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غــزة-رســالــة اجلــامــعــة- بعد ســنــوات عــجــاف أرغمت 
فــيــهــا جــامــعــة الـــقـــدس املــفــتــوحــة عــلــى وقـــف احــتــفــاالت 
التخريج، بفعل ظروف االنقسام، عادت األفراح إلى قطاع 
مناطقها  في  خلريجيها  احتفاالت  اجلامعة  بإقامة  غــزة، 
اخلمس في القطاع، حيث احتفلت اجلامعة بتخريج الفوج  
الرابع عشر »االستقالل«، حتت رعاية السيد رئيس دولة 

فلسطني محمود عباس »أبو مازن«.
وفـــي كــلــمــات لــه فــي احــتــفــاالت الــتــخــريــج، أكـــد نائب 
رئــيــس اجلــامــعــة لــشــؤون قــطــاع غــزة د. جــهــاد الــبــطــش، أن 
اجلامعة خطت خطى كبيرة في مجال استخدام الصفوف 
تشجيع  على  وعملت  اإللكتروني  والتسجيل  االفتراضية 

البحث العلمي.
ونـــقـــل الــبــطــش لــلــخــريــجــني وذويـــهـــم حتـــيـــات رئــيــس 
أن  إلى  وأشــار  ومباركته،  ودعمه  عمرو  يونس  أ.د  اجلامعة 
التعليم  فلسفة  فــي  جــدًا  متقدمة  مرتبة  بلغت  اجلامعة 
املفتوح والتعليم اإللكتروني والتعليم املدمج، ولذلك أثبتت 
املتميزة  اجلامعات  بني  من  أنها  املفتوحة  القدس  جامعة 

على مستوى الوطن العربي. 
وأشار إلى طرح اجلامعة تخصصات جديدة مثل اإلدارة 
يونس  أ.د.  برئيسها  ممثلة  اجلامعة،  أن  مؤكدًا  الصحية، 
عمرو وهيئتيها اإلدارية واألكادميية وطالبها وخريجيها، 
ما  إلــى  مستواها  ورفــع  اجلامعة  تطوير  في  قدمًا  ماضون 

األكادمييني  جميع  إلى  بالشكر  البطش،  وتقدم  بها.  يليق 
احلفل،  هــذا  إجنــاح  في  الكبيرة  جهودهم  على  والعاملني 
الدرجة  هــذه  على  بحصولهم  وذويــهــم  اخلريجني  مهنئًا 

العلمية األولى.
وحضر االحتفاالت كٌل من: ممثل رئيس دولة فلسطني 
اجلامعة  أمناء  مجلس  رئيس  ونائب  األغــا،  زكريا  الدكتور 
اجلامعة  رئيس  ونائب  اخلضري،  ريــاض  الدكتور  األستاذ 
أمناء  مجلس  وعضو  البطش،  د.جهاد  غــزة  قطاع  لشؤون 
املناطق  ومديري  املنعم،  عبد  عبدالله  الدكتور  اجلامعة 

..و تزينت سماء غزة بتخريج فوج االستقالل
 كلمة رئيس الجامعة

األستاذ الدكتور يونس عمرو
شعار  جتسيد  املفتوحة  القدس  جامعة  تواصل 
من  ليس  وطن”،  فــي  وجــامــعــة  جــامــعــة،  فــي  “وطن 
التعليم  فــي  الطلبة  مــن  عــدد  ألكبر  احتضانها  خــال 
املناطق  في  وانتشارها  فحسب،  الفلسطيني  العالي 
نور  مــن  بــأحــرف  ُتسجل  ألنها  بــل  كــافــة،  اجلغرافية 

قصص إبداع وتفوق في مجال البحث العلمي.
فقد استطاع أبناء اجلامعة، الذين نهلوا منها العلم 
والشموخ؛  والعزة  الوطن،  ُحب  وتعلموا  واألخــاق، 
أن يحققوا نتائج مبهرة في مسابقات إقليمية وعربية 
حققها  التي  النتائج  ومــا  العلمي.  البحث  مجال  في 
في  العلمية  الــبــحــوث  مــســابــقــة  فــي  اجلــامــعــة  طلبة 
امللتقى الطابي العربي اإلبداعي الثالث عشر والرابع 
جامعة  إليه  وصلت  الذي  التقدم  على  دليل  إال  عشر، 
القدس املفتوحة في هذا املضمار. فقد تفوقت اجلامعة 
املسابقة،  هــذه  فــي  واحمللية  العربية  مثياتها  على 
إذ حــقــقــت إحــــدى دارســـاتـــنـــا، مـــن مــنــطــقــة طــولــكــرم 
التعليم  “جودة  األولى عن محور  املرتبة  التعليمية، 
األربــعــة.  احملــــاور  فــي  الــثــانــيــة  واملــرتــبــة  العالي”، 
اخلليل  منطقة  من  خريجاتنا،  إحدى  أيضا  وحصلت 
التعليمية، على جائزة امللك عبد الله الثاني لإلجناز 
شبابية  ريــاديــة  مــبــادرة  كأفضل  الشبابي،  واإلبـــداع 
عــلــى مــســتــوى الــوطــن. وتــتــواصــل اإلجنـــــازات بفوز 
إحدى  في  املاجستير  دراســة  بفرصة  خريجينا  أحــد 
الكوادر  تطوير  مشروع  ضمن  األميركية،  اجلامعات 
األميركية  الوكالة  من  املمول  الفلسطينية  التعليمية 
للتنمية الدولية )USAID(، بالتعاون مع مؤسسات 
املجتمع املفتوح وعدد من اجلامعات األميركية، حيث 
اجتاز ابننا مراحل الترشيح التنافسية التي تضمنت 
العاملني  بني  عالية  أكادميية  ومنافسة  متيز  معايير 
على  ليحصل  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  فــي 

املنحة من بني سبعة فائزين.
وال أنــســى أن أشــيــر فــي هــذا املــقــام إلــى كثير من 
املشاريع اإلبداعية التي نفذها دارسونا في تخصص 
بعضها  وفــاز  واالتــصــاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
من  عــدد  تبني  إلــى  بــاإلضــافــة  محلية،  مسابقات  فــي 

املؤسسات لبعضها.
إن اإلجنــــــازات آنــفــة الـــذكـــر وغــيــرهــا، مـــا كــانــت 
لتتحقق لوال الكفاءة العالية التي يتمتع بها دارسونا 
املــفــتــوح  الــتــعــلــيــم  أثــبــتــت فلسفة  فــقــد  وخــريــجــونــا؛ 
يوماً  تــزداد  عاملية  حاجة  أنها  اجلامعة،  في  املعتمدة 
لها،  الـــقـــادم  املستقبل  أن  أيــضــا  وأثــبــتــت  يـــوم،  بــعــد 
التطورات  مع  تتماشى  تنافسية  ميزة  تشكل  كونها 
ــتــي متــكــنــت اجلــامــعــة  الــتــكــنــولــوجــيــة والــتــقــنــيــة، وال
لدارسيها.  فائدة  أكبر  لتحقيق  مواكبتها  من  بدورها 
بها  يتمتع  التي  املــيــزات  لذكر  يتسع  ال  املــقــام  ولعل 
وزارة  إلــى  بــالــســؤال  نتوجه  أن  ويكفي  خريجونا، 
ينتمي  جــامــعــة  أي  إلـــى  الــعــالــي:  والتعليم  الــتــربــيــة 
املــتــفــوقــون فــي امــتــحــانــات الــتــوظــيــف الــتــي تعقدها 

الوزارة سنويا؟!
وشعبنا  أوالً،  الــقــديــر  الــعــلــي  الــلــه  عــاهــدنــا  إنــنــا 
أوفــيــاء  نبقى  أن  ثــانــيــاً،  املــثــابــر  املــرابــط  الفلسطيني 
نبذل  وأن  التعليمية،  وللمسيرة  لوطننا  مخلصني 

من اليسار إلى اليمني: د. سلمان الديراوي مدير منطقة الوسطى التعليمية، ود. جهاد البطش نائب رئيس اجلامعة لشؤون قطاع غزة، ود. رياض اخلضري نائب رئيس مجلس األمناء، 
ود. عبد الله عبد املنعم عضو مجلس األمناء، ود. صالح العاوور مدير منطقة رفح، ود. عبد الناصر الفرا مدير منطقة خان يونس، ود. خالد عبد الدامي مدير منطقة شمال غزة، ود. زياد 

اجلرجاوي مدير منطقة غزة التعليمية خالل تخريج فوج  االستقالل.. وفي اإلطارات لقطات للخريجني في احلفل.
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»القدس املفتوحة« حتتضن الوالد صابر الفيومي وثالثة من أبنائه

مناجاة
رجاء أبو صالح*

 سألت الطير من أهــداك قلباً
                                  يفيض لسانه بــالــذكــر جاها

بتسبيح وتهليل صباحــــــــــــا 
                                 وفـــي وقـــت املــســاء إذا تاها

فقال عناية الله احتوتنــــــــــي 
                                   ومـــا قلبي يــريــد بــهــا ســواهــا

فقلت امنن إلهي بالعطايــــــــــا 
                                   أنـــل يــا رّب نفسي مبتغاها

فما في أي مخلوق ترجــــــــــت 
                                ولــكــن فــضــل رحمتكم رجــاهــا

شكوت إليك قلبا مطمــــــــــئــنا 
                                    ونــــاراً خلفه يحمى حماها

ونفساً غرها طول التمــــــــــني 
                                   فــكــانــت دائــمــا تــرجــي هــداهــا

و ما كان الضال لها بخــــــــير 
                                 ولــكــن زيـــف شــيــطــان غشاها

ففرج كربها و الدرب نــــــــــور 
                                     وداو سقيمة ممــا دهــاهــا

ادم بالذل وقفتــــــها لديكــــــــــم 
يــا ربـــي عاها                                 وزد فــي ذاك 

فيا أملي فــــــــــؤادي قد ملكتـم 
                                    وحــبــكــُم ألفـــكـــاري سباها

فحبل وصالكم أرض اعتصامي 
                                وخــيــمــتــَي الــتــي وثــقــت عــراهــا

وقطرة جودكم لألرض حتيي 
                                   فــتــغــدو نـــار صــحــراء مياها

ولفتة عينكم جتلـــــــــــو ظاماً
                                  وتــهــدي شمس أيــامــي سناها

فطاب لنفسَي التوحـــيد حبا 
                                  فــمــا لــي غــيــر حضرتكم إلها

وجن بَي الدعـاء فـــــقلت ربي 
                                خلقت الــنــاس مختلفا هــواهــا 

و أرسلت احلبيب بشير خير 
                              فكان كشمس يومي في ضحاها

فأوضح للورى خيرا و شرا 
                                و قـــال ســمــت عــقــول فــي تقاها

فذاك تقيكم يجــــزى جنـــــــانا 
                              وربـــي عـــرش  مــوالنــا اعتاها

ومن يشطط فوا أسفا عليهم 
                                    أيــحــتــمــلــون مــن نـــار لظاها

فهب لعــــــــقولنا حسن اتباع 
                                   لسنة خــيــر مــن أرســلــت طه

و أدخلنا اجلنان مبحض فضل 
                                   فــا نــحــرم نعيما فــي ربــاهــا

إليك دعاءـنا ربي رفعــــنا 
                                     فــا تكتب لــدعــوانــا شقاها

*دارسة في منطقة طوباس التعليمية

حصلت  أحمد-  السيد  آيــة  اجلامعة-  رسالة  اخلليل- 
فداء أبو تركي اخلريجة من منطقة اخلليل التعليمية على 
الشبابي  واإلبــــداع  لــإلجنــاز  الثاني  الله  عبد  امللك  جــائــزة 

كأفضل مبادرة ريادية شبابية على مستوى الوطن.
للمركز  املالي  املدير  منصب  حالياً  تركي  أبــو  وتشغل 
مدينة  في  التنموية  والسياسات  لاتصاالت  الفلسطيني 
اخلــلــيــل، وهـــي حــاصــلــة عــلــى شــهــادة الــبــكــالــوريــوس في 
وحصلت  اخلليل،  في  املفتوحة  القدس  جامعة  من  التربية 
جمعية  من  املجتمعية  التنمية  في  املاجستير  منحة  على 
أبو تركي كأفضل  فاز مشروع  الريفية. وقد  التنمية  جلان 
حاضنة  »إرادة«  مــشــروع  وهـــو  عــربــي  ريــــادي  مــشــروع 

األعمال النسوية األولى في الوطن العربي.
االجتماعية  احلياة  حتسني  إلــى  املــبــادرة  هــذه  وتهدف 

خريجة من منطقة اخلليل التعليمية
 حتصل على جائزة امللك عبد الله الثاني لإلجناز واإلبداع الشبابي

 ، املــشــروع  مــن  املستفيدة  لألسر  والنفسية  واالقتصادية 
املهمشة  املواقع  في  الريفية  املــرأة  دور  تفعيل  إلــى  إضافة 

القريبة من املستوطنات ومن جدار الفصل.
منها   استفادت  دولية،  جهات  خمس  املبادرة  ومتول 
نحو )1500( مهمشة في الضفة الغربية حيث مت إشراك 
مشاريع  من  احتياجاتهن  حتديد  في  املستفيدات  النساء 
نظرية  تــدريــبــات  ثــم تلقني  ومــن  للدخل،  مــدرة  صغيرة 
كذلك  وبنائها،  الصغيرة  املشاريع  إلدارة  كافية  وعملية 
العالم  فــي  مــرة  وألول  لــهــن،  صغيرة  بــنــاء مــشــاريــع  مت 
الــعــربــي تــتــولــى حــاضــنــة األعــمــال الــنــســويــة إدارة هــذه 
الــازمــة  واملهنية  الفنية  اإلرشــــادات  وتــقــدمي  املــشــاريــع 
إلجناحها على مدار الساعة، والعمل على تسويق جميع 

منتجاتها.
وعبـــر مديـــر منطقـــة اخلليل التعليميـــة د. نعمـــان عمرو عن 

تهانيـــه ومباركتـــه للخريجـــة أبـــو تركي قائـــًا: “ إن هـــذا اخلبر 
أســـعدني إال أنـــه لـــم يفاجئنـــي حيـــث حصـــل خريجـــو اجلامعة 
علـــى العديـــد مـــن اجلوائـــز التـــي أظهـــرت تأثيـــر اجلامعـــة علـــى 
طلبتهـــا اخلريجـــني ومتابعتهـــم، وبذلـــك أهنـــئ  اخلريجـــة فداء 
أبـــو تركي على مشـــروعها ومبادرتها املتميـــزة وكذلك حصولها 
علـــى اجلائزة ، فاخلريجة أبو تركي لديها أفكار خاقة متميزة ، 
وأنتهز هذه املناسبة ألدعو خريجي اجلامعة إلى التقدم للجوائز 
واملشاريع املماثلة للحصول على مراتب متقدمة، فنحن واثقون 

من مستوى تفكيرهم ومتكنهم املعرفي والعلمي”. 
“أنا  تركي  أبــو  تقول  اجلــائــزة،  على  حصولها  وحــول 
ســعــيــدة جــــداً بــحــصــولــي عــلــى اجلـــائـــزة وأعــتــبــرهــا فــخــراً 
وإجنازاً لفلسطني وشعبها، وال أنسى فضل جامعة القدس 

املفتوحة في متكيني أكادميياً وعلمياً”.

فداء أبو تركي تتسلم جائزتها من امللك عبدالله الثاني.

التعليمية-عبيدة  قلقيلية  اجلامعة-منطقة  رسالة 
ـــدراســـة، لــم تــثــن صابر  األقــــــرع-25 عــامــاً بــعــيــداً عــن ال
من  اقــتــرب  ـــذي  وال قلقيلية  بلدية  فــي  املــوظــف  الفيومي 
اخلمسني ربيعاً عن العودة إلى مقاعد الدراسة التي طاملا 

كانت حلماً يراوده منذ صغره.
بجامعة  أبنائه  مــن  وثــاثــة  الفيومي  صابر  فالتحق 
الـــقـــدس املــفــتــوحــة بــعــد حــصــولــه عــلــى مــعــدل 77% في 

الثانوية العامة.
ما  هو  املفتوحة  كالقدس  تعليمية  مؤسسة  »وجــود 
أن  كما  طويل،  انتظار  بعد  اخلطوة  هــذه  أخطو  جعلني 
بنظامها  املفتوحة  بالقدس  إعجابي  وقــوة  بالله  إمياني 
قدماً  للمضي  لي  األول  الــدافــع  هما  امليسرة،  وأقساطها 
يعلق  بــاألمــل  املشحونة  الكلمات  بــهــذه  الــطــريــق«  بــهــذه 
على  حثه  في  املفتوحة  القدس  جامعة  دور  على  صابر 

إكمال الدراسة.
من  تتكون  الــتــي  عائلته  مــع  يعيش  الفيومي  صــابــر 
سبعة أبناء، ثاثة منهم على مقاعد الدراسة  وراتبه الذي 

يكاد ال يكفي احتياجات أسرته وتعليم أبنائه، لكنه رغم 
الوظيفي  التقدم  في  منه  أماً  التحدي  قبل  العيش  قسوة 
لذلك  أبنائه،  تعليم  فــي  تعينه  قــد  التي  الــراتــب  وعـــاوة 
»ربيع  بـ  إياها  واصفاً  املفتوحة  القدس  بجامعة  التحق 

الفلسطينيني« و »حلمهم األوحد«.
امللتحقني  وأبنائه  بنفسه  الفخر  أجــواء  صابر  يعيش 
بــالــقــدس املــفــتــوحــة خــصــوصــاً صــابــريــن الـــدارســـة في 
تخصص التربية قسم تعليم العلوم في القدس املفتوحة، 
التي  باخلطوة  كبيرة  ســعــادة  أبــدت  التي  أبنائه  وأكــبــر 
بعض  عن  للتنازل  استعدادها  مبدية  والدها  عليها  أقــدم 
الى  إضافة  املــشــوار،  إكمال  سبيل  في  أسرتها  متطلبات 
واالقتصادية  اإلداريــة  العلوم  برنامج  في  وطــارق  هدى 

تخصص محاسبة.
احلياة  أعــبــاء  حتبطها  الــتــي  األحـــام  مــن  كثير  وبــني 
مــا شاباً،  يــومــاً  كــان  الــذي  ومشقتها، ورغــم هــرم اجلسد 
طفولة  حلم  الكبر  في  حتقق  املفتوحة«  »الــقــدس  هي  ها 

مؤجاً. 
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نائب الرئيس للشؤون املالية أكد لـ »رسالة اجلامعة« أن االستقرار املالي أحد أهم مقومات جناح اجلامعة وازدهارها
د. عصام خليل: خطة تقشف لثالث سنوات جنحت في تقليص نسبة العجز إلى حد كبير

نحتاج إلى 35 مليون دوالر الستكمال بناء مقرات اجلامعة في املناطق التعليمية كافة
القدس احملتلة- رسالة اجلامعة- ُتعد الشؤون املالية 
في اجلامعة أحد املرتكزات الثاثة التي تعتمد عليها إدارة 
املهم  الــدور  خــال  من  وذلــك  أهدافها،  حتقيق  في  اجلامعة 
واحلفاظ  اجلامعة،  في  املالي  العمل  إدارة  في  تؤديه  الذي 
بشكل  أسهم  الذي  األمر  املالي،  واستقرارها  مقدراتها  على 
فعال في تطور اجلامعة وازدهارها على املستويني احمللي 

واإلقليمي.
كــانــت لــنــا هـــذه اإلطــالــة عــلــى دور الــقــطــاع املــالــي في 
اجلامعة من خال اللقاء الذي أجريناه مع الدكتور عصام 
ــيــة، الــرجــل  خــلــيــل نــائــب رئــيــس اجلــامــعــة لــلــشــؤون املــال
منذ  اجلامعة  فــي  املهم  القطاع  هــذا  مسؤولية  تولى  الــذي 
خليل  د.  حدثنا  وقــد  1991م.  عــام  فلسطني  في  تأسيسها 
كمؤسسة  نشاطها  وطبيعة  اجلامعة  عن  املعتاد،  بهدوئه 
القطاع  ودور  املــفــتــوح،  التعليم  سياسة  تتبنى  تعليمية 
للجامعة  التعليمية  املسيرة  جنــاح  في  وإسهاماته  املالي 

واستقرارها.

تخفيض ملموس في نسبة العجز
أكد د. خليل أن خطة تقشفية طبقتها اجلامعة على مدار 
ثاث سنوات جنحت في تقليص نسبة العجز في اجلامعة 
من 6 مايني دينار عام 2008، ليصل إلى نقطة التعادل )ال 
إلى  وأشــار   .2011 اجلــاري  العام  نهاية  مع  عليه(  وال  له 
كــادر اجلامعات  أن »العجز جنم أصا بسبب رفع رواتــب 
إلى  إض��اف��ة  العملة،  ف��ي  وال��ف��روق��ات   ،%30 بنسبة  املــوحــد 
موجة غاء األسعار على املستوى العاملي، وهذا أدى  إلى 

رفع ميزانية الرواتب الشهرية«.
في  دراســـة  اجرينا  الله  »بحمد  خليل  عصام  د.  وقــال 
الدائرة لتجاوز هذا العجز، وقد وضعنا عدة سيناريوهات 
لــلــخــروج مــن هـــذه األزمـــــة، وطــبــقــنــا مــعــظــم بــنــود اخلطة 
الساعة  رســـوم  رفـــع  ومــنــهــا  اقــتــرحــنــاهــا،  الــتــي  التقشفية 
بشكل  النفقات  تقليل  إلــى  باإلضافة  املعتمدة،  الــدراســيــة 
واألجــهــزة  األثـــاث  عــطــاءات  توقيف  ذلــك  شمل  وقــد  كبير، 
تقلص  لــذلــك  ونتيجة  األبــنــيــة،  دعــم  ووقـــف  والقرطاسية 

العجز حالياً ليصل إلى نقطة التعادل«.
وأضاف »هناك نوع آخر من العجز حالياً، فنحن نطمح كجامعة 
اخلدمة  ونهاية  التوفير  صندوق  في  العاملني  حقوق  نحفظ  أن 
عن  معرباً  دينار«،  مايني   4 هو  الغرض  لهذا  توفيره  واملطلوب 
 أمله أن يتم توفير هذا املبلغ للوصول إلى االستقرار املالي املنشود.

وتــابــع »هــدفــنــا دومــــاً هــو الــوصــول إلـــى نقطة الــتــعــادل وليس 
ارتفاع  في  واألســعــار  مستمر،  بــاّطــراد  تزيد  فالرواتب  التوفير، 

مستمر«.

مطلوب 35 مليون دوالر الستكمال 
أبنية اجلامعة 

اجلــامــعــة  إدارة  تــبــذلــهــا  الــتــي  اجلـــهـــود  وبــخــصــوص 
التعليمية كافة، قال  الستكمال بناء مقرات لها في املناطق 
د. عصام خليل إن هذا املوضوع كان على رأس األولويات 
مــنــذ إنــشــاء اجلــامــعــة فــي عـــام 1991، مــشــيــراً إلـــى إجنــاز 
قطاع  في  داخلي  بتمويل  اآلن  حتى  أبنية  ثاثة  اجلامعة 
 )5،5( مقدارها  إجمالية  بكلفة  حلــم،  وبيت  واخلليل  غــزة 
 1998 عام  غزة  قطاع  في  مبنى  أنشئ  حيث  دوالر  مليون 
بكلفة 1،5 مليون دوالر،  ومبنى في اخلليل بكلفة مليوني 

دوالر وآخر في بيت حلم بكلفة مليوني دوالر.
الــدعــم  إلـــى أن اجلــامــعــة أوقــفــت  وأشــــار د. عــصــام خليل 
التي  التقشف  خطة  نتيجة   2008 عــام  منذ  لألبنية  الداخلي 
وضعتها في محاولة لتقليص العجز، حيث اعتمدت اجلامعة 
وبعد رفع توصية إلى مجلس األمناء، على البحث عن متويل 
خارجي  دعــم  جتنيد  في  جنحت  اجلامعة  أن  مبيناً  خــارجــي، 
تــبــرعــت بها  مــنــهــا خــمــســة مــايــني  مـــقـــداره 9 مــايــني دوالر، 
والبيرة  الله  رام  منطقة  مبنى  إنشاء  لصالح  العمانية  الهيئة 
التعليمية، وهي لم ُتستلم بعد، و4 مايني تبرعت بها وزارة 
قيد  وهــي  التعليمية،  نابلس  منطقة  انــشــاء  لصالح  املــالــيــة 
اإلنشاء، لكن لم يدفع منها إال جزء يسير. وقّدر د. عصام خليل 
بناء  الستكمال  أخــرى  دوالر  مليون   35 إلــى  اجلامعة  حاجة 

مقرات مملوكة في املناطق التعليمية كافة. 

االعتماد على أقساط الدارسني
ويـــؤكـــد نــائــب رئــيــس اجلــامــعــة لــلــشــؤون املــالــيــة أن 
أقساط  على  ميزانيتها  في  أساسي  بشكل  تعتمد  اجلامعة 
وبني  املالية.  مصادرها  في  تنوع  يوجد  ال  وأنه  الدارسني، 
ألف   800-700 يتجاوز  ال  للجامعة  احلكومي  الــدعــم  أن 
أية مساعدات  تتلقى  أن اجلامعة ال  العام، مبيناً  دوالر في 

خارجية.
بإمكانية دخول اجلامعة في استثمارات  وفيما يتعلق 
د. عصام  قال  املالي،  أو خارجية لتحسني وضعها  داخلية 
حيث  داخليا  سواء  حالياً،  صعبة  االستثمار  »أوجــه  خليل 
املخاطرة  نسبة  ترتفع  إذ  خارجياً  أو  مستقر،  غير  الوضع 
االحتفاظ  نفضل  وبــالــتــالــي  الــعــاملــيــة،  املــالــيــة  األزمـــة  بعد 
بها«.  املخاطرة  وعــدم  البنوك،  فــي  نقدا  اجلامعة  بــأمــوال 
بعد  استثمارات  في  الدخول  عن  احلديث  »ميكن  ويضيف 

بناء مقرات اجلامعة املختلفة ووجود وفر مالي«.

أهداف اجلامعة تنعكس على الوضع املالي
املفتوحة  الــقــدس  جلــامــعــة  أن  خــلــيــل  عــصــام  د.  يـــرى 
التي  التعليمية  اخلــدمــة  نوعية  ناحية  مــن  خصوصيتها 
التعليم  فلسفة  نشأتها  منذ  اجلامعة  تبنت  حيث  تقدمها، 
نشر  إلــى  الفلسفة  هــذه  تبنيها  خــال  من  وهدفت  املفتوح، 
العلم والثقافة في ربوع فلسطني والوطن العربي، وإتاحة 
وثقافاتهم  أعمارهم  مبختلف  الوطن  ألبناء  التعليم  فرصة 
في الــداخــل واخلـــارج، وذلــك من خــال الــوصــول بالتعليم 
األمر  هذا  وتطلب  وعربي  فلسطيني  بيت  كل  إلى  والثقافة 
الدراسية في  التعليمية واملراكز  العديد من املناطق  وجود 

مدن الوطن وقراه، وكذلك بعض الدول العربية.
انعكست على  أهــداف اجلامعة  فــإن  ويــقــول: »بــا شك 
القطاع املالي الذي باشر بعد نشأة اجلامعة في إعداد نظام 
مالي يتناسب وطبيعة انتشار اجلامعة وتطورها في ربوع 
الوطن واخلارج، وما يعنيه ذلك من تعدد لفروع اجلامعة 
الــذي  األمـــر  الــدراســيــة،   ومــراكــزهــا  التعليمية  ومناطقها 
املالي،  للعمل  وواضــحــة  وسهلة  دقيقة  إدارة  إلــى  يحتاج 

النظام املالي بحيث يتسم  وقد متت مراعاة ذلك عند إعداد 
باملرونة والقابلية للتطوير«.

ــــدائــــرة املــالــيــة،  ويـــضـــيـــف: »وبـــالـــفـــعـــل فــقــد قـــامـــت ال
وبتوجيهات ودعم من األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس 
السنوات  خال  للجامعة  املالي  النظام  بتطوير  اجلامعة، 
التي حدثت في  الكبيرة  التطورات  املاضية ليواكب  العشر 
واعتمد  ذلــك  مت  حيث  انــتــشــارهــا،  ونــطــاق  اجلامعة  حجم 
النظام اجلديد من هيئات اجلامعة املختلفة  التي كان آخرها 

مجلس األمناء املوقر«.
بالدور  املــالــي  النظام  يقوم  »وحــتــى  خليل:  د.  وتــابــع 
املــنــوط بــه، كــان ال بــد مــن تــوافــر كــادر مهني لديه املعرفة 
النظام  هــذا  جــوانــب  مــع  التعامل  على  والــقــدرة  واخلــبــرة 
من  مجموعة  الدائرة  وضعت  فقد  لــذا،  واحترافية،  بكفاءة 
املعايير الختيار كادرها الوظيفي، وقد مكنتها تلك املعايير 
احملاسبني  مــن  كـــادر  إلــى  الــوصــول  مــن  واملهنية  الشفافة 
املالي في اجلامعة  العمل  إدارة  قادر على حتمل مسؤولية 

بالكفاءة املطلوبة«.
لتطوير  سعت  الــدائــرة  أن  إلــى  خليل  عصام  د.  ويشير 
والعلمية،  املهنية  الناحية  مــن  دائــمــة  بصفة  الــكــادر  هــذا 
حتى  اجلامعة،  تــطــورات  مــع  وإمكانياته  أعـــداده  لتتاءم 
وصل عدد العاملني في القطاع املالي في اجلامعة اليوم إلى 
املركزية  املالية  الدوائر  مستوى  على  موزعني  موظفاً،   62
التعليمية،  واملراكز  املناطق  في  املالية  واألقسام  والفروع 
يحمل اثنان منهم درجة الدكتورآه، وخمسة حاصلون على 
درجة املاجستير، ويكمل عشرة محاسبني آخرين دراستهم 

للحصول على درجة املاجستير.

أنشطة الدائرة املالية
يــتــركــز الــــدور الــرئــيــس لـــــإلدارة املــالــيــة فــي اجلــامــعــة 
كجهة مسؤولة عن إدارة الشؤون املالية في اجلامعة، في 

مجموعة من األنشطة أهمها:
• أداء دور 	 الازمة لضمان كفاءة  املالية  املــوارد  إدارة 

في  والثقافة  العلم  نشر  في  واستمراريته  اجلامعة 

املجتمع، ولتحقيق أهدافها املنشودة.
• بالشكل 	 وممتلكاتها  اجلــامــعــة  مــــوارد  عــلــى  احلــفــاظ 

األمثل الذي يضمن جناح عمل اجلامعة  واستمراريتها 
وتطورها وعدم تعرضها ألزمات مالية.

•  مــشــاركــة بــاقــي الــقــطــاعــات والـــدوائـــر الــعــامــلــة في 	
اجلــامــعــة فــي تــوجــيــه قــراراتــهــا وتــرشــيــدهــا نــظــراً 
لتداخل املال كعامل رئيس ومؤثر في جميع أنشطة 

قطاعات اجلامعة.

أساليب إدارية حديثة
ألنشطتها  وأدائها  املالية  اإلدارة  دور  تفعيل  ولضمان 
بالشكل األمثل، كان ال بد من االعتماد على األساليب اإلدارية 
اجلامعة  ألنــشــطــة  املــالــي  اجلــانــب  تخطيط  فــي  احلــديــثــة 
اإلدارة  صممت  فقد  اإلطـــار،  هــذا  وفــي  ومراقبته،  وتنفيذه 
املــالــيــة مجموعة مــن الــبــرامــج احملــوســبــة، بــاملــشــاركــة مع 
كبرنامج   ،ICTC باجلامعة  املعلومات  تكنولوجيا  مركز 
احملاسبة املالية، وبرنامج محاسبة الطلبة، وكذلك برنامج 

الرواتب ) بالتعاون مع الشؤون اإلدارية في اجلامعة(.
وقد أسهمت هذه البرامج احملوسبة بصورة كبيرة في 
خال  من  دارسيها،  وخدمة  للجامعة  املالي  األداء  تطوير 
وجود آليات واضحة وسهلة التطبيق متكن هؤالء الدارسني 
من متابعة اجلوانب املالية لعملية التسجيل والدراسة في 

اجلامعة من خال شبكات اجلامعة اإللكترونية.
بالتعاون  فــي اجلــامــعــة،  املــالــيــة  الــدائــرة  وقــد جنحت 
آلــيــة تتيح  اســتــحــداث  فــي  الــقــبــول والتسجيل،  دائـــرة  مــع 
فروع  في  الدراسية  الــرســوم  دفــع  اجلامعة  في  للدارسني 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  املنتشرة  املختلفة  البنوك 
إلى اجلامعة والتزاحم  وتطويرها، دون احلاجة للوصول 
اآللية  هــذه  أسهمت  وقــد  والتسجيل،  املالية  شبابيك  على 
بــشــكــل كــبــيــر فــي الــتــســهــيــل عــلــى الـــدارســـني، وفـــي توفير 
النفقات الازمة لزيادة عدد املوظفني، وما تلحقها من نفقات 
التوسعة في املباني واألجهزة واألدوات الازمة الستيعاب 
هؤالء املوظفني، وأسهمت أيضاً في زيادة كفاءة األداء املالي 
كبير  بشكل  وقللت  املالية،  بالدائرة  العاملني  لــدى  ودقته 
من مخاطر التحصيل النقدي للرسوم الدراسية في مناطق 

اجلامعة ومراكزها.
وتــســعــى الـــدائـــرة املــالــيــة دائـــمـــاً، مــن خـــال كــوادرهــا 
تهيئة  إلى  اجلامعة،  في  العاملة  الدوائر  باقي  ومبشاركة 
آفاق  نحو  وانطاقها  اجلامعة  الزدهـــار  املائمة  الــظــروف 
في  رئيساً  دوراً  يلعب  شك  با  املالي  فاالستقرار  التطور، 
توفير املناخ املائم لتحقيق تطلعات إدارة اجلامعة وجناح 

خططها املستقبلية.

إجنازات كبيرة في عقدين
يــؤكــد د. عــصــام خــلــيــل أن اجلــامــعــة، وبــعــد مــرور 
استطاعت  1991م،  عـــام  انــطــاقــهــا  عــلــى  عامــــاً  عــشــريــن 
الــزمــان، وفــي ظــروف غاية في  أن حتقق فــي عقدين مــن 
تعليمية  مؤسسات  حتققه  أن  تستطع  لم  ما  الصعوبة، 
جميع  في  واالستقرار  باالستقال  تنعم  دول  في  أخــرى 
فــراغ، بل  أن ذلك لم يأت من  إلى  مجاالت احلياة، مشيراً 
الــتــي قــدر الله  هــنــاك مجموعة مــن املــقــومــات األســاســيــة 
قيادة  قــدرة  وأبــرزهــا:  اجلامعة،  هــذه  فــي  تتوافر  أن  لها 
منذ  العماقة  املؤسسة  هذه  إدارة  في  وحكمتها  اجلامعة 
البداية، وصوالً إلى قيادة األستاذ الدكتور يونس عمرو، 
واخلــروج بها إلى بر األمــان، واحملافظة على استقرارها 
فــي أحــلــك الــظــروف، إضــافــة إلــى وحـــدة الــهــدف والــرؤيــا 
وانتمائهم  جميعهم،  وموظفيها  اجلــامــعــة  كـــوادر  لــدى 
الدولة  مؤسسات  تعاون  وكذلك  ملؤسستهم،  الامحدود 
واملجتمع احمللي واحتضانها للعديد من أنشطة اجلامعة.
بناء  لكل من أسهم في  الشكر  د. عصام خليل  ووجــه 
فهو  وتطوره،  وازدهــاره  واستقراره  الكبير  الصرح  هذا 
يجسد قوة الشعب الفلسطيني وإرادته وتاحمه، ويبرز 
قدرته على الصمود وكسر القيود واحلواجز التي صنعها 
وكــوادرهــا  اجلامعة  مؤسسي  بالذكر  وخــص  االحــتــال، 
األكادميية واإلدارية، ومجلس اجلامعة، ومجلس األمناء.

د. عصام خليل، نائب الرئيس للشؤون املالية
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الدارسة دالية جعار ُتهدي رئيس اجلامعة أ.د. يونس عمرو جائزتها بحضور د. حسني عوض ود. محمد شاهني.

دالــيــة  “الدارسة  اجلـــامـــعـــة-  رســـالـــة  طـــولـــكـــرم- 
طولكرم  منطقة  في  التنمية  برنامج  من  جعار  محمود 
املفتوحة  القدس  جلامعة  ممثل  خير  كانت  التعليمية، 
فــي املــلــتــقــى الــطــابــي اإلبـــداعـــي الـــرابـــع عــشــر الحتــاد 
على  احلصول  في  جنحت  حيث  العربية،  اجلامعات 
والثانية  التعليم  جــودة  محور  ضمن  األولـــى  املرتبة 
عــلــى مــســتــوى احملــــاور األربــعــة الــتــي عــقــدهــا امللتقى 
املفتوحة  القدس  “دور جامعة  به حول  تقدمت  ببحث 
في مواجهة الصعوبات التي تواجه الدارسني من ذوي 

االحتياجات اخلاصة”.
كانت  أنها  اجلامعة”  “رسالة  مللحق  أكــدت  دالية 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  من  للدارسيني  ممثل  خير 
فهي منهم وتعاني من إعاقة سمعية وبصرية بسيطة، 
وقالت إنها جنحت من خال بحثها في تسليط الضوء 
الفلسطينية  اجلامعات  في  الفئة  هذه  تعانيه  ما  على 

عموما وفي القدس املفتوحة خصوصا.
ذوي  من  الطلبة  دراســتــي  عينة  “كانت  وأضــافــت: 
وطولكرم  قلقيلية  منطقتي  في  اخلاصة  االحتياجات 
هذه  معاناة  تلمس  في  جنحت  وبالفعل  التعليميتني، 
الكثير  لها  قدمت  اجلامعة  أن  علما  كبير،  بشكل  الفئة 
بالفعل من حيث توفير الصفوف االفتراضية والتقنيات 
والوسائل اإللكترونية التي يحتاجها الطلبة من ذوي 
وأبــرزهــا  االحــتــيــاجــات اخلــاصــة لتسهيل دراســتــهــم، 
مختبرات احلاسوب اخلاصة بهم واملنتشرة في أنحاء 

الضفة الغربية وقطاع غزة”.
توفير  ضـــرورة  إلــى  بحثي  فــي  “توصلت  وتــقــول 
مــراكــز لـــذوي االحــتــيــاجــات اخلــاصــة وتــوفــيــر مراجع 
نفسيني  أخــصــائــيــني  وتــوفــيــر  أيـــضـــا،  لــهــم  تعليمية 
اخلاصة  احلاسوب  مبراكز  اإلشــادة  مع  واجتماعيني، 
بذوي االحتياجات اخلاصة في القدس مع ضرورة أن 

تراعي األبنية اجلديدة ذوي االحتياجات اخلاصة.
“بحثي جنح في احلصول على اجلائزة  وتضيف: 
األولى ألنه يتناول قضية ذوي االحتياجات اخلاصة، 
وقــــد قــدمــتــه وأنـــــا مـــن ذوي االحـــتـــيـــاجـــات اخلــاصــة 
أكمل  على  الفئة  هــذه  معاناة  عــن  أعــبــر  أن  وأستطيع 

وجه”.
إعـــداد  خـــال  واجــهــتــهــا  الــتــي  الــصــعــوبــات  “أبرز 
الدراسة هي عدم التمكن من الوصول إلى عينة الدراسة 
إلى  كثيرا  املعاقون ال يصلون  فالطاب  كاملة، وكذلك 
وأختي  وأبــي  أمي  إلى  الفوز  وقالت:»أهدي  اجلامعة، 
وكـــل مــن ســاعــدنــي فــي الـــوصـــول إلــيــه وعــلــى رأســهــم 
رئيس اجلامعة أ. د يونس عمرو، ومشرف املشروع د. 
حسني عوض، فالدراسة ساعدت على توفير ما يعاني 

منه ذوي االحتياجات اخلاصة«.

أ.د. يونس عمرو: اجلامعة ستواصل 
دعمها لذوي االحتياجات اخلاصة

ــــارك رئــيــس جــامــعــة الــقــدس  فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ب
ـــذي حققته  ال يــونــس عــمــرو، اإلجنــــاز  أ. د.  املــفــتــوحــة 
جلامعة  ممثل  خير  كــانــت  أنــهــا  وأكـــد  جــعــار،  الطالبة 
التي  اجلــائــزة  استحقت  وبــالــفــعــل  املــفــتــوحــة  الــقــدس 
حصلت عليها ببحثها الذي أعدته باسم اجلامعة، وأن 
االحتياجات  لذوي  خدماتها  تقدمي  ستواصل  اجلامعة 
اخلاصة وهي ملتزمة بالقانون الذي يشدد على تعيني 
في  اخل��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م��ن  العاملني  م��ن   %5

املؤسسات الوطنية.
الدارسة  الله،  بــرام  مكتبه  في  عمرو،  أ.د  واستقبل 
د.محمد  الطلبة  شـــؤون  وعميد  األكــادميــي  ومشرفها 
شاهني، وأثنى على الدارسة جعار وتشريفها للجامعة 
تضافر  أن  إلــى  منوهاً  العلمية،  البحوث  مسابقة  في 
اجلهود بني إدارة اجلامعة ودارسيها يقود إلى التكامل 

املطلوب حلصد النتائج.
رحبة  آفــاقــاً  تفتح  اجلــامــعــة  إن  عــمــرو  أ.د.  وقـــال 

لدارسيها من أجل اإلبداع وتنمية املهارات البحثية.

رئيس الوفد إلى امللتقى: جناحاتنا متواصلة
ـــــدوره، أكـــد عــمــيــد شــــؤون الــطــلــبــة فـــي اجلــامــعــة  ب
أن  شــاهــني،  محمد  د.  اإلسكندرية  إلــى  الــوفــد  ورئــيــس 
توجيهات رئيس اجلامعة وقيادته احلكيمة للجامعة 
سواء  حد  على  والعاملني  للدارسني  محفزاً  عاماً  ُتعد 

لتحقيق النتائج املتميزة.

امللتقى الطالبي اإلبداعي الرابع عشر في القاهرة.. جناح آخر لـ"القدس املفتوحة"

أيام التوظيف..فرصة احتكاك 
توفرها اجلامعة خلريجيها

تــشــارك بشكل سنوي   إن اجلــامــعــة  وقـــال شــاهــني 
في هذا امللتقى واستطاعت خاله توفير فرص عديدة 
وتقدمنا  إقليمية،  مــؤمتــرات  فــي  للمشاركة  للطاب 
البحثان  ومر  املاضي،  العام  خال  ببحثني  امللتقى  في 
مبراحل التحكيم وجنحنا في الفوز باملرتبة األولى في 
الله  رام  لطالبة من منطقة  الثالث عشر ببحث  امللتقى 

التعليمية”.
وأضـــاف:»شـــاركـــنـــا فــي هـــذا املــلــتــقــى الـــرابـــع عشر 
عشرات  من  مقدمة  أبحاث  على  تفوق  ببحث  اإلبداعي 
اجلامعات من 15 دولة عربية، حيث دخل إلى مرحلة 
البحوث  الثانية 61 بحثا وجرى عرض هذه  التحكيم 
فترة  البحث  وأعــطــي  متخصصة،  حتكيم  جلنة  أمـــام 
للمناقشة وفاز باملرتبة األولى«، وتشكل وفد اجلامعة 
في  الطلبة  شــؤون  عميد  مــن  عشر  الــرابــع  امللتقى  إلــى 
د.  البحث  على  واملــشــرف   ، شاهني  محمد  د.  اجلامعة 
للبحث،  كمقدمة  جعار  داليا  والطالبة  عوض،  حسني 
وامتاز البحث بااللتزام بكل املعايير البحثية واملنهجية 
البحثية، ونال رضى واستحسانها وكان متكاما، كما 
ذوي  الطلبة  قضية  وهــي  حساسة  قضية  ألمــس  أنــه 
االحتياجات اخلاصة وما يعانونه في البيئات العربية 
وكون  خــاص،  بشكل  الفلسطينية  والبيئة  عام  بشكل 
الطالبة التي قدمت البحث هي نفسها تعاني من إعاقة 
سمعية وبصرية خفيفة، وبالتالي كان املردود والوقع 
وكــان  كــبــيــرا،  واحلــاضــريــن  اللجنة  على  البحث  لــهــذا 
التي  املميزة  اخلــدمــات  حــول  متكاملة  دراســـة  البحث 
واخلدمات  واإلمكانيات  الفئة  لهذه  اجلامعة  تقدمها 

التي ميكن تطويرها بشكل أفضل في املرحلة املقبلة.
في  األولـــى  املرتبة  فــي  البحث  “فاز  شــاهــني:  وأضـــاف 
على  حصل  أنــه  على  وصمم  العالي  التعليم  جــودة  مجال 
وهذا  امللتقى،  لهذا  األربعة  احملــاور  ضمن  الثانية  املرحلة 
مستوى  على  املفتوحة  القدس  جلامعة  كبيرا  إجنــازا  يعد 
التي شاركت  الفلسطينية  العربية واجلامعات  اجلامعات 
العام املاضي والعام احلالي، وهو ما القى احتراما كبيرا، 
في  وجنــحــت  مفتوح  تعليم  بنظام  جامعة  متــيــزت  حيث 
طلبتها  وطبيعة  الــزمــنــي  عمرها  جــامــعــات  على  التغلب 
سنوات  مــدى  على  كانت  واملشاركات  مختلفة،  وتدريبها 
عديدة وهذا أعطى صورة إيجابية وحقيقية لطلبة جامعة 

القدس املفتوحة وما يستحقون من احترام”.
اجلامعة  رئاسة  من  بدعم  يأتي  النجاح  هــذا  أن  وأكــد 
اإلمكانيات  كل  وفــر  الــذي  عمرو،  يونس  أ.د  رأسها  وعلى 
مــن أجــل الــتــطــور والــنــجــاح فــي هــذا املــجــال، وقـــال “نحن 
نسعى للمشاركة بفاعلية في هذه امللتقيات فنحن اجلامعة 
الــوحــيــدة الــتــي تــغــطــي تــكــالــيــف ســفــر الــطــلــبــة وإقــامــتــهــم 
تكون  أن  على  اجلامعة  حرص  منطلق  من  يأتي  ذلك  وكل 
وخاصة  واحمللية  الدولية  احملافل  في  وحــاضــرة  مــبــادرة 
البحث العلمي، واجلامعة حتفز الطلبة على التعلم الذاتي 
التعليم  ووســائــل  األنــشــطــة  خـــال  مــن  العلمي  والــبــحــث 

واخلطط املنفذة في مناطقها التعليمية”.
وأشـــار شــاهــني إلــى أن اجلــامــعــة تــقــوم أيــضــا بتحفيز 
خال  مــن  اإللــكــتــرونــي  التعلم  على  وتشجيعهم  الطلبة 
اخلــطــة اإلســتــراتــيــجــيــة الــثــاثــيــة الــتــي تــقــوم اجلــامــعــة 
مستوى  على  فقط  ليس  النهائية،  صيغتها  في  بصياغتها 
أعضاء هيئة التدريس، بل على مستوى الدارسني والطلبة 
العلمي  البحث  ثقافة  تعزيز  فــي  يسهم  مبــا  واخلــريــجــني 
من  ومتكينهم  العليا  دراستهم  إكمال  من  الطلبة  ومتكني 

تقدمي كل ما يلزم من أجل خدمة مجتمعهم.

عوض: الفوز للجامعة وملنطقة طولكرم
حسني  د.  الفائز  البحث  على  املشرف  أكــد  جانبه،  من 
عـــوض، أن الــفــوز جــاء بعد عمل طــويــل مــع الــدارســة من 
ما  وهو  األبحاث  إعداد  في  العلمية  باملعايير  االلتزام  أجل 
أوصلنا للحصول على املرتبة األولى في امللتقى الذي انعقد 

في اإلسكندرية.
اجلامعة  هي  املفتوحة  القدس  جامعة  أن  عوض  وأكــد 
وتقدم  اخلــاصــة،  االحتياجات  بــذوي  تهتم  التي  الوحيدة 
الذي  والنجاح  مجتمعهم،  خدمة  من  لتمكينهم  لهم  الدعم 

حتقق هو خير دليل على ذلك. 
وأشار عوض إلى أن أهمية البحث تكمن في أنه يتناول 
اخلاصة  االحتياجات  ذي  هو  اجلامعات  في  مهما  قطاعا 
سليمة  منهجية  أسساً  واتبع  متكاملة،  البحث  ومنهجية 
ألهمية  إضافة  األبحاث،  بقية  عن  ومتميزا  واضحا  وكــان 
املوضوع نفسه عن حق اجلميع في التعليم، خصوصا ذوي 

القدس  جامعة  ترفعه  شعار  وهو  اخلاصة،  االحتياجات 
وكان  اخلدمات،  بهذه  ترتقي  ألن  وتتطلع  دائما  املفتوحة 
احتياجات  أهمية في دور اجلامعة في توفير  البحث  لهذا 
البحث مبوضوعية تامة  إبــرازه في  الفئة وهذا ما مت  هذه 
الذين  من  أنفسهم  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  وباستخدام 
حتدثوا عما تقدم له اجلامعة، وهي تلتزم بتوظيف نسبة 

5% من املعاقني في كوادرها.

حــرص  منطلق  اجلــامــعــة-مــن  الــلــه-رســالــة  رام 
خدمات  من  أمكن  ما  وتقدمي  خريجيها  على  اجلامعة 
لهم، وتسويقهم في ميادين العمل احمللية واخلارجية، 
بــادرت  ومؤهاتهم،  بقدراتهم  املــؤســســات  وتعريف 
اجلامعة إلى تنظيم أيام توظيف متتابعة في مناطقها 
في  اخلريجني  متابعة  قسم  نظم  إذ  كافة،  التعليمية 
مناطق:  في  توظيف  أيام  سبعة  الطلبة  شؤون  دائــرة 
والبيرة،  الله  ورام  حلــم،  وبيت  وسلفيت،  طولكرم، 
التعليمية،  واخلــلــيــل  وجــنــني،  وطــوبــاس،  ونــابــلــس، 
شـــــارك فــيــهــا آالف اخلـــريـــجـــني ومـــئـــات املــؤســســات 

والشركات احمللية األهلية واحلكومية واخلاصة.
ومن خال أيام التوظيف، تسعى اجلامعة لتحقيق 

مــجــمــوعــة مـــن األهــــــداف أهــمــهــا: تــعــريــف اخلــريــجــني 
بــســوق الــعــمــل واحــتــيــاجــاتــهــا، وتــعــريــف املــؤســســات 
بالنفس  الثقة  وبناء  وقدراتهم،  اخلريجني  مبؤهات 
لدى  الـــذات  عــن  والتعبير  الــتــواصــل  وســائــل  وتعزيز 
اخلــريــجــني، ومــســاعــدتــهــم فــي احلــصــول عــلــى فــرص 
وميولهم،  مؤهاتهم  مــع  يتناسب  مبــا  وتــدريــب  عمل 
خال  من  الراجعة  التغذية  على  احلصول  إلى  إضافة 
اخلــريــجــني واملـــؤســـســـات، إســهــامــا فـــي تــطــويــر أداء 
جسور  بناء  في  ذلك  أهمية  إلى  اإلشــارة  مع  الطرفني، 
الثقة والتواصل بني اجلامعة واخلريجني -من جهة، 
وبني  ثانية،  جهة  -مــن  العمل  وســوق  اجلامعة  وبــني 

اخلريجني وسوق العمل -من جهة ثالثة.

وخـــتـــم عــــوض كـــامـــه بـــالـــقـــول:»الـــفـــوز الـــــذي حتقق 
برنامج اخلدمة  املفتوحة، ولكن نحن في  القدس  جلامعة 
والتميز،  لــلــمــشــاركــة  واســعــاً  مــيــدانــاً  نفتح  االجــتــمــاعــيــة 
في  التوالي  على  الثانية  للسنة  طولكرم  منطقة  وجنحت 
احلصول على ترشيح اجلامعة للمشاركة بهذه املسابقة، 
ونــحــن نــنــتــقــي األبـــحـــاث املــمــيــزة الــتــي تــنــســجــم مـــع هــذه 

احملاور، ونختار معها ما يتناسب مع أصول البحث«.
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أ.د. يونس عمرو رئيس اجلامعة يكرم رئيس الوزراء د. سالم فياض خالل مؤمتر املسؤولية املجتمعية الذي نظمته اجلامعة في منطقة نابلس التعليمية.

من خالل رؤيا واضحة قابلة للتحقيق، والتعميم والتقليد، واالنتشار 

»القدس املفتوحة« ُتكرس املسؤولية املجتمعية منهجًا خلدمة الوطن
نــابــلــس-رســالــة اجلــامــعــة- ديــانــا صــــاح- »الــقــدس 
رحم  مــن  نــشــأت  فلسطيني،  بيت  كــل  جامعة  املــفــتــوحــة«  
معاناة الشعب الفلسطيني خال االحتال، وما زالت تؤدي 
أبنائه  وتشتيت  الــوطــن،  أوصـــال  تقطيع  ظــل  فــي  دورهـــا 
ومنذ  اجلامعة  انطلقت  وقرية.  ومدينة  وغــزة،  الضفة  بني 
نشأتها لتحقيق العدالة في التعليم إلتاحة املجال للطبقات 
الفقيرة واملهمشة وبخاصة النساء،  ملا ميثله ذلك من عمل 
بالنفع  ويعود  التنمية  آليات  من  يعزز  مسؤول  مجتمعي 
وبحكم  املفتوحة،  القدس  جامعة  إن  حيث  املجتمع،  على 
تسهياتها املقننة، توجه بوصلتها نحو حتقيق العدالة في 
متعددة  مجاالت  في  املتخصصة  الكوادر  وتأهيل  التعليم، 
وعصرية بأقل تكلفة ممكنة، وهو ما أسهم في حسر الهوة 
ما بني طبقات املجتمع، ودفع اجلميع باجتاه تكامل األدوار 
اإلبــداع  تفجر  التي  الــدوافــع  من  منظومة  ضمن  وتعزيزها 
شركاء  اجلميع  جلعل  الهمم  وتشحذ  املــظــلــوم،  وتنصف 

حقيقيني في بناء الوطن.

أ.د. عمرو: اجلامعة أولت املسؤولية 
املجتمعية أهمية خاصة 

كــوادرهــا  خــال  مــن  املفتوحة  الــقــدس  جامعة  وعــمــدت 
ـــى املــســؤولــيــة املــجــتــمــعــيــة أهــمــيــة خــاصــة  املــتــخــصــصــة إل
منبثقة عن فلسفة ورسالة ورؤيا واضحة قابلة للتحقيق، 

والتعميم والتقليد، واالنتشار.
 وقـــد أوضــــح رئــيــس جــامــعــة الــقــدس املــفــتــوحــة أ. د. 
يونس عمرو أن جامعة القدس املفتوحة منذ أنشئت كانت 
تسهم إلى حد بعيد في حتمل مسؤوليتها املجتمعية جتاه 
املجتمع الفلسطيني من الوجهة التعليمية بالدرجة األولى، 
من  واسعة  لقطاعات  العالي  التعليم  فرصة  وفرت  بحيث 
واألسرى  الفقيرة  الشرائح  وبخاصة  الفلسطيني،  الشعب 

احملررون واملرأة وذوو االحتياجات اخلاصة.  
وأضاف أ.د. عمرو أن اجلامعة قدمت خدمات مجتمعية 
لــشــرائــح كــثــيــرة، مــن حــيــث املــســاعــدة املــالــيــة، فــضــاً عن 
مختبرات  هيأت  بــأن  املعاقني  قطاعات  ببعض  اهتمامها 
حاسوبية للمكفوفني، يضاف إلى ذلك أن اجلامعة من خال 
في  تعقدها  التي  والثقافية  العلمية  والــنــدوات  املــؤمتــرات 
احملافظات املختلفة تنشر الثقافة والعلوم والبحث العلمي 
انتشار  بفضل  وذلــك  املختلفة  الفلسطينية  املجتمعات  في 

مراكزها في محافظات الوطن كافة.
وأكد أن اجلامعة تولي أهمية خاصة للتربية الوطنية 
خدمة  أكبر  ولعل  واالجتماعي،  السياسي  املستويني  على 
تثبيت  على  احملافظة  هــي  الفلسطيني،  للمجتمع  تقدمها 
في  لهم  التعليم  فرص  بإتاحة  الوطن،  أرض  على  الشباب 
أماكن تواجدهم، متاشياً مع مبدأ نقل اجلامعة إلى الطالب 

وهو من صميم فلسفة التعليم املفتوح.
إصدار  من  املفتوحة  القدس  جامعة  به  قامت  ما  ولعل 
دليلها للمسؤولية املجتمعية للجامعات، وإهدائه ألكثر من 
العربية،  للجامعات  العام  لاحتاد  تابعة  جامعة   »230«
وأصحاب القرار في الوطن العربي، وكذلك عقد العديد من 
ورش العمل التي تناولت املسؤولية املجتمعية للجامعات 
في فلسطني، بل امتدت لتشمل بعض الدول العربية األخرى 
احلميد  عــبــد  مــؤســســة  اســتــضــافــت  حــيــث  األردن،  ومــنــهــا 
من اجلامعة ليحاضر حول دور  كــادراً متخصصاً  شومان 
تاها  املجتمعية،  املسؤولية  منحى  حتقيق  في  اجلامعات 
الفلسطينية  للجامعات  املجتمعية  املسؤولية  مؤمتر  عقد 

بتاريخ 2011/9/26.

زمام املبادرة حلل مشكالت مستعصية
 وقد أفاد مدير منطقة نابلس التعليمية ورئيس اللجنة 
انعقاد هذا  بأن  للمؤمتر د.يوسف ذياب عواد  التحضيرية 
اجلامعات  تنحى  أن  ضــرورة  تنامي  ظل  في  يأتي  املؤمتر 
وبسرعة كبيرة نحو مشكات مجتمعها احمللية واإلقليمية 
يتوفر  مبا  اجلامعات  أن  اعتبار  على  وحتدياته،  والعاملية 
فكري  تنوع  مــن  بها  يوجد  وملــا  علمية،  كــفــاءات  مــن  لديها 
أفــراد  فــي نظر  مــرمــوقــة  وجــغــرافــي، وملــا متثله مــن مكانة 
املــبــادرة في  املجتمع احملــلــي، كــان ال بــد لها أن تأخذ زمــام 
التي تواجه  املستعصية  للمشكات  املائمة  ريادة احللول 
وناجزة،  هادفة  استراتيجيات  من  انطاقاً  املجتمعات  تلك 

تأخذ طابعاً وقائياً وبنائياً وعاجياً.
وقـــــال إن اجلـــامـــعـــات الـــيـــوم لـــم تــعــد مــتــخــصــصــة فقط 
أن  يــجــب  بــل  علمية،  شــهــادات  وإعــطــائــهــم  الطلبة  بتخريج 

حتديد  على  قائمة  مجتمعية  أهــداف  حتقيق  مدى  الى  تلتفت 
بعامة  العربية  اجلامعات  وأضــاف»  واحتياجات.  أولويات 
طلبتها  نفوس  في  تغرس  أن  يجب  بخاصة،  والفلسطينية 
على  القائمة  املجتمعية  النفسية  الصحة  دعــائــم  وعامليها 
تقدير املــســؤولــيــة، واالنــخــراط اجلـــاد والــرصــني فــي جنبات 
ثاثة  من  انطاقاً  فيه،  اإليجابي  والتأثير  والتأثر  املجتمع، 
واالقــتــصــاديــة،  واالجتماعية  البيئية،  هــي:  رئيسية  أبــعــاد 
عن  ومتيزها  ورفعتها  تقدمها  فــي  املجتمعات  ثــالــوث  وهــي 
غيرها«، مبيناً أن تعزيز املواطنة، والشفافية، وتدوير عجلة 
مقومات  هــي  وصحية،  نقية  بيئة  على  واحملافظة  اإلنــتــاج، 
إلى حتقيق إجنــازات علمية وإبداعية  مجتمع ناهض وسائر 
وابتكارية، منطلقة من شحذ الهمة وتفعيل الواجب وتأصيل 

النفوس بني اإللزام وااللتزام جتاه القضايا املصيرية.
أهــم نتائج مــؤمتــر املسؤولية  مــن  أن  إلــى  عـــواد  ونـــوه 
اجلامعة،  نظمته  الــذي  الفلسطينية  للجامعات  املجتمعية 
حول  واهتمامها  الفلسطينية  اجلــامــعــات  وعــي  إثـــارة  هــو 
تضمني املسؤولية املجتمعية ضمن خططها اإلستراتيجية، 
وإتاحة املجال لتلك اجلامعات لعرض جتاربها في موقف 
تعلمي تعليمي في آن واحد من تعميم الفكرة، مؤكدا أن أبرز 
ما متخض عنه املؤمتر، هو طرح مقرر تأسيسي في جامعة 
القدس املفتوحة للطلبة، معرباً عن أمله في حتقيق التأثير 
املعاقني  الطلبة  إعفاء  إلى  إضافة  املجال،  هذا  في  املناسب 
ضمن شروط معينة من األقساط اجلامعية، إلى جانب أن 
التغيير املنشودة في هذا  املؤمتر بحد ذاته، ُيشكل معادلة 
د.  الـــوزراء  رئيس  وشخص  العام  بالقطاع  ممثلة  املجال، 
إلى  إضافة  رعايته،  حتت  املؤمتر  أقيم  الذي  فياض،  سام 
املنظمة  وهي:  باملتبرعني  املتمثلة  املدني  املجتمع  شراكات 
اإلسامية للتربية والثقافة والعلوم )االيسيسكو(، والبنك 
اإلسامي الفلسطيني، وبلدية نابلس واحتاد نقابات عمال 
والقطاع  الــهــادي،  عبد  م.عــزمــي  األعــمــال  ورجــل  فلسطني، 
اخلاص ممثاً برجال األعمال وعلى رأسهم م.منيب رشيد 

املصري.
وأكد د.عواد أن اجلامعات لم يعد دورها محصوراً في 
ُتــبــادر بأخذ زمــام األمــور،  العمل األكــادميــي،  بل عليها أن 
املجتمع،  فــي  االيــجــابــي  وأثــرهــا  دورهـــا  جتــاه  وتفعيلها، 
وهذا بحد ذاته موضع تقدير واستحسان واهتمام اجلهات 
أو  جــديــدة  جامعة  أي  ترخيص  أن  على  مــشــدداً  املعنية، 

تقييم أي جامعة قائمة، ال بد أن يأخذ في االعتبار موضوع 
اإلنسان  ُيؤنسن  املنحى  هــذا  ألن   ، املجتمعية  املسؤولية 
وُيــحــافــظ عــلــى كــرامــتــه وحــريــتــه ومــعــتــقــداتــه، وُيخضع 
فيه،  يعيش  الــذي  املجتمع  جتاه  مسؤولياته  أمــام  اجلميع 
الصائب  الفكر  منارة  وهي  الصدارة،  بيت  هي  فاجلامعات 
اجلامعة  فــي  املـــوجـــودة  فــاملــقــومــات  الــنــاجــز،  التغيير  فــي 
التأطير، مبعنى أن  ُتشكل عامل دفع نحو اإلقبال على هذا 
اجلامعات تستطيع أن تقطع شوطاً كبيراً بكلفة مالية أقل، 
وبسرعة وجهد أقل أيضاً، عدا عن أن اجلامعات تخرج طلبة 
ليحتلوا أماكن ريادية في املجتمع، وبالتالي فإن التأثير في 

الطلبة وأفكارهم واجتاهاتهم سيخدم املجتمعات الحقاً.

توصيات املؤمتر تؤسس لتعزيز 
ثقافة املسؤولية املجتمعية

»شمس«  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  إعــام  مدير  أمــا 
د.عمر رحال والذي كان قد شارك بورقة علمية في املؤمتر، 
على  العمل  في  يكمن  للمؤمتر  احلقيقي  التقييم  أن  أكــد  فقد 
املؤمتر،  بها  خرج  التي  املهمة  والتوصيات  النتائج  حتقيق 
فهي تؤسس برأيه ملرحلة مهمة، وتفتح الطريق أمام اجلميع 
ثقافة  لنشر  مهمة   مقدمة  وهــي  اجلــانــب،  هــذا  فــي  لــإلبــداع 

املسؤولية املجتمعية وتعزيزها في اجلامعات الفلسطينية.
كما يعتقد د.رحال أن املطلوب من اجلامعات لنشر الثقافة 
لن  املجتمعية،  املسؤولية  يخص  فيما  وتعزيزها  املجتمعية 
يكلفها كثيراً من العناء أو التكاليف املالية الباهظة، فاملطلوب 
تلك  أجندة  على  للجامعات  املجتمعية  املسؤولية  تكون  أن 
اجلامعات وفي خططها التطورية، ذلك أن الكفاءات واألدوات 
وغــيــرهــا مـــوجـــودة، لــذلــك، واملــطــلــوب ميــكــن أن يــكــون على 
إذ ميكن  أهمها استحداث مقرر جامعي،  مستويات عدة، لعل 
إمــا في  ُيــدرس،  مقرر  أهمية وجــود  نتفق على  أن  البداية  في 
الصحافة،  أو  االجتماعية،  اخلدمة  أو  االجتماع،  علم  أقسام 
أولــى  كمرحلة  التربية،  كلية  فــي  أو  السياسية،  العلوم  أو 
بصرف  جامعياً،  متطلباً  املــقــرر  هــذا  يكون  أن  أو  جتريبية، 
واخلطط،  األبحاث  وأيضاً  املعتمدة،  ساعاته  عدد  عن  النظر 
إن هناك  كــخــدمــة حــيــث  التعليم  اعــتــبــار  أهــمــيــة  إلـــى  مــشــيــراً 
أهمية كبيرة الستمرار  محافظة اجلامعة على هدفها األسمى 
واألهم ، وهو تقدمي خدمة التعليم لكل الفئات على قدم وساق 

،استناداً إلى مبدأ تكافؤ الفرص، وأال يكون الهدف األساس هو 
توليد الدخل على حساب اجلودة.

للجامعات  مختلفتني  حقبتني  وجــــود  د.عـــــواد  وأكــــد 
األولى  املجتمعية«،  »املسؤولية  موضوع  في  الفلسطينية 
هي مرحلة قبل إقامة السلطة، حيث كانت اجلامعات املاذ 
وممارستها  املجتمعية  املسؤولية  لتأطير  والوحيد  اآلمــن 
املسؤولية  أن  االعتبار  بعني  آخــذة  اجلامعة،  أســوار  داخــل 
السجل  في  عميقة  دالالت  ولها  الصبغة  وطنية  املجتمعية 

الثوري والتحرري.
حصل  حيث  السلطة،  إقامة  بعد  هي  الثانية  واملرحلة 
ُحملت  إ<  املجال،  هــذا  في  اجلامعات  دور  في  كبير  تراجع 
السلطة أكثر مما حتتمل. وأضاف »بني هذا وذاك، أوجدت 
احلتمية العصرية ضرورة إبراز اجلامعات لدورها وحتمل 
كانت  وإن  وضبابية،  جزئية  تزال  ال  بطريقة  مسؤولياتها 
لــبــعــض اجلــامــعــات خـــطـــوات مــتــســارعــة فـــي ذلــــك، ولــكــن 
والتأطير  واملنهجية  الــتــوازن  عنصر  يــزال  ال  عــام،  بشكل 
بامليزانية  بعيد  حد  إلى  ومرتبطاً  متأرجحاً  االستراتيجي 
املالية، ولعل من أهداف هذا املؤمتر البارزة تبادل اخلبرات، 
وإثارة االهتمام وجعله مثار جدل ومنافسة شريفة، ُتسهم 

في تعزيز القدرات وبناء الذات«.

تقدمي حلول حلاجات كثيرة
يــشــيــر رئــيــس اجلــامــعــة أ. د. يــونــس عــمــرو إلـــى أن 
من  كثيرة  حلــاجــات  حــلــوالً  تــقــدم  أن  استطاعت  اجلامعة 
التعليم  فرص  تأمني  أوالهــا  الفلسطيني،  املجتمع  معاناة 
هيأت  ثــم  الفلسطينية،  واألســــرة  الــفــرد  يحتملها  بكلفة 
في  وخــاصــة  شعبنا،  ألبــنــاء  كثيرة  عمل  فــرص  اجلامعة 
املواقع النائية التي تتواجد فيها مراكز اجلامعة. كما أنها 
تقدم مساعدات للطلبة احملتاجني مببالغ تصل أحياناً إلى 
مايني الدنانير سنوياً، كما أن مؤسسات اجلامعة املختلفة 
تهيئ فرصاً ثمينة في قطاع التدريب بشكل عام، وتنسق 
تنسيقاً جيداً مع مؤسسات املجتمع املدني، إال أنها ال تقوم 
مجتمعنا  ألن  وجـــه،  أكــمــل  على  مجتمعها  جتــاه  بــدورهــا 
أزمات  من  يعاني  اإلسرائيلي  االحتال  حتت  الفلسطيني 
كثيرة يبقى في ظالها بحاجة إلى كثير من العمل، ولكن 
هذا  حاجات  من  كثير  لتلبية  ممكن  هو  ما  تقدم  اجلامعة 

املجتمع في ظل هذه الظروف.
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أريحا- رسالة اجلامعة- رامي مسعود- د. كمال سامة نائب رئيس األكادميية الفلسطينية 
للعلوم األمنية للشؤون اإلداريــة، هو خريج من جامعة القدس املفتوحة التي وفرت له فرصة 

ذهبية إلكمال تعليمه، فشق طريقه بنجاح وصوالً إلى احلصول على درجة الدكتوراة.
أبناء،  خمسة  ولديه  متزوج  1967م،   عام  بنابلس  باطة  مخيم  مواليد  من  سامة  د. 
الزواج  وبلده األصلية طيرة دنــدن، عمل والــده سائق شاحنة، حيث كان عدد أسرته قبل 

اثني عشر من الذكور واإلناث، وكان إخوته يعملون في وظائف حكومية عدة.
املرحلة  درس  حيث  الفلسطينيني،  لاجئني  باطة  مخيم  في  وترعرع  سامة  د.  نشأ 
وأكمل  الاجئني”األونروا”  وتشغيل  غوث  لوكالة  التابعة  الوكالة  مدارس  في  األساسية 

دراسته الثانوية في مدرستي معزوز املصري وقدري طوقان في نابلس.
في  وذلك  إداري،  اعتقال  منها  ثاث  دراسته،   أثناء  االحتال  يد  على  عدة  مرات  اعتقل 

بداية االنتفاضة األولى، وهي رحلة كفاح عايشها ويعيشها آالف الطلبة الفلسطينيني.
وعمل  الشمال،  منطقة  في  واإلصــاح  اخلير  جلــان  في  وعمل  الوطني  بالعمل  التحق   
ضابطاً في املخابرات العامة، ولكن طبيعة العائلة وظروفها شجعته على إكمال دراسته، 
رحلته  إلكمال  اإلصــرار  على  شجعته  تعليمية  تربوية  فلسفة  تنتهج  أسرة  في  نشأ  حيث 
على  حصل  حيث  علمية،  درجــة  أعلى  على  للحصول  القوي  احلافز  وإعطائه  الدراسية، 
وذلك  املفتوحة،  القدس  جامعة  من  االجتماعية  واخلدمة  التنمية  في  البكالوريوس  درجة 
مرتبطاً  التخصص  هذا  وكون  التنظيمي،  موقعه  بحكم  وأيضاً  وميوله،  رغبته  على  بناء 
بعمله في جلان اخلير واالصــاح في منطقة الشمال.  وأكمل سامة تعليمه وحصل على 
درجة املاجستير )اإلدارة التربوية( من جامعة النجاح الوطنية وأكمل الدكتوراة )اإلرشاد 

النفسي والتربوي( من جامعة عمان العربية.
أراد  مواطن  لكل  خدمة  قدمت  أنها  يــرى  ألنــه  املفتوحة  القدس  بجامعة  سامة  التحق 
التعلم في ظل الظروف التي تعاني منها اجلامعات النظامية األخرى،  وخلقت فرصاً ذهبية 
الكافي  الوقت  له  اجلامعة  أتاحت  حيث  النظامية،  اجلامعات  في  الدراسة  لهم  تتح  لم  ملن 

للتوفيق بني العمل والدراسة، عندما كان يعمل ضابطاً في املخابرات العامة. 
ويرى أيضا أن التعليم الذاتي إحدى الطرق املناسبة الكتساب املعارف واملهارات، مبا 
مبناهج  وأشــاد  اإلنــســان.  شخصية  يصقل  وبذلك  نفسه،   الشخص  قــدرات  على  ينعكس 

محافظ  كــايــد-أكــد  حيدر  اجلامعة-  طــوبــاس-رســالــة 
طـــوبـــاس واألغــــــوار الــشــمــالــيــة د. مـــــروان طــوبــاســي، أن 
وعبر  املفتوحة،  القدس  جامعة  جانب  إلى  تعمل  احملافظة 
احمللي  املجتمع  خدمة  أجل  من  التعليمية،  طوباس  منطقة 
من  التعليمية  اخلدمات  وتقدمي  احلاسوبية  األمية  ومحو 

خال مركز احلاسوب املجتمعي املزمع افتتاحه قريبا.
وأشــــار طــوبــاســي فــي حـــوار مــع »رســالــة اجلــامــعــة«، 
حاسوب  جهاز   15 توفير  على  ستعمل  احملافظة   أن  إلــى 
املفتوحة،  الــقــدس  مــع  اتفاقية  مبوجب  عالية  مبواصفات 
للمختبر  املــنــاســب  املــكــان  بتوفير  األخــيــرة  خــالــهــا  تــقــوم 

وتتولى إدارته من خال منطقتها التعليمية في طوباس.
نتيجة  مجتمعي  حاسوب  مختبر  إنشاء  فكرة  وجــاءت 
التعاون املشترك بني اجلامعة ومنطقة طوباس التعليمية 
احلــاســوبــيــة،  الــثــقــافــة  نــشــر  فــي  وللمساهمة  واحملــافــظــة، 
عــلــى أن يــكــون مــتــاحــاً جلــمــيــع أفــــراد املــجــتــمــع، مــن طلبة 
ملوظفي  باإلضافة  ومهتمني  وباحثني  وجامعات،  مــدارس 

املؤسسات. 
إنـــشـــاء مــركــز  وقـــــال د. مـــــروان طـــوبـــاســـي، إن فـــكـــرة 
مبلغ  توافر  نتيجة  جــاءت  املجتمعي  اجلامعي  احلاسوب 
ملساعدة  تأسس  الــذي  املجتهد  الطالب  صــنــدوق  مــن  مالي 

الطلبة احملتاجني في وقت سابق. 
وأضاف د.طوباسي: “إن احملافظة تعمل على مساعدة 
ومؤسسات  الرئيس  مكرمات  خال  من  احملتاجني  الطلبة 
املوجود  املبلغ  ُيخصص  أن  احملافظة  ارتـــأت  لــذا،  أخـــرى، 
في صندوق الطالب املجتهد لصالح مشروع يخدم املجتمع 
بشكل عام، وقطاعي املرأة والشباب بشكل خاص، ونتيجة 
وحلاجة  التعليمية  طــوبــاس  منطقة  إدارة  مــع  لتواصلنا 
املشروع  هــذا  ينفذ  أن  ارتأينا  املــراكــز،  هــذه  ملثل  احملافظة 
حيث  املفتوحة،  القدس  وجامعة  احملافظة  بني  بالتعاون 

ُوقعت مذكرة تعاون مشترك بهذا اخلصوص”.
على  سيساعد  املــركــز  “هذا  أن  طــوبــاس  محافظ  وأكـــد 
محو األمية احلاسوبية لعدة قطاعات مختلفة ونشر ثقافة 
استخدام احلاسوب في احملافظة، خاصة وأن التكنولوجيا 
أصــبــحــت الــيــوم الــوســيــلــة األكــثــر أهــمــيــة لـــزيـــادة املعرفة 

واحلصول على املعلومات”. 
الــدورات املتخصصة من خال  هذا وسُتنفذ العديد من 
هذا املركز، الذي سيكون متاحاً ملؤسسات املجتمع احمللي، 
لذلك  قريباً،  افتتاحه  موعد  »سُيحدد  د.طوباسي  واضــاف 

نائب رئيس األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية.. خريج من "القدس املفتوحة"
جامعة القدس التعليمية املتقدمة جداً في أهدافها الفلسفية واملعرفية واالجتماعية، 
على  سامة  ودلــل  دراســتــه.  إلكمال  الدافع  إعطائه  في  الفعال  الــدور  لها  كــان  حيث 
شخصيات  أربــع  إن  قــائــاً  املفتوحة،  الــقــدس  جلامعة  األكــادميــي  املستوى  ارتــفــاع 
)اإلدارة  املاجستير  درجة  في  األولــى  املراتب  على  حصلوا  اجلامعة  )خريجي(  من 
التربوية( بجامعة النجاح الوطنية، وهذ يدل على قوة اجلامعة ومناهجها، وقدرات 

خريجيها وطاقات كوادرها القوية.
وحتدث أيضاً عن احملطات الصعبة في حياته، حيث كانت كلها وليدة الوضع 
املظلم،  السياسي  والوضع  االحتال  وبفعل  األولــى،  االنتفاضة  وظروف  السياسي 

واالعتقال والظروف الصعبة التي واجهها بحكم وطنيته وانتمائه. 
يعد د. كمال فكرة إنشاء األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية فكرة نبيلة تستند 
إلى الفلسفة الوطنية، مشيراً إلى أن إنشاء األكادميية ُيسهم، ولو بجزء بسيط، في 
إكمال املشروع الوطني العلمي ذي  البعد األمني والقانوني، معتبراً األكادميية املكان 

التعليمي والتدريبي املناسب لبناء شخصية اإلنسان الفلسطيني احلديث.
جامعة  وبني  بينها  العاقة  توثيق  إلى  دومــاً  تسعى  األكادميية  أن  على  وشــدد 

القدس املفتوحة واجلامعات الفلسطينية األخرى.
الشجاعة  وكذلك  الصعوبات،  مواجهة  علمته  املفتوحة  القدس  جامعة  إن  وقال 

واإلصرار على حتقيق الهدف.
قـــدم د. كــمــال شــكــره واحــتــرامــه لــرئــيــس اجلــامــعــة أ.د يــونــس عــمــرو، لتزويد 
ثورة  يقود  عمرو   أ.د.  أن  ويــرى  مختلفة.  تخصصات  في  كتاباً   340 بـ  األكادميية 
طابية في مجال التعليم اجلامعي بدليل أنه أتاح ألكثر من 65 ألف دارس ودارسة، 
معظمهم من فئة الشباب حتقيق طموحاتهم وتسليحهم بأهم درجة علمية. ورأى أن  
أ.د يونس عمرو يتمتع برؤية ثاقبة، ودليل ذلك حسن قيادته للجامعة، مضيفاً أنه 

أحد أعضاء مجلس أمناء األكادميية.
ويشكل  ومتقدمة،  واعــدة  برؤية  يتمتع  اجلامعة   أمناء  مجلس  أن  إلى  وأشــار   
اجلامعة  رقي  في  كبير  بشكل  ساهم  فقد  املفتوحة،   القدس  جلامعة  حقيقية  رافعة 

وازدهارها، ما يدل على حقيقة وجود نوعية مميزة في هذا الوطن.

نأمل أن يتزامن افتتاح هذا املركز مع وضع حجر األساس 
التي  األرض  قطعة  على  التعليمية  طوباس  منطقة  ملبنى 
د.عدنان  بها  تبرع  والتي  دومنــات،  سبعة  مساحتها  تبلغ 

مخيير”.
وأشار احملافظ طوباسي إلى أن رئيس جامعة القدس 
أ. د. يونس عمرو، أبلغه خال لقاء جمع بينهما  املفتوحة 
مؤخراً بحضور د. نضال عبد الغفور مدير منطقة طوباس 
مبشروع  للبدء  مخصصاً  مالياً  مبلغاً  هناك  أن  التعليمية 
إنشاء منطقة طوباس التعليمية، مضيفاً أن هناك  إمكانية  
لتطوير املركز، بحيث يؤدي وجوده إلى سد النقص في مثل 
الذي خصصته اجلامعة يسمح  املكان  أن  املراكز، كما  هذه 
ومبساحة  مناسب  مكان  اختيار  مت  حيث  املــركــز  بتطوير 
أخرى   بأجهزة  وتزويده  لتطويره  املجال  إلتاحه  مناسبة 

مستقباً.
الفتتاح  هي  حالياً  األولــويــة  أن  طوباسي،  أوضــح  كما 
املركز الذي سيؤدي لتشجيع املمولني والداعمني لتطويره، 
مجال  فــي  املــتــقــدمــة  الـــــدورات  لعقد  مــركــزاً  يصبح  بحيث 

استخدام تكنولوجيا املعلومات وأجهزة التصوير.
وأضاف احملافظ: “نأمل أن يتطور املركز ليصبح مكاناً 
وأن  املــجــاالت،  من  العديد  في  التدريبية  الـــدورات  إلجــراء 
نتطلع  كما  األبحاث،  إجناز  على  والباحثني  الطلبة  يشجع 
ألن يكون هذا املركز مبثابة حلقة وصل مع العالم من خال 

استخدام التقنيات احلديثة في التواصل”.
القدس  جامعة  بدور  د.طوباسي  أشاد  ثانية،  جهة  من 
الدور  عن  متاما  راضــون  “نحن  قائاً:  املجتمعي  املفتوحة 
بتوفير  أهدافها  حققت  فقد  اجلامعة،  به  تقوم  الذي  املتميز 
فرصة،  فاتتهم  وملن  املجتمع  شرائح  لكافة  التعليم  فرص 
وملن حرموا منه قسراً مثل األسرى واملــرأة، وكون نظامها 
التعليمي مرناً، والنتشارها في الوطن، فقد أتاحت اجلامعة 
اجلامعية،  دراستهم  إلكمال  املوظفني  من  للعديد  الفرصة 
املؤسسات  داخـــل  أدائــهــم  على  إيــجــابــي  بشكل  انعكس  مــا 
مجاالت  فــي  املعرفة  الكتسابهم  وذلــك  بها،  يعملون  التي 

تخصصاتهم”.
الشاملة  التنمية  على  يساعد  الـــدور  هــذا  أن  وأضـــاف 
واملستدامة، كما ان جلامعة القدس املفتوحة دوراً اجتماعياً 
ممثلة  فــهــي  طـــوبـــاس،  مــحــافــظــة  فــي  وتثقيفياً  وتــوعــويــاً 
دائــمــا وحــاضــرة فــي جميع األنــشــطــة، وملــديــرهــا د. نضال 
لكادرها  كذلك  األنشطة،  فــي  فاعلة  مشاركة  الغفور  عبد 

للمساهمة في نشر الثقافة احلاسوبية وخدمة املجتمع احمللي

محافظة طوباس و»القدس املفتوحة« ستفتتحان مركز احلاسوب اجلامعي املجتمعي

الطابية،  وألطرها  طلبتها  وملجلس  واإلداري  األكــادميــي 
ينظمها  الــتــي  األنــشــطــة  جميع  فــي  بفاعلية  تــشــارك  فــهــي 
والقطاع  واألهلية  الشعبية  واملؤسسات  احلكومي  القطاع 

اخلاص في احملافظة.
هي  التعليمية  طــوبــاس  منطقة  أن  طــوبــاســي  وبـــني 
دائــم  وبــشــكــل  تعمل  إذ  املــجــتــمــع،  ألنــشــطــة  مهمة  حــاضــنــة 
في  املتميزة  الامنهجية  األنشطة  من  العديد  تنظيم  على 
العديد من املجاالت، ولها بصمات واضحة في مجال العمل 
الدارسني  لــدى  الوعي  رفــع  في  بــارز  دور  ولها  التطوعي، 
والعاملني ومؤسسات املجتمع كافة بالقضايا الوطنية، كما 
أنها تعمل وبشكل دائم على تسليط الضوء على العديد من 

القضايا املهمة في العديد من املجاالت.
الــتــي ســيــتــم تنفيذها  املــشــاريــع املــســتــقــبــلــيــة  أمـــا عـــن 
املــفــتــوحــة ومحافظة  الــقــدس  بــني  بــالــتــعــاون والــشــراكــة 
طوباس، فأشار احملافظ طوباسي إلى وجود تعاون بشكل 
الــذي يجب أن  دائــم بني الطرفني، وقــال إن املوضوع األهــم 

منطقة  مبنى  إنــشــاء  هــو  إلجنـــازه  اجلميع  جــهــود  تتظافر 
الذي نقترب من  الطموح  التعليمية، هذا املشروع  طوباس 
وضع حجر األساس له، و سندعو بعد ذلك جميع املمولني 

واملتبرعني للمساعدة في إجنازه.
وشكر طوباسي رئيس اجلامعة أ. د. يونس عمرو الذي 
القدس  جامعة  أصــدقــاء  جمعية  رئيس  يكون  بــأن  شرفه 
ُيــوضــع حجر  أن  “نتمنى  فــي طــوبــاس، وقــــال:  املــفــتــوحــة 
األساس لهذا املبنى قبل نهاية العام احلالي، وهذا ما نعمل 
عليه بالتنسيق مع مدير منطقة طوباس التعليمية، وبلدية 
األخــرى  واجلــهــات  باحملافظة  احمللية  واملجالس  طوباس 

ذات العاقة”.
مرافق  سيضم  إنشاؤه  املنوي  املبنى  أن  طوباس  وبني 
وأن  ومــســارح،  ومــاعــب  ســاحــات  مــن  متكاملة،  جامعية 
مساحته الكبيرة وفق املخطط ستتيح استيعاب عدد أكبر 
من الدارسني، وأن هذا املبنى سيكون له تأثير إيجابي على 

مناحي احلياة كافة في احملافظة.

محافظ طوباس د. مروان طوباسي خالل لقائه الزميل حيدر كايد.

 د. كمال سالمة نائب رئيس األكادميية الفلسطينية 
للعلوم األمنية للشؤون اإلدارية
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احملررة صمود كراجة: وأخيرًا حتقق حلمي بالعودة للدراسة في جامعتي "القدس املفتوحة"

صمود حلظة االفراج عنها برفقة أقاربها

احلبل برفقة أبنائه األربعة

احلياة  قسوة  ديــاب-  محمد  اجلامعة-  غزة-رسالة  شمال 
وشــقــاؤهــا لـــم تــثــبــط إصـــــرار مــحــمــد مــوســى احلــبــل ابـــن الستة 
واخلمسني عاماً، الذي احتضنته جامعة القدس املفتوحة ليرجع 
إلى مقاعد الدراسة، ويتحول إلى األب الزميل ألبنائه األربعة، بعد 
انقطاعه عن التعليم ثاثة عقود ونصف العقد، ليتحقق احللم بعد 

سنني من االنتظار. 
عام 1971م، حمل محمد شهادة الثالث اإلعدادي، وخرج من 
احلياة  لكن  هنا.  تنته  لم  العلمية  مسيرته  بــأن  موقناً  املــدرســة، 
وأعباءها ما لبثت أن جرفته بعيداً عن حلم وضعه نصب عينيه 

منذ صغره، وهو إكمال تعليمه. 
أسس محمد عائلة وألقى بكتب الدراسة جانباً، وأمضى أياماً 
ال حتصى يشق الصخر، عاماً ميسور احلال من أجل توفير قوت 
ويكملوا  هــو،  يعشها  لم  التي  الكرمية  احلياة  ليعيشوا  أبنائه، 
وسنني  أيــام  وانقضت  حتقيقه.  يستطع  لم  ما  ليحققوا  دراستهم 
بـ»عنتر«  الله عليه  فمّن  املنال،  يبدو بعيد  كان  يراودها ظل حلم 

أتخيل  أن  سهاً  يكن  “لم  اجلامعة-  –رسالة  الله  رام 
محكوميتي  انــتــهــاء  بــعــد  دراســـتـــي  الســتــكــمــال  الـــعـــودة 
والتي قضيت منها عامني فقط، كنت  البالغة عشرين عاماً 
عامني  ملــدة  فيها  درســت  التي  بجامعتي  أفكر  يومي  بشكل 
تلمسها  أحــــاول  الــتــفــاصــيــل،  أتــذكــر جميع  اعــتــقــالــي،  قــبــل 
بات  الــتــحــريــر،  وبــعــد  لكنني  مخيلتي،  فــي  واسترجاعها 
عزائي،  وهــذا  القادم  الفصل  في  للدراسة  العودة  بإمكاني 
“القدس  إليها  وانتمي  أحببت  التي  جامعتي  إلــى  سأعود 
التي  التعليمية  الله  رام  منطقة  إلــى  ســأعــود  املفتوحة”، 

أتذكر تفاصيلها كافة”.
بهذه الكلمات بدأت األسيرة احملررة صمود كراجة )23 
عودتها  عــن  حديثها  الــلــه،  رام  غــرب  صفا  قرية  مــن  عــامــا( 
للدراسة بعد إطاق سراحها في إطار صفقة تبادل األسرى 
غزة  قطاع  في  األسير  اإلسرائيلي  باجلندي  الفلسطينيني 

جلعاد شاليط.
وتضيف صمود التي كانت تدرس اخلدمة االجتماعية: 
“أحببت جامعتي وكنت دائماً مدافعًة عنها في كل املجاالت 
ففيها وجدت نفسي وحققت ذاتي، ومتكنت من صناعة كل 
إلى جانب دراستي، وهي فرصة ال تتوفر ألي  به  أحلم  ما 
قريب  وقت  بعد  سأعود  لذا  األخــرى،  اجلامعات  في  طالب 
في  جامعتي  فــي  ولــلــدراســة  الطبيعية،  حياتي  ملــمــارســة 

الفصل اجلديد مع بداية العام املقبل 2012”.
وتشير صمود إلى أنها لم تنَس ما تعلمته في اجلامعة 
داخل  األســيــرات  إلــى  ونقلته  الــدراســة  تفاصيل  تنس  ولــم 
الــســجــن، والقـــى احــتــرامــاً كــبــيــراً مــن زمــيــاتــهــا فــي سجن 
لــذا فهي ستكمل  مــن حيفا،  الــقــريــب  اإلســرائــيــلــي  الــدامــون 
تعليمها في منطقة رام الله التعليمية التي قدمت لها الكثير 
من العلم واملعرفة واخلبرة في احلياة على مدار عامني من 

الدراسة فيها.
إلى  الدخول  وطريقة  اجلامعي  رقمها  صمود  تستذكر 
الــبــوابــة اإللــكــتــرونــيــة فــي اجلــامــعــة، وتــؤكــد حبها لنظام 
التي  الــتــعــاون واالنــتــمــاء  ولـــروح  فــي اجلــامــعــة،  التعليم 
اجلذب  عوامل  من  وغيرها  الطلبة  لدى  املدرسون  يخلقها 
املوجودة في اجلامعة، وهو ما بات محط ترحيب من قبلهم.
دخلت  فأنا  اجلامعة،  إلــى  كبير  انتماء  “لدي  وتــقــول: 
بشكل  وأعجبني  العامة،  الثانوية  من  تخرجي  فــور  إليها 
ذاته ساعدني على  املفتوح، وهو  التعليم  كبير نظامها في 
إيجاد نفسي والقيام بكل ما أريد إلى جانب الدارسة وليس 

الدراسة فقط كما في اجلامعات األخرى”.
تتحدث صمود عن جامعتها من داخل سجنها وتقول: 

للشباب  األول  الوطني  املــهــرجــان  افتتاح  خــال  متحدثون  أكــد 
الشبيبة االستقالية  الذي تنظمه منظمة  “الشباب.. اآلن”،  والطلبة 
الفلسطينية  القضية  املغربي ضرورة دعم  التابعة حلزب االستقال 
في  الفلسطينية  القيادة  جانب  إلى  وقوفهم  عن  معربني  السبل،  بكل 

مسعاها للحصول على عضوية كاملة لفلسطني في األمم املتحدة.
افتتحه  الرباط  املغربية  العاصمة  أقيم في  الذي  املهرجان  وكان 
الفاسي  االستقال عباس  –أمني حزب  املغربي  الــوزراء  دولة رئيس 
أيــام  ثــاثــة  مـــدار  املــوافــق 25-9-2011م، ونــاقــش على  األحـــد  يــوم 
وواقــع  التنمية  في  الشباب  دور  بينها  عــدة،  عربية  شبابية  قضايا 

“لدى جلوسي على التلفاز ملتابعة ما يجري خارج السجن، 
كان  املفتوحة،  القدس  جامعة  عن  تقريراً  أرى  عندما  كنت 
ذلك يثير سروري بشكل كبير، كنت أشاهد اجلامعة وأحلم 

بالعودة إليها وحلمي حتقق”.

صمود... كل شيء تغير
األول  تشرين  شهر  منتصف  منزلها  إلى  عــادت  صمود 
“لم تعد غرفتي  تقول، وتتابع:  “كل شيء تغير”  املاضي، 
كــمــا كــانــت بـــل انــضــمــت إلـــي شــريــكــة جـــديـــدة إنــهــا أخــتــي 
الصغيرة التي كانت صغيرة جداً وتنام إلى جانب والدتي 
وأصبحت  الــشــيء،  بعض  كبيرة  أصبحت  اعتقالي،  عند 

رفيقتي في غرفتي وهذا أثار سروري”..
وكـــذلـــك وجــــدت الــغــرفــة مــلــيــئــة بـــالـــدروع الــتــقــديــريــة 
كانت  التي  املؤسسات  من  عائلتي  إلى  املقدمة  والشهادات 
أيضاً  وهــي  بهم،  واالهتمام  األســرى  شــؤون  برعاية  تقوم 
من  واحــدة  أصبحت  كوني  ولعائلتي  لي  كبير  فخر  محط 

أبطال املقاومة التي خضتها خدمة لوطني.

وقد  إليهم  عدت  صغاراً  تركتهم  الذين  اخلمسة  إخوتي 
كبروا قلياً. بدأت أحلظ كثيراً من التغيرات فيهم، أصواتهم 
تغيرت وكذلك مظهرهم العام تغير كثيراً، وأنا أحاول على 

الدوام استيعاب ذلك، ولكن ليس بسهولة.
وتــتــحــدث صــمــود عــن الــزائــريــن الــدائــمــني إلـــى بيتها 
واملــهــنــئــني بــالــســامــة، تـــقـــول: “عشت عــامــني لـــم أحتـــدث 
ليس  كثيراً،  أمــش  ولــم  أشــخــاص،  بضعة  إلــى  إال  خالهما 
رغم  األفـــراد  مــن  الكبير  الــعــدد  هــذا  مــع  التعامل  علي  سها 
سعادتي بهم، ألن زيارتهم ترفع من معنوياتي كثيراً جداً 

وتشعرني بأنني قدمت شيئاً”.

رحلة مع االعتقال على مدار عامني
الساعة  عند  اعتقالها  يوم  إلى  بذكرياتها  صمود  تعود 
قلنديا  حــاجــز  على   ،2009-10-25 فــي  مــســاًء  الــرابــعــة 
العسكري بعد أن اعتدى عليها اجلنود لدى محاولتها عبور 
حاجز قلنديا إلى القدس، وحكمت بالسجن 20 عاماً أمضت 

منها عامني فقط قبل أن تخرج بصفقة التبادل.

نقلت  حيث   اعتقالي  حلظة  أتذكر  أزال  “ال  وتقول 
هدفي  حتقق  ذلك  ورغــم  املسكوبية،  حتقيق  مركز  إلى 
األقصى من  املسجد  القدس وجنحت في رؤية  بزيارة 
سيارة السجن التي كانت تقلني رغم قيامهم باعتقالي 
وإعصاب أعينّي، وبقيت هناك 30 يوماً، كنت أتعرض 
أشعر  وكنت  يومي،  بشكل  طويلة  لساعات  للتحقيق 
الكرسي،  التحقيق والشبح على  أثناء  بالتعب الشديد 

الذي كنت أنام عليه من كثرة التعب.
“بعد ذلـــك نــقــلــت إلـــى ســجــن هـــشـــارون إلـــى قسم 
الــســجــيــنــات األمــنــيــات وبــعــد 3 شــهــور مــن االحــتــجــاز 
أضـــربـــت عـــن الــطــعــام، حــتــى جـــرى نــقــلــي لــاحــتــجــاز 
الفلسطينيات”.  األمــنــيــات  السجينات  زمــيــاتــي  مــع 
العامني  وأضافت »ولعل أصعب موقف مر علي خال 
بالسجن، كان لدى وجودي باحملكمة، وأنا أرى دموع 
أمي وهي تبكي، وكانت والدتي تنظر من شباك صغير 
وأنا أسيرة بالساسل في يدّي ورجلّي وعندما شاهدت 
الشديد  احلــر  رغــم  لها،  انتبهت  وأنــا  تناديني  والــدتــي 
جعلني  املوقف  فهذا  ثانية،  من  ألقــل  لتراني  حضرت 
قيام  أيضا  املواقف  أصعب  من  الشديد.  باحلزن  أشعر 
واملكيف  الــبــرد  فــي  الــبــارد  املكيف  بــوضــع  السجانني 
احلار في احلر حتى نشعر بإعياء شديد ونصل مرحلة 

اإلغماء ثم يخرجونا من هناك”.
“أنني  فقالت:  السجن،  فــي  املــواقــف  أسعد  عــن  أمــا 
كل  في  جانبي  إلــى  وقفن  عظيمات  بنات  على  تعرفت 
أعلى  أحكامهم  كانت  فقد  معنوياتي  رفعن  فهن  شيء، 

مني بكثير وجتربتي صغيرة مقارنة بهن”.

صمود واملستقبل
»ودوري األساسي كأسيرة محررة هو حمل معاناة 
معنوياتي  الــعــالــم،  إلــى  الفلسطينيني  احلــريــة  أســرى 
قريتي  في  أراه  الذي  بالفرح  انتهت  معاناتي  مرتفعة، 
بوجودي وبالفرح الذي أشاهده على وجوه عائلتي”، 

قالت صمود.
بالقول:  حديثها  صمود  احملــررة  األسيرة  وتختتم 
األمــن  لــرجــال  حتى  اجلــامــعــة  فــي  شــيء  لكل  “اشتقت 
اجلامعة،  ولكتب  وللمدرسني  الباب  على  املوجودين 
ومداهمة  اعتقالي  بعد  اإلسرائيليون  صــادرهــا  التي 
الفصل  فــي  إلـــى جامعتي  الــعــودة  فــي  أرغـــب  مــنــزلــي، 

القادم”.

املسن محمد احلبل.. زميل ألبنائه األربعة في 
“القدس املفتوحة” 

وفد من مجلس الطلبة القطري يزور املغرب
 وُيشارك في مؤمتر داعم للقضية الفلسطينية

طبيباً و»بهجت« احلاصل على درجة املاجستير في الرياضيات، 
ليرى أخيراً أبناءه في يوم احلصاد.

حلم حتقق لكن عيني محمد »أبو عنتر« لم يفارقهما األمل رغم 
الرأس وهرم اجلسد، وفقدانه لعمله ومصدر رزقه، فأصر  شيب 
األمل بعزمية  تبقى من أحامه، وظل يرقب فجر  ما  على حتقيق 
إكمال دراسته اجلامعية... وكان  وإصــرار وإرادة صلبة من أجل 
السحري  كالفانوس  التي  تلك  املفتوحة،  القدس  جامعة  اختياره 

حتقق األحام شبه املستحيلة، في أكثر األوقات حرجاً.
صار بينه وبني الزمن سباق، ومحمد يعلم أنه مهما بلغ األمر، 
يجب عليه الوصول إلى ذلك الصرح الشامخ الذي غرس فيه نشوة 
الثانوية  المتحان  يتقدم  أن  2006م  عام  فقرر  جديد،  من  الشباب 
عام  املفتوحة«  بـ»القدس  التحق  وهكذا  بنجاح،  أّداه  الذي  العامة 
الــقــدس  تــكــون جــامــعــة  2007م فــي تخصص احملــاســبــة، وبــذلــك 

املفتوحة قد وضعته على السكة الصحيحة نحو احللم املنشود.
ومثابرة  جــد  بكل  األربـــع  الــدراســة  ســنــوات  محمد  وأمــضــى 
اجلامعة  لهذه  اجلميل  يرد  بذلك  بأنه  إلميانه  وإصــرار،  وعزمية 
في دربه،  أعادت له روحه ومكانته. ولم يكن محمد وحيداً  التي 
حيث رافقه في مسيرته الدراسية أوالده األربعة: إسحاق، وعاء، 
والزمالة  األبـــوة  بــني  جمع  أســري  مشهد  فــي  وإيــهــاب،  وجيهان، 

جسدته هذه اجلامعة بفلسفتها وقيمها اإلنسانية النبيلة.
أربع سنوات مرت كالسحاب في انتظار حلظة احلصاد، وأي 
حلظة أجمل من تلك التي فيها يعتلي محمد موسى وأبناؤه منصة 
فلسفة  جمعتهم  زمــاء،  وأبناء  أب  الفرحة؟!  ليقتسموا  التخرج 

جامعة فكانوا أسرة في جامعة وجامعة في أسرة.
الــوطــن  حــكــايــات جتــســد مــعــانــاة وطـــن، احتضنتها جــامــعــة 
وللعامل  احلــيــاة،  طعم  وللمعاق  األمـــل  معنى  لألسير  فــأعــادت 
املقهور نشوة االنتصار، ورسمت للشباب طريق املستقبل، ليظل 

شعارها »جامعة في وطن ووطن في جامعة«.

الشباب في الواقع العربي، ويشارك فيه قرابة 3400 مشارك جلهم 
هذا  فــي  للمشاركة  الــدعــوة  ُوجــهــت  بينما  املغربية،  اجلــامــعــات  مــن 
املهرجان لطلبة “القدس املفتوحة” كي تكون ممثلة عن فلسطني فيه.

وقال الفاسي خال كلمة االفتتاح إن اململكة املغربية ملكاً وحكومة 
وشعباً تؤكد مجدداً وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مسعاه 

لنيل احلرية واالستقال واالنعتاق من االحتال.
على  للحصول  الفلسطينية  الــقــيــادة  تبذلها  الــتــي  اجلــهــود  أن  وأضـــاف 
عن  ُتعبر  وهــي  اإلشـــادة،  تستحق  املتحدة  األمم  في  لفلسطني  كاملة  عضوية 
إرادة شعب طاملا أراد التخلص من آخر احتال في العالم، واملغرب يدعم هذه 

تتمة ص12

الواوي يسلم الفاسي هدية تذكارية
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• الدارسان رزان صالحات وحازم جناجرة	
منطقة طوباس التعليمية

خاص،  بشكل  سترمينغ«  و»الفيديو  عام،  بشكل  اإللكتروني  التعليم  أن  يريان 
»القدس  فكانت  بالتعليم،  التكنولوجيا  استخدام  من  الدارسني  متكني  إلى  يهدفان 
املفتوحة« رائدة في استخدام هذا النمط على املستوى احمللي، كما أن هذه التقنيات 
تتمتع باملرونة، حتديًدا ألنها تتيح للدارس التعلم والقيام بواجباته وقتما شاء، هذا 

فضاً عن اكتسابنا مهارات جديدة في التعامل مع التقنيات احلديثة.
وقد واجهتنا في البداية بعض الصعوبات، إال أن اجلامعة عملت جاهدة على حل 

تلك املشكات من خال تدريب الدارسني واملشرفني على التعامل مع هذه التقنيات.
وأهم ما مييز هذا النمط التعليمي أنه يتيح للدارسني االطاع على املادة من أي 
مكان يتواجدون فيه وفي أي وقت، كما أن بإمكانهم الرجوع إلى املادة وقتما أرادوا. 
إنه نظام رائع نأمل تطويره ليشمل مواد أكثر، ونأمل أن يكون منًطا تعليمّيًا مساعًدا، 

وليس بدياً عن اللقاءات.

• الدارس محمود محمد إطبيش	
تخصص محاسبة-  منطقة دورا التعليمية 

حيث  نوعية،  نقلة  كــان  االلكتروني  للتعليم  اجلامعة  استخدام  إن  يقول 
محاضرة  أي  وإعــادة  لي  املناسب  الوقت  في  محاضراتي  حضور  على  ساعدني 
بعض  شابه  أنه  إال  أيًضا،  احملاضر  ومناقشة  وقتها،  في  حضورها  أستطع  لم 
السلبيات لعدد من الطلبة، وخصوًصا الطلبة البعيدين عن مراكز املدن، بسبب 
عدم توافر اإلنترنت عند اجلميع، وكذلك األجهزة، كما أن السيرفرات قد تتعرض 

للضغط في األيام األخيرة ملوعد التعيني.

• الدارس ياسر أبو عيد 	
تخصص إدارة أعمال- مركز يطا الدراسي

يرى أن تقنية البث التدفقي ُتعّد من التقنيات والوسائل الفاعلة في تسهيل 
توصل  مبسطة،  تعليمية  أساليب  من  تتضمنه  مبا  الــدارس،  على  التعلم  عملية 

املعلومة إلى املتعلم بأبسط الطرق وأسهلها.
املــادة  مــع  يندمج  الـــذي  واملــتــعــة  احلــركــة  عنصر  األســالــيــب  هــذه  تستخدم  كما 
التعليمية، حتى ال يشعر الدارس بامللل الذي يصيبه في احملاضرة العادية. إن هذه 
ما  مع  يتعاملون  ويجعلهم  الــدارســني  يائم  بنحو  التعليمية  املــادة  تقدم  التقنيات 
يتعلمونه بكل سهولة ويسر، فمن خال تقنية »الفيديو سترمينغ«، يستطيع الدارس 
التحكم في عرض املادة التعليمية وفيما ُيشاهد، وتقنية الصفوف االفتراضية تقدم 
للطالب األساليب اإليضاحية الفاعلة واملتعة، لتصل باملتعلم إلى املستوى املطلوب.

• الدارسة لينا صالح أبو جزر 	
منطقة رفح التعليمية

اجتاه  في  وواضحة  كبيرة  بخطى  تسير  املفتوحة  القدس  جامعة  أن  تــرى 
ساهمت  والتي  اإللكتروني،  بالتعلم  اخلاصة  العاملية  التقنيات  معظم  تطبيق 
بهذه  أفتخر  وأنا  العربي،  والعالم  فلسطني  في  بعد  عن  التعلم  فلسفة  نشر  في 
اجلامعة التي وفرت علي وعلى العديد من الطلبة الوقت واجلهد من خال توفير 

تقنية الصفوف االفتراضية و«الفيديو سترمينغ. 

• الدارس ثائر أحمد مرشد	
تخصص العلوم اإلدارية واالقتصادية- منطقة جنني التعليمية

الصورة  وضوح  عدم  أهمها  فيها،  البسيطة  املشاكل  بعض  هناك  ولكن  جيدة،  التدفقي(  )البث  تقنية  إن  يقول 
والصوت، وأن التعيينات اإللكترونية فيها تكون غير واضحة، إذ ال تكون عامات كل سؤال واضحة.

ولكن باملجمل، هذه تقنية ممتازة ألنها تعمل على توفير الوقت واجلهد والتكلفة على الدارس، ألن باستطاعته 
أن يحضر اللقاء في أي مكان يوجد به حاسوب وخط إنترنت بدالً من االلتزام باللقاء الوجاهي، باإلضافة إلمكانية 
الرجوع للقاء في أي وقت، وتوفر إمكانية التفاعل وتبادل األفكار مع طاب في مناطق تعليمية أخرى، ولكن املشكلة 

الوحيدة أنه ليس بإمكان كل الطاب توفير جهاز كمبيوتر وخط إنترنت في بيوتهم.

• الدارسة شيماء حتسني خضر بربخ 	
  منطقة خان يونس التعليمية

ترى أن هذه التقنية مميزة ومجدية رغم املستلزمات كلها )األدوات( التي حتتاجها ليستطيع الدارس الوصول 
واخلصوصية  احلرية  من  واسعة  مساحة  تعطي  أنها  ميزاتها  وأهم  كامل،  بشكل  منها  االستفادة  وبالتالي  لها، 
للدارس أثناء حضور احملاضرة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تزيل حالة اخلجل واإلرهاق النفسي، وبخاصة 
في  كبير  بشكل  ُتسهم  كما  احملاضرة،  في  أكبر  ونشاًطا  حيوية  تعطي  ثم  ومن  املشاركة،  أثناء  الدارسات  لدى 

مساعدة الدارسات املتزوجات على التواصل وحضور احملاضرات بشكل مستمر. 

• الدارس أحمد حسام ولويل	
منطقة قلقيلية التعليمية

يشير إلى أنه بالنظر إلى أهمية وسائل االتصاالت والتقنيات احلديثة ومدى استخدامها وتأثيرها في عملية التعليم 
والتعلم، ال سيما التعلم املفتوح، ونظًرا لتجربة املنطقة التعليمية في استخدام الصفوف االفتراضية وبث الفيديو التدفقي 
التعليم  أنــواع  مختلف  نحو  الطلبة  بعض  اجتاهات  في  تبايًنا  هناك  أن  أرى  نفسه،  الوقت  وفــي  أنني،  إال  التعليم؛  في 
اإللكتروني وتقنياته املختلفة، وبخاصة في ظل عدم انتشار ثقافة التعلم اإللكتروني وقصور البنية التحتية عن توافر 

خدمة اإلنترنت لقطاع ليس بالقليل في قرى محافظة قلقيلية، ما يؤثر على فاعلية التعلم االلكتروني ونتائجه.

• الدارسة عبير حمدان بني منرة	
تخصص علوم إدارية واقتصادية- منطقة سلفيت التعليمية

بالبرنامج والضغط  االفتراضية لعدم معرفتي  الصفوف  إلى  الدخول  البداية واجهت مشكلة في  تقول: في 
احلاسوبية  األمية  محو  على  تعمل  التي  املمتازة  التقنية  هذه  مع  تأقلمت  ذلك  بعد  ولكن  اإلنترنت،  شبكة  على 
وحتمل الطالب إلى اجلد واالجتهاد، وهذه املواد تعد مبثابة مرجع للطالب وحتتوي على مواد توضيحية أشمل 
للمقرر الدراسي، كما أن تنوع وسائل التعليم ميكن الطالب من اإلملام باملادة الدراسية. وهاتان التقنيتان تزيان 
العوائق الزمنية واملكانية، وتكون املشاركة أوسع من قبل الطلبة. واستخدام تقنية الصفوف االفتراضية يعمل 
  )WebTV(على تطوير املهارات احلاسوبية لدى الطلبة. وأعجبني في الفترة األخيرة إطاق اجلامعة مشروع

البث التلفزيوني من خال اإلنترنت.

مناطق تعليمية- رسالة اجلامعة- تقنيتا الصفوف االفتراضية والفيديو )video streaming( كما يسميها دارسو 
“القدس املفتوحة”، تثيران جداًل داخل فصول اجلامعة، فبعضهم يرحب بهما بشكل كبير، وآخرون يجدون صعوبة في 

استخدامهما، لكنهم يجمعون على أهميتهما، ويؤكدون الدور الكبير الذي تلعبانه في عملية تعليمهم اإللكتروني.

مناطق  مختلف  في  اجلامعة  دارسي  من  عدد  إلى  اجلامعة”،  “رسالة  ملحق  وطاقم  التعليمية  املناطق  منسقو  حتدث 
في  الصورة  وضــوح  عدم  الــدارســون  عنها  حتدث  التي  املشاكل  أبــرز  ولعل  التقنيتني،  هاتني  استخدام  حول  تواجدهم 
الدارسني  آراء  أبــرز  يلي  وفيما  منازلهم،  في  لديهم  شخصي  حاسوب  جهاز  توافر  وعــدم  مثاًل،  سترمينغ”  “الفيديو 

والدارسات بهذا اخلصوص:

• الدارس مجد نضال ياغي 	
تخصص أنظمة املعلومات احلاسوبية- منطقة اخلليل التعليمية

يرى أن تقنية البث التدفقي لها فوائد كثيرة يجنيها الدارسون، خصوًصا ألصحاب الوظائف واألعمال وربات املنازل، ومن 
ميزاتها أن الدارس يستطيع االستماع إلى تسجيل احملاضرات في أي وقت وأي مكان، ويستطيع املشاركة في هذه الصفوف 

وطرح األسئلة واإلجابة عنها في أي مكان مثل املنزل والعمل وغيرهما.
موعد  يكون  أن  في  املشرف  مع  التنسيق  وميكننا  املشرف،  يعرضها  التي  واملعلومات  بامللفات  يحتفظ  أن  له  ميكن  كما 
للقاء في الصف االفتراضي في أي وقت متاح لنا، كما يتيح لنا التواصل مع املشرف دون الذهاب إلى اجلامعة، واملشاركة في 
كثير من النشاطات املتعلقة باملقرر الدراسي، وال يشترط أن تكون سرعة اإلنترنت عالية، فهي متاحة للجميع على مختلف 
السرعات، كما توجد في الصف االفتراضي أدوات عديدة االستخدام، ُتشعرنا أننا متواجدون في صف حقيقي وليس افتراضّيًا.
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• الدارس محمد زكريا عليان البشيتي	
منطقة خان يونس التعليمية

منها  ويستفيد  االســتــخــدامــات،  متعددة  نوعها  مــن  فــريــدة  تقنية  أنها  يــرى 
يستطيع  إذ  واملكان،  الزمان  عوائق  تلغي  فهي  اجلوانب،  جميع  في  الــدارســون 
الــــدارس حــضــور مــحــاضــراتــه والــتــواصــل الــكــامــل مــع مشرفه أثــنــاء احملــاضــرة 
وبعدها، دون احلاجة للذهاب للجامعة، ما يساهم في توفير املال واجلهد، كما 
تعطي إمكانية للدارس ملشاهدة احملاضرة وسماعها أكثر من مرة وفي أي وقت، 

ما يساهم في زيادة نسبة الفهم واالستيعاب لدى الدارسني.

• الدارسة منال عمر فياض 	
تخصص التربية/ تعليم العلوم- منطقة جنني التعليمية

ترى أن تقنية »الفيديو سترمينغ« عملت على توفير العديد من األمور املهمة 
وسهولة  بوقته،  الطالب  وحتكم  واملــال،  والوقت  اجلهد  توفير  أبرزها:  للدارس 
الفهم وحفظ املادة، والسهولة في التحكم واالستخدام، وإمكانية الرجوع للمادة 
التعليمية في أي وقت، وتوفير الهدوء التام عند حضور اللقاء، ما يساعد على 

استيعاب املادة بالشكل الصحيح.
لكن هناك بعض التوصيات التي أود أن أقدمها، تتركز في إعداد املزيد من املقررات 

العلمية ضمن هذه التقنية، وأوصي بتدعيم املادة العلمية بالعديد من األمثلة.

• الدارسة شرين حسني حمودة 	
تخصص العلوم اإلدارية- منطقة شمال غزة التعليمية

بيئة  توفر  تعلمية،  تعليمية  تقنية  هــي  سترمينغ«  »الفيديو  تقنية  أن  تــرى 
األنشطة  وتنفيذ  واملــنــاقــشــات  الــلــقــاءات  تــقــدمي  خالها  مــن  ميكن  تفاعلية  صفية 
املنهجية والامنهجية، ومن مميزاتها أنها جتعلنا نستغني عن الذهاب إلى اللقاءات 
الوجاهية، كما تتيح لنا تقنية الصف االفتراضي املشاركة مع زمائنا في النشاطات، 
وهذا من شأنه إثراء فهمنا للمادة التعليمية، وأيًضا ميكننا أن نحتفظ باملكتوب على 
اللوحة البيضاء أو أي وسائط يرسلها املشرف على جهازنا اخلاص، وكذلك ميكن 
تقدمي الصف االفتراضي في أوقات تناسب الدارس وكذلك ميكنه حضور اللقاء من 

أي جهاز أو خط إنترنت والتواصل مع املشرف من أي مكان في العالم.

• الدارسة بهية شاكر شنطي	
منطقة قلقيلية التعليمية

التواصل اإلنساني  التقنيات شكلت نقلة نوعية في تعزيز سبل  تقول إن هذه 
في البيئة التعليمية، وبدرجة كبيرة وكلفة مادية أقل، كما أن التفاعل اإلنساني بني 

الطالب واملعلم في البيئة التعليمية اإللكترونية ُيشكل دافًعا وحافًزا نحو التعلم.

• الدارس عبد الرحمن القرواني 	
تخصص أنظمة املعلومات احلاسوبية- منطقة سلفيت التعليمية

وبث  االفتراضية  الصفوف  بتقنيتْي  مــواد  لعدة  دراســتــي  خــال  من  يقول: 
الفيديو التدفقي )فيديو سترمينغ(، وجدت أنهما تقنيتان ممتازتان، وتساعدان 

الطالب على التواصل مع مشرفه األكادميي واإلملام باملادة الدراسية.

• الدارس صالح أبو زكري	
منطقة الوسطى التعليمية

يوضح أن استخدام هذه التقنيات املتطورة شجع الطلبة وأعطاهم دافعية عالية للتواصل مع املشرفني 
سهلت  وقد  اإللكترونية،  التعيينات  تقنية  مثل  عناصر  إدراج  من  ومكنتنا  الزماء،  مع  وأيًضا  أكبر  بحرية 

الكثير من العقبات، وبهذا تكون هذه التقنية جيدة ومناسبة للطالب واملشرف وتوفر اجلهد والعناء.

• الدارسة سجى كامل شديد	
تخصص العلوم اإلدارية واالقتصادية- منطقة دورا التعليمية

في  واملشاركة  االفتراضية  الصفوف  إلــى  الدخول  في  لــدارس  دارس  تدريب  دورة  على  حصلت  إنها  تقول 
إذا لزم األمر،  أكثر من مرة  اللقاء  النقاشات مع املشرف عبر الصفوف االفتراضية، وكان بإمكاني حتى حضور 
مواعيد  في  التقيد  دون  املناسب،  واملكان  املناسب  الزمان  في  محاضراتي  متابعة  في  لي  نوعية  نقلة  ذلك  فكان 
محددة، وكان له أثر في حتصيلي اجلامعي لألحسن، وأمتنى أن تكون جميع املواد في اجلامعة تبث بهذه التقنية، 
إال بعض املواد اخلاصة بالعمليات احلسابية وتتطلب احلضور الوجاهي مع املشرف، وأمتنى مزيًدا من التقدم 

• الدارسة سميحة يوسف غالب 	
   منطقة نابلس التعليمية

اللقاء  من  أفضل  بشكل  املــادة  استيعاب  من  الــدارس  متكن  ممتازة  خدمة  هي  التدفقي  البث  تقنية  أن  ترى 
من  واملشرف  باملادة  رأيــه  عن  والتعبير  الصف  في  املشاركة  على  والقدرة  اجلــرأة  الــدارس  وميتلك  التقليدي، 
خال احملادثة بني الدارسني، أي باختصار هناك تفاعل أكثر، وعند وقت االمتحان، التطبيق العملي للصفوف 

االفتراضية ميّكن الدارس من تذكر املادة بشكل أفضل، حيث إنه يدرسها نظرّيًا ويطبقها عملّيًا.

• الدارس جهاد عبيد 	
تخصص العلوم اإلدارية واالقتصادية/ مالية- منطقة غزة التعليمية

شبه  بيئة  في  الــدارس  جتعل  إنها  حيث  املفتوح،  التعليم  في  وفعالة  جيدة  سترمينغ«  »الفيديو  تقنية  أن  يعتقد 
الطالب واملشرف من  إنه ال توجد قيود وال حدود متنع  القاعة، وهذه من أهم اإليجابيات، حيث  صفية، وكأنك داخل 
االجتماع في وقت وبأي زمان، لكن وجود بعض اإلشكاليات حالت دون ذلك في قطاع غزة، فانقطاع التيار الكهربائي 
كان السبب الرئيس في عدم حضور الطاب كثيًرا من اللقاءات بصورة حية، ما أدى إلى عدم تفاعل الطالب مع املشرف، 
وأيًضا سوء احلالة االقتصادية في القطاع، وبالتالي عدم توافر أجهزة حاسوب لدى بعض الطلبة في البيوت، ما أثر 

بشكل مباشر على الفاعلية الصفية املباشرة، واضطرهم ذلك حلضور التسجيات.

• الدارسة نور عبد مصطفى أبو غنية	
    تخصص إدارة أعمال- منطقة بيت حلم التعليمية

تقول إن التقنيات التعليمية عبر اإلنترنت توفر بيئة صفية تفاعلية ميكن من خالها تقدمي اللقاءات وإجراء املناقشات 
وتنفيذ األنشطة املنهجية والامنهجية بجودة غرفة الصف العادية نفسها وكفاءتها. وتتيح للمعلمني والدارسني حضور 
اللقاءات واالشتراك في جميع أنشطة الصف االفتراضي عبر اإلنترنت دون احلاجة للتواجد الفيزيائي في الغرف الصفية.
 وتقنية »الفيديو سترمينغ« تقنية مميزة جّدًا، إذ متكن الطالب من حضور احملاضرة في أي مكان هو موجود فيه، 
وميكن أن يحصل على تسجيل للمحاضرة، واجلامعة توفر برامج احملاضرات على بوابة اجلامعة، وكذلك بعض البرامج 

املساعدة، لكي متكن الطالب من حل أي إشكالية تواجهه، وهذا يسهل عملية الدراسة.
 

• الدارس نضال أبو حبل 	
منطقة شمال غزة التعليمية

يشير إلى أن تقنية »الفيديو سترمينغ« من األمناط احلديثة جّدًا في مجال التعليم املفتوح، حيث ُتعد طريقة مجدية للدارسني 
ولكن  وقت،  أي  في  محاضراتهم  مراجعة  لهم  تتيح  وكذلك  اجلامعة،  في  محاضراتهم  حضور  على  املواظبة  يستطيعون  ال  الذين 
هناك بعض العقبات ال يستطيع أغلب الدارسني التعامل معها عند استخدام هذه التقنية، لذلك، فهم يحتاجون إلى دورات في كيفية 
معها،  والتعامل  بساسة،  املعلومات  حتصيل  في  سهلة  طريقة  فُتعد  احلاسوب،  لطلبة  بالنسبة  أما  معها.  والتعامل  استخدامها 
الدكتور  أن يحدد  احتمال  كونهم ميتلكون معرفة مسبقة في مجال احلاسوب، ولكن توجد مشكلة تخص قطاع غزة، وتكمن في 
أو احملاضر موعد احملاضرة عندما يكون التيار الكهربائي مقطوًعا عند بعض الطاب، وهذا يؤثر على تفاعل الطاب ومشاركتهم 
وإثرائهم للمحاضرة، وأيًضا يوجد هناك مشكلة في اإلنترنت، حيث إنه بطيء نوًعا ما، باإلضافة إلى أنه ال يوجد إنترنت عند بعض 

الطاب، لكن تقنية تسجيل احملاضرة متكنهم من مراجعتها وحتميلها من احلاسوب وخط اإلنترنت.



كانون األول 2011 10

"القدس املفتوحة" حتتضن دارسيها من 
ذوي االحتياجات اخلاصة

بحب  دارسيها  املفتوحة  القدس  جامعة  حتتضن  اجلامعة-  الله-رسالة  رام 
وعطاء ال ينفد، وتسعى جاهدًة لتنفيذ رسالتها ودورها الرائد في املجتمع، واملتمثل 
ومتيز،  بكفاءة  فيها  امللتحقني  للدارسني  والتعليمية  التربوية  اخلدمات  تقدمي  في 

وتهيئتهم لإلنخراط في مجتمعهم، والقيام بدورهم الريادي في خدمة الوطن.
وعمدت اجلامعة بشكل حثيث إلى تقدمي املساعدات املالية للدارسني فيها، سواء 
من  مقدمة  خارجية  منحاً  أم  اجلامعة  موازنة  من  مخصصة  داخلية  منحاً  أكانت 
اجلهات اخلارجية، بهدف تقدمي املساعدة الدارسني احملتاجني الذين حتول ظروفهم 

االقتصادية الصعبة دون إكمال مسيرتهم التعليمية.
فيها  امللتحقني  الدارسني  من  اخلاصة  بالفئات  كبيراً  اهتماماً  اجلامعة  وأولــت 
كالدارسني املعاقني، والدارسني املصابني مبرضى الثاسيميا والهيموفيليا، فوفرت 
إكمال  في  ومساعدتهم  دمجهم  بهدف  املتاحة  اإلمكانات  ضمن  املناسبة  البيئة  لهم 

دراستهم اجلامعية.
الثاسيميا  مرضى  من  للدارسني  اجلامعة  تقدمي  في  جلياً  االهتمام  هذا  وظهر 
الدارس  يسجلها  التي  الساعات  رسوم  تغطي  كاملًة  دراسيًة  منحًة  والهيموفيليا 
الداخلية  للمنح  العامة  الشروط  فترة دراسته في اجلامعة، مبا يتوافق مع  طوال 

املعمول بها في اجلامعة.
ويشترط على الدارس املستفيد من املنحة إحضار تقرير طبي معتمد ملرة واحدة، 
يّوثق فيه بأن الدارس مصاب بهذا املرض. وقد بلغ عدد الدارسني املستفيدين من 
دارساً موزعني  العام 2012/2011، )17(  األول من  الدراسي  للفصل  املنحة  هذه 

على املناطق التعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الدارسني املصابني، لدورها في  إيجابي كبير في نفوس  أثر  املنحة  وكان لهذه 
على  اجلامعة  وحرصت  اجلامعية،  دراستهم  إكمال  على  وتشجيعهم  حتفيزهم 
دورهــم  ليأخذوا  لهم،  واإلرشـــادي  املعنوي  الدعم  وتقدمي  دائــم،  بشكل  متابعتهم 
الطبيعي في خدمة مجتمعهم، إضافة إلى دورها الكبير في تخفيف األعباء الثقيلة 

عن معيليهم وانعكاس ذلك على األسرة بشكل عام.

اخلريج  النجار  إسماعيل  اجلامعة-فاز  الله-رسالة  رام 
في  املاجستير  دراســة  بفرصة  املفتوحة  القدس  جامعة  من 
اجلامعات األميركية، ضمن مشروع تطوير الكوادر التعليمية 
الدولية  للتنمية  األميركية  الوكالة  من  املمول  الفلسطينية 
املفتوح وعدد  )USAID(، بالتعاون مع مؤسسات املجتمع 
من اجلامعات األميركية، حيث اجتاز النجار مراحل الترشيح 
أكادميية  ومنافسة  متيز  معايير  تضمنت  والتي  التنافسية 
العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  فــي  العاملني  بــني  عالية 

ليحصل على املنحة من بني سبعة فائزين.
أحد  النجار  اخلريج  مع  تواصلت  الطلبة  شــؤون  دائــرة 
سعادته  أبـــدى  الـــذي  التعليمية،  اخلــلــيــل  منطقة  خــريــجــي 
الغامرة باحلصول على املنحة، مؤكداً متيز خريجي اجلامعة 

في احملافل املختلفة، وحصد املراكز املتقدمة دوماً.
املرحلة  فــي  قــام  حيث  مــراحــل  سبع  فــي  املنافسة  ومــرت 
املدرسة  الــذي حصل عليه من  املنحة  األولــى بتعبئة منــوذج 
التي يعمل فيها، وخضع في املرحلة الثانية المتحان مستوى 
لهذا  تقدموا  الذين  املعلمني  عــدد  جتــاوز  وقــد  إجنليزية،  لغة 
عشرين  ســوى  احلــظ  يحالف  ولــم  معلماً(   120( االمــتــحــان 
النجاح )6 من 8( وقد  وإنــاثــاً(، وكانت عامة  منهم )ذكــوراً 
شمل االمتحان أسئلة في مهارات اللغة اإلجنليزية )احملادثة 
والقراءة والكتابة(، وفي املرحلة الثالثة خضع الذين اجتازوا 
مركز  مــع  بالتعاون   )TOEFL( امتحان  لـــدورة  االمــتــحــان 
تقدم  الرابعة  املرحلة  وفي  الله،  رام  في   ،)AMIDEAST(
منطقة   - املفتوحة  القدس  جامعة  في   )TOEFL( المتحان 
مع  ملقابلة  خضع  اخلامسة  املرحلة  وفي  التعليمية،  اخلليل 
اجلامعات  في  العليا  الــدراســات  عن  املسؤولني  من  مجموعة 
األميركية، وفي املرحلة السادسة وبعد أسبوعني من املقابلة 
وظهور نتائجها أختير عشرة من املتقدمني الستكمال مراحل 
لــــدورات مكثفة  السابعة  املــرحــلــة  فــي  الــتــنــافــس، وخــضــعــوا 
وامتحان  األبــحــاث  كتابة  فــي   )AMIDEAST( مــركــز  فــي 
تقدمنا  الــثــامــنــة  املــرحــلــة  وفـــي   ،)SPSS( ودورة   )GPR(
اجلامعات  في  للدراسة  السفر  تأشيرة  على  احلصول  بطلب 
األميركية، وقد حصل ثمانية طاب على تأشيرة السفر ولم 

يتمكن اثنان من احلصول عليها.
وأضاف النجار أنه اآلن في مرحلة االنخراط في املجتمع 
ــبــدء فــي دراســــة املاجستير والــســعــي إلنــهــاء  األمــيــركــي، وال

دراسته واجتيازها في سنة مكثفة بدال من سنتني.
واختتم النجار حديثه بتوجيه الشكر إلى جامعة القدس 
بأقصى  وتــعــمــل  خريجيها  وتــرعــى  تــتــابــع  الــتــي  املــفــتــوحــة 
وقــال  دومـــاً،  املثالي  للخريج  مميز  منـــوذج  لتقدمي  طاقاتها 
مخاطباً طلبة اجلامعة “ال ميكنكم الوصول للدراسات العليا 
بالتمني، وإمنا ال بد من اجلهد واملثابرة حتى حتققوا آمالكم، 
ونصيحتي لكم أن يكون احلصول على املعلومة اجلديدة هو 
هدفكم من الدراسة باإلضافة للحصول على الشهادة من أجل 

الوظيفة”.
أن لدى  إلى  الطلبة د. محمد شاهني  وأشــار عميد شؤون 
على  تنافسوا  قــد  اجلامعة  خريجي  مــن  عــدة  حــاالت  الــدائــرة 
تفوقهم  وأثبتوا  العليا،  لــلــدراســات  وخارجية  محلية  منح 
ومنحة   ،)British Council( منحة  ومنها  وجــدارتــهــم 
الهندية، ومنحة كلينتون وغيرها، وهذا يعزز ثقة  احلكومة 
اخلريجني بقدراتهم واستعداداتهم، ويجعل من مطلبهم لفتح 
برنامج للدراسات العليا في اجلامعة حقاً واستحقاقاً، وأنه ال 
يجوز أن يعطل من أي جهة مسؤولة، خاصة وزارة التربية 

والتعليم العالي.

البيئة  لهم  وخصصت  فيها،  امللتحقني  املعاقني  الدارسني  اجلامعة  رعت  كما 
وحرصت  قدمياً،  املنشأة  التعليمية  املناطق  من  كثير  في  الازمة  والتسهيات 
بإنشائها  تقوم  التي  املباني  في  واحتياجاتهم  مستلزماتهم  جميع  توفير  على 
حالياً، والتي من شأنها أن تساعدهم على التفاعل والتناغم مع زمائهم من جهة، 
املعاقني  الــدارســني  عــدد  بلغ  أخــرى، وقــد  العلمي من جهة  والرقي في حتصيلهم 
امللتحقني باجلامعة حسب اإلحصائية اخلاصة بالفصل الثاني من العام الدراسي 

2011/2010، )211( دارساً، وذلك وفقاً لإلحصائية اآلتية:
لكافة  كاملة  دراسيًة  منحًة  اجلامعة  خصصت  فقد  الرعاية،  لهذه  واستكماالً 
الدارسني املعاقني املسجلني في اجلامعة، وتغطي هذه املنحة رسوم الساعات التي 
يسجلها الدارس طوال فترة دراسته في اجلامعة، وذلك وفقاً للشروط اخلاصة 

باملنحة، باإلضافة للشروط العامة للمنح الداخلية املعمول بها في اجلامعة.
ويأتي ذلك كله ضمن فلسفة اجلامعة وسياسة قيادتها التي عبر عنها رئيس 
اجلامعة في أكثر من مناسبة بأنه لن يسمح بأن يحرم أي دارس في اجلامعة 
وحاجته.  حالته  من  التأكد  بعد  مادية  ألسباب  اجلامعية  دراســتــه  إكمال  من 
الفلسطيني  اإلنسان  تنمية  أن  ترى  املجتمعية،  مسؤوليتها  وضمن  فاجلامعة، 
من خال متكينه تبدأ أوالً بالتعليم والتربية، وهي ترى قدسية أن يضمن حق 
اإلنسان في التعليم، وهو أيضاً من أهم احلقوق التي شرعها الله لبني البشر، 
وال يقل أهمية عن باقي حقوقه األساسية املتمثلة في املأكل واملشرب واملسكن، 
واحترام إنسانيته وكيانه، ملا للعلم من آثار إيجابية كثيرة ينعكس أثرها على 
وملن  لذاته  احتراماً  ويكسبه  واقتصادياً،  إجتماعياً  بصاحبه  فيرتقي  الــفــرد، 
حوله، ويجنبه غدر املتسلطني والعابثني، ليعبر به إلى بر األمان، وليرتقي به 

ومبثله وطننا احلبيب. 
الفئات  هذه  جتاه  مسؤولياته  يتحمل  أن  فينا  فــرٍد  كل  على  يتوجب  هنا  ومن 
التي  الصعوبات  لتذليل  املتاحة،  السبل  وبشتى  جــاهــداً  يسعى  وأن  اخلــاصــة، 
تعترض طريقهم، لنبني معاً يداً بيد، وطناً مشرقاً وخالياًً من اجلهل والظلم والفقر.

خريج من "القدس املفتوحة" يفوز في 
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يقصد بالعمل التطوعي أي نشاط إنساني خيري غير حكومي أو شبه حكومي يقوم 
أو  إغاثة  أو  أو تنموية،  اجتماعية  أغــراض  ذا  النشاط  به كيان طوعي وطني،    ويكون 

رعاية أو خدماتياً أو بحثياً.
فالعمل التطوعي جزء من النشاط اإلنساني على مدى العصور واألزمان، وعبر كل 
األديــان واملذاهب، بل  األعــراق واألنساب، وحثت عليه كل  الثقافات والبيئات، ولدى كل 

كان جزءاً منها.
قال تعالى: »فمن تطوع خيراً فهو خير له« سورة البقرة )184(.

وقال تعالى: »ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم« سورة البقرة )158(.
في  تصلي  أن  من  خير  حاجته  له  فتقضي  أخيك  مع  تغدو  »ألن  السام:  عليه  وقــال 

مسجدي هذا مئة ركعة«.
وقال عليه السام: »خير الناس أنفعهم للناس«.

ورغم أن الدور الرئيس ملؤسسات التعليم العالي يتمثل في الرسالة العلمية املعرفية، إال 
أن حتديات العصر ومتطلباته فرضت على هذه املؤسسات مسؤوليات وأدواراً تطال جوانب 
العمل  رأسها  وعلى  املجتمعية،  املسؤولية  مجال  في  للمجتمع  اليومية  احلياة  من  مختلفة 
التطوعي والفعل املباشر واملستمر في تنمية املجتمع والقيام بدورها كمؤسسات مجتمعية.

من هنا كان ال بد من قيام مؤسسات التعليم مبراحله كافة، وعلى رأسها مؤسسات 
اجلماعي  العمل  وروح  واإليــثــار  التضحية  قيم  غــرس  على  بالعمل  الــعــالــي،  التعليم 
والتطوعي في نفوس الشباب، وبالتالي تضمني البرامج الدراسية لهذه املؤسسات بعض 
املقررات أو اإلجراءات التي تركز على مفاهيم العمل االجتماعي التطوعي وأهميته ودوره 
وتخصيص  الشباب  نفوس  في  القيمة  هذه  لتثبيت  تطبيقية،  ببرامج  مقروناً  التنموي 
العمل مبا ميكنها من تأدية رسالتها وزيــادة حجم خدماتها  املادي واملعنوي لهذا  الدعم 

للمجتمع.
واجلامعات أصبح لزاما عليها بذل اجلهود من أجل املسؤولية املجتمعية واملساهمة 
هيئة  أعضاء  عبر  الريفية  التنمية  في  املشاركة  خــال  من  وتنميته،  املجتمع  خدمة  في 
التدريس والطاب والعمل في القرى واألماكن النائية من خال نشر املعرفة في املجتمع، 
وتوسيع  البشرية،  املــوارد  وتعبئة  املهمشة،  املناطق  في  هادفة  وبرامج  دورات  وتنفيذ 
األنشطة على الصعيد الوطني مع منظمات املجتمع املدني، وبناء شراكات من أجل املزيد 

من املساهمات النظامية.
ترتبط  التي  واملشروعات  البرامج  على  التطوعية  األنشطة  في  التركيز  من  بد  وال 
اإلقبال على هذه  الذي يسهم في زيادة  األمر  للمواطنني،  بإشباع االحتياجات األساسية 
املجتمع  أفــراد  في تعريف  تأثيراً  أكثر  املختلفة من دور  اإلعــام  بد لوسائل  البرامج. وال 
مباهية العمل التطوعي ومدى حاجة املجتمع إليه وتبصيرهم بأهميته ودوره في عملية 
الذاتي  االحــتــرام  تكسبهم  بطريقة  املــجــال  هــذا  فــي  العاملني  دور  إبـــراز  وكــذلــك  التنمية، 
حول  ومتخصصة  منهجية  دراســات  إلجراء  الباحثني  جهود  وتدعيم  اآلخرين،  واحترام 
العمل التطوعي، وإعطاء بيانات دقيقة عن حجم وحاجات املجتمع واجتاهاتها، ومجاالت 

العمل التطوعي األهم للمجتمع.
املهارات  الطاب وتوعيتهم وإكسابهم  تثقيف  التنفيذي في  التطوعي  العمل  ويسهم 
الــقــرارات  واتــخــاذ  املشكات  حــل  على  قـــادراً  الطالب  ليكون  واالجتماعية،  الشخصية 
الفاعل مع مجتمعه ومكوناته، وبالتالي ال بد من تطوير ثقافة إيجابية لدى  والتواصل 
تطوعية،  )أيــام  الهادفة  املجتمعية  واألنشطة  التطوعي  العمل  نحو  وتنميتها  الطاب 
زيارات ميدانية، وزراعة أشجار، وقطاف زيتون، ومسوح ميدانية مع مؤسسات املجتمع 

احمللي..ألخ(.
 Kyung Hee“ الكورية  هي  كيوجن  جامعة  تبنت  احلصر،  ال  املثال  سبيل  فعلى 
واحد  يــوم  بتخصيص  تقضي  التي  للحب”،  جيداً  يوماً   365“ مبادرة   ”University
في السنة ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطاب للعمل التطوعي من خال حمات 
واسعة على الصعيد الوطني، وزيادة الوعي حول القضايا العاملية من خال موقع على 
املجتمعية، وجمع  اإلنترنت، وبناء املسؤولية  بالتبرعات عبر  اإلنترنت، ويسمح  شبكة 
ونشر العمل التطوعي والتجارب املثالية ونشرها في كتيب بعنوان طرق لـ”365 حصة 
واحلب”، والشروع في مشاريع مشتركة مع احلكومة والقطاع اخلاص ووسائل اإلعام 

واملجتمع املدني.
فالعمل التطوعي في اجلامعة هو نهج ومسؤولية، وال بد أن ينطلق منطلقاً أخاقياً 
واإلنساني  االجتماعي  السياق  على  أثــر  لــه  ليكون  املجتمعية،  املسؤولية  إطــار  ضمن 
والطبيعي، ويكون له دور فاعل في تعزيز تطور إنساني واستخدام فاعل للمصادر نحو 

سعي مخطط خلدمة املجتمع وتنميته.
وللعمل التطوعي فوائد تعود على الفرد املتطوع نفسه وعلى املجتمع بأكمله، وتؤدي 
فاعلة ومؤثرة ملصلحة  الشباب، في مجاالت  األفــراد، خاصة  أمثل لطاقات  إلى استغال 
التنمية املجتمعية، فهو يسهم في إبراز صفاتهم القيادية، وحتقيق ذواتهم، بل هو حاجة 
ظاهرة  التطوعي  العمل  وميثل  العمرية.  املراحل  بعض  في  واجتماعية  نفسية  منائية 
اجتماعية إيجابية يعبر من خاله عن سلوك حضاري ترتقي به املجتمعات واألمم، وهو 
مدرسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الترابط والتماسك املجتمعي، ومتثيل 

حي وعلمي ملبدأ التكافل االجتماعي.
الطلبة  شــؤون  دائــرة  تقوم  املجتمعية،  مبسؤوليتها  للقيام  اجلامعة  سعي  وضمن 
العمل  تفعيل  الطابية  والكتل  الطلبة  مجالس  مع  وبالتعاون  الطلبة  أنشطة  خال  من 
التطوعي، عبر تنفيذ العديد من األنشطة والبرامج التطوعية التي تخدم املجتمع احمللي 
نظمت  حيث  اجلامعة.  لدارسي  وتنميته  والتطوعي  التوعوي  احلس  تطوير  خال  من 
قامت الدائرة أعماالً تطوعية مختلفة ومتعددة في مناطق اجلامعة كافة وخارجها تتمثل 
في  واملشاركة  بالدم  التبرع  وحمات  املوسم،  خال  الزيتون  وقطاف  النظافة،  أيــام  في 
احلملة الوطنية للتبرع بالدم في كل مواقع اجلامعة بشكل فاعل، وزيارات لدور املسنني 
واملرضى، وزيارات لذوي األسرى والشهداء واجلرحى، وعيادة املرضى في املستشفيات، 
امليدانية مــع مؤسسات  املــســوح  العديد مــن احملــافــظــات، وإجـــراء  فــي  وزراعـــة األشــجــار 

املجتمع املدني واحمللي، وإقامة األيام الطيبة.. الخ.  
املتطوع  على  املباشر  ومــردوده  التطوعي  للعمل  الكبيرة  األهمية  هذه  من  وانطاقاً 
أوالً وعلى املجتمع بأفراده ومؤسساته، خاصة في ظل التراجع الكبير للثقافة اإليجابية 
التعليم  مؤسسات  طلبة  ومنهم  الفلسطينية  الشباب  قطاعات  في  التطوعي  العمل  نحو 
الكبير  التحول  أهمها  من  لعل  متباينة،  وظــروف  ألسباب  األخيرة  السنوات  في  العالي 
من  وخدماتية  تطوعية  لبرامج  دعم  من  خالها  يقدم  وما  األهلية  العمل  مؤسسات  نحو 
خال اجلهات املانحة، حتى أثرت سلباً على النظرة نحو العمل التطوعي واإليثار والعمل 
لكل  إن  تقول  بحتة  براجماتية  بثقافة  استبدل  قدمياً  تراثاً  باعتباره  الطوعي  اجلماعي 
شيء ثمنه، فاستدعى ذلك وضع نظام وآلية نحو السعي إلي مأسسة هذا العمل، والعمل 

على إعطائه املقومات ليكون فاعاً وناجحاً.
التطوعي في اجلامعة،  العمل  لفعل  اقتراح  إلى  الطلبة  دائرة شؤون  بادرت  وعليه، 
وطرح األمر على املجلس األكادميي في جلسته رقم )99( بتاريخ 2010/05/18، الذي 
العامة واجلودة ومركز احلاسوب  الطلبة والعاقات  شكل جلنة متخصصة من شؤون 
األنشطة  قسم  من  املقدمة  املقترحة  واآللــيــة  النظام  لــتــدارس  القطري،  الطلبة  ومجلس 
التطوعي،  العمل  مفهوم  توضح  مقدمة  شمل  والــذي  الطلبة  شــؤون  دائــرة  في  الطابية 
والرؤية، واألهداف، والدوافع، واألهمية للدارسني، وللجامعة للمجتمع، وحددت مجاالته 
وآليات تقدمي اخلدمات في اجلامعة وخارجها، واألدوار في إجراءات التنفيذ، التي شملت 
واملؤسسات  والتقارير،  التقييم  منــاذج  إلى  الترشيح  استمارة  من  الازمة  النماذج  كل 
أو  اجلامعة،  في  العاملني  قبل  من  النظام  إلدارة  املطلوبة  النجاح  ومقومات  الشريكة 
احملددات التي على املتطوع أن يلتزم بها، واملعطيات التي حتتاج املؤسسات التي تستقبل 

املتطوعني لألخذ بها في تعاملها مع الدارس املتطوع للوصول إلى الهدف املأمول.
وُقدم هذا النظام وآلية تنفيذه أمام مجلس اجلامعة في جلسته رقم )365( بتاريخ 
2010/06/14، ليقر النظام كتنفيذ للقرار الصادر عن املجلس باعتبار العمل التطوعي 

جزءاً من املسؤولية املجتمعية للجامعة، ومتطلباً لتخرج الدارسني من اجلامعة، ليطبق 
على الدارسني امللتحقني باجلامعة ابتداء من الفصل األول للعام الدراسي 2012/2011.

وقد أخذ هذا النظام بكل اخلصوصيات واملعطيات، سواء مجموع الساعات املطلوبة 
الذين  أو  التنفيذ عبر كل مراحل دراسته في اجلامعة،  آلية  أو  الــدارس )50 ساعة(،  من 
أوضــاعــه وميوله  مــع  تتوافق  مــجــاالت  املتطوع  الــدارســني، واخــتــيــار  مــن  هــم على رأس 
في  اخلاصة  االحتياجات  لذوي  اختيارياً  واعتباره  واستعداداته،  وقدراته  واجتاهاته 
إطار من املسؤولية والشفافية، ليكون نظاماً يخدم الدارس واجلامعة واملجتمع، ويضعنا 

وجامعتنا في حقيقة القول الواقع »جامعة في وطن، ووطن في جامعة«.
وقضاياه،  املجتمع  خدمة  في  فعله  له  ويكون  ثماره،  التطوعي  العمل  يؤتي  وحتى 
فا بد من العمل وفق منهج علمي ومخطط لتنفيذ أنشطة العمل التطوعي وفعالياته عبر 

املراحل اآلتية:
التشخيص: بتحديد موقع العمل التطوعي وطبيعته في أنشطة اجلامعة وأنظمتها 

وقيمها وبرامجها، وحتديد أصحاب العاقة واألدوار املناطة بهم.
العمل  خطة  وتــوضــيــح  واخــتــيــارهــا  التطوعي  العمل  مــجــاالت  لتحديد  التخطيط: 

الفصلية.
التنفيذ: تنفيذ برامج محددة من خال التشخيص والتخطيط إلجراءات التنفيذ.

التقييم: تقييم مستمر وتغذية راجعة لألعمال التطوعية التي تنفذ فصليا وسنويا.
التشخيص  مــراحــل  كــل  فــي  ومكوناته  املجتمع  مــع  وهـــادف  وفــاعــل  مستمر  تــواصــل 

والتخطيط والتنفيذ والتقييم للعمل التطوعي.
والستقطاب املتطوعني، وال بد من اتباع وسائل نفسية وتربوية في تنفيذ نظام العمل 
التطوعي وآلياته، والتعامل معها مبهنية ودراية. وفيما يلي توضيح ملا يجدر القيام به 

من أقسام شؤون الطلبة وكل من يتعامل مع إجراءات العمل التطوعي، وهي كاآلتي:
وتتعدد  املتطوعني  لــدى  التطوع  مــن  املانعة  النفسية  احلــواجــز  مــع  التعامل  أوال: 
وطبيعة  وخصائصهم،  وسماتهم  األشخاص  باختاف  وتتنوع  واملوانع  احلواجز  هذه 

املؤسسة املستقبلة للمتطوع وتعاملها، والثقافة العامة حول العمل التطوعي، ومنها: 
اخلجل لدى املتطوع أو الرهاب االجتماعي، أو النقص في تقدير الذات واالعتقاد بعدم 

وجود مهارة.
 انعدام الدافع الذاتي أو ضعفه، أو عدم إدراك أهمية العمل التطوعي وآثاره اإليجابية.

اخلوف من املستقبل )انخفاض الدخل واالنشغال بتأمني دخل إضافي(، أو اخلوف من 

الفشل، أو اخلوف من حتمل املسؤولية.
)التطوع ينمي  املفرطة  األنانية  أو  انخفاضه،  أو  الشعور باالنتماء للمجتمع  ضعف 
مبدأ تفضيل روح اجلماعة على املصلحة الفردية(، أو عدم الشعور باملسؤولية عن الغير. 

تعارض العمل التطوعي مع املفاهيم الثقافية واالجتماعية للمتطوع.
عدم وضوح أهداف املؤسسة، أو عدم استيعاب املتطوع لهذه األهداف.

املؤسسة مع شخصية  أو عدم توافق مهام  املؤسسة،  االحترام داخل  الشعور بعدم 
التعامل مع  العقبات اإلداريــة وعدم جدية املؤسسة في  املتطوع واستعدادته، أو وجود 

املتطوعني. 
طول فترة التطوع خاصة إذا ترافقت مع شعور املتطوع بعدم ثقة املؤسسة به.

النظرة االجتماعية السلبية نحو التطوع أو انعدام القدوة أمام املتطوعني.
ثقافة  وتكوين  التطوعي  العمل  في  لانخراط  ومساعدتهم  الدارسني  تهيئة  ثانيا: 

إيجابية نحوه.
الــدارســني عبر  مع  تنفذ  مــدروســة  وإجـــراءات  برامج  أن تكون هناك  الــضــروري  من 
عمرية  مراحل  منذ  الناشئة  مع  والعمل  للجامعة،  العامة  واألنشطة  الطابية  األنشطة 
مبكرة من خال أنشطة وإجراءات تهدف إلى تطوير ثقافة إيجابية جتاه العمل التطوعي 
لديهم وألفراد املجتمع بشكل عام، وتسهم في تهيئة الشباب لانخراط في العمل التطوعي 
والتفاعل الازم مع آليات تنفيذه، وهي أيضاً قائمة على مستوى اجلامعة من خال نظام 

العمل التطوعي، ومن هذه األنشطة واإلجراءات ما يلي:
نشر ثقافة التطوع من خال األنشطة التثقيفية والتوعوية جلهات اخلدمات الدينية 

والتعليمية والتربوية واالجتماعية واإلعامية.
املختلفة  التنشئة  وسائط  قيام  خــال  من  سليمة  اجتماعية  تنشئة  األبناء  تنشئة   
التضحية  ُمنّسق ومتكامل اجلوانب في غرس قيم  )األســرة، واملدرسة، واإلعــام( بدور 

واإليثار وروح العمل اجلماعي في نفوس الناشئة منذ مراحل الطفولة املبكرة.
تأصيل مفهوم العمل التطوعي بإدراجه ضمن مناهج التعليم األساسية والتعليم العالي.
تخصيص ساعات من أوقات الطلبة في مراحل التعليم العام للمشاركة في العمل التطوعي. 
مبا  بها،  يكلفون  التي  التطوعية  املجاالت  في  تدريبية  لــدورات  املتطوعني  إخضاع 
وتعميق  أفضل،  بشكل  طاقاته  واستغال  ممكنة  فترة  ألطــول  املتطوع  استمرار  يحقق 

خبراته، ورفع إنتاجيته، وإكسابه مهارات جديدة. 
 تعريف املتطوع بأهداف املؤسسة التي يتطوع فيها ومهامها وتطلعاتها.

املؤسسة  مستوى  على  التطوعية  األعــمــال  في  املساهمة  االجتماعية  الــقــدوة  إبــراز 
التعليمية واملجتمع.

ثالثا:  استخدام وسائل حتفيز لزيادة الدافعية لدى املتطوعني وتنمية االنتماء للعمل 
التطوعي لديهم.

نحو  والتوجه  اإلقــدام  على  الــدارســني  من  املتطوعني  لتحفيز  فاعلة  أدوات  من  بد  ال 
املشاركة الطوعية واالختيارية في العمل التطوعي، خاصة في ظل التراجع امللحوظ نحو 
هذه القيمة اإلنسانية واملميزة لشبابنا الفلسطيني عبر سنوات خلت، وهي تتوزع بشكل 

رئيس بني املؤسسة احلاضنة للمتطوع واملؤسسة املستقبلة له، ومنها: 
*  تكليف املتطوع بأعمال تتفق وإمكاناته وقدراته.

استثمار  التطوعي )راحة نفسية،  التي سيحققها من عمله  بالفوائد  املتطوع   * تعريف 
مداركه،  توسيع  استمتاع،  اآلخرين،  مع  التعامل  على  القدرة  ذاته،  حتقيق  مواهبه، 

صداقات جديدة،...ألخ(.
 * إيجاد حوافز معنوية للمتطوعني، واالعتراف الدائم بإجنازات املتطوع وعطاءاته من 
خال خطابات الشكر والتقدير، والثناء املباشر في املناسبات العامة، وتنظيم أنشطة 
يكرم خالها املتطوعون املميزون )فهذا يعزز السلوك اإليجابي نحو العمل التطوعي 

واإلخاص في أدائه(.
العاوة  اإلجــازة،  املوظفني )تعويض  الدارسني  للمتطوعني من  إيجاد حوافز وظيفية   *

السنوية، الترقية، اخلدمة،...ألخ(.
* إيجاد حوافز إميانية من خال تعريف املتطوع باألجر املترتب على عمله التطوعي، وأن 

كل األديان حثت على هذا العمل.
* تنظيم التشريعات القانونية جلعل العمل التطوعي جزءاً من وسائل تخفيف األحكام 

القضائية. 
* مراعاة رغبات املتطوع وظروفه اخلاصة في وقت التطوع ومدته. 

* إبراز التجارب التطوعية املميزة في املناطق التعليمية، وتعميمها على املناطق األخرى 
كافة.

بإشباع  ترتبط  الــتــي  واملــشــروعــات  الــبــرامــج  على  التطوعية  فــي األنــشــطــة  التركيز   *
االحتياجات األساسية للمواطنني، األمر الذي يساهم في زيادة اإلقبال على املشاركة 

في هذه البرامج.
* إتاحة الفرصة للمتطوع للمشاركة في صلب عمل املؤسسة املستقبلة ما أمكن، وإعطاؤه 

اإلحساس بقيمة إسهامه.
* الشفافية في عمل املؤسسة املستقبلة، وأال تكون لها أهداف سرية أو غير معلنة.

* إتاحة الفرصة للمتطوع لاندماج في املؤسسة فيما لو رغب في ذلك.
* إشراك املتطوع في إدارة املؤسسة املستقبلة من خال استشارته وإتاحة الفرصة أمامه 

إلبداء رأيه، فيما يتعلق مبجال تطوعه.
 * إزالة العقبات اإلدارية والفنية التي من املمكن أن تعيق املتطوع عن أداء عمله.  

 * وضوح الواجبات واملسؤوليات املطلوبة من املتطوع.
* مساندة املتطوع وإرشاده  وتوجيهه أثناء عمله، ومتابعة أي معوقات تبرز أثناء ذلك.

* وضوح املرجعية )املسؤول املباشر( في املؤسسة املستقبلة للمتطوع.
*التعامل اجلاد مع املتطوع على أساس أنه جزء من أسرة املؤسسة أثناء فترة تطوعه، 

وإشعاره بثقة املؤسسة به.
في  السائدة  واالجتماعية  املفاهيم الثقافية  مع  تتاءم  التي  باألعمال  املتطوع  تكليف   *

بيئته. 
فالعمل التطوعي .... مدرسة إنسانية وجتسيد للتكافل االجتماعي.

نظام العمل التطوعي في اجلامعة: أهميته وآليات تعزيزه
إعداد: د. محمد أحمد شاهني

         عميد شؤون الطلبة
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تتمة/ وتزينت سماء غزة 
وأهــالــي اخلــريــجــني. وأشــــاد األســتــاذ الــدكــتــور ريــاض 
اخلضري في كلمة مجلس األمناء باالحتفاالت، وعبر عن 
سعادته لهذا العدد الهائل من احلضور، وهذا اجلو البهيج، 
وشكر إدارة اجلامعة واملنطقة على إقامة االحتفاالت التي 
بالتخرج،  للفرح  وعــائــالتــهــم  للخريجني  الــفــرصــة  تتيح 
وطــالــب بــتــكــرار تــلــك احلــفــالت بــطــريــقــة مــســتــمــرة، وهنأ 
إنــهــاء  الطلبة  جلميع  ومتــنــى  تخرجهم  عــلــى  اخلــريــجــني 

دراستهم وتخرجهم. 
رئيس  عن  نيابًة  األغــا  زكريا  الدكتور  حتــدث  بــدوره، 
قائاًل  املفتوحة  الــقــدس  بجامعة  وأشـــاد  فلسطني،  دولـــة 
“إنها جامعة الوطن، وكل الفلسطينيني، ومنظمة التحرير 
إقامة  على  واملنطقة  اجلامعة  إدارة  وشكر  الفلسطينية”، 
على  اخلريجني  هنأ  كما  الــروعــة،  بهذه  وإخــراجــه  احلفل 

تخرجهم وحصولهم على املرتبة العلمية األولى.
وأعلن مدير منطقة غزة التعليمية د.زياد اجلرجاوي 
عن تخريج الفوج الرابع عشر )فوج االستقالل( من طلبة 

جامعة القدس املفتوحة منطقة غزة التعليمية. 
رئيس  ممثل  التعليمية،  رفــح  منطقة  احتفال  وحضر 
القيادية  الهيئة  ســر  أمــني  احلــفــل(  )راعـــي  فلسطني  دولــة 
العليا حلركة »فتح« في قطاع غزة عبد الله أبو سمهدانة، 
وعــضــو مــجــلــس أمــنــاء اجلــامــعــة الــدكــتــور عــبــدالــلــه عبد 
وأقــامــت  الــقــطــاع  التعليمية فــي  املــنــاطــق  املــنــعــم، ومــديــرو 
ووطنيًا  أكادمييًا  مهرجانًا  التعليمية  غــزة  شمال  منطقة 
كبيرًا لتخريج كوكبة جديدة من فوج االستقالل، وجرى 
االحــتــفــال بــحــضــور ممــثــل رئــيــس دولـــة فلسطني )راعـــي 
احلــفــل( نــائــب رئــيــس مجلس أمــنــاء اجلــامــعــة أ.د. ريــاض 
اخلــضــري، ونــائــب رئــيــس اجلــامــعــة لــشــؤون قــطــاع غـــزة د. 

تتمات

"القدس املفتوحة" و"االستقالل" 
توقعان اتفاقية تعاون في مجاالت عدة

رام الله-رسالة اجلامعة-وقعت جامعتا القدس املفتوحة 
واالستقال )األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية(، اتفاقية 

تعاون مشترك في املجاالت األكادميية والثقافية.
ووقع االتفاقية عن »القدس املفتوحة« رئيسها أ.د. يونس 
عــمــرو، وعـــن »االســتــقــال« الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس اجلامعة 
د.نايف جراد. جاء ذلك خال حفل اقيم في مقر رئاسة  جامعة 
كل  االستقال  جامعة  من  حضره  الله،  برام  املفتوحة  القدس 
الله،  عبد  تيسير  أ.د.  األكادميية  للشؤون  الرئيس  نائب  من: 
الــركــن يونس  الــلــواء  العسكرية  لــلــشــؤون  الــرئــيــس  ونــائــب 
العاص، ورئيس قسم العاقات العامة أ.إياد مسعود، ورئيس 

قسم االعام في دائرة العاقات العامة أ. آالء الشنطي.
بينما حضره من جامعة القدس املفتوحة كل من: نائب 
كمال،  سفيان  أ.د.  األكادميية  للشؤون  اجلامعة  رئيس 
نائب  ومساعد   ، شاهني  محمد  د.  الطلبة  شــؤون  وعميد 
درويــش،  مــروان  د.  األكادميية  للشؤون  اجلامعة  رئيس 
ومــديــرة  قــشــوع،  أ.بــاســم  املستمر  التعليم  مــركــز  ومــديــر 
العاقات  ومنسقة  حشمة،  لــوســي  أ.  الــعــامــة  الــعــاقــات 

الداخلية أ. نيفني صاح.
التعاون بني اجلامعتني  االتفاقية على تعزيز  وتنص 
األكادميية والثقافية. وستتبادل اجلامعتان  املجاالت  في 
برامج  وفــق  محددة  زمنية  لفترات  واملــدرســني  األســاتــذة 
تعليمية يتم االتفاق عليها، كما ستنظمان زيارات ميدانية 

متبادلة لألساتذة والطلبة.
ملشاريع  متنوعة  برامج  تنفيذ  على  الفريقان  وسيتعاون 
إلجراء  وبرامج  األطــراف  متعددة  دولية  وملشاريع  مشتركة، 
األبــحــاث والـــدراســـات املشتركة وتــبــادل املــجــات والــرســائــل 
أساتذة  بني  باالشتراك  املؤلفة  والكتب  واملطبوعات  اجلامعية 
اجلامعتني ومدرسيهما. كما ستتعاون اجلامعتان على تشجيع 

البحوث العلمية املشتركة، ودعم هذه البحوث بني الفريقني.
كما وتنص االتفاقية أيضاً على أن  يتم وضع برامج 
مائمة لتطوير أساليب اإلدارة والنوعية وضبط اجلودة 
بحيث يقوم الفريقان بتطوير إمكانيات  وقدرات أعضاء 
هيئة التدريس وتدريب مشرفي املختبرات والفنيني. كما 
تتضمن االتفاقية إقامة معارض ونشاطات علمية منهجية 
وال منهجية مشتركة،  وتنفيذ برامج أكادميية وتدريبية 
تنفيذ  إلــى  باإلضافة  ثنائية،   ملشاريع  متنوعة  وبحثية 
إقليمية ودولية مستقبلية متعددة األطراف من  مشاريع 
خال خطة مقررة إلجراء األبحاث والدراسات املشتركة 
كل  لــدى  حالياً  القائمة  الدراسية  والــوحــدات  املراكز  بني 

جامعة أو التي تؤسس في املستقبل.

جهاد البطش، وعضو مجلس أمناء اجلامعة الدكتور عبد 
القطاع،  في  التعليمية  املناطق  ومديري  املنعم،  عبد  الله 
واملؤسسات  الهيئات  ممثلي  من  كبير  حشد  إلى  باإلضافة 

الوطنية والشخصيات االعتبارية وعائالت اخلريجني.
كما احتفلت منطقة الوسطى التعليمية أيضًا بتخريج 
كوكبة من اخلريجني )فوج االستقالل(. وألقى نائب رئيس 
احلفل  راعــي  كلمة  اخلضري،  ريــاض  د.  أ.  األمناء  مجلس 
أبو  الرئيس  ونقل حتيات  الرئيس محمود عباس،  فخامة 
واإلداريـــني  واألكادمييني  اجلامعة  لرئاسة  وتهنئته  مــازن 
تتميز به جامعة  الذي  املهم  الدور  إلى  وأشار  واخلريجني، 
اجلامعي  التعليم  فرصة  وفــرت  حيث  املفتوحة،  الــقــدس 

ملختلف أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
واخــتــتــمــت جــامــعــة الــقــدس املــفــتــوحــة فــي قــطــاع غــزة 
أكادميي  باحتفال  االستقالل«  »فوج  بتخريج  احتفاالتها 
»فوج  خريجي  من  جديدة  كوكبة  لتخريج  كبير،  ووطني 
االستقالل« مبنطقة خان يونس التعليمية، بحضور ممثل 
رئيس دولة فلسطني )راعي احلفل( عضو املجلس الثوري 
حلركة فتح إبراهيم أبو النجا، ونائب رئيس مجلس أمناء 
اجلامعة أ.د. رياض اخلضري، ونائب رئيس اجلامعة لشؤون 
قطاع غزة د. جهاد البطش، ومديري املناطق التعليمية في 

القطاع.

تتمة/ كلمة رئيس اجلامعة
قصارى جهدنا لنطور في البيئة التعليمية لتواكب 

كل ما هو ضروري وجديد.
إن هذه اإلجنازات لهي دليل واضح على استحقاق 
جامعة القدس املفتوحة أن تؤسس برنامجاً للدراسات 
العليا، يتيح ألبناء اجلامعة أن يرتقوا بتعليمهم، كي ال 

أن نوفر  الطاقات مدفونة، فمن حقهم علينا  تبقى هذه 
حق  مــن  أن  كما  الــعــالــي،  تعليمهم  إلكــمــال  فــرصــا  لهم 
الوطن علينا أن نثبت أبناءه فيه، وأن نرفد مؤسساتنا 
عملية  في  للمساهمة  وأكادميياً  علمياً  مؤهلة  بكوادر 

البناء والتطوير.
فهذا األمر يستدعي ممن في عقله حكمة، وميلك بعد 
أن  املفتوحة، ال  القدس  بيد جامعة  يده  أن يضع  نظر، 
يدفن رأسه في الرمال، وأن يسهل لها الطريق لتحقيق 
لــلــدراســات  اجلــامــعــة  مــلــف  أن  سيما  ال  طلبتها،  حــلــم 
وزارة  تضعها  التي  كافة  الــشــروط  يستوفي  العليا، 
الــكــفــاءات األكــادميــيــة ما  الــعــالــي، ومتــلــك مــن  التعليم 

يؤهلها لتأسيس هذا البرنامج. 
عباس  محمود  الرئيس  سيادة  أشكر  أن  لي  بد  وال 
نحو  اجلامعة  توجه  ويدعم  يبارك  الــذي  الله،  حفظه 
رئيس  إلينا  زّف  حني  العليا،  للدراسات  برنامج  فتح 
األعــرج مشكوراً خال حفل  الرئاسة د. حسني  ديــوان 
اختتام اجلامعة الحتفاالتها مبرور عشرين عاماً على 
إطاق خدماتها في الوطن، ُبشرى من الرئيس محمود 
عباس بالتكرم مبنح موافقته جلامعة القدس املفتوحة 
لــلــبــدء فـــي تـــدريـــس املــاجــســتــيــر. وال بـــد لـــي أن أقـــول 
للمسؤولني في وزارة التربية والتعليم العالي، الذين 
يضعون العصّي في دواليب تقدم اجلامعة، هداكم الله 

وسامحكم.

تتمة/ وفد من مجلس الطلبة
اجلهود، مرحباً بالوفد الطابي جلامعة القدس املفتوحة املشارك في املهرجان.

وألقى رئيس مجلس الطلبة القطري في جامعة القدس املفتوحة 
األخوية  بالعاقة  فيها  أشــاد  االفــتــتــاح،  خــال  كلمة  الـــواوي  زيــاد  أ. 

رام الله- رسالة اجلامعة- شاركت جامعة القدس 
املــفــتــوحــة فــي افــتــتــاح فــعــالــيــات "أســـبـــوع ومــعــرض 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الثامن- إكسبوتك 
حتت  وذلـــــك  الـــلـــه،  رام  مــديــنــة  فـــي  املـــقـــام   ،"2011
لقطاع  وداعـــم  استراتيجي  شريك  "اجلامعة  عــنــوان 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في فلسطني".
وكــانــت "الــقــدس املــفــتــوحــة" اجلــامــعــة الــوحــيــدة 
فيه  شاركت  الذي  "إكسبوتك"،  أسبوع  في  املشاركة 
رئيس  افتتحه  وقد  دولية،  و50  وطنية  مؤسسة   50
الفلسطيني د. سام فياض، وحضره رئيس  الــوزراء 

جامعة القدس املفتوحة أ.د. يونس عمرو.
لقاء بني رئيس شعبة  املعرض  وعقد على هامش 
مركز  فــي  األنــظــمــة  هندسة  فــي  والــتــطــويــر  التخطيط 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في جامعة القدس 
 )SAP( شركة  ومــديــر  عــمــرو،  إســام  د.م.  املفتوحة 
اجلانبان  واتفق  بالدوين،  انــدريــاس  السيد  األملانية 
املفتوحة"  "القدس  في  تدريبية  منصات  إنشاء  على 
على أنظمة الشركة، ودراسة إمكانية التعاون املشترك 
شركاء  مع  للتعاون  احمللية  السوق  في  مشاريع  في 

اجلامعة من القطاع اخلاص.
القدس  جامعة  رئــيــس  مساعد  أشـــار  جــانــبــه،  مــن 
املــفــتــوحــة ومـــديـــر مـــركـــز تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 
أن  إلــى  الــهــودلــي،  فــي اجلامعة م. عماد  واالتــصــاالت 
"القدس املفتوحة هي اجلامعة الوحيدة املشاركة في 
إلى  املفتوحة"  ذلك بسعي "القدس  املعرض"، معلاً 

بناء شراكات مع القطاعني اخلاص والعام.
وأشار الهودلي إلى أن للجامعة مبادرات عدة في 
وكــاالت  استقطبت  كما  اإللــكــتــرونــي،  التعليم  بــرامــج 
أبــرزهــا "أوراكـــــل"،  إلـــى فلسطني،  لــشــركــات عــاملــيــة 
و"مـــايـــكـــروســـوفـــت"، و"ســيــرتــي بـــــورت"، و"ريـــد 
العاملية  الشركات  من  والعديد  تــو"  و"مــايــل  هــات"، 

األخرى.
وحتــــدث الــهــودلــي عــن شـــراكـــات مــع املــؤســســات 
يعتبر  الذي  املعلومات  أمن  حماية  مجال  في  الوطنية 
مجاالً حديًثا في فلسطني، وكان للجامعة دور ريادي 
فيه، إذ بادرت في احلفاظ على أمن املعلومات اخلاصة 
عمليات  مــن  حمايتها  بــهــدف  الــوطــنــيــة  بــاملــؤســســات 

الداعمة  املغرب  مواقف  وثمن  والفلسطيني.  املغربي  الشعبني  بني 
صمود  لدعم  اململكة  تقدمه  ما  وبخاصة  الفلسطينية،  للقضية  دومــاً 
املواطنني في القدس منذ تولي العاهل املغربي املرحوم احلسن الثاني 
العاهل محمد السادس على دربه  ابنه  القدس، ومضي  رئاسة جلنة 

بدعم الشعب الفلسطيني وصمود الفلسطينيني في القدس.
العربي  الشباب  أن يلعبه  الــذي يجب  الــدور  الــواوي على  وأكــد 
السند  يشكلون  العرب  أن  إلى  مشيراً  الفلسطينية،  القضية  دعم  في 
احلقيقي لشعبنا في نضاله ضد االحتال االسرائيلي. وطالب الواوي 
على  للحصول  الــرامــي  الفلسطيني  املــوقــف  بــدعــم  العربي  الشباب 
عضوية كاملة لدولة فلسطني في األمم املتحدة، مقدماً شكره لشبيبة 
االستقال لتوجيه دعوة خاصة لطلبة “القدس املفتوحة” للمشاركة 

في املهرجان، رغم اقتصاره على طلبة اجلامعات املغربية.
الفاسي  عباس  املغربي  ـــوزراء  ال رئيس  لــدولــة  هدية  الـــواوي  وقــدم 
عبارة عن مجسم خشبي خالص من شجر الزيتون ميثل خارطة فلسطني ، 

باإلضافة إلى تقليده الكوفية الفلسطينية.
على  املستقلة  الشبيبة  منظمة  رئيس  الكامل  القادر  عبد  السيد  أكد  كما 
الدور الذي يجب أن يؤديه الشباب العربي لنصرة أشقائهم الفلسطينيني في 
قومياً  ُيعد واجباً  الفلسطيني  الشباب  أن دعم  إلى  التحرري، مشيراً  نضالهم 

مقدساً، مذكراً بالعاقة الوطيدة بني الشعبني املغربي والفلسطيني.
ومثل وفد جامعة القدس املفتوحة في هذا املهرجان كل من: رئيس مجلس 
سر  الــلــه-أمــني  رام  طلبة  مجلس  ورئــيــس   ، الـــواوي  زيــاد  أ.  القطري  الطلبة 
السعدي،  أ. سمير  أ. فادي حماد، رئيس مجلس طلبة جنني  القطري  املجلس 
ورئيس مجلس طلبة قلقيلية أ. محمد كساب، رئيس مجلس طلبة اخلليل وأ. 
أ. جهاد بارد، ورئيس مجلس  محمد فطافطة، ورئيس مجلس طلبة طولكرم 
طلبة بيت حلم أ. معتز مزهر، ورئيس مجلس طلبة نابلس أ. عصام رياحي، 
وأ. محمد أبو مشرف من حركة الشبيبة في منطقة رام الله والبيرة التعليمية، 

وأ. سالم جايطة من منطقة أريحا التعليمية.

"القدس املفتوحة" تشارك في فعاليات "إكسبوتك 2011"

السرقة أو القرصنة التي قد تتعرض لها".
 ،OLC املفتوح  التعليم  مركز  املعرض  في  شــارك  كما 
اجلامعة  لطلبة  املركز  يقدمها  التي  اخلدمات  عرض  حيث 
والكادر األكادميي واإلداري واملجتمع احمللي في مجال بناء 
البرامج التعليمية واملقررات اإللكترونية وتصميمها، وفًقا 

لألساليب احلديثة في التصميم التعليمي. 
تدريبية  وخدمات  برامج  من  املركز  يقدمه  ما  وعــرض 
على  أشـــرف  وقــد  كــافــة،  املجتمع  فــئــات  تشمل  إلكترونية 
مركز  مــديــر  معيلق  أبــو  محمد  أ.  للمعرض  التحضيرات 

التعليم املفتوح.
وأشـــــار رئــيــس قــســم الــتــدريــب والــتــطــويــر فـــي مــركــز 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في "القدس املفتوحة" 
في  مبشاركتها  "اجلــامــعــة،  أن  إلــى  احلــوامــدة،  محمود  أ. 
استراتيجي  شريك  أنها  أكــدت   ،2011 إكسبوتك  معرض 

ودائم لقطاع تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت في 
فلسطني وخارجها".

افــتــتــحــه  الـــــذي  وأضــــــاف "أن جـــنـــاح اجلـــامـــعـــة 
اجلامعة  منجزات  يعرض  عمرو  يونس  أ.د.  رئيسها 
مثل  واالتــصــاالت،  املعلومات  تكنولوجيات  مجال  في 
التعليم  اإلداريــة والتطور والنجاح في مجال  البوابة 

اإللكتروني".
وحــول أهمية املــشــاركــة، أشــار احلــوامــدة، إلــى أن 
مشاركة "القدس املفتوحة" تهدف إلى إظهار إجنازات 
مع  الــتــواصــل  إلـــى  وتــهــدف  التكنولوجية،  اجلــامــعــة 
الذي  التطور  وعــرض  والــدولــيــة،  احمللية  املؤسسات 
مركز  يقدمها  التي  والــبــرامــج  اجلامعة،  إليه  وصلت 
التعليم  ومــركــز  واالتــصــاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

املفتوح التابع لها.

جناح اجلامعة في معرض إكسبوتك.
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إحدى  في  موعد  سابق  ودون  الصدفة  مبحض  التقيتها 
اللغة  الفلسطينية، حني كانت تراجع رئيس قسم  جامعاتنا 
اإلجنليزية في تلك اجلامعة بخصوص تسجيل مقرر توجب 
عليها تسجيله، قبل أن تتقدم لامتحان الشامل في ماجستير 
ولم  أعرفها،  لم  بأني  القول  وأصدقكم  والترجمة.  اللغويات 
يسبق لي أن رأيتها من قبل، وال هي كانت من طلبتي يوًما، 
مــتــفــرًغــا في  مــشــرًفــا  فيها  أعــمــل  الــتــي  املنطقة  مــن  وال حــتــى 
أساليب تدريس اللغة اإلجنليزية، لكني فوجئت بها تباغتني 
باإليجاب،  أجبتها  دويكات؟  خالد  الدكتور  ألست  بسؤالها: 
القدس  جامعة  فــي  تعمل  زلــت  أمــا  ثـــاٍن:  بــســؤال  فأمطرتني 
أن  إال  مني  كــان  ومــا  فخر.  وبكل  نعم،  لها:  فقلت  املفتوحة؟ 
سألتها: ومن تكونني أنت؟ وهل أنت ممن درستهم في منطقة 
سلفيت؟،  منطقة  أو  طــوبــاس  منطقة  أو  التعليمية  نابلس 
فردت علّي بابتسامة قائلة: ال، لم أكن من طلبتك يوًما، لكني 
التقيت بك في أحد املؤمترات، حني كنت تتحدث عن »القدس 
املفتوحة« بكثير من الفخر واالعتزاز، لم أفهمه حينها، لكني 
جنني  منطقة  مــن  تخرجت  أن  بعد  وذلـــك  جــيــًدا،  أفهمه  اآلن 
تخصص  في  العليا  الــدراســات  ببرنامج  أللتحق  التعليمية 
وتوفيقه،  الــلــه  وبــحــمــد  والــتــرجــمــة،  التطبيقية  الــلــغــويــات 
التخصص،  األولــى في هذا  املرتبة  أن أحصل على  استطعت 
إكمال  أنوي  حيث  الشامل،  لامتحان  للتقدم  حالّيًا  وأستعد 
مشواري العلمي واحلصول على درجة الدكتوراة، بإذن الله 

وتوفيقه ودعم زوجي املتواصل لي.
في تلك اللحظة بالذات، تدفق داخلي شعور أكبر بالفخر 
ومشرفيها  بطابها  العظيمة،  جامعتي  صــوب  واالعـــتـــزاز 
ورئــيــســهــا ونــــوابــــه، بــكــل مـــن يــتــولــون قــيــادتــهــا، بـــل بكل 
يونس  أ.د.  رئيسها  كلمة  ساعتها  وتــذكــرت  فيها،  العاملني 
مسابقة  جوائز  توزيع  حفل  هامش  على  ألقاها  التي  عمرو 
»املقال التربوي املوثق«، الذي نظمه برنامج البحث العلمي 
العامة يوم الثاثاء 10-25- العاقات  بالتعاون مع دائرة 

دعم  أهمية  على  مالك”  “أبو  إصـــرار  واســتــذكــرت  2011م، 
التي  البحوث  تلك  والــدارســني،  األســاتــذة  لبحوث  اجلامعة 
حققت للجامعة مستوًى عالًيا ومكانًة مرموقًة على مستوى 
اجلامعات العربية، حيث أشار رئيس اجلامعة في كلمته إلى 
بحصولها  املفتوحة” مؤخًرا  “القدس  سجلته  الذي  التفوق 
للطلبة عن  العلمية  البحوث  األولى في مسابقة  املرتبة  على 
محور جودة التعليم العالي، والثانية على مستوى احملاور 
عشر  الرابع  اإلبداعي  امللتقى الطابي  عقدها  التي  األربعة، 
اليقني  ذاك  أخــرى  مــرة  فتدفق  العربية.  اجلــامــعــات  الحتــاد 
الــرائــع بالفخر الــذي لــم يــأت مــن فـــراغ، فــاإلجنــازات تتجدد 
كل يوم، وحصاد باحثينا ومشرفينا وطلبتنا يؤتي أكله كل 
خريجة  الضميري”  “ذكريات  كانت  القريب  فباألمس  حني، 
في  األولــى  املرتبة  سجلت  التي  التعليمية،  طولكرم  منطقة 
العربي  املــســتــوى  عــلــى  للطلبة  العلمية  الــبــحــوث  مسابقة 
مصر  في  عقد  الذي  عشر،  الثالث  اإلبداعي  الطابي  للملتقى 
منطقة  خريجة  تركي”  أبــو  “فداء  تأتي  والــيــوم  الــعــروبــة، 
الله  عبد  امللك  جائزة  على  حصلت  التي  التعليمية،  اخلليل 
ريادية  مــبــادرة  كأفضل  الشبابي  واإلبـــداع  لــإلجنــاز  الثاني 
النجاحات  من  ذلــك  غير  إلــى  مستوى الــوطــن،  على  شبابية 
ودارســة  دارس   65000 على  يزيد  عظيم  جليش  العظيمة 
تــســلــحــوا بــالــعــلــم واملــــهــــارات، وتـــراهـــم يــتــمــتــرســون فــي كل 
الوطن  هــذا  كــل  فــوق  املــزروعــة  ومــراكــزهــا  اجلامعة  مناطق 
ثاٍن  جيش  إليهم  يضاف  األوطـــان،  كل  بني  واألقــدس  األغلى 
يتمتعون  قــرابــة 45000  إلـــى  الــيــوم  يــصــل  اخلــريــجــني  مــن 
بقسط وافر من الكفاءة والتميز، ما أهلهم لشغل مناصب عليا 
يحق  أفا  واألهلية،  احلكومية  مؤسساتنا  في  مهمة  ومكانة 
لنا إًذا أن نفخر بجامعتنا وندافع عنها وعن فلسفتها املتميزة 

في التعليم والتعلم؟!
غريب  مختلف  شعور  انتابني  القول-  -وأصدقكم  لكن 
ملست فيه شيًئا من املرارة واأللم، كاد يطفئ جذوة احلماس 
والفخر في نفسي، وقد ولد هذا الشعور رغًما عني، حيث لم 
تفكيري،  من  جــزًءا  كــان  وال  “توليده”،  في  رغبة  لــدّي  تكن 
تلقاه  مــا  أدركـــت  إذ  قــاســًيــا،  سبًبا  فــكــان  سببه،  عــن  فبحثت 
جامعتنا من عقوق وجحود ونكران للجميل على يد البعض، 
بالنجاحات واإلجنازات،  املليئة  العشرين  رغم سني عمرها 
اليأس  يبعث  لم  ذلــك  لكن  والتحديات،  املصاعب  كل  ورغــم 
والقنوط في نفسي، إذ عزمت على كتابة هذه املقالة، عساها 
فقد  ا،  غــدً وليس  اآلن  اآلن  تقرع  أن  لها  ينبغي  أجراًسا  تقرع 
والنكران.  انتظارنا ولم نعد نحتمل مزيًدا من اجلحود  طال 
هذا  في  البعض  رفــض  ووضـــوح،  صراحة  بكل  هنا،  وأعني 
حق  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  رأسهم  وعلى  الوطن، 

برنامج الدراسات العليا في "القدس املفتوحة".. حق أم مّنة؟
يخدم  عليا  دراســات  ببرنامج  البدء  في  املفتوحة”  “القدس 
طلبتها أوالً، ويخدم هذا الوطن ثانًيا ويخدم مؤسساته ثالًثا 

ورابًعا وخامًسا.. إلخ.
احلق  هــذا  نكران  ملــاذا  نفسي:  وبــني  بيني  تساءلت  وكــم 
الوطني والعلمي واإلنساني، و»قدسنا املفتوحة« لم تزل منذ 
عشرين عاًما تفتح أبوابها وقلبها لكل فلسطيني يطمح للعلم 
ورســم  والتحرير  البناء  فــي  الفاعلة  واملساهمة  والتأهيل، 
قرار  إلى  املاجستير  ببرنامج  البدء  يحتاج  وهل  املستقبل؟ 
منظمة  جامعة  هي  وجامعتنا  البعض،  يدعي  كما  سياسي 
عمار”  “أبو  الشهيد  القائد  جامعة  الفلسطينية،  التحرير 
الذي أرادها أن تكون “جامعة في وطن ووطن في جامعة”؟ 
هــذا،  املــشــروع  توجهنا  يدعم  وطني  لــقــرار  بحاجة  تــرانــا  أم 
جامعة  والوطنيني،  الوطن  كل  جامعة  هي  جامعتنا  بينما 
كل الشرفاء واملناضلني، جامعة األسرى واحملررين، جامعة 
األكــرم  الشهداء  وأبناء  وزوجاتهم،  وبناتهم  األســرى  أبناء 
منا جميًعا وبناتهم، الذين حق علينا إكرامهم، ويحق لهم أن 
تكون لهم جامعة حتتضنهم بعد أن ُتسد في وجوهم أبواب 

العلم لسبب أو آلخر؟.
“القدس  وطاملا تساءلت: هل يأتي هذا الرفض ألن طلبة 
األقــدر على  أقل ذكــاًء وإبداًعا ممن سواهم، وهم  املفتوحة”  
ظروفهم  كل  رغــم  واإلبـــداع  والتفوق  والتميز  الرسالة  حمل 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية، واألمثلة كثيرة ال تعد 

وال حتصى، وقد ذكرت منها في بداية مقالتي هذه؟!
أقل  بأنهم  ُيتهمون  حني  مشرفيها  إلــى  الرفض  يعود  أم 
خبرة ودراية وكفاءة من غيرهم؟ وهم السباقون لكل جديد، 
وهم من يجدون ويجتهدون ويجددون الدم في عروقهم كل 
صباح وكل مساء، مبا ينهلون من معارف وكفايات ومهارات 
التي  العمل  وورش  والــتــدريــبــات  الــــدورات  مــن  يكتسبونها 
الــدورات  بذلك  وأعني  والنهار،  الليل  في  اجلامعة  تنظمها 
الصفوف  تقنية  خــال  من  اجلامعة  تنظمها  التي  التدريبية 
تلو  والنجاحات  التميز  يسجلون  يجعلهم  ما  االفتراضية، 
النجاحات في البحث والتدريس والتدريب والعطاء وخدمة 
املجاالت،  شتى  وفي  كافة  الصعد  على  الفلسطيني  املجتمع 
يشاركون  ودافــعــيــًة،  نشاًطا  النحل  كخلية  املشرفني  فترى 
في املؤمترات احمللية والعربية واألجنبية، وتشهد لهم بهذا 
الفضل بوابة اجلامعة األكادميية، كما تشهد لهم بهذا السبق 
بل  العربي،  والعالم  فلسطني  امــتــداد  على  احملكمة  املجات 
املعرفة  ملجتمع  انتمائهم  صدق  على  تبرهن  التي  واألجنبي، 
والبحث العلمي والتطوير املهني الذي أضافوا ويضيفون له 
الشي الكثير، مبا أوتوا من درجات علمية وقــدرات فذة على 
تقّدم  على  يــدل  وهــذا  والنشر،  والترجمة  والتأليف  البحث 
ملحوظ في احلراك البحثي ملشرفينا وباحثينا األكارم، وقد 
مبشاريع  املفتوحة”  “القدس  باحثي  من  خمسة  مؤخًرا  فاز 
بحثية ممولة من الصندوق العربي للجامعات الفلسطينية. 
وكفاياتهم  مشرفينا  بــخــبــرات  تستعني  كــلــه،  هـــذا  وألجـــل 
جامعات الوطن من أجل التدريس وإجراء البحوث املشتركة 
املؤمترات  إجناح  في  واملساهمة  املاجستير،  رسائل  ونقاش 
مشرفينا  لدى  مبا  االستفادة  في  الرغبة  عن  ناهيك  العلمية، 
وباحثينا من متيز وخبرة في التعليم املفتوح عن بعد، الذي 

أصبح سمة هذا العصر املنفتح على احلضارات والثقافات.
هل يأتي إنكار حق “القدس املفتوحة” بالبدء في برنامج 
في  املفتوحة”  “القدس  فلسفة  بــذريــعــة  العليا  الــدراســات 
املتميزة  اجلامعة  هــذه  تسلك  حــني  وذلــك  والتعلم،  التعليم 
دروًبــــا أخـــرى أكــثــر تــقــدًمــا ومتــيــًزا فــي نقل املــعــرفــة والعلم 
قـــدرات  للمتعلمني، تــركــز فــي ظــاهــرهــا وبــاطــنــهــا عــلــى دعـــم 
الــتــوظــيــف احلــكــيــم لتقنيات  الـــذاتـــيـــة، مـــن خـــال  الــــــدارس 
لدارسيها،  املعلومات  وإيصال  والتعلم  التعليم  في  متطورة 
التعلم  وأنظمة  املــدمــج  والتعلم  االفتراضية  الصفوف  مثل 
مكنت  والــتــي  املــتــزامــن،  وغــيــر  املــتــزامــن  والــبــث  “املودل” 
خلق  هــدف  من  وواثقة  ثابتة  بخطى  االقــتــراب  من  جامعتنا 
بيئة جديدة للتعلم اإللكتروني الذي أصبح ضرورة وواقًعا 
ال ينبغي إنكاره أو التقليل من شأنه وأهميته، ال سيما ونحن 
جند الكثير من اجلامعات املرموقة في هذا الكون قد اتخذت 
جذبت  رائـــدة  تعليمية  وفلسفة  منــًطــا  املفتوح  التعليم  مــن 
مايني املتعلمني في أرجاء املعمورة. فهل من املنطق والعدل 
جامعة  عن  تصدر  ماجستير  بدرجة  وزارتنا  تعترف  أال  إًذا 
عشرين  مــدار  على  نفسها  أثبتت  رائــدة،  مفتوحة  فلسطينية 
سنة من التميز والعطاء واإلبداع، حني رفدت الوطن بجيش 
قوامه قرابة 45 ألف خريج وخريجة، ممن درسوا وتعلموا 
فاستفادوا من تقنيات  املفتوحة”،  “القدس  ونهلوا من معني 

“التعليم املفتوح عن بعد” وفلسفته.
في  ينكر حقنا  أن  كان  كائًنا من  أيحق ألحــد،  هــذا،  وبعد 
كثيًرا  أنه يعتمد  الذي نعلم جيًدا  املاجستير،  ببرنامج  البدء 

قدرات  تنمية  على  يركز  وهو  سيما  ال  بعد،  عن  التعلم  على 
الى  حتــتــاج  الــتــي  والتحليلية،  والفكرية  البحثية  الــطــالــب 
ينتج  ال  تلقيني  تقليدي  تعليم  إلى  وليس  ومتابعة،  إشراف 
عقوالً مبدعة تعتمد التحليل والتركيب والتطبيق في تفكيرها 
املفتوحة”  “القدس  على  الــوزارة  تشترط  فلماذا  وعطائها؟. 
نعلم  والـــذي  والتعلم،  التعليم  فــي  التقليدي  النظام  اتــبــاع 
النظم احلديثة في  أمام زحف  التقهقر والتراجع  أنه آخذ في 
املفتوح  التعليم  رأسها  وعلى  وانتشارها،  والتعلم  التعليم 
اجلامعات  على  يفرض  الــذي  اإللكتروني،  والتعلم  بعد  عن 
تعليمية  مشاريع  تطبيق  نحو  التوجه  ضـــرورة  التقليدية 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي التعليم  مــتــطــورة تــعــمــل عــلــى تــوظــيــف 
الذي  هــذا  املدمج،  والتعليم  اإللكتروني  كالتعليم  والتعلم، 
ما  الــزمــن،  مــن  عقدين  منذ  املفتوحة  الــقــدس  جامعة  تتبناه 

يجعلها رائدة وسباقة في هذا التوجه؟.
بــه جميًعا على  نــنــادي  الــذي  اإلبـــداع والتطوير  أيــن  ثــم 
املستوى املدرسي واجلامعي، حني تنكر وزارتنا حق طلبتنا 
في انتهاج أساليب متطورة مبدعة في تلقي العلم والبحث عن 
التدريس اجلامعية،  املدرسة وقاعات  املعرفة خارج جدران 
املعلومات  ثورة  املجتمعات،  كسائر  مجتمعنا،  يعيش  بينما 
واالتصاالت واإلنترنت التي تعطيهم مفاتيح الدخول لعوالم 

املعرفة في كل وقت وفي كل مكان؟.
دراسية  ملناهج  اجلامعة  استخدام  مع  بالتزامن  هذا  كل 
لتصل  ونشرها  وحتكيمها  تأليفها  على  حتــرص  متطورة 
مكانة  بذلك  فتحتل  تصميم،  وأفضل  حلة  بأبهى  للدارسني 
ما  بــأســره،  العربي  الوطن  في  رمبــا  بل  فلسطني،  في  مميزة 
يغري الكثير من املدرسني اجلامعيني في اجلامعات التقليدية 
املستوى  على  التدريس  فــي  منها  واالســتــفــادة  الستخدامها 
والتدقيق  للمراجعة  دوًمــا  تخضع  الكتب  وهــذه  اجلامعي، 
من  ســـواء  احلــديــثــة،  األســالــيــب  وفــق  والتحديث  والتطوير 
املعلومات  انــســجــامــهــا مــع  أو مــن حــيــث  الــتــدريــس،  نــاحــيــة 
احلديثة، وبالتالي، ميكن استخدام مناهج مثيلة ذات نوعية 
جيدة في برامج املاجستير حال البدء به في جامعتنا، وهذا 
في  اخلبرة  من  فلديها  جامعتنا،  على  الصعب  باألمر  ليس 
مجال تصميم املناهج التعليمية الشيء الكثير، وهي تستعني 

بذلك بكفاءات مميزة من فلسطني والعالم العربي بأسره.
ـــــــوزارة منح  وقــــد يــتــســاءل الــبــعــض إن كــــان رفــــض ال
وجــود  مــن  نابًعا  املاجستير  لبرنامج  الــازمــة  التراخيص 
املــفــتــوحــة«  لـــ»الــقــدس  ينبغي  معينة  وشــــروط  مــتــطــلــبــات 
ومصادر  ومراجع  مكتبة  وجــود  مثل  بها،  واإليفاء  توفيرها 
وغــــيــــره، بــيــنــمــا نــعــلــم جــمــيــًعــا أنـــنـــا نــعــيــش الـــيـــوم ثـــورة 
مــا مينحنا  اإلنــتــرنــت،  املعرفة واالتــصــاالت والــتــواصــل عبر 
الــفــرصــة والـــقـــدرة عــلــى اســتــخــدام مــصــادر ثــريــة ومــتــعــددة 
البيانات  وقــواعــد  اإلنــتــرنــت  شبكة  مــن  نستقيها  للمعرفة 
املعلومات  وبنوك  اإللكترونية  واملجات  والنشر  واألبحاث 
املكتبات  اإللــكــتــرونــيــة وحــتــى  والــــدوريــــات  واملـــوســـوعـــات 
اإللــكــتــرونــيــة واالفــتــراضــيــة، وهـــي غـــدت مــصــادر مفتوحة 

للمعرفة، وتشكل عوًنا وسنًدا للباحثني في كل مكان.
ثــم هــل يــأتــي رفــض الــــوزارة بــذريــعــة عــدم وجـــود مباٍن 
أبنيتها  اآلن  لديها  جامعتنا  أن  أيــًضــا  ونعلم  للجامعة؟، 

وبيت  اخلــلــيــل  فــي  الفلسطينية،  املـــدن  معظم  فــي  املــمــلــوكــة 
حلــم ونــابــلــس وغـــزة، وتعكف على بــنــاء مــقــرات أخـــرى في 
اجلامعة  توجهات  ضمن  وذلك  وسلفيت،  وطولكرم  الله  رام 
ـــى األبــنــيــة املــمــلــوكــة بــــدالً من  اإلســتــراتــيــجــيــة بــالــتــحــول إل
املستأجرة، ملا ينطوي عليه ذلك من أهمية في تعزيز مكانة 
اجلامعة املتنامية في االقتصاد واملجتمع الفلسطيني وأدائها 
بعملية  للنهوض  الهادفة  للجهود  استكماالً  وذلــك  ودورهــا، 
التعليم اجلامعي املفتوح وفق معايير اجلودة الشاملة، ومبا 
يلبي متطلبات تنمية القوى البشرية في فلسطني وتطويرها، 
الــتــحــديــات، وقـــد خصصت اجلــامــعــة مــؤخــًرا مبنى  وكــذلــك 
للدراسات العليا في رام الله وجهزته بكل ما يلزم، استجابًة 

لشروط الوزارة ومتطلباتها. 
الــبــرامــج  الــرفــض احــتــجــاًجــا عــلــى طبيعة  يــأتــي  أم هــل 
أن  نعلم  ونحن  بــهــا؟،  الــبــدء  اجلامعة  تنوي  التي  املقترحة 
تأسيس  إلى  سنوات  خمسة  يقارب  ما  منذ  بــادرت  اجلامعة 
بــرنــامــج الــبــحــث العلمي والـــدراســـات الــعــلــيــا، وأولــتــه جــّل 
سيما  ال  بــه،  واالرتــقــاء  تطويره  بهدف  وإمكاناتها  اهتمامها 
العلمي،  للبحث  رديًفا  تعد  التي  العليا،  الدراسات  مجال  في 
ببرامج  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  إلــى  تقدمت  حيث 
ذات نوعية جيدة اختيرت وفق حاجات املجتمع ومتطلباته 
من  إقــرارهــا  بعد  بها  املباشرة  بهدف  املاجستير  درجــة  لنيل 
وقد  الــعــالــي،  التعليم  ملــؤســســات  واجلــــودة  االعــتــمــاد  هيئة 
روعي في اختيار هذه البرامج، بالدرجة األولى، قدرتها على 
تلبية احتياجات املجتمع الفلسطيني، وهذه البرامج التعليم 
 Information احلاسوبية  املعلومات  وأنظمة  املفتوح، 
واملناهج  العامة  واإلدارة  االجتماعية،  واخلدمة   ،Systems
في  كبيرة  بــدرجــة  تسهم  متميزة  بــرامــج  وهــي  واألســالــيــب، 
تنمية املوارد البشرية الفلسطينية إلحداث التغيير اإليجابي 
املساهمة  منها  يــراد  حني  الفلسطينية  التنمية  عجلة  ودفــع 
في إعداد متخصصني على درجة عالية من الكفاءة والتميز، 
قادرين على تلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة وحاجات 
املجتمع من جهة، وخلق كفاءات علمية متخصصة تسد بها 
التدريس،  هيئة  أعضاء  من  حاجتها  الفلسطينية  اجلامعات 
شهادة  عن  بحًثا  الفلسطيني  الشباب  لتغريب  احلاجة  دون 
عليا قد تكلفهم الكثير، فتخفف بذلك من هدر املال الفلسطيني 

وهجرة األدمغة الفلسطينية.
فأجعلها  مــدويــة  صرخة  مــن  نفسي  أمنع  أكــاد  وأخــيــًرا، 
لبرنامج  آن  أما  الفلسطينية:  وزارتنا  أذن  في  رقيقة  همسة 
»قدسنا  في  طريقه  ويشّق  النور  يــرى  أن  العليا  الــدراســات 
جامعة  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  جامعة  املفتوحة«، 
األسرى واحملررين، جامعة كل فلسطيني مرابط لم يزل في 
القدس وفي أكناف القدس؟، وملاذا يا وزارتنا كل هذه املماطلة 

والتسويف والتأجيل؟ ومن املستفيد من كل هذا؟
أما نحن، أبناء هذه اجلامعة من العاملني والطلبة، ومن 
جلامعتنا  الــوفــاء  واجـــب  جميًعا  فعلينا  أســرنــا،  كــل  خلفنا 
احلبيبة، ولنكن على قلب رجل واحد في دعم حق جامعتنا 
في إطاق برنامج املاجستير بكل ما أوتينا من قوة ووسائل 
احملافل  كــل  فــي  أقــامــنــا  ولنشهر  أصــواتــنــا  ولــنــرفــع  ممكنة، 

واالجتماعات بل وفي كل أحاديثنا اليومية، وكفانا صمًتا! 

الهادي  عبد  الباحث  أعدها  التي  املفتوحة،  القدس  جامعة  عن  صدرت  دراســة  اجلامعة-هدفت  الله-رسالة  رام 
صباح املساعد األكادميي ملنطقة رام الله التعليمية كأطروحة دكتوراه له،  إلى التعرف على دالالت التنبؤ باملعدل 
على  والقدرة  والرياضية  اللفظية  القدرات  في  متثلت  معرفية  متغيرات  من  والتخصصي  العام  اجلامعي  التراكمي 

التفكير املنطقي ومعدالت املدرسة الثانوية والثانوية العامة لتخصصات أكادميية في جامعة القدس املفتوحة.
أنهوا 100 ساعة  التعليمية ممن  والبيرة  الله  رام  ودارســة من منطقة  دارســاً  الدراسة  من 980  وتألفت عينة 

معتمدة أو أكثر في جميع  التخصصات األكادميية.
وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر باستخدام معدل الثانوية العامة معياراً وحيداً للقبول اجلامعي، وبإياء 

مسؤولية القبول للجامعات نفسها.
وأشارت الدراسة إلى أهمية أن ُيصار إلى تصميم اختبار ملؤسسة وطنية تعنى بشؤون االختبارات والقياس 
وإجراء  أكادميي،  تخصص  بكل  خاصة  قبول  واختبارات  عام،  قبول  اختبار  تصميم  إلى  ُيصار  بحيث  عام،  بشكل 
دراسة معمقة وشاملة من خال فريق وطني من الباحثني في مجالي القياس، وإدارة التعليم العالي بحيث تبحث 

كافة العوامل واملتغيرات املتوقع تأثيرها في التحصيل األكادميي اجلامعي بشكل عام.
وأكدت الدراسة أن معدل الثانوية العامة كان أفضل املتنبئات باملعدل التراكمي اجلامعي في معظم التخصصات 
واللغة  واملــالــيــة  واحملــاســبــة  واالتــصــاالت  احلــاســوب  تخصصات  فــي  الــريــاضــي  التفكير  اختبار  يليه  األكــادميــيــة 
اإلسامية  التربية  وتعليم  تدريسها  وأساليب  العربية  اللغة  تخصصات  في  أما  تدريسها.  وأساليب  االجنليزية 
وتعليم االجتماعيات واخلدمة االجتماعية وإدارة األعمال فكان املتنبئ الثاني بعد معدل الثانوية العامة هو االختبار 
اللفظي. أما في تخصصي تعليم العلوم والرياضيات وأساليب تدريسها فكان االختبار الرياضي هو أفضل متنبئ 

بالتحصيل األكادميي اجلامعي.

دراسة علمية لـِ »القدس املفتوحة« توصي بإعادة النظر في 
استخدام معدل الثانوية العامة معيارًا للقبول اجلامعي
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قــــافيـــةُ َوطــــــن...
تهاني فتحي محمد سواملة*

أيا وطني يا أغنية الصباح 
يا قافية ً من نرجس ٍ وجراح..

َ ال أخاف منك َ لكنك 
تخاُف صوتي أن ميوت ،

فا أعوُد أرسم ُ لونك
وال أبوح بدمعك فيموت 

ومتوت ذاكرتي ..
ولكن كتاب الذكريات 
وأنت حرف احلياة...

أعترف أن حروفي ترحل في
رحلة عشقَك وبكائي..

فأنا قدسٌيّ ما زلت وسأبقى
أمسك صوتي بيدي حني

أنام..
ترحل أيامي وتعود ، لكن

ضوء نافذتي ال يزول ،
فأنت َ إرث ٌ من جدود

ونهر خوٍف من وعود..
أروح أنا ويجيء غيري ،

فقّبرة ال تنام وأنت
غريب..

أو وأنت وحيد..
سؤاٌل جديد ، أين 

أنت يا وطني مني ؟؟
أستبقى الساسل في جبهتي

وحتت احلدود؟؟
أّم أن السماء قماٌش 

خفيف ال يضمد اجلراح ، 
وأنت هنا ما زلَت أغنية 

الصباح وقافية  ً من 
نرجس ٍ وجراح. 

أعطيك َ ضميري يا وطن
العيد ِ والبرد الفقير..
أرجوك أمسك صوتك 

بيديك َ قبل أن تنام  لكن
ماضياً ال تصير..

عنوانك كتابي، وعطش
ترابك َ ُطُرقي حني 

أسير..
ثمانية عشر عاماً وأنا

أخط ُ طفولتي عند
صخرك َ بأصغر الكلمات..

والياسمني ُ يصحو في
منتصف العمر ليضيء

شمعة اإلخاص..
غّن للحلم ِ الذي يدُق

عنقي في كل حلم،
ٍ غّن حلفنة ِ ريح 
تشعل سرمديتي

فيخرُج وطني من
ُ جسدي ويعود احلب 

متاح !! 
نحن هنا وأنت هناك 
في سطر ٍ من سطور 

املستحيل ، 
ال تقّيدني بحبك

يا وطني فأنا جزٌء 
من حريتك كل عام...

في الصباح يرحلون وأنت 
تكون ،

وفي املساء يرحلون وأنت 
تكون ..

أستبقى الساسل في جبهتي
وحتت احلدود؟؟

أّم أن السماء قماٌش 
خفيف ال يضمد اجلراح ، 

وأنت هنا ل زلَت أغنية 
الصباح وقافية  ً من 

نرجس ٍ وجراح. 

      
          * مخيم الفارعة

رام الــلــه - رســـالـــة اجلــامــعــة- أطــلــقــت جــامــعــة الــقــدس 
كوادر  تدريب  مشروع  الله،  رام  مبدينة  مقرها  في  املفتوحة، 
املوظفني  ديــوان  مع  بالتعاون  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة 
.)UNDP( العام، وبتمويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
وافتتح رئيس جامعة القدس املفتوحة أ.د. يونس عمرو، 
ورئيس ديوان املوظفني العام الوزير أ. موسى أبو زيد، ونائب 
في  الــقــدرات  تطوير  مــبــادرة  فــي  الفنيني  املستشارين  رئيس 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP( أ.ليلي حبش، وعدد 
وجامعة  ومؤسساتها  الوطنية  السلطة  وزارات  ممثلي  مــن 

القدس املفتوحة.
في  الوطنية  السلطة  كـــوادر  تــدريــب  أن  عــمــرو،  أ.د.  وأكــد 
تــقــوم به  املفتوحة هــو واجـــب وطــنــي  الــقــدس  رحـــاب جامعة 
من  وبتمويل  الــعــام  املوظفني  ديـــوان  مــع  بالتعاون  اجلامعة 
على  تتفوق  اجلــامــعــة  أن  خــصــوًصــا  املــتــحــدة،  األمم  بــرنــامــج 
تــدريــب  قــدرتــهــا عــلــى  التعليمية فــي  املــؤســســات  الــعــديــد مــن 
الكوادر وتقدمي أفضل اخلدمات لهم، كونها حاصلة، من خال 
من  العديد  على  واالتــصــاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  مركز 
التراخيص واالعتمادات الدولية والشراكات في مجال صناعة 
األوراكــــل  كــأكــادميــيــة  واالتـــصـــاالت،  املــعــلــومــات  تكنولوجيا 

ومايكروسوفت، وصن، وريد هات لينوكس، وغيرها.
مع  تتعامل  الوطن  مؤسسات  معظم  أن  عمرو  أ.د.  وبــني 
جــامــعــة الــقــدس املــفــتــوحــة فــي مــجــال الــتــدريــب، وخــصــوًصــا 
املتعلق بتكنولوجيا املعلومات، واجلامعة حالًيّا بصدد البدء 
اجلامعة  مجلس  اتــخــذ  وقــد  املــعــلــومــات،  أمــن  بــرامــج  بتنفيذ 
حاجة  باعتباره  املعلومات،  وحماية  أمن  مركز  بإنشاء  قــراًرا 

ملجتمعنا الفلسطيني بهدف حماية أمن املعلومات.
ورحب أ.د. عمرو بطواقم ديوان املوظفني العام، كما رحب 
بالضيوف واحلضور، وطالب املوظفني الذين يتلقون التدريب 
اجلامعة،  داخــل  وجــودهــم  مــن  اســتــفــادة  أكبر  يستفيدوا  بــأن 
مؤكًدا أن "القدس املفتوحة" سخرت إمكانياتها كافة من أجل 

تقدمي التدريب األفضل للموظفني في الدورات املختلفة.
من جانبه، أعرب أ. موسى أبو زيد، عن اعتزازه بالتعاون 
ساعدت  اجلامعة  أن  إلى  وأشار  املفتوحة،  القدس  جامعة  مع 
الكثير من موظفي القطاع العام إلكمال تعليمهم اجلامعي فيها، 
وها هي اليوم تقدم تدريًبا مميًزا للموظفني بدعم من برنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي.
إطار  في  يدخل  املفتوحة"  "القدس  مع  التعاون  أن  وأكــد 
الشراكة الدائمة باعتبار اجلامعة تتيح مساحة أوسع لديوان 
املوظفني العام لتدريب كوادر السلطة، مبا يخدم فلسطني في 

كافة املجاالت ومن أهمها قطاع تكنولوجيا املعلومات.
تكنولوجيا  أهمية  يـــدرك  املــوظــفــني  ديـــوان  أن  إلــى  وأشـــار 
للنهوض  املهمة  الوسائل  إحدى  باعتبارها  وقيمتها  املعلومات 
بــاخلــدمــات املــقــدمــة لــلــمــواطــنــني، كــمــا يــــدرك الـــديـــوان أهمية 
سيساعدنا  وهـــذا  املــجــال،  هــذا  فــي  املوظفني  تــدريــب  مخرجات 
لتكون اإلجراءات اإلدارية في مختلف وزارات السلطة الوطنية 

من اليسار:د. ابراهيم الشاعر مدير منطقة بيت حلم التعليمية، وم. عدنان سمارة رئيس مجلس األمناء، وعبد الفتاح حمايل محافظ بيت حلم، وأ.د. يونس عمرو رئيس اجلامعة، وأ.د. سفيان كمال نائب 
الرئيس للشؤون األكادميية، ود. سمير النجدي نائب الرئيس للشؤون اإلدارية، ود. عصام خليل نائب الرئيس للشؤون املالية خالل حفل تخريج فوج القدس في منطقة بيت حلم التعليمية في شهر متوز املاضي.

أسهل وأكثر مهنية، خصوًصا أن التدريب هو تدريب تخصصي، 
عملنا  يخدم  مبا  التكنولوجيا  لتطويع  أكثر  مجاالت  وسيتيح 
لتسهيل وصول أي موظف أو أي صانع قرار للمعلومات، ليكون 

العلم أحد عوامل رقينا ووصولنا إلى الدولة.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكــــدت ممــثــلــة بــرنــامــج األمم املــتــحــدة 
في  الفنيني  املستشارين  رئيس  نائب   ،)UNDP( اإلمنــائــي 
املــقــدم من  الــعــطــاء  أن  ليلي حــبــش،  الــقــدرات  مــبــادرة تطوير 
الوطنية  السلطة  موظفي  لتدريب  املفتوحة"  "الــقــدس  قبل 
بالتعاون مــع ديـــوان املــوظــفــني الــعــام كــان أفــضــل الــعــطــاءات 

املقدمة، وكان يتمتع مبهنية عالية منقطعة النظير.
إلى  دائــًمــا  يسعى  املتحدة  األمم  برنامج  أن  إلــى  وأشـــارت 
الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  الــســلــطــة  مــؤســســات  قــــدرات  تــعــزيــز 
ـــعـــام، بـــهـــدف تـــقـــدمي أفـــضـــل اخلـــدمـــات  خــصــوًصــا الــقــطــاع ال
ديــوان  مــع  البرنامج  استثمر  وقــد  الفلسطينيني،  للمواطنني 
في  الـــوزارات  موظفي  من  عدد  قــدرات  لتعزيز  العام  املوظفني 
التي  املفتوحة  القدس  بالتعاون مع جامعة  الكمبيوتر،  مجال 

ستشرف على التدريب.
وبينت حبش، أن الشراكة بني الديوان وبرنامج األمم املتحدة 
واملــؤســســات األكــادميــيــة، وعــلــى رأســهــا الــقــدس املــفــتــوحــة، هي 
برنامج ميكن تعميمه، بهدف تقدمي املعرفة للكادر البشري العامل 

في السلطة، وتعزيز قدرات املوظفني العاملني في القطاع العام.

من جانبه، أكد مساعد رئيس اجلامعة لشؤون تكنولوجيا 
الــدورة  أن  الــهــودلــي،  عماد  املهندس  واالتــصــاالت  املعلومات 
التي افتتحت هي دورة لتطوير تطبيقات الويب والبرمجيات 
أكفاء  معتمدين  مــدربــني  أيـــدي  على  اجلــافــا،  بلغة  احملوسبة 
ويتمتعون بخبرة واسعة في هذا املجال، وهي البرنامج األول 
ستعطى  تدريبية  برامج  ثاثة  من  ساعة،   140 ملدة  ويستمر 
الحًقا ملوظفي السلطة بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
معتمد،  لينوكس  هــات  رد  مهندس  دورة  وهــي   ،)UNDP(

ودورة مدير قواعد البيانات أوراكل معتمدة.
وبني املهندس الهودلي أن املشاركني في الدورة األولى هم 
لإلحصاء  املركزي  واجلهاز  واملالية،  االتصاالت  وزارتــي  من 
الثاثة  الــبــرامــج  وأن  الــعــام،  املوظفني  وديـــوان  الفلسطيني، 

ستستمر ملدة خمسة شهور.
املفتوحة  القدس  جامعة  أن  إلى  الهودلي  املهندس  وأشــار 
ستوقع أيًضا اتفاقية مع وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل 
دورات  عقد  إلــى  تهدف  "األونــــروا"،  الفلسطينيني  الاجئني 
الرخصة  في  اجلامعة،  في  تعليمية  مناطق  ست  في  تدريبية 
"األونــــروا"،  ملوظفي   ،)ICDL( احلــاســوب  لقيادة  الدولية 
كون اجلامعة شريًكا استراتيجًيّا لهذه الشهادة في فلسطني، 
ــا عــلــى إنـــشـــاء أربـــعـــة مـــراكـــز تــدريــب  ويـــجـــري الــعــمــل حــالــًيّ

وامتحانات لتقدمي االمتحانات الدولية.

)UNDP( بالتعاون مع ديوان املوظفني العام ودعم من

"القدس املفتوحة" تطلق مشروع تدريب كوادر السلطة الوطنية

ابو زيد و أ. د. يونس عمرو وأ. ليلي حبش يقصون شريط االفتتاح.
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على  أكن  اجلامعة-لم  –رسالة  تعليمية  مناطق 
دراية بإمكانية تقدمي شكوى إلى جامعتي القدس املفتوحة 
التعليمية  منطقتي  فــي  واجهتها  أكــادميــيــة  مشكلة  حــول 
الله، لكن أحد زمائي أخبرني بإمكانية تقدمي  مبدينة رام 
شــكــوى مبــا حــصــل مــعــي لــشــؤون الــطــلــبــة فــي اجلــامــعــة، 
وبالفعل هذا ما حصل ومتكنت من إيجاد حل ملشكلتي في 

وقت قياسي”.
بهذه الكلمات بدأ الدارس بهاء مصطفى من منطقة رام 
اجلامعة،  فــي  الشكاوى  نظام  عــن  حديثه  التعليمية  الله 
وأضـــــاف “ لـــم أكـــن أعــلــم شــيــئــاً عـــن هـــذا املـــوضـــوع حتى 
حول  زمــائــي  مــن  اســتــفــســاري  ولـــدى  املشكلة،  واجهتني 
إمكانية الوصول إلى رأس هرم اجلامعة، أخبروني بوجد 
حل  على  احلــصــول  فــي  وجنــحــت  فاستخدمته  احلـــل،  هــذا 
ملشكلتي، لكن عــدداً  من زمائي ال يعرفون كثيراً عنه وال 
يستخدمونه حلل مشاكلهم وهذا ما استنتجته من حديثي 

معهم”.
وتشير املنشورات الصادرة عن دائرة شؤون الطلبة في 
اجلامعة إلى أن ملف آراء الدارسني شكاواهم هو إجراء مت 
استحداثه مع بداية الفصل األول من العام 2007/2006 
املطردة  والزيادة  اجلامعة  رقعة  اتساع  واقــع  من  انطاقاً 
في أعــداد الــدارســني، ومــا يفرضه هــذا الــواقــع من حتديات 
وكذلك  املختلفة،  وطواقمها  اجلامعة  على  ومسؤوليات 
اإلجــراء من اجلامعة لتيسير  الدارسني، وقد جاء هذا  على 
احلقوق  واقــع  ضمن  معاماتهم  وتسهيل  الــدارســني  أمــور 
الواجبات، ومن خال القنوات الرسمية والتسلسل اإلداري 
السليم، وعبر آلية يتوخى فيها اجلودة والشفافية املطلقة. 
الـــدارســـة شيماء  تــقــف  الــــدارس مصطفى،  إلـــى جــانــب 
إمكانية  بوجود  معرفتها  حــول  االستفسار  ولــدى  جمال، 
لــتــقــدمي شــكــوى تــظــلّــم قــد يــقــع عــلــى الـــــدارس فــي اجلــانــب 
أو اإلداري، تقول »إنها ال تعرف كثيراً  املالي  أو  األكادميي 
رغــم وجــودهــا في  الــنــظــام ولــم تستخدمه مطلقاً  هــذا  عــن 

اجلامعة منذ ثاث سنوات«.
الــدارس أحمد حامد حسن طبيل  أكــد  وفــي قطاع غــزة، 
من منطقة شمال غزة التعليمية، أنه لم يسمع عن برنامج 
“كل ما أعرفه  شكاوى الدارسني املفعل في اجلامعة، وقال 
أنه بإمكان أي دارس أن يتوجه إلى قسم شؤون الدارسني 
فــإن وجــود نظام  أيــه حــال،  ويــقــدم شــكــواه كتابيا، وعلى 
الدارس باألمان والعدل  شكاوى فعال من شأنه أن يشعر 

والثقة أكثر باجلامعة”.
أما الدارس فادي عبد الرؤوف حلس امللتحق ببرنامج 
اخلدمة االجتماعية، فيقول عن برنامج الشكاوى “سمعت 
تستجيب  وعندما  أستخدمه  لم  ولكن  البرنامج،  هــذا  عن 
وشفافية  موضوعية  بكل  املشكات  وحتل  اجلامعة  إدارة 

فسيكون لذلك األثر الطيب في نفوس الدارسني”..
ال  “أنا  فقالت:  الله،  عبد  العزير  عبد  هبة  الــدارســة  أمــا 
أعرف إذا كان هناك نظام شكاوى أم ال ألنني لم أواجه أي 
إلى  فسأتوجه  مشكلة،  أي  واجهت  حال  في  ولكن  مشكلة، 
في  يساعدوني  لكي  الطلبة  شــؤون  وقسم  الطلبة  مجلس 

حلها”.
الـــــدارس إيــــاد مــحــمــد عــلــي زواهــــــرة، يـــقـــول: “تقدمت 
خال  من  حاً  تتطلب  وكانت  الطلبة  شــؤون  عبر  بشكوى 
وأبلغت  استدعيت  يومني  وبعد  التعليمية،  املنطقة  مدير 
بحل األمر، ولدي صديق طالب تعرض ملشكلة بعد خروجه 
من السجن وتقدم بطلب إلى اجلامعة لشرح شكواه وبعد 
ذلك مت ترتيب موعد له مع مدير املنطقة التعليمية وحلت 
يتقدمون  الـــدارســـني  مــن  كــثــيــراً  أن  أســمــع  وأنـــا  مشكلته، 
بنجاعة  قضاياهم  وتعالج  اجلامعة،  إدارة  إلــى  بشكاوى 

ومهنية”.
إدارة  تخصص  مــن  سيف  شــادي  الـــدارس  يختلف  وال 
وريادة واقتصاد سنة رابعة، من منطقة اخلليل التعليمية 
“خال دراســتــي واجهتني  قــائــا:  الــســابــقــني،  مــع زمــائــه 
مشكلة فتوجهت إلى قسم شؤون الطلبة وتقدمت بشكوى 
الشكوى  سيتابعون  بأنهم  أفــادونــي  بدورهم  وهــم  هناك، 
حــســب الــقــوانــني واألنــظــمــة املتبعة فــي اجلــامــعــة، وفــعــاً 
املنطقة  إدارة  إلــى  توصيات  ورفعت  حتقيق  جلنة  شكلت 
واتخذ القرار الازم، أنا أرى أن نظام الشكاوي في اجلامعة 
ينظر إلى شكاوي الدارسني بطريقة سريعة وجدية مطلقة.
وحــســب الــنــشــرات الـــصـــادرة عــن شـــؤون الــطــلــبــة فــإن 
الهدف من نظام الشكاوى هو ضبط ومتابعة آراء الدارسني 
وشكواهم ومتابعتها، والعمل على حتقيق متطلباتهم وحل 

دارسو "القدس املفتوحة" ال يعرفون كثيرًا عنه

شؤون الطلبة: نظام الشكاوى فاعل وميكن أن يستفيد منه الدارسون بشكل أكبر في حل مشكالتهم
الدراسية،  التعليمية واملراكز  املناطق  مشكاتهم في جميع 
مبا يحقق مصلحتهم، وهي الهدف األسمى للجامعة، حيث 
يجري ذلك ضمن إطار منظم ووفقا لألسس واملناهج العلمية 

السليمة التي تنسجم مع الواقع األكادميي للجامعة.

دارسو منطقة نابلس التعليمية 
األكثر وعيا بنظام الشكاوى

وفي منطقة نابلس التعليمية التي ُيعد دارسوها األكثر 
وعــيــا بــهــذا الــنــظــام حــســب إحــصــائــيــات الــشــكــاوى املقدمة 
رئيس  يقول  الطلبة.  شــؤون  دائــرة  لدى  والتقارير  فصليا 
نظام  إن  ذوقــــان  حـــازم  املنطقة  فــي  الطلبة  شـــؤون  قــســم 
الشكاوى  صندوق  األولــى  طريقتني:  عبر  مفعل  الشكاوى 
املوجود في ساحة اجلامعة بشكل ظاهري بحث يستطيع 
الدارس كتابة الشكوى باسمه الواضح والصريح أو مدون 
املنطقة ومساعديه  مدير  الشكوى عن طريق  اسم وتعالج 
ويــحــتــفــظ  تــخــصــصــه،  حــســب  كـــل  واألكــــادميــــي  اإلداري 
بــالــشــكــاوى كــافــة لـــدى قــســم شــــؤون الــطــلــبــة. والــطــريــقــة 
الثانية من خال احلضور مباشرة إلى قسم شؤون الطلبة 
وعبر  املنطقة  في  الطلبة  احتــاد  مجلس  مع  بالتنسيق  أو 
املتبعة،  اآلليات  وضمن  اجلامعة  قبل  من  املعتمد  النموذج 
الشكاوى. وهناك تقارير  الباحث االجتماعي  بحيث يتابع 
اجلامعة  ورئــاســة  الطلبة  شـــؤون  دائــــرة  لــوضــع  دوريــــة 
بصورة الشكاوى التي رفعت وحلت داخل املنطقة أو التي 

حتولتإلى الدائرة والرئاسة ملتابعتها.

مديرو املناطق وأقسام شؤون الطلبة 
يتحدثون عن البرنامج

عبد  خالد  د.  التعليمية  غــزة  شمال  منطقة  مدير  يــرى 
الدامي، أن نظام الشكاوى حضاري ويوفر للجامعة تغذية 
راجعة متكننا من وضع احللول العامة بناًء على املشكات 
الدارسون، كما انه يزيد  اجلزئية واملقترحات التي يقدمها 
من ثقة الدارس باجلامعة وانتمائه اليها، ويتيح له أيضاً 

املساهمة واملشاركة في صنع القرار.
الهدف  مــا  حــد  إلــى  يحقق  الــشــكــاوى  “نظام  وأضــــاف: 
املرجو منه، ألن غاية اجلامعة باألساس هي تقدمي خدمة 
تعليمية نوعية ومميزة والوصول إلى ذلك يتطلب التعرف 
على آراء واقتراحات ومشكات تؤثر على مستقبل اخلدمة 
وذلك من الدارس، وهذا من شأنه االرتقاء بجودة اخلدمات 
يواجه  النظام  هــذا  لكن  اجلامعة،  تقدمها  التي  التعليمية 
الدارسني بهذه اخلدمة على بوابة  أبرزها عدم علم  عقبات 
شؤون  زاويــة  داخل  لوجودها  نظراً  االلكترونية  اجلامعة 
إلى  يدخلون  ال  الدارسني  معظم  فإن  الغالب  وفي  الطاب، 

هذه الزاوية”.
أما مدير منطقة غزة التعليمية د. زياد علي اجلرجاوي، 
بعض  حتققت  خاله  مــن  نبياً  هــدفــاً  للبرنامج  أن  فيرى 
النتائج التي لم تكن لتتحقق من دونه، فقد طرح الدارسون 
بعض االستفسارات اخلاصة بآلية توزيع املنح الطابية؛ 
حيث اعتقد بعضهم أن املنح توزع بطريقة غير موضوعية، 
األكادميي،  بالعبء  اخلاصة  املشكات  بعض  طرحت  كما 
وتسجيل الــدارســني فــي املــقــررات وخــصــوصــاً مــن جتــاوز 
عبئهم الدراسي 22 ساعة، وقد تغيرت وجهات نظر هؤالء 
جهات  من  الشافي  والــرد  اإلجــابــة  تلقوا  أن  بعد  الــدارســني 

االختصاص.
د.  التعليمية  طوباس  منطقة  مدير  ذلك،  في  ويشاركه 
نضال عبد الغفور، الذي يرى أن نظام شكاوى الدارسني قد 
تطور بتطور اجلامعة من خال عمل دائرة شؤون الطلبة 
السنوات  في  النظام  هــذا  خضع  حيث  عليه،  تشرف  التي 
الشاملة، فأصبحت هناك  إدارة اجلودة  األخيرة إلجــراءات 
إجــراءات ومنــاذج موحدة تنظم عمل هذا النظام في جميع 
مناطق اجلامعة ومراكزها الدراسية، كما جرت أيضا أمتتة 
األخــرى  وعملياتها  اجلامعة  بأنظمة  أســـوة  الــنــظــام،  هــذا 
أمــام  املــجــال  وأتـــاح  مــن مرونته،  زاد  الــذي  األمــر  املختلفة، 
شــاؤوا  وقتما  النظام  هــذا  استخدام  من  املستفيدين  جميع 
أو ولي  أو اخلريج،  الــدارس  بإمكان  وحيثما كانوا، فصار 
األمر، متابعة قضيته أو مشكلته بشكل وجاهي أو كتابة أو 

من خال الهاتف أو الكترونيا،.
في السياق ذاته، قال مدير منطقة اخلليل التعليمية د. 
الشكاوى ميتاز بشفافيه ووضوح  إن نظام  نعمان عمرو، 
النظام،  هــذا  ولتعزيز  اآلخــر،  وتقبل  املختلفة  القضايا  في 

فإنني أرى أن تقدم مقترحات إيجابية حتقق تطور اجلامعة 
في هذا املجال، والعمل على زيادة التشبيك والتكاتف بهدف 
في  واملــســاواة  الــعــدل  على  القائم  األســـرى  النظام  تعزيز 
احلرم اجلامعي، وإبراز العاقات املتميزة للمجتمع احمللي 

كنقاط قوة متتاز بها عن سائر املؤسسات املجتمعية.
كما يرى رئيس قسم شؤون الدارسني في منطقة اخلليل 
التعليمية أ. وسام األطرش، أن نظام الشكاوى في اجلامعة 
هو من أهم الوسائل التي من خالها نصنع املصداقية بني 
أن  للطلبة  أن نبني  إننا استطعنا  الدارسني واإلدارة، حيث 
صغيرة  كل  في  يطبق  نظام  وهناك  القانون  حتت  اجلميع 

وكبيرة داخل اجلامعة.

شاهني: يجب التعريف أكثر بالنظام 
ألنه يحقق مصالح اجلميع

من جانبه، قال عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس 
مرت  الــذي  الشكاوى  نظام  إن  شاهني،  محمد  د.  املفتوحة 
عليه عدة سنوات، وبعد أن أقر من مجلس اجلامعة، يهدف 
إلى  الــوصــول  مــن  املفتوح  التعليم  فــي  الـــدارس  إلــى متكني 
أعلى مستويات الهرم اإلداري، ليتعرف من خاله على ما 

له وما عليه.
وأضاف أن النظام يهدف إلى تفريغ انفعاالت الدارسني 
التواصل اإليجابي بني  ومعاجلة مشاكلهم ويعد نوعا من 
الدارس واملسؤول بشكل موحد في مختلف مناطق اجلامعة 
التعليمية، ولكن مشكلة إشهار النظام واإلعان عنه شهدا 
يعد  لم  الشكاوى  صندوق  الن  املناطق،  بعض  في  تراجعا 
من  معاجلته،  يجب  أمــر  وهــذا  املناطق  جميع  في  مــوجــودا 
خال طرق التواصل مع الدارسني عبر البوابة االلكترونية 

أو عبر النشاطات أو اإلعانات في املنطقة التعليمية.
وبني شاهني أن آلية عمل برنامج الشكاوى تعتمد على 
قيام الدارس بإباغ موظف قسم شؤون الطلبة في منطقته 
الطرق  بــإحــدى  بالشكوى  الــدراســي  مــركــزه  أو  التعليمية 
البريد  أو  الفاكس  أو  الهاتف  عبر  أو  الــزيــارة  إمــا  التالية، 

االلكتروني.
ـــدارســـني مت  ـــى أن نــظــام شـــكـــاوى ال وأشـــــار شــاهــني إل
استحداث من أجل الدارسني وللحفاظ على حقوقهم وتوفير 
الشفافية  واقــع  ضمن  السليم،  الدميقراطي  واجلــو  البيئة 
التردد في ممارسه  الــدارس عدم  لذا يتوجب على  الكاملة. 
أو  قــد غــن  أن حقه  مــا شعر  إذا  بــشــكــواه  الــتــقــدم  فــي  حقه 
انتقص منه، وعنوانه هو قسم شؤون الطلبة في منطقتهم 
حسب النظام، باملقابل عليه أن يتعامل مع ملف الشكاوى 
به  اخلــاصــة  والــواجــبــات  احلــقــوق  إلحــقــاق  أداة  باعتباره 

وليس منبرا إللقاء التهم جزافا.
وأشــــــار شـــاهـــني إلــــى طــبــيــعــة وجـــــود مــشــكــات لــدى 
يتمثل معظمها في عدم  الدارسني في اجلامعة بشكل عام، 
بحقوقه  املتعلقة  والقوانني  األنظمة  على  الـــدارس  إطــاع 
عــلــمــه بنظام  عـــدم  فــي اجلــامــعــة، ومـــن بينها  ــاتــه  وواجــب

الــشــكــاوى، وأبـــرز املــشــاكــل الــتــي تــردنــا سببها األســاســي 
نقص املعلومة عند الدارس، واملشكلة األخرى في برنامج 
شكاوى الدارسني هي وجود مشكلة ثقافية لدى الدارسني 
الــدارســني  مــن  فالكثير  ومفهومها،  الــشــكــوى  أهمية  حــول 

يعتبرون الشكاوى غير مجدية وهذا غير صحيح.
يوصل  اجلامعة  في  الشكاوى  نظام  أن  شاهني،  وأكــد 
وهو  اجلامعة  فــي  اإلداريــــة  السلسلة  أعــلــى  إلــى  الشكوى 
نظام متطور بشكل كبير، ويعمل ضمن آلية حتفظ للدارس 
أعلى  إلــى  الــوصــول  يستطيع  والـــدارس  كامل،  بشكل  حقه 
الهرم وإلى اجلهة صاحبة العاقة عبر النظام إذا لم تعالج 
خال  ومن  املشتكي،  للدارس  ووافيا  شافيا  ردا  يعتبر  مبا 

مجلس الطلبة إلى دائرة شؤون الطلبة.
الدارسني  شؤون  أقسام  على  “يتوجب  أنه  إلى  وأشــار 
الدارسني اجلدد والقدامى  بداية كل عام دراسي إطاع  في 
أيضا على آليات هذا النظام وخدماته عبر وسائل اإلعان 
أن يكونوا على  الدارسني أيضا  والتواصل املختلفة، وعلى 
حلل  وجــد  الــنــظــام  أن  قناعة  على  باألنظمة  واطـــاع  علم 
فيه  تتفرد  النظام  وهــذا  صــوريــة،  قضية  وليس  مشاكلهم 
وتتميز به جامعة القدس املفتوحة على حد علمنا ومعرفتنا 
في البيئة احمللية واملجاورة، ويعطي الدارسني في اجلامعة 

فرصة ال تتوافر لغيرهم في كثير من مؤسسات التعليم”.
وحمل شاهني مسؤولية عدم املعرفة بالنظام ملكونات 
ومجالس  الطلبة  شؤون  أقسام  خاصة  التعليمية  املناطق 
عليها  نــص  التي  اإلجــــراءات  تسلسل  مــع  التعامل  الطلبة 
نظام شكاوى الدارسني كما وردت في اإلجراءات والنماذج 
مكونات  قبل  مــن  التعليمية  املناطق  على  كتابيا  املعممة 
اإلدارة العليا للمنطقة التعليمية، ألن العاقة بني الدارس 
الذي  الطلبة  النظام متر عبر قسم شؤون  واإلدارة في هذا 
رئاسة  لــوحــدات  وليس  التعليمية  للمنطقة  إداريـــا  يتبع 
من  فإن  سليم،  تسلسل  فيها  العاقة  كانت  وإذا  اجلامعة، 
شأن هذا أن يجعل األمــور أكثر فاعلية وأكثر مــردودا على 
فردية  سواء  والدارسني  املنطقة  إدارة  بني  العاقة  طبيعة 
الدارسني  لــدى  الرضى  درجــة  على  وبالتالي  جماعية،  أو 
إيجابا على  لهم، والــذي ينعكس  املقدمة  وجــودة اخلدمات 
التعليمية  العملية  واستمرارية  الطابي  اجلسم  استقرار 

في أجواء تربوية وأكادميية سليمة ومنتجة. 
وأضـــاف شــاهــني: أنــاشــد الــدارســني االطـــاع على نظام 
الــشــكــاوى عــبــر الــنــشــرات املــطــبــوعــة أو صــفــحــة اجلــامــعــة 
اإللكترونية أو التوجه مباشرة إلى قسم شؤون الطلبة، كل 
الدراسي، والتعامل مع هذا  أو مركزه  التعليمية  في منطقته 
الطرق  أقصر  هو  النظام  فهذا  ومسؤولية،  بإيجابية  النظام 
من  يواجههم  أن  ميكن  ما  ملعاجلة  وشفافية  فاعلية  وأكثرها 
مشكات أو شعور بأي انتقاص من حقوقهم، مع ضرورة أن 
يرافق ذلك اطاعهم على كل األنظمة والقوانني واللوائح التي 
أكادميية  أكانت  ســواء  التعليمية  ومسيرتهم  حياتهم  تنظم 
فيقوموا  عليهم،  ومــا  لهم  مــا  ليعرفوا  إداريــــة،  أم  مالية  أم 

بواجباتهم ويطالبوا بحقوقهم بطريقة مهنية وسليمة. 
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أعضاء هيئة التحرير
أ. د. حسن السلوادي                د. محمد شاهني                أ. عودة مشارقة

تدقيق لغوي اإلشراف العام
أ. د. حسن السلوادي أ. لوسي حشمة

الجــامـعــة فــــي صـــــور

رئيس مجلس األمناء م. عدنان سمارة ورئيس ديوان الرئاسة د. حسني األعرج)يسارًا( ومحافظ اخلليل كامل حميد )ميينًا( يقصون شريط 
افتتاح مؤمتر ومهرجان التراث الثالث الذي نظمته اجلامعة في منطقة اخلليل التعليمية.

أ.د. عــمــرو ومــســاعــد الــرئــيــس لــشــؤون تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 
مخلوف  شادية  أ.  اجلــودة  ومديرة  الهودلي  م.عماد  واالتــصــاالت 
ومدير مركز التعليم املفتوح أ. محمد أبو معيلق )يسارا( ورئيس 
م.  واالتــصــاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مركز  فــي  التدريب  قسم 
معرض  فــي  اجلامعة  مشاركة  خــالل  )ميــيــنــًا(  حــوامــدة  محمود 

اكسبوتك 2011.

رئيس اجلامعة: أ.د. يونس عمرو ونائب الرئيس للشؤون األكادميية أ.د. سفيان 
د.  الطلبة  وعميد شؤون  د. عصام خليل  املالية  للشؤون  الرئيس  ونائب  كمال 
محمد شاهني في صورة جماعية مع فريق "لنتخطى احلدود" البريطاني الذي 

زار اجلامعة ولعب مباراة مع فريقها.

مشهد من مسرحية "جمعية أبو خضر " التي عرضت في منطقة 
اخلليل التعليمية على هامش مهرجان الزيتون األول.

فرقة فنية تقدم عرضًا خالل 
مهرجان التراث الثالث.

مهرجان  اختتام  خــالل  اشتية  محفوظة  املواطنة  تكرمي 
حيث  الــتــعــلــيــمــيــة،  اخلــلــيــل  منطقة  فــي  األول  الــزيــتــون 
وهــي حتتضن شجرة  املواطنة من خــالل صــورة  اشتهرت  
زيتون اقتلعها االحتالل في قريتها سالم مبحافظة نابلس.

والـــرئـــيـــس  عــــمــــرو  يــــونــــس  أ.د. 
الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة االتــصــاالت 
الــســيــد عــمــار الــعــكــر خـــالل لقاء 
ــــني اجلـــامـــعـــة  بـــحـــث الــــتــــعــــاون ب

واملجموعة. 


