وميكن أن تتكون الشراكة من مؤسسات 
احلكومية،  غير  واملنظمات  وال���وزارات،  العالي،  التعليم 
واجلمعيات وغيرها من دول االحتاد األوروبي والبلدان 
من  املقدمة  املشاريع  متابعة  على  املركز  يعمل  الشريكة. 
بالتنسيق مع  األخرى  الفلسطينية  اجلامعة واجلامعات 

دوائر اجلامعة املعنية بهذه املشاريع.
Erasmus Mu - م��ون��دوس  إيراسموس  )ثانيا: 

 )dus
العالي،  التعليم  مؤسسات  دعم  إلى  املشروع  يهدف 
وذل��ك من خ��الل  تقدمي منح دراسية وزي��ارات علمية في 
الطلبة  من  كبيرة  شريحة  منها  تستفيد  تخصصات  عدة 
امل��ش��روع  ه��ذا  متابعة  على  امل��رك��ز  يعمل  واألك��ادمي��ي��ني. 

بالتنسيق مع دوائر اجلامعة املختلفة.

إجنازات املركز حتى تشرين الثاني - 2008
بتاريخ 2008/03/01،  املركز ألعماله  منذ مباشرة 
سار بخطى حثيثة لتحقيق األهداف التي قام على أساسها 
وبالتعاون الكامل مع دوائر اجلامعة ومراكزها اإلنتاجية 

والبحثية، وقد مت إجناز ما يلي:
اإلشراف على تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "مهارات 	 

وأساليب  اإلل��ك��ت��رون��ي  التعليم  بيئة  ف��ي  أس��اس��ي��ة 
واستفاد  املفتوحة"،  القدس  جامعة  في  توظيفها 

منها 205 مشرف اكادميي.
مقررات 	  عشر  لتدريس  التجريبي  امل��ش��روع  تنفيذ 

الفصل  ب��داي��ة  م��ع  امل��دم��ج  التعلم  بنمط  الكترونية 
االول 1081 من العام اجلامعي 2009/2008.

لتصميم 	  متفرغني  أك��ادمي��ني  م��ش��رف��ني   10 ت��دري��ب 
وتدريس عشر مقررات دراسية بنمط التعلم املدمج، 
كما مت تدريب 8 فنيني مختبر عن كل منطقة تعليمية 

للمشاركة بهذا املشروع. 
املناطق 	  ق��درات  بناء  مشروع  متويل  اتفاقية  توقيع 

البنك  م���ن  امل��ف��ت��وح��ة  ال���ق���دس  جل��ام��ع��ة  التعليمية 
الدولي مع وزارة التربية والتعليم العالي، ووضع 
ل��ل��م��ش��روع، وق��د مت  ال��الزم��ة  اإلج��رائ��ي��ة  التفاصيل 
تعيني طاقم املشروع وقد بدأ التنفيذ فعليا بتاريخ 

 .2008/08/01
تنفيذ املرحلة االولى من مشروع شهادة في التعلم 	 

عن بعد والتعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم 
تأهيل  مت  فقد  أجانب،  خبراء  مع  بالتعاون  العالي 
اجلامعة  مناطق  مختلف  م��ن  أك��ادمي��ي��اً  مشرفاً   28
بنمط  مقرراتهم  وتدريس  تصميم  على  التعليمية 

التعلم املدمج. 
اإلع�����داد ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن م���ش���روع ال��ش��ه��ادة 	 

املتفرغني  وغ��ي��ر  امل��ت��ف��رغ��ني  االك���ادمي���ني  للمشرفني 
وامل��ق��رر أن ت��ب��دأ ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��ع��ام احل��ال��ي 2008 

وباللغة العربية.
إعداد مشروع الدبلوم املهني املتخصص في "التعلم 	 

عن بعد والتعليم االلكتروني في مؤسسات التعليم 
ال��ع��ال��ي" الع��ت��م��اده م��ن م��ج��ال��س اجل��ام��ع��ة متهيداً 
والتعليم  التربية  وزارة  قبل  من  لالعتماد  لتقدميه 

العالي.
تقدمي مشروع الدبلوم املهني املتخصص في "التعلم 	 

التعليم  عن بعد والتعلم االلكتروني في مؤسسات 
لهذا  متويل  على  للحصول  مانحة  جلهات  العالي" 

املشروع بقيمة ربع مليون دوالر. 
التعليمي 	  ال��ت��ص��م��ي��م  ف��ي  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  تنفيذ 

االلكتروني على مستوى مناطق  وتطوير احملتوى 
مانيتوبا  جامعة  م��ع  بالتعاون  اجلامعة  وم��راك��ز 
خالل  )من  اإللكتروني  التعلم  بنمط  ليقدم  الكندية 

اإلنترنت( دون احلاجة إلى اللقاءات الوجاهية .
احل����ص����ول ع���ل���ى ت���رخ���ي���ص ل��ب��رم��ج��ي��ة ال��ص��ف��وف 	 

االفتراضية وأعلن عن إطالقه بتاريخ 2008/9/27 
ومت ت��ط��ب��ي��ق ه����ذه اخل���دم���ة ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ ال��ب��رن��ام��ج 
احملتوى  وتطوير  التعليمي  "التصميم  التدريبي 
االلكتروني"، كما سيطبق ايضا عند تنفيذ البرنامج 
في  شهادة  برنامج  من  الثانية  "املرحلة  التدريبي 

مؤسسات  في  االلكتروني  والتعلم  بعد  عن  التعلم 
التعليم العالي".

تقدمي مشروع "توظيف خدمة الصفوف اإلفتراضية 	 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ف��ي   )Virtual Classes(
في  والالمنهجية  املنهجية  والنشاطات  واإلداري���ة 
االت���ص���االت  )م��ج��م��وع��ة  م��ان��ح��ة  جل��ه��ات  ج.ق.م" 
بقيمة  متويل  على  احلصول  مت  وقد  الفلسطينية(، 
في  الدارسني  جميع  ليخدم  امريكي  دوالر  الف   46

اجلامعة.
االك��ادمي��ي��ني 	  للمشرفني  اج��ت��م��اع��ي��ة  شبكة  إن��ش��اء   

باملشرفني  واخلاصة  االول��ى  املرحلة  تنفيذ  مت  وقد 
االك����ادمي����ني امل��ت��ف��رغ��ني وامل���رح���ل���ة ال��ث��ان��ي��ة أي��ض��اً 
املتفرغني،  غير  االك��ادمي��ني  للمشرفني  واملخصصة 
للتواصل والتفاعل بني االكادميني ولتعزيز امكانية 
املشاركة في ابحاث مشتركة، وتبادل االراء واالفكار 
حتديثها  مت  وقد  أكادميية  مواضيع  حول  والنقاش 
اجلامعي  ال��ع��ام  م��ن  االول1081  الفصل  ب��داي��ة  م��ع 

 .2009/2008
إعداد مقترح مشروع إيجاد بيئة لدعم طالبي للتعلم 	 

فلسطني  كلية  م��ع  وبالشراكة  اإلنترنت  خ��الل  م��ن 
لصندوق  وت��ق��دمي��ه  ال��ل��ه،  رام  ف��ي  للبنات  التقنية 
تطوير اجلودة )املمول من البنك الدولي( في وزارة 
متويل  على  للحصول  ال��ع��ال��ي  والتعليم  التربية 

بقيمة 125 الف دوالر امريكي. 
متخصصة 	  م���رك���زي���ة  ع��م��ل  ورش������ات  س��ب��ع  ع��ق��د   

التعلم  في  املختبرات  وفنّيي  االكادميني  للمشرفني 
ع��ن ب��ع��د واالل��ك��ت��رون��ي واث��ن��ت��ي ع��ش��رة ورش���ة في 
مشروع  مقترح  اع���داد  مت  كما  التعليمية،  املناطق 
الجن��از 20 ورش��ة عمل اخ��رى ف��ي التعلم ع��ن بعد 
في  ال��دارس��ني  جميع  ليخدم  االل��ك��ت��رون��ي  والتعلم 
اجل��ام��ع��ة وق���د ُق����دم مل��ج��م��وع��ة ش��رك��ة االت���ص���االت 

الفلسطينية للحصول على متويل. 
 م���ش���ارك���ة م��ج��م��وع��ة م���ن امل���ش���رف���ني األك���ادمي���ي���ني 	 

ومساعدي مديري البرامج في مجموعة من حلقات 
 – شير  ف��ور  هيرت  جامعة  م��ع  بالتعاون  النقاش 

بريطانيا.
ب��اس��ت��خ��دام تقنية 	  ي��زي��د ع���ن 40 ج��ل��س��ة  م���ا   ع��ق��د 

الصفوف اإلفتراضية وشملت هذه اجللسات مديري 
املناطق التعليمية ومساعديهم، واملوظفني اإلداريني 
عدة  عقد  ومت  اجلامعة،  ومراكز  دوائ��ر  مختلف  في 
ل���ق���اءات م��ن خ���الل ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ل��دارس��ني ال��ذي��ن 

يدرسون املقررات بنمط التعلم املدمج.
 البدء بتنفيذ أكبر برنامج تدريبي إلكتروني تقنية 	 

الصفوف اإلفتراضية في جامعة القدس املفتوحة ل 
االتصاالت  شركة  مجموعة  برعاية  موظف،   310

الفلسطينية.
 التعاون مع مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 	 

التعلم  إدارة  ن��ظ��ام  م��ن  لكل  أج��ه��زة خ���وادم  إلع���داد 
برعاية  اإلفتراضية  الصفوف  وتقنية   Moodle

مجموعة شركة االتصاالت الفلسطينية. 
 إط��الق م��ش��روع ت��دري��س 25 م��ق��ررا ل��ت��درس بنمط 	 

التجربة  حققته  ال��ذي  النجاح  بعد  امل��دم��ج  التعلم 
األولى بإطالق 10 مقررات بهذا النمط.

 إعداد خطة متكاملة لنشر فلسفة التعليم اإللكتروني 	 
والتعلم املدمج ومواضيع ذات الصلة تقوم على عقد 
الصفوف  تقنية  خ��الل  م��ن  مجدولة  نقاش  حلقات 

اإلفتراضية يتم استضافة خبراء محليني ودوليني.

خطة املركز حتى نهاية عام 2011:
مبا  التعليم  ف��ي  العاملني  جميع  ك��ف��اءات  sرفع  أوال: 
يتوافق مع التطورات املستمرة في مجال التربية عن بعد.

تأهيل وتدريب ما مجموعه 75 مشرفا أكادمييا على 	 
تصميم وتدريس املقررات اإللكترونية بنمط التعلم 
الفصل  في  مقررين  منهم   كل  يصمم  بحيث  املدمج 
األول وآخرين في الفصل الثاني أي سيصبح لدينا 

300 مقرر مما يشكل 75% من مقررات اجلامعة.
العمل على دمج معظم املشرفني األكادمييني املتفرغني 	 

املتفرغني  من  املشرفني غير  ومجموعة مختارة من 
خالل برامج تدريبية مدتها شهر لتعريفهم بكيفية 
اس��ت��خ��دام امل���ق���ررات امل��ص��م��م��ة إل��ك��ت��رون��ي��ا وأف��ض��ل 

األساليب لتدريسها في بيئة التعلم املدمج، والعدد 
املستهدف هو 500 مشرف أكادميي.

بعد 	  ع��ن  التعليم  ف��ي  ودب��ل��وم��ات  ش��ه��ادات  تطوير   
والتعليم اإللكتروني والتصميم التعليمي، وتصميم 

الوحدات التعلمية.
والتوظيف 	  للتعريف  مشاريع  ثالثة  وتنفيذ  إع��داد 

النحو  ع��ل��ى  ت��ك��ون  بحيث  اإلف��ت��راض��ي��ة  ل��ل��ص��ف��وف 
التالي:

اإلفتراضية 	  الصفوف  بتقنية  التعريفي  امل��ش��روع 
ملعظم موظفي اجلامعة.

م���ش���روع " م����ه����ارات ت��وظ��ي��ف خ���دم���ة ال��ص��ف��وف 	 
التعلمية"  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ف��ي  اإلف��ت��راض��ي��ة 

وموجه ل 310 موظف غالبيتهم من املشرفني.
جميع 	  في  للدارسني  املوجه  التعريفي  املشروع  ج. 

مناطق اجلامعة التعليمية ومراكزها الدراسية.  
التربية عن 	  ثانيا: نشر وتعميم فلسفة وممارسات 

بعد والتعليم االلكتروني.
ع��ق��د م���ؤمت���ر س���ن���وي اف���ت���راض���ي ح����ول مم���ارس���ات 	 

وتقنيات التربية عن بعد
تعريفية 	  ون��ش��رات  كتيبات  ب��إص��دار  توعية  حملة 

ومشاركات إعالمية.
 	.ODL تشجيع البحث التطبيقي في مجال
جامعة 	  في  الدارسني  لتعريف  متكاملة  خطة  إع��داد 

تطبقها  التي  احلديثة  باألنظمة  املفتوحة  ال��ق��دس 
األمن��اط  في  دمجهم  عملية  جن��اح  لضمان  اجلامعة 
م���دراء  م��ع  والتنسيق  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  التعلمية 
مت  الذين  األكادمييني  واملشرفني  التعليمية  املناطق 

تأهيلهم من خالل البرامج التدريبية املتعددة.
ثالثا:  تطوير بيئات التعليم اإللكتروني بالتعاون مع 

مراكز ودوائر اجلامعة املختلفة.
وفق 	  التطويرية  االحتياجات  وتقييم  األداء  دراس��ة 

االجتاهات احلديثة في التربية املفتوحة عن بعد.
 العمل على بناء منصة تدريب الكترونية.	 
 املساهمة في بناء املكتبة االفتراضية بالتنسيق مع 	 

الدوائر املختصة في اجلامعة.
ال���وح���دات 	  ت��ط��وي��ر من�����وذج  لتصميم  ال��ع��م��ل ع��ل��ى 

) Learning Object( التعلمية
وفق  اجل��ي��دة  التعليمية  امل��م��ارس��ات  تطبيق  راب��ع��ا: 
ومعايير  ب��ع��د  ع��ن  بالتربية  اخل��اص��ة  اجل����ودة  معايير 
التعليم االلكتروني الفعال. وذلك من خالل املساهمة في 
مع  والتنسيق  بالتعاون  التعليمي  للتميز  منوذج  بلورة 

الدوائر املختصة.
مركز التعلم املفتوح عن بعد

تلفون:2428793-02   فاكس: 02-2423159
البريد اإللكتروني:

 odlc@qou.edu<
www.qou.edu :الصفحة اإللكترونية

تتمة/ إجنازات أكبر
االت����ص����االت ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى مت��وي��ل، 
باإلضافة إلى تنفيذ ورشة عمل بعنوان مهارات أساسية 
في  توظيفها  وأس��ال��ي��ب  اإلل��ك��ت��رون��ي  التعليم  بيئة  ف��ي 
مشرفاً   30 فيها  ش���ارك  وق���د  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ق��دس  ج��ام��ع��ة 
لتدريس  التجريبي  املشروع  تنفيذ  على  عالوة  أكادمييا، 
عشرة مقررات إلكترونية بنمط التعلم املدمج، مع بداية 
 ،2009/2008 اجلامعي  العام  من   1081 االول  الفصل 
بتاريخ  اجل��ام��ع��ة  مجلس  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى  احل��ص��ول  ب��ع��د 

 .2008/05/03
وق���د مت تنفيذ امل��رح��ل��ة األول����ى م��ن م��ش��روع ش��ه��ادة 
مؤسسات  في  اإللكتروني  والتعليم  بعد  عن  التعلم  في 
التعليم العالي بالتعاون مع خبراء أجانب، فقد مت تأهيل 
28 مشرفاً أكادميياً من مختلف مناطق اجلامعة التعليمية 

على تصميم وتدريس مقرراتهم بنمط التعلم املدمج. 
وأعد املركز مقترح مشروع إيجاد بيئة لدعم طالبي، 
فلسطني  كلية  مع  وبالشراكة  اإلنترنت  خالل  من  للتعلم 
تطوير  لصندوق  وتقدميه  الله،  رام  في  للبنات  التقنية 
التربية  وزارة  ف��ي  ال��دول��ي(  البنك  م��ن  )امل��م��ول  اجل���ودة 
الف   125 بقيمة  متويل  على  للحصول  العالي  والتعليم 
املهني  ال��دب��ل��وم  م��ش��روع  إع����داد  ك��م��ا مت  ام��ري��ك��ي.  دوالر 

املتخصص في »التعلم عن بعد والتعليم اإللكتروني في 
مؤسسات التعليم العالي« العتماده من مجالس اجلامعة 
متهيداً لتقدميه لالعتماد من قبل وزارة التربية والتعليم 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن م��ش��روع  ال��ع��ال��ي، وك��ذل��ك اإلع����داد للمرحلة 
املتفرغني  وغير  املتفرغني  األكادميي  للمشرفني  الشهادة 
وباللغة   2008 احلالي  العام  نهاية  قبل  تبدأ  أن  واملقرر 
ال��ع��رب��ي��ة، ع����الوة ع��ل��ى ت��ق��دمي م��ش��روع ال��دب��ل��وم املهني 
في  اإللكتروني  والتعلم  بعد  عن  »التعلم  في  املتخصص 
مؤسسات التعليم العالي« جلهات مانحة للحصول على 

متويل لهذا املشروع بقيمة ربع مليون دوالر. 
خدمة  »توظيف  مشروع  بتقدمي  ق��ام  املركز  أن  يذكر 
الصفوف االفتراضية )Virtual Classes( في العملية 
والالمنهجية  املنهجية  والنشاطات  واإلداري��ة  التعليمية 
االتصاالت  شركة  )مجموعة  مانحة  جلهات  ج.ق.م«  في 
الفلسطينية(، وقد مت احلصول على متويل بقيمة 46 ألف 

دوالر أمريكي ليخدم جميع الدارسني في اجلامعة.

تتمة/ وقفة مع أسرى فلسطني
سألقي حجراً ، بالتأكيد سألقي حجراً.

حترر ناصر لكن هناك من خلف القضبان ما زال الكثير 
الكثير من األسرى.

بجانب  رم���ون  سجن  مسلماني،  راغ���ب  ب��در  اسماعيل 
 ،2002/11/1 ت��اري��خ  م��ن  القضبان  خلف  يقبع  نفحة، 

احلكم 7 سنوات ، التهمة فلسطيني.
كان لي مع زوجة االسير حوار قصير....

بدأت احلديث مع الزوجة بالتعرف عليها وعلى زوجها 
األسير، وكيف مت اعتقاله، وما إن سألتها كيف مت ذلك؟؟؟؟

باحلديث  سبقها  ص��غ��ي��ر،  ط��ف��ل  ص���وت  ص��وت��ه��ا  س��ب��ق 
وأجاب ) أقول لك كيف أخذوا بابا؟؟؟ ...كنت معه( عندها 
أق��ول، أح��اور السيدة أم طفالً بريئاً ال  سكت لم اعرف ماذا 
يعرف سوى الصدق، كيف أستطيع  أن أتخيل هذا املنظر، 
الطفل من بني يديه،  لذلك  االمان والقوة  ان يخطف مصدر 
سألت هذا الطفل ابن الثماني سنوات  » قل لي كيف اخذوا 

بابا«؟ 
أجاب:) كنا انا وبابا رايحني الى املخبز في الصباح 
ال��ب��اك��ر، أخ����ذوه وه���و م��ع��ي م��ا ك���ان م��ع��ه ه��وي��ة أوق��ف��وا 
السيارة وأخذوه وبعدين رجعوا معنا الى البيت علشان 

يأخذو هويته(
اس��م��اع��ي��ل م��ن م��وال��ي��د م��دي��ن��ة ال��ق��دس ع����ام  1970 
بجامعة  والتحق  األردن  من  تربية  دبلوم  على  حاصل 
اخلدمة  تخصص  ف��ي  دراس��ت��ه  ليكمل  املفتوحة  ال��ق��دس 
خطفه  حيث  الفرصة،  العدو  يعطه  لم  لكن  االجتماعية، 
من بني عائلته أمام عيني طفله الصغير الذي كان عمره 

ال يتجاوز السنوات الثالث.
ك��ي��ف ت��اب��ع��ت ال���زوج���ة ال���ص���اب���رة و ك��ي��ف حتملت 
امل��س��ؤول��ي��ة ب��ع��د أن ت��رك��ه��ا ال��ع��دو وح��ي��دة ه��ي وطفلها 

الصغير؟؟؟
فراق  لكن  مادياً  ساعدني  مما  أعمل،  أنني  الله  أشكر 
السكن  التنقل في  ال��ى  األم��ر جعلنا نضطر  ه��ذا  زوج��ي، 
من مكان الى آخر، مما أثر على نفسية الطفل، في نفس 
أسئلة  ول��ه  ج��داً،  صعبة  الطفل  مسؤولية  حتمل  الوقت 
عندما  املشكلة  ب��دأت  عليها.  االج��اب��ة  أستطيع  ال  كثيرة 
كباقي  أبيه  عن  يسأل  بدأ  حيث  باملدرسة  الطفل  التحق 

األطفال ويسأل ملاذا ال يوجد لي أخوة كباقي األطفال.
ماذا عن اسماعيل خلف القضبان؟؟؟؟؟؟

زوجته على لسانه، سئمت اجلدران األربعة ونفس 
الوجوه، أود وأشتاق أن أضم طفلي بني ذراعي. يقضي 
كتب  بإدخال  له  السماح  يتم  بالقراءة،  وقته  إسماعيل 
لكن نوعية معينة طبعاً، كان يأمل أن يكمل دراسته في 

األسر لكن كما نعلم قوانني االحتالل ال تتيح ذلك.
ع���دت للطفل وس��أل��ت��ه ه��ل ت��ذه��ب ل��ت��رى ب��اب��ا أث��ن��اء 

الزيارات؟؟؟؟؟
بالدخول  لي  يسمحون  يعودوا  لم  لكن  نعم  أج��اب، 

عنده، فقط أراه من خلف الزجاج ألني كبرت.
ال��زوج��ة، في آخ��ر زي��ارة متنى لو أنهم أدخ��ل��وه الى 
لكن  وتوسلي  رج��ائ��ي  كثرة  م��ن  بالرغم  أب��ي��ه،  أح��ض��ان 

قوبلت بالرفض.
كيف يلني ويرق قلب آسر ملأسور، حتماً لن يرق.
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* أم مكافحة وصامدة ،غدر بها الزمان ليتركها زوجها 
أط��ف��ال ،ال متلك إال شهادة  أرب��ع��ة  ب��ني  إث��ر ح��ادث مؤسف 
تعليمها  إكمال  سوى  سبيالً  جتد  ،لم  قدمية  عامة  ثانوية 
اجلامعي ، فشرعت أبواب اجلامعة أمامها لتتابع دراستها 
اآلن معلمة  ،وهي  التربية  بكالوريوس في  وحتصل على 

في إحدى املدارس الوطن.
* رج����ل ط���م���وح وج������ريء ،ي��ح��م��ل ش���ه���ادة ال��دب��ل��وم 
ويضع  س��ط��را  ينهي  أن  أب��ى  م��وظ��ف��اً،  ويعمل  باحملاسبة 
نقطة، يرغب في إثراء خبراته العلمية والعملية ،يطمح الى 
وحصل  التعليمية  مسيرته  ،تابع  أفضل  لوضع  الوصول 
على شهادة البكالوريوس في احملاسبة ،فتم تعديل مسماه 
ال��دائ��رة  مدير  ال��ى  دائ���رة  مدير  بأعمال  قائم  م��ن  الوظيفي 
نفسها ،واألهم شق الطريق ملتابعة دراسته العليا، حصل 

على املاجستير والعقبى للدكتوراه إن شاء الله.
* فتاة حكم عليها االحتالل والزمن أن تعاني من إعاقة 
الزمن وتتابع تعليمها لتصبح سكرتيرة  أن تقهر  إال  أبت 

شؤون املوظفني في نفس املؤسسة التي رعتها.
وت��اب��ع تعليمه في  ال��ظ��الم  * ش���اب ض��ري��ر ،حت����دى 
التخصص الذي يحب، ليتخرج من اجلامعة ويحصل على 

بكالوريوس في اخلدمة االجتماعية.
وضعت  القاسية  ال��ظ��روف  رغ��م  للعلم  محبة  فتاة   *
أصغر  قياسية  وبفترة  لتصبح  عينيها  أمام  هدفا  النجاح 

مديرة مدرسة سناً في مدينة القدس الشريف.
تصفحت ملف اخلريجني ....

قلبت صفحة.....
ملعت أمام عيناي ومضة.....

رن���دة  ف��اي��ز مرتضى س��ن��ق��رط  ول���دت ف��ي ال��ق��دس في 
هذه  ط��ري��ق  ف��ي  خ��ط��وة  أول  ب���دأت  ،طفلة   1976/6/15
احلياة الصعبة، بدأت دراستها في مدرسة رياض األقصى 
، ومن ثم تابعت املرحلة اإلعدادية و الثانوية في مدرسة 
ال��ف��ت��اه ال��الج��ئ��ة/ ال��ق��دس ال��ش��ري��ف،ح��ت��ى ال��ص��ف الثاني 

عشر.

الدراسة  متابعة  في  فكرت  جيلها  بنات  من  كمثيالتها 
ون��ظ��راً  ال��وط��ن،  جامعات  إح���دى  ف��ي  ،فالتحقت  اجلامعية 
مل��رض وال��ده��ا وس���وء ال��ظ��روف امل��ادي��ة  ال��ت��ي ح��ال��ت دون 
متابعة رندة ملسيرتها ،قررت البقاء في البيت وكادت حترم 
أخوها  قبل  من  التشجيع  لقيت  لكنها  بها،  حلمت  أمنية  من 
األكبر الذي كان طالباً في جامعة القدس املفتوحة، حيث أنه 
شاب مكافح كان يعمل لكسب معيشته ويتابع تعليمه عن 

بعد في هذا الصرح العظيم املعطاء.
ألنها آمنت أن الظروف ال ميكن أن تقف حائالً في جناح 
أمام عينيها هدفاً، ونظراً  النجاح  رندة  إنسان ،وضعت  أي 
ملا تتمتع به جامعة القدس املفتوحة من قوانني تالءم  كافة 
شرائح املجتمع، حيث أن التعليم يتم عن بعد، وهو تعليم 
مفتوح ،تخصصات متنوعة ،االلتزام بالدوام جزئي ومريح 
ومرن ،التكاليف املادية اقل، آثرت رندة أن تنتقل الى جامعة 
ال��دراس��ي  ال��ع��ام  م��ن   ال��ث��ان��ي  الفصل  ف��ي  املفتوحة  ال��ق��دس 
95/94  والتحقت ببرنامج تكنولوجيا املعلومات تخصص 
)أنظمة املعلومات احلاسوبية(، حيث أنها كانت مولعة بهذا 

اجلهاز وتتمنى اكتشاف خباياه وأسراره .
 مع رندة كان لي وقفة وحوار ممتع...

رن����دة: ك���ان ن��ظ��ام اجل��ام��ع��ة رائ��ع��اً ج���دا مل��ا يتيحه من 
تسهيالت للدارسني لم يكن يلزمني بالدوام الكامل مما تالءم 
وظروفي ،وأيضا لم يكن التعليم اجلامعي هنا ذو تكاليف 

مادية عالية.
حتدثت رندة عن اجلامعة ونظامها ومدى أهمية وجود 
ج��ام��ع��ة ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة ف��ي فلسطني ،ك��م��ا حت��دث��ت عن 
التعليم  نقل  يتم  أن��ه  حيث  املفتوح  التعليم  ومن��ط  أسلوب 
إلى الدارس في موقع عمله أو إقامته كما مدحت فكرة وجود 
البيتية  الواجبات  محل  يحل  ب��دوره  الذي  التعيينات  نظام 
على  يحثه  ومحفز،  مهم  ،فهو  للدارس  ذاتي  تقومي  ويعتبر 
يجعل  فهو  بعد  عن  تتم  الدراسة  أن  ومبا  الذاتية  الدراسة 

الدارس على تواصل دائم باملقررات .
يحفز  ف��أس��ل��وب��ه��ا  ال��دراس��ي��ة،  ل��ل��م��ق��ررات  بالنسبة  أم���ا 
ال��دراس��ة  ف��ي  االع��ت��م��اد على نفسه  ال����دارس على  وي��س��اع��د 
في  ال���دارس  يخاطب  أستاذ  مقام  تقوم  أنها  ،حيث  الذاتية 

عملية الشرح، والتعامل مع املادة العلمية.
تقول رندة وتتابع احلديث..........

،واإلداري���ون  متعاونني  كانوا  األكادمييون  املشرفون   
أيضا، ال أنسى أبدا ما كانوا يقدمون من مساعدات، بدًء مبدير 
املنطقة و انتهاًء بأصغر موظف ....كانوا رائعني بالفعل ....
كنا أنا وزميالتي من رواد مختبر احلاسوب الدائمني، وفي 
غير أوقات احملاضرات الرسمية كان يتم استقبالنا باملختبر 
بيننا  فيما  نتناقش  أن  نحب  كنا  حيث  أيضا  القاعات  وفي 
باملواد الدراسية ال أذكر أنني واجهت صعوبات ......بالفعل 

كان نظاماً مجدياً وساعدني في بلوغ أهدافي.
ت��خ��رج��ت رن���دة ف��ي ال��ف��ص��ل األول م��ن ال��ع��ام ال��دراس��ي 

99/98 بتقدير امتياز،
لعدة  طلبات  ،ق��دم��ت  احل��ي��اة  ف��ي  طريقها  ش��ق  وتابعت 

وظائف وكانت تالقي 
التربية والتعلي�م في القدس  القب�ول، ومن بينه�ا مكتب 

ولرغب�ة أهلها بأن
عليه�ا،  يسيرون  وتق�اليد  لع�ادات  نظرا  معلمة  ت�صبح   

اخت�ارت وظيف�ة 
الوظيف�ة  هذه  حتمل�ه  وملا  أبويه�ا  رغب�ة  لتحقيق  معلمة 

من مع�اٍن سامية
 ورفيعة.

ت��ع��ي��ن��ت رن�����دة ب��وظ��ي��ف��ة م��ع��ل��م��ة ح���اس���وب ف���ي إح���دى 
املدارس،ولتثري عطائها 

،ول��ل��م��رة  أدراج���ه���ا  رن���دة  ع���ادت  إمكانياتها  م��ن  وت��زي��د 
تعليمها  لتتابع  املفتوحة  القدس  بجامعة  التحقت  الثانية  
أن  حيث   ، التربوي  التأهيل  برنامج  في  مسيرتها  وتكمل 
مواد  يضم  ال  احلاسوبية  املعلومات  أنظمة  هو  تخصصها 
التربوي مبا يطرحه من مواد   التأهيل  أما برنامج  التربية، 
في مجال التربية فيؤهل ويدعم الدارس الذي يحمل شهادة 

البكالوريوس في تخصص ما ألن يكون معلماً .
تتابع رندة........

إثراء خبراتي  أنه علي  كوني أصبحت معلمة أحسست 
إيصال  ،وألستطيع  التعليمية  ق��درات��ي  وزي���ادة  العلمية، 
املعلومات للطالب بشكل أفضل لم يكن أمامي من يساعدني 
سوى "جامعتي األم" فالتحقت ببرنامج التأهيل التربوي 

في الفصل الثاني من العام الدراسي 2000/99.
ال��دراس��ي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��ان��ي  الفصل  ف��ي  تخرجت رن���دة 
صفوف  ضمن  تقف  الثانية  للمرة  ه��ي  وه��ا   2001/2000

اخل��ري��ج��ني لتحمل ب��ي��ده��ا ش��ه��ادة ث��ان��ي��ة م��ن ه���ذا ال��ص��رح  
املعطاء.

دبلوم  شهادة  على  حصولها  من  سنوات  خمس  بعد 
"إدارات  بطلب  التربية  ملكتب  تقدمت  التربوي   التأهيل 
مدرسية" وذلك لترقيتها ملديرة مدرسة والتزمت بحضور 
تقدمت  تقريبا  شهر  وبعد  الطلب  بهذا  اخلاصة  ال���دورات 

لالمتحان اخلاص بالوظيفة .
 ، ال��ش��روط   املعد واستوفت  باالمتحان  رن��دة   جنحت 

ابنة هذه اجلامعة    
القدس  مدينة  في  سناً  مدرسة  مديرة  أصغر  تع�د  اآلن 

الشريف، ه�ذه 
املدرسة تبدأ من الصف األول  االبتدائي  وحتى الث�اني 

الث�ان�وي
"ال��ت��وج��ي��ه��ي" ،ت��ض�����م ال���ف���روع ) ال��ع��ل��م��ي، األدب����ي، 

التجاري( ،رن�دة
 مسؤول�ة عن )679( ط�الب�ة، و)40 ( موظف وم�وظف��ة 

ما بي�ن
 مدرسني و موظفي خدمات في املدرسة .

تابعت احلديث معها وسألت:
لو كانت رندة مسؤولة في اجلامعة ماذا كانت سوف 

تقدم .....؟؟؟؟؟؟؟
.....ول��ك��ن  املنطقة  ف��ي  انترنت  مختبر  سأنشئ  كنت 
أمنيتي  أن  ...ي���ب���دو  املختبر  ه���ذا  ف��ي  م��ع��ِك  اج��ل��س  أن���ا  ه��ا 
حتققت.... وكعهدي بها جامعتي  تواصل التطوير والتقدم 

خلدمة دارسيها.
لو كانت اجلامعة تضم برنامج املاجستير هل ستلتحق 

به رندة أيضا ......؟
الله  إن ش��اء  املسجلني  أول  ري��ت........س��أك��ون من  يا 
من  لكل  والعلم  املساعدة  أق��دم  و  مسيرتي  ،ألكمل  تعالى 

يرغب ويحتاج اليه .
من وضع هدفا نصب عينيه، ورسم له طريقا سليمة، 
وصلت  ما  رن��دة  لك  .هنيئا  بإذنه  ،وف��ق  الله  على  وتوكل 
طلبتك  ،فهاهم  خريجيك  معطاًء  صرحا  لك  وهنيئاً  إليه، 
يساهمون في بناء هذا الوطن وتقدمه ،أمتنى لبيتي الثاني  
مزيدا من التقدم والنجاح،أب حنون وعائلة كرمية فسيروا  

سدد الله خطاكم.

ورشة عمل في كتابة املشاريع البحثية للمشرفني 
املتفرغني

في  عقدت  التي  التدريبية  ال���دورة  في  املشاركون  أوص��ى 
منطقة غزة التعليمية، حتت عنوان )كتابة املشاريع البحثية 
للمشرفني املتفرغني(،  بضرورة عقد ندوات دورية ومستمرة 
العلمي  البحث  م��ه��ارات  في  املشرفني  ق��درات  حتسني  باجتاه 
والتعامل مع جهات التمويل الدولية، تكوين مجموعات بحثية 
املؤسسات  قبل  املطلوبة من  املجاالت  أبحاث في  بإعداد  تقوم 
املختصة  للجهات  اإليعاز  اجلامعة،  تهم  التي  وكذلك  الدولية 
التي  واملؤسسات  التمويل  مصادر  عن  بالبحث  اجلامعة  في 

تقدم منحاً بحثية وإعالم املشرفني بذلك باستمرار.
 وقام بالتدريب أربعة مشرفني متفرغني تناولوا مواضيع 
تتعلق بكتابة البحث من الناحية العلمية، واجلوانب التي ال بد 
أن يشملها، وطريقة التعامل مع املؤسسات املمولة والداعمة، 

وكيفية تقدمي أبحاث مقنعة لها. 
تنظيم دورتني في تعليم ثقافة حقوق اإلنسان 

بالتعاون مع مؤسسة الضمير حلقوق اإلنسان
دورة  كل  وطالبة،  طالباً   )40( ال��دورت��ني  في  ش��ارك  وق��د 
املنطقة  به  قامت  اتفاق مسبق  بناء على  أي��ام، وذل��ك  ملدة )5( 
من خالل العالقات العامة مع )الضمير( إلشراك اجلامعة في 

جميع الفعاليات التي تقوم بها في مجال حقوق اإلنسان.
مثل،  املهمة  املواضيع  م��ن  مجموعة  ال��دورت��ان  وتناولت 
سيادة  ال��دول��ي��ة،  وال��ش��رع��ة  اإلن��س��ان  وح��ق��وق  الدميقراطية، 
القانون واستقالل القضاء، وحقوق املواطن، واآلليات الوطنية 
لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، ودور املؤسسات األهلية في 

تعزيز تعلم حقوق اإلنسان، ومهارات العرض والتقدمي .

املنطقة التعليمية تعقد امتحان الكفاءة 

الدولي
املناطق  ط��الب  جميع  التعليمية  غ��زة  منطقة  استقبلت 
التعليمية في القطاع املعنيني بتقدمي امتحان الكفاءة الدولي، 
وع��م��ل��ت امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى إح��ض��ار امل��راق��ب��ني وجت��ه��ي��ز ال��ق��اع��ات 

واستضافة اللجنة املشرفة من املؤسسة األمريكية.
هذا  تستضيف  التعليمية  غ��زة  منطقة  أن  امل��ع��روف  وم��ن 
وقد  ال��ق��ط��اع،  مناطق  مستوى  على  الثانية  للمرة  االم��ت��ح��ان 
قامت املنطقة بإعداد لوائح األسماء واستقبال الطلبة وجتهيز 
القاعات اخلاصة باالمتحان، وتوفير كل املستلزمات إلجناحه 
بالتعاون مع مسؤول القبول والتسجيل في قطاع غزة األستاذ 

زكريا ساق الله.
مختلف  م���ن  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب���اً   390 ل��الم��ت��ح��ان  وت���ق���دم 
التخصصات، كما جهزت املنطقة غرفة خاصة للجنة االمتحان 
التي حضرت من املؤسسة األميركية التي تشرف عليه، وقامت 
من خالل اللجنة املشرفة التي شكلت محلياً بإشراف العالقات 
اللجنة  لعمل  وامل��س��اع��دة  التسهيالت  بكل  باملنطقة،  العامة 

اخلاصة باملؤسسة املشرفة على االمتحان .
تنظيم لقاء مع ممثلي مؤسسات

املجتمع املدني التي يتدرب فيها طلبة اجلامعة
التي  وامل��ؤس��س��ات  املنطقة  ب��ني  ال��ع��الق��ات  توطيد  ب��ه��دف 
يتدرب فيها طلبتها، من خالل مجموعة املقررات التي حتتاج 
إلى تدريب ميداني أو تربية عملية، أو بغرض احلصول على 

معلومات ألبحاث التخرج.
امل��ؤس��س��ات  مم��ث��ل��ي  م��ع  ل��ق��اًء  التعليمية  امل��ن��ط��ق��ة  ن��ظ��م��ت 
وطالبه  واألسرية  االجتماعية  اخلدمة  برنامج  مع  املتعاونة 
من  واٍف  ش���رح  إل���ى  املنطقة  إدارة  استمعت  وق���د  باملنطقة، 
م��س��ؤول��ي ه���ذه امل��ؤس��س��ات، وك����ذا امل��الح��ظ��ات وامل��ق��ت��رح��ات 
اخلاصة بتطوير التعاون فيما بينها واجلامعة، وأبدت املنطقة 

اهتمامها بأخذ املالحظات بعني االعتبار. 

وق���دم م��دي��ر املنطقة د.زي����اد اجل��رج��اوي ن��ب��ذة ع��ن نشأة 
اجل��ام��ع��ة وخ��ط��ط��ه��ا وب��رام��ج��ه��ا امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وال���ت���ط���ورات 
املتسارعة التي تشهدها كل يوم على جميع الصعد األكادميية، 
امل��ؤس��س��ات ع��ل��ى تعاونها  اإلداري�����ة واإلل��ك��ت��رون��ي��ة، وش��ك��ر 
إدارة  التنسيق بني  إلى دوام  ورعايتها للطلبة، مبيناً احلاجة 

املنطقة وهذه املؤسسات لتحسني نوعية التدريب وطبيعته.

تنظيم ندوة مبناسبة ذكرى يوم األرض
التعليمية  غزة  منطقة  نظمت  األرض  يوم  لذكرى  إحياًء   
ندوة خاصة بهذه املناسبة عقدت على مدار 5 ساعات متواصلة 
والذي  التاريخي  احملور  أهمها  احملاور،  من  مجموعة  تناولت 
شارك فيه د. جهاد البطش، د. عصام عدوان  وهما من املشرفني 

املتفرغني املتخصصني في التاريخ.
أما احملور القانوني والذي شارك فيه د. طارق أبو السعيد 
أستاذ القانون الدولي واملشرف املتفرغ باجلامعة، بورقة عمل 
حول التوصيف القانوني لعملية اغتصاب األرض الفلسطينية 

قدمياً من خالل االحتالل وحالياً من خالل االستيطان .
د. زياد اجلرجاوي واألستاذ عاطف العسولي فقد حتدثا 
الفلسطينيني  ب��ح��ق��وق  امل��رت��ب��ط��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة  اجل��وان��ب  ع��ن 
بها  مر  التي  والنفسية  االجتماعية  واملتغيرات  أرض��ه��م،  في 

الفلسطينيون بسبب أرضهم احملتلة واملغتصبة.
احملور الثقافي حتدث فيه د. عاطف أبو حمادة ، د. سعيد 
الفيومي  عن املتغيرات الثقافية املرتبطة باألرض الفلسطينية، 
من شعر ونثر وقصص قصيرة ورواي��ات ومقاالت، وما طرأ 
على الثقافة الفلسطينية من تغيرات في كل مرحلة من مراحل 

قضم األرض الفلسطينية  من قبل االحتالل.

املشاركة في اليوم الدراسي التقييمي لبرنامج 
اخلدمة االجتماعية في كلية مجتمع العلوم املهنية 

ومضات من ملف خريجي جامعة القدس املفتوحة

أنشطة وفعاليات منطقة غزة التعليمية

والتطبيقية
واألسرية  االجتماعية  التنمية  برنامج  مشرفو  ش��ارك   
ملناهج  التقييمي  االجتماع  ف��ي  التعليمية،  غ��زة  منطقة  ف��ي 
العلوم  كلية  ف��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل��دم��ة  ب��رن��ام��ج  وم���ق���ررات 
جامعة  أن  امل��ع��روف  وم��ن  غ��زة،  بقطاع  والتطبيقية  املهنية 
مجال  في  القطاع  في  األول��ى  اجلامعة  هي  املفتوحة  القدس 
املشرفني  وع��دد  الطلبة  ع��دد  حيث  م��ن  االجتماعية،  اخل��دم��ة 
املتخصصني، لذا كانت كلية العلوم املهنية والتطبيقية مهتمة 
بدعوتهم لالشتراك في تقييم برنامجها للخدمة االجتماعية .

وساهم مشرفو اجلامعة مبجموعة كبيرة من املقترحات 
مقررات  أن  إل��ى  مشيرين  امل��ن��ه��اج،  ه��ذا  تطوير  إل��ى  ال��ه��ادف��ة 
في  لتدرس  بها  يستعان  أن  ميكن  املفتوحة  القدس  جامعة 
من  حتويه  ملا  غ��زة،  بقطاع  والتطبيقية  املهنية  العلوم  كلية 
املشرفني  دع��وا  كما  االجتماعية،  اخلدمة  في  هامة  مواضيع 
على البرنامج في كلية العلوم املهنية والتطبيقية بقطاع غزة 
لزيارة املنطقة واالستفادة من خبرات املشرفني بشكل عملي.

 وأشادت الكلية بدور مشرفي املنطقة في إثراء النقاش 
حول املوضوع، وقررت فتح آفاق للتعاون بني كلية العلوم 
التعليمية،  غ��زة  ومنطقة  غ��زة  بقطاع  والتطبيقية  املهنية 
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م��ش��اري��ع مباني  ت��أت��ي خ��ط��ة 
ج��ام��ع��ة ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة ضمن 
االستراتيجية  اجلامعة  توجهات 
بالتحول إلى األبنية اململوكة بدالً 
عليه  ينطوي  مل��ا  املستأجرة،  م��ن 
املنظور،  امل��دى  في  أهمية  من  ذلك 
وم��ك��ان��ة  ودور  أداء  ت��ع��زي��ز  ف���ي 
االقتصاد  ف��ي  املتنامية  اجلامعة 
وامل��ج��ت��م��ع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، وال��ت��ي 
التنامي السريع والكبير  يعكسها 
ألع�������داد ال�����دارس�����ني، مم����ا ي��ع��ط��ي 
اجل��ام��ع��ة امل���رون���ة وال���ق���درة على 
واألفقي  الرأسي  بشقية  التوسع 
امل���س���ت���ن���دة إل������ى أس������س ت���راع���ي 

النواحي النوعية الفنية والهندسية واألكادميية، وذلك استكماالً للجهود الهادفة للنهوض بعملية التعليم اجلامعي 
املفتوح وفق معايير اجلودة الشاملة، ومبا يلبي متطلبات وحتديات تنمية وتطوير القوى البشرية في فلسطني، بناًء 
عليه، فقد تابعت دائرة التخطيط توجيهات رئاسة اجلامعة الستكمال وتنسيق الدراسات واملخططات واإلجراءات 

لبلورة وتنفيذ هذه اإلستراتيجية، حيث مت اجناز مراحل مهمة بهذا االجتاه، من أبرزها: 
أوالً: على صعيد مشاريع االبنية املنجزة

مشروع منطقة بيت حلم التعليمية:
يتكون املشروع بوضعه النهائي من بناء رئيسي ومسرح مبساحة تقارب 5000 م2 نفذت على مرحلتني، وإقيم 

على أرض مساحتها حوالي 4 دومنات، وقد مت استالم املرحلة الثانية في  تشرين ثاني 2007. 
مشروع منطقة شمال غ�زة التعليمية )بيت الهيا(:

مساحة أرض املشروع حوالي 4 دومنات، وقد مت توفير الدعم املالي من مؤسسة UNDP لبناء املرحلة األولى 
أول(  )طابق  للمبنى  إضافي  دور  بناء  الحقاً  اليه  إضيف   ،2006 آذار  في  منها  االنتهاء  مت  وقد  أرض��ي(،   + )تسوية 

بتمويل ذاتي من اجلامعة في آب 2006. 
مش�روع مبنى منطقة اخللي�ل التعليمي�ة:

يتكون املشروع بوضعه النهائي من بناء رئيسي ومسرح مبساحة تقارب 5800م2 ، إقيم على أرض مساحتها 
حوالي 4 دومنات. مت تنفيذ املشروع على مرحلتني، حيث مت االنتهاء من املرحلة األولى للمشروع في نيسان 2007، 

وإستالم املرحلة الثانية قي  أيلول  2008. 
مبنى إدارة اجلامع�ة في قط�اع غ�زة:

متكنت اجلامعة من احلصول على قطعة أرض من سلطة األراضي في قطاع غزة، مساحتها حوالي 1.7 دومن، كما 
مت احلصول على موافقة محافظة غزة إلقامة مبنى إدارة اجلامعة على تلك القطعة، وتبلغ مساحة املبنى التقديرية 
حوالي 850م2، وحصلت اجلامعة على متويل لهذا املشروع من مؤسسة التعاون، والوكالة الفرنسية للتنمية. وقد 

مت االنتهاء من عملية البناء )طابق أرضي + طابق أول( في كانون الثاني 2006. 
ثانياً: على صعيد مشاريع االبنية قيد الدراسة والتنفيذ. 

االدارة  ومبنى  العليا  الدراسات  كلية  ومبنى  التعليمية  املنطقة  مبنى  وتشمل  والبيرة:  الله  رام  منطقة  مباني 
العامة، ومبنى مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:

مت تخصيص قطعة أرض من قبل سلطة االراضي مبساحة تبلغ حوالي 16 دومناً ألغراض بناء مباني اجلامعة 
املشار إليها اعاله في منطقة رام الله والبيرة ، وقد مت طرح عطاء إلعداد Master plan وتصاميم ملنطقة رام الله 

والبيرة التعليمية، وهناك وعود باحلصول على متويل للمشروع من الهيئة العمانية لألعمال اخليرية . 
مبنى منطقة قلقيلية التعليمية:

املخططات ووثائق  أرس��اء عطاء إلع��داد  البلدية مبساحة 2700 م2، وقد مت  مت تخصيص قطعة أرض من قبل 
اجلامعة  في  املختصة  اجلهات  قبل  من  ال��دؤوب  العمل  جانب  الى  هذا  قريباً،  منها  االنتهاء  املتوقع  من  التي  العطاء 

للحصول على متويل خارجي لهذا املشروع، حيث قدم مقترح املشروع الى عدة جهات مانحة لهذا الغرض. 
مبنى منطقة جنني التعليمية:

بلدية جنني، كما قامت  أراض��ي قباطية ضمن ح��دود  للجامعة بقطعة أرض مساحتها 7 دومن��ات من  التبرع  مت 
ملسح  مساحي  مكتب  مع  التعاقد  جرى  وقد  امل��ذك��ورة،  االرض  لقطعة  مجاورة  أخ��رى  دومن��ات   10 بشراء  اجلامعة 
وتسجيل قطعة االرض املتبرع بها ، وقد مت االنتهاء من األعمال املساحية ،  وحصلت اجلامعة من الصندوق العربي 
املخططات  ، ومت طرح عطاء إلعداد  – الكويت على منحة بقيمة 0.5 مليون دوالر  االقتصادي واالجتماعي  لإمناء 

ووثائق عطاء املشروع . 
مبنى منطقة نابلس التعليمية:

مت تخصيص قطعة أرض من قبل سلطة االراضي مبساحة 9.5 دومن ألغراض بناء مبنى منطقة نابلس التعليمية، 
وتكليف مكتب هندسي مبسحها، ومت طرح عطاء املشروع ) تصميم وإعداد وثائق العطاء ( .

مبنى منطقة أريحا التعليمية:
التوجه  مت  فقد  التعليمية،  أريحا  منطقة  مقر  بناء  ألغ��راض  مالئمة  أرض  قطعة  على  احلصول  لصعوبة  نظراً   
مقترح  أرض  موقع  حتديد  مت  حيث  االوق��اف،  من  األمد  طويلة  لفترة  أرض  قطعة  بإستئجار  يتعلق  أخر  لسيناريو 
لإستئجار من االوقاف تبلغ مساحته 9.5 دومن، وقد مت عقد إجتماع مع اجلهات املعنية بشأنها، حيث مت تكليف مدير 
املنطقة التعليمية مبتابعة هذا املوضوع للتوصل الى صيغة أولية لالتفاق مع االوقاف بهذا الشأن، وفق الشروط 

املرضية التي ترى فيها اجلامعة حتقيقاً ملصلحتها. 
مبنى منطقة طولكرم التعليمية:

من  أرض  قطعة  تخصيص  مت   
دومن��ات   10 مبساحة  عنبتا  بلدية 
ت��ب��رع و5 دومن��ات  منها 5 دومن���ات 
ش��راء ، وذل��ك ألغ��راض إنشاء مبنى 
 . عليها  التعليمية  ط��ول��ك��رم  منطقة 
املنطقة  في  تقع  األرض  قطعة  أن  إال 
C وقد مت الطلب من اجلهات املعنية 
كتاب  مبوجب  الوطنية  السلطة  في 
من رئيس اجلامعة من أجل محاولة 

 .B العمل لتحويلها إلى منطقة
مبنى منطقة طوباس التعليمية:

ه����ن����اك ج����ه����ود ت����ب����ذل م����ن أج���ل 

احلصول على قطعة أرض مناسبة ألغراض إنشاء مبنى منطقة طوباس التعليمية. 
مبنى منطقة دورا التعليمية:

هناك وعد من بلدية دورا بالتبرع بثالث دومنات ألغراض إنشاء مبنى منطقة دورا التعليمية عليها. 
منطقة خانيوس التعليمية:

 مت تخصيص قطعة أرض مبساحة 20 دومناً من قبل سلطة األراضي ألغراض بناء مبنى منطقة خانيونس التعليمية، وقد مت إعداد 
مقترح لها وتقدميه الى الهالل األحمر االماراتي وما زالت اجلهود منصبة لتجنيد التمويل الالزم لتنفيذ املشروع. 

مبنى منطقة رفح التعليمية: 
جهود  وهناك  التعليمية،  رف��ح  منطقة  مبنى  بناء  ألغ��راض  االراض��ي  سلطة  قبل  من  دومن��ات   10 مبساحة  أرض  قطعة  تخصيص  مت 

متواصلة للحصول على متويل خارجي إلقامة املبنى. 
مبنى منطقة الوسطى التعليمية )قطاع غزة(:

 مت تخصيص قطعة أرض مبساحة 3400م2 من قبل سلطة االراضي ألغراض بناء مبنى منطقة الوسطى التعليمية في قطاع غزة، وقد 
مت احلصول على متويل لها من قبل UNDP، لكن طرح العطاء توقف بسبب االوضاع االمنية والسياسة في قطاع غزة. 

مشاريع مباني اجلامعة املنجــزة :

 مساحةاملشروع
تاريخ اإلجنازاملمولعدد األدواراألبنية )م( 2

 منطقة شمال غزة التعليمية ) بيت الهيا(-
  )بنك التنميةKfw تسوية +  أرضي 1128املرحلة األولى

UNDP + األملاني( 
شباط 2006

 بناء دور إضافي ملبنى منطقة شمال غزة
آب 2006ذات�يأول950التعليمية )بيت الهيا(

 الوكالة الفرنسية للتنميةأرضي + أول850 مبنى اإلدارة العامة في قطاع غزة
كانون ثاني 2006مع مؤسسة التعاون

 مبنى منطقة بيت حلم التعليمية – املرحلة
 تسوية + أرضي2390األولى

متوز 2006ذات�ي+ أول

 تسوية + أرضي 3290منطقة اخلليل التعليمية – املرحلة األولى
نيسان 2007ذاتي+ أول

 مبنى منطقة بيت حلم التعليمية – املرحلة
 ثاني + ثالث +2300 الثانية

تشرين ثاني 2007ذاتي مسرح )عظم(

 ثاني + ثالث +2500 منطقة اخلليل التعليمية – املرحلة الثانية
 مت استالم املشروعذاتيمسرح )عظم(

في أيلول 2008
 

مشاريع مباني اجلامعة قيد الدراسة والتنفيذ:

 مساحةاملشروع
األرض)م(2

 اجلهة املانحةالبن�اء )م(2
مالحظاتلقطعة األرض

 منطقة قلقيلية
البلدية5400 م27002 التعليمية

- جاري البحث عن متويل.

 - متت املوافقة من قبل رئاسة اجلامعة على تنفيذ املشروع،
 وقد مت أرساء عطاء إلعداد املخططات ووثائق العطاء التي

من املتوقع االنتهاء منها قريباً .

 منطقة جنني
17000التعليمية

   10000 م2
 منها

  5000 م2

مرحلة أولى

تبرع + شراء 

 - مت احلصول على 7 دومنات كتبرع من القطاع اخلاص ،
 وشراء 10 دومنات مجاورة . وقد جرى التعاقد مع مكتب
 هندسي ملسح وفرز وتسجيل قطعة االرض املتبرع بها ومت

طرح عطاء تصميم وإعداد وثائق العطاء .

 منطقة طولكرم
 منها 5 دومنات تبرع ، و5 دومنات قيد الشراءبلدية عنبتا--10000التعليمية

 منطقة نابلس
9500 التعليمية

م2  10000 

5000  منها 
مرحلة اولى

 سلطة 
األراضي

االراضي قطع  وتوحيد  وافراز  ملسح  مكتب  مع  التعاقد   مت 
وثائق وإعداد  تصميم  عطاء  طرح  ومت  للبناء،   املخصصة 

العطاء .

 منطقة رام الله
 سلطةقيد الدراسة16000التعليمية

األراضي

 - مت تخصيص قطعة أرض من قبل سلطة االراضي مبساحة
بناء مباني اجلامعة في محافظتي رام  16 دومناً ألغراض 

الله والبيرة.

 MASTER- مت طرح عطاء خدمات هندسية ألغراض إعداد 
PLANملباني اجلامعة، ومن احملتمل احلصول على متويل  

 خارجي للمباني.

 منطقة خانيونس
 سلطة4210م200002التعليمية

 - البحث عن مصادر متويلاألراضي

 منطقة رفح
 سلطة--10000 التعليمية

- البحث عن مصادر متويل األراضي

 مبنى منطقة
 أرضي +  اول3400 الوسطى التعليمية

+ ثاني
 سلطة

االراضي

املمول   من  العطاء  طرح  توقفUNDPبانتظار     الذي 
 بسبب االوضاع االمنية والسياسة في قطاع غزة. والطابق

الثاني سيكون بتمويل ذاتي من اجلامعة.

 مبنى منطقة أريحا
من--9500التعليمية  اإلستئجار 

االوقاف

 نظراً لصعوبة احلصول على قطعة أرض مالئمة ألغراض
 بناء مقر منطقة أريحا التعليمية، فقد مت التوجه لسيناريو
من األمد  طويلة  لفترة  أرض  قطعة  بإستئجار  يتعلق   أخر 

دائرة االوقاف، وما زال األمر قيد الدراسة.

مشاريع مباني جامعة القدس املفتوحة


