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رســــالة مجلــــــــس األمنـــــــاء
 Board of Trustees' Message

كلمة رئيس مجلس األمناء المهندس عدنان سمارة
ـــاط  ـــي أوس ـــا ف ـــى تحقيقه ـــعى إل ـــي تس ـــداف الت ـــة واأله ـــة والقومي ـــالتها الوطني ـــن رس ـــًا م انطالق
ــى  ــا علـ ــتها وطواقمهـ ــع رئاسـ ــم مـ ــا وبالتناغـ ــس أمنائهـ ــد دأب مجلـ ــطيني فقـ ــعب الفلسـ الشـ
دعـــم ومســـاندة النشـــاطات األكاديميـــة واإلداريـــة نحـــو تعميـــق االنتمـــاء الوطنـــي الفلســـطيني 
ـــة  ـــعبها، عصي ـــود ش ـــا وصم ـــا وحضارته ـــة بهويته ـــطين التاريخي ـــل فلس ـــي، ولتظ ـــي العرب والقوم
علـــى الكســـر، ويبقـــى الشـــعب الفلســـطيني رافعـــًا رأســـه عاليـــًا معتـــزًا بعدالـــة قضيتـــة، ســـاعيًا 
ـــة  ـــيادة الكامل ـــي والس ـــتقالله الوطن ـــة واس ـــاز حريت ـــه وإنج ـــل حقوق ـــى ني ـــرار عل ـــة وإص ـــكل عزيم ب

كباقـــي شـــعوب المعمـــورة.

ــعب  ــاء الشـ ــة ألبنـ ــات الجامعـ ــن خدمـ ــدٍ مـ ــم مزيـ ــى تقديـ ــة إلـ ــاء الجامعـ ــع مجلـــس أمنـ يتطلـ
الفلســـطيني أينمـــا كانـــوا وحلـــوّا، إنهـــا جامعـــة منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية جامعـــة الفقـــراء 
ـــرص  ـــت ف ـــن، فأتاح ـــاء الوط ـــي رج ـــا ف ـــرة فروعه ـــرأة، المنتش ـــى والم ـــرى والجرح ـــهداء واألس والش
التعليـــم الجامعـــي للمئـــات مـــن أبنائهـــا وبناتهـــا، والعامليـــن والموظفيـــن فـــي كل القطاعـــات 
ـــدس،  ـــطيني المق ـــم الفلس ـــات الحل ـــطينيات، حارس ـــاوات الفلس ـــة الخنس ـــا جامع ـــات، إنه والمؤسس
ـــاء الوطنـــي، وعلـــى مختلـــف الصعـــد والمســـتويات. وفيهـــا تخـــرج اآلاللـــف ممـــن يســـهمون فـــي البن

ــاء اعتـــزازه بالمســـتوى المتطـــور الـــذي وصلـــت إليـــه الجامعـــة فـــي  وإذ يســـجل مجلـــس األمنـ
الجوانـــب األكاديميـــة واإلداريـــة، فإنـــه يـــرى فيهـــا طموحـــًا فلســـطينيًا للبنـــاء المؤسســـي بمـــا يشـــد 
ـــت  ـــة للمرابطـــة فـــي بي ـــر والصمـــود واإلراده الصلب ـــم الصب ـــال القادمـــة ويعززهـــا بقي مـــن أزر األجي
المقـــدس وأكنافـــه، ومـــا تماســـك أســـرة الجامعـــة برئاســـتها وطواقمهـــا األكاديميـــة واإلداريـــة 
ـــى انتمائهـــم والتفافهـــم حولهـــا،  ـــل دامـــغ عل ـــة القطـــري إال دلي ـــن بمجلـــس الطلب وطلبتهـــا ممثلي

ـــطيني. ـــعبنا الفلس ـــات ش ـــق تطلع ـــي بتحقي ـــهام الحقيق ـــى اإلس ـــا عل ـــًا بقدرته ـــًا عالي وإيمان

لهـــذا عـــززت الجامعـــة برامجهـــا وتخصصاتهـــا األكاديميـــة وافتتحـــت برامـــج الدراســـات العليـــا 
ــة،  ــات إضافيـ ــه موازنـ ــز البحـــث العلمـــي وخصصـــت لـ ــا أســـهمت فـــي تعزيـ ــتير(، كمـ )الماجسـ
ـــة،  ـــة القـــدس التعليمي ـــم، وأنشـــأت فضائي ـــة فـــي اإلدارة والتعلي ـــا الحديث وطـــوّرت مـــن التكنولوجي
وكليـــة اإلعـــالم الجديـــد علـــى أمـــل مزيـــد مـــن عمليـــات التحديـــث والتطويـــر التـــي تلبـــي احتياجـــات 

الشـــعب الفلســـطيني وســـوقه المحليـــة.

ـــاء يتوجـــه بالتحيـــة والتقديـــر لرئاســـة الجامعـــة  وبمناســـبة صـــدور هـــذا الكتيـــب فـــإن مجلـــس األمن
ـــوا  ـــن قدم ـــكل الذي ـــم ل ـــكر العظي ـــدي الش ـــرام، ويس ـــا الك ـــي وطلبته ـــا اإلداري واألكاديم وطاقمه
ومـــا زالـــوا  يقدمـــون الدعـــم المالـــي والمعنـــوي لهـــا، وخاصـــة أبنيتهـــا الجامعيـــة المتخصصـــة، 
ويخـــص بالشـــكر لجـــان أصدقـــاء الجامعـــة فـــي كافـــة المحافظـــات الفلســـطينية فـــي الضفـــة 
الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، مؤكديـــن للجميـــع أن مجلـــس األمنـــاء ســـيواصل المســـيرة لرفعـــة هـــذا 
الصـــرح التعليمـــي الشـــامخ، ومعـــًا  نصنـــع تاريخنـــا ونصـــون تراثنـــا، ونبنـــي مؤسســـاتنا ركائـــز 

دولتنـــا الفلســـطينية القادمـــة وعاصمتهـــا القـــدس الشـــريف.
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رســـــــــالة رئيـــــس الجــــامعـــــة
 University President's Message

كلمة رئيس الجامعة األستاذ الدكتور يونس عمرو

ولإلنجاز مقدمات...

ــدروس  ــتخالص الـ ــذ، واسـ ــن التنفيـ ــع األدوار، وحسـ ــي توزيـ ــة فـ ــليم، والتكامليـ ــط السـ التخطيـ
والعبـــر، وتعزيـــز روح االنتمـــاء، ســـمات أساســـية يجـــب توافرهـــا فـــي أي منظومـــة تســـعى إلـــى 

تحقيـــق النجـــاح ومراكمـــة اإلنجـــاز.

ــة  ــخرة لمصلحـ ــة مسـ ــدرات الفرديـ ــأن القـ ــن بـ ــة نؤمـ ــدس المفتوحـ ــة القـ ــي جامعـ ــا فـ ولعلنـ
الجماعـــة، كمـــا أن توفيـــر بيئـــة عمـــل مالئمـــة للفـــرد ومالمســـة احتياجاتـــه مـــن شـــأنها أن ترتقـــي 

بالمنظومـــة وتضعهـــا حتمـــًا علـــى ســـكة التقـــدم واالزدهـــار.

ومـــن هـــذا المنطـــق، ســـعينا دومـــًا إلـــى خلـــق تـــوازن مـــدروس بيـــن مصلحـــة الجماعـــة واحتياجـــات 
ــزة علـــى المســـتويات األكاديميـــة  الفـــرد الالزمـــة لتعزيـــز اإلنتاجيـــة، فكانـــت النتائـــج متميـ
ـــًا  ـــح جنوب ـــن رف ـــن )م ـــات الوط ـــي محافظ ـــا ف ـــداد فروعه ـــة وامت ـــار الجامع ـــم انتش ـــة. فرغ واإلداري
ـــي  ـــا ف ـــرر منه ـــات وتح ـــي محط ـــة ف ـــزم المركزي ـــًا الت ـــًا متبع ـــًا إداري ـــإن نظام ـــمااًل( ف ـــن ش ـــى جني حت
ـــات التـــي  ـــر مـــن المعوقـــات والتحدي ـــى كثي أخـــرى، أتـــى بإنجـــازات عديـــدة وأســـهم فـــي التغلـــب عل
ـــى أحـــدث أســـاليب التدريـــس  ـــم المدمـــج المســـتندة إل ـــا نحـــو نشـــر فلســـفة التعلي اعترضـــت طريقن

ـــة. ـــائط التكنولوجي ـــة والوس ـــرات الوجاهي ـــن المحاض ـــع بي ـــى الجم ـــة عل ـــة القائم العصري

هـــذه الفلســـفة التعليميـــة مكنـــت فئـــات محرومـــة مـــن إكمـــال تعليمهـــا، منهـــا األســـرى المحـــررون، 
والنســـاء المتزوجـــات، وكبـــار الســـن، ثـــم عـــززت مـــن فـــرص التعليـــم مـــدى الحيـــاة، وتمكنـــت 
ـــة  ـــة ودولي ـــل عربي ـــي محاف ـــى األرض، لتزهـــو ف ـــازات ملموســـة عل ـــق إنج ـــة أيضـــًا مـــن تحقي الجامع
ـــة  ـــابقات عربي ـــي مس ـــة ف ـــات متقدم ـــوا درج ـــا أن يحقق ـــتطيع أبناؤه ـــة، ويس ـــز عالمي ـــوز بجوائ وتف

ـــة. ودولي

نســـعى فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة إلـــى بنـــاء أواصـــر التعـــاون والتشـــبيك مـــع مؤسســـات 
ـــم  ـــج، وتدع ـــم المدم ـــرص التعلي ـــن ف ـــزز م ـــة تع ـــة مهني ـــة علمي ـــرس منظوم ـــة، لغ ـــع كاف المجتم
ـــل  ـــق تأهي ـــن طري ـــي ع ـــي والمؤسس ـــاء المجتمع ـــرة البن ـــخ فك ـــاة، وترس ـــدى الحي ـــم م ـــد التعلي قواع
الفـــرد أكاديميـــًا وفكريـــًا ومجتمعيـــًا، وإكســـابه المهـــارات الالزمـــة التـــي تســـاعده علـــى تلبيـــة 
احتياجـــات العصـــر، ولذلـــك نحـــاول دومـــًا التســـلح بأحـــدث أســـاليب االتصـــال والتواصـــل التـــي 
ـــى  ـــكل جوانبهـــا، والمحافظـــة عل ـــة ب ـــي التنمي ـــا مـــن المســـاهمة مـــع مؤسســـات المجتمـــع ف تمكنن
ـــة. ـــة والمهني ـــة واألخالقي ـــة والروحي ـــم األكاديمي ـــن بالقي ـــة، ملتزمي ـــة والحضاري ـــات الفكري الموروث

نحـــاول مـــن خـــالل هـــذا التقريـــر الســـنوي أن نســـلط الضـــوء علـــى الـــدور الريـــادي لدوائـــر الجامعـــة 
ـــوات  ـــدم بخط ـــة تتق ـــددًا أن الجامع ـــد مج ـــًا، لنؤك ـــًا ومجتمعي ـــًا وإداري ـــا أكاديمي ـــا وكلياته ومراكزه
ـــا  ـــإن أصبن ـــا، ف ـــا اجتهدن ـــون بأنن ـــن موقن ـــدة. نح ـــرة واح ـــل كأس ـــالل العم ـــن خ ـــخة م ـــة راس ثابت

ـــر. ـــا أج ـــا فلن ـــران وإن أخطأن ـــا أج فلن
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نبذة عن دائرة العالقات العامة:

ـــا  ـــا عريًق ـــا علميًّ ـــن، وصرحً ـــي الوط ـــات ف ـــم الجامع ـــدى أه ـــة إح ـــدس المفتوح ـــة الق ـــت جامع أضح
ورافـــدًا حقيقيًّـــا للوطـــن علـــى األصعـــدة كافـــة، مـــن خـــالل مـــا تقدمـــه للمجتمـــع عبـــر رســـالة 
القلـــم، مســـتفيدة مـــن امتدادهـــا فـــي أرجـــاء الوطـــن، ومـــن عـــدد الطلبـــة المنتســـبين لكافـــة 
فروعهـــا. لهـــذا، كان ال بـــد أن تنشـــئ عالقـــات عامـــة مـــع المجتمـــع وجمهـــور الطلبـــة ذاتـــه، 
تهـــدف إلـــى إعالمهـــم بالـــدور الـــذي تقـــوم بـــه الجامعـــة، وتســـتأنس بآرائهـــم فيمـــا يمكـــن عملـــه 
ـــة  ـــح األهمي ـــا تتض ـــن هن ـــة، وم ـــة وطني ـــكيل رافع ـــهم بتش ـــا يس ـــة، م ـــع الجامع ـــب م ـــى جن ـــًا إل جنبً
القصـــوى لقســـم العالقـــات الداخليـــة متصـــاًل ومتفاعـــاًل مـــع رســـالة الجامعـــة والمجتمـــع بكافـــة 
ـــكيل  ـــالل تش ـــن خ ـــة م ـــعى الجامع ـــمية، وتس ـــر الرس ـــمية وغي ـــاته الرس ـــه ومؤسس ـــرائحه وفئات ش
 النســـيج االجتماعـــي والحضـــاري لترســـيخ عالقـــات قويـــة عمقهـــا االنتمـــاء والثقـــة المتبادلـــة. 

تتولـــى الدائـــرة تنفيـــذ السياســـات ذات الصلـــة بفلســـفة الجامعـــة وارتباطهـــا بجمهـــور 
وفروعهـــا  الجامعـــة  رئاســـة  بيـــن  الصلـــة  توثيـــق  فـــي  وتتلخـــص  والمجتمـــع،  الطلبـــة 
الموزعـــة علـــى أكثـــر مـــن 22 فرعًـــا، لتنميـــة الثقـــة وتحقيـــق التعـــاون. ويتولـــى القســـم 
النمطيـــة  الحالـــة  عـــن  خروجًـــا  عليـــه،  يكـــون  أن  يجـــب  لمـــا  الواقـــع  صياغـــة  إعـــادة 
وترفيهيـــة.  وفنيـــة،  وعلميـــة،  ثقافيـــة،  تبادليـــة؛  طالبيـــة  لقـــاءات  وعمـــل   المتبعـــة، 

ــائل  ــة، بوسـ ــة واألجنبيـ ــات المحليـ ــة بالمؤسسـ ــة الجامعـ ــق عالقـ ــى توثيـ ــرة علـ ــوم الدائـ وتقـ
ـــات، والعالقـــات  ـــى الترويـــج واالســـتقبال، واألنشـــطة والفعالي االتصـــال المتاحـــة، يقـــوم أساســـها عل
المتبادلـــة، وإقامـــة عالقات مـــع إدارات العالقات العامـــة في الجامعـــات والمؤسســـات التعليميـــة 
ــة  ــات ومتابعـ ــة عالقـ ــا، وإقامـ ــة وأهدافهـ ــة أغراض الجامعـ ــهم في خدمـ ــا يسـ ــطينية، بمـ الفلسـ
ـــم  ـــروع، يت ـــة الف ـــع كاف ـــيق م ـــطين. وبالتنس ـــي فلس ـــطة ف ـــة الناش ـــات المانح ـــع الجه ـــاالت م االتص

تجميـــع البيانـــات واإلحصـــاءات والمعلومـــات، وترتيبهـــا، وحفظهـــا.

قسم اإلعالم والمطبوعات

ـــه  ـــى للتوجي ـــات الوســـيلة المثل ـــا مجـــرد أداة لالتصـــال فحســـب، بـــل ب ـــم يعـــد اإلعـــالم فـــي عصرن ل
واإلرشـــاد، وبوصلـــة لصناعـــة الـــرأي العـــام. ومـــن هـــذا المنطلـــق، لـــم تغفـــل دائـــرة العالقـــات 
العامـــة أهميـــة اإلعـــالم لتحقيـــق أهدافهـــا كافـــة، فســـعت إلـــى تطويـــر عالقاتهـــا مـــع وســـائل 
ـــة  ـــات الدقيق ـــم المعلوم ـــى تقدي ـــة إل ـــة الرامي ـــق الشـــراكة المجتمعي ـــة، مـــن منطل اإلعـــالم المختلف

ـــوص. ـــه الخص ـــى وج ـــي عل ـــاع األكاديم ـــا، والقط ـــطيني عمومً ـــا الفلس ـــدة لمجتمعن المفي

ـــة،  ـــن كاف ـــوع الوط ـــي رب ـــر ف ـــاز تنتش ـــة بامتي ـــة أكاديمي ـــة منظوم ـــدس المفتوح ـــة الق ـــون جامع وك
ـــى  ـــة عل ـــا حريص ـــة؛ فإنه ـــع المختلف ـــات المجتم ـــم فئ ـــطينية، وتض ـــات الفلس ـــرى الجامع ـــي كب وه
ـــز  ـــا يكتن ـــى م ـــوء عل ـــليط الض ـــع، وتس ـــى المجتم ـــوح إل ـــم المفت ـــي التعلي ـــة ف ـــا الناجح ـــل تجربته نق
ـــي يقـــوم بهـــا هـــذا القســـم  ـــة. لهـــذا، تعـــددت المهـــام الت ـــة عصري ـــات تعليمي بداخلهـــا مـــن مكون

ـــا. ـــالم وأنواعه ـــائل اإلع ـــدد وس بتع
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و يمكن تقسيم أشكال العمل في قسم االعالم إلى ما يلي:

أواًل: اإلعالم اإللكتروني والمطبوع والمكتوب، ويشمل: 

ـــع 	  ـــة والتنســـيق لنشـــرها فـــي المواق ـــة ألحـــداث الجامعـــة المركزي ـــات الصحافي صياغـــة البيان
ـــة. ـــة والعربي ـــة والصحـــف والمجـــالت المحلي اإللكتروني

إصدار أجندة سنوية للجامعة لتوزيعها على مؤسسات المجتمع المحلي.	 

إصدار بروشورات تعريفية عن الجامعة ومراكزها.	 

ـــي وســـائل 	  ـــي وف ـــة اإللكترون ـــع الجامع ـــى موق ـــة لنشـــرها عل ـــر وقصـــص مكتوب ـــداد تقاري إع
ـــرة العالقـــات  ـــة. وفـــي هـــذا الســـياق، وقعـــت دائ ـــة وعربي ـــة ومطبوعـــة محلي إعـــالم إلكتروني
العامـــة مجموعـــة اتفاقيـــات لتحقيـــق هـــذا الهـــدف مـــع وســـائل إعـــالم عـــدة، باإلضافـــة 

ـــة. ـــة وعربي ـــالم محلي ـــائل إع ـــع وس ـــعة م ـــة واس ـــات إعالمي ـــبكة عالق ـــج ش ـــى نس إل

ـــام« 	  ـــة »األي ـــع صحيف ـــة وم ـــل الجامع ـــوزع داخ ـــة«، ي ـــالة الجامع ـــي »رس ـــق فصل ـــدار ملح إص
ـــة داخـــل الجامعـــة، كمـــا  ـــة واإلداري ـــى آخـــر المســـتجدات األكاديمي ـــذي يركـــز عل ـــة، ال المحلي

ـــوح. ـــم المفت ـــفة التعلي ـــل فلس ـــي ظ ـــداع ف ـــس اإلب ـــي تعك ـــاح الت ـــص النج ـــى قص ـــز عل يرك

ـــة 	  ـــى بمناقش ـــي تعن ـــة، الت ـــة التربوي ـــة الثقافي ـــنوية األكاديمي ـــع« الس ـــة »ينابي ـــدار مجل إص
ـــباب. ـــة الش ـــة فئ ـــع، وبخاص ـــم المجتم ـــة ته ـــة وأكاديمي ـــة وثقافي ـــا تربوي قضاي

ـــة 	  ـــع الجامع ـــى موق ـــة عل ـــة والثقافي ـــة األدبي ـــال الكتاب ـــي مج ـــة ف ـــاركات الطالبي ـــر المش نش
ـــة. ـــة ومطبوع ـــالم إلكتروني ـــائل إع ـــي وس ـــر ف ـــا للنش ـــاء بعضه ـــي وانتق اإللكترون

ثانيًا: اإلعالم المسموع، ويشمل:

التحضيـــر والتنســـيق إلبـــراز دور الجامعـــة عبـــر اإلذاعـــات المحليـــة مـــن خـــالل تغطيتهـــا 	 
لألحـــداث المركزيـــة.

إشـــراك خبـــراء ومختصيـــن مـــن جامعـــة القـــدس المفتوحـــة فـــي برامـــج إذاعيـــة تعنـــى 	 
بالشـــأن المجتمعـــي والتربـــوي والثقافـــي واالقتصـــادي والتقنـــي... إلـــخ.

ـــة أف أم« 	  ـــة »راي ـــر إذاع ـــر أثي ـــث عب ـــة«، ويب ـــي الجامع ـــن: األول »ف ـــن إذاعيي ـــداد برنامجي إع
مـــرة واحـــدة فـــي األســـبوع، ويركـــز الضـــوء علـــى قضايـــا أكاديميـــة ومجتمعيـــة مهمـــة، 
وبرنامـــج »نســـاء فـــي الجامعـــة« الـــذي يبـــث بالتعـــاون مـــع إذاعـــة نســـاء أف أم«. يشـــار إلـــى 
ـــة  ـــة »راي ـــع إذاع ـــياق م ـــذا الس ـــي ه ـــاون ف ـــي تع ـــت اتفاقيت ـــة وقع ـــات العام ـــرة العالق أن دائ

ـــاء أف أم”. ـــة »نس أف أم« وإذاع

ثالًثا: اإلعالم المرئي، ويشمل: 

ـــي 	  ـــا المجتمع ـــى دوره ـــوء عل ـــليط الض ـــة وتس ـــالم المرئي ـــائل اإلع ـــي وس ـــة ف ـــار الجامع إظه
ـــا( بتغطيـــة  واألكاديمـــي، وذلـــك بالتنســـيق مـــع محطـــات التلفـــزة المحليـــة والعربيـــة )أحيانً

ـــة. ـــة المركزي ـــات الجامع ـــض فعالي بع
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اإلعـــداد إلجـــراء مقابـــالت مـــع مختصيـــن وخبـــراء ومســـؤولين مـــن داخـــل الجامعـــة للحديـــث 	 
فـــي قضايـــا مجتمعيـــة عامـــة أو فـــي شـــؤون تهـــم الجامعـــة بالدرجـــة األولـــى.

إعـــداد برامـــج خاصـــة بالجامعـــة لبثهـــا عبـــر وســـائل إعـــالم عـــدة مـــن بينهـــا تلفزيـــون 	 
الجامعـــة عبـــر اإلنترنـــت »ويـــب تـــي فـــي.”

ـــفتها 	  ـــع وفلس ـــة المجتم ـــي خدم ـــا ف ـــة ودوره ـــن الجامع ـــة ع ـــة تعريفي ـــالم وثائقي ـــداد أف إع
ـــة. التعليمي

ترتيب مقابالت وحوارات للطلبة المميزين عبر التلفزة المحلية والعربية.	 
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The Continuing Years of QOU ســـــنوات من العطـــــــــاء

ا

محمد بن راشد يسلم جائزة المعلم 
العالمية إلى الفلسطينية حنان الحروب 

بتاريخ 13 آذار 2016

فداء زعيتر اختيرت من أفضل 
50  معلمًا في العالم 

اديان ايمن عقل 
البطولـــة  فـــي  األولـــى  المرتبـــة 
العربيـــة للذاكـــرة االســـتثنائية فـــي 
ــابقة  ــن مسـ ــة ضمـ ــختها الخامسـ نسـ
ـــن  ـــتوى الوط ـــى مس ـــي عل ـــذكاء العقل ال
العربـــي فـــي مجـــال حســـاب التواريـــخ 

.26/7/2016 بتاريـــخ 
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رؤية الجامعة ورسالتها وقيمها
Vision, Mission & Values

رؤية الجامعة:

ـــث  ـــع والبح ـــة المجتم ـــوح وخدم ـــي المفت ـــم الجامع ـــاالت التعلي ـــي مج ـــداع ف ـــز واإلب ـــادة والتمي الري
العلمـــي، وترســـيخ مكانـــة الجامعـــة القياديـــة فـــي بنـــاء مجتمـــع فلســـطيني قائـــم علـــى العلـــم 

والمعرفـــة.

رسالة الجامعة:

ـــل  ـــوق العم ـــي س ـــة ف ـــى المنافس ـــن عل ـــع، قادري ـــات المجتم ـــة حاج ـــن لتلبي ـــن مؤهلي ـــداد خريجي إع
المحليـــة واإلقليميـــة، واإلســـهام الفاعـــل والمتميـــز فـــي مجـــال البحـــث العلمـــي وبنـــاء القـــدرات 
ــات  ــل ممارسـ ــق أفضـ ــة وفـ ــة وتدريبيـ ــج تعليميـ ــم برامـ ــالل تقديـ ــن خـ ــرية، مـ ــة والبشـ التقنيـ
التعليـــم المفتـــوح وأســـاليب التعليـــم المدمـــج، وتعزيـــز بيئـــة البحـــث العلمـــي فـــي إطـــار مـــن 
التفاعـــل المجتمعـــي والتعـــاون والشـــراكة وتبـــادل الخبـــرات مـــع جميـــع األطـــراف المعنيـــة مـــع 

مراعـــاة أحـــدث معاييـــر الجـــودة والتميـــز.

القيم:

الريادة والتميز.	 

االنتماء الوطني والقومي.	 

ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص.	 

الحرية األكاديمية والفكرية.	 

احترام األنظمة والقوانين.	 

الشراكة المجتمعية.	 

اإلدارة بالمشاركة.	 

اإليمان بدور المرأة الريادي.	 

النزاهة والشفافية.	 

التنافسية.	 
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السيد الرئيـس محمـود عباس رئيـس دولــة فلسطين
Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine
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المهندس عدنــــــان ســــمارة رئيــــس مجلــس األمنــاء 
Eng. Adnan Samarah, Chairman of the Board of Trustees
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أ. د. يونــس عمـــرو رئيـس جامعــة القــدس المفتـوحــــة
 Prof .Younes Amr, President of Al-Quds Open University
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Board of Trustees مجلـــس األمنـــــــاء

رئيس مجلس األمناء
رئيس المجلس األعلى لإلبداع والتميز

مستشار الرئيس لإلبداع والتميز

المهندس عدنان 
سمارة           .1

نائب رئيس مجلس األمناء
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

)م.ت.ف(
رئيس دائرة التربية والتعليم العالي في )م.ت.ف(

رئيس جامعة غزة.

األستاذ الدكتور 
رياض الخضري   .2

أستاذ االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية - عضوًا األستاذ الدكتور عبد 
الفتاح أبو شكر .3
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منسق مشروع البنك الدولي لتطوير التعليم العالي / 
غزة - عضوًا

األستاذ الدكتور 
هاني نجم    .4

أستاذ الفيزياء في جامعة بيرزيت - عضوًا الدكتور عزيز 
شوابكة          .5

أستاذ مشارك
عميد كلية الزراعة والطب البيطري- جامعة النجاح 

الوطنية - عضوًا

الدكتور سليمان 
الخليل            .6

وكيل وزارة التربية والتعليم العالي )سابقًا( /غزة - عضوًا الدكتور عبد اهلل عبد 
المنعم      .7

وزير الحكم المحلي - عضوًا الدكتور حسين 
األعرج      .8

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية - كلية دار الكلمة 
الجامعية للفنون والثقافة / بيت لحم - عضوًا الدكتورة نهى خوري .9
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وزير شؤون القدس )سابقًا(
عضو المجلس الثوري لحركة فتح

مسؤول ملف القدس في حركة فتح - عضوًا

األستاذ حاتم عبد 
القادر   .10

مدير عام البنك التجاري الفلسطيني - عضوًا األستاذ عزام الشوا       .11

رئيس مجلس إدارة بنك القدس - عضوًا األستاذ أكرم عبد 
اللطيف جراب .12

رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس - 
عضوًا

األستاذ يوسف 
الدجاني      .13

رئيس جامعة القدس المفتوحة 
عضو المجلس الثوري لحركة )فتح( -عضوًا

األستاذ الدكتور 
يونس عمرو    .14

أمين سر مجلس األمناء
مساعد رئيس الجامعة للموارد المجتمعية

الدكتور عودة 
مشارقة             .15
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University Board مجلس الجامعة

رئيس الجامعة 
رئيس مجلس الجامعة األستاذ الدكتور يونس عمرو         .1

نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية األستاذ الدكتور سمير 
النجدي     .2

نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية الدكتور مروان درويش .3

نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية الدكتور عصام خليل   .4
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نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة الدكتور جهاد البطش   .5

مساعد رئيس الجامعة لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج 
مدير مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الدكتور المهندس إسالم 
عمرو   .6

مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير

  

الدكتور ماجد صبيح         .7

مساعد رئيس الجامعة لشؤون التميز واإلبداع
معارًا لوزارة الشؤون االجتماعية الدكتور إبراهيم الشاعر        .8

مساعد رئيس الجامعة لشؤون العالقات الدولية الدكتور المهندس عماد 
الهودلي  .9

أمين سر مجلس األمناء
مساعد رئيس الجامعة للموارد المجتمعية الدكتور عودة مشارقة    .10

مساعد رئيس الجامعة لشؤون المتابعة الدكتورة آالء الشخشير    .11

مساعد رئيس الجامعة لشؤون الفروع الدكتور فيصل عمر       .12
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عميد شؤون الطلبة
أمين سر مجلس الجامعة الدكتور محمد شاهين       .13

عميد القبول والتسجيل واالمتحانات الدكتور جمال ابراهيم       .14

مدير فرع رام اهلل والبيرة الدكتور رسالن محمد         .15

مدير فرع غزة األستاذ الدكتور زياد 
الجرجاوي     .16

مدير فرع نابلس األستاذ الدكتور يوسف ذياب       .17

مدير فرع خانيونس الدكتور سلمان الديراوي    .18

مدير فرع شمال غزة الدكتور محمد أبو الجبين                   .19

قائم بأعمال مدير فرع طولكرم الدكتور زياد الطنة            .20
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مدير فرع الوسطى الدكتور عماد نشوان                         .21

مدير فرع الخليل الدكتور نعمان عمرو                       .22

مدير فرع رفح الدكتور رأفت جودة                      .23

مديرة مركز خدمات العيزرية الدراسي الدكتورة إسراء أبو عياش                  .24

مدير فرع جنين الدكتور المهندس عماد نزال         .25

مدير فرع يطا الدكتور علي محمود محمد  .26

مدير فرع قلقيلية

  

الدكتور خالد القرواني          .27

مدير فرع سلفيت الدكتور باسم شلش         .28

مدير فرع دورا الدكتور تيسير أبو ساكور              .29
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مدير فرع طوباس الدكتور نضال عبد الغفور              .30

قائم بأعمال مدير فرع بيت لحم الدكتور ضيف اهلل عثمان          .31

قائم بأعمال مدير فرع أريحا الدكتور راتب أبو رحمة              .32

مديرة دائرة العالقات العامة األستاذة لوسي حشمة      .33

مدير دائرة الجودة الدكتور المهندس يوسف 
صباح   .34
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Academic Board المجلس األكاديمي

األستاذ الدكتور سمير 
النجدي    

نائب الرئيس للشؤون 
رئيسًااألكاديمية

الدكتور عبد الهادي صباح   
مساعد نائب الرئيس للشؤون 

األكاديمية
مدير مركز القياس والتقويم

نائبًا للرئيس
وأمينًا للسر

األستاذ الدكتور حسن 
السلوادي   

عميد البحث العلمي 
عضوًاوالدراسات العليا

األستاذ الدكتور هاني أبو 
عضوًاعميد كلية اآلدابالرب
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الدكتور المهندس إسالم 
عمرو      

مساعد الرئيس لشؤون 
التكنولوجيا واالنتاج

مدير مركز تكنولوجيا 
المعلومات واإلتصاالت

عضوًا

عضوًاعميد شؤون الطلبةالدكتور محمد شاهين      

عميد القبول والتسجيل الدكتور جمال إبراهيم      
عضوًاواالمتحانات

قائم بأعمال عميد كلية الدكتور مجدي زامل        
عضوًاالتربية

عميد كلية العلوم اإلدارية الدكتور عطية مصلح   
عضوًاواالقتصادية

عميد كلية التنمية االجتماعية الدكتور عماد اشتيه        
عضوًاواألسرية

عميد كلية التكنولوجيا الدكتور يوسف أبو زر  
عضوًاوالعلوم التطبيقية
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عضوًاعميد كلية الزراعةالدكتور شاهر حجة      

الدكتور المهندس يوسف 
عضوًامدير دائرة الجودةصبّاح           

عضوًامدير فرع الوسطى - غزةالدكتور عماد نشوان         

قائم بأعمال مدير مركز األستاذ بهاء ثابت           
عضوًاالتعليم المفتوح

عضوًامدير عام المكتباتاألستاذ احمد ثابت         

مدير دائرة المناهج والمقررات األستاذة رندة غنيم طوطح    
عضوًاالدراسية

عضوًارئيس مجلس الطلبة القطرياألستاذ زياد الواوي              
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Quality Board مجلس الجودة

رئيس المجلس:

األستاذ الدكتور يونس عمرو
رئيس الجامعة

األعضاء الدائمون:

األستاذ الدكتور سمير النجدي

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية        

 

الدكتور مروان درويش

 نائب الرئيس للشؤون اإلدارية     
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الدكتور عصام خليل
نائب الرئيس للشؤون المالية      

الدكتور جهاد البطش
نائب الرئيس لشؤون قطاع غزة

الدكتور المهندس يوسف صباح
مدير دائرة الجودة )أمينًا للسر( 

الدكتور المهندس إسالم عمرو
مساعد الرئيس لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج

مدير مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الدكتورة آالء الشخشير
مساعد الرئيس لشؤون المتابعة 

الدكتور محمد شاهين
عميد شؤون الطلبة

األستاذ جاسر خليل

مدير دائرة التخطيط
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األعضاء الدوريون )الدورة الثانية 2015-2017):

الدكتور محمد أبو الجبين

 مدير فرع شمال غزة       

األستاذ محمود حوامدة

مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

األستاذ بهاء ثابت

 قائم بأعمال مدير مركز التعليم المفتوح

األستاذ محمد كساب

رئيس مجلس الطلبة في فرع قلقيلية

)ممثاًل عن قطاع الطلبة(  
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 Vice Presidents نواب الرئيس 

الدكتور مروان درويش
نائب الرئيس للشؤون اإلدارية 

الدكتور جهاد البطش
نائب الرئيس لشؤون قطاع غزة

األستاذ الدكتور سمير النجدي
نائب الرئيس للشؤون االكاديمية

الدكتور عصام خليل
نائب الرئيس للشؤون المالية
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 President’s Assistants مساعدو رئيس الجامعة

 

الدكتور فيصل عمر
مساعد رئيس الجامعة 

لشؤون الفروع

الدكتور ابراهيم الشاعر
مساعد رئيس الجامعة لشؤون التميز 

واالبداع - معارًا لوزارة الشؤون 
االجتماعية

الدكتور المهندس عماد الهودلي
مساعد رئيس الجامعة لشؤون العالقات 

الدولية

الدكتور عودة مشارقة
مساعد رئيس الجامعة للموارد 

المجتمعية 

الدكتور ماجد صبيح
مساعد رئيس الجامعة لشؤون 

التخطيط والتطوير

الدكتورة االء الشخشير
مساعدة رئيس الجامعة 

لشؤون المتابعة

الدكتور المهندس إسالم عمرو
مساعد رئيس الجامعة لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج
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الدكتورة اسراء أبو عياش
مدير مركز خدمات العيزرية 

الدكتور نعمان عمرو
مدير فرع الخليل 

الدكتور تيسير أبو ساكور
مدير فرع دورا

الدكتور علي محمد
مدير فرع يطا 

الدكتور رسالن محمد
مدير فرع رام اهلل والبيرة

الدكتور راتب أبو رحمة
قائم بأعمال مدير فرع أريحا

الدكتور باسم شلش
مدير فرع سلفيت

األستاذ خليل إبراهيم عبد الرازق
مدير مركز خدمات بديا

Directors of Univerity’s Branches & Centers مديرو الفروع والمراكز

الدكتور زياد الطنة 
قائم بأعمال مدير فرع طولكرم 
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الدكتور خالد القرواني 
مدير فرع قلقيلية 

األستاذ الدكتور يوسف ذياب
مدير فرع نابلس

الدكتور نضال عبد الغفور
مدير فرع طوباس

الدكتور المهندس عماد نزال 
مدير فرع جنين 

الدكتور ضيف اهلل عثمان 
قائم بأعمال مدير فرع بيت لحم 

األستاذ الدكتور زياد الجرجاوي
مدير فرع غزة

الدكتور محمد أبو الجبين
مدير فرع شمال غزة

الدكتور عماد نشوان
مدير فرع الوسطى

الدكتور سلمان الديراوي
مدير فرع خان يونس

الدكتور رأفت جودة
مدير فرع رفح
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الدكتور جمال إبراهيم
عميد القبول والتسجيل واالمتحانات

الدكتور محمد شاهين
عميد شؤون الطلبة

االستاذ الدكتور حسن 
السلوادي

عميد البحث العلمي والدراسات 
العليا

الدكتور يوسف أبو زر
عميد كلية التكنولوجيا والعلوم 

التطبيقية

الدكتور عماد اشتية
عميد كلية التنمية االجتماعية 

واالسرية

الدكتور عطية مصلح
عميد كلية العلوم اإلدارية 

واالقتصادية 

الدكتور مجدي زامل
 قائم بأعمال عميد كلية 

التربية

الدكتور شاهر حجة
عميد كلية الزراعة

 Deans العمداء

األستاذ الدكتور 
هاني أبو الرب
عميد كلية اآلداب 

الدكتور نشأت االقطش 
مستشار كلية االعالم 
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الدكتور المهندس اسالم عمرو
مدير مركز تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

األستاذ محمد حجة
قائم بأعمال مدير مركز اإلنتاج الفني

األستاذ بهاء ثابت 
قائم بأعمال مدير مركز التعليم 

المفتوح

الدكتور عبد الهادي صباح
مدير مركز القياس والتقويم

األستاذة لوسي حشمة
مدير دائرة العالقات العامة

الدكتور المهندس 
يوسف صباح

مدير دائرة الجودة

األستاذ طارق المبروك
مدير دائرة الموارد البشرية

األستاذ راضي عثمان
قائم بأعمال مدير دائرة اللوازم 

والمشتريات

 Directors of Centers & Departments  مديرو المراكز والدوائر الفنية
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األستاذ جاسر خليل
مدير دائرة التخطيط

األستاذ أحمد ثابت
مدير دائرة المكتبات

األستاذة رندة غنيم/طوطح
مديرة دائرة المناهج والمقررات

األستاذ محمود حوامدة
مدير مركز التعليم المستمر



التقـــرير الســنوي
ANNUAL REPORT2016

37

الشــؤون االكاديميـــة
Academic Affairs



38

 Academic Affairs الشؤون االكاديمية

1. مكتب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية / الكليات

1.1  كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

لمحة عن الكلية:

ــة  ــرية مؤهل ــوادر بش ــداد ك ــى إع ــام  إل ــكل ع ــة بش ــوم التطبيقي ــا والعل ــة التكنولوجي ــدف كلي ته
للعمــل فــي  الســوق المحلــي والعربــي والعالمــي فــي مجــاالت الحاســوب وتكنولوجيــا المعلومــات 
ــت والوســائط المتعــددة والرســم الجرافيكــي  ــع االنترن ــم وبرمجــة مواق واالتصــاالت وفــي تصمي
وتصميــم وبرمجــة األلعــاب وكذلــك إكســاب الطلبــة مهــارات للعمــل فــي القطــاع التعليمــي 

ــة: ــور التالي ــى األم ــة إل ــي، باإلضاف ــث العلم ــجيع البح ــة، وتش ــة والطبي ــرات العلمي والمختب

بناء األنظمة المحوسبة و تطويرها و صيانتها.	 

إكســاب الطلبــة المهــارات العمليــة الالزمــة إلدارة وصيانــة وتطويــر أنظمــة الشــبكات بمختلــف 	 
أنواعها.

إكســاب الطلبــة المهــارات والمعلومــات الالزمــة للعمــل بكفــاءة وفعاليــة فــي مجــال االتصــال 	 
وتكنولوجيــا المعلومــات.

الخبــرات 	  وتقديــم  والدولــي  والعربــي  المحلــي  المجتمــع  منظمــات  مــع  العالقــة  تعزيــز 
االلكترونيــة. المواقــع  وبرمجــة  وتطويــر  تصميــم  يخــص  فيمــا  الفنيــة  واالستشــارات 

تعزيــز ونشــر وتطبيــق نظــام التعليــم المفتــوح فــي ضــوء احــدث المســتجدات العلميــة 	 
والتكنولوجيــة.

إكســاب الخريجيــن المهــارات الالزمــة فــي مجــال تطبيقــات األمــن والحمايــة المتعلقــة 	 
المعلومــات. وتكنولوجيــا  واالتصــاالت  بالبيانــات 

تدريــب الطالــب علــى التفكيــر المنطقــي الســليم، وإمــداده بمهــارات البحــث العلمــي وإجــراء 	 
الدراســات العلميــة لتلبيــة حاجــات المجتمــع المحلــي والعربــي.

تغطيــة حاجــة المجتمــع الفلســطيني بالمختصيــن للعمــل فــي المجــالت العلميــة والعمليــة فــي 	 
القطــاع العــام والخــاص والتعليمــي.
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الشهادات التي تمنحها الكلية:

 تطــرح الكليــة أربعــة تخصصــات منفــردة علــى مســتوى درجــة البكالوريــوس فــي مختلــف الفــروع 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة, وهــذه التخصصــات هــي )أنظمــة المعلومــات الحاســوبية, 
ــي  ــص )فرع ــى تخص ــة إل ــات( باإلضاف ــوم, والرياضي ــاالت, والعل ــات واالتص ــا المعلوم وتكنولوجي

ــب(. ــات الوي تقني

أحدث البرامج المعتمدة:

تخصص )فرعي تقنيات الويب(.

عدد الخريجين لسنة التقرير:

 قــد بلــغ عــدد خريجــي الكليــة منــذ تأسيســها أكثــر مــن 5000 خريــج, حيــث تخــرج الكليــة مــا يقــرب 
مــن )400( طالــب ســنويًا فــي مختلــف التخصصــات، يعملــون فــي مؤسســات حكوميــة وخاصة. 

الخطط المستقبلية:

تســعى الكليــة وبشــكل مســتمر إلــى التطويــر الدائــم فــي برامجهــا، وقــدرات الكــوادر األكاديميــة 
فيهــا، واالرتقــاء بأبنائهــا الطلبــة، ومــن أهــم الخطــط المســتقبلية للكليــة المنســجمة مــع الخطــة 

اإلســتراتيجية ورســالة الجامعــة مــا يلــي:

فتــح واســتحداث تخصصــات جديــدة تابعــة للكليــة، وذلــك بطــرح برامج دبلومــات تلبــي الحاجات . 1
ــع  ــب م ــتير يتناس ــج ماجس ــرح برنام ــك ط ــوس، وكذل ــج بكالوري ــل، وبرام ــوق العم ــة لس الفني

اإلســتراتيجية الوطنيــة ويلبــي احتياجــات ســوق العمــل. 

تطوير مقررات بالنمط االلكتروني والمحتوى الرقمي.. 2

تنظيم مسابقات علمية لطلبة الكلية.. 3

تنظيم معرض لمشاريع التخرج المميزة لطلبة الكلية.. 4

عقد مؤتمرات وورش عمل حول أحدث المستجدات العلمية.. 5

ــا المعلومــات واالتصــاالت مــن اجــل . 6 ــي وقطــاع تكنولوجي ــز الشــراكة مــع المجتمــع المحل تعزي
ــن. ــة الخريجي ــق فــرص عمــل للطلب ــة وخل ــة الكلي ــي لطلب ــب الميدان ــل التدري تفعي

7 ..+Erasmus وكذلك مشاريع ،)QIF( مشاركة فاعلة في مشاريع البنك الدولي

ابتعاث أعضاء هيئة التدريس لتكملة الدراسات العليا وكذلك الطلبة المتفوقون.. 8

توقيع االتفاقيات للتبادل األكاديمي العلمي مع الجامعات العالمية واألوربية والعربية.. 9
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أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس المتفرغيــن وغيــر المتفرغيــن وعددهــم أيضــا فــي كل رتبــة أكاديمية 
بصــورة جــدول كاآلتي:

تضــم الكليــة بيــن أعضــاء هيئتهــا التدريســية مــن متفرغيــن وغيــر المتفرغيــن تخصصــات دقيقــة 
ومتنوعــة تتناســب مــع احتياجــات الكليــة موزعيــن علــى مختلــف فــروع ومراكــز الجامعــة وفيمــا يلــي 

يظهــر الجــدول رقــم )1( أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس موزعيــن حســب الرتبــة األكاديميــة.

جدول )1(: أعداد أعضاء هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

أعضاء هيئة التدريس/ الرتبة 
األكاديمية

العدد
المجموعمحاضرمدرسأستاذ مساعدأستاذ مشاركاستاذ

أعضاء هيئة التدريس 
19212445100المتفرغين

أعضاء هيئة التدريس غير 
125894119-المتفرغين

1114611349219المجموع

اضاءات: 

انجــازات الكليــة: تقــدم كليــة التكنولوجيا والعلــوم التطبيقية بالتنســيق والتعاون مع دوائــر الجامعة 
وفروعهــا ومراكزهــا المختلفــة انجــازات علــى الصعيــد األكاديمــي والعلمــي وبأشــكال مختلفــة ســواء 
بمؤتمــرات أو نــدوات أو مســابقات عالميــة أو تعــاون أكاديمــي ودولــي مــع مؤسســات عالميــة وغيــر 

ذلــك، وفيمــا يلــي األنشــطة واالنجــازات التــي تمت خــالل العــام الدراســي 2016/2015:

1. تنظيــم ورشــة عمــل للمرشــحين بفــرع الجامعــة الطالبــي لــدى معهــد مهندســي الكهربــاء  
)IEEE( وااللكترونيــات الدولــي

ــم دعــوة  ــاون مــع مركــز ICTC، وت ــك بالتع ــخ 2015/9/1 وذل ــم هــذه الورشــة بتاري ــم تنظي ت
ــروع لحضــور الورشــة واالســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة مــن المعهــد. ــة مــن عــدة ف الطلب

المعلومــات  بالتعــاون مــع مركــز تكنولوجيــا  األول  التدريبــي  البرمجــة  2. عقــد مخيــم 
ICTC واالتصــاالت 

تــم بتاريــخ 2015/9/12 افتتــاح مخيــم البرمجــة التدريبــي فــي مركــز ICTC والــذي تلقــى فيــه 
)14( طالبــا وطالبــة مــن جامعــة القــدس المفتوحة/كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة 
سلســلة مــن المحاضــرات التدريبيــة المكثفــة فــي مجــال الخوارزميــات وتقنيــات البرمجــة 
وأســاليبها بهــدف إعدادهــم للمشــاركة فــي منافســات برمجيــة علــى المســتويين المحلــي 

واإلقليمــي. 
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3. المشاركة في مسابقة البرمجة ACM في الجامعة األمريكية

عقــدت مســابقة ACM بتاريــخ 27-2015/10/28 فــي الجامعــة األمريكية/جنيــن وقــد شــاركت 
جامعــة القــدس المفتوحــة بفريقيــن إلــى جانــب الجامعــات الفلســطينية األخــرى.

4. عقد لقاء برنامج جسور

شــاركت كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة فــي لقــاء التعــارف بيــن الشــركات واألكاديمييــن 
المهتميــن للتقــدم إلــى برنامــج )جســور( والــذي عقــد فــي قاعــة الليــدز »باديكــو هــاوس« فــي 
المصيــون بتاريــخ 2016/3/12 وحضــر اللقــاء 16 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة مــن 

مختلــف دوائــر ومراكــز وفــروع الجامعــة.

5. عقــد لقــاء فــي فــرع رام اهلل »حــول متطلبــات ســوق العمل فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومات 
واالتصاالت 

نظمــت كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة فــي فــرع رام اهلل والبيــرة بتاريــخ 2016/12/13 
نــدوة بعنــوان »متطلبــات ســوق العمــل فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت: الهــوة 
ــر تــم خاللهــا  وتجســيرها« وذلــك بالتعــاون مــع أكاديميــة »HEAD WAY« للتدريــب والتطوي
اســتعراض أهــم متطلبــات ســوق العمــل قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن 
الناحيتيــن الشــخصية والفنيــة، والمعيقــات التــي تواجــه الطلبــة الخريجيــن فــي الحصــول علــى 
ــن  ــوة بي ــر اله ــي جس ــة  ف ــة األكاديمي ــك التجرب ــارحًا كذل ــاع،  ش ــذا القط ــي ه ــل ف ــرص عم ف
ــا المعلومــات وســوق العمــل مــن خــالل طــرح  قــدرات ومهــارات خريجــي تخصصــات تكنولوجي

ــة. ــة متخصصــة ومكثف برامــج تدريبي

ندوات في فروع الجامعة حول مسابقة كاس مايكروسوفت للتخيل  .6

نظمــت فــروع الجامعــة )نابلــس، رام اهلل، وبيــت لحــم، والوســطى( بالتعــاون مــع كليــة 
التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة لقــاءات مــع ممثلــي مايكروســوفت فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة حــول مســابقة مايكروســوفت للتخيــل فــي الفتــرة 2016/2/9 17-/2016/2 ، وحضــر هــذه 
اللقــاءات إدارات الفــروع وطلبــة كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة وعــدد مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس.

)OLC( برنامج استيعاب وتشغيل الطلبة في مركز التعليم المفتوح  .7

عملــت الكليــة بالتنســيق مــع مركــز OLC وعمــادة شــؤون الطلبــة علــى ترشــيح عــدد مــن طلبــة 
الكليــة فــي فــرع رام اهلل والبيــرة مــن تخصصــي )أنظمــة المعلومــات الحاســوبية( و )تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت( مــن أجــل اســتيعابهم وتشــغيلهم فــي مركــزOLC( (ضمــن برنامــج 
ــر  ــي تطوي ــاهم ف ــة، ويس ــة واإلداري ــاركين العملي ــارات المش ــز مه ــى تعزي ــدف إل ــي يه تدريب
ــا  ــج )33( طالب ــحين للبرنام ــة المرش ــدد الطلب ــغ ع ــث بل ــررات، حي ــي للمق ــوى االلكترون المحت
وطالبــة. كمــا وســيتم اعتمــاد ســاعات التدريــب مــن ضمــن ســاعات التدريــب الميدانــي لمقــرر 
تدريــب ميدانــي )1401( لطلبــة تخصــص تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وضمــن ســاعات 
العمــل التطوعــي لطلبــة تخصــص أنظمــة المعلومــات الحاســوبية، وتــم منــح الطلبــة شــهادة 

خبــرة تســاعدهم فــي تحســين فــرص العمــل.
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عدد الخريجين: 

بلــغ عــدد الخريجيــن فــي العــام األكاديمــي 2016/2015 حوالــي 386 خريجــًا يتوزعــون علــى فــروع 
الجامعــة فــي الضفــة والقطــاع. 

جدول )2(: توزيع عدد الخريجين حسب التخصصات

العام الدراسي
عدد خريجي

تخصص أنظمة المعلومات 
الحاسوبية

عدد خريجي
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت
عدد 

الخريجين الكلي

2015/2016
أنثىذكرأنثىذكر

386 901566674
246140المجموع

الجوائز: 

1. مسابقة الملتقى اإلبداعي السابع عشر

ــر  ــابع عش ــي الس ــداع الطالب ــى اإلب ــي ملتق ــة ف ــة الثالث ــة بالمرتب ــدس المفتوح ــة الق ــازت جامع ف
ــخ  ــان بتاري ــلطنة عم ــي س ــد ف ــذي عق ــع« وال ــة المجتم ــي تنمي ــا ف ــة ودوره ــات الطالبي »اإلبداع
6-2015/12/10. وقــد مثــل الجامعــة فــي هــذا الملتقــى أ.د. محمــد شــاهين/عميد شــؤون الطلبــة 
ــروع  ــى المش ــرف عل ــو المش ــوبية وه ــات الحاس ــة المعلوم ــم أنظم ــس قس ــد ذويب/رئي ود.محم
ــا نعمــان عمــرو(/ فــرع بيــت لحــم وكان المشــروع بعنوان«مســاعدة الصــم  ــة  )دالي ــز للطالب الفائ

ــم« . ــة حركاته ــي ترجم ف

ــطين  ــة فلس ــات« /جامع ــا المعلوم ــة وتكنولوجي ــي الهندس ــكار ف ــث واالبت ــر »البح 2. مؤتم
التقنية/خضــوري

فــاز مشــروع )مراقبــة العمليــات الحيويــة للمريــض( للطالبيــن )فاطمــة اعقيفــان( و )مؤيــد رعيــة( 
مــن تخصــص أنظمــة المعلومــات الحاســوبية بالمركــز األول علــى مجموعــة البوســتر مــن أصــل 
ــث  ــر »البح ــي مؤتم ــاالت ف ــات واالتص ــم المعلوم ــور نظ ــن مح ــك ضم ــتر، وذل ــروع بوس )40( مش
ــخ  ــد بتاري ــذي عق ــة« ال ــرج الطلب ــاريع تخ ــات- مش ــا المعلوم ــة وتكنولوجي ــي الهندس ــكار ف واالبت

ــوري. ــطين التقنية/خض ــة فلس ــي جامع 2016/4/3 ف

المنح والبعثات الدراسية والبحثية والتدريبية التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس

ــانية  ــة اإلنس ــاالت العلمي ــي المج ــا ف ــور كوادره ــاء وتط ــى بن ــل عل ــكل متواص ــة وبش ــل الكلي تعم
ــي هــذا المجــال: ــة ف ــازات الكلي ــي أهــم إنج ــا يل ــات وفيم ــدول والمؤسس ــز الشــراكة ال وتعزي

ــي  ــة ف ــة الزمال ــى منح ــاح عل ــف صب ــة د.م. يوس ــي الكلي ــية ف ــة التدريس ــو الهيئ ــول عض 1. حص
ــى  ــن 2015/11/16 إل ــة م ــرة الواقع ــي الفت ــده ف ــي نيوزيالن ــة ف ــك المفتوح ــة البوليتكن جامع

2015/12/16 لبحــث جــودة االمتحانــات االلكترونيــة.
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2. حصــول عضــو الهيئــة التدريســية فــي كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة أ. ابراهيــم رمضــان 
ــك فلســطين  ــة مــن بن ــة مــن العــام 2016/2015، والممول ــدورة الثالث ــة لل ــى منحــة الزمال عل

وصنــدوق النقــد العربــي مــن خــالل البنــك اإلســالمي للتنميــة.

3. ابتعــاث عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس إلكمــال الدراســات العليــا فــي جامعــات عربيــة وأجنبيــة 
حســب الجــدول رقــم )3( أدنــاه.

جدول )3(: أعضاء هيئة التدريس المبتعثين

الدولةوصف الدراسةاسم عضو هيئة التدريس المبتعث
ماليزياالدكتوراهأمجد محفوظ
مصــرالدكتوراهعماد سعده

+ERASMUS منح تبادل الطلبة من خالل مشروع  .4

بالتعــاون مــع د.مديــر دائــرة الجــودة وضمــن برنامــج )ERASMUS+( لتبــادل الســاعات المعتمدة 
دوليــا تقــوم الكليــة  بابتعــاث طالبيــن لمــدة فصــل دراســي واحــد إلــى جامعــة الشــرق األوســط 

التقنيــة فــي أنقــرة/ تركيــا فــي كل فصــل دراســي.

ــن  ــي م ــادل األكاديم ــة التب ــى منح ــودي عل ــامر الجال ــس د. م. س ــة التدري ــو هيئ ــول عض حص  .5
مشــروع ERASMUS+  فــي الجامعــة اليونانيــة المفتوحــة فــي قبــرص.

دعم المشاريع العلمية البحثية.  .6

ــم  ــم دع ــة وت ــة متخصص ــان بحثي ــي لج ــكيل ثمان ــم تش ــة، ت ــس الجامع ــن ا. د. رئي ــات م بتعليم
ــة. ــي الجامع ــي ف ــث العلم ــاء بالبح ــدف االرتق ــة به ــكل لجن ــة ل ــاريع البحثي المش

+ERASMUS مشاريع  .7

تم تقديم مقترحات لمشروعين في ERASMUS+، هما:

 1-Bridging the gap between education and labor market in the Palestinian 
higher education institutions )BGELM(.

2- Joint Master Degree in data science / JMDS.

3 - مشروع في QIF بعنوان: إعداد الطلبة الخريجين وتأهيلهم لمتطلبات المدن الذكية.
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مشاركات أعضاء هيئة التدريس في الندوات/ المؤتمرات:

يشــارك أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة فــي كل عــام فــي مؤتمــرات ونــدوات علميــة وعالميــة 
تناقــش أهــم المســتجدات العلميــة، يظهــر الجــدول التالــي أهــم مشــاركات الكليــة فــي مؤتمــرات 

ونــدوات علميــة وعالميــة قــام بهــا عميــد الكليــة وأعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا:

جدول )4(: أهم مشاركات الكلية في مؤتمرات وندوات علمية وعالمية

عدد اسم الباحث
تاريخ ومكان اسم المؤتمرعنوان المشاركةالمؤتمرات

المؤتمر

1د. م. يوسف أبو زر
Classification Model of C++ 

Course in e-Learning  Environ-
ment

Proceeding of the Inter-
 national Conference on
 Research in Education
 and Science (ICRES

(2016

May 19 - 22, 
2016,  Bodrum, 

Turkey.

1د. سامر الجالودي
Open Source Software of Smart 

City Protocols Current Status and 
Challenges

OSSCOM 2015

األردن 

 من العاشر حتى
 الثالث عشر من

سبتمبر
10-13 Sept. 

2015

1د. محمد أبو عمر
The Use of the Probability Tree 
Diagram to Test The Integrated 
Model in Building the Manage-

ment Information Systems

The 2nd Internation-
al Conference on 

Researches in Science 
and Technology 

(ICRST(

26-27 May 
2016, Univer-
sity of Malaya 

-Kuala Lumpur- 
Malaysia

 Toward Green And Mobile Cloud ”1أ. طروب سعد
Computing”

المؤتمر العلمي الدولي 
السابع 

)IEEE conference(: ”7th 
International Confer-

ence on intelligent com-
puting and information 
systems ICICIS2015”

القاهرة
جامعة عين شمس

 جمهورية مصر
العربية

12-14/12/2015

1أ. ابراهيم الدلق
 ورقة عمل بعنوان “دور تقنية المعلومات

 واالتصاالت في تشخيص األمراض
”وعالجها

المؤتمر الهندسي العربي 
السابع والعشرون

مملكة البحرين
 (29-31 

/03/2016(

1أ. أمجد محفوظ
Formulation of a Security and 

Privacy Framework for Electronic 
Medical Record in Developing 

Countries

4th International Con-
ference on Research 

and Innovation in Infor-
mation Systems – 2015 

(ICRIIS’15

10-12-2015
Malaysia

أهم األبحاث:
ــاالت  ــي المج ــجعه ف ــي وتش ــث العلم ــر بالبح ــام كبي ــس اهتم ــة التدري ــاء هيئ ــة أعض ــي الكلي تول
المختلفــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، ووافقــت رئاســة الجامعــة علــى دعــم 10 مشــاريع 

ــة. ــع ومجــاالت مختلف ــي مواضي ــة ف بحثي
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المسؤولية المجتمعية:
تشــارك الكليــة فــي كل عــام المجتمــع المحلــي بأنشــطة ومناســبات مختلفــة وتعمــل علــى توثيــق 
العالقــة بكافــة فئــات المجتمــع وفــي هــذا اإلطــار كان للكليــة شــرف الحضــور والمشــاركة فــي عــدة 

أنشــطة كمــا يلــي:

1. المشاركة في تحكيم مشاريع معرض فلسطين للعلوم و التكنولوجيا 2016

شــاركت كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة فــي تحكيــم المشــاريع الفائــزة علــى مســتوى 
مديريــات التربيــة والتعليــم فــي المحافظــات الشــمالية بتاريــخ 2016/3/30 والــذي عقــد فــي 
مقــر وزارة التربيــة والتعليــم فــي رام اهلل. حيــث شــارك فــي التحكيــم كل مــن : د.م.يوســف أبــو 
ــة، ود. محمــد ذويــب رئيــس قســم أنظمــة المعلومــات الحاســوبية، ود. بســام  ــد الكلي زر عمي

التــرك رئيــس وحــدة أبحــاث تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.

ــا  ــوم والتكنولوجي 2. اســتضافة وتكريــم الفائزيــن فــي مســابقة معــرض فلســطين للعل
2016

قامــت كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة وبرعايــة المهنــدس عدنــان ســمارة رئيــس 
مجلــس أمنــاء الجامعــة باســتضافة وتكريــم الطلبــة الفائزيــن فــي معــرض فلســطين للعلــوم 
ــذا  ــد ه ــم عق ــد ت ــم. وق ــرفين عليه ــة والمش ــم الطلب ــم تكري ــك ت ــا 2016 وكذل والتكنولوجي

ــال. ــي اإلرس ــة ف ــى الرئاس ــي مبن ــات ف ــة االجتماع ــي قاع ــخ 2016/5/3  ف ــل بتاري الحف

قائمة الكتب والمجالت:
 (Journal of Al-Quds Open University for Applied Science and Technology( مجلــة 
باللغــة االنجليزيــة لنشــر األبحــاث فــي تخصصــات التكنولوجيــا والعلــوم مثــل: التكنولوجيــا، علــوم 
ــة،  ــة، الصح ــوم األرض، الزراع ــاء، عل ــات، الكيمي ــاء، الرياضي ــوب، الفيزي ــة الحاس ــوب، هندس الحاس

ــوم األرض. وعل

تســهم الكليــة فــي توفيــر العديــد مــن المؤلفــات باللغــة العربيــة وبنمــط التعلــم المفتــوح، كمــا 
تســهم الكليــة فــي تأليــف وتطويــر وتحكيــم المؤلفــات والمشــاركة فــي ذلــك علــى مســتوى المحلي 
وعلــى مســتوى العالــم العربــي والعالمــي وجامعــات الوطــن. وقــد قامــت الكليــة بالتعــاون مــع مركــز 

OLC بتطويــر مقــرر الحاســوب)0102(  بنمــط إلكترونــي للتعلــم الذاتــي.

وتعمل الكلية حاليًا على تأليف الكتب التالية:-
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- مهارات التواصل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)1150(.

- تراسل البيانات بالشبكات )1486(.

- اتصاالت )1) )1264(.

- اتصاالت )2) )1370(.

- أنظمة التشغيل )1385(.

- الذكاء االصطناعي واألنظمة الخبيرة )1484(.

األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة بطريقة المراجع 

يبيــن الجــدول التالــي تفصيــال لألبحــاث المنشــورة فــي المجــالت المحكمــة مــن قبــل أعضــاء هيئــة 
التدريــس فــي الكليــة.

جدول )5(: األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة

سنة النشر المجلد والعدد عنوان المجلة عنوان البحث عدد 
األبحاث

ام عضو 
هيئة 

التدريس

2016 العدد 38 مجلة جامعة القدس المفتوحة 
لألبحاث والدراسات

Reliability of 2-within Con-
secutive (2,2)-out-of-(m,n) 
: F Systems Using Markov 

Chain
1 د. عماد 

نشوان

2016 A72 -part 2
Acta Crystallographic a Sec-
 tion A FOUNDATIONS AND

ADVANCES

Wiener Index on Rows of Unit 
Cells of the Face-Centered 

Cubic Grid
2 د. حمزة 

مجاهد
2016 العدد 23 المجلد 6 Wulfenia Journal

Hyper-Wiener Index on 
Rows of Unit Cells of the 

Body-Centered Cubic Grid

2016

Scholar’s Press
An Effective Model To Design 
The Management Informa-

tion Systems (MIS)

3

د. محمد 
العدد 16أبو عمر

Global Journal of Manage-
ment and Business Research, 

GJMBR, USA

The Use of the Probability 
Tree Diagram to Test the 

Integrated Model in Building 
the Management Information 

Systems

العدد 3
Journal of Economics, Fi-

nance, and Accounting, JEFA, 
Turkey

Using of Net Present Value 
(NPV) to Test the Integrate 
Model in Building Manage-
ment Information Systems
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2016 International Journal of Pure 
and Applied Mathematics

Ulam’s Stabilities Of Frac-
tional Integro-Differential 

Equations
1 د. ماهر 

قرواني

2016
العدد 11

المجلد 4

International journal of ad-
vanced research (IJAR)

SMA CRYPOGRAPHY AL-
GORITHM DECRYPT MD5 

SOLUTION

د. محمد 
محمود 
ذويب

2016
العدد 3

المجلد 87

Journal of Statistical Compu-
tation and Simulation

Approximate confidence 
intervals for the weighted 

kappa coefficient of a binary 
diagnostic test subject to a 

case -control design

1
د. رائد 
محمد 
عمرو

 ,2016
Turkey

Vol 2, No 2 
(2016) PP 

85-93.
International Journal of Educa-
tion Science and Technology,

INTEGRATION OF INFOR-
MATION TECHNOLOGY 

FOR INTERACTIVE LEARN-
ING: OOP USING C++ 
COURSE CASE STUDY

2 د. يوسف 
أبو زر

 ,2015
Hong Kong

Vol. 1, No. 3 
( 2015) , pp 

133-141

The International Journal of 
E-Learning and Educational 
Technologies in the Digital 

Media (IJEETDM),

THE DEVELOPMENT OF 
VIRTUAL LABORATORY 

USING SEMMLABS IN AL-
QUDS OPEN UNIVERSITY,

األنشطة المتعلقة في تحسين البيئة: 
ــاث  ــق األبح ــن طري ــينها ع ــة وتحس ــق بالبيئ ــي المتعل ــث العلم ــجيع البح ــى تش ــة عل ــل الكلي تعم
ــي  ــد ف ــي OSSCOM 2015 المنعق ــر العلم ــي المؤتم ــة ف ــاركت الكلي ــد ش ــرج، فق ــاريع التخ ومش
األردن فــي الجامعــة األلمانيــة األردنيــة بتاريــخ الثالــث عشــر مــن ســبتمبر عــام 2015 مــن خــالل  
ورقــة بحثيــة قدمهــا د. م. ســامر جالــودي، والتــي تمحــورت حــول اتصــاالت المــدن الذكيــة 
المســتقبلية ودور إنترنــت األشــياء فــي بعــض تطبيقاتهــا وقطاعاتهــا. الشــبكات الكهربائيــة 
الذكيــة، التــي تعتبــر صديقــة للبيئــة مــن خــالل مصادرهــا المتجــددة النظيفــة، هــي لــبّ المــدن 
الذكيــة وأهــم قطــاع مــن قطاعاتهــا. آليــة تحقيــق تلــك الشــبكات الذكيــة يتم مــن خــالل تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت المتخصصــة فــي تطبيقــات الطاقــة الكهربائيــة النظيفــة، وبالتالــي تحقيق 
أهــم قطــاع مــن قطاعــات المــدن الذكيــة الرفيقــة بالبيئــة. إضافــة إلــى ذلــك، فقــد تــم اختيــار كليــة 
التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة فــي الجامعــة مــن قبــل وزارة التعليــم العالــي كعضــو فــي النقــاش 

.PIP الفنــي الخــاص بمشــروع القريــة الذكيــة ومجمــع التقنيــات الفلســطيني

 ابرز المشاريع البحثية:
شكلت الكلية مجموعات بحثية في مواضيع مختلفة وفي مجاالت متعددة من أهمها:

1. التنقيب في البيانات وتطبيقاتها في التعليم والبوصة.

2. استخرج المعرفة من صفحات اإلنترنت.
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3. الرسم البياني الجزيئي الذي يرتبط بالخصائص الفيزيائية والكيميائية للجزيء.

4. أتمته نظام ضمان الجودة.

5. انترنت األشياء.

6. توليف وتطبيقات الحديد المغناطيسي وجزيئات األكسيد.

2.1  كلية التنمية االجتماعية واألسرية

لمحة عن الكلية:
 تاسســت كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية فــي العــام 1991 كأول كليــة متخصصــة فــي هــذا 
ــة  ــي التنمي ــن ف ــداد اختصاصيي ــى اع ــة عل ــل الكلي ــطينية. تعم ــات الفلس ــن الجامع ــوع بي الموض
ــا يؤهلهــم للمنافســة فــي ســوق العمــل،  ــة م ــدرة والكفاي ــة واألســرية لديهــم مــن الق االجتماعي
ــى إعــداد  ــه،  كمــا تهــدف إل ــر اإليجابــي فــي المجتمــع والنهــوض ب ــى إحــداث التغيي وقادريــن عل
الطــالب نظريــا ومهنيــًا وباالنســجام مــع مجموعــة القيــم واألخالقيــات العليــا التــي توجــه وتضبــط 

ــة. ــاء مزاولتهــم للمهن ــي أثن الســلوك المهن

ــة«،  ــة االجتماعي ــة:« الخدم ــة التالي ــات الرئيس ــي التخصص ــوس ف ــة البكالوري ــة درج ــح الكلي تمن
ــل«. ــة الطف ــة« و«رعاي ــة الخاص ــي،« و«التربي ــع المحل ــة المجتم و»تنمي

بلــغ عــدد الخريجيــن مــن كليــة التنميــة االجتماعيــة واالســرية مــن بدايــة تأســيس الجامعــة حتــى 
نهايــة الفصــل الصيفــي الثانــي )1154) )13149( خريجــًا وخريجــة.

الخطط المستقبلية:

تســعى كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية لزيــادة عــدد التخصصــات األكاديميــة فيهــا بمــا يتالءم 
وحاجــات المجتمــع الفلســطيني والمتغيــرات فيــه، ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف عملــت الكليــة 
إلــى افتتــاح أقســام جديــدة، تتيــح للطالــب توســيع دائــرة اختيــاره بمــا يلبــي طموحاتــه األكاديميــة.

ــة  ــح درج ــد يمن ــص جدي ــاد تخص ــى اعتم ــًا إل ــتقبلية ايض ــا المس ــن برامجه ــة ضم ــعى الكلي وتس
البكالوريــوس وهــو تخصــص »النــوع االجتماعــي وقضايــا التنميــة«، كمــا تــم التقــدم إلــى الهيئــة 
ــة  ــوان »أمــن وحماي ــح درجــة الماجســتير بعن ــة لالعتمــاد والجــودة إلعتمــاد تخصــص يمن الوطني

ــة خاصــة«. األســرة » و »تربي
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جــدول )6(: أعــداد أعضــاء الهيئــة التدريســية المتفرغــون وغيــر المتفرغيــن وعددهــم، 
موزعيــن حســب الرتبــة األكاديميــة.

أعضاء هيئة التدريس/ الرتبة 
األكاديمية

العدد
المجموعمحاضرمدرسأستاذ مساعدأستاذ مشاركاستاذ

أعضاء هيئة التدريس 
1412241152المتفرغين

أعضاء هيئة التدريس غير 
211976199المتفرغين

353110112151المجموع

اضاءات: 
ــي 	  ــو اآلن ف ــة« وه ــا التنمي ــي وقضاي ــوع االجتماع ــص »الن ــاد تخص ــى اعتم ــل عل ــري العم يج

ــراره. ــودة إلق ــاد والج ــة لالعتم ــة الوطني الهيئ

تــم الموافقــة لســتة مــن اعضــاء التدريــس ممــن يحملــون درجــة الماجســتير بإكمال دراســتهم 	 
للحصــول علــى درجــة الدكتوراة.

ــررات: 	  ــة وهــذه المق ــة القــدس التعليمي ــر فضائي ــم بثهــا عب ــررات ليت ــة مق ــم تســجيل ثالث ت
ــة. ــة الجماع ــرر خدم ــاع، ومق ــم االجتم ــي عل ــات ف ــم النفــس، ونظري ــادئ عل مب

نفــذت كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية )83( نشــاطًا فــي كافــة فــروع الجامعــة مــا بيــن 	 
ورشــة عمــل ونــدوة ومحاضــرة ،وذلــك بالتعــاون مــع مؤسســات الرعايــة والخدمــة االجتماعيــة، 

)33( منهــا فــي قطــاع غــزة )50( فــي الضفــة الغربيــة.

شــارك أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــالل أبحاثهــم فــي عــدد مــن المؤتمــرات العلميــة المحلية 	 
والعربيــة، حيــث بلــغ عــد المشــاركات في هــذه المؤتمــرات )4( مشــاركة.

أنتــج أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية خــالل العــام الدراســي 	 
2016/2015 مــا مجموعــه )9( أبحــاث علميــة نشــرت فــي مجــالت علميــة محكمــة.

نظمــت كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية خــالل العــام الدراســي 2016/2015  ثالثــة 	 
مؤتمــرات علميــة.

ــة 	  ــع الجامع ــى موق ــرية عل ــة واالس ــة االجتماعي ــة التنمي ــة لكلي ــة إلكتروني ــم صفح ــم تصمي ت
اإللكترونــي، وذلــك بالتعــاون مــع دائــرة العالقــات   العامــة ومركــز )ICTC( تضمنــت خطــط 

ــة واخبارهــا. ــة، وأنشــطة الكلي وبرامــج تخصصــات الكلي

الدراســي 	  العــام  فــي  الخاصــة  التربيــة  تخصــص  فــي  المســجلين  الطلبــة  عــدد  ارتفــع 
2016/2015 ليصبــح  )1158(  طالبــًا وطالبــة، بزيــادة وصلــت نســبتها حوالــي )%36(، بعــد 

ان كان فــي  العــام 2015/2014 )850( طالبــًا وطالبــة.  
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عدد الخريجين للعام الدراسي 2016/215:
بلــغ عــدد الخرجيــن حتــى نهايــة الفصــل الصيفــي الثانــي )1154( للعــام الدراســي 2016/2015 
)1021( خريجــًا موزعيــن علــى التخصصــات التــي تطرحهــا الكليــة وهــي تخصــص الخدمــة 
ــدد  ــغ ع ــن بل ــي حي ــًا ف ــص )894( خريج ــذا التخص ــي ه ــن ف ــدد الخريجي ــغ ع ــث بل ــة حي االجتماعي
الخريجيــن مــن تخصــص تنميــة المجتمــع المحلــي )107( خريــج، وبلــغ عــدد الخريجيــن مــن 

تخصــص التربيــة الخاصــة )20( خريجــًا.

المنح والبعثات الدراسية والبحثية والتدريبية التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس:
ــاث، . 1 ــع كفاياتهــم مــن خــالل االبتع ــس ورف ــة التدري ــر اعضــاء هيئ ــى تطوي ــة عل ــت الكلي عمل

ــتير  ــة الماجس ــون درج ــن يحمل ــس مم ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــتة م ــة لس ــم الموافق ــث ت حي
إلكمــال دراســتهم للحصــول علــى درجــة الدكتــوراة فــي الخدمــة االجتماعيــة وهــم: أ. رمضــان 
أبــو صفيــة، أ. نافــز مســالمة، أ. نظميــة حجــازي، أ. عاطــف صدقــي، أ. مــراد الجنــدي، أ. محمــد 

أبوعلبــة، إضافــة إلــى الثالثــة الســابقين وهــم:

 أ. أسمهان الجمل/جامعة اإلسكندرية )خدمة اجتماعية(.

 أ. إيمان اشتية/جامعة العالم اإلسالمية )تربية خاصة(.

 أ. إباء خريوش/ جامعة العالم اإلسالمية )تربية خاصة(.

مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الندوات/ المؤتمرات:
ــة  ــة التدريــس خــالل العــام 2016/2015 فــي العديــد مــن المؤتمــرات المحلي شــارك أعضــاء هيئ

والعربيــة واالقليميــة، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه.

جدول )7(: مشاركات أعضاء هيئة التدريس خالل العام 2016/2015

اسم عضو هيئة الرقم
الجهة اسم المؤتمرعنوان البحثالتدريس

المنظمة
مكان عقد 

المؤتمر
تاريخ عقد 

المؤتمر

.1

أ. زردة شبيطة 

د. مها شبيطة

)بحث مشترك(

تأثير االعتقاالت 
االسرائيلية على 
الصحة النفسية 

للطفل الفلسطيني من 
وجهة نظر العاملين 
في مؤسسات رعاية 

الطفولة 

مؤتمر الصحة 
النفسية 
وتنمية 

المجتمع نحو 
حياة افضل 

جامعة 
القدس 

المفتوحة 
فلسطين 

2016/4/27غزة

د. محي الدين 2.
حرارة

دراسة تقويمية 
لمستوى رعاية 

المسنين لدى عينة 
من مرتادي نادي بيت 
جدودنا في محافظة 

غزة

الصحة 
النفسية 
وتنمية 

المجتمع نحو 
حياة افضل

جامعة 
القدس 
المفتوحة

غزة، رام اهلل
27-26

ابريل 2016
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.3

د.محيي الدين 
حرارة

د. عاطف 
العسولي

تجربة دمج الطلبة 
المعاقين حركيًا من 
ذوي صعوبات التعلم 
في جمعية المعاقين 
حركيًا في محافظة غزة

صعوبات 
التعلم واقع 

وآفاق

جامعة 
البليدة 2 

علي لونيسي
الجزائر

الجزائر
21-19

ابريل 2016

د. عاطف 4.
العسولي 

صعوبات التعلم: 
تجربة دمج الطلبة 
المعاقين حركيا من 
ذوي صعوبات التعلم 
في جمعية المعاقين 
حركيا بمحافظة غزة 

المؤتمر 
الدولي االول 

حول صعوبات 
التعلم 

جامعة 
القدس 

المفتوحة 
+ جامعة 
البليدة2

الجزائر
21-19

ابريل 2016

المؤتمرات:
     نظمــت كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية عــددًا مــن المؤتمــرات العلميــة علــى المســتويين 

المحلــي والعربــي ومــن هــذه المؤتمــرات:

ــر »صعوبــات التعلــم واقــع وآفــاق« الــذي نظمتــه كليــة التنميــة االجتماعيــة . 1 مؤتم
واألســرية وكليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة بجامعــة علــي لونيســي / البليــدة2 ، 

ــث(. ــالل غي ــن ب ــور م ــب الص ــر. )تطل ــي الجزائ ــخ 19 – 2016/4/21 ف ــد بتاري عق

مؤتمــر »المــرأة ) السياســات الوطنيــة والقــرارات الدوليــة المناهضــة للعنف ضــد المرأة: . 2
واقــع وتحديــات(« والــذي نظــم بالتعــاون بيــن كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية فــي 
جامعــة القــدس المفتوحــة ووزارة شــؤون المــرأة، وعقــد فــي مبنــى وزارة الخارجيــة فــي 

رام اهلل. عقــد بتاريــخ 2016/3/28.

مؤتمــر »الصحــة النفســية وتنميــة المجتمــع نحــو حيــاة أفضــل« الــذي نظـــم فـــي قطـــاع . 3
غــزة فــــي الفتــرة الواقعـــة بيــن 26-2016/4/27، ُقدمــت فيــه خمســة وعشــرون ورقــة 

علميــة. 
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جدول )8(: األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة خالل العام الدراسي 2016/2015

اسم عضو هيئة الرقم
سنة العددمكان صدورهااسم المجلةعنوان البحثالتدريس

النشر

أ. زردة شبيطة1.

دراسة للمشكالت 
االجتماعية لألطفال 
المساء اليهم من 

االحتالل االسرائيلي في 
المجتمع الفلسطيني /
دراسة تحليلية من 

منظور الممارسة العامة 
في الخدمة االجتماعية

مجلة الخدمة 
االجتماعية /

الجمعية المصرية 
لألخصائيين 

االجتماعيين /اقدم 
مجلة علمية محكمة 
متخصصة – تأسست 

عام 1960

جمهورية مصر 
552016العربية

أ. زردة شبيطة2.

معوقات التدريب 
الميداني بمجاالت 

الممارسة العامة في 
الخدمة االجتماعية

مجلة الخدمة 
االجتماعية – 

الجمعية المصرية 
لالخصائيين 

االجتماعيين –أقدم 
مجلة علمية محكمة 
متخصصة – تأسست 

عام 1960

جمهورية مصر 
562016العربية

أ. خليل عبد 3.
الرازق

اتجاهات طلبة جامعة 
القدس المفتوحة نحو 

العمل التطوعي

مجلة البحوث 
والدراسات 

الفلسطينية بيرسيا
2015غزة

أ. خليل عبد 4.
الرازق

دور الخدمة االجتماعية 
في تخفيف من حدة 

مشكلة العالقات 
االجتماعية للمسنين

مجلة

جامعة االقصى
2016غزة

أ. كوثر ربحي5.

دراسة للمشكالت 
االجتماعية لألطفال 
المساء اليهم من 

االحتالل اإلسرائيلي في 
المجتمع الفلسطيني

مجلة

الخدمة االجتماعية
2016مصر

د. إياد أبوبكر6.

درجة ممارسة مديري 
مديريات الشؤون 

االجتماعية في فلسطين 
لمهارات العالقات 

االنسانية في االدارة من 
حيث نظر األخصائيين 

االجتماعيين.

مجلة

جامعة القدس 
المفتوحة

2015فلسطين

د. عاطف 7.
العسولي

واقع الرعاية 
االجتماعية لاليتام في 

فلسطين:دراسة ميدانية 
على عينة من أطفال 

المؤسسات اإليوائية في 
قطاع غزة

مجلة البحوث 
والدراسات االنسانية 
الفلسطينية “بيرسا”

24غزة فلسطين
اكتوبر

2015
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د. عاطف 8.
العسولي

المسؤولية االجتماعية 
لوسائل االعالم تجاه 

ذوي االعاقة من وجهة 
نظر العاملين في مجال 

االعالم بمدينة غزة

مجلة جامعة 
فلسطين لالبحاث 

والدراسات

غزة

فلسطين

عدد2 
المجلد 
السادس

يونيو 
2016

أ. أشرف ابوندى9.
الهوية الفلسطينية 

المتخيلة بين التطور 
والتأزم

المستقبل العربي
مركز دراسات 

الوحدة العربية 
بيروت

2015عدد423

 

3.1 كلية العلوم التربوية

لمحة عن الكلية: 
ـــة  ـــح درج ـــة، وتمن ـــيس الجامع ـــذ تأس ـــابقًا( من ـــة س ـــة التربي ـــة )كلي ـــوم التربوي ـــة العل ـــئت كلي ُأنش
ــة  ــم التربيـ ــى، وتعليـ ــية األولـ ــة األساسـ ــي: المرحلـ ــات هـ ــبعة تخصصـ ــي سـ ــوس فـ البكالوريـ
ــها،  ــاليب تدريسـ ــة وأسـ ــة اإلنجليزيـ ــها، واللغـ ــاليب تدريسـ ــة وأسـ ــة العربيـ ــالمية، واللغـ اإلسـ
والرياضيـــات وأســـاليب تدريســـها، وتعليـــم العلـــوم، وتعليـــم االجتماعيـــات، كمـــا تمنـــح ثالثـــة 
ــة  ــال التربيـ ــي مجـ ــوي فـ ــل التربـ ــوم التأهيـ ــوي، ودبلـ ــل التربـ ــوم التأهيـ ــي: دبلـ ــات هـ دبلومـ
الخاصـــة، ودبلـــوم التأهيـــل التربـــوي فـــي مجـــال اإلرشـــاد التربـــوي والنفســـي، وفرعـــي تربيـــة، 

ــوي. ــي والتربـ ــاد النفسـ ــتير اإلرشـ وماجسـ

وتنبثـــق أهـــداف هـــذه الكليـــة مـــن فلســـفة الجامعـــة، واالحتياجـــات التربويـــة والتعليميـــة 
ـــن  ـــن والمعلمي ـــن التربويي ـــة م ـــرية المؤهل ـــات البش ـــع بالطاق ـــد المجتم ـــا، رف ـــطينية وأبرزه الفلس
والمرشـــدين فـــي مجـــاالت العلـــوم التربويـــة والنفســـية واإلرشـــادية المواكبـــة للتطـــورات التربويـــة 

والمهنيـــة والتقنيـــة المغايـــرة.

ـــد  ـــة، وق ـــًا وخريج ـــي 2016/2015 )4743( خريج ـــام الجامع ـــي الع ـــن ف ـــة الخريجي ـــدد الطلب ـــغ ع وبل
حـــاز قســـم المرحلـــة األساســـية األولـــى العـــدد األكبـــر مـــن الخريجيـــن بواقـــع )1643( خريجـــًا 
ـــح  ـــدول )1( يوض ـــة، والج ـــًا وخريج ـــع )713( خريج ـــات بواق ـــم االجتماعي ـــم تعل ـــه قس ـــة، يلي وخريج

ـــك:   ذل

الجدول )9(: أعداد الطلبة الخريجين في كلية التربية للعام الجامعي 2016/2015

الفصل األول القسم
1151

الفصل الثاني 
1152

الفصل  الصيفي 
األول 1153

الفصل الصيفي 
الثاني  1154

المجموع

586668936921643المرحلة األساسية األولى 

1501643580429تعليم التربية اإلسالمية
25826738150713تعليم االجتماعيات

5383417157تعليم العلوم
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الرياضيات وأساليب 
تدريسها

15621028115509

اللغة العربية وأساليب 
تدريسها

2233072484638

اللغة اإلنجليزية وأساليب 
تدريسها

2093024499654

163520012668414743المجموع

وبمقارنـــة عـــدد خريجـــي الكليـــة للعـــام الحالـــي، بعددهـــم فـــي العـــام الجامعـــي المنصـــرم، يالحـــظ 
ـــام  ـــداره )114( خريجـــًا وخريجـــة عـــن الع ـــغ )4857( خريجـــًا وخريجـــة، وبتراجـــع مق ـــأن عددهـــم بل ب

الجامعـــي المنصـــرم. 

الخطط المستقبلية:

ـــي . 1 ـــي ف ـــور العالم ـــتجابة للتط ـــك اس ـــة(، وذل ـــوم التربوي ـــة العل ـــى )كلي ـــة إل ـــم الكلي ـــر اس تغيي
ـــة  ـــام طلب ـــة أم ـــددة للدراس ـــاالت متع ـــرص ومج ـــر ف ـــع وتوفي ـــة، وللتوس ـــات التربي ـــال كلي مج
ـــس  ـــة المجل ـــى موافق ـــة عل ـــت الكلي ـــد حصل ـــع، وق ـــات المجتم ـــجم واحتياج ـــا ينس ـــة، بم الجامع
ـــن  ـــه م ـــة علي ـــر الموافق ـــخ 2015/11/29م، وننتظ ـــم )146( بتاري ـــته رق ـــي جلس ـــي ف األكاديم

ـــودة. ـــاد والج ـــة لالعتم ـــة الوطني الهيئ

ـــم، . 2 ـــم التعلي ـــم وتصمي ـــادر التعل ـــا: مص ـــوس ومنه ـــتوى البكالوري ـــى مس ـــات عل ـــرح تخصص ط
وتخصـــص علـــى مســـتوى درجـــة الماجســـتير وهـــو: التخطيـــط واإلشـــراف التربـــوي، لتلبيـــة 
ـــة.  ـــة الكلي ـــداد طلب ـــص أع ـــن تناق ـــد م ـــل الح ـــن أج ـــي، وم ـــي والعرب ـــل المحل ـــة ســـوق العم حاج

تصويـــر حلقـــات متلفـــزة لمجموعـــة مـــن مقـــررات الكليـــة مـــن خـــالل فضائيـــة الجامعـــة . 3
ــوح.  ــم المفتـ ــز التعليـ ــة(، ومركـ ــدس التعليميـ )القـ

تطويـــر بعـــض كتـــب المقـــررات الدراســـية ومنهـــا: علـــم النفـــس التربـــوي، وطرائـــق التدريـــس . 4
والتدريـــب العامـــة، وأصـــول فقـــه )1(، والرياضيـــات و ط. ت. )1(.

ــى . 5 ــه( علـ ــات تفعيلـ ــي )ومتطلبـ ــث اإلجرائـ ــول البحـ ــص حـ ــوي متخصـ ــر تربـ ــم مؤتمـ تنظيـ
ــم. ــداد المعلـ ــول إعـ ــر حـ ــي 2017/2016م. ومؤتمـ ــام الجامعـ ــي العـ ــطين فـ ــتوى فلسـ مسـ

ـــي كل  ـــم ف ـــمل عدده ـــن )وتش ـــر المتفرغي ـــن وغي ـــس المتفرغي ـــة التدري ـــاء هيئ ـــداد أعض  أع
ـــدول(: ـــورة ج ـــة بص ـــة أكاديمي رتب

ـــة  ـــو هيئ ـــوًا، و)401( عض ـــة )128( عض ـــي الكلي ـــن ف ـــس المتفرغي ـــة التدري ـــاء هيئ ـــدد أعض ـــغ ع بل
ـــر  ـــن وغي ـــة التدريـــس متفرغي ـــي ألعضـــاء هيئ ـــك يكـــون المجمـــوع الكل ـــرغ، وبذل ـــر متف تدريـــس غي

ـــداد. ـــذه األع ـــي ه ـــدول التال ـــن الج ـــث يبي ـــوًا، حي ـــن )529( عض متفرغي
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ــم  ــن ورتبهـ ــر المتفرغيـ ــن وغيـ ــس المتفرغيـ ــة التدريـ ــاء هيئـ ــداد أعضـ ــدول )10(: أعـ جـ
األكاديميـــة

أعضاء هيئة التدريس/ الرتبة 
األكاديمية

العدد
المجموعمحاضرمدرسأستاذ مساعدأستاذ مشاركاستاذ

أعضاء هيئة التدريس 
172659917128المتفرغين

أعضاء هيئة التدريس غير 
69802979401المتفرغين

233513930626529المجموع

إضاءات: 

عدد الخريجين:

ـــد  ـــة، وق ـــًا وخريج ـــي 2016/2015 )4743( خريج ـــام الجامع ـــي الع ـــن ف ـــة الخريجي ـــدد الطلب ـــغ ع بل
حـــاز قســـم المرحلـــة األساســـية األولـــى العـــدد األكبـــر مـــن الخريجيـــن بواقـــع )1643( خريجـــًا 
ــدد  ــة عـ ــة، وبمقارنـ ــًا وخريجـ ــع )713( خريجـ ــات بواقـ ــم االجتماعيـ ــم تعلـ ــه قسـ ــة، يليـ وخريجـ
ـــم  ـــأن عدده ـــظ ب ـــرم، يالح ـــي المنص ـــام الجامع ـــي الع ـــم ف ـــي، بعدده ـــام الحال ـــة للع ـــي الكلي خريج
بلـــغ )4857( خريجـــًا وخريجـــة، وبتراجـــع مقـــداره )114( خريجـــًا وخريجـــة عـــن العـــام الجامعـــي 

المنصـــرم. 

ـــتوى  ـــى مس ـــوف )1-4( عل ـــن للصف ـــل المعلمي ـــداد وتأهي ـــين إع ـــروع تحس ـــي مش ـــاركة ف المش
ـــن: الوط

تشـــارك الجامعـــة ممثلـــة فـــي كليـــة العلـــوم التربويـــة فـــي مشـــروع إعـــداد وتأهيـــل المعلميـــن 
ـــات  ـــي وجامع ـــم العال ـــة والتعلي ـــع وزارة التربي ـــراكة م ـــي، وبالش ـــك الدول ـــن البن ـــول م )1-4(، المم
فلســـطينية وجامعـــة كانتربـــري االنجليزيـــة، الـــذي يمتـــد حتـــى نهايـــة عـــام 2018، وحصلـــت 
ــة  ــي اللغـ ــة، وهـ ــات التدريبيـ ــن المجمعـ ــة مـ ــات رئيسـ ــة مجمعـ ــيق لثالثـ ــى التنسـ ــة علـ الجامعـ
ـــة  ـــي للبرنامـــج، وقـــد أســـهمت مشـــاركة أعضـــاء هيئ ـــد المدخل ـــة والتمهي اإلنجليزيـــة واللغـــة العربي
التدريـــس مـــن الجامعـــة بتطويـــر المجمعـــات التدريبيـــة بدرجـــة كبيـــرة، وحـــازت علـــى إعجـــاب 
ـــي: ـــا يل ـــال م ـــذا المج ـــي ه ـــة ف ـــادة الكلي ـــا عم ـــي نفذته ـــطة الت ـــن األنش ـــاركين، وم ـــع المش جمي

ورشـــتان تعريفيتـــان بالمشـــروع: عقـــدت الورشـــة األولـــى بتاريـــخ 2016/3/20 فـــي مبنـــى . 1
ــة 2016/3/21م فـــي فـــرع نابلـــس،  ــة الثانيـ اإلدارة العامـــة فـــي البالـــوع، وعقـــدت الورشـ
ـــر  ـــي تطوي ـــاركون ف ـــن سيش ـــروع، الذي ـــع الف ـــس فـــي جمي ـــة التدري واســـتهدفتا أعضـــاء هيئ
المجمعـــات التدريبيـــة أو/ و تدريـــب المعلميـــن، وتناولـــت كل ورشـــة عـــدة محـــاور، أهمهـــا: 
تعريـــف المدربيـــن بالمشـــروع وآلياتـــه ومحدداتـــه الرئيســـة، واطالعهـــم علـــى الســـياق التربـــوي 
ــرة المشـــروع  والتدريبـــي للمشـــروع، واطالعهـــم علـــى األدوار المتطلبـــة منهـــم خـــالل فتـ
وآليـــات التعـــاون بيـــن أطـــراف المشـــروع كافـــة، وفحـــص المجمعـــات التدريبيـــة المطـــورة 
ســـابقًا، وقـــد نتـــج عـــن هـــذه الورشـــات تقريـــر بأهـــم التعديـــالت المرتبطـــة بالمجمعـــات 
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ـــي  ـــد الوطن ـــى المعه ـــاله إل ـــم إرس ـــد ت ـــة، وق ـــة التالي ـــي المرحل ـــب ف ـــات التدري ـــة وآلي التدريبي
للتدريـــب والجامعـــات الشـــريكة لألخـــذ بـــه.

مشـــاركة فريـــق الجامعـــة فـــي ورشـــة تطويـــر المجمعـــات التدريبيـــة األولـــى، التـــي عُقـــدت . 2
فـــي القريـــة الســـياحية بأريحـــا، فـــي الفتـــرة مـــن 24-2016/3/26م.

ـــدت . 3 ـــي عُق ـــة، الت ـــة الثاني ـــات التدريبي ـــر المجمع ـــة تطوي ـــي ورش ـــة ف ـــق الجامع ـــاركة فري مش
فـــي المعهـــد الوطنـــي للتدريـــب التربـــوي فـــي البيـــرة فـــي الفتـــرة مـــن 11-2016/4/13م.

ـــدت . 4 ـــي عُق ـــة، الت ـــة الثالث ـــات التدريبي ـــر المجمع ـــة تطوي ـــي ورش ـــة ف ـــق الجامع ـــاركة فري مش
فـــي المعهـــد الوطنـــي للتدريـــب التربـــوي فـــي البيـــرة بتاريـــخ 2016/5/22م.

سلسلة ورشات عمل حول التربية العملية:

عقـــدت كليـــة العلـــوم التربويـــة سلســـلة مـــن ورشـــات العمـــل حـــول »التربيـــة العمليـــة فـــي 
ـــة  ـــات التربي ـــة، وتعميـــق التعـــاون بيـــن الجامعـــة ومديري ـــة العملي الجامعـــة«، وذلـــك لتفعيـــل التربي
والتعليـــم فـــي المناطـــق، وتناولـــت الورشـــات تبـــادل اآلراء حـــول آليـــات تطويـــر »التربيـــة العمليـــة« 
ـــل  ـــي يعم ـــة الت ـــدار الفاعلي ـــدان، ومق ـــي المي ـــن ف ـــة المعلمي ـــه الطلب ـــذي يترك ـــي ال ـــر اإليجاب واألث
ـــة  ـــورة والمعون ـــرة، والمش ـــي الخب ـــهم وتلق ـــة أنفس ـــة وخدم ـــة التربوي ـــة العملي ـــؤالء لخدم ـــا ه به
ــدارس  ــري المـ ــن مديـ ــاركون مـ ــر المشـ ــر، وعبـ ــكل مباشـ ــى التدريـــب بشـ ــرفون علـ ــن يشـ ممـ
الحكوميـــة والخاصـــة والمعلميـــن المتعاونيـــن بعمليـــة التعـــاون بيـــن األطـــراف المختلفـــة فـــي 

ـــذت: ـــي نف ـــات الت ـــول الورش ـــزة ح ـــة موج ـــي لمح ـــا يل ـــي، وفيم ـــب العمل ـــج التدري ـــاح برنام إنج

ورشـــة عمـــل بعنـــوان« التربيـــة العمليـــة بيـــن الواقـــع والمأمـــول«، عقـــدت بالشـــراكة مـــع فـــرع . 1
ـــدة،  ـــو حم ـــام أب ـــد حس ـــظ العقي ـــب المحاف ـــا نائ ـــارك فيه ـــخ 2015/9/20م، ش ـــة بتاري قلقيلي
ـــر الفـــرع د.  ومســـاعد رئيـــس الجامعـــة لشـــؤون الفـــروع د. فيصـــل عمـــر، والقائـــم بأعمـــال مدي
ـــي  ـــة ف ـــة التربي ـــد كلي ـــودة، وعمي ـــف ع ـــم أ.يوس ـــة والتعلي ـــة التربي ـــر مديري ـــاح، ومدي ـــال رب جم
ـــة األساســـية د. حســـني عـــوض، وأعضـــاء  الجامعـــة د. مجـــدي زامـــل، ورئيـــس قســـم المرحل
ـــض  ـــون، وبع ـــون المتعاون ـــدارس والمعلم ـــرو الم ـــة، ومدي ـــرع قلقيلي ـــي ف ـــس ف ـــة التدري هيئ

ـــة. ـــي الجامع ـــة ف ـــة العملي ـــة التربي طلب

ورشـــة عمـــل بعنـــوان »جـــودة التربيـــة العمليـــة فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة«، عقـــدت . 2
ـــد  ـــرع د. محم ـــر الف ـــا مدي ـــارك فيه ـــخ 2016/3/6م، ش ـــزة بتاري ـــمال غ ـــرع ش ـــع ف ـــراكة م بالش
ــة  ــة التربيـ ــر مديريـ ــار، ومديـ ــد النجـ ــي واإلداري أ.محمـ ــاعد األكاديمـ ــن، والمسـ ــو الجبيـ أبـ
ـــس  ـــة تدري ـــاء هيئ ـــى أعض ـــة إل ـــرة، باإلضاف ـــو حصي ـــود أب ـــزة أ.محم ـــمال غ ـــي ش ـــم ف والتعلي
ـــة  ـــن طلب ـــد م ـــة، وحش ـــدارس الحكومي ـــي الم ـــري ومعلم ـــن مدي ـــدد م ـــرع وع ـــي الف ـــرر ف المق

كليـــة التربيـــة.

ورشـــة عمـــل بعنـــوان »جـــودة التربيـــة العمليـــة فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة«، عقـــدت . 3
ـــم  ـــت لح ـــرع بي ـــر ف ـــا مدي ـــارك فيه ـــخ 2016/3/29، ش ـــم، بتاري ـــت لح ـــرع بي ـــع ف ـــراكة م بالش
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ـــية  ـــة األساس ـــم المرحل ـــس قس ـــل، ورئي ـــدي زام ـــة د. مج ـــة التربي ـــد كلي ـــالح، وعمي ـــي ص د. عل
د. حســـني عـــوض، ومـــن مديريـــة التربيـــة والتعليـــم فـــي بيـــت لحـــم مديرهـــا أ. ســـامي 
ـــن  ـــدارس والمعلمي ـــري الم ـــن مدي ـــدد م ـــة، وع ـــي المديري ـــؤولين ف ـــن المس ـــدد م ـــروة، وع م

المتعاونيـــن فـــي المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة، وحشـــد مـــن طلبـــة الجامعـــة.

التعليم االلكتروني:
فانطالقـــًا مـــن فلســـفة الجامعـــة، ورؤيتهـــا ورســـالتها، وتنفيـــذًا لسياســـتها بتوظيـــف التعليـــم 
ـــة  ـــة كاف ـــة التربي ـــررات كلي ـــس مق ـــم تدري ـــد ت ـــة، فق ـــة التعلمي ـــة التعليمي ـــي العملي ـــي ف اإللكترون
بنمـــط التعليـــم المدمـــج، والـــذي يجمـــع بيـــن الوجاهـــي واإللكترونـــي، وخصـــص لـــكل مقـــرر 

صفحـــة إلكترونيـــة، ولقـــاءات افتراضيـــة، ومنســـقًا يتابـــع الجانـــب اإللكترونـــي للمقـــرر.

كمـــا عملـــت الكليـــة مـــع فضائيـــة القـــدس التعليميـــة ومركـــز التعليـــم المفتـــوح )OLC( علـــى 
ـــة اإلســـالمية، وإدارة الصـــف  ـــد )2(، والثقاف ـــالوة وتجوي ـــررات دراســـية وهـــي: ت ـــر خمســـة مق تصوي
وتنظيمـــه، وتكنولوجيـــا التعليـــم، ومشـــروع التخـــرج لقســـم المرحلـــة األساســـية األولـــى. وتـــم 
تصويـــر أكثـــر مـــن )6( حصـــص دراســـية نموذجيـــة للطلبـــة المتميزيـــن فـــي التدريـــب العملـــي 

ـــي. ـــاج الفن ـــز اإلنت ـــع مرك ـــيق م ـــك بالتنس ـــة، وذل ـــة العملي ـــرر التربي لمق

الخطط الدراسية ألقسام الكلية:
ـــاء علـــى تعليمـــات الشـــؤون األكاديميـــة، عملـــت عمـــادة الكليـــة علـــى مراجعـــة خطـــط األقســـام  فبن
ـــاعات  ـــدد الس ـــية وع ـــررات الدراس ـــث المق ـــن حي ـــا؛ م ـــل عليه ـــرى التعدي ـــا، وج ـــة له ـــبعة التابع الس
ـــاعة  ـــة )123( س ـــات الكلي ـــن تخصص ـــص م ـــكل تخص ـــدة ل ـــاعات المعتم ـــت الس ـــدة، فأصبح المعتم
معتمـــدة، و)122( ســـاعة معتمـــدة لخطتـــي تخصـــص اللغـــة االنجليزيـــة وأســـاليب تدريســـها، 
ـــن  ـــت م ـــة، تكون ـــي التربي ـــة لفرع ـــت خط ـــها، ووضع ـــاليب تدريس ـــة وأس ـــة العربي ـــص اللغ وتخص
ـــون باالنخـــراط فـــي ســـلك  ـــن يرغب ـــة الذي )27( ســـاعة معتمـــدة، ومـــن المفتـــرض أن يأخـــذه الطلب
التعليـــم مـــن كافـــة التخصصـــات فـــي الكليـــات األخـــرى. وتكونـــت خطـــط دبلومـــات التأهيـــل 
ـــية  ـــررات الدراس ـــض المق ـــذف بع ـــى ح ـــل عل ـــرى العم ـــا ج ـــدة. كم ـــاعة معتم ـــن 30 س ـــوي م الترب
ـــة، وبذلـــك  ـــال، تـــم إضافـــة مقـــرر تربيـــة عملي وإضافـــة مقـــررات دراســـية أخـــرى، فعلـــى ســـبيل المث
ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــة 2، لم ـــة عملي ـــة 1 وتربي ـــة عملي ـــا تربي ـــة، هم ـــة العملي ـــن للتربي ـــا مقرري ـــح لدين أصب

ـــم. ـــب المعل ـــداد الطال ـــي إع ـــة ف ـــن أهمي م

اللقاءات واالجتماعات التي عقدتها عمادة الكلية:
ـــة،  ـــة كاف ـــروع الجامع ـــي ف ـــس فيهـــا ف ـــة التدري ـــع أعضـــاء هيئ ـــة بالتواصـــل م ـــادة الكلي اهتمـــت عم
ـــي  ـــف االفتراض ـــة الص ـــر تقني ـــد عب ـــاع عق ـــم، اجتم ـــدت معه ـــي عق ـــات الت ـــن االجتماع ـــن بي ـــكان م ف
ـــا متعلقـــة بإعـــداد االمتحانـــات، وتـــم التركيـــز  وذلـــك يـــوم االثنيـــن 2016/2/29، بُحـــث فيـــه قضاي
ـــي  ـــا  لتالف ـــة بإعداده ـــات الخاص ـــزام بالتعليم ـــى االلت ـــا، وإل ـــي إعداده ـــة ف ـــي الدق ـــى توخ ـــه عل في

ـــدث.  ـــد تح ـــي ق ـــاء الت األخط

ـــخ 2015/10/19م بُحـــث  ـــى كانـــت بتاري ـــة، األول ـــة جلســـتين لمجلـــس الكلي وعقـــدت عمـــادة الكلي
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فيهـــا: تغييـــر مُســـمى الكليـــة والخطـــط الجديـــدة لهـــا، وفتـــح برامـــج جديـــدة، واالمتحانـــات 
والتعيينـــات، ومجالـــس التخصصـــات، والمقـــررات المدمجـــة، وعقـــدت الجلســـة الثانيـــة بتاريـــخ 
2016/2/22م، وبُحـــث فيهـــا فتـــح برامـــج جديـــدة، واالمتحانـــات والتعيينـــات، والمقـــررات العمليـــة، 

ـــة. ـــنوي للكلي ـــر الس ـــة، والتقري ـــة الجامع ـــج لفضائي ـــة، وبرام ـــطة الكلي وأنش

ــادة  ــرعت عمـ ــة، شـ ــة الكليـ ــرج لطلبـ ــروع التخـ ــة ومشـ ــة العمليـ ــة التربيـ ــن أهميـ ــًا مـ وانطالقـ
الكليـــة بعقـــد اجتمـــاع ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس المشـــرفين علـــى مقـــررات التربيـــة العمليـــة 
ــوًا  ــور )35( عضـ ــي، وبحضـ ــف االفتراضـ ــة الصـ ــر تقنيـ ــخ 2016/1/12، عبـ ــل 1152، بتاريـ للفصـ
ـــاع  ـــاول االجتم ـــور، وتن ـــي المذك ـــل الدراس ـــة للفص ـــة العملي ـــررات التربي ـــى مق ـــرفون عل ـــن يش مم
ــات  ــع العالمـ ــم وتوزيـ ــاذج التقويـ ــة )1+2( ونمـ ــة العمليـ ــررات التربيـ ــى مقـ ــراف علـ ــة اإلشـ آليـ
ـــرفين  ـــس المش ـــة التدري ـــاء هيئ ـــتهدف أعض ـــر، اس ـــاع آخ ـــد اجتم ـــة، وعق ـــة العملي ـــررات التربي لمق
علـــى مشـــروع التخـــرج للفصـــل )1151(، بتاريـــخ 2015/10/3 عبـــر تقنيـــة الصـــف االفتراضـــي، 
ـــرفون  ـــن يش ـــزة، مم ـــة وغ ـــروع الضف ـــي ف ـــس ف ـــة التدري ـــاء هيئ ـــن أعض ـــوًا م ـــاركة )74( عض وبمش
علـــى مقـــرر مشـــروع التخـــرج. وناقـــش االجتمـــاع موضوعـــات عـــدة منهـــا: آليـــة اإلشـــراف علـــى 
ـــة  ـــم والموضوعي ـــة التقوي ـــص، وآلي ـــب التخص ـــي صل ـــن ف ـــار العناوي ـــرج، واختي ـــروع التخ ـــرر مش مق

فـــي تقديـــر العالمـــات، وتفعيـــل موقـــع المقـــرر اإللكترونـــي لمشـــروع التخـــرج. 

ـــي كل  ـــرج ف ـــروع تخ ـــل مش ـــار أفض ـــة الختي ـــان المركزي ـــًا للج ـــة اجتماع ـــادة الكلي ـــدت عم ـــا عق كم
ـــزة  ـــاريع المتمي ـــار المش ـــه اختي ـــم في ـــخ 2016/2/28م، وت ـــك بتاري ـــة، وذل ـــام الكلي ـــن أقس ـــم م قس
للفصـــل األول )1151( مـــن العـــام الجامعـــي الحالـــي، والـــذي عقـــد فـــي مبنـــى اإلدارة العامـــة 
ـــم  ـــدًا لتكري ـــول، تمهي ـــق األص ـــا وف ـــي لتحكيمه ـــث العلم ـــادة البح ـــى عم ـــلت إل ـــوع، وأرس ـــي البال ف
المشـــاريع المتميـــزة فـــي الملتقـــى اإلبـــداع الطالبـــي الثانـــي، وســـيتم عقـــد اجتمـــاع آخـــر فـــي 

شـــهر حزيـــران 2016 الختيـــار المشـــاريع المتميـــزة للفصـــل )1152(.

ترقيات أعضاء هيئة التدريس:
ـــس  ـــة التدري ـــاء هيئ ـــة ألعض ـــادة الكلي ـــجيع عم ـــي، وتش ـــث العلم ـــة بالبح ـــام الجامع ـــرًا الهتم فنظ
فيهـــا علـــى نشـــر البحـــوث والمشـــاركة فـــي المؤتمـــرات العلميـــة والتربويـــة المتخصصـــة، لمـــا فـــي 
ـــة  ـــى رتب ـــس عل ـــة تدري ـــاء هيئ ـــل )3( أعض ـــد حص ـــة، فق ـــة والجامع ـــم وللطلب ـــة له ـــن أهمي ـــك م ذل
ـــة  ـــول مجموع ـــى حص ـــة إل ـــارك، إضاف ـــتاذ مش ـــة أس ـــى رتب ـــس عل ـــة تدري ـــاء هيئ ـــتاذ، و)6( أعض أس

ـــر. ـــة محاض ـــى رتب ـــين عل ـــن المدرس م

ــة  ــاء هيئـ ــا أعضـ ــل عليهـ ــي حصـ ــة التـ ــة والتدريبيـ ــية والبحثيـ ــات الدراسـ ــح والبعثـ المنـ
التدريـــس. 

حصل )3( أعضاء هيئة تدريس في الكلية على جوائز ومنح وهي كما يأتي:

1. د.محمد محمد مسالمة، جائزة الباحث المتميز/ جامعة القدس المفتوحة/2016.

ـــز/ جامعـــة القـــدس المفتوحـــة/  ـــزة البحـــث العلمـــي المتمي ـــاح شـــاهين، جائ ـــد الفت 2. أ.د.محمـــد عب
.2016
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3. حصـــل أ. منـــذر الحمـــد علـــى منحـــة دراســـية فـــي تونـــس، إلكمـــال دراســـة الدكتـــوراه فـــي 
تخصـــص التفســـير مـــن خـــالل التعليـــم العالـــي الفلســـطينية.

مشاركات أعضاء هيئة التدريس في الندوات/ ورشات العمل:
نظـــرا الهتمـــام الكليـــة، وتشـــجيعها للبحـــث العلمـــي والمشـــاركة فـــي المؤتمـــرات والنـــدوات 
وورش العمـــل المتخصصـــة، فقـــد شـــارك أكثـــر مـــن )15( عضـــوًا مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس 
ـــن  ـــل الوط ـــة داخ ـــل متخصص ـــات عم ـــدوات وورش ـــرات ون ـــي مؤتم ـــة ف ـــأوراق علمي ـــم ب ـــي القس ف
ـــي  ـــي ف ـــم اإلبداع ـــر التعل ـــل بمؤتم ـــدي زام ـــاركة د.مج ـــاركات مش ـــذه المش ـــن ه ـــن بي ـــه، وم وخارج
العصـــر الرقمـــي فـــي القاهـــرة فـــي الفتـــرة 12-2016/4/14م، ومشـــاركة د.أنـــور نصـــار بورقـــة 
ـــوان » دور األنشـــطة المدرســـية فـــي إشـــباع الحاجـــات النفســـية« فـــي مؤتمـــر »الصحـــة  ـــة بعن بحثي
النفســـية وتنميـــة المجتمع...نحـــو حيـــاة أفضـــل« فـــي الفتـــرة 26-2016/4/27م، ومشـــاركة د. 
ـــطينية  ـــات الفلس ـــة الجامع ـــدى طلب ـــادية ل ـــات اإلرش ـــوان »الحاج ـــة بعن ـــة بحثي ـــوض بورق ـــني ع حس
ـــاد  ـــرة لإلرش ـــتحداث دائ ـــًا الس ـــورًا مقترح ـــت تص ـــع«، وتضمن ـــة المجتم ـــات تنمي ـــوء متطلب ـــي ض ف
األكاديمـــي فـــي الجامعـــات العربيـــة« فـــي مؤتمـــر جـــرش فـــي الفتـــرة 25-2016/4/27م فـــي 

ـــك. ـــح ذل ـــق )1( يوض ـــان. والملح عم

مشاركات أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات: 
شـــارك أعضـــاء هيئـــة التدريـــس فـــي العـــام الجامعـــي الحالـــي بأكثـــر مـــن )32( مؤتمـــرًا، وكان 
آخرهـــا مشـــاركة د. مجـــدي حنـــاوي، ود.محمـــد الطيطـــي، ود. نافـــذ أيـــوب بـــأوراق بحثيـــة فـــي 
ـــة  ـــة األردني ـــي الجامع ـــة، ف ـــية العالمي ـــو التنافس ـــي: نح ـــن العرب ـــي الوط ـــي ف ـــم العال ـــر التعلي مؤتم
ــة  ــم المرحلـ ــس قسـ ــوض، رئيـ ــني عـ ــاركة د. حسـ ــن -11 12 /5 /2016 ، ومشـ ــرة مـ ــي الفتـ فـ
األساســـية فـــي المؤتمـــر العلمـــي الثامـــن التربيـــة المســـتدامة فـــي التربيـــة والتعليـــم، فـــي جامعـــة 

جـــرش، فـــي الفتـــرة مـــن 28-2016/4/30م، والملحـــق )2( يبيـــن ذلـــك.

مؤتمرات وندوات وأيام علمية:

- يوم دراسي بعنوان »حق العودة..الواقع والتحديات«

نظمـــت كليـــة العلـــوم التربويـــة فـــي الجامعـــة بالتعـــاون مـــع فـــرع الجامعـــة بطولكـــرم ودائـــرة 
ــيًا بعنـــوان »حـــق العـــودة:  ــًا دراسـ شـــؤون الآلجئيـــن فـــي منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية يومـ
ــن  ــدد مـ ــه عـ ــدم فيـ ــرم، وقـ ــة طولكـ ــي مدينـ ــخ 2016/4/16م، فـ ــات« بتاريـ ــع والتداعيـ الواقـ
ـــطيني،  ـــع الفلس ـــى الواق ـــا عل ـــوء وتداعياته ـــرة اللج ـــأة ظاه ـــت نش ـــي تناول ـــة الت ـــات المهم الدراس
ـــر  ـــر القســـري والقـــرى المدمـــرة، والسياســـات اإلســـرائيلية فـــي تهجي وكانـــت أهـــم محـــاوره: التهجي
الفلســـطينيين، ودور القـــوى العظمـــى فـــي تهجيـــر الفلســـطينيين ودعـــم الهجـــرة الصهيونيـــة. 
وأصـــدر المجتمعـــون مجموعـــة مـــن التوصيـــات أهمهـــا: إعطـــاء مزيـــد مـــن االهتمـــام لقضيـــة 
الالجئيـــن داخـــل 1984، الذيـــن هجـــروا مـــن قراهـــم وبيوتهـــم ولـــم يُســـمح لهـــم بالعـــودة إليهـــا، 
ـــام  ـــة، والقي ـــات العالمي ـــودة باللغ ـــن وحـــق الع ـــة عـــن الآلجئي ـــة والقانوني ونشـــر الدراســـات التاريخي
ــي  ــاج المدرسـ ــي المنهـ ــن فـ ــة الالجئيـ ــن، وإدراج قضيـ ــكات الالجئيـ ــة لممتلـ ــات توثيقيـ بدراسـ
ـــة  ـــا حيّ ـــل إبقائه ـــن أج ـــباب؛ م ـــدى الش ـــرها ل ـــودة، ونش ـــق الع ـــة ح ـــس ثقاف ـــطيني، وتكري الفلس

فـــي أذهـــان األجيـــال المتعاقبـــة.
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- التحضير لمؤتمر »إعداد المعلم.. الواقع والمأمول«
تعمـــل عمـــادة الكليـــة حاليـــًا بالتعـــاون مـــع كليـــة العلـــوم التربويـــة فـــي جامعـــة القـــدس، بالتحضيـــر 
لمؤتمـــر »إعـــداد المعلـــم: الواقـــع والمأمـــول«، الـــذي مـــن المقـــرر عقـــده فـــي األســـبوع األخيـــر 
مـــن شـــهر أيلـــول 2016م، الـــذي يهـــدف إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى برامـــج إعـــداد المعلميـــن 
ـــن  ـــال، م ـــذا المج ـــي ه ـــة ف ـــتراتيجيات فاعل ـــر واس ـــروج بمعايي ـــة، للخ ـــاء الخدم ـــة وأثن ـــل الخدم قب
ــة،  ــاء الخدمـ ــي أثنـ ــن فـ ــة والمعلميـ ــات التربيـ ــي كليـ ــى خريجـ ــًا علـ ــس إيجابـ ــأنها أن تنعكـ شـ
ـــة  ـــة، ومخاطب ـــه مـــن خـــالل الصحـــف اليومي ـــم اإلعـــالن عن ـــث ت ـــاء الخدمـــة؛ حي ـــي أثن ـــن ف والمعلمي
ـــن  ـــوة المعنيي ـــطينية لدع ـــات الفلس ـــاء الجامع ـــطينية، ورؤس ـــي الفلس ـــم العال ـــة والتعلي ـــر التربي وزي
ـــة  ـــة خاص ـــة إلكتروني ـــص صفح ـــن تخصي ـــال ع ـــذا فض ـــور، ه ـــر المذك ـــم للمؤتم ـــم ملخصاته لتقدي
بالمؤتمـــر علـــى موقـــع الجامعـــة، ويجـــري حاليـــًا اســـتقبال الملخصـــات ودراســـتها مـــن اللجنـــة 

ـــر. ـــة للمؤتم العلمي

أهم األبحاث:
المسؤولية المجتمعية 

يمكـــن النظـــر ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس فـــي كليـــة العلـــوم التربويـــة كأعضـــاء نشـــطين فـــي 
ـــاركاتهم  ـــت مش ـــة، وتنوع ـــطة االجتماعي ـــداث واألنش ـــن األح ـــر م ـــي الكثي ـــاهمين ف ـــع، ومس المجتم
مـــن عضويـــة اللجـــان والمشـــاريع والمؤسســـات الخيريـــة والمســـاهمة فـــي أحـــداث مجتمعيـــة، 

ومـــن هـــذه المشـــاركات، علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر مـــا يلـــي:

ـــف، 	  ـــتخدام العن ـــة الس ـــل التربوي ـــول البدائ ـــا ح ـــة يط ـــي مديري ـــة ف ـــات التربي ـــرة لمعلم محاض
ـــص. ـــال بحي ـــل د. جم ـــن قب م

ـــريف 	  ـــل أ.د.ش ـــن قب ـــزة، م ـــاع غ ـــي قط ـــي ف ـــع المدن ـــة للمجتم ـــات تابع ـــي جمعي ـــرات ف محاض
ـــاد. حم

محاضـــرات إرشـــادية حـــول التأثيـــرات الســـلبية لمواقـــع التواصـــل االجتماعـــي وســـبل توظيفهـــا 	 
فـــي العمليـــة التعليميـــة، فـــي عـــام 2015م، فـــي طولكـــرم، مـــن قبـــل د. حســـني عـــوض.

مقـــاالت فـــي الصحـــف اليوميـــة، ومنهـــا مقـــال للدكتـــور مجـــدي زامـــل بعنـــوان »مـــن هـــو 	 
ـــي 1/31  ـــاة ف ـــي القـــدس والحي ـــذي نُشـــر فـــي صحيفت ـــرن الحـــادي والعشـــرين؟«، ال ـــم الق معل
و2016/2/1م، ومقـــال للدكتـــور خالـــد دويـــكات بعنـــوان »الـــذكاء ومـــا عليـــه« نشـــر فـــي 
ـــي  ـــس ف ـــة التدري ـــاء هيئ ـــاالت ألعض ـــن المق ـــا م ـــخ  2015/4/5، وغيره ـــدس بتاري ـــدة الق جري

ـــة.  الكلي

ـــن 	  ـــة م ـــب عين ـــم، وتدري ـــت لح ـــة بي ـــي محافظ ـــدارس ف ـــي الم ـــة لمعلم ـــل تدريبي ـــات عم ورش
ــرين  ــادي والعشـ ــرن الحـ ــارات القـ ــتخدام مهـ ــى اسـ ــر علـ ــان جماينـ ــة هيرمـ ــي مدرسـ معلمـ

باســـتخدام التعليـــم اإللكترونـــي، مـــن قبـــل د.ســـعاد العبـــد. والملحـــق )3( يوضـــح ذلـــك.
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قائمة إصدارات المؤتمرات التي نظمتها الكلية:
- كتاب »حق العودة..الواقع والتحديات«

أصـــدرت كليـــة العلـــوم التربويـــة فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة بالتعـــاون مـــع فـــرع الجامعـــة 
ـــوان  ـــيًا بعن ـــًا دراس ـــطينية يوم ـــر الفلس ـــة التحري ـــي منظم ـــن ف ـــؤون الالجئي ـــرة ش ـــرم ودائ بطولك
»حـــق العـــودة: الواقـــع والتداعيـــات« بتاريـــخ 2016/4/16م، فـــي مدينـــة طولكـــرم، وقـــدم فيـــه 
عـــدد مـــن الدراســـات المهمـــة التـــي تناولـــت نشـــأة ظاهـــرة اللجـــوء وتداعياتهـــا علـــى الواقـــع 
الفلســـطيني، وكانـــت أهـــم محـــاوره: التهجيـــر القســـري والقـــرى المدمـــرة، والسياســـات اإلســـرائيلية 
فـــي تهجيـــر الفلســـطينيين، ودور القـــوى العظمـــى فـــي تهجيـــر الفلســـطينيين ودعـــم الهجـــرة 

الصهيونيـــة. 

قائمة المجالت:
1( مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات.

2( المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح.

3( مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية.

ـــة  ـــالت ومناقش ـــب والمج ـــم الكت ـــا، تحكي ـــة وخارجه ـــل الجامع ـــات داخ ـــب والمؤلف ـــة الكت قائم
ـــوراه: ـــتير والدكت ـــة: الماجس ـــائل العلمي ـــى الرس ـــراف عل واإلش

د. محمد السيد، في رحاب اللغة إعرابا وآدابا، جنين، قيد النشر.. 1

ـــة . 2 ـــية للروضـ ـــة اأُلنـسـ ـــرة الثانيـ د . عبـــد الرحمـــن مغربـــي، 2015، تحقيـــق مخطـــوط: الخطـــ
الدانيــــة القدســـــــية / للشيـــــــخ مصطفــــــى بن كمــــــال الدين بن علي البكـــــــري الصديقي 

)ت 1162هـــــ/1759م(، جامعـــة القـــدس المفتوحـــة/ عمـــادة البحـــث العلمـــي.

ـــد . 3 ـــهيد أحم ـــيخ الش ـــة للش ـــال الكامل ـــوعة األعم ـــدوان، 2015، موس ـــى ع ـــد عل ـــام محم د.عص
ـــزة. ـــطيني – غ ـــق الفلس ـــخ والتوثي ـــز التاري ـــرفًا، مرك ـــًا ومش ـــواً باحث ـــدات(، عض ـــين )4 مجل ياس

ـــزة 2014م، . 4 ـــى غ ـــدوان عل ـــاه الع ـــعبي تج ـــراك الش ـــدوان، 2016، الح ـــى ع ـــد عل ـــام محم د.عص
ـــزة. ـــداع – غ ـــة إب ـــتراتيجية - مؤسس ـــية واإلس ـــات السياس ـــطين للدراس ـــز فلس مرك

5 . ،Practicum–from theory to practice ،2015 ،ـــوض ـــن ع ـــد أمي ـــكات، د. أحم ـــد دوي د. خال
ـــي. ـــد ثان ـــاوي، مُع ـــة الحج مطبع

تحكيم الكتب واألبحاث:
شـــارك عـــدد كبيـــر مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس فـــي تحكيـــم األبحـــاث العلميـــة المقدمـــة لمجـــالت 
ـــن  ـــل الوط ـــرات داخ ـــت لمؤتم ـــي حكم ـــاث الت ـــن األبح ـــدا ع ـــرى، ع ـــات أخ ـــاالت جامع ـــة ومج الجامع

وخارجـــه.
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اإلشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها:
ـــات  ـــي جامع ـــتير ف ـــائل ماجس ـــى رس ـــراف عل ـــي اإلش ـــة ف ـــي الكلي ـــس ف ـــة التدري ـــاء هيئ ـــارك أعض ش
ــا )27( رســـالة  فلســـطينية عـــدة مـــن ناحيـــة، ومناقشـــة رســـائل جامعيـــة أخـــرى، وبلـــغ عددهـ
جامعيـــة، إضافـــة إلـــى تحكيـــم عشـــرات األبحـــاث لمجـــالت علميـــة محكمـــة، وفـــق البيانـــات الـــواردة 

ـــك. ـــح ذل ـــق )4( يوض ـــم. والملح ـــن طرفه ـــا م إلين

األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة بطريقة المراجع:

تولـــي كليـــة العلـــوم التربويـــة أهميـــة خاصـــة بالبحـــث والنشـــر العلمـــي ســـواء فـــي مجـــالت الجامعـــة 
أو خارجهـــا، وقـــد بلـــغ عـــدد األبحـــاث المنشـــورة فـــي العـــام الجامعـــي الحالـــي )2016/2015) 
ـــالت  ـــي مج ـــم ف ـــورة له ـــاث المنش ـــدد األبح ـــغ ع ـــًا، وبل ـــة )31( بحث ـــة الخارجي ـــالت العلمي ـــي المج ف
الجامعـــة الثـــالث )23( بحثـــًا، وبذلـــك يكـــون مجمـــوع األبحـــاث المنشـــورة لهـــم للعـــام الحالـــي 
ـــاس  ـــاء مقي ـــوم ب: »بن ـــهيل، الموس ـــر س ـــاح ود.تام ـــادي صب ـــد اله ـــث د.عب ـــا بح ـــًا، ومنه )54( بحث
اتجاهـــات طلبـــة المرحلـــة األساســـية العليـــا فـــي محافظـــة رام اهلل والبيـــرة نحـــو الرياضيـــات« 
ـــة  ـــائد ربايع ـــور س ـــور للدكت ـــث منش ـــة، وبح ـــة المتخصص ـــة الدولي ـــة التربوي ـــي المجل ـــورة ف المنش
ـــن  ـــة جني ـــدارس مدين ـــي م ـــة ف ـــة الثانوي ـــة المرحل ـــدى طلب ـــد ل ـــر الناق ـــرات التفكي ـــوان »مؤش بعن
مـــن وجهـــة نظـــر المعلميـــن ودرجـــة تنميتهـــم لهـــا« فـــي مجلـــة القـــدس المفتوحـــة لألبحـــاث 

ـــك.  ـــح ذل ـــق )5( يوض ـــا. والملح وغيره

أبرز المشاريع البحثية:
شـــارك د. حســـني عـــوض بالمشـــروع البحثـــي الموســـوم ب«األثـــر البيئـــي والصحـــي لمنطقـــة 
جيشـــوري الصناعيـــة فـــي طولكـــرم، لصالـــح وزارة البيئـــة الفلســـطينية، الممـــول مـــن التعـــاون 

البلجيكـــي، مؤسســـة BTC فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن 2015/3/1 حتـــى 2016/2/4.

ـــال  ـــوعة األعم ـــداد »موس ـــي إع ـــاركة ف ـــن المش ـــزة ع ـــى جائ ـــدوان، عل ـــد ع ـــام محم ـــل د.عص وحص
الكاملـــة للشـــيخ الشـــهيد أحمـــد ياســـين«، قدّمهـــا مركـــز التاريـــخ والتوثيـــق الفلســـطيني بالتعـــاون 

ـــزة، 2015م. ـــة اإلســـالمية بغ ـــع الجامع م

4.1   كلية اآلداب

لمحة عن الكلية: 
ــة  ــمي اللغ ــم قس ــخ 2015/8/15م وتض ــة بتاري ــس الجامع ــن مجل ــرار م ــة اآلداب بق ــئت كلي أنش
العربيــة وآدابهــا، واللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا، إضافــة إلــى قســمي اللغــة الفرنســية واللغــة العبريــة 
المنــوي فتحهمــا فــي الجامعــة، وبنــاًء علــى طلــب الشــؤون األكاديميــة قامــت عمــادة الكليــة ممثلــة 
بعميدهــا ورؤســاء أقســامها بوضــع خطــط جديــدة ألقســام الكليــة، تشــتمل علــى تخصــص منفــرد 
وتخصــص رئيســي، وفرعــي، لــكل قســم مــن أقســامها، وتــم ترقيــم مقــررات الخطــط الجديــدة، 
وعمــل توصيــف للمقــررات الجديــدة فيهــا، ووضــع أهــداف ومخرجاتهــا وســوق العمــل لهــا، إضافــة 
إلــى وضــع رؤيــة ورســالة وأهــداف للكليــة والدرجــات التــي تمنحهــا، ومــن ثــم تــم رفعهــا إلــى دائــرة 
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ــي  ــم العال ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــودة ف ــاد والج ــة االعتم ــى هيئ ــا إل ــل تقديمه ــن أج ــودة م الج
بتاريــخ 2015/10/26م، ووصلنــا رد هيئــة االعتمــاد والجــودة علــى تلــك الخطــط مــن خــالل دائــرة 
الجــودة فــي الجامعــة بتاريــخ 2016/1/17م، حيــث طلبــت دائــرة الجــودة األخــذ بمالحظــات هيئــة 
االعتمــاد التابعــة للــوزارة علــى طلــب الكليــة المرفــوع إليهــا، وتــم األخــذ بتلــك المالحظــات وإجــراء 
التعديــالت المطلوبــة عليهــا، وإعادتهــا إلــى دائــرة الجــودة بتاريــخ 2016/1/30م، وجــاء رد هيئــة 
االعتمــاد والجــودة فــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بالموافقــة علــى اعتمــاد اســم الكليــة الجديــد 
وخطــط أقســامها بتاريــخ 2016/6/26، وأعــدت الكليــة خططــًا إرشــادية لــكل قســم مــن أقســامها، 

وزودت بهــا الدوائــر المعنيــة مثــل دائــرة المناهــج، وعمــادة القبــول والتســجيل واالمتحانــات.

وتــم طــرح برنامــج الماجســتير للغــة العربيــة وآدابهــا فــي الكليــة بمســارين )النحــو، واألدب( ابتــداًء 
لت الكليــة لجنــة لهــذا البرنامــج تضــم كاًل مــن عميــد  مــن مطلــع العــام الدراســي المنصــرم، وشــكَّ
الكليــة ورئيــس قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا وثالثــة أعضــاء هيئــة تدريــس فــي القســم المذكــور، 
قامــت هــذه اللجنــة بمقابلــة الطلبــة الذيــن تقدمــوا لاللتحــاق بالبرنامــج، ورفــع أســماء المقبوليــن 
منهــم إلــى عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا، وقامــت اللجنــة بعقــد اجتماعيــن تــم خاللهما 
تحديــد المــواد التــي تــم طرحهــا خــالل الفصليــن الدراســيين مــن العــام الجامعــي 2016/2015م، 
والتنســيب بأســماء أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن قامــوا بتدريســها، ورفعتهــا إلــى عميــد البحــث 

العلمــي والدراســات العليــا.

ــرة  ــل الجامعــة بالتعــاون مــع دائ ــة الجامعــة، ومنهــا دلي ــة فــي إعــداد أدل وأســهمت عمــادة الكلي
ــة وقامــت بمراجعتهــا  المناهــج والمقــررات الدراســية، حيــث زودتهــا بالمعلومــات الخاصــة بالكلي
ــة  ــؤون الطلب ــادة ش ــة عم ــادة الكلي ــث زودت عم ــب حي ــل الطال ــرة، ودلي ــن م ــر م ــا أكث وتنقيحه
بالمعلومــات والبيانــات الخاصــة بالكليــة، وقامــت عمــادة الكليــة بعمــل صفحــة الكترونيــة 
للكليــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، تشــتمل علــى نشــأة الكليــة ورؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا 
ــة  ــى البواب ــا عل ــراءات وضعه ــتكمال إج ــة الس ــات العام ــرة العالق ــى دائ ــا إل ــا، ورفعته ومخرجاته

2015/10/25م. األكاديميــة بتاريــخ 

أهداف الكلية:

تلبيــة حاجــة المجتمــع الفلســطيني والعربــي مــن الخريجيــن المتخصصيــن علميــًا، والمؤهليــن 	 
تربويــًا، والملميــن باســتخدام التقنيــات التربويــة الحديثــة، والقادريــن علــى العمــل فــي 
ــا فــي مجالــي اللغــة  ــة والقطــاع الخــاص، وااللتحــاق ببرامــج الدراســات العلي مؤسســات الدول
العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة مــن خــالل خطــط دراســية شــاملة وكادر أكاديمــي متخصــص قــادر 

علــى تحقيــق األهــداف المنشــودة.

اســتقطاب الكــوادر المؤهلــة علميــًا وتربويــًا القــادرة علــى تطويــر المناهــج والبحــث العلمــي 	 
ورفــع مســتوى الخريــج كل فــي مجــال تخصصــه.

تعزيــز البحــث العلمــي فــي العلــوم اإلنســانية التــي تضمهــا أقســام الكليــة لــدى أعضــاء هيئــة 	 
ــع  ــات المجتم ــل وحاج ــوق العم ــات س ــي متطلب ــا يلب ــواء، بم ــد س ــى ح ــة عل ــس والطلب التدري

المحلــي.
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التطويــر المســتمر للمناهــج الدراســية وأســاليب التدريــس وفقــًا للمســتجدات المعرفيــة 	 
والمنهجيــة والتقنيــات التربويــة المعاصــرة.

ــرات 	  ــدوات والمؤتم ــة الن ــالل إقام ــن خ ــي م ــع المحل ــة والمجتم ــن الكلي ــالت بي ــز الص تعزي
ــكالته. ــل مش ــي ح ــهم ف ــة وتس ــاه الملح ــي قضاي ــث ف ــي تبح ــة الت ــدورات المتخصص وال

إعــداد الخريــج المؤهــل علميــًا وتربويــًا القــادر علــى منافســة خريجــي الجامعــات األخــرى فــي 	 
ســوق العمــل والدراســات العليــا. 

بنــاء شــخصية الطالــب القــادرة والواعيــة والمســلحة بمهــارات التفكيــر المختلفــة، والمطلعــة 	 
علــى ثقافــات الشــعوب األخــرى، بمــا يمكنــه مــن خدمــة المجتمــع وحــل مشــكالته.

توثيــق العالقــات مــع كليــات اآلداب الفلســطينية والعربيــة وتبــادل الخبــرات والكفــاءات العلمية 	 
وتعزيــز البحــث العلمي المشــترك. 

 الشهادات التي تمنحها الكلية )بكالوريوس، دبلوم، ماجستير(:

تمنح الكلية درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها في مجالين اثنين هما:

· األدب والنقد.	

· اللغة والنحو.	

وتمنح الكلية كذلك درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
· اللغة العربية وآدابها: منفرد، رئيسي، فرعي.	
· اللغة اإلنجليزية وآدابها: منفرد، رئيسي، فرعي.	

التخصــص المنفــرد: وهــو برنامــج دراســي يأخــذ فيــه الطالــب مــا ال يقــل عــن )86( ســاعة معتمــدة 
ــوس،  ــة البكالوري ــى درج ــول عل ــة، للحص ــة والكلي ــات الجامع ــب متطلب ــى جان ــص إل ــي التخص ف
ويعطــي الطالــب معرفــة شــاملة ومفصلــة فــي مجــال تخصصــه، ويجعــل لــه األفضليــة فــي 
التوظيــف فــي حــال رغبتــه فــي العمــل فــي مهنــة التعليــم بعــد حصولــه علــى دبلــوم تأهيــل تربــوي 
وهــو مــا تفضلــه وزارة التربيــة والتعليــم، ويتيــح لــه إكمــال دراســته العليــا دون الحاجــة إلــى مــواد 

ــتدراكية. اس

التخصــص الرئيســي: يأخــذ فيــه الطالــب إضافــة إلــى متطلبــات الجامعــة والكليــة )65( فــي 
التخصــص، وتخصــص فرعــي )27( ســاعة معتمــدة  مــن خــارج قســمه، أو فرعــي فــي التربيــة مــن 
كليــة العلــوم التربويــة لمــن يرغــب فــي العمــل بالتعليــم وفقــًا لشــروط وزارة التربيــة والتعليــم. 



التقـــرير الســنوي
ANNUAL REPORT2016

65

الفرعــي: برنامــج دراســي يأخــذ فيــه الطالــب )27( ســاعة معتمــدة مــن خــارج قســمه إلــى جانــب 
تخصصــه الرئيســي، ويعطــي فكــرة مجملــة مركــزة عــن هــذا التخصــص، وهــو يكســب الطالــب 
مهــارات ومعــارف جديــدة تســهم فــي رفــع المســتوى المهنــي للخريــج، وتزيــد مــن فــرص حصولــه 

علــى وظيفــة مناســبة.
عدد الخريجين:

*الكلية حديثة، ليس فيها خريجين حتى نهاية العام الجامعي 2016/2015.

أعداد الطلبة:

ــي 2016/2015م  ــام الدراس ــن الع ــي األول م ــل الدراس ــي الفص ــة ف ــي الكلي ــة ف ــدد الطلب ــغ ع بل
)556( طالبــًا وطالبــة، وفــي الفصــل الدراســي الثانــي )635( طالبــًا وطالبــة، كمــا مــا هــو مبيــن فــي 

الجــدول أدنــاه.

جدول )11(: أعداد الطالب في كلية اآلداب/ خالل العام الجامعي 2015-2016م

عدد الطالب في كلية الفصل الدراسي
اآلداب

تخصص اللغة العربية 
وآدابها

تخصص اللغة 
غير متخصصاإلنجليزية وآدابها

1151556140166250
1152635136254245

ــاد  ــة االعتم ــن هيئ ــاد م ــى اعتم ــا عل ــر حصوله ــى تأخ ــة إل ــي الكلي ــة ف ــداد الطلب ــة أع ــود قل وتع
والجــودة فــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، وإلــى اســتمرار طــرح التخصصــات نفســها فــي كليــة 
العلــوم التربويــة، إلــى أن تــم فصلهــا نهائيــًا بعــد اعتمــاد الكليــة مــن قبــل هيئــة االعتمــاد والجودة 

فــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بتاريــخ 2016/6/26.

الخطط المستقبلية:
تنــوي الكليــة فتــح تخصصيــن جديديــن همــا: فرعــي لغــة فرنســية، بالتعــاون مــع جامعــة تولــوز 
لوميــراي الفرنســية، وبكالوريــوس لغــة عبريــة. وقــد تــم تقديــم األول لهيئــة االعتمــاد والجــودة في 
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، أمــا اللغــة العبريــة فقــد تــم االنتهــاء مــن وضــع خططهــا، ويجــري 
حاليــًا ترقيمهــا وعمــل دراســة جــدوى لهــا، مــن أجــل تقديمهــا إلــى هيئــة االعتمــاد والجــودة فــي 

وزارة التربيــة والتعليــم العالــي.

أعداد أعضاء هيئة التدريس:
ــة )50)  ــروع الجامع ــة ف ــي كاف ــة اآلداب ف ــي كلي ــن ف ــة التدريــس المتفرغي ــغ عــدد أعضــاء هيئ  بل
عضــوًا، موزعيــن حســب درجاتهــم العلميــة ورتبهــم األكاديميــة وفقــًا لمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 

أدنــاه.
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جدول )12(: أعداد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين موزعين حسب الرتبة األكاديمية

ماجستيردكتوراة
المجموعمحاضرمدرسالمجموعأستاذأستاذ مشاركأستاذ مساعد

23763641014

إضاءات: 

ــة،  ــادات الدولي ــنة، االعتم ــر س ــات آلخ ــى التخصص ــن عل ــن موزعي ــدد الخريجي ــازات، ع ــم اإلنج أه
ــة. ــا الكلي ــت عليه ــي حصل ــز الت الجوائ

*أنشئت الكلية بتاريخ 2015/8/15، ولم يتخرج طالب منها حتى اآلن.

*الكليــة معتمــدة مــن اتحــاد الجامعــات العربيــة، وعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة للجمعيــة العلميــة 
لكليــات اآلداب فــي اتحــاد الجامعــات العربيــة.

مشاركة عمادة الكلية في اللجان التابعة للشؤون األكاديمية:
شــارك عميــد الكليــة فــي اجتماعــات المجلــس األكاديمــي وفــي االجتماعــات التــي عقدهــا مجلــس 
الدراســات العليــا، وفــي االجتماعــات التــي عقدهــا مجلــس التخطيــط االســتراتيجي ومجلــس الجــودة 
بصفتــه عضــوًا فــي هــذه المجالــس، وتــرأس لجنــة إجــراء التقويــم الذاتــي ألعضــاء هيئــة التدريــس، 
ــه  ــه ومراجعت ــة اجتماعــات عــدة انتهــت بإنجــاز هــذا اإلجــراء وتدقيق ــه مــع اللجن ــي مكتب ــد ف وعق
ورفعــه إلــى دائــرة الجــودة. وواكبــت الكليــة تأســيسَ برنامــج ماجســتير اللغــة العربيــة وآدابهــا، 
فأســهمت مــن خــالل لجنــة البرنامــج فــي إجــراء المقابــالت الشــخصية لطلبــة الماجســتير، وتحديــد 
ــس  ــاء تدري ــى أعض ــا عل ــي 2016/2015، وتوزيعه ــام الدراس ــيين للع ــن الدراس ــررات الفصلي مق

برتبــة أســتاذ مشــارك فأعلــى.

مجلس الكلية:
عقــدت الكليــة اجتماعيــن لمجلســها، بحثــت فيهمــا مجموعــة مــن األمــور الخاصــة بمجريــات العمــل 
فيهــا، ومنهــا: االمتحانــات والتعيينــات، وبطاقــة اإلرشــاد الذاتــي األكاديمــي، والتقاريــر الســنوية، 
وخطــة الكليــة اإلســتراتيجية، وفتــح تخصصــات جديــدة، وخطــط األقســام، وكتــب المقــررات 
الدراســية، والمشــاركة فــي برامــج فضائيــة القــدس التعليميــة، وعقــد فعاليــات بمناســبة اليوبيــل 

الفضــي للجامعــة.

ربط المقررات المسندة ألعضاء هيئة التدريس بالتخصص الدقيق:
قامــت عمــادة الكليــة برفــع تقريــر عــن مــدى التــزام فــروع الجامعــة بإســناد مقــررات الكليــة فيهــا 
ــك  ــه الفــروع الملتزمــة بهــذا اإلجــراء، وتل ــت في ــة التدريــس حســب التخصــص، بيّن ألعضــاء هيئ
التــي يوجــد لديهــا بعــض التجــاوزات فــي تطبيقــه، ورفعتــه لنائــب الرئيــس للشــؤون األكاديميــة 
بتاريــخ 2016/4/19م، وذلــك بعــد إجــراء التعديــالت علــى النمــوذج الخــاص بذلــك مــن قبــل عميــد 

الكليــة فــي كتابــه لدائــرة الجــودة بتاريــخ 2016/4/17م.
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المقررات الدراسية:
انتهــت الكليــة مــن إعــداد وتطويــر أربعــة كتــب للمقــررات الدراســية، هــي:  كتــاب مقــرر فنــون النثر 
العربــي الحديــث 8347، وكتــاب مقــرر علــم النحــو 3 )النحــو التطبيقــي( )8442(، فــي قســم اللغــة 
 20th Century American Literature وكتاب مقــرر ،Literature 2 (8355( العربيــة، وكتــاب مقــرر
 ،CommunicationSkills 8259 8455، وتــم االنتهــاء مــن إعــداد وتحكيــم المــادة العلميــة لمقــرر
كمــا أوشــكت الكليــة علــى االنتهــاء مــن إعــداد المــادة العلميــة لمقــررات اللغــة الفرنســية بصيغــة 

.OLC إلكترونيــة، بالتعــاون مــع مركــز التعليــم المفتــوح

البحث العلمي:
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــث أعض ــالل ح ــن خ ــا م ــي فيه ــث العلم ــجيع البح ــى تش ــة عل ــت الكلي حرص
علــى زيــادة اهتمامهــم بهــذا الجانــب ســواء بإعــداد ونشــر األبحــاث المحكمــة، أو المشــاركة فــي 
المؤتمــرات والنــدوات العلميــة التــي تعقــد داخــل الوطــن وخارجــه، وقــد قــام العديــد منهــم بنشــر 
ــل  ــا وص ــدد م ــغ ع ــة، وبل ــة والدولي ــالت العربي ــي المج ــة وف ــة المحكم ــة الجامع ــي مجل ــاث ف أبح
ــدوات ومؤتمــرات  ــي ن ــة ف ــأوراق علمي ــد منهــم ب ــًا، وشــارك العدي ــة منهــا )27( بحث عمــادة الكلي
ــة وآدابهــا،  ــن لقســمي اللغــة اإلنجليزي ــن المفصلي ــن فــي التقريري ــة، كمــا هــو مبي ــة ودولي عربي

ــا. ــة وآدابه ــة العربي واللغ

كمــا شــارك عميــد الكليــة فــي اجتمــاع جمعيــة كليــات اآلداب فــي الجامعــات األعضــاء فــي اتحــاد 
الجامعــات العربيــة فــي بورتســودان بتاريــخ 8-2016/3/10م، ونجــح خــالل ذلــك فــي اختيــار 
الجامعــة ضمــن الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة ألول مــرة. وتــرأس عميــد الكليــة الجلســة األولــى فــي 
اليــوم الدراســي »حــق العــودة والواقــع والتداعيــات« الــذي عقدتــه كليــة التربيــة فــي فــرع طولكــرم 

ــة. ــد الكلي ــام عمي ــخ 2016/4/16م. وق بتاري

علــى رأس وفــد مــن الجامعــة يضــم رئيــس قســم )التاريــخ/ االجتماعيــات( ومنســق البرامــج 
فــي فضائيــة القــدس التعليميــة، بزيــارة عمــل للمملكــة المغربيــة اســتغرقت أســبوعا )21-
2016/5/28م(، تــم خاللهــا زيــارة خمــس جامعــات مغربيــة، وجــرى خاللهــا تعريــف إدارة الجامعــات 
المغربيــة بجامعــة القــدس المفتوحــة مــن حيــث نظامهــا وانتشــارها ودورهــا فــي التعليــم 
ــا والبحــث  ــاون معهــا فــي مجــاالت عــدة منهــا الدراســات العلي ــة التع الفلســطيني، وبحــث إمكاني
العلمــي، وتزويــد الجامعــة بالمخطوطــات المتوفــرة فــي المكتبــة الوطنيــة والخزانــة الملكيــة 
للمخطوطــات، وقــد أبــدت تلــك الجهــات اســتعدادها للتعــاون مــع الجامعــة فــي األمــور المذكــورة 
مــن خــالل اتفاقيــات توقــع بيــن رئيــس جامعتنــا ورؤســاء تلــك الجامعــات، وتــم االتفــاق أيضــًا علــى 
ــي رام اهلل فــي شــهر آذار 2017م،  ــن مــن أجــل فلســطين، ف ــد مؤتمــر حــول نضــال المغاربيي عق
بالشــراكة بيــن كليــة اآلداب، ومركــز جامعــة الــدول العربيــة فــي تونــس، والمندوبيــة الســامية فــي 

ــة. ــة المغربي المملك

التعليم اإللكتروني:
ــع مقــررات  ــوح )OLC( طــرح جمي ــم المفت تــم خــالل العــام المنصــرم وبالتعــاون مــع مركــز التعلي
الكليــة، بنمــط التعلــم المدمــج، الــذي يجمــع بيــن الوجاهــي واإللكترونــي، وخصــص لــكل مقــرر 

ــرر. ــي للمق ــب اإللكترون ــع الجان ــة، ومنســق يتاب ــاءات افتراضي ــة ولق صفحــة الكتروني
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االمتحانات والتعيينات:
قامــت عمــادة الكليــة بمتابعــة االمتحانــات والتعيينــات التــي تجــري فيهــا مــن حيــث تحديــد المــادة 
المطلوبــة فــي كل امتحــان، وتنســيب أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يقومــون بإعــداد األســئلة، 
ورفــع قوائــم بأســمائهم إلــى عمــادة القبــول والتســجيل واالمتحانــات، إضافــة إلــى القيــام بزيــارات 
إلــى الفــروع وتفقــد ســير االمتحانــات فيهــا، ورفــع تقريــر بذلــك إلى مســاعد نائــب الرئيس للشــؤون 
األكاديميــة، ومتابعــة مــا وقــع مــن أخطــاء فــي بعــض تلــك االمتحانــات ومعالجتهــا بالتعــاون مــع 
ــى  ــات لتعميمهــا عل ــول والتســجيل واالمتحان ــى عمــادة القب المعــدّ ورئيــس القســم، وإرســالها إل
ــي  ــت ف ــي وقع ــاء الت ــن باألخط ــت تقريري ــا، ورفع ــذ به ــن لألخ ــس المعنيي ــة التدري ــاء هيئ أعض
االمتحانــات النصفيــة والنهائيــة للفصليــن األول والثانــي مــن العــام الجامعــي المنصــرم، تشــتمل 
ــة  ــس، وكيفي ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــا م ــوا فيه ــن وقع ــماء م ــاء، وأس ــك األخط ــة تل ــى طبيع عل

معالجتهــا، وذيلتهمــا بالتوصيــات الخاصــة مــن أجــل الحــد مــن تلــك األخطــاء.

ــة  ــاء هيئـ ــا أعضـ ــل عليهـ ــي حصـ ــة التـ ــة والتدريبيـ ــية والبحثيـ ــات الدراسـ ــح والبعثـ المنـ
التدريـــس:

ــل  ــن قب ــميًا م ــا رس ــم اعتماده ــي 2016/2015م، وت ــام الجامع ــي الع ــت ف ــدة أسس ــة جدي الكلي
هيئــة االعتمــاد والجــودة فــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي نهايــة العــام الجامعــي المذكــور 

ــي 2016/6/26م. ــد ف وبالتحدي

مشاركات أعضاء هيئة التدريس في الندوات/ المؤتمرات:
ــرات  ــي مؤتم ــس ف ــة التدري ــاء هيئ ــارك أعض ــة، وش ــدوات العلمي ــن الن ــد م ــة العدي ــت الكلي نظم
ونــدوات محليــة وخارجيــة، ونشــر العديــد منهــم أبحــاث فــي مجــالت علميــة محكمــة محليــة وعربية، 

كمــا هــو مبيــن فــي الجــداول أدنــاه.
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جدول )13(: الندوات

ملخصها وأهدافهاتاريخ انعقادهامكان انعقادهاعنوان الندوةأسماء المشاركين

أعضاء هيئة التدريس، 
والطلبة في كلية اآلداب، 

وإدارة الفرع

لغتي العربية .. لغتي 
األم

األحد فرع قلقيلية
2016/2/21م

*قدرة اللغة العربية على مواكبة 
التطورات التقنية، والمتغيرات 

الفكرية.

*الربط بين اللغة والهوية القومية.

*العالقة بين تهويد المكان 
ومحاوالت تهويد اللغة في غير مكان 

في فلسطين.

*االعتزاز باللغة أثناء التفاعل مع 
مواقع التواصل االجتماعي التي 

تشهد تغريبًا لغويًا يتمثل بدعوات 
مشبوهة للكتابة بالحروف الالتينية 

بداًل من الحروف العربية.
إدارة الفرع، وأعضاء هيئة 
التدريس، وطالب قسم 
اللغة العربية، وكوادر 

تنظيمية

الذكرى السنوية 
الثانية لرحيل الشاعر 

الشعبي أبو عرب

الثالثاء فرع نابلس
2016/3/1م

* تصوير المفاصل الرئيسة في حياة 
الشاعر.

* نزوح الشاعر من قرية الشجرة إلى 
مخيم حمص وما واجهه الشاعر من 

معاناة وتحديات.

* األبعاد التربوية والدينية 
واالجتماعية والوطنية في أغاني 

أبي عرب.

* أهمية الزجل الشعبي في تعزيز 
الهوية الوطنية.

* مقاطع زجلية مختارة للشاعر 
الراحل.

إدارة الفرع، وممثل عن 
مديرية الثقافة في جنين، 

أعضاء هيئة التدريس 
وطالب قسم اللغة 

العربية

يوم األرض األدب 
والفن

اإلثنين فرع جنين
2016/4/4م

* تجسيد الزجل الشعبي الرتباط 
الفلسطيني باألرض، وحكايات 

األجداد، ومفردات التراث الشعبي. 

* تنويه قصائد الشعراء بتضحيات 
الشهداء، والثوابت الوطنية.

* األحداث الدموية في يوم األرض. 

* رؤية نقدية لتجليات األرض في 
الشعر الفلسطيني المعاصر.
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أعضاء هيئة التدريس/ 
فرع رام اهلل، واللجنة 
الوطنية الفلسطينية 

للتربية والثقافة والعلوم

التجربة الروائية 
للكاتب “مارثليانو 

غاليانو روبيو” 
وروايته” أريج الريحان 

واألسير الغرناطي

قاعة 
االجتماعات/ 

اإلرسال

األربعاء 6/ 
2016/4م

*مشرف اللغة اإلنجليزية 
في مدارس وكالة الغوث 

أ. عادل زواوي

* د. ماجد حسنين

* أ. محمد عبد الغني

*مديرة مدرسة ذكور 
الوكالة

التخطيط الجيد 
وآلية إعطاء حصص 
نموذجية في اللغة 

اإلنجليزية

األحد فرع قلقيلية
2016/3/6م

* آلية إعطاء حصص نموذجية في 
اللغة اإلنجليزية/ بالتعاون مع مجمع 

مدارس وكالة الغوث الدولية في 
قلقيلية.

* الدور الريادي الذي تلعبه جامعة 
القدس المفتوحة في هذا المجال.

* أهمية تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة 
أجنبية.

*أ. سناء الخطيب منسقة 
الدورات/ اميديست/ 

قلقيلية

*د. ماجد حسنين

*د. جمال رباح/ مدير 
الفرع

How to make pre-
sentation

كيف تقدم عرضًا 
باللغة اإلنجليزية 

بالتعاون مع 
اميديست

الثالثاء فرع قلقيلية
2016/2/9م

* آلية عمل بريزنتيشن في اللغة 
اإلنجليزية.

* أفضل الطرق لعمل برزنتيشن.

* أهمية امتالك الطلبة لمهارة 
تقديم عرض معين باللغة 

اإلنجلبزية.
*أ. جين/ بريطانيا

*د. ماجد حسنين

*أ. محمد فاري

*د. فؤاد نبهان

د. منذر زيود

*طلبة نادي اللغة 
اإلنجليزية

حوافز ومعيقات تعلم 
اللغة اإلنجليزية 
ومهارات التواصل

األحد فرع جنين
2016/4/10م

* حوافز ومعيقات تعلم اللغة 
اإلنجليزية.

* أهمية مهارات التواصل.

* لقاء مفتوح مع طلبة تخصص 
اللغة اإلنجليزية.

* د. لؤي أبو عيدة ود. 
عايدة باكير

*طلبة اللغة اإلنجليزية

األدب األمريكي في 
القرن العشرين أدباء 

ونقاد

اإلثنين فرع نابلس
2016/4/11م

* األدب األمريكي في القرن 
العشرين.

* الدور الهام لألدب األمريكي كجزء 
من األدب العالمي وأشهر األدباء 

والنقاد في تلك الفترة

جدول )14(: المؤتمرات

داخل الجامعة
صفة المشاركة/ عضو لجنة/ ورقة تاريخ انعقادهمكان انعقادهعنوان المؤتمر/الندوةاالسم

علمية

عضو لجنة تحضيرية2016/4/13فرع شمال غزةيوم دراسيأ. جهاد المسلمي
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يوم دراسي: تحوالت د. عبد الرحيم الهبيل
القصيدة العربية

ورقة علمية: الشعر الحديث بين 2016/4/14فرع غزة
الماضي والتذوق

يوم دراسي: تحوالت د. مدحت دردونة
القصيدة العربية

دراسة بعنوان: التشكيل اللغوي في 2016/4/13فرع شمال غزة
القصيدة العربية المعاصرة

يوم دراسي: تحوالت د. عاطف أبو حمادة
القصيدة العربية

ورقة علمية: التحوالت اإليقاعية في 2016/4/14فرع غزة
القصيدة العربية

د. حسن أبو الرب

دورة: مهارات لغوية في قسم 
التعليم المستمر لثالثين 

طالبًا

ندوة بعنوان: “الذكرى 
الثانية لوفاة الشاعر 

الشعبي أبو عرب

2016/2/15فرع نابلس

2016/3/1

دراسة بعنوان: شعر أبي عرب – 
دراسة داللية

2015/11/26 فرع نابلس
2016/1/27–

How to prepare for د. منذر الزيود
the Exam

2016/4/5فرع جنين

“العلوم اإلنسانية من أ. زياد محمد حمودة
منظور اجتماعي”

ورقة علمية: “االستخدام الخاطئ 2016/2/8فرع رفح
لبعض مفردات اللغة اإلنجليزية من 

منظور ثقافي”

د. نشأت محمد كامل 
المصري

يوم دراسي بعنوان: “الواقع 
الصحي في محافظة شمال 

غزة”

دورة تدريبية لخريجي 
الجامعة ممولة 

من قبل المؤسسة 
الفلسطينية للتعليم 

من أجل التوظيف تحت 
 Finding a« :عنوان

”Job is a Job

تنسيق12-2015/10/19فرع غزة

1-2016/2/4فرع شمال غزة

عضو اللجنة العلمية2016/4/13فرع شمال غزة

د. منير إسماعيل

ندوة حول: “حق العودة - 
الواقع والتداعيات”

ندوة لتقييم برنامج:

 Pitman Training Program
 for Teaching English

Language

ندوة حول االستفادة من 
برامج التبادل األكاديمي 

ضمن برنامج

Erasmus + Internation-(
(al Credit Mobility

ورشة عمل: 

 PTPDI core
teaching compe-
 tence – planning
 for learning and

teaching

مشاركةآذار 2016فرع نابلس

مشاركة16-4-2016فرع طولكرم

الفرع الرئيسي/ 
اإلرسال

مشاركةآذار 2016

الفرع الرئيسي/ 
اإلرسال

مشاركة25/11/2015

مقارنة صوتية من أ. عبد الرحيم أحمد خضر
حيث المخرج والصفة 

بين اللغة العربية 
واللغة اإلنجليزية

فرع جنين

2015/12/10

مشاركة

يوم دراسي: “تقنيات د. أحمد محمود النخالة
التكنولوجيا الحديثة 
ودورها في العملية 

التعليمية”

مشاركة2016/4/11فرع غزة
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يوم دراسي: قضية أ. د. سعيد الفيومي
االنتحال في الشعر 

العربي )آراء القدامى 
والمحدثين(

مشاركةفرع غزة

ورشة عمل: المحاور د. محمود الحريبات
األساسية للتربية 

العملية

مشاركة2015/9/12فرع دورا

How to prepare for د. فؤاد نبهان
the Exams

إعداد2016/4/5فرع جنين

خارج الجامعة
صفة المشاركة/ عضو لجنة/ ورقة تاريخ انعقادهمكان انعقادهعنوان المؤتمر/الندوةاالسم

علمية

*مهارات التواصل باللغة د. ماجد حسنين
االنجليزية

*األسس السليمة إلعطاء 
حصة نموذجية باللغة 

اإلنجليزية

*آلية عمل برزنتيشن 
باللغة اإلنجليزية

*أهمية تعلم اللغة 
اإلنجليزية كلغة أجنبية

ورقة علمية: القدس جوهرة العرب 11-2015الهند/جامعة افلو
في شعر المقاومة الحديث عند 

العرب والفلسطينيين

المؤتمر الدولي الخامس أ. د. ياسر المالح
للغة العربية – دراسات 

في األدب والرواية

ورقة علمية: من سدنة العربية 2016/5/6دبي
الخالدين .. شوقي ضيف

الهوية والقضية في أدب د. زاهر حنني
ومسرح غسان كنفاني

ورقة علمية: رؤية في الموت 2016/5/17رام اهلل
المجاني في مسرحيات غسان 

كنفاني

المؤتمر الدولي: د. عبد الرؤوف خريوش
أثر الثقافة العربية 

واإلسالمية في أعمال 
المستشرق األلماني غوته

كلية اآلداب/ 
جامعة الزيتونة/ 

عمان/ األردن

ورقة علمية2015/11

ندوات أدبية عدد )8) 
بالتعاون مع وزارة الثقافة

إدارةآذار – أيار 2016مركز أوتار/ نابلس

عضو اللجنة التحضيريةمحافظة نابلسإحياء مئوية فدوى طوقان

ورشة عمل: إعداد 
المعجم التاريخي للغة 

العربية

14-2015/11/16عمان/ األردن

ورشة عمل بعنوان: أ. جهاد المسلمي
“تعزيز مهارات الحوار 

الفعال بين طلبة 
الجامعات”

 British Council,
Lighthouse

2016/1/14

تعزيز مهارات التواصل 
بين طلبة الجامعات

 British Council,
Lighthouse

2016/1/14
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ورشة عمل بالتعاون مع أ. بسيم أيوب
U.S.A.D حول:”ترشيد 

استخدام المياه 
باستخدام طرق متعددة”

قلقيلية/ 
جينصافوط

مشاركةنيسان 2016

ندوة لطلبة الثانوية 
العامة حول استخدام 
أدوات مساندة لتعلم 

اللغة اإلنجليزية، بعنوان: 
“دور وأهمية اللغة 

اإلنجليزية في التعليم 
المستقبلي”

قلقيلية/ 
جينصافوط

مشاركةتشرين األول 2015

العمل مع معهد أريج أ. نائل أبو عرقوب
لألبحاث التطبيقية في 
مشروع شفافية وعدالة 
)سلسلة لقاءات وورش 

عمل – الموازنات للهيئات 
المحلية(

2016/2015

2016/3/8الملتقى الفكريالقرآن منهج تفكيرد. فؤاد رمضان حمادة

2016/4/16بين النقد واألدبد. مدحت دردونة

2016/4/17طبيعة الشعرد. عاطف أبو حمادة

أهم األبحاث:
بلــغ عــدد األبحــاث العلميــة التــي نشــرها أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة فــي مجــالت محكمــة 
محليــة وعربيــة ودوليــة خــالل العــام الجامعــي 2016/2015 حوالــي )27( بحثــًا، وردت أســماؤها فــي 

بنــد األبحــاث المنشــورة والمقبولــة للنشــر، حســب مــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي.

جدول )15(: عضوية اتحادات وجمعيات

التايخالعضويةاالسم
1995-2016معضو في اتحاد المؤرخين العربأ.د. هاني أبو الرب

عضو مؤسس في الجمعية الفلسطينية للدراسات التاريخية وعضو هيئة 
إدارية وعامة فيها

1996-2016م

من 2006-2016معضوية جمعية أصدقاء المريض الخيرية/ جنين

عضو مؤسس وهيئة إدارية في جمعية صندوق الطالب والتعليم الخيري، 
جلبون، جنين

2010-2016م

عضو اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية لعمداء كلية اآلداب بالجامعات 
العربية

2016

رئاسة المجلس االستشاري الثقافي- قلقيليةد. زاهر حنني

عضو في اتحاد الكتاب الفلسطينيند. هشام قطيش

عضو في جمعية خريجي المعاهد والجامعات الهندية فلسطيند. ماجد حسنين

عضو في نادي قلقيلية األهلي وعضو هيئة إدارية لجمعية العناية بالبيئة د. ماجد حسنين
والمجتمع قلقيلية

دوراعضو في لجنة الرقابة المجتمعية/ ريف دورا بالتعاون مع معهد أريج لألبحاثد. نائل أبو عرقوب
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عضو في جمعية أصدقاء المريض الخيرية، عضو هيئة إدارية في جمعية د. فؤاد نبهان
جنين للتكافل والتضامن األسري

عضو في نادي مرج ابن عامر الرياضي

جنين

أمين سر المجلس الثقافي االستشاري لمحافظة نابلس، عضو الهيئة العامة د. عبد الرؤوف خريوش
لجمعية التضامن الخيرية، عضو نادي بيتا الرياضي

نابلس

عضو جمعية التكافل والتضامن األسري، وعضو جمعية أصدقاء المريض د. منذر زيود
الخيرية

2016-2015

2016عضو هيئة إدارية/ جمعية عنزا الخيريةأ. عبد الرحيم خضر

جدول )16(: كتب منشورة

عدد الصفحاتدار النشر، سنة النشرالتخصصاسم الكتاباسم المؤلفالرقم
د. مدحت 1.

ربيع دردونة
أبحاث في اللغة 

واألدب
تحت الطبعلغة عربية

د. معتصم 2.
الخضر

كتاب مترجم: من 
روائع القصص 

األمريكي الحديث

لغة 
إنجليزية

المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر

د. عبد 3.
الرؤوف 
خريوش

الخطرة األنسية 
للروضة الدانية 

القدسية، للشيخ 
مصطفى بن كمال 

الدين بن علي البكري 
الصديقي

منشورات عمادة لغة عربية
البحث العلمي/ 
جامعة القدس 

المفتوحة/ رام اهلل

2015

د. حسن أبو 4.
الرب

برق بين الغمام – 
أحاديث في النقد

2015دار الفاروق/ نابلسالنقد

د. فؤاد 5.
نبهان

الحياة الجديدة - مقاالت“مسلسل باب العمود”
العدد 7335

جدول )17(: تحكيم أبحاث أو كتب

التاريخالمجلةعنوان البحث/ الكتاب المحكماسم المحكم#

د. محمود 1.
الحريبات

بحث: دور المكتبات المدرسية من وجهة 
مديري المدارس/ أ. د تيسير أبو ساكور

تدقيق لغوي

بحث: موقف اليونسكو من سياسة إسرائيل  
التعليمية في فلسطين/ د. سامي علقم

تدقيق لغوي

بحث: دور اإلدارات المدرسية في زيادة 
فاعلية  اإلذاعة المدرسية في المدارس 

األساسية  الحكومية  في محافظة رام اهلل 
والبيرة/ د. عصام عبد العزيز خليل

تدقيق لغوي
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د. عبد الرؤوف 2.
خريوش

بحث: من التوجيه الصوتي للقراءات القرآنية 
في تفسير القرطبي في ضوء علم اللغة 
الحديث – ظاهرة تحقيق الهمز أنموذجًا

تحكيم
أيلول 2015

بحث: اللغة العربية في الجامعة الجزائرية 
بين التلوث اللغوي والرطانة ولحن العامة – 

مقاربة لسانية

تشرين الثاني تحكيم
2015

بحث: عملية التواصل اللغوي بين اإلرسال 
والمتلقي

تشرين الثاني تحكيم
2015

األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة بطريقة المراجع كما هو مبين في الجدول أدناه.

جدول )18(: أبحاث محكمة منشورة أو مقبولة للنشر

العدد وتاريخ القبولاسم المجلةعنوان البحثاسم الباحث

 ترجمة بحث بعنوان: »فاعليةد. فؤاد حسن نبهان
 التعلم عن بعد باستخدام

 تكنولوجيا االتصاالت الخلوية
والوسائط المتعددة«

By: Sagarmay Deb

المجلة الفلسطينية للتعليم 
المفتوح - مجلة سنوية 

محكمة - المجلد الخامس- 
العدد العاشر

كانون الثاني 2016

أ. جهاد محمد 
المسلمي

Effectiveness of Using Pseu-
do in Teaching Grammar 
تدقيق لغوي وإمالئي ونحوي

2015/11/29جامعة األزهر

 ,Conventional Closures”د. منير إسماعيل
Conventional Devices: An 

Exposition of Shaw’s Drama-
turgy”

Refereed paper/ GITAM 
University 

Magazine/ Hyderabad/ 
India

September, 
2015

د. معتصم توفيق 
الخضر

”A Comparison between the 
Two Versions of Coleridge’s 

‘Dejection’”

British Journal of Hu-
 manities and Social, Vol.
13, (20(, Cambridge, UK

2015

”A Review of Isaiah Berlin’s 
Book The Roots of Roman-
ticism with a Foreword by 

John Gray”

 Global Journal of Arts,
 Humanities and Social
 Sciences Vol. 3, No. 9,
.UK

2015

Keats’ ”Ode to a Nightin-
gale”: A Poem in Stages

 International Journal of
.Arts and Humanities, US

2015
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د. أحمد محمود 
النخالة

The Problems and Difficul-
ties that encounter English 

Language Students at 
Al-Quds Open University in 
the translation Process from 
English to Arabic and their 

Solutions.

مجلة جامعة القرأن الكريم و 
تأصيل العلوم- العدد الثاني

2016

التعليم المدمج والحلول المقترحة 
لمشكالت التعليم اإللكتروني 

واستخدام تقنية خدمة )Rss( في 
تعليم اللغة اإلنجليزية

د. فؤاد رمضان 
حمادة

مكانة اللغة العربية ومقومات 
بقائها

2015/10مجلة فكر وإبداع

مجلة جامعة فلسطينااللتفات في البالغة العربيةد.عبد الرحيم الهبيل
د. مدحت ربيع 

دردونة
بناء الجملة في لغة عناوين األخبار 

في الصحف العربية
/172015/9مجلة جامعة األقصى

شعرية السرد النثري عند الكاتب أ. د. سعيد الفيومي
الفلسطيني إبراهيم حسونة

مجلة الدراسات اإلنسانية ظاهرة اللون في الشعر العربي
الفلسطينية، العدد 23

بالغة أسلوب االلتفات في سورة د. حسن أبو الرب
اإلسراء

مجلة اللغة واآلداب/ جامعة 
الجزائر 2، العدد 26

2016/3/1

رؤية داللية ثالثية األبعاد – دراسة د. زاهر حنني
في ديوان )ما قاله الراعي لصاحبه( 
للشاعر الفلسطيني هشام عودة- 

أنموذجا.

مجلة الحجاز العالمية 
المحكمة/ عدد فبراير 2016

2016/2/14

الوطنية بوصفها رؤية – مدائن 
الحضور والغياب- لعبد الناصر 

صالح أنموذجا

مشارف مقدسية/ عدد 5 ربيع 
األول 2016

5/كانون 
الثاني/2016

د. محمود محمد 
الحريبات

خصائص التراكيب- ظواهر الربط 
وأثرها في بنية النص - دراسة 

نحوية داللية من منظور علم اللغة 
النصي

عدد 36 الجزء مجلة جامعة القدس المفتوحة
الثاني، عدد خاص 

باللغة العربية 
وآدابها

ظواهر لغوية في الوقف واالبتداء - 
دراسة نحوية صوتية داللية

العدد 13 الدراسات مركز جيل للبحث العلمي
األدبية والفكرية

الفصل والوصل - دراسة نحوية 
صوتية داللية

2016/4/10مجلة المصدر المحكمة
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تقنيات السرد في قصص محمود د. ناهدة الكسواني
شقير مجموعة خبز اآلخرين 
أنموذجًا- دراسة سيميائية

مجلة جامعة ابن رشد/

العدد التاسع عشر

كانون الثاني 2016

توظيف التراث في شعر محمود 
درويش

مجلة التراث والمجتمع

العدد 59

نيسان 2016

رابعة العدوية شاعرة التصوف 
)الحب اإللهي(

مجلة هدى االسالم/ العدد 
226

2016

وقفية المغاربة وأثرها على الحياة د. نجية فايز الحمود
العلمية في القدس في زمن 

األيوبيين

مجلة جامعة ابن رشد 
الهولندية/ العدد 18

2016/1/19

األدب الشعبي في العصر 
المملوكي )الزجل نموذجا(

مجلة الثقافة الشعبية 
للدراسات والبحوث والنشر، 
البحرين، العدد 30، 2015

24/3/2015

التناص الديني في ديوان 
المبشرات والقدسيات لعبد المنعم 

الجلياني

مجلة جامعة الخليل، فلسطين، 
2016

21/3/2016

د. عبد الرؤوف 
خريوش

دور المالمح التمييزية في فهم 
النص القرآني

المجلة األردنية في الدراسات 
اإلسالمية، جامعة آل البيت، 

عمان مجلد)12( عدد)2)

حزيران 2016

 Theoretical Perspective onد. منذر زيود
how to Develop Speak-

ing Skill among University 
Students

Pune Research Scholar
Vol.2, Issue 1

شباط 2016

األنشطة المتعلقة في تحسين البيئة:

يقــوم طلبــة الكليــة ضمــن فروعهــم بالمشــاركة فــي األنشــطة التــي تســهم فــي تحســين البيئــة 
مثــل غــرس األشــجار فــي الحدائــق العامــة، واألعمــال التطوعيــة األخــرى مثــل اإلســهام فــي تنظيــف 

األماكــن العامــة.
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5.1 كلية االعالم

لمحة عن الكلية: 
 تأسســت كليــة اإلعــالم بجامعــة القــدس المفتوحــة فــي أيلــول 2014، بعــد اعتمادهــا مــن الهيئــة 
الوطنيــة لالعتمــاد والجــودة فــي التعليــم العالــي. وتمنــح درجــة البكالوريــوس فــي برنامــج اإلعــالم 
ــد وتأهيلهــم  ــن فــي مجــال اإلعــالم الجدي ــن متميزي ــى إعــداد خريجي ــة إل الرقمــي. وتهــدف الكلي
ــًا  ــة محلي ــات المنافس ــل ومتطلب ــوق العم ــات س ــي احتياج ــًا يلب ــًا وتكنولوجي ــًا ومهني ــاًل علمي تأهي
وعربيــًا، واإلســهام الفاعــل فــي مجــال البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع واالرتقــاء بمســتوى 

ــاه. ــة تجــاه الوطــن وقضاي المســؤولية المجتمعي

الخطط المستقبلية:
ــي مجــال  ــز ف ــي متمي ــز بحث ــد، ومرك ــم اإلعــالم الجدي ــي تعلي ــدة ف ــح رائ ــة الن تصب تســعى الكلي
اإلعــالم الرقمــي وتأثيراتــه علــى المســتوى المحلــي وتطوراتــه علــى المســتوى الدولــي، وتســعى 
أيضــا إلــى فتــح تخصصــات جديــدة فــي المســتقبل فــي برنامــج العالقــات العامــة واإلعــالن التجــاري 

الرقمــي. 

أعضاء هيئة التدريس في الكلية: 

ـــة  ـــب الرتب ـــن حس ـــر المتفرغي ـــن وغي ـــس المتفرغي ـــة التدري ـــاء هيئ ـــداد أعض ـــدول )19(: أع ج
ـــة األكاديمي

أعضاء هيئة التدريس / 
الرتبة األكاديمية

العدد
المجموعمحاضرمدرسأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

أعضاء هيئة التدريس 
المتفرغين

1214

أعضاء هيئة التدريس 
غير المتفرغين

1414

18المجموع

اضاءات: 
ــة،  ــادات الدولي ــنه، االعتم ــر س ــات آلخ ــى التخصص ــن عل ــن موزعي ــدد الخريجي ــازات، ع ــم االنج أه

ــة. ــا الكلي ــت عليه ــي حصل ــز الت الجوائ

 - تعمل الكلية جاهدة لتخريج الدفعة األولى في برنامج اإلعالم الرقمي عام 2018/2017م.



التقـــرير الســنوي
ANNUAL REPORT2016

79

إنجازات أخرى للكلية: 
نفــذت الكليــة سلســلة مــن األيــام الدراســية وورشــات العمــل التدريبيــة والمشــاركة فــي كثيــر مــن 

النشــاطات الصحفيــة حيــث:

شــارك طلبــة كليــة اإلعــالم فــي المؤتمــر الدولي الــذي نظمته نقابــة الصحفيين الفلســطينيين 	 
ــة رام اهلل،  ــي مدين ــي 26/25 - 2015/11م ف ــن ف ــي للصحفيي ــاد الدول ــع االتح ــاون م بالتع

تحــت عنــوان )دور اإلعــالم فــي الصــراع(.

نظــم طلبــة كليــة اإلعــالم زيــارة ميدانيــة إلــى دار المســنين فــي يــوم األم الموافــق 	 
  .2016 /3 /21

زار طلبــة الكليــة شــبكة أجيــال اإلذاعيــة وذلــك يــوم 2015/6/1م، للتعــرف علــى إعــداد البرامج 	 
وخصوصــًا المجلــة المنوعــة التــي تقدمهــا اإلعالميــة ميســون مناصــرة، وكيــف يتــم التعامــل 
مــع قضايــا المواطنيــن، وقــام الطلبــة بتقديــم هديــة رمزيــة لشــبكة أجيــال بمناســبة الذكــرى 

الرابعــة عشــرة لتأســيس برنامــج المجلــة المنوعــة.

نظــم طلبــة الكليــة زيــارة ميدانيــة تدريبيــة لمــدة يــوم واحــد إلــى إذاعــة الحريــة وذلــك يــوم 	 
الســبت الموافــق 2015/10/17، للتدريــب علــى كيفيــة العمــل اإلذاعــي. 

عقــد يــوم دراســي لطلبــة مقــرر الدعايــة والــرأي العــام، وذلــك يــوم  األربعــاء الموافــق 	 
2016/4/20، وأدار اليــوم أ. جميــل ربــاح  الخبيــر فــي قيــاس الــرأي العــام ، و أ. بينــاز بطــراوي 
مشــرفة المســاق، وتناولــت الورشــة محــاور عديــدة منهــا: التعريــف بالــرأي العــام وأهميتــه، 

ــام بهــا.  ــى اســتطالعات ق ــة عل ــرأي العــام، أمثل ــاس ال ــة قي كيفي

ــق 	  ــاء المواف ــوم الثالث ــك ي ــدم، وذل ــر المتق ــرر التصوي ــة مق ــية لطلب ــل دراس ــة عم ــد ورش عق
ــي 1152  ــل الدراس ــالل الفص ــا خ ــم التقاطه ــي ت ــة الت ــور الطلب ــرض ص 2016/5/10م، لع
وتقييمهــا مــن قبــل مشــرف المقــرر د. نــادر صالحــة وبمشــاركة لجنــة مكونــة مــن الصحفييــن 
ــرز  ــب مي ــاوي، و د. فيلي ــام الريم ــاروري، أ. عص ــال الع ــلوادي، أ. جم ــامة الس ــن أ. أس المحترفي

ــر فــي صناعــة األفــالم الوثائقيــة مــن جامعــة بلجيــكا. الخبي

الدورات التدريبية:
نظمت الكلية العديد من الدورات التدريبية لطلبتها، والمشاركة في دورات خارج الكلية.

ــرة الواقعــة مــا 	  ــات الخدمــة العامــة«، فــي الفت ــوان: »إعالن ــة بعن ــة دورة تدريبي عقــدت الكلي
ــي، واســتهدفت  ــاج الفن ــر ومركــز اإلنت ــن -28 2015/3/30، تحــت إشــراف أ. عمــاد األصف بي
ــة العامــة وأشــكالها ومجــال  ــات الخدم ــف بإعالن ــى التعري ــت إل ــى، وهدف ــة األول ــة الدفع طلب
ــه للجمهــور. وخرجــت  ــع إعــالن ووصول ــاج وصن اســتخدامها ونمــاذج منهــا وكيــف يمكــن إنت

ــدورة بالعديــد مــن اإلعالنــات التــي قــام باعداهــا الطلبــة. ال

ــا 	  ــة م ــرة الواقع ــي الفت ــة«، ف ــج اإلذاعي ــداد البرام ــوان: »إع ــة بعن ــة دورة تدريبي ــدت الكلي عق
بيــن 5/30 - 2015/6/1، تحــت إشــراف أ. وليــد نصــار مديــر شــبكة أجيــال اإلذاعيــة ومركــز 
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ــل  ــب بالعم ــف الطال ــى تعري ــت إل ــى، وهدف ــة األول ــة الدفع ــتهدفت طلب ــي، واس ــاج الفن اإلنت
ــة. ــع البرامــج اإلذاعي ــة صن اإلذاعــي وكيفي

عقــدت الكليــة دورة تدريبيــة بعنــوان: »فنــون الكتابــة اإلعالميــة«، أيــام 2016/1-17/10/3، 	 
تحــت إشــراف أ. نــادر داغــر، واســتهدفت طلبــة الدفعــة األولــى، وهدفــت إلــى تحقيــق إضافــة 
ــدورة بإعــداد كل  ــة. وخرجــت ال ــر والقصــة الصحفي ــة للتقري ــب الكتابي ــدرات الطال ــة لق نوعي

طالــب علــى حِــدة تقريــرًا صحفيــًا وقصــة صحفيــة.

عقــدت الكليــة دورة تدريبيــة بعنــوان: »الكتابة اإلخباريــة«، أيــام 5/29/28 - و 2016/6/5/4، 	 
تحــت إشــراف أ. عمــاد األصفــر، واســتهدفت طلبة الســنة األولــى والثانيــة، وهدفت إلى إكســاب 
الطلبــة مهــارة كتابــة األخبــار فــي عــدة مســتويات كالخبــر البســيط والخبــر المركــب والتقريــر 
وموجــز األخبــار والنشــرة اإلخباريــة اإلذاعيــة والنــص المصاحــب للصــورة واألشــكال كالمكتوب 
واإلذاعــي والتلفزيونــي وإاللكترونــي. وخرجــت الــدورة بإنشــاء  مجموعــة علــى موقــع فيســبوك 
ــى إدامــة هــذه  ــاق عل ــم االتف ــة بينهــم، وت ــن لتكــون وســيلة اتصــال جماعي تضــم المتدربي

المجموعــة وتحويلهــا إلــى صفحــة إلكترونيــة رســمية فــي المســتقبل.

المشاركة في دورات خارجية
شــارك عــدد مــن طلبــة كليــة اإلعــالم فــي ورشــة تدريبيــة حــول قــراءة الموازنــة العامــة وإعداد 	 

األخبــار الصحفيــة االقتصاديــة وذلك يومي الســبت واإلثنيــن الموافــق 23+2016/4/25م.

عقــدت الــدورة فــي فنــدق “الســتي إن” فــي رام اهلل  بتنظيــم مــن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة 	 
ــة  ــادئ الصحاف ــس ومب ــدورة أس ــت ال ــتية، وتناول ــر ش ــا أ. بك ــي أداره ــان( الت ــاءلة )أم والمس

ــة. ــر االقتصادي ــار والتقاري ــة، وإعــداد األخب االقتصادي

ــة تمخــض عنهــا أن يقــوم كل مشــارك فــي 	  ــاز 12 ســاعة تدريبي اختتمــت الورشــة بعــد اجتي
الــدورة  بتحديــد عناويــن تقاريــر اقتصاديــة يعدهــا المشــاركون بعــد شــهر مــن انتهــاء 

ــة. ــة مهم ــع اقتصادي ــي مواق ــر ف ــدورة، تنش ال

6.1 كلية الزراعة

لمحة عن الكلية: 
إعــداد وتأهيــل الخريجيــن فــي مجــال العلــوم الزراعيــة علــى أســس علميــة وتزويدهم بمســتوى . 1

عــاٍل مــن المعرفــة والتكنولوجيــا الحديثــة فــي مجــال اختصاصهم.

التطويــر المســتمر للبرامــج والخطــط الدراســية وربــط المجــال النظــري بالمجــال التطبيقــي . 2
لتلبيــة الحتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل الفلســطيني واإلقليمــي.

العمــل كمؤسســة علميــة متخصصــة و تقديــم الدراســة والدراســات الفنيــة لمختلــف القطاعــات . 3
العامــة والخاصــة ذات العالقــة.
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العمــل علــى إدخــال تخصصــات زراعيــة جديــدة تواكــب التكنولوجيــا الحديثــة تلبــي متطلبــات . 4
التنميــة الزراعيــة مــن خــالل رفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة لوحــدة المســاحة.

الشهادات:
تمنح الكلية شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية:

أ. تخصص اإلنتاج النباتي والوقاية النباتية

ب. التنمية الريفية.

الخطط المستقبلية:
· تفعيل وإعادة فتح تخصص اإلنتاج الحيواني في فرع الخليل. 	

· دراسة فتح برنامج كلية الزراعة في فرع رام اهلل.	

· دراســة اســتحداث تخصــص جديــد معــدل ومطــور عــن تخصــص التنميــة الريفيــة لكــي 	
ــويق  ــاد والتس ــتدامة أو: االرش ــة المس ــة الريفي ــي والتنمي ــاد الزراع ــماه االرش ــح مس يصب

الزراعــي.

· دراسة استحداث برنامج الدبلوم في تخصص اإلنتاج الحيواني في فرع الخليل.	

عدد الخريجين:

أعداد الطلبة الذين التحقوا بالكلية من تاريخ االنشاء   )1301(.

أعداد الخريجين كل بتخصصه حتى الفصل األول 2017/2016   )395(.

أعداد الخريجين العاملين في القطاع الحكومي   )26(.

أعداد الخريجين العاملين في القطاع الخاص(   )31.

أعداد الخريجين الذين أكملوا دراستهم العليا   )10(.

أعداد الخريجين المتفوقين بالتحصيل العلمي معدل تراكمي 80 فما فوق )37(.

أعداد الخريجين المبدعين الذين حصلوا على جوائز في المسابقات )2(.
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جدول )20(: أعداد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين وغير المتفرغين وعددهم أيضًا في كل 
رتبة أكاديمية

أعضاء هيئة التدريس / 
الرتبة األكاديمية

العدد

أستاذ أستاذ
مشارك

أستاذ 
المجموعمحاضرمدرسمساعد

أعضاء هيئة التدريس 
المتفرغين

4

أعضاء هيئة التدريس غير 
المتفرغين

6 الخليل

9 جنين
المجموع

اضاءات: 

جائزة الطالبة جمة أبو الحسن:
ــار  1- ــي إلكث ــتيل آل ــاز تش ــرة« )جه ــي فك ــدأ ف ــروعي يب ــج »مش ــن برنام ــروع ضم ــل مش أفض

ــة. ــات الطبي النبات
اختراع منتج طبيعي يعمل على رفع كفاءة ري األشجار البيتية 60%. 2-

مشاركات أعضاء هيئة التدريس في الندوات/ المؤتمرات:

ورشة عمل إنتاج شجرة الزيتون – جامعة النجاح – تاريخ 2016/10/13.	 
ندوة »إنتاج الشعير المستنبت« – جامعة النجاح – تاريخ 2016/10/29.	 
اآلثار السلبية على شجرة الزيتون – اإلغاثة الزراعية – تاريخ 2016/11/22.	 
تاريــخ 	  الثقافة/خضــوري  جامعــة  فلســطين  فــي  للزيتــون  الثالــث  الدولــي  المؤتمــر 

.2016 /12 /8 -7
نــدوة إرشــادية حــول أهــم االمــراض الفيروســية التــي تصيــب محصــول البنــدورة فــي محافظة 	 

طولكرم.
المؤتمرات:

المؤتمــر الثالــث للزيتــون الــذي عقــد فــي الفتــرة 7-2016/12/8 فــي جامعــة فلســطين التقنيــة/ 
خضــوري.

أهم األبحاث:

بحــث تأثيــر عوامــل المنــاخ الحيــوي علــى انتــاج الزيتــون: لزيــادة االقتصــاد والمحافظــة . 1
علــى األمــن الغذائــي فــي فلســطين.

ــات فــي منطقــة جنيــن شــمال . 2 ــاج النب ــى إنت ــاخ الحيــوي عل ــاخ والمن ــر عوامــل المن تأثي
ــطين. فلس
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المسؤولية المجتمعية )مشاركة اعضاء هيئة التدريس في نشاطات مجتمعية(:

مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي النــدوات المتعلقــة بقضايــا ومشــاكل القطــاع الزراعــي 	 
والمزارعيــن فــي فلســطين بالتعــاون مــع المؤسســات والمنظمــات الرســمية )وزارة الزراعــة( 

واألهليــة )اإلغاثــة الزراعيــة( للمســاهمة فــي حــل تلــك المشــاكل والمعوقــات ذات العالقــة.

اسم الباحث د. معن شقواره 
عنوان البحث:

Control of soil borne pathogens by soil fumigation with paraformaldehyde 
)Fogidesfarm( as alternative to methyl bromide.  

اسم المجلة:

 Science Alert - Spread the Science around the World

اسم الباحث د. جهاد اغبارية

بحــث تأثيــر عوامــل المنــاخ الحيــوي علــى انتــاج الزيتــون: لزيــادة االقتصــاد والمحافظــة . 1
علــى األمــن الغذائــي فــي فلســطين. 

      اسم المجلة العلمية هو )المجلة الدولية لألبحاث الحالية(، وعامل التأثير لها )7.086) 

ــمال . 2 ــن ش ــة جني ــي منطق ــات ف ــاج النب ــى انت ــوي عل ــاخ الحي ــاخ والمن ــل المن ــر عوام تأثي
فلســطين

       اسم المجلة العلمية هو )المجلة الدولية ألبحاث التنمية(، وعامل التأثير لها )4.75)

األنشطة المتعلقة في تحسين البيئة:
تــم تغييــر العديــد مــن مشــاريع التخــرج لطلبــة كليــة الزراعــة المتعلقــة بعوامــل وعناصــر تحســين 

البيئــة ومنهــا:

الزراعة بدون تربة )الزراعة المائية(.. 1

الزراعة بدون تربة )الزراعة الهوائية(.. 2

اختراع منتج طبيعي يعمل على رفع كفاءة الري لألشجار المثمرة البيتية) 60%(.. 3
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7.1 كلية العلوم اإلدارية واإلقتصادية
لمحة عن الكلية: 

تســعى كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة مــن خــالل تخصصاتهــا األكاديميــة إلــى بنــاء خلفيــة 
واســعة ومتوازنــة ومتكاملــة مــن المعــارف والمهــارات اإلداريــة للخريجيــن للمســاهمة فــي تنميــة 
القــدرات اإلداريــة والماليــة واالقتصاديــة فــي المؤسســات، ويتــم التركيــز علــى دعــم قــدرات الطلبــة 
ــرص  ــة. وتح ــة والكمي ــم التحليلي ــم قدراته ــوب، ودع ــتخدامات الحاس ــال اس ــي مج ــم ف ومهاراته
الكليــة علــى ترســيخ  القيــم األخالقيــة التــي تتطلبهــا الممارســات اإلداريــة والماليــة واالقتصاديــة 

ــة.  ــات العلمية والعملي ــي التطبيق ف

األهداف العامة لكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية:
تنبثــق أهــداف كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة مــن فلســفة الجامعــة التــي تركــز علــى تنميــة 

مهــارات وقــدرات الطلبــة، وهــذه األهــداف هــي:

· التعــرف علــى مفاهيــم ونظريــات وأســاليب ووظائــف العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة، وتطبيقهــا 	
لإلســهام فــي تحقيــق التنميــة والتميــز المؤسســي فــي القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة 

المختلفــة.

· تطويــر وتحســين مهــارات الطلبــة فــي مجــال تحليــل وتفســير الظواهــر فــي بيئــة األعمــال، 	
ونظــم المعلومــات اإلداريــة، والربــط بيــن المتغيــرات ممــا يمكنهــم مــن الجمــع بيــن المعرفــة 

والقــدرة علــى التحليــل.

· ــة فــي المجــاالت 	 ــة والدولي ــة المحلي ــة بيــن البيئ ــرات المتبادل ــى العالقــات والتأثي التعــرف عل
ــة. ــة المختلف ــبية والمالي ــويقية والمحاس ــة والتس اإلداري

· بنــاء وتطويــر المهــارات اإلداريــة والماليــة التــي تمكنهــم مــن ترشــيد عمليــة صناعــة القــرارات 	
ضمــن المســتويات اإلداريــة المختلفــة فــي القطاعــات اإلقتصاديــة واالجتماعيــة المختلفة. 

الدرجات التي تمنحها الكلية:
تمنح كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية درجة البكالوريوس في ستة تخصصات هي:

تخصص إدارة األعمال- 1
تخصص اإلدارة الصحية- 2
تخصص المحاسبة- 3
تخصص العلوم المالية والمصرفية- 4
تخصص التسويق- 5
تخصص االقتصاد- 6
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أقسام الكلية

· التسويق	
· المحاسبة	
· العلوم المالية والمصرفية	
· اإلقتصاد	
· إدارة األعمال	
· اإلدارة الصحية	

عدد الخريجين من الكلية لغاية العام األكاديمي 2016/2015:   
بلــغ عــدد الخريجيــن فــي كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة خــالل العــام األكاديمــي 2016/2015 

) 2938 طالــب/ة( موزعيــن علــى النحــو التالــي وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أدنــاه:

جدول )21(: عدد الخريجين من الكلية لغاية العام األكاديمي 2016/2015
أناثذكورالفصل
1151528678
1152544828

1153133246صيفي 1
1154420561صيفي 2

16252313المجموع

الخطط المستقبلية:
هنــاك توجــه لفتــح تخصصــات جديــدة فــي الكليــة تالمــس احتياجــات المجتمــع واحتياجــات 	 

ســوق العمــل الفلســطيني والعربــي خاصــة بتخصــص التســويق الســياحي، وإدارة المــوارد 
البشــرية.

ــة تالمــس احتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني، 	  ــب عملي ــة بجوان ــررات الجامع مواءمــة مق
ــة القادمــة. ــرة القريب ــة للمقــررات خــالل الفت حيــث ســيتم انجــاز مجموعــة مــن الجوانــب العملي

إستكمال عملية تطوير بعض المقررات الدراسية لتخصصات الكلية المختلفة.	 
فتح برنامج الماجستير في القيادة والتخطيط االستراتيجي.	 
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أيضًا في كل  المتفرغين وعددهم  المتفرغين وغير  التدريس  أعداد أعضاء هيئة   :)22( جدول 
رتبة أكاديمية

أعضاء هيئة التدريس / 
الرتبة األكاديمية

العدد

أستاذ أستاذ
مشارك

أستاذ 
المجموعمحاضرمدرسمساعد

أعضاء هيئة التدريس 
المتفرغين

21132201883

أعضاء هيئة التدريس غير 
المتفرغين

-1422145262

2127423423345المجموع

اضاءات:

تحويل كافة مقررات الكلية لمقررات الكترونية على البوابة األكاديمية للجامعة.. 1
تطويــر الــكادر األكاديمــي فــي الكليــة بحصــول )2( أعضــاء هيئــة تدريــس علــى لقــب دكتــور، . 2

وواحــد علــى لقــب االســتاذية.
تشــجيع البحــث العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس وقيامهــم بعــدد ال بــأس بــه مــن البحــوث فــي . 3

مواضيــع اداريــة واقتصاديــة وماليــة وتســويقية محكمة.
تشــجيع البحــث العلمــي للطلبــة بتشــجيع إجــراء مشــاريع التخــرج المميــزة للطلبــة وإشــراكها . 4

بالجوائــز المحليــة والعالميــة مثــل جائــزة األبــداع والتميــز وجائــزة الملتقــى العربــي لألبــداع 
والتميــز.

عقــد مجموعــة مــن النــدوات والــورش فــي مواضيــع إداريــة هامــة فــي مختلــف الفــروع تالمــس . 5
قضايــا واهتمامــات مجتمعيــة مختلفــة.

عقد دورة تدريبية في أساسيات إعداد االمتحان الجيد 2016/12/6.. 6
عقد ندوة علمية لإلدارة الصحية في فرع جنين بتاريخ 2016/11/26. 7
العمــل علــى فتــح تخصصــات جديــدة تالمــس احتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني فــي . 8

مواضيــع )اإلدارة العامــة، إدارة المــوارد البشــرية، التســويق الســياحي(.
وضــع خطــة الكليــة لثالثــة ســنوات قادمــة  واإلجابــة علــى األســئلة الخاصــة بخطــة الكليــة مــن . 9

حيــث االهــداف الرئيســة والفرعيــة وتزويــد دائــرة التخطيــط بهــا.
اختيار مشاريع التخرج المميزة وترشيحها لمسابقة المشاريع المتميزة. 10
معالجة العديد من القضايا  الخاصة بمتابعة اخطاء االمتحانات اثناء وبعد عقدها. 11
ــة . 12 ــص والخاص ــب التخص ــة حس ــررات االلكتروني ــقين للمق ــرفين  المنس ــماء المش ــيب اس تنس

ــوح ــم المفت بمركــز التعلي
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المســاهمة فــي تعبئــة البيانــات والمعلومــات الالزمــة وذلــك  بنــاء علــى طلــب  دائــرة العالقــات . 13
العامــة إلعــداد التقريــر الســنوي عــن الجامعــة

ــن . 14 ــد م ــع العدي ــل م ــوع والتعام ــي البال ــة ف ــاد الكلي ــر عم ــي مق ــات ف ــع االجتماع ــور جمي حض
ــة. ــة بالكلي ــا الخاص القضاي

المنح والبعثات الدراسية والبحثية والتدريبية التي حصل عليها اعضاء هيئة التدريس:

- د.محمد تاللوة: تم إبتعاثه للحصول على الدكتوراة في إسبانيا في مجال المحاسبة والتمويل.

- د. ســهيل ابــو ميالــه: تــم إبتعاثــه للحصــول علــى الدكتــوراة مــن األكاديميــة العربيــة للعلــوم 
ــة – األردن. ــة والمصرفي المالي

جدول )23(:مشاركات اعضاء هيئة التدريس في الندوات/ المؤتمرات:

اسم عضو هيئة الرقم
التدريس

عنوان البحث / 
المشاركة

اسم المؤتمر/ 
الندوة

مكان عقد الجهة المنظمة
المؤتمر

تاريخ عقد المؤتمر

العوامل المؤثرة د. محمد تاللوة1
على مستوى اإلفصاح 
عن عناصر محاسبة 

االستدامة  المساهمة 
العامة الفلسطينية

االستدامة 
وتميز األداء في 
المنظمات في 
ظل بيئة عدم 

التأكد

الجامعة 
األردنية / عمان

الجامعة 
األردنية/ 

عمان

/20-19
2016/12

الشراكة بين د. محمد تاللوة
القطاعين العام 

والخاص في االقتصاد 
الفلسطيني ومعوقات 

تطبيقها

الشراكة بين 
القطاعين 

العام والخاص 
والتنمية 
المستدامة

مدينة جامعة أغادير
اغادير

/24-23
2016/11

إشكالية البطالة في أ.د. ذياب جرار2
األراضي الفلسطينية 

»الواقع واألثر العوامل 
المؤثرة«

دور القطاع 
الخاص واألهلي 

في تنمية 
الموارد البشرية 

في الوطني 
العربي

اتحاد مجالس 
البحث العلمي 
العربية التابع 
للجامعة العربية

16-17/شرم الشيخ
2016/11

دور تطوير المنتج د. شاهر عبيد3
الفلسطيني في 

اكتساب ميزة تنافسيه 
لمواجهة المنتج 
االسرائيلي لدى 

الشركات الصناعية

التخطيط 
االستراتيجي 
التسويقي 

كمدخل للتميز 
المؤسساتي في  

بيئة األعمال

جامعة البليدة 
2

جامعة 
البليدة 2- 

الجزائر

15-14
2017/11

أثر مركز تدريب بنك د. نور األقرع4
فلسطين في تنمية 

الموارد البشرية

دور القطاع 
الخاص واالهلي 

في تنمية 
الموارد البشرية 

في الوطني 
العربي

رابطة مراكز 
بحوث تنمية 

الموارد البشرية 
في الوطن 

العربي

15-18شرم الشيخ

2016/11
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د.يوسف أبو فارة 5
عميد الكلية

رئيس اللجنة العلمية 
للمؤتمر

مؤتمر » 
الحوكمة 
والتنمية 
اإلدارية 

واالقتصادية 
في المؤسسات: 
الواقع والطموح

جامعة القدس 
المفتوحة 
و الجامعة 

األردنية

الجامعة 
األردنية

23-21

2017/3

أ.إبراهيم عليان 6
مساعد عميد 

الكلية

حفل بورصة مشاركة
فلسطين

بورصة 
فلسطين

فندق 
الموفنبيك

2016-12-19

أ.باسم قشوع 7
والدكتور محمد 

تاللوة

ورشة عمل مشاركة
ودورة تدريبية 

تخصصية 
مكثفة في 

مجال البراءات 
والنماذج 
الصناعية

وزارة االقتصاد 
الوطني

وزارة 
االقتصاد 
الوطني

29--26

2016-9

مؤتمر إعالن مشاركةأ.باسم قشوع8
عضوية بنك 

فلسطين 
في التحالف 

العالمي للبنوك 
الملتزمة بالقيم

مقر المركز بنك فلسطين
الرئيسي 
لإلدارة 

العامة لبنك 
فلسطين

2016-11-29

أ.رشيد الرجوب/ 9
رئيس قسم 

اإلدارة الصحية

ورشة عمل مشاركة
الغذاء كدواء

فرع رام اهلل 
والبيرة

قاعة 
النشاطات

2016/11/1

أ.ابراهيم عليان/ 10
مساعد عميد 

الكلية

محاضرة يوسف مشاركة
صايغ التنموية 

2016

قاعة معهد ماس
المؤتمرات 
في معهد 

ماس

2016/11/30

د. يوسف أبو 11
فارة/ عميد 

الكلية

المؤتمر مشاركة
الصحفي العالن 

نتائج امتحان 
برنامج اعداد 

القادة

المدرسة 
الوطنية 

الفلسطينية 
لإلدارة

ديوان 
الموظفين 

العام

2016/6/13

أ.باسم قشوع12
د. محمد تاللوة

ورشة عمل مشاركة
بعنوان 

العالمات 
التجارية 

والمؤشرات 
الجغرافية

وزارة االقتصاد 
الوطني

وزارة 
االقتصاد 
الوطني

2016/10/29-26

د. يوسف أبو 13
فارة/ عميد 

الكلية

المؤتمر مشاركة
نصف السنوي 

للموازنة العامة 
2016

الفريق األهلي 
لدعم شفافية 
الموازنة العامة

جمعية 
الهالل 
األحمر 

الفلسطيني

2016/11/19
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ورشة العمل مشاركةد. محمود ملحم14
الخاصة 

باستخدام 
البيانات 

اإلحصائية 
وطرق توثيقها 

ونشرها

جامعة القدس 
المفتوحة

االدارة 
العامة/

البيرة

2016/11/28

د.يوسف أبو فارة 15
و أ.باسم قشوع

مؤتمر الخدمة مشاركة
المدنية

ديوان 
الموظفين

فندق 
الموفينبك – 

رام اهلل

2016-5-23

ورشة عمل مشاركةأ.باسم قشوع16
األستثمار في 

المياه

مؤسسة ماس
ماس

2016-6-20

حضور إجتماعات أ.باسم قشوع17
بخصوص مشروع 

إراسموس

مشروع مركز 
األبحاث 

والدراسات 
)مشروع 

إراسموس(

جامعة بير جامعة بير زيت
زيت

2016-23-21

أ.باسم قشوع18

و أ.إبراهيم 
عليان

أفاق األقتصاد مشاركة
األقليمي 

لمنطقة الشرق 
األوسط

مؤسسة ماس
ماس

6-11-2016

د.يوسف أبو فارة20

و أ.باسم قشوع

ورشة عمل حول مشاركة
تقييم القدرات 

التنظيمية 
اإلدارية 

والبرامجية 
لمحافظة رام 

اهلل والبيرة

محافظة رام اهلل 
والبيرة

فندق جراند 
بارك

17-11-2016

حفل تكريم مشاركةأ.باسم قشوع21
فرسان 

وفارسات 
النزاهة 

ومكافحة 
الفساد

الهالل األحمر 
الفلسطيني

مؤسسة 
أمان

13-12-2016

المؤتمرات:

األعمال  كلية  عمادة  مع  مشتركا  علميا  مؤتمرا  واالقتصادية  اإلدارية  العلوم  كلية  عمادة  ستنظم 
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األردنية في عمان، وقد تم  الجامعة  21-2017/3/23 في رحاب  المدة  األردنية خالل  الجامعة  في 
تشكيل لجان مشتركة لهذا المؤتمر من كال الجامعتين، حيث ترأس اللجنة التحضيرية أ. د. رفعت 
الشناق عميد كلية األعمال في الجامعة األردنية، وترأس اللجنة العلمية الدكتور يوسف أبو فارة عميد 
كلية العلوم اإلدارية والقتصادية في الجامعة، وتم إشراك مجموعة من الكادر األكاديمي في الكلية 

بصورة فاعلية في لجان المؤتمر )العلمية والتحضيرية(.

قائمة إصدارات المؤتمرات: 

عنوان المؤتمر:

تنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي الفلسطيني/ واقع وتطلعات

تاريخ عقد المؤتمر: 

تــم عقــد هــذا المؤتمــر مــن قبــل كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصادية فــي جامعــة القــدس المفتوحة 
خــالل النصــف الثانــي من شــهر أيــار 2015 )2015/6/10(.

غايات المؤتمر وأهدافه:

التعــرف علــى واقــع المــوارد البشــرية فــي القطــاع الصحــي الفلســطيني ودور الحكومــة 	 
والجامعــات فــي تطويرهــا.

تطوير جودة حياة العمل للعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني.	 
اإلفــادة مــن االتجاهــات الحديثــة فــي التخطيــط وتنميــة المــوارد البشــرية فــي القطــاع 	 

الفلســطيني. الصحــي 
توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات واألنظمــة المحوســبة فــي رفــع كفــاءة العامليــن فــي القطــاع 	 

الصحــي الفلســطيني.
اإلفــادة مــن التجــارب العربيــة والعالميــة فــي تدريــب ورفــع كفــاءة الكــوادر فــي اإلدارة الصحية 	 

الفلسطينية.

المحاور الرئيسة:

المحور األول: الموارد البشرية في القطاع الصحي الفلسطيني: واقع وآفاق التنمية والتطوير.
ــة المــوارد البشــرية فــي القطــاع  المحــور الثانــي: نظــم المعلومــات والتشــبيك ودورهــا فــي تنمي

ــطيني. ــي الفلس الصح

عنوان المؤتمر:

االستدامة و تميز األداء في المنظمات في ظل بيئة عدم التأكد.
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تــم عقــد هــذا المؤتمــر مــن قبــل كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة فــي رحــاب الجامعــة األردنيــة 
بالتعــاون مــع جامعــة القــدس المفتوحــة خــالل الفتــرة الزمنيــة 2016-4-22-19 .

أهداف المؤتمر: 

يهــدف هــذا المؤتمــر إلــى تعميــق الرســالة المجتمعيــة للجامعــة األردنيــة وجامعــة القــدس 
المفتوحــة مــن خــالل تعميــق العالقــة بيــن الباحثيــن والمنظمــات بالبحــوث والدراســات الميدانيــة 

والتطبيقيــة. 

محاور المؤتمر: 

المحور األول:  تحقيق االستدامة لمنظمات األعمال والمنظمات غير الربحية.
المحور الثاني: إدارة التميز في منظمات األعمال والمنظمات غير الربحية.

ــدول  ــي ال ــة ف ــر الربحي ــات غي ــال والمنظم ــات األعم ــتدامة لمنظم ــز واالس ــث: التمي ــور الثال المح
ــًا. ــيًا واقتصادي ــتقرة سياس ــر المس ــة غي العربي

أهم المؤتمرات:

جدول )24(: المؤتمرات التي عقدت عام 2015
مكان انعقادهالكليةتاريخ انعقادهعنوان المؤتمر

مؤتمر )تنمية الموارد البشرية في القطاع 
الصحي الفلسطيني ... واقع وتطلعات(

كلية العلوم اإلدارية 2015/6/10
واالقتصادية

رام اهلل

جدول )25(: المؤتمرات التي سوف تعقد عام 2016
مكان انعقادهالكليةتاريخ انعقادهعنوان المؤتمر

المؤتمر العلمي الدولي حول االستدامة 
وتميّز األداء في المنظمات  في ظل بيئة 

عدم التأكد

خالل المدة
 / 4 / 21-19

2016

كلية العلوم 
اإلدارية 

واالقتصادية

في رحاب الجامعة األردنية

جدول )26(: قائمة المجالت     

المجلةالرقم
مجلة الجامعة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية1
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8.1  كلية الدراسات العليا

لمحة عن الكلية: 
األهــداف، الشــهادات التــي تمنحهــا الكليــة )بكالوريوس، دبلــوم، ماجســتير(، احدث البرامــج المعتمده، 

وعــدد الخريجين لســنة التقرير.

نبذة عن الكلية:
ُأنشــئت كليــة الدراســات العليــا أواخــر عــام 2015، وتُقــدم الكليــة برنامجيــن دراســيين همــا: اللغــة 

العربيــة وآدابهــا، واإلرشــاد النفســي والتربــوي.

رؤية كلية الدراسات العليا:
التميــز والريــادة فــي تقديــم برامــج دراســات عليــا نوعيــة تتصــف بالعمــق واإلبــداع العلمــي والبحثــي 

وفــي إيصــال المعرفــة وابتكارهــا محليــًا واقليميــًا.

رسالة كلية الدراسات العليا:
بنــاء كــوادر بحثيــة مميــزة قــادرة علــى االبتــكار المعرفــي وتوظيــف مخرجاتــه بمــا يلبــي احتياجــات 
ــا تتصــف  ــج دراســات علي ــم برام ــًا، مــن خــالل تقدي ــًا و إقليمي ــات المنافســة محلي المجتمــع ومتطلب
بالعمــق واإلبــداع العلمــي والبحثــي، وتعزيــز البيئة الداخليــة للكلية المحفــزة للبحث العلمــي والداعمة 
للتميــز واالبتــكار وإيصــال المعرفــة فــي إطــار مــن التفاعــل المجتمعــي والتعــاون والشــراكة وتبــادل 

الخبــرات مــع كافــة األطــراف المعنيــة وفــق أحــدث معاييــر الجــودة والتميــز “.

األهداف:
رفــد المجتمــع بكــوادر بحثيــة مميــزة قــادرة علــى االبتــكار المعرفــي وتوظيــف مخرجاتــه بمــا يلبي 	 

احتياجــات المجتمــع ومتطلبات المنافســة محليــًا وإقليميًا.
تقديم برامج دراسات عليا متميزة تتصف بالعمق واإلبداع العلمي والبحثي.	 
ــكار وإيصــال 	  ــز واالبت ــة المحفــزة للبحــث العلمــي والداعمــة للتمي ــة للكلي ــة الداخلي ــز البيئ تعزي

ــة. المعرف
تكثيــف الجهــود لرفــع مســتوى التفاعــل المجتمعي والتعــاون والشــراكة وتبــادل الخبــرات مع كافة 	 

األطــراف المعنيــة لتطويــر البيئــة التعليميــة التطبيقيــة لطلبة كليــة الدراســات العليا والمســاهمة 
الفاعلــة فــي التنميــة الشــاملة للمجتمــع الفلســطيني وإيجــاد الحلــول الناجعــة للمشــكالت التــي 

تواجههــا قطاعاتــه المختلفة.

تنميــة البعــد القيمــي وترســيخه لــدى طلبــة الدراســات العليــا من خــالل التقيــد بأخالقيــات البحث 	 
العلمــي وااللتــزام بمبــدأ األمانــة العلميــة في البحــث والتأليف والنشــر.
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الدرجات التي تمنحها الكلية:
   درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها.	 

  درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي.	 

التخصصات:

اللغة العربية وآدابها. 	 

اإلرشاد النفسي والتربوي.	 

الخطط  المستقبلية:

ماجستير في اإلدارة والسياسات العامة.	 

ماجستير التخطيط واإلشراف والتربوي.	 

جــدول )27(: أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس المتفرغيــن وغيــر المتفرغيــن وعددهم أيضــًا في كل 
رتبــة أكاديمية

أعضاء هيئة التدريس / الرتبة 
االكاديمية

العدد
المجموعمحاضرمدرسأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
أعضاء هيئة التدريس غير 

المتفرغين
1153

115319المجموع

جدول )28(: الفصل الدراسي األول )1151( تخصص إرشاد النفسي والتربوي

الرتبةمدرس المساقالرقم
أستاذأ.د. حسني عوض1.
أستاذأ.د. محمد شاهين2.
أستاذ مشاركد. عبد الهادي صباح3.
أستاذ مساعدد. عزمي الحاج4.
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جدول )29(: الفصل الدراسي الثاني )1152( ) إرشاد نفسي وتربوي(

الرتبةمدرس المساقالرقم
أستاذأ.د. حسني عوض1.
أستاذأ.د محمد شاهين2.
أستاذأ.د. تيسير عبداهلل3.
أستاذ مشاركد. عمر الريماوي4.
أستاذ مساعدد. راتب أبو رحمة5.
أستاذ مساعدد. منى بلبيسي6.

جدول )30(: الفصل الدراسي األول )1151( / اللغة العربية وآدابها

الرتبةالمحاضرالرقم
أستاذأ.د نادي الديك1.
أستاذأ.د إحسان الديك2.
أستاذأ.د. عمر عتيق3.
أستاذ مشاركد. زهير إبراهيم4.

جدول )31(: الفصل الدراسي الثاني )1152( / اللغة العربية وآدابها

الرتبةالمحاضرالرقم
أستاذأ.د. يونس عمرو1.
أستاذأ.د. أحمد حامد2.
أستاذأ.د. فيصل غوادرة3.
أستاذ مشاركد. زاهر حنني4.
أستاذ مشاركد. ياسر أبو عليان5.
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2. المراكز والدوائر االكاديمية:
Department Textbooks and Curricula 1.2  دائرة المناهج والمقررات الدراسية

نبذه عن الدائرة ودورها:

تعتبــر الدائــرة وحــدة إداريــة حيويــة مــن ضمــن وحــدات الجامعــة المتنوعــة، حيــث يعــود تاريــخ 
إنشــاؤها إلــى مــا ورد فــي قــرار مجلــس الجامعــة فــي جلســته رقــم 99 بتاريــخ 1999/9/29، وتتولــى 
الدائــرة مهــام اإلشــراف والمتابعــة فــي ميــدان إعــداد وتطوير وتقييــم المقــررات الدراســية لتأمينها 
لطلبــة الجامعــة، هــذا وتتبــع هــذه الدائــرة إلــى إدارة الشــؤون األكاديميــة فــي هيكليتهــا، ولهــا 
ارتبــاط مباشــر مــع عمــداء الكليــات األكاديميــة بحيــث تنســق وتتعــاون معهــم فــي متابعــة تحقيــق 
ــالب  ــات ط ــي احتياج ــا يلب ــية وبم ــررات الدراس ــاز المق ــا إلنج ــوب تنفيذه ــراءات المطل ــة اإلج كاف
الجامعــة، وللدائــرة أيضــًا ارتبــاط فــي مهامهــا المتعلقــة بالمقــررات الدراســية مــع مكتــب الجامعــة 
ــوازم والمشــتريات والعطــاءات،  ــرة الل ــات، ودائ ــول والتســجيل واالمتحان ــي عمــان، وعمــادة القب ف
ــرة  ــوح OLC، ودائ ــم المفت ــز التعلي ــي ICTC، ومرك ــاج الفن ــات واإلنت ــا المعلوم ــز تكنولوجي ومرك

الجــودة، ودائــرة التخطيــط، باإلضافــة إلــى فــروع الجامعــة التعليميــة.

آلية إعداد كتب المقررات الدراسية:

إن إعــداد المقــرر الدراســي لطلبــة الجامعــة يخضــع لمعاييــر وأســس تربويــة وقوالــب إجرائيــة تعتبر 
بمثابــة دليــل العمــل الــذي يلتــزم بــه المكلفــون بإعــداد وتطويــر المــواد التعليميــة وبمــا ينســجم 
ــي  ــهم ف ــى أنفس ــاد عل ــة االعتم ــح للطلب ــذي يتي ــي ال ــم الذات ــوح والتعل ــم المفت ــط التعلي ــع نم م
دراســتهم لهــذه المــواد، وهــذا يحقــق الجــودة التعليميــة المطلوبــة فــي إعــداد المقــرر الدراســي 

مــن خــالل تضمينــه أحــدث المســتجدات المعرفيــة والتكنولوجيــة والمتطــورة.

ــوح  ــم المفت ــلوب التعل ــع أس ــالءم م ــاص يت ــلوب خ ــًا ألس ــي وفق ــرر الدراس ــاب المق ــداد كت ــم إع يت
ــأن  ــًا ب ــب، علم ــذه الكت ــداد ه ــدة إلع ــر المعتم ــرة المعايي ــدى الدائ ــة، ول ــي النوعي ــتوى عال وبمس
حقــوق طبعهــا محفوظــة للجامعــة. ومــن األهميــة التأكيــد علــى أن المعاييــر الخاصــة بإعــداد المقرر 
الدراســي إنمــا تتمثــل فــي إتبــاع نهــج واضــح مــن خــالل إجــراءات العمــل المحــددة والموثقــة بصدد 
ذلــك التــي تراعــي اتخــاذ أوجــه التنســيق والتعــاون المطلوبيــن مــن قبــل إدارة الشــؤون األكاديميــة 
ــم  ــا يت ــة، وم ــات األكاديمي ــداء الكلي ــية وعم ــررات الدراس ــج والمق ــرة المناه ــن دائ ــا م ــا يتبعه وم
أيضــًا مــن التعــاون مــع مكتــب الجامعــة فــي عمــان والمعديــن للمقــررات الدراســية وبمــا يحقــق 

مــن إنجــاز هــذه المقــررات.

وتجــدر اإلشــارة فــي مجــال إعــداد المقــررات الدراســية إلــى المســاهمات اإليجابيــة التــي تتمثــل فــي 
تنامــي روح المبــادرة واإلبــداع لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس والمختصيــن فــي الجامعــة مــن حيــث 
ــب  ــر الكت ــداد وتطوي ــام إع ــة بمه ــارج الجامع ــات خ ــع جه ــاركين م ــن أو مش ــا منفردي ــم إم قيامه

الجامعيــة.

ــا  ــية ومطابقته ــررات الدراس ــة المق ــة طباع ــن دق ــد م ــة التأك ــام متابع ــرة مه ــى الدائ ــذا وتتول ه
ــة. ــبة للجامع ــا بالنس ــع مراعاته ــة المتب ــة الطباعي ــات النموذجي للمواصف
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جدول )32(: آخر إصدارات كتب الجامعة فقط  لسنة 2016/2015 

تاريخ الكليةالمعدوناسم المقرر
اإلصدار

االحصاء الرياضي )1404)
د. مختار الشلة ) مطور المادة العلمية (

د. عماد نشوان )محكم المادة العلمية(
التكنولوجيا والعلوم 

2016التطبيقية

التطوير  التنظيمي )4203)
د. عبد الفتاح الشملة )معد المادة العلمية (

د. محمد قاسم القريوتي)محكم المادة 
العلمية( 

كلية العلوم االقتصادية 
2016واالدارية

رعاية ذوي االحتياجات 
الخاصة )5304)

د.تامر سهيل  )معد المادة العلمية(

ا.د. حسني عوض )معٌد ثاني (

د. موفق الخطيب ) معًد ثالث (

د. سامي الباشا ) محًكم المادة العلمية(

2016كلية العلوم التربوية

 Communications Skills
(8259(

د.نبيل علوي  معد المادة العلمية

كلية االدآب د.سمير رمال ) محكم المادة العلمية(
2016

علم النحو )3( النحو 
التطبيقي )8442)

أ.د.  زهير ابراهيم  ) معُد المادة العلمية(

أ.د. ياسر المالح  محكم المادة العلمية(
2016كلية االدآب



التقـــرير الســنوي
ANNUAL REPORT2016

97

2.2  المركز الفلسطيني للتميز في التعلم اإللكتروني

Palestinian Center of Excellence  in E-Learning )PCEE(       

1 . Open Learning Center )OLC( مركز التعليم المفتوح
لمحة عن المركز:

تأســس مركــز التعليــم المفتــوح منــذ العــام 2008م كمركــز تربــوي تكنولوجــي لتطويــر وتعزيــز 
بيئــات التعّلــم الرقميــة فــي جامعــة القــدس المفتوحــة. يســعى المركــز إلــى تطويــر طرائــق 
ــكار،  ــجيع االبت ــاون وتش ــي والتع ــم الذات ــارات التعّل ــز مه ــا وتعزي ــززة بالتكنولوجي ــس المع التدري
مــن خــالل توفيــر بيئــة تعلــم رقميــة مبتكــرة وجذابــة للمتعلميــن وفــق أفضــل الممارســات فــي 

ــا.   ــي التكنولوجي ــات ف ــدث االتجاه ــم وأح ــم والتعلي ــتراتيجيات التعل اس

دور المركز:
توفير بيئة تعّلم  رقمية مرنة ومبتكرة.. 1
تطويــر محتــوى تعّلــم  رقمــي باســتخدام أفضــل اســتراتيجيات التعّلــم  وأحــدث االتجاهــات فــي . 2

التكنولوجيــا متوافــق مــع كافــة المنصــات واألجهــزة.
تلبية االحتياجات التعليمية وأنماط المتعلمين المختلفة واحتياجات الجيل الرقمي.. 3
تعزيز منهجيات التعّلم  والتدريب عبر اإلنترنت وفقًا لمعايير عالية الجودة.. 4
تحفيز الطلبة نحو التعّلم  وتشجيعهم على البحث والتفكير واإلبداع.. 5
رفع كفايات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في التعّلم اإللكتروني.. 6
ــة . 7 ــاة ولتنمي ــدى الحي ــم م ــز فرصالتعّل ــة )OERs( لتعزي ــة المفتوح ــادر التعليمي ــر المص توفي

ــع. المجتم
توفير فرص التعليم من خالل خفض كلفة التعليم والتعّلم.. 8

أهم االنشطة:

جائزة األلكسو للتطبيقات الجوالة – دبي 2016

حصلــت الجامعــة علــى المركــز األول فــي مجــال التربيــة علــى المســتوى الوطني فــي جائزة األلكســو 
ــوح بتطبيــق مقــرر اإلدارة  ــم المفت ــة للعــام 2016، بعــد أن شــارك مركــز التعلي للتطبيقــات الجوال

اإلســتراتيجية، ويشــرف علــى تنظيــم هــذه الجائــزة المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم.

تطوير البنية التحتية للتعلم اإللكتروني
إطــالق مشــروع توحيــد الهويــة البصريــة لمنصــات وخدمــات التعلــم اإللكترونــي بالتعــاون مــع . 1

مركــز تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت، إلعــادة تصميــم مواقــع ومنصــات الجامعــة ضمــن 
هويــة بصريــة موحــدة وصديقــة للمســتخدم.

تطويــر قالــب قياســي للمحتــوى الرقمــي )Digital Content Framework(، ســهل االســتخدام . 2
ويمكــن اعــادة اســتخدامه فــي ســياقات متعــددة ويعمــل علــى األجهــزة الحاســوبية واللوحيــة 

والهواتــف الذكيــة. 
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إعــداد إجــراءات عمــل لتصميــم وتطويــر لبنــات التعلــم الرقميــة تتكامــل مــع معاييــر تصميــم . 3
وتطويــر المحتــوى الرقمــي التــي أعــدت خــالل العــام 2015.

تطوير المقررات والمحتوى الرقمي
1 . self-Learning Open( إطــالق مشــروع تطويــر المقــررات الذاتيــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت

ــم  ــة تعل ــر مقــررات الجامعــة فــي بيئ ــى تطوي Online Courses(، ويهــدف هــذا المشــروع ال
ــادر  ــر كمص ــي وتنش ــل الرقم ــات الجي ــع متطلب ــة وم ــات التعليمي ــع اإلحتياج ــجم م ــة تنس ذكي

ــات. ــة والكلي ــة القــدس التعليمي ــاون مــع فضائي ــة مفتوحــة )OER(.  بالتع تربوي
تطويــر 4 مقــررات بنمــط المقــررات الذاتيــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت، وهــي تعلــم كيــف تتعلم . 2

واللغــة العربيــة1 وتاريــخ القــدس واإلدارة اإلســتراتيجية لتطــرح لطلبــة الجامعــة فــي الفصــل 
ــن  ــة المتعلمي ــررات لكاف ــرت المق ــي 2017/2016، ونش ــام األكاديم ــن الع ــي األول م الدراس
حــول العالــم مــن خــالل مســتودع المحتــوى الرقمــي للجامعــة ومتجــر جوجــل بــالي للتطبيقــات 

الجوالــة.
ــة . 3 ــى فضائي ــة تبــث عل ــر مقــررات الجامعــة علــى شــكل حلقــات تعليمي إطــالق مشــروع تصوي

القــدس التعليميــة وتنشــر كمصــادر تربويــة مفتوحة )OER( علــى منصة الجامعــة للفيديوهات 
التعليميــة )QTube(. بالتعــاون مــع فضائيــة القــدس التعليميــة والكليــات.

تصميم وتصوير بما مجموعه 230 حلقة تعليمية )22 مقرر(.. 4
ــر اإلنترنــت )MOOCs( مــع مؤسســة . 5 ــة مفتوحــة عب ــر مســاقات جماعي إطــالق مشــروع تطوي

ادراك بــاألردن وبالشــراكة مــع الكليــات، وتــم تطويــر مســاق بعنــوان الرياضيــات التحضيريــة 
والحيــاة، ويســتهدف المســاق كافــة الراغبيــن بتعلــم الرياضيــات مــن حــول العالــم.

تطويــر 4 مســاقات إلكترونيــة جديــدة ضمــن مشــروع دبلــوم اللغــة الفرنســية بحيــث أصبــح . 6
هنــاك 8 مســاقات مــن أصــل 12 مســاق.

التدريب اإللكتروني وبناء القدرات
طــرح 8 حــزم تدريبيــة بنمــط التعلــم الذاتــي لبنــاء قــدرات الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس . 1

فــي التعليــم المدمــج وأدوات التعلــم اإللكترونــي المســتخدمة فــي الجامعــة.
تنفيــذ حملــة تدريبيــة وتعريفيــة فــي كافــة فــروع الجامعــة شــملت نشــر بوســترات تعريفيــة . 2

بخدمــات التعلــم اإللكترونــي بالجامعــة وعقــد أكثــر مــن 150 ورشــة عمــل وجاهيــة وافتراضيــة 
عبــر اإلنترنــت موجهــه ألعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة لتعريفهــم بالتعليــم المدمــج وأدوات 

التعلــم اإللكترونــي والمقــررات الذاتيــة المفتوحــة عبــر اإلنترنــت.

مشاريع أخرى
مشــروع البحــث اإلجرائــي: شــارك المركــز فــي المرحلــة الرابعــة )التعلــم النقــال( مــن مشــروع . 1

ــم اإللكترونــي فــي المــدارس الفلســطينية مــن خــالل البحــث  ــم التعل البحــث اإلجرائــي لتقيي
الميدانــي وتصميــم األنشــطة ومتابعــة تنفيذهــا والتحليــل اإلحصائــي.

مشــروع تمكيــن وتدريــب طلبــة تخصصــات الحاســوب: قــام المركــز باطــالق مبــادرة لتدريــب . 2
وتمكيــن طلبــة تخصصــات الحاســوب بالجامعــة فــي المهــارات العمليــة، وضمــن هــذا 
المشــروع يقــوم طلبــة تخصصــات الحاســوب بتنفيــذ التدريــب العملــي والعمــل التطوعــي فــي 
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مركــز التعليــم المفتــوح ويشــرف علــى تنفيــذ الخطــة كل مــن مركــز التعليــم المفتــوح وعمــادة 
شــؤون الطلبــة وعمــادة كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة.

تطويــر وتنفيــذ الــدورة التدريبيــة )مهــارات توظيــف التكنولوجيــا بالتعليــم( وهــي دورة موجهة . 3
ــل  ــي المتنق ــز التعليم ــروع المرك ــن مش ــوار ضم ــاس واألغ ــة طوب ــدارس محافظ ــي م لمعلم

بنســخته الثانيــة والــذي يشــرف عليــه مركــز التعليــم المســتمر.
ــت مدرســة . 4 ــة:  حصل ــادرة الحصــص المدرســية اإلفتراضي ــة لمب ــة افتراضي ــر غــرف صفي توفي

ــد  ــم. فق ــة والتعلي ــتوى وزارة التربي ــى مس ــادرة عل ــل مب ــى أفض ــات عل ــة للبن ــون الثانوي طم
شــاركت المدرســة بمــادرة لتوظيــف الحصــص اإلفتراضيــة فــي الحصــص المدرســية وقــد قــام 

مركــز التعليــم بتوفيــر غــرف صفيــة افتراضيــة للمدرســة طيلــة فتــرة تطبيــق المبــادرة.
المشــاركة فــي لجــان التقويــم الذاتــي المؤسســي فــي محــور التعليــم المســتمر وخدمــة . 5

المجتمــع ومحــور البرامــج األكاديميــة وطرائــق التدريــس.

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع. 2
Continuing Education & Community Service Center )CEC(      

لمحة عن المركز:

ـــز  ـــد المراك ـــنة 1991م، كأح ـــة س ـــدس المفتوح ـــة الق ـــي جامع ـــتمر ف ـــم المس ـــز التعلي ـــس مرك تأس
المهمـــة لخدمـــة المجتمـــع الفلســـطيني، وذلـــك مـــن أجـــل توفيـــر فـــرص التعليـــم المســـتمر 
ـــل  ـــكل فاع ـــاهمة بش ـــه، والمس ـــطيني وفئات ـــع الفلس ـــرائح المجتم ـــع ش ـــاة لجمي ـــدى الحي ـــم م والتعل
فـــي تنميـــة وتطويـــر قـــدرات األفـــراد والمؤسســـات الفلســـطينية مـــن خـــالل تقديـــم خدمـــات 
التدريـــب المهنـــي والتقنـــي وفـــق معاييـــر الجـــودة المحليـــة والعالميـــة، باإلضافـــة إلـــى تقديـــم 
خدمـــة االستشـــارات اإلداريـــة والفنيـــة وتنفيـــذ المشـــاريع التنمويـــة المجتمعيـــة. كمـــا يعمـــل مركـــز 
التعليـــم المســـتمر علـــى تنميـــة إمكانيـــات الجامعـــة وقدراتهـــا مـــن خـــالل تطويـــر أداء الكـــوادر 

ـــا. ـــين مرافقه ـــا وتحس ـــة فيه العامل

الرؤية:

الريـــادة فـــي تقديـــم خدمـــات التدريـــب المهنـــي والتقنـــي، وتنفيـــذ المشـــاريع التنمويـــة والخدمـــات 
ـــطينية  ـــدرات الفلس ـــاء الق ـــي بن ـــهم ف ـــأنها أن تس ـــن ش ـــي م ـــة(، الت ـــة والفني ـــارية )اإلداري االستش

ـــة. ـــة والعالمي ـــودة المحلي ـــر الج ـــق معايي ـــاته، وف ـــه ومؤسس ـــع وفئات ـــرائح المجتم ـــع ش لجمي

الرسالة:

االســـتمرار فـــي توفيـــر خدمـــات التدريـــب المهنـــي والتقنـــي، وإعـــداد المشـــاريع التنمويـــة 
ـــي  ـــة الت ـــة والفني ـــاالت اإلداري ـــي المج ـــارات ف ـــات االستش ـــم خدم ـــى تقدي ـــة إل ـــا، باإلضاف وتنفيذه
تســـهم فـــي بنـــاء وتطويـــر قـــدرات شـــرائح المجتمـــع الفلســـطيني، وخاصـــة فئاتـــه المهمشـــة، 
ـــل  ـــن أج ـــراكة م ـــي “الش ـــي تبن ـــز ف ـــتراتيجيات المرك ـــع إس ـــى م ـــا يتماش ـــة، بم ـــاته المختلف ومؤسس
ـــات  ـــد الخدم ـــى تجوي ـــل عل ـــالل العم ـــن خ ـــك م ـــاة”، وذل ـــدى الحي ـــم م ـــتدام” و”التعل ـــم المس التعلي
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ـــا  ـــة”، بم ـــات الدولي ـــل الممارس ـــة و”أفض ـــة والعالمي ـــر المحلي ـــق المعايي ـــز وف ـــا المرك ـــي يقدمه الت
ـــة  ـــدة لتلبي ـــة جدي ـــات نوعي ـــم خدم ـــي تقدي ـــز ف ـــا، و التمي ـــة وأهدافه ـــالة الجامع ـــع رس ـــى م يتماش
ـــا. ـــطيني وتلبيته ـــع الفلس ـــات المجتم ـــة احتياج ـــد ودراس ـــطيني، و تحدي ـــع الفلس ـــات المجتم احتياج

األهداف

المســـاهمة فـــي تحقيـــق رســـالة الجامعـــة المتمثلـــة فـــي تطويـــر قـــدرات الجامعـــة وإمكانياتهـــا 
ـــة  ـــادة اإلنتاجي ـــى زي ـــي عل ـــكل إيجاب ـــس بش ـــا ينعك ـــطيني، بم ـــع الفلس ـــان والمجتم ـــن اإلنس وتمكي
ـــة  ـــة المجتمعي ـــي التنمي ـــاهمة ف ـــطينية، والمس ـــات الفلس ـــي المؤسس ـــل ف ـــتوى العم ـــين مس وتحس
ـــا للخطـــط اإلســـتراتيجية للتعليـــم العالـــي فـــي فلســـطين. ثـــم توثيـــق الصلـــة  وتحقيـــق التميـــز وفًق
ـــي  ـــي والتقن ـــب المهن ـــات التدري ـــم خدم ـــالل تقدي ـــن خ ـــة، م ـــع كاف ـــات المجتم ـــة وفئ ـــن الجامع بي
ــة إلـــى  ــع المحلـــي. باإلضافـ ــة الجـــودة للمجتمـ ــة عاليـ ــة والفنيـ ــة واإلداريـ ــارات الماليـ واالستشـ
ـــة  ـــراكة المجتمعي ـــى الش ـــة عل ـــاة )Life Long Learning( المبني ـــدى الحي ـــم م ـــرص التعل ـــر ف توفي
لجميـــع أفـــراد الشـــعب الفلســـطيني. إلـــى جانـــب الشـــراكة المجتمعيـــة والتشـــبيك المؤسســـاتي 

ـــة. ـــة والدولي ـــطينية واإلقليمي ـــات الفلس ـــع المؤسس م

إنجازات المركز
المشاريع:

ــق . 1 ــي المناطـ ــم فـ ــرص التعليـ ــين فـ ــل لتحسـ ــي المتنقـ ــز التعليمـ ــروع المركـ مشـ
ــل ــوب الخليـ ــة جنـ المهمشـ
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ــدس  ــق )ج( والقـ ــي مناطـ ــع فـ ــود المجتمـ ــة وصمـ ــج تنميـ ــن برنامـ ــم مـ ــروع بدعـ ــذا المشـ هـ
الشـــرقية، والـــذي يـــدار مـــن قبـــل الحكومـــة الفلســـطينية وينفـــذ مـــن خـــالل برنامـــج األمـــم 
المتحـــدة اإلنمائـــي/ برنامـــج مســـاعدة الشـــعب الفلســـطيني وبتمويـــل مـــن حكومـــات الســـويد 
ـــين  ـــى تحس ـــدف ال ـــة، ويه ـــي المنطق ـــه ف ـــن نوع ـــو االول م ـــروع  ه ـــذا المش ـــج. ه ـــا والنروي والنمس
جـــودة التعليـــم فـــي المناطـــق المهمشـــة)C(  فـــي جنـــوب الخليـــل، وذلـــك مـــن خـــالل توفيـــر مركـــز 
ـــة  ـــق المهمش ـــن المناط ـــا بي ـــل م ـــاحنة تتنق ـــى  ش ـــة عل ـــوب ومكتب ـــر حاس ـــز بمختب ـــي مجه تعليم
ـــالب  ـــل الط ـــن قب ـــتخدامه م ـــم اس ـــث يت ـــوب، بحي ـــرات حاس ـــا مختب ـــر فيه ـــي ال تتوف ـــدارس الت والم
والمجتمـــع المحلـــي، كمـــا يهـــدف الـــى ورفـــع كفـــاءات األســـاتذة فـــي المـــدارس المســـتهدفة بعقـــد 
ـــق  ـــن طري ـــي ع ـــل الجماع ـــارات العم ـــري، ومه ـــل الخي ـــوع والعم ـــم التط ـــز قي ـــة، وتعزي دورات تدريبي
مشـــاركة الشـــباب فـــي حمـــالت تطوعيـــة، باإلضافـــة إلـــى تمكيـــن النســـاء فـــي هـــذه المناطـــق 

ـــوب. ـــال الحاس ـــي مج ـــن ف ـــين مهاراته وتحس

ــق . 2 ــي المناطـ ــم فـ ــرص التعليـ ــين فـ ــل لتحسـ ــي المتنقـ ــز التعليمـ ــروع المركـ مشـ
ــاس  ــة طوبـ ــمالية محافظـ ــوار الشـ ــة األغـ ــة منطقـ المهمشـ

هـــذا المشـــروع بدعـــم مـــن برنامـــج تنميـــة وصمـــود المجتمـــع فـــي مناطـــق )ج( والقـــدس الشـــرقية، 
ــم المتحـــدة  ــج األمـ ــذ مـــن خـــالل برنامـ ــة الفلســـطينية وينفـ ــدار مـــن قبـــل الحكومـ والـــذي يـ
اإلنمائـــي/ برنامـــج مســـاعدة الشـــعب الفلســـطيني وبتمويـــل مـــن حكومـــات الســـويد والنمســـا 
ـــودة  ـــين ج ـــى تحس ـــدف ال ـــة، ويه ـــي المنطق ـــه ف ـــن نوع ـــي م ـــو الثان ـــروع ه ـــذا المش ـــج. ه والنروي
التعليـــم فـــي المناطـــق المهمشـــة)C(في محافظـــة طوبـــاس، وذلـــك مـــن خـــالل توفيـــر مركـــز 
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ـــة  ـــق المهمش ـــن المناط ـــا بي ـــل م ـــاحنة تتنق ـــى ش ـــة عل ـــوب ومكتب ـــر حاس ـــز بمختب ـــي مجه تعليم
ـــالب  ـــل الط ـــن قب ـــتخدامه م ـــم اس ـــث يت ـــوب، بحي ـــرات حاس ـــا مختب ـــر فيه ـــي ال تتوف ـــدارس الت والم
والمجتمـــع المحلـــي، كمـــا يهـــدف إلـــى ورفـــع كفـــاءات األســـاتذة فـــي المـــدارس المســـتهدفة بعقـــد 

ـــة. ـــس الحديث ـــاليب التدري ـــي أس ـــة ف دورات تدريبي

ــة . 3 ــطين للتنميـ ــة فلسـ ــع مؤسسـ ــاون مـ ــدأ« بالتعـ ــباب »إبـ ــن الشـ ــروع تمكيـ مشـ
ــة ــل الدوليـ ــة العمـ ومنظمـ

يهـــدف المشـــروع الـــى تمكيـــن الشـــباب مـــن االنخـــراط فـــي الحيـــاة االقتصاديـــة، وذلـــك مـــن 
خـــالل المعرفـــة، التدريـــب، والخبـــرة العمليـــة فـــي التحضيـــر وإنشـــاء مشـــاريع مـــدرّة للدخـــل. علمـــًا 
ـــل  ـــة العم ـــن منظم ـــدم م ـــي تق ـــة الت ـــرات العالمي ـــي والخب ـــوى الفن ـــل المحت ـــدأ بنق ـــروع يب أن المش
الدوليـــة مـــن خـــالل تدريـــب مدربيـــن أواًل، ثـــم للطلبـــة. حيـــث يركـــز المشـــروع علـــى مســـارين 
ـــل: أواًل:  ـــالث مراح ـــى ث ـــم ال ـــروعك«، وينقس ـــدأ مش ـــف تب ـــًا: »كي ـــرة«، وثاني ـــدد فك ـــف تح أواًل: » كي
ـــب المـــادة  ـــة تدري ـــى كيفي ـــن عل ـــب المدربي ـــًا: تدري ـــع الســـوق الفلســـطيني، ثاني ـــة المـــادة م مواءم
ـــراء، وذلـــك بعـــد اعتمـــاد المدربيـــن ضمـــن الشـــروط  ـــة مـــن قبـــل خب ـــى الطلب المـــادة وايصالهـــا ال

ـــة. ـــب الطلب ـــًا: تدري ـــة، ثالث ـــل الدولي ـــة العم ـــل منظم ـــن قب ـــددة م المح

 

4 . Erasmus+ مشروع التبادل األكاديمي ضمن برنامج  

 Erasmus+( )+مشـــروع التبـــادل األكاديمـــي ضمـــن برنامـــج االتحـــاد األوروبـــي )ايراســـموس
International Credit Mobility(، وذلـــك بنـــاء علـــى االتفاقيـــة الموقعـــة مـــع  جامعـــة القبـــرص 
ـــة  ـــن جامع ـــا بي ـــة م ـــية والطلب ـــة التدريس ـــاء الهيئ ـــادل ألعض ـــم تب ـــا يت ـــي بموجبه ـــة، والت المفتوح
ـــة  ـــة وكلي ـــوم التربوي ـــة العل ـــات كلي ـــي تخصص ـــة ف ـــرص المفتوح ـــة قب ـــة وجامع ـــدس المفتوح الق

ـــة. ـــوم التطبيق العل
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الدبلومات المهنية المتخصصة:

· ـــًا 	 ـــي 240 طالب ـــة حوال ـــة المتخصص ـــات المهني ـــي الديبلوم ـــن ف ـــة الملتحقي ـــدد الطلب ـــغ ع بل
ـــة. ـــات المحلي ـــن المؤسس ـــة م وطالب

التدريب والتطوير:

· تنفيـــذ ســـبع دورات تدريبيـــة فـــي الرخصـــة الدوليـــة لقيـــادة الحاســـوب )ICDL( لموظفـــي 	
األونـــروا.

· تنفيـــذ دورتيـــن تدريبيتيـــن لموظفـــي لجنـــة االنتخابـــات المركزيـــة فـــي مجـــال أمـــن 	
المعلومـــات.

· 	.)ICDL( تنفيذ دورة تدريبية لمدرستي فلسطين في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

· تدريـــب مـــا يزيـــد عـــن 4000 شـــخص فـــي جميـــع فـــروع الجامعـــة مـــن طلبـــة الجامعـــة 	
والمجتمـــع المحلـــي فـــي دورات تدريبيـــة فـــي مجـــال اللغـــات والمهـــارات الشـــخصية وغيرهـــا.
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توقيع اتفاقيات :

ــز . 1 ــغيل مركـ ــل، لتشـ ــل المحتـ ــي الداخـ ــة فـ ــة غرناطـ ــع كليـ ــاون مـ ــة تعـ ــع اتفاقيـ توقيـ
ـــد  ـــم عق ـــا ت ـــن خالله ـــي م ـــوب )ICDL(، والت ـــادة الحاس ـــة لقي ـــة الدولي ـــات للرخص امتحان
جلســـتين لهـــذا االمتحانـــات فـــي الكليـــة المذكـــورة، وقـــد أاشـــرفت الجامعـــة علـــى ذلـــك.

ــطينية . 2 ــات الفلسـ ــا المعلومـ ــاالت وتكنولوجيـ ــع وزارة االتصـ ــاون مـ ــة تعـ ــع اتفاقيـ توقيـ
لتبـــادل الخبـــرات فـــي مجـــال التدريـــب.

توقيـــع اتفاقيـــة مـــع مؤسســـة ريفـــورم للتعـــاون فـــي مجـــال األنشـــطة التدريبـــة . 3
والمشـــاريع. 

توقيع اتفاقية مع جهاز األحصاء المركزي ألغراض المشاريع والبحث العلمي. . 4

توقيع اتفاقية تصميم موقع إلكتروني لكلية غرناطة.. 5

توقيع اتفاقية لتدريب موظفي لجنة االنتخابات في مجال أمن المعلومات.. 6

ــو . 7 ــد العربـــي لمحـ ــة والتعليـــم العالـــي إلطـــالق العقـ ــع وزارة التربيـ ــة مـ ــع اتفاقيـ توقيـ
األميـــة فـــي فلســـطين.

مؤتمرات وورش عمل ومعارض:

ـــة . 1 ـــات البريطاني ـــاد الجامع ـــر اتح ـــي مؤتم ـــطين ف ـــن فلس ـــي ع ـــدث دول ـــاركة كمتح المش
ـــفورد. ـــة أكس ـــي جامع ـــارس 2016 ، ف ـــهر م ـــي ش ـــد ف ـــذي عق ـــوح، وال ـــم المفت للتعلي

ـــاون مـــع . 2 ـــه بالتع ـــل الجامعـــة في ـــام 2016 وتمثي المشـــاركة فـــي معـــرض )اكســـبوتك( للع
ـــي الجامعـــة. ـــة ف المراكـــز الفني

 Measurement & Evaluation Center )M&E( 3.2  مركز القياس والتقويم

لمحة عن المركز:

يتطلــع مركــز القيــاس والتقويــم الن يكــون أحــد أهــم المراكــز الفاعلــة فــي الجامعــة بحيــث يســهم 
فــي تقويــم وتطويــر مختلــف جوانــب العمليــة التعليميــة، مــن خــالل العمــل المــدروس والمبرمــج 
لتحديــث اســتراتيجيات التقويــم وأدواتــه، وتحويلــه إلــى عمليــة تعاونيــة وظيفيــة فاعلــة ومؤثــرة 
وبمــا ينســجم مــع متطلبــات الجــودة فــي الجامعــة ويخــدم أهدافهــا وخطتهــا االســتراتيجية 
المســتقبلية مــع مراعــاة خصائــص وفلســفة التعليــم المفتــوح وآفــاق تطــوره وازدهــاره علــى 

ــي.  ــي والدول ــن المحل الصعيدي
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ــى  ــم عل ــاس والتقوي ــز القي ــيعمل مرك ــتقبلية س ــا المس ــة وتطلعاته ــداف الجامع ــع أه ــجامًا م انس
االســهام فــي ضمــان جــودة التعليــم والتعلــم، مــن خــالل اعتمــاد آليــات التدريــب والبحــث وتصميــم 
ــم  ــز المفاهي ــة وتعزي ــر علمي ــق معايي ــات وف ــات والتعيين ــم مناســبة وحوســبة االمتحان أدوات تقوي
العلميــة الصحيحــة للقيــاس والتقويــم وتعميــق كفايــات العامليــن فــي هــذا المجــال لخلــق وعــي 
إيجابــي مؤســس علــى القاعدتيــن المعرفيــة واألدائيــة لتقويــم فعــال تضطلــع بــه كافــة األطــراف 

ذات العالقــة بالجامعــة.

دور المركز

تدريــب المشــرفين األكاديمييــن علــى اســتراتيجيات إعــداد االمتحانــات والتعيينــات بمــا . 1
ينســجم مــع معاييــر الجــودة ومتطلباتهــا. 

حوســبة االمتحانــات والتعيينــات مــن خــالل إنشــاء بنــك لألســئلة وفــق معايير ســيكومترية . 2
مناسبة. 

القيــام بدراســات علميــة ميدانيــة لتقويــم أهــم جوانــب العمليــة التعليميــة وخاصــة . 3
االمتحانــات والتعيينــات ونتائــج التحصيــل. 

تقديــم الخطــط والمقترحــات لمعالجــة نقــاط الضعــف التــي تظهــر في النشــاطات المشــار . 4
اليهــا فــي البنــد الســابق ومتابعــة تنفيذهــا. 

تنظيم الورش واأليام الدراسية الخاصة بمجال القياس والتقويم. . 5

أهم األنشطة:

فــي الفتــرة بيــن شــهر نيســان وشــهر آب 2016 قــام المركــز باالنتهــاء مــن إعداد بنك أســئلة 	 
ــدورة  ــى ال ــم النفــس، وتــم طرحمهــا ألول مــرة عل ــادىء عل ــم ومب ــاس والتقوي لمقــرري القي

الصيفيــة األولــى.

ــك األســئلة وتكليفهــم 	  ــات لبن ــى اعــداد امتحان ــة التدريــس عل ــب 15 مــن اعضــاء هيئ تدري
بإعــداد بنــك اســئلة فــي مقــررات تقــع فــي مجــال تخصصهــم.
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Academic support الدعم األكاديمي

1 .  Admission, Registration & Examinations القبول والتسجيل واالمتحانات

تهتـــم عمـــادة القبـــول والتســـجيل واالمتحانـــات بمواضيـــع عـــدة تخـــص الطلبـــة الملتحقيـــن 
ـــة وتســـجيلهم وحفـــظ ملفاتهـــم ومتابعـــة  ـــول الطلب ـــي قب بالجامعـــة. وتتلخـــص مهـــام العمـــادة ف
قضاياهـــم األكاديميـــة حتـــى تخرجهـــم باســـتخدام أحـــدث التقنيـــات التكنولوجيـــة، كمـــا تعمـــل 
علـــى تزويـــد رئاســـة الجامعـــة والدوائـــر المعنيـــة باإلحصائيـــات الخاصـــة بالطلبـــة والخريجيـــن 

وفـــق منهـــج إدارة الجـــودة الشـــاملة.

تتبنـــى الجامعـــة أســـلوبًا مرنـــًا، تيســـره طبيعـــة التعليـــم المفتـــوح حيـــث يتـــم قبـــول الطلبـــة 
الحاصليـــن علـــى شـــهادة الدراســـة الثانويـــة العامـــة أو مـــا يعادلهـــا بمعـــدل ال يقـــل عـــن 65% 
للخريجيـــن الجـــدد أو %55 للخريجيـــن القدامـــى الذيـــن مضـــى علـــى حصولهـــم علـــى الثانويـــة 

العامـــة عـــام دراســـي أو أكثـــر.

ومـــن مميـــزات الجامعـــة أنهـــا تقبـــل الطلبـــة دون النظـــر إلـــى ســـنة تخرجهـــم فـــي الثانويـــة 
العامـــة، كمـــا وأنهـــا تقبـــل حاملـــي شـــهادات الثانويـــة العامـــة فـــي جميـــع فـــروع التخصـــص 
المعتمـــدة مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم وتفتـــح أبـــواب  القبـــول والتســـجيل لـــكل الطلبـــة الراغبيـــن 

فـــي اكتســـاب العلـــم والمعرفـــة دون قيـــود أو معوقـــات.

جدول رقم )33(: أعداد الطلبة المقبولين في العام الجامعي 2016/2015

المجموعجدد - اناثجدد - ذكورالعام الجامعي
2016/20155836955315389

الشكل البياني )1(: أعداد الطلبة المقبولين في العام الجامعي 2016/2015
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جدول )34(: أعداد الطلبة الذين تخرجوا في العام الجامعي 2016/2015

المجموعخريجون - اناثخريجون - ذكورالعام الجامعي

2016/20153103767010773

الشكل البياني )2(: أعداد الطلبة الذين تخرجوا في العام الجامعي 2016/2015

أهم اإلنجازات التي قامت بها عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات عام 2016/2015

قســـم التســـجيل: يهتـــم القســـم بقبـــول وتســـجيل الطلبـــة وطـــرح المقـــررات الدراســـية 	 
ـــى وزارة  ـــر الموجهـــة إل ـــا التـــي تخـــص الطلبةومـــن بينهاعمـــل التقاري ـــات القضاي ومعالجـــة مئ
التتعليـــم العالـــي بعـــدد الطلبـــة الملتحقيـــن بالتخصصـــات والفـــروع المختلفـــة، العامليـــن فـــي 
ـــة  ـــن ومعالج ـــة المعتقلي ـــة، الطلب ـــي الجامع ـــية ف ـــة األساس ـــى التحتي ـــق والبن ـــة، المراف الجامع
ـــم  ـــي تهت ـــا األساســـية الت أمورهـــم، العالمـــات، رصـــد ومعالجـــة األخطـــاء، وغيرهـــا مـــن القضاي
بهـــا الـــوزارة وتقـــوم بهـــا العمـــادة لتســـهيل العمليـــة العلميـــة للطلبـــة والعامليـــن فـــي 

ـــية.   ـــة سواس الجامع

جدول )35(: أعداد الطلبة المسجلين في الفصول خالل عام 2016/2015:

مجموع الطلبةالفصل الدراسيالرقم

57915الفصل الدراسي األول “1151”1.

53547الفصل الدراسي الثاني “1152”2.

22510الدورة الصيفية األولى “1153”3.

21321الدورة الصيفية الثانية “1154”4.
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ــة 	  ــالت الخاصـ ــات، المراسـ ــج االمتحانـ ــدار برامـ ــم بإصـ ــم القسـ ــات: يهتـ ــم االمتحانـ قسـ
ـــة  ـــة بهيئ ـــور الخاص ـــة األم ـــة، متابع ـــة والنهائي ـــات النصفي ـــداد االمتحان ـــس إلع ـــة التدري بهيئ
التدريـــس المكلفـــة، متابعـــة وأرشـــفة االمتحانـــات، توزيـــع أوراق االمتحانـــات علـــى الفـــروع 
المختلفـــة، المتابعـــات الخاصـــة باالمتحانـــات ودقتهـــا وشـــفافية العمليـــة، وكل مـــا يتبعهـــا 
ـــي  ـــات ف ـــتيالم االمتحان ـــد واس ـــر وعق ـــي تحضي ـــور ف ـــير األم ـــهل س ـــة تس ـــات مهم ـــن تدقيق م

شـــتى فـــروع الجامعـــة.

جدول رقم )36(: أعداد االمتحانات في الفصول خالل العام الجامعي 2016/2015

االمتحاناتالفصل الدراسي
األصلية

االمتحانات
غير المكتمل

االمتحانات
المكتبية

المجموع

نهائينصفينهائينصفينهائينصفي
11512802902802901141141368
11522872942872941491491460
1153707070707070420
1154707070707070420

7077247077244034033668المجموع

جـــدول رقـــم )37(: عـــدد النســـخ المصـــورة، والمغلفـــة والمرســـلة خـــالل العـــام الجامعـــي 
2016/2015

عدد الطالب الفصل
المسجلين في 

الجامعة

عدد المغلفات 
المرسلة إلى فروع 

الجامعة

مجموع االمتحانات 
التي تقدم لها 

الطالب

عدد أوراق 
االمتحانات التي تم 

تصويرها للطالب
مليون نسخة579157099382,000األول “1151”
9000,00 نسخة535477140374800الثاني “1152”

170,000 نسخة22,000190070,000الصيفي األول “1153”
165,000 نسخة21,241120069,000الصيفي الثاني “1154”

2,235,000 نسخة154,70318,039895,800المجموع

ـــي  ـــام الجامع ـــالل الع ـــة خ ـــات المعالج ـــن المتحان ـــة المتقدمي ـــداد الطلب ـــم )38(: أع ـــدول رق ج
2016/2015

عدد الطالبالفصل
526األول “1151”
233الثاني “1152”

759المجموع
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ــق  	  ــن الوثائـ ــد مـ ــن والتأكـ ــوف الخريجيـ ــق كشـ ــم بتدقيـ ــم القسـ ــن: يهتـ ــم الخريجيـ قسـ
ـــول،  ـــب األص ـــا حس ـــا وتصديقه ـــة وتوقيعه ـــهادات إلكرتوني ـــرج والش ـــات التخ ـــدار مصدق وإص
حيـــث بلـــغ عـــدد الخريجيـــن للعـــام الجامعـــي 2016/2015 نحــــــو )10,773(. والجديـــر بالذكـــر 

ـــة. ـــنو األكاديمي ـــة الس ـــع بداي ـــا م ـــح الكتروني ـــة أصب ـــة بالطلب ـــط الخاص ـــق الخط أن تدقي

جدول )39(: أعداد الخريجين خالل العام 2016/2015

المجموع    إناثذكـور  الفصل الدراسي
108124613542الفصل األول )1151)

316011284288الفصل الثاني ) 1152) 
596217813الدورة الصيفية األولى )1153)
67814522130الدورة الصيفية الثانية )1154)

5515525810773المجموع

الشكل البياني )3(: أعداد الخريجين خالل العام 2016/2015
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قسم الدراسات العليا واألسرى وغرناطة ومعادلة الشهادات في وزارة المعارف	 

ـــا –  ـــة الدراســـات العلي ـــول وتســـجيل طلب ـــم القســـم بقب ـــا: يهت ـــات العليـ  قســـم الدراسـ
ـــم. ـــع معامالته ـــام بجمي ـــة واإلهتم ـــا وطالب ـــم 48 طالب ـــغ عدده ـــذي بل وال

ــا يخـــص األســـرى مـــن معامـــالت قبـــول الطلبـــات –   األســـــــرى: يهتـــم القيـــم بمـ
وتدقيقهـــا، تســـجيلهم فـــي ســـجني النقـــب وريمـــون والبالـــغ عددهـــم 261 طالبـــا، 
ـــع  ـــن م ـــرى المحرري ـــات األس ـــا ملف ـــا فيه ـــة بم ـــة واإلداري ـــؤونهم األكاديمي ـــة ش ومتابع

فـــروع الجامعـــة والجامعـــات األخـــرى.

ــة –  ــجيل لطلبـ ــول والتسـ ــور القبـ ــة أمـ ــادة بمتابعـ ــم العمـ ــة: تهتـ ــة غرناطـــــ  كليـ
ـــي  ـــام الجامع ـــي الع ـــرج ف ـــة. تخ ـــا وطالب ـــم 170 طالب ـــغ عدده ـــريكة والبال ـــة الش الكلي

ــة. ــن الكليـ ــة مـ ــا وطالبـ 2016/2015، 18 طالبـ

ملـــف اإلعتـــــــراف فـــي وزارة المعـــارف اإلســـرائيلية: تقـــوم العمـــادة بمســـاعدة – 
ـــتالم  ـــك باس ـــرائيلية وذل ـــارف اإلس ـــن وزارة المع ـــهاداتهم م ـــة ش ـــى معادل ـــة عل الطلب
ــة  ــة الراغبيـــن بتقديـــم طلـــب لمعادلـ ــات واألوراق الرســـمية للطلبـ وتدقيـــق الطلبـ
ـــى  ـــة األول ـــدورة الصيفي ـــة ال ـــى نهاي ـــالب حت ـــم 204 ط ـــغ عدده ـــث بل ـــهاداتهم حي ش

ــي 2016/2015. ــام الجامعـ 1153 للعـ

ـــص –  ـــآلزم وفح ـــي ال ـــق الداخل ـــل التدقي ـــم بعم ـــم القس ـــي: يهت ـــق الداخل ـــم التدقي قس
ـــة،  ـــن األكاديمي ـــة والقواني ـــادة لألنظم ـــة للعم ـــام التابع ـــروع واألقس ـــق الف ـــدى تطبي م

ـــق. ـــي التطبي ـــا ف ـــل م ـــود خل ـــة وج ـــي حال ـــن ف ـــع المعنيي ـــا م ومعالجته

قســـم التعيينـــات: يهتـــم القســـم بمتابعـــة تكليفـــات إعـــداد التعيينـــات، وتدقيـــق – 
ـــى  ـــات عل ـــى البوابـــة، ورفـــع إجابـــات التعيين أســـئلة التعييـــن األول والثانـــي و رفعهـــا عل
ـــاء  ـــابات أعض ـــى حس ـــات عل ـــات التعيين ـــع إجاب ـــس، ورف ـــة التدري ـــاء هيئ ـــابات أعض حس

ـــروع. ـــة والف ـــن الطلب ـــرد م ـــي ت ـــات الت ـــع المالحظ ـــة جمي ـــس، ومعالج ـــة التدري هيئ

جدول رقم )40(:عدد التعيينات التي أعدت خالل العام الجامعي 2016/2015

عدد التكليفاتالفصل
1151277
1152286

ـــة 	  ـــة خـــالل األعـــوام الجامعي ـــع الطلب ـــة احتســـاب توزي ـــم القســـم بعملي قســـم االحتســـاب: يهت
حســـب الفصـــول. حيـــث قـــام القســـم باحتســـاب 3376 طلبـــًا خـــالل العـــام الجامعـــي 

.2016/2015
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جدول رقم )41(: توزيع طلبات االحتساب في العام الجامعي 2016/2015

المجموععدد طلبات إناثعدد طلبات ذكورالفصل الدراسي
81413442158األول “1151”
6089901598الثاني “1152”

139225364الصيفي األول “1153”
3466100الصيفي الثاني “1154”

159526254220المجموع

ـــث 	  ـــن حي ـــة والموظفي ـــة بالطلب ـــات الخاص ـــدار البطاق ـــم بإص ـــم القس ـــات: يهت ـــم البطاق قس
ـــة  ــدر 587 بطاق ــا أصـ ـــي 2016/2015، كمـ ـــام الجامع ــالل الع ـــة خـ ـــدر 11930 بطاق أص

للموظفيـــن خـــالل العـــام نفســـه.

جدول رقم )42(: توزيع البطاقات على الفصول في العام الجامعي 2016/2015

المجموعبطاقات الطالب القدامىبطاقات الطالب الجددالفصل الدراسي
90543209374األول “1151”
19715852556الثاني “1152”

1102590511930المجموع

منسق نظام القبول والتسجيل والبوابة األكاديمية

ـــات  ـــا المعلوم ـــز تكنولوجي ـــع مرك ـــاون م ـــا بالتع ـــم عمله ـــة ت ـــورة التالي ـــات المذك ـــع البرمجي جمي
ـــي: ـــا يل ـــات بم ـــجيل واالمتحان ـــول والتس ـــادة القب ـــام لعم ـــال الع ـــم أعم ـــص أه ـــاالت. تتلخ واالتص

دمـــج بيانـــات كافـــة فـــروع الجامعـــة ) لتصبـــح بيانـــات مركزيـــة (، وتوحيـــد ثوابـــت نظـــام 	 
التســـجيل.

إنشـــاء عـــدة أنظمـــة محوســـبة، منهـــا انشـــاء نظـــام خـــاص بكليـــة الدراســـات العليـــا فـــي 	 
ـــن،  ـــدين األكاديميي ـــاص بالمرش ـــام خ ـــرى، ونظ ـــاص باألس ـــام خ ـــزة، ونظ ـــاع غ رام اهلل وقط

ونظـــام خـــاص بطـــرح المقـــررات المكتبيـــة.
تحويـــل عـــدد مـــن آليـــات العمـــل والنمـــاذج إلـــى نظـــام إلكترونـــي، ومنهـــا طلـــب رصـــد 	 

عالمـــات ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس علـــى البوابـــة، وتقاريـــر مراجعـــات العالمـــات، وطلـــب زيـــارة 
ـــان. ـــن االمتح ـــب ع ـــذر تغي ـــب ع ـــات، وطل ـــاء االمتحان أثن

ــة 	  ــاء كافـ ــم إلغـ ــة، بحيـــث تـ ــام مـــن حيـــث الترويسـ ــر النظـ ــم تقاريـ التعديـــل علـــى معظـ
ـــل  ـــي التقلي ـــا أســـهم ف ـــوان، م ـــرغ مـــن األل ـــم وضـــع شـــعار الجامعـــة بشـــكل مف ـــالت وت التظلي

مـــن الحبـــر المســـتخدم .
ـــر، 	  ـــى جهـــد كبي ـــاج ال ـــة التـــي كانـــت تحت ـــًا، بـــدل الطريقـــة اليدوي رصـــد عالمـــات الزائريـــن آلي

وتأخـــر فـــي رصـــد العالمـــات .
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تعديالت على نظام التسجيل بخصوص وزارة المعارف اإلسرائيلية.	 
ـــابقًا 	  ـــزن س ـــت تخ ـــث كان ـــزي، حي ـــكل مرك ـــات بش ـــد البيان ـــى قواع ـــة عل ـــور الطلب ـــل ص تحمي

ـــروع. ـــي الف ـــوب ف ـــزة الحاس ـــى أجه عل
معالجـــة المشـــاكل الناتجـــة عـــن تعديـــل أرقـــام المقـــررات، وذلـــك مـــن خـــالل مكافأتهـــا 	 

وربـــط األرقـــام القديمـــة بالجديـــدة ومعاملتهـــا كأنهـــا رقـــم واحـــد .
ـــع الفـــروع 	  ـــة لجمي ـــات مركزي ـــى اســـتخراج إحصائي ـــر للعمـــادة تعمـــل عل ـــر شاشـــات وتقاري توفي

ـــًا. ـــدل تجميعهـــا مـــن الفـــروع يدوي ب
رصد عالمات مقرر تعلم كيف تتعلم إلكترونيًا.	 
التعديـــل علـــى نظـــام الرقابـــة علـــى أســـس جديـــدة فـــي نظـــام التســـجيل والبوابـــة األكاديميـــة 	 

بحيـــث أصبحـــت الرقابـــة مركزيـــة علـــى حـــركات اإلضافـــة، التعديـــل، أو الحـــذف.
ــام التســـجيل فـــي 	  ــا يخـــص أقسـ برمجـــة كافـــة األمـــور المرتبطـــة بالعمـــل التطوعـــي بمـ

ــة . ــج الطلبـ ــروع وتخريـ الفـ
ـــة 	  ـــجيل والبواب ـــام التس ـــة نظ ـــي( وتهيئ ـــس، وفرع ـــرد ، ورئي ـــية )منف ـــط الدراس ـــر الخط تطوي

ـــر. ـــذا التطوي ـــع ه ـــب م ـــا يتناس ـــة بم األكاديمي
التطويـــر علـــى نظـــام الخريجيـــن مـــن حيـــث الشاشـــات والتقارير)مثـــال: التقريـــر الخـــاص 	 

ـــات،  ـــات والتخصص ـــى الكلي ـــل عل ـــم األوائ ـــا فيه ـــرج بم ـــالت التخ ـــي حف ـــاركين ف ـــماء المش بأس
والشـــهادة إلكرتونيـــة ذات الشـــقين العربـــي واالنجليـــزي(.

ــررات المجلـــس 	  ــق قـ ــة وفـ ــة األكاديميـ ــجيل والبوابـ ــام التسـ ــى نظـ ــة التعديـــالت علـ إضافـ
ــة. ــس الجامعـ ــي ومجلـ األكاديمـ

تـــم تطويـــر نظـــام المراســـالت عبـــر البوابـــة االكاديميـــة فيمـــا يخـــص الطلبـــة وأقســـام 	 
ــن. ــاعدين االكاديمييـ ــجيل والمسـ التسـ

ـــرة 	  ـــات، ودائ ـــداء الكلي ـــة لعم ـــة األكاديمي ـــجيل والبواب ـــام التس ـــة بنظ ـــابات خاص ـــاء حس انش
الجـــودة، والدراســـات العليـــا، وغرناطـــة، ومكتـــب مســـاعد نائـــب الرئيـــس للشـــؤون 
ــة. ــة األكاديميـ ــجيل أو البوابـ ــام التسـ ــى نظـ ــول إلـ ــم بالدخـ ــمح لهـ ــخ، تسـ ــة، الـ االكاديميـ

متابعـــة التعديـــالت التـــي تطلبهـــا أقســـام التســـجيل فـــي الفـــروع، والمســـاعدين األكاديمييـــن، 	 
ــة،  ــؤوون الطلبـ ــة، وشـ ــل  الماليـ ــرى مثـ ــر األخـ ــي، والدوائـ ــبء األكاديمـ ــص العـ ــا يخـ بمـ
ـــة  ـــجيل والبواب ـــام التس ـــل نظ ـــع عم ـــر م ـــكل مباش ـــا بش ـــط عمله ـــي يرتب ـــخ، الت ـــوازم، ال والل

األكاديميـــة.
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2 .Student Affairs  الشؤون الطالبية

لمحة عن العمادة ودورها:
ـــن  ـــا بي ـــة م ـــل الرئيس ـــة الوص ـــي حلق ـــة ه ـــدس المفتوح ـــة الق ـــي جامع ـــة ف ـــؤون الطلب ـــادة ش عم
الطالـــب واإلدارة، فهـــي منظومـــة هدفهـــا متابعـــة الشـــؤون الطالبيـــة والعمـــل علـــى تنميتهـــا 
وتفعيلهـــا فـــي كل المحافـــل، وتشـــرف علـــى أقســـام شـــؤون الطلبـــة فـــي فـــروع الجامعـــة ومراكزهـــا 

ـــة. ـــية كاف الدراس

رؤية العمادة:
ـــة  ـــة والخريجيـــن، لتحقيـــق مســـتوى مناســـب مـــن التكيـــف والدافعي ـــة للطلب ـــر خدمـــات متكامل توفي
واالنتمـــاء وإعطـــاء األولويـــة للـــدور الوقائـــي واإلنمائـــي مـــن خـــالل آليـــة عمـــل متطـــورة ومتجـــددة.

رسالة العمادة:
ـــًا  ـــًا واجتماعي ـــًا وتربوي ـــرة دراســـتهم علمي ـــة طـــوال فت ـــة الطلب ـــة برعاي ـــى عمـــادة شـــؤون الطلب تعن
ونفســـياً، وفـــق رؤيـــة تربويـــة وتقنيـــة، وتهتـــم بتوفيـــر األجـــواء المناســـبة للطلبـــة ضمـــن متطلبـــات 
ـــن  ـــة م ـــم اإلبداعي ـــراز طاقاته ـــة، وإب ـــب الطلب ـــة مواه ـــى تنمي ـــًا إل ـــعى أيض ـــاملة، وتس ـــودة الش الج
ـــون  ـــداده ليك ـــب وإع ـــخصية الطال ـــر لش ـــب اآلخ ـــتكمال الجان ـــدف اس ـــطتهم به ـــة أنش ـــالل رعاي خ

ـــه.  ـــه ورقي ـــدم مجتمع ـــًا ومعطـــاًء، يتحمـــل مســـؤولية تق ـــًا إيجابي مواطن

القيم: 
الوالء واالنتماء للجامعة. 	 

التعاون والعمل الجماعي. 	 

التميز في األداء والخدمات. 	 

الشفافية والمساواة. 	 

استمرارية التطور والتحسين. 	 

تطويع التكنولوجيا لخدمة الطلبة والجامعة. 	 

دور ومهام عمادة شؤون الطلبة:
ـــي:  ـــة ه ـــام مركزي ـــة أقس ـــي أربع ـــل ف ـــة تتمث ـــر هيكلي ـــا عب ـــة مهامه ـــؤون الطلب ـــادة ش ـــع عم تتاب
ــي  ــاد النفسـ ــة واإلرشـ ــاعدات الماليـ ــح والمسـ ــة والمنـ ــطة الطالبيـ ــن واألنشـ ــة الخريجيـ متابعـ

واالجتماعـــي إضافـــة إلـــى أقســـامها فـــي الفـــروع التعليميـــة.
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ـــة،  ـــروع التعليمي ـــي الف ـــة ف ـــؤون الطلب ـــام ش ـــر أقس ـــا عب ـــؤدي مهامه ـــطتها وت ـــادة أنش ـــذ العم تنف
ـــي: ـــام ف ـــذه المه ـــل ه وتتمث

رعاية شؤون الطلبة في الجامعة ومتابعة قضاياهم ومساعدتهم في حل مشكالتهم.	 
ــة 	  ــاطات الطالبيـ ــم النشـ ــي ودعـ ــر األكاديمـ ــي غيـ ــاط الطالبـ ــه النشـ ــى أوجـ ــراف علـ اإلشـ

المختلفـــة وتوجيههـــا.
اإلشـــراف والمصادقـــة علـــى تقديـــم المســـاعدات والمنـــح الطالبيـــة مـــن خـــالل صنـــدوق 	 

ــا. ــهداء وغيرهـ ــن وذوي الشـ ــح المتفوقيـ ــب ومنـ الطالـ
االهتمام بالطالب من خالل صقل شخصيته وتنميتها ورعايتها.	 
اإلشراف على برنامج الرعاية الصحية للطلبة في حال اعتماده.	 
ـــري 	  ـــس القط ـــكيل المجل ـــة وتش ـــوادي المختلف ـــة والن ـــس الطلب ـــات مجال ـــى انتخاب ـــراف عل اإلش

ـــة. للطلب
المساهمة المباشر في إرشاد الطلبة وتوجيههم نفسيًا وتربويًا وأكاديمياً.	 
ـــع 	  ـــي جمي ـــاركته ف ـــي ومش ـــة واألكاديم ـــي الجامع ـــي مجلس ـــة ف ـــؤون الطلب ـــد ش ـــة عمي عضوي

ـــا. ـــة لهم ـــاطات الموكل النش
عضوية عميد شؤون الطلبة الرئيسة في اللجنة المشرفة على حفل تخريج الطلبة.	 
المشـــاركة فـــي جميـــع نشـــاطات إدارة الجامعـــة التـــي تخـــص الجســـم الطالبـــي فـــي المجـــاالت 	 

المختلفـــة.
ـــر النشـــاطات الســـنوي مـــن خـــالل رؤســـاء أقســـام شـــؤون 	  ـــة وتقري ـــة النشـــاطات الطالبي متابع

ـــة. الطلب
متابعة القضايا الطالبية المالية مع الدائرة المالية ورئاسة الجامعة.	 
متابعـــة الخريجيـــن وتقديـــم خدمـــات التدريـــب ومســـاعدتهم فـــي الحصـــول علـــى فـــرص 	 

التوظيـــف والدراســـات العليـــا المتاحـــة.

نبذه عن األنظمة المحوسبة:

المنح والمساعدات:
دأبـــت عمـــادة شـــؤون الطلبـــة علـــى إدارة هـــذه المنـــح ومتابعـــة تنفيذهـــا، وذلـــك مـــن خـــالل 
ــر  ــات ومعاييـ ــدت آليـ ــة، وأوجـ ــة والخارجيـ ــة الداخليـ ــاعدات الماليـ ــح والمسـ ــام للمنـ ــر نظـ توفيـ
تضبـــط هـــذه المســـاعدات، كمـــا حرصـــت العمـــادة علـــى تطويـــر هـــذه اآلليـــات للتوافـــق مـــع 
ـــكل  ـــة ب ـــن الخاص ـــة والقواني ـــن األنظم ـــة م ـــا بمجموع ـــالل ضبطه ـــن خ ـــك م ـــودة، وذل ـــات الج آلي
منحـــة وحوســـبتها ابتـــداء مـــن تعبئـــة طلبـــات الترشـــح اإللكترونيـــة، ومـــا يتبعهـــا مـــن اختيـــار 
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الطلبـــة المســـتفيدين بشـــكل إلكترونـــي، وتســـتند عمليـــة اختيـــار الطلبـــة المســـتفيدين إلـــى 
ـــذه  ـــن ه ـــتفادة م ـــح لالس ـــب المرش ـــة الطال ـــدى حاج ـــا م ـــن خالله ـــدد م ـــية تح ـــر أساس ـــدة معايي ع
ـــب  ـــا الطال ـــي عبئه ـــات الت ـــًا للمعلوم ـــار وفق ـــكل معي ـــة ب ـــة الخاص ـــدد الدرج ـــث تح ـــاعدات، حي المس
ـــن  ـــدد م ـــيًا يح ـــرطًا أساس ـــر ش ـــذه المعايي ـــة ه ـــر نتيج ـــة، وتعتب ـــتمارة اإللكتروني ـــي االس ـــح ف المرش
ـــب  ـــدوق الطال ـــة صن ـــي منح ـــا ف ـــوة واألزواج أم ال، وأم ـــي األخ ـــى منحت ـــب عل ـــول الطال ـــه حص خالل
ـــة  ـــار الطلب ـــى اختي ـــة المســـح االجتماعـــي عل ـــج استرشـــادية تســـاعد لجن ـــر هـــذه النتائ ـــاج تعتب المحت
المســـتفيدين. ويســـتكمل هـــذا الجهـــد بعمليـــة مســـح ميدانـــي دقيـــق مـــن خـــالل زيـــارات ميدانيـــة 
ـــأة فـــي االســـتبانة،  ـــة المرشـــحين للتأكـــد مـــن صحـــة المعلومـــات المعب ـــة مـــن الطلب مباشـــرة لعيّن
ـــح  ـــر المن ـــتخراج تقاري ـــى اس ـــة عل ـــؤون الطلب ـــام ش ـــي أقس ـــب موظف ـــام المحوس ـــاعد النظ ـــا يس كم

ـــة. ـــرعة ودق ـــة بس المختلف

العمل التطوعي:
ـــم )365(،  ـــته رق ـــي جلس ـــة ف ـــس الجامع ـــرار مجل ـــى ق ـــاًء عل ـــة وبن ـــدس المفتوح ـــة الق ـــت جامع دأب
المنعقـــدة بتاريـــخ 2010/06/14، باعتمـــاد )العمـــل التطوعـــي( متطلبـــًا إجباريـــًا لتخـــرج الطلبـــة 
بـــدون ســـاعات معتمـــدة، إذ يطلـــب مـــن كل طالـــب أن ينفـــذ مـــا مجموعـــه )50( ســـاعة عمـــل 
ـــاعات  ـــذ الس ـــت لتنفي ـــراءات وضع ـــات وإج ـــن آلي ـــة، ضم ـــي الجامع ـــوده ف ـــرة وج ـــالل فت ـــي خ مجتمع
ـــل  ـــن الفص ـــة م ـــاعات التطوعي ـــذه الس ـــذ ه ـــدأ تنفي ـــث يب ـــي، بحي ـــل التطوع ـــن العم ـــة م المطلوب
ـــًا إلـــى ملـــف  األول اللتحـــاق الطالـــب بالجامعـــة وحتـــى فصـــل التخـــرج، وإدخـــال هـــذه الســـاعات دوري
الطالـــب لـــدى عمـــادة القبـــول والتســـجيل واالمتحانـــات، وتشـــرف علـــى هـــذا النشـــاط وتديـــره 
عمـــادة شـــؤون الطلبـــة مـــن خـــالل أقســـامها فـــي فـــروع الجامعـــة التعليميـــة. ويأخـــذ تطبيـــق 
وتنفيـــذ العمـــل التطوعـــي فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة مســـارين، أولهمـــا تقديـــم خدمـــات 
ـــة واألهليـــة،  تطوعيـــة بالتعـــاون والتنســـيق مـــع مؤسســـات المجتمـــع المحلـــي بقطاعاتهـــا العام
ـــن  ـــي بي ـــل اإليجاب ـــدأ التفاع ـــًا لمب ـــا، وتحقيق ـــل معه ـــل والتكام ـــق التكاف ـــي تحقي ـــا ف ـــهامًا منه إس
المواطنيـــن والبيئـــة المجتمعيـــة، وبمـــا يضمـــن الســـعي لتقديـــم خدمـــات مميـــزة وذات طابـــع 
ـــاركة  ـــة كالمش ـــة الجامع ـــل أروق ـــة داخ ـــطة تطوعي ـــات وأنش ـــم خدم ـــر تقدي ـــار اآلخ ـــاني. والمس إنس
ـــون،  ـــف الزيت ـــدم، وقط ـــرع بال ـــالت التب ـــى حم ـــة إل ـــات، إضاف ـــدوات والمهرجان ـــرات والن ـــي المؤتم ف
وحمـــالت حمايـــة البيئـــة كالزراعـــة والتشـــجير، وغيرهـــا، والتـــي تنفـــذ بشـــكل فـــردي أو جماعـــي 
خـــالل حمـــالت ونشـــاطات معينـــة، التـــي تنفـــذ ضمـــن إجـــراء تقويمـــي ألداء الطالـــب ينعكـــس 
ـــى رأس  ـــو عل ـــن ه ـــف وم ـــب الموظ ـــق للطال ـــي. ويح ـــل تطوع ـــاعات عم ـــل كس ـــاب العم ـــى احتس عل
عملـــه، أن ينفـــذ ســـاعات العمـــل التطوعـــي فـــي مـــكان عملـــه كإضافـــة علـــى التزاماتـــه خـــارج 

ـــته. ـــع مؤسس ـــيق م ـــه بالتنس ـــال عمل ـــر لمج ـــال مغاي ـــي مج ـــمي، و ف ـــل الرس ـــاعات العم س

شكاوى الطلبة:
مـــن منطلـــق الشـــفافية فـــي تقديـــم الخدمـــات للطلبـــة والوقـــوف علـــى درجـــة الرضـــا لديهـــم تجـــاه 
ـــة  ـــات أو مشـــكالت، حرصـــت عمـــادة شـــؤون الطلب ـــد يواجههـــم مـــن معوق ـــا ق هـــذه الخدمـــات، وم
علـــى توفيـــر خدمـــة تقديـــم الشـــكوى مـــن الطالـــب فـــي مجـــاالت الخدمـــة كافـــة، األكاديميـــة، 
ـــا  ـــة أينم ـــة األكاديمي ـــر البواب ـــكوى عب ـــم الش ـــب تقدي ـــنى للطال ـــث يتس ـــة، بحي ـــة، والمالي واإلداري
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ــب  ــادة الطالـ ــي بإفـ ــودة، تنتهـ ــراءات الجـ ــع إلجـ ــددة تخضـ ــات محـ ــن آليـ ــدًا وضمـ كان متواجـ
ــذه  ــدف هـ ــه. وتهـ ــن حقوقـ ــًا مـ ــك حقـ ــه إذا كان ذلـ ــق مطلبـ ــة، أو تحقيـ ــة المتكاملـ بالمعلومـ
ـــل  ـــم وح ـــق متطلباته ـــى تحقي ـــل عل ـــة، والعم ـــكاوى الطلب ـــة آراء وش ـــط ومتابع ـــى ضب ـــة إل الخدم
ـــدف  ـــي اله ـــي ه ـــم الت ـــق مصلحته ـــا يحق ـــة، بم ـــية كاف ـــز الدراس ـــروع والمراك ـــي الف ـــكالتهم ف مش
األســـمى للجامعـــة وطواقمهـــا اإلداريـــة واألكاديميـــة. حيـــث يتـــم ذلـــك ضمـــن إطـــار منظـــم، ووفقـــًا 
لألســـس والمناهـــج العلميـــة الســـليمة التـــي تنســـجم مـــع الواقـــع األكاديمـــي للجامعـــة. فهـــي 
خدمـــة اســـتحدثت مـــع بدايـــة الفصـــل األول مـــن العـــام 2006/2007، وجـــاري تطويرهـــا إلكترونيـــًا، 
ـــه  ـــا يفرض ـــة، وم ـــداد الطلب ـــي أع ـــردة ف ـــادة المط ـــة والزي ـــة الجامع ـــاع رقع ـــع اتس ـــن واق ـــًا م انطالق
هـــذا الواقـــع مـــن تحديـــات ومســـؤوليات علـــى الجامعـــة وطواقمهـــا المختلفـــة وكذلـــك علـــى 
الطلبـــة، وتشـــمل جميـــع اآلراء، والمقترحـــات، والمســـتلزمات والشـــكاوى التـــي يرغـــب الطالـــب 
ـــد  ـــى ح ـــي عل ـــي واألكاديم ـــع الطالب ـــي بالواق ـــل الرق ـــن أج ـــك م ـــاص، وذل ـــذوي االختص ـــا ل بإيصاله
ـــن  ـــي ع ـــال أو التغاض ـــدم اإلغف ـــون، وع ـــا أن تك ـــي له ـــا ينبغ ـــة كم ـــة التعليمي ـــير العملي ـــواء، وس س

ـــة. ـــه الطلب ـــي تواج ـــات الت ـــن الحيثي أي م

األنشطة الطالبية الالمنهجية:
ـــا  ـــة وم ـــة الالمنهجي ـــطة الطالبي ـــاص باألنش ـــام خ ـــتحداث نظ ـــة باس ـــطة الطالبي ـــم األنش ـــام قس ق
ينـــدرج ضمـــن مســـؤولياته الخاصـــة كمصروفـــات مجالـــس الطلبـــة الماليـــة، وأعضـــاء مجالـــس 
الطلبـــة، والمواهـــب الطالبيـــة، وذوي اإلعاقـــة، والهادفـــة إلـــى تنظيـــم عمليـــة وإدارة األنشـــطة 
الطالبيـــة فـــي كافـــة فـــروع الجامعـــة والحصـــول علـــى كافـــة المعلومـــات بدقـــة، وأســـرع وقـــت 

ممكـــن.

نظام متابعة الخريجين المحوسب: 
ـــي  ـــن وف ـــة الخريجي ـــي إدارة ومتابع ـــفتها ف ـــة وفلس ـــدس المفتوح ـــة الق ـــة جامع ـــن رؤي ـــًا م انطالق
ظـــل التطـــور التكنولوجـــي الكبيـــر الـــذي يشـــهد العصـــر الحديـــث، كانـــت الجامعـــة الرائـــدة والســـباقة 
فـــي إنشـــاء وتطويـــر نظـــام محوســـب إلدارة ومتابعـــة خريجيهـــا مـــن بيـــن الجامعـــات الفلســـطينية، 
إذ تمتلـــك نظامـــًا محوســـبًا إلدارة ومتابعـــة الخريجيـــن ضمـــن بوابـــة »خريجـــو الجامعـــة« علـــى 
ــن  ــن، مـ ــزة للخريجيـ ــات المتميـ ــن الخدمـ ــد مـ ــدم العديـ ــس، إذ تقـ ــي الرئيـ ــع اإللكترونـ الموقـ
ـــح  ـــي، ومن ـــوق المحل ـــي الس ـــاغرة ف ـــف الش ـــة، والوظائ ـــة المتخصص ـــدورات التدريبي ـــن ال ـــالن ع اإلع
ـــات  ـــاالت والدراس ـــن المق ـــد م ـــر العدي ـــوراه، ونش ـــتير والدكت ـــال الماجس ـــي مج ـــا ف ـــات العلي الدراس

ـــة. ـــي الجامع ـــدى خريج ـــي ل ـــادة الوع ـــي زي ـــاًل ف ـــهامًا فاع ـــهم إس ـــي تس الت

وتقـــوم وحـــدة متابعـــة الخريجيـــن بتحديـــث بيانـــات التواصـــل مـــع خريجـــي الجامعـــة بشـــكل 
دؤوب ومســـتمر مـــن خـــالل حســـاب مخصـــص لـــكل خريـــج يمكنـــه تحديـــث بياناتـــه والدخـــول 
ــدار  ــن، وإصـ ــة للخريجيـ ــات المقدمـ ــن الخدمـ ــتفادة مـ ــة« واالسـ ــو الجامعـ ــة »خريجـ ــى بوابـ إلـ
ـــد  ـــع عن ـــات المجتم ـــالها للمؤسس ـــم وإرس ـــل معه ـــات التواص ـــن ومعلوم ـــات الخريجي ـــوفات بيان كش
ـــا  ـــم، وكم ـــة له ـــرص تدريبي ـــة أو ف ـــة أو جزئي ـــل دائم ـــرص عم ـــر ف ـــي توفي ـــاهمة ف ـــب للمس الطل
وتقـــوم مـــن خـــالل النظـــام المحوســـب بإصـــدار العديـــد مـــن التقاريـــر حـــول إحصائيـــات الخريجيـــن 
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وأعدادهـــم للجهـــات ذات االختصـــاص وأصحـــاب القـــرار.

ــا يوفـــر النظـــام المحوســـب العديـــد مـــن الخدمـــات المميـــزة فـــي مجـــال متابعـــة أعمـــال  كمـ
ـــات التواصـــل معهـــا  ـــات وبيان ـــل للمؤسس ـــل متكام ـــروع، ودلي ـــي الف ـــن ف ـــة الخريجي منســـقي متابع

ــلتها. ومراسـ

وحدة الخريجين ودورها
ــاء دراســـتهم وبعـــد تخرجهـــم مـــن  ــا أثنـ تتميـــز الجامعـــة بتقديـــم خدمـــات متابعـــة لخريجيهـ
ــدف  ــة، يهـ ــؤون الطلبـ ــادة شـ ــي عمـ ــن فـ ــة الخريجيـ ــص لمتابعـ ــم متخصـ ــاء قسـ ــالل إنشـ خـ
إلـــى بنـــاء جســـور الثقـــة والتعـــاون بيـــن خريجـــي الجامعـــة وبيـــن قطاعـــات العمـــل المختلفـــة، 
مجســـدًا رؤيـــة الجامعـــة ودورهـــا فـــي المســـؤولية االجتماعيـــة بشـــكل حقيقـــي وعملـــي، حيـــث 
أبـــرم العديـــد مـــن االتفاقيـــات والشـــراكات مـــع مؤسســـات المجتمـــع المحلـــي مـــن أجـــل زيـــادة 
ـــة الربـــط بيـــن احتياجـــات  ـــات ســـوق العمـــل واحتياجاتـــه، ضمـــن عملي ـــى تحديـــد متطلب القـــدرة عل
ـــى  ـــة عل ـــي الجامع ـــن ف ـــة الخريجي ـــات متابع ـــوم خدم ـــية. وتق ـــن التنافس ـــدرات الخريجي ـــوق وق الس
ـــف  ـــي مختل ـــن ف ـــب للخريجي ـــرص التدري ـــة، وف ـــرص العمـــل الدائمـــة والجزئي ـــد مـــن ف ـــر العدي توفي
المؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة، وعقـــدْ سلســـلة مـــن أيـــام التوظيـــف، وتنظيـــم العديـــد مـــن 
ـــة  ـــة إلكتروني ـــن بواب ـــر للخريجي ـــا يتواف ـــة. كم ـــدورات المتخصص ـــة وال ـــة التأهيلي ـــدورات التدريبي ال
ونظـــام محوســـب خـــاص بهـــم يســـمى بوابـــة »خريجـــو الجامعـــة« وتتضمـــن البوابـــة إعالنـــات 
ـــة  ـــدورات التدريبي ـــي الســـوق الفلســـطيني، وسلســـلة مـــن ال ـــة عـــن فـــرص العمـــل المتاحـــة ف يومي

المتخصصـــة، ومنحـــًا للدراســـات العليـــا وغيرهـــا.

ولمزيـــد مـــن المعلومـــات واإلنجـــازات يمكـــن زيـــارة بوابـــة الخريجيـــن علـــى صفحـــة الجامعـــة 
 (Facebook( وصفحـــة القســـم عبـــر موقـــع التواصـــل االجتماعـــي ،http:alumni.qou.edu الرئيســـة

ـــمية(. ـــة الرس ـــدس المفتوحة-الصفح ـــة الق ـــو جامع )خريج

University Graduates  خريجو الجامعة

ـــًا لهـــذا  ـــروع مع ـــات والف ـــى حـــده وحســـب الكلي ـــروع كل عل ـــات والف ـــن حســـب الكلي ـــع الخريجي توزي
ـــة: ـــوم توضيحي ـــام مـــن خـــالل رس الع
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الشكل البياني )4(: توزيع الخريجين حسب الكليات للعام الدراسي 2016/2015

 

الشكل البياني )5(: توزيع الخريجين حسب الفروع للعام الدراسي 2016/2015
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 Towards Green and Clean Environment  البيئة الخضراء النظيفة

أ. االنشطة المتعلقة في المحافظة على البيئة الخضراء النظيفة:

ـــدس 	  ـــة الق ـــي جامع ـــي ف ـــل التطوع ـــذ العم ـــة تنفي ـــام وآلي ـــن نظ ـــطة ضم ـــذه األنش ـــدرج ه تن
ـــن  ـــد م ـــي العدي ـــجار ف ـــة األش ـــاالت، كزراع ـــن المج ـــدد م ـــي ع ـــا ف ـــدد تنفيذه ـــة، ويتع المفتوح
ــًة  ــًا فـــي المناطـــق المهـــددة بالمصـــادرة مـــن قبـــل االحتـــالل، إضافـ المناطـــق، وخصوصـ
ــة  ــات الزراعيـ ــن المخلفـ ــص مـ ــالت التخلـ ــة، وحمـ ــن العامـ ــي األماكـ ــة  فـ ــالت النظافـ لحمـ

الخطـــرة، وحمـــالت التوعيـــة الخاصـــة بالمحافظـــة علـــى البيئـــة.

ـــي 	  ـــيد ف ـــة الترش ـــى أهمي ـــث عل ـــاه، تح ـــي للمي ـــوم العالم ـــبة الي ـــة بمناس ـــة توعوي ـــة فعالي إقام
ـــة  ـــدم البيئ ـــا يخ ـــا، بم ـــد منه ـــة والح ـــلوكيات الخاطئ ـــض الس ـــح بع ـــاه وتصحي ـــتهالك المي اس

ـــع. والمجتم

ـــراز 	  ـــا إب ـــن خالله ـــم م ـــث ت ـــة، حي ـــي للبيئ ـــوم العالم ـــع الي ـــة م ـــة متوافق ـــطة بيئي ـــة أنش إقام
أهميـــة الحفـــاظ علـــى البيئـــة مـــن خـــالل زراعـــة األشـــجار، وفـــي حيـــن تحمـــل بعـــض األنشـــطة 

ـــمية. ـــرى موس ـــر أخ ـــتمرارية تعتب ـــع االس طاب

ـــة 	  ـــة البيئ ـــول أهمي ـــة ح ـــة وتثقيفي ـــدوات توعوي ـــات ن ـــاطات والفعالي ـــن النش ـــة م ـــد مجموع عق
ـــتقرار. ـــة واالس ـــة بالراح ـــراء مليئ ـــاة خض ـــا، لحي ـــة عليه والمحافظ

  People With Disabilities ذوو االحتياجات الخاصة

ــم  ــة لهـ ــرات خاصـ ــاء مختبـ ــال: إنشـ ــة مثـ ــات الخاصـ ــة ذوي االحتياجـ ــة برعايـ ــال المتعلقـ االعمـ
ــي ــي المبانـ ــم فـ ــة لهـ ــزات خاصـ ــم, تجهيـ توظيفهـ

األعمال المتعلقة برعاية ذوي اإلعاقة:

القبـــول: يقبـــل الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة حســـب نظـــام القبـــول فـــي الجامعـــة أســـوة ببقيـــة 	 
ــة. ــاق بالجامعـ ــات االلتحـ ــن بطلبـ المتقدميـ

ـــاون مـــع قســـم التســـجيل بإرشـــاد 	  ـــرع وبالتع ـــي الف ـــة ف ـــوم قســـم شـــؤون الطلب ـــجيل: يق التس
الطالـــب المعـــاق الختيـــار التخصـــص المناســـب لـــه ولوضعـــه، ومشـــاركته الـــرأي فـــي هـــذا 
المجـــال ومحاولـــة التعـــرف علـــى ميولـــه، باإلضافـــة إلـــى التســـريع فـــي تقديـــم المعلومـــات 
الخاصـــة بهـــم ومســـاعدتهم فـــي اختيـــار مقرراتهـــم الفصليـــة حســـب الخطـــة الدراســـية 
ـــر  ـــوا بالتســـجيل عب ـــأن يقوم ـــرت لطلبتهـــا ب ـــة وف ـــم أن الجامع ـــع العل ـــكل منهـــم، م الخاصـــة ب
البوابـــة األكاديميـــة فـــي أي مـــكان يتواجـــدون فيـــه ســـواء أكان ذلـــك داخـــل الجامعـــة أم 
ـــن  ـــر م ـــي الكثي ـــة ف ـــن ذوي اإلعاق ـــب م ـــى الطال ـــهيل عل ـــن تس ـــك م ـــكل ذل ـــا ش ـــا، وم خارجه

ـــه. ـــبة ل ـــًا بالنس ـــكل عائق ـــت تش ـــي كان ـــي الت ـــور والنواح األم
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ـــة 	  ـــة لهـــذه الفئ ـــة منحـــة ذوي اإلعاق ـــة والقـــروض: تقـــدم الجامع ـــاعدات المالي ـــح والمس المن
مـــن الطلبـــة شـــريطة أن يكـــون معدلـــه التراكمـــي )%65( فأعلـــى باســـتثناء ذوي اإلعاقـــة 
الســـمعية، الـــذي يشـــترط أن يكـــون معدلـــه التراكمـــي )%60( فأعلـــى، إضافـــًة إلـــى األوراق 

الثبوتيـــة الصـــادرة مـــن الجهـــات ذات االختصـــاص، التـــي تفيـــد بنســـبة اإلعاقـــة ونوعهـــا.

ـــى 	  ـــة إل ـــهيالت باإلضاف ـــاعدات والتس ـــة المس ـــة كاف ـــذوي اإلعاق ـــة ل ـــر الجامع ـــررات: توف المق
ـــا  ـــتفاد منه ـــة، يس ـــراص مدمج ـــى أق ـــجلة عل ـــون مس ـــي تك ـــية، والت ـــررات الدراس ـــر المق توفي
ـــة،  ـــة البصري ـــن ذوي اإلعاق ـــة م ـــبة للطلب ـــا بالنس ـــة، أم ـــائط التعليمي ـــر الوس ـــالل مختب ـــن خ م
ـــون  ـــن ك ـــن اختياريي ـــاء( بمقرري ـــادئ اإلحص ـــوب، مب ـــادئ الحاس ـــرري )مب ـــن مق ـــتعاض ع فيس
ـــة )12 ســـاعة(  ـــررات االختياري ـــررات ال يســـتطيعون دراســـتها، وتكـــون لهـــم المق ـــك المق أن تل

ـــاعات. ـــدل )6( س ب

ــا الدراســـية علـــى مســـاعدة 	  ــا ومراكزهـ المحاضـــرات: تعمـــل الجامعـــة مـــن خـــالل فروعهـ
ـــرات  ـــذه المحاض ـــد ه ـــالل عق ـــن خ ـــرات م ـــور المحاض ـــق بحض ـــا يتعل ـــة فيم ـــة ذوي اإلعاق الطلب
فـــي القاعـــات التدريســـية التـــي تقـــع فـــي الطوابـــق األرضيـــة، وإذا كانـــت بعـــض اللقـــاءات 
ـــة  ـــة أو الحركي ـــة البصري ـــب ذوي اإلعاق ـــل الطال ـــي: توصي ـــا يل ـــم م ـــة يت ـــات العلوي ـــي القاع ف
ـــرة  ـــاء المحاض ـــد انته ـــس بع ـــة التدري ـــو هيئ ـــن عض ـــب م ـــن، والطل ـــد الموظفي ـــاعدة أح بمس
التوجـــه إلـــى الطالـــب ذوي اإلعاقـــة والـــذي تمنعـــه إعاقتـــه مـــن التوجـــه للقاعـــات العلويـــة 
ـــات  ـــدى القاع ـــي إح ـــردة ف ـــورة منف ـــه بص ـــي ب ـــرك(، ويلتق ـــي متح ـــى كرس ـــة إن كان عل )خاص
ـــئلة  ـــه األس ـــتقبل من ـــرفين فيس ـــب المش ـــد مكات ـــي أح ـــي أو ف ـــق األرض ـــي الطاب ـــودة ف الموج

ويجيبـــه عليهـــا.

التعيينـــات: يقـــوم قســـم شـــؤون الطلبـــة فـــي الفـــرع أو المركـــز الدراســـي علـــى مســـاعدة 	 
ـــى  ـــا عل ـــة بعضه ـــات وطباع ـــم التعيين ـــن قس ـــم م ـــتالم تعييناته ـــي اس ـــة ف ـــة ذوي اإلعاق الطلب
طابعـــة بريـــل للطلبـــة المكفوفيـــن، ومـــن ثـــم اســـتالم إجاباتهـــم وتســـليمها لقســـم التعيينـــات. 
ـــه  ـــى وج ـــس عل ـــة التدري ـــو هيئ ـــع عض ـــا م ـــم ومتابعته ـــذ بمالحظاته ـــه يؤخ ـــى أن ـــة إل باإلضاف
ـــم  ـــع العل ـــم. م ـــة لديه ـــل والحرك ـــة التنق ـــرًا لصعوب ـــك نظ ـــا وذل ـــل م ـــود خل ـــال وج ـــرعة ح الس
ــا التعيينـــات  ــا اإللكترونيـــة لجميـــع طلبتهـ ــًا وفـــرت ومـــن علـــى صفحتهـ أن الجامعـــة أيضـ
ـــه. ـــدون في ـــكان يتواج ـــن أي م ـــتخراجها م ـــم اس ـــد منه ـــى العدي ـــهلت عل ـــي س ـــة والت اإللكتروني

االمتحانـــات: مـــن رؤيـــة الجامعـــة وإحساســـها اإلنســـاني تجـــاه هـــذه الفئـــة مـــن الطلبـــة، 	 
ـــام،  ـــة لهـــم بشـــكل ع ـــراءة والكتاب ـــة الق ـــام بعملي ـــًا مشـــرفين للقي ـــن وأحيان ـــرز موظفي ـــد ف فق
والمكفوفيـــن منهـــم بشـــكل خـــاص نيابـــة عـــن الطالـــب صاحـــب اإلعاقـــة، وهنـــاك بعـــض 
ـــئلة  ـــر لألس ـــة تكبي ـــون لعملي ـــن يحتاج ـــر فالذي ـــي البص ـــف ف ـــن ضع ـــون م ـــن يعان ـــة الذي الطلب
ـــكل  ـــم بالش ـــراءة والفه ـــم الق ـــنى له ـــى ورق )A3( ليتس ـــئلة عل ـــم األس ـــر له ـــة، فتكب المكتوب
ـــة  ـــول، خاص ـــن المعق ـــي ضم ـــت إضاف ـــاء وق ـــات بإعط ـــن لالمتحان ـــاة الزم ـــع مراع ـــب م المناس
ـــا  ـــات. كم ـــجيل واالمتحان ـــول والتس ـــد القب ـــع عمي ـــيق م ـــد التنس ـــم وبع ـــة منه ـــي الكتاب لبطيئ
وفـــرت الجامعـــة مترجمـــًا مرافقـــًا للطلبـــة ذوي اإلعاقـــة الســـمعية، يســـاعدهم فـــي امتحاناتهـــم، 

ـــرى. ـــات أخ ـــة احتياج ـــم، وأي ومحاضراته
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مختبـــرات الحاســـوب للمكفوفيـــن: افتتحـــت الجامعـــة ثالثـــة مختبـــرات حاســـوب خاصـــة 	 
ـــن  ـــرات للمكفوفي ـــر مختب ـــى توفي ـــل عل ـــار العم ـــه ج ـــًا أن ـــروع علم ـــة ف ـــي ثالث ـــن ف بالمكفوفي
فـــي جميـــع فـــروع الجامعـــة، حيـــث أن هـــذه المختبـــرات تشـــمل علـــى أجهـــزة حواســـيب 
لتمكيـــن  بريـــل  ومســـاطر   ،)JAWS )برنامـــج  بالمكفوفيـــن  خاصـــة  ببرامـــج  مجهـــزة 
ـــل  ـــة بري ـــًا طابع ـــوب، وأيض ـــة الحاس ـــى شاش ـــرة عل ـــوص الظاه ـــراءة النص ـــن ق ـــن م المكفوفي
ـــة  ـــروف لغ ـــن ح ـــر ع ـــوب تعب ـــداث ثق ـــالل إح ـــن خ ـــاص م ـــى ورق خ ـــة عل ـــوم بالطباع ـــي تق الت
ــة  ــوبية للطلبـ ــة دورات حاسـ ــى إقامـ ــن علـ ــر المكفوفيـ ــل مختبـ ــن.  ويعمـ ــل للمكفوفيـ بريـ
المكفوفيـــن، كمـــا يقـــوم بطباعـــة التعيينـــات علـــى طابعـــة بريـــل ومســـاعدة الطلبـــة فـــي 
ـــر  ـــى توفي ـــدا عل ـــل جاه ـــا يعم ـــر، كم ـــي المختب ـــة ف ـــة األكاديمي ـــر البواب ـــم عب ـــليم تعييناته تس

.SOFT COPY ــا كنســـخة ــا وتزويدهـــم بهـ معظـــم الكتـــب التـــي يحتاجونهـ

ـــا 	  ـــر كل م ـــى توفي ـــة إل ـــا الحديث ـــالل أبنيته ـــن خ ـــة وم ـــعت الجامع ـــد س ـــة: لق ـــق العام المراف
ـــانيتهم  ـــاعرهم وإنس ـــس بمش ـــم دون الم ـــم وتحركاته ـــهيل تنقالته ـــة لتس ـــزم ذوي اإلعاق يل

مـــن حيـــث المداخـــل واألماكـــن الخاصـــة بهـــم، والمصاعـــد الكهربائيـــة، ودورات الميـــاه.

  Fellowships and Scholarships المنح والبعثات الدراسية والبحثية والتدريبية

• المجلس العربي التحاد الجامعات العربية:

ـــن  ـــة ضم ـــات العربي ـــاد الجامع ـــي التح ـــس العرب ـــات المجل ـــطة وفعالي ـــي أنش ـــة ف ـــاركت الجامع ش
ــالب  ــب طـ ــي لتدريـ ــس العربـ ــطة المجلـ ــي أنشـ ــة فـ ــاركة الجامعـ ــكان األول مشـ ــا، فـ محوريهـ
ـــي  ـــب العمل ـــرص التدري ـــاركة ف ـــذه المش ـــالل ه ـــن خ ـــة م ـــح الجامع ـــث تتي ـــة، حي ـــات العربي الجامع
ـــدف  ـــة، به ـــم األكاديمي ـــم وبرامجه ـــع تخصصاته ـــق م ـــا يتواف ـــة بم ـــار العربي ـــي األقط ـــا ف لطلبته
تطويـــر مهاراتهـــم وخبراتهـــم، إضافـــة إلـــى مســـاهمتها فـــي رفـــع مســـتوى التبـــادل المعرفـــي 
ـــروض  ـــة المســـتضيفة لع ـــات العربي ـــي الجامع ـــم ف ـــة الفلســـطينيين ونظرائه ـــن الطلب ـــي بي والثقاف

التدريـــب، وبنـــاء عالقـــة إيجابيـــة مـــع العديـــد مـــن الجامعـــات العربيـــة.

ـــة،  ـــات العربي ـــالب الجامع ـــب ط ـــرين لتدري ـــي والعش ـــى الثان ـــالل الملتق ـــن خ ـــام  وم ـــذا الع ـــي ه وف
أشـــرفت العمـــادة علـــى إرســـال )19( طالبـــًا وطالبـــة للتدريـــب فـــي الجامعـــات العربيـــة فـــي دول 

ـــمية. ـــة الهاش ـــة األردني ـــان، والمملك ـــلطنة عم ـــة، وس ـــر العربي ـــة مص جمهوري

أمـــا الثانيـــة، فكانـــت المشـــاركة فـــي الملتقيـــات الطالبيـــة اإلبداعيـــة، حيـــث بـــدأت مشـــاركة 
ـــة المقدمـــة مـــن  ـــة والبحثي ـــذ ســـتة أعـــوام فقـــط، تعـــززت بالمشـــاركات اإلبداعي الجامعـــة فيهـــا من
الطلبـــة، وتأهـــل الجامعـــة وحصولهـــا علـــى المراتـــب األولـــى فـــي هـــذه المشـــاركات، إذ تخضـــع 
ـــم متخصصـــة  ـــم علمـــي ومنهجـــي مـــن خـــالل لجـــان تحكي ـــى إجـــراءات تحكي البحـــوث المشـــاركة إل
ـــا بعـــرض  ـــر مراحـــل متتاليـــة يقـــوم الطالـــب فـــي نهايته ـــة، وعب ـــات العربي ـــن أســـاتذة الجامع م
البحـــث علـــى اللجنـــة ومناقشـــتها، وتشـــارك فـــي هـــذا الملتقـــى أكثـــر مـــن )90( جامعـــة عربيـــة 
ســـنويًا مـــن األقطـــار كافـــة، ومـــن بينهـــا معظـــم الجامعـــات الفلســـطينية، وآخـــر هـــذه المشـــاركات، 
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ـــوب  ـــة جن ـــي جامع ـــد ف ـــذي عق ـــر )2016( ال ـــن عش ـــي الثام ـــي اإلبداع ـــى الطالب ـــالل الملتق ـــت خ كان
ـــه الجامعـــة علـــى المراتـــب الثانيـــة فـــي  ـــوادي فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، وحصلـــت مـــن خالل ال
ـــداع  ـــور اإلب ـــانية، ومح ـــة واإلنس ـــوم االجتماعي ـــي العل ـــي ف ـــث العلم ـــور البح ـــي مح ـــاور وه ـــة مح ثالث

ـــات. ـــاء المؤسس ـــور بن ـــي، ومح التكنولوج

• منحة لمدة فصل دراسي في تركيا 2017

ـــاعات  ـــادل الس ـــموس+( لتب ـــي )ايراس ـــيوي األوروب ـــاد اآلس ـــج االتح ـــن برنام ـــة ضم ـــلت الجامع ارس
المعتمـــدة دوليـــًا )Erasmus+international Credit Mobility( الطالبتيـــن نســـرين قـــداح 
وكفـــاح حجيـــر مـــن كليـــة التكنولوجيـــا والعلـــوم التطبيقيـــة لدراســـة فصـــل دراســـي واحـــد فـــي 
 Middle East Technical( جامعـــة الشـــرق األوســـط التقنيـــة فـــي أنقـــرة، الجمهوريـــة التركيـــة

ــي 2017/2016. ــام الدراسـ ــالل العـ University METU( خـ

 Libraries المكتبات
لمحة

ـــًا،  ـــًا و فني ـــن المركزيتيـــن فـــي الضفـــة وغـــزة إداري ـــى عمـــل المكتبتي ـــرة التـــي تشـــرف عل هـــي الدائ
ـــي  ـــا، ك ـــتى صوره ـــا  بش ـــات ومصادره ـــة  المعلوم ـــر أوعي ـــًا، وتوف ـــة فني ـــات الفرعي ـــل المكتب وعم
ـــاء  ـــي ألعض ـــي واألكاديم ـــث العلم ـــات البح ـــك حاج ـــة وكذل ـــة بالجامع ـــاقات المطروح ـــاند المس تس
ــم  ــفة التعليـ ــالءم وفلسـ ــا يتـ ــع بمـ ــن المجتمـ ــرى مـ ــات األخـ ــة والفئـ ــس والطلبـ ــة التدريـ هيئـ
ـــات ويمثلهـــا  ـــرة المكتب ـــر دائ ـــة. ويديرهـــا مدي ـــع مباشـــرة إدارة الشـــؤون األكاديمي ـــوح.  وتتب المفت

ـــه. ـــن وخارج ـــي الوط ـــمية ف ـــة والرس ـــات العلمي ـــع الهيئ ـــي جمي ف

رؤية الدائرة:
ـــي  ـــد، تلب ـــن بع ـــم ع ـــوح والتعلي ـــم المفت ـــفة التعلي ـــب وفلس ـــزة تتناس ـــة متمي ـــى مكتب ـــول إل الوص
حاجـــات البحـــث العلمـــي وتخـــدم مشـــرفيها ودارســـيها والفئـــات األخـــرى مـــن المجتمـــع مســـتخدمة 

ـــات. ـــل التقني أفض

رسالة الدائرة:
ـــات  ـــة والمعلوم ـــادر المعرف ـــع مص ـــي جم ـــل ف ـــة تتمث ـــدس المفتوح ـــة الق ـــة جامع ـــالة مكتب إن رس
التـــي يحتاجهـــا طلبـــة الجامعـــة وأعضـــاء الهيئـــة التدريســـية والعاملـــون فيهـــا مـــن جميـــع األماكـــن 
ـــا  ـــادر والمعلومـــات وتحديثه ـــذه المص ـــة ه ـــي تنمي ـــا وف ـــول إليه ـــة الوص ـــي تســـتطيع المكتب الت
باطـــراد وتيســـير الوصـــول إليهـــا بأحـــدث الوســـائل والتقنيـــات مـــن أي مـــكان داخـــل مبانـــي 

ـــاملة. ـــودة الش ـــج الج ـــق منه ـــا وف ـــة رواده ـــا لخدم ـــة وخارجه الجامع
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فروع المكتبة: 

ـــي  ـــدة ف ـــن واح ـــن مركزيتي ـــة، مكتبيتي ـــرون مكتب ـــد وعش ـــن )21( واح ـــة م ـــات الجامع ـــف مكتب تتأل
ـــة. ـــة فرعي ـــي. و)19( مكتب ـــزة التعليم ـــرع غ ـــا ف ـــزة ومقره ـــاع غ ـــي قط ـــرى ف ـــة واألخ ـــة الغربي الضف

ــع  ــا )39( تسـ ــل فيهـ ــًا، ويعمـ ــرا مربعـ ــة )3137.5( متـ ــات الجامعـ ــاحة مكتبـ ــي مسـ ــغ إجمالـ يبلـ
ــًا. ــون موظفـ وثالثـ

المكتبات الرقمية اإللكترونية:

تشـــترك الجامعـــة فـــي عـــدد مـــن قواعـــد البيانـــات اإللكترونيـــة باللغتيـــن العربيـــة واالنجليزيـــة 
ـــض  ـــر البع ـــم توفي ـــا يت ـــا، فيم ـــي بعضه ـــنوي ف ـــتراك الس ـــة االش ـــع قيم ـــة بدف ـــل الجامع ـــث تتكف حي
ـــة الفلســـطينية )باليكـــو( العضـــو  ـــة الجامعي ـــة الجامعـــة فـــي تجمـــع المكتب اآلخـــر مـــن خـــالل عضوي

ـــل(. ـــاد )آيف ـــي اتح ف

جدول )43(: قواعد البيانات االلكترونية

المدة المتاحةالمحتوىالقاعدةم.
31-12-2017دوريات ومؤتمراتقاعدة بيانات EduSearch التربوية1
31-12-2017دوريات ومؤتمراتقاعدة بيانات EcoLink اإلدارية2
31-12-2017دوريات ومؤتمراتقاعدة بيانات ArabBase لعلوم اللغة واألدب3
4EBSCO 31-06-2017كتب إلكترونية ودورياتقاعدة بيانات
5Springer بدون مدة محددةكتب إلكترونية ودورياتقاعدة بيانات
6Cambridge Journals 31-12-2017دورياتقاعدة بيانات
7IMF e-Library 31-12-2017أبحاث وتقاريرقاعدة بيانات
8Duke Journals 31-12-2018دورياتقااعدة بيانات
9Intellect Journals 31-12-2019دورياتقاعدة بيانات

10Edward Elgar 31-12-2019دورياتقاعدة بيانات

عدد الكتب والدوريات:

عدد الكتب ) 178735( كتابا ومرجعا.	 

عدد الدوريات ) 14475( نسخة دورية.	 
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  Quality Assurance  ضمان الجودة
الرؤية: 

ضمــان الجــودة والتميــز فــي المجــاالت كافــة اســتنادًا إلــى معاييــر ضمــان الجــودة والتميــز محليــًا 
ودوليــًا.

الرسالة:

ــة  ــة األكاديمي ــال الجامع ــات ألعم ــات والمخرج ــالت والعملي ــة المدخ ــاٍل لنوعي ــتوىً ع ــان مس ضم
ــات. ــدث التقني ــق أح ــا وف ــودة وأدواته ــادئ الج ــق مب ــبة بتطبي ــة المحوس ــة واألنظم واإلداري

سياسة الجودة:

تســعى جامعــة القــدس المفتوحــة لالرتقــاء بصفــة مســتمرة بخدمــات التعليــم المفتــوح 
والتعلــم المدمــج، للوصــول إلــى معاييــر جــودة معتمــدة فــي ضــوء نظــم الجــودة العالميــة، 
وتســعى لتطبيــق أفضــل الخدمــات األكاديميــة واإلداريــة، والحــرص علــى تكاملهــا، واالهتمــام 

بتطويرهــا وتحســينها باســتمرار، مــن أجــل تخريــج كــوادر بشــرية متميــزة، كمــا يأتــي: 

االهتمام بالجودة يشمل جميع قطاعات العمل في الجامعة. . 1

تحقيــق الجــودة عمــل مؤسســي يتــم مــن خــالل أنظمــة وتعليمــات ومعاييــر وإجــراءات . 2
عمــل واضحــة وموثقــة. 

تخضــع عمليــات الجــودة للتطويــر والتحســين المســتمرين فــي ضــوء المســتجدات . 3
العلميــة والتقنيــة ومتطلبــات ســوق العمــل. 

إنجــاح عمليــات الجــودة مســؤولية مشــتركة بيــن رئاســة الجامعــة والعامليــن فيهــا دون . 4
اســتثناء.

التركيز على تدريب العاملين في إطار التطوير المهني المستمر. . 5

ــز، مــع توخــي الشــفافية وتحمــل المســؤولية . 6 ــي متمي ــة واضحــة وأداء مهن العمــل برؤي
ــم الخدمــات والمنتجــات.  فــي تقدي

تقديم خدمات متميزة ومبتكرة لخريجي الجامعة بما يكفل تقوية العالقة معهم. . 7

االهتمام الشديد بمالحظات العاملين والطلبة والخريجين.. 8

المراجعة اإلدارية الفاعلة والمراقبة الدؤوبة للعملية التعليمية. . 9

احترام العاملين بمختلف مستوياتهم، وتحفيزهم للعمل واإلنتاج واإلبداع.. 10

العدل والمساواة وتكافؤ الفرص سواء بين العاملين في الجامعة أو بين طلبتها. . 11
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دور الدائرة في المجال األكاديمي:

المساهمة في وضع الخطة التشغيلية للدائرة.. 1

إدارة عمليات التقويم الذاتي على المستوى المؤسسي والبرامج األكاديمية.. 2

إعداد تقارير التقويم الذاتي وتقديمها للجهات المختصة.. 3

تقديــم التســهيالت للمقييميــن الخارجييــن فــي زياراتهــم الميدانيــة خــالل التقويــم . 4
الخارجــي بغــرض االعتمــاد المؤسســي والبرامجــي.

متابعة تنفيذ التوصيات بناء على نتائج التقويم الذاتي والخارجي.. 5

متابعة ملفات الجامعة لدى الهيئة الوطنية للجودة واالعتماد التابعة للتعليم العالي.. 6

اعتماد الوثائق والمنتجات التي تصدرها الجامعة.. 7

اعداد إجراءات العمل للفرق للعمليات االكاديمية بالتعاون مع فرق الجودة.. 8

ــة . 9 ــاء هيئ ــى أعض ــة عل ــاعات المكتبي ــي والس ــبْ األكاديم ــع الع ــي توزي ــة ف ــان العدال ضم
ــات. ــر والتعليم ــق المعايي ــس  وف التدري
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الدعم الخارجي واإلداري 
والمالي والتقني 

Administrative, Financial and 
Technical Support
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الدعم الخارجي واإلداري والمالي والتقني
 International, Administrative, Financial and Technical Support 

الموارد الدولية. 1

مكتب العالقات الدولية

ـــل رئيـــس  ـــة لإلشـــراف المباشـــر مـــن قب يخضـــع مســـاعد رئيـــس الجامعـــة لشـــؤون العالقـــات الدولي
ـــة لشـــؤون  ـــب مســـاعد رئيـــس الجامع ـــي مكت ـــن ف ـــى العاملي ـــًا عل ـــوم باإلشـــراف إداري ـــة، ويق الجامع
ــا، مكتـــب العالقـــات الدوليـــة( ويعمـــل علـــى االتصـــال والتشـــبيك مـــع  العالقـــات الدوليـــة )هنـ
ـــز والمجالـــس والممثليـــات والســـفارات والجامعـــات الدوليـــة فـــي  الهيئـــات والمؤسســـات والمراك

ـــاالت. ـــتى المج ش

ويسعى مكتب العالقـات الدوليـة إلـى بنـاء عالقـات رسـمية وشـراكات مـع كبـرى الجامعـات العربية 
ـــة حـــول  ـــات التعليمي ـــز البحـــوث، والمؤسسـ ـــة، ومراك ـــة الدوليـ ـــات الحكومي ـــة، والمؤسسـ واألجنبيـ
العالم.  ويعمل المكتب علـــــى جـــــذب الوفـــــود الرســـــمية وذلـــــك بهـــــدف فتـــــح آفـــــاق تعاونيـــــة 
ـــعى  ـــة. ويس ـــات الدوليــ ـــع المؤسســ ـــراكة م ـــات ش ـــة وعالق ـــة الدولي ـــع الجامعــ ـــة م ـــات توأم وعالق
المكتب إلــــى توقيــــع مذكــرات تفاهــم فــي مجالــي التبــادل الثقافــي واألكاديمــي وبنــاء شــبكة 
عالقـــــات تعاونيـــــة مــع جهــات خارجيــة والمســـــاهمة فــي تعزيــز الصـــــورة المشــرقة للجامعــة 
ومكانتهـــــا الدوليـــــة. كمـــــا يدعم المكتب خطـــــة الجامعــة االســتراتيجية الهادفـــــة إلــى تطويــر 
العالقات والشــــراكات الرســــمية للتعــــاون االكاديمــــي والطالبي، كذلـك التنقـل والزيــــارات البحثيـة 
والتبـادل المعرفـي والخبـرات للطـالب والموظفيـن بيـن الجامعـة والجامعـات األخـرى حـول العالـم، 
وذلــــك فــــي مســــعى إلــــى تطويــــر العمــــل االستشــــاري بيــــن الموظفيــــن وإشــــراكهم فــــي أنشـطة 

التطويــــر المهنـي مـع الشــــركاء والجامعـات الدوليـة.

االهداف

· وضـــع الخطـــة االســـتراتيجية لمكتـــب مســـاعد الرئيـــس لشـــؤون العالقـــات الدوليـــة 	
المنبثقـــة مـــن خطـــة الجامعـــة االســـتراتيجية بالتنســـيق مـــع رئاســـة الجامعـــة واللجنـــة 

ــا. ــى تنفيذهـ ــراف علـ ــة واإلشـ ــي الجامعـ ــتراتيجي فـ ــط االسـ ــا للتخطيـ العليـ
· ـــة 	 ـــات الدولي ـــؤون العالق ـــس لش ـــاعد الرئي ـــب مس ـــنوية لمكت ـــة الس ـــة والخط ـــداد الموازن إع

ـــا. ـــق أهدافه ـــة ويحق ـــدم الجامع ـــا يخ بم
· التواصل مع الجهات الدولية والجهات المانحة.	
· التواصـــل وبحـــث ســـبل التعـــاون مـــع الســـفارات والقنصليـــات والممثليـــات األجنبيـــة 	

والعربيـــة.
· ـــع 	 ـــة م ـــا الجامع ـــي تبرمه ـــم الت ـــرات التفاه ـــاون ومذك ـــات التع ـــداد اتفاقي ـــي إع ـــاركة ف المش

ـــة. ـــات الدولي ـــات والهيئ ـــات والمؤسس الجامع
· ــة 	 ــن الجامعـ ــة بيـ ــاون والتوأمـ ــات التعـ ــذ اتفاقيـ ــة لتنفيـ ــر المختلفـ ــع الدوائـ ــيق مـ التنسـ

ــة. ــة والدوليـ ــات العربيـ والجامعـ
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· ــن 	 ــدد مـ ــي عـ ــا فـ ــة وعضويتهـ ــام الجامعـ ــى انضمـ ــل علـ ــي تعمـ ــان التـ ــاركة اللجـ مشـ
االتحـــادات والمجالـــس والمنظمـــات والبرامـــج والشـــبكات العربيـــة الدوليـــة التـــي تقـــدم 
ـــم  ـــوح بشـــكل خـــاص، وتقيي ـــم المفت ـــي بشـــكل عـــام والتعلي ـــم العال الخدمـــات لقطـــاع التعلي

عضويـــات الجامعـــة الماليـــة.

· ـــي 	 ـــة الت ـــات الدولي ـــات والمؤسســـات والهيئ ـــات التواصـــل للجامع ـــدة بيان ـــث قاع ـــاء وتحدي بن
ـــة. تتعامـــل معهـــا الجامع

· القيام بأية مهام ومسؤوليات إضافية أخرى تتطلبها طبيعة الوظيفة.	

أهم األنشطة:

العضويات. 1

يمثل مكتب العالقات الدولية الجامعة في عضوية المجالس واالتحادات التالية:

· ـــة 	 ـــان المنبثق ـــي اللج ـــو ف ـــب كعض ـــرد المكت ـــث ي ـــز: حي ـــداع والتمي ـــى لإلب ـــس األعل المجل
ـــاون  ـــة التع ـــم ولجن ـــي والتقيي ـــان التجريب ـــاف واالحتض ـــة االستكش ـــي لجن ـــس وه ـــن المجل ع
ـــب  ـــا المكت ـــارك فيه ـــي ش ـــاطات الت ـــن النش ـــد م ـــس بالعدي ـــام المجل ـــي. وق ـــي والدول العرب
ــخ 2015/9/12 حيـــث  ــد بتاريـ كالمنتـــدى األول للمبدعيـــن فـــي فلســـطين والـــذي انعقـ
ـــي  ـــة ف ـــن الجامع ـــاركة م ـــاريع المش ـــاب المش ـــن أصح ـــم المبدعي ـــر تكري ـــالل المؤتم ـــم خ ت
معـــرض إبداعـــات فلســـطين. كمـــا وشـــارك المتـــب فـــي سلســـلة لقـــاءات تفاعليـــة فـــي 
عـــدد مـــن فـــروع الجامعـــة للتعريـــف بالمجلـــس بعنـــوان »IKNOVATE« وذلـــك لدعـــم 
المشـــاريع المميـــزة التـــي يقدمهـــا الطلبـــة وتطبيقهـــا. باإلضافـــة إلـــى المشـــاركة فـــي 
ـــس  ـــده المجل ـــع أن يعق ـــن المتوق ـــذي م ـــاء وال ـــي للعلم ـــدى الثان ـــة للمنت ـــة التحضيري اللجن

ـــادم 2017. ـــام الق ـــع الع ـــي ربي ف

· االتحـــاد الدولـــي للجامعـــات IAU: حيـــث يتابـــع المكتـــب انضمـــام الجامعـــة إلـــى المنظمـــة 	
الدوليـــة »IAU« ومتابعـــة تســـديد رســـوم العضويـــة الســـنوية.

· ـــة 	 ـــب بمتابع ـــوم المكت ـــد ICDE: ويق ـــن بُع ـــوح وع ـــم المفت ـــي للتعلي ـــس العالم المجل
عضويـــة الجامعـــة فـــي المجلـــس ومتابعـــة كافـــة مراســـالت وتغطيـــة رســـوم العضويـــة 
 Global»الســـنوية، باإلضافـــة إلـــى المشـــاركة فـــي المنتديـــات التـــي ينظمهـــا المجلـــس كــــ

High Level Policy Forum« فـــي باريـــس فـــي الفتـــرة 2015/6/11-9.

· المنظمـــة الدوليـــة للفضـــاء الرقمـــي المفتـــوح مـــن أجـــل المتوســـط e-Omed: يشـــارك 	
ـــة  ـــة رســـوم العضوي ـــع المنظمـــة مـــن أجـــل تغطي ـــة المراســـالت م ـــة كاف ـــي متابع ـــب ف المت
ـــس إدارة  ـــة لمجل ـــة النشـــاطات واالجتماعـــات الدوري ـــي كاف ـــة ف الســـنوية، ومشـــاركة الجامع
المنظمـــة المذكـــورة منـــذ تاريـــخ 2015. ويعمـــل المكتـــب علـــى بحـــث ســـبل التعـــاون بيـــن 
ـــراكات  ـــق ش ـــة لخل ـــة عريق ـــات أوروبي ـــع جامع ـــبيك م ـــالل التش ـــن خ ـــة م ـــة والمنظم الجامع
اســـتراتيجية إلنجـــاز المشـــاريع التـــي ســـتتقدم بهـــا »القـــدس المفتوحـــة« لـ)إيرامســـوس+( 
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ـــليك  ـــة الكاس ـــع جامع ـــراكة م ـــة«، بالش ـــدس المفتوح ـــتضافة »الق ـــا واس ـــام 2017. كم للع
ـــد( المتوقـــع عقـــده  ـــة العامـــة ومجلـــس اإلدارة لمنظمـــة )إي أومي ـــة، اجتماعـــي الهيئ اللبناني

عـــام 2017.

· مجلـــس جامعـــة القـــدس المفتوحـــة: يشـــارك مكتـــب العالقـــات الدوليـــة فـــي مجلـــس 	
الجامعـــة بعضويـــة د. م. عمـــاد الهودلـــي بصفتـــه مســـاعد الرئيـــس لشـــؤون العالقـــات 

الدوليـــة.

· مجلـــس التخطيـــط االســـتراتيجي فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة: يشـــارك مكتـــب 	
ـــات  ـــؤون العالق ـــس لش ـــاعد الرئي ـــة مس ـــط بعضوي ـــس التخطي ـــي مجل ـــة ف ـــات الدولي العالق

الدوليـــة فـــي اللجنـــة التوجيهيـــة العليـــا للتخطيـــط االســـتراتيجي.

االتفاقيات ومذكرات التفاهم. 2

يرتكـــز عمـــل مكتـــب العالقـــات الدوليـــة علـــى ابـــرام االتفاقيـــات مـــع الجهـــات الخارجيـــة بمـــا 
ــا: ــة ومنهـ ــة المختلفـ ــة والتطويريـ ــاطات األكاديميـ ــمل النشـ يشـ

· اتفاقيـــة التعـــاون مـــع جامعـــة تولـــوز جـــون جـــوراس الفرنســـية )UT2J(: الموقعـــة عـــام 	
ـــية  ـــة الفرنس ـــي اللغ ـــي ف ـــص الفرع ـــر التخص ـــروع تطوي ـــل مش ـــي عم ـــة ف 2016 والمختص
عبـــر االنترنـــت )Minor On-Line FLE(، حيـــث قـــام المكتـــب بمتابعـــة إعـــداد مقـــررات 
ـــا  ـــاون م ـــره بالتع ـــة بتطوي ـــت الجامع ـــذي قام ـــية ال ـــة الفرنس ـــي اللغ ـــي ف ـــص الفرع التخص
بيـــن قســـم اللغـــة الفرنســـية فـــي كليـــة اآلداب ومركـــز التعليـــم المفتـــوح فـــي الجامعـــة 

ـــية. ـــوراس الفرنس ـــون ج ـــوز ج ـــة تول ـــن جامع ـــن م ـــراء بيداجوجيي وخب

· ــخ 2015/9/30 	 ــة بتاريـ ــية: الموقعـ ــوف الروسـ ــة تيمبـ ــع جامعـ ــاون مـ ــة التعـ اتفاقيـ
ـــل  ـــن قِبَ ـــرض م ـــرات تُع ـــد محاض ـــمل عق ـــية وتش ـــوف الروس ـــة تيمب ـــة وجامع ـــن الجامع بي
أكاديمييـــن مـــن روســـيا باللغـــة الروســـية وتنظيـــم مســـابقة علميـــة فـــاز فيهـــا طـــالب 
الجامعـــة بمراكـــز ضمـــن العشـــرة األوائـــل فـــي فئـــة العلـــوم والبحـــوث. كمـــا وســـاهم 
ــة  ــي الجامعـ ــياحية فـ ــي اإلدارة السـ ــص فـ ــر تخصـ ــى تطويـ ــراف علـ ــي اإلشـ ــب فـ المكتـ

بالتنســـيق مـــا بيـــن عمادتـــي العلـــوم اإلداريـــة فـــي الجامعتيـــن.

· ـــة 	 ـــان المفتوحـــة: الموقعـــة عـــام 2015 حيـــث شـــملت االتفاقي التعـــاون مـــع جامعـــة الياب
تحضيـــر فيلـــم وثائقـــي لعرضـــه فـــي جامعـــة اليابـــان المفتوحـــة والـــذي تنـــاول الصـــراع 

ـــة. ـــاة التعليمي ـــا الحي ـــا فيه ـــطينيين بم ـــاة الفلس ـــى حي ـــره عل ـــطيني وتأثي الفلس

· التعاون مع مؤسسة آيركس الدولية IREX: الموقعة في شهر أيار عام 2015.	

ـــة 	§ ـــع جامع ـــات م ـــع اتفاقي ـــى توقي ـــة عل ـــات الدولي ـــب العالق ـــل مكت ـــة: يعم ـــات مقبل اتفاقي
أكـــس مرســـاي الفرنســـية Aix Marseille ومكتـــب نائـــب الرئيـــس لشـــؤون قطـــاع غـــزة 

ـــل. ـــي الخلي ـــة ف ـــرع الجامع ـــة وف ـــة التركي ـــق قلع ـــة فري ـــع جامع ـــرى م وأخ

المؤتمرات والنشاطات المحلية والدولية. 3

· المؤتمـــر الدولـــي حـــول »التشـــبيك الجامعـــي: شـــارك مكتـــب العالقـــات الدوليـــة فـــي 	
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المؤتـــر المنعقـــد فـــي 10-2015/11/11 فـــي جامعـــة برليـــن فـــي جمهوريـــة مصـــر 
العربيـــة والـــذي اســـتهدف الفـــرص والتحديـــات التـــي تواجـــه التعليـــم العالـــي بيـــن العالـــم 

ـــة. ـــات األوروبي ـــة والجامع ـــات العربي ـــادي الجامع ـــن اتح ـــم م ـــا« بتنظي ـــي وأوروب العرب
· 	 Third Arab-Euro Conference( ـــي ـــم العال ـــث للتعلي ـــي الثال ـــي األوروب ـــر العرب المؤتم

on Higher Education AECHE 3(: والـــذي عقـــد فـــي رحـــاب جامعـــة برشـــلونة فـــي 
ــرص  ــوان »الفـ ــر بعنـ ــاول المؤتمـ ــار 2016، وتنـ ــن 25-27 أيـ ــرة مـ ــي الفتـ ــبانيا فـ إسـ
والتحديـــات التـــي تواجـــه الجامعـــات العربيـــة واألوروبيـــة فـــي تحقيـــق رســـالتها 

ــة«. المجتمعيـ
استقبال الوفود الخارجية:. 4

· ــي 	 ــة فـ ــدوة أدبيـ ــد نـ ــو( وعقـ ــو روبيـ ــو غاليانـ ــباني )مارثيليانـ ــي االسـ ــتقبال الروائـ إسـ
الجامعـــة بالتعـــاون مـــع اللجنـــة الوطنيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم، وذلـــك بتاريـــخ 

ــة. ــي الجامعـ ــن فـ ــن المعنييـ ــن األكاديمييـ ــر مـ ــدد كبيـ ــا عـ 2016/4/6، حضرهـ
· إســـتقبال ســـمو األميـــرة دينـــا مرعـــد فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة وذلـــك لتوقيـــع 	

اتفاقيـــة اشـــتراك فـــي برنامـــج رعايـــة لتغطيـــة عـــالج الســـرطان بتاريـــخ 2016/4/3، 
وذلـــك بالتنســـيق مـــع ســـفارة المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية فـــي رام اهلل.

· ـــة فـــي 	 ـــة اإللكتروني ـــاح المكتب ـــخ 2016/9/20 للجامعـــة الفتت ـــي بتاري ـــد كويت إســـتقبال وف
ـــي موَلهـــا. ـــة مســـقط الت كلي

· إســـتقبال رســـمي فـــي الجامعـــة لعـــدد مـــن الســـفراء األجانـــب العامليـــن فـــي دولـــة 	
ـــفيرة  ـــي والس ـــفير الفنزويل ـــي، الس ـــفير الترك ـــيكي، الس ـــفير المكس ـــم: الس ـــطين وه فلس

البولنديـــة.
المنح الدراسية:. 5

ـــي  ـــي وإداري ـــية ألكاديمي ـــح الدراس ـــن المن ـــدد م ـــر ع ـــى توفي ـــة عل ـــات الدولي ـــب العالق ـــل مكت عم
ـــا: ـــواء أهمه ـــدٍّ س ـــى ح ـــة عل ـــة الجامع وطلب

· منح تدريبية من مؤسسة IREX الدولية.	
· ــا: 	 ــددة منهـ ــاالت متعـ ــي مجـ ــيكية فـ ــة المكسـ ــن الحكومـ ــة مـ ــية مقدمـ ــح دراسـ منـ

ـــج  ـــوس، وبرام ـــة البكالوري ـــرج لطلب ـــاث التخ ـــوراه، أبح ـــتير ودكت ـــا؛ ماجس ـــات العلي الدراس
التبـــادل الطالبـــي. 

· منح دراسية في أذربيجان.	
· ـــتوى 	 ـــى مس ـــا عل ـــي تركي ـــة ف ـــط التقني ـــرق األوس ـــة الش ـــي جامع ـــة ف ـــادل الطلب ـــة تب منح

ـــس. ـــموس بل ـــج إيراس ـــن برنام ـــتير ضم ـــوس والماجس البكالوري
بنود أخرى:. 6

· ـــي 	 ـــم ف ـــرات التفاه ـــاون ومذك ـــات التع ـــرام اتفاقي ـــل إب ـــراء عم ـــداد إج ـــي إع ـــاركة ف المش
جامعـــة القـــدس المفتوحـــة.
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· ـــة 	 ـــة الخاصـــة إلعـــداد إجـــراء عمـــل إدارة محتـــوى الصفحـــة اإللكتروني المشـــاركة فـــي اللجن
الخاصـــة بالجامعـــة.

· تنظيـــم يـــوم تعريفـــي فـــي حـــرم جامعـــة القـــدس المفتوحـــة فـــي مدينـــة القـــدس/ 	
ـــة،  ـــدة االمريكي ـــات المتح ـــي الوالي ـــة ف ـــرص الدراس ـــاول ف ـــه تن ـــن خالل ـــم م ـــة، يت الصوان

وذلـــك بتاريـــخ 19 نيســـان 2016.
· تنظيـــم اجتمـــاع يجمـــع عمـــداء الكليـــات المعنيـــة فـــي الجامعـــة مـــع كل مـــن الدكتـــور 	

 ،)EnviroMed( ـــية ـــط الفرنس ـــة المتوس ـــة بيئ ـــس مؤسس ـــدي/ رئي ـــه حمي ـــد أوليفيي محم
ـــخ 2016/5/22  ـــية، بتاري ـــه الفرنس ـــارن الفالي ـــة م ـــن جامع ـــول دوران م ـــان ب ـــور ج والدكت
ـــي  ـــاء ف ـــص جيوفيزي ـــاٍل وتخص ـــوم ع ـــرح دبل ـــم مقت ـــى تقدي ـــل عل ـــل العم ـــن أج ـــك م وذل

ـــتدامة. ـــة المس ـــة والتنمي الجيوبيئي
· ــن 	 ــدراء والموظفيـ ــن المـ ــدد مـ ــزا( لعـ ــول )فيـ ــيرة دخـ ــى تأشـ ــول علـ ــهيل الحصـ تسـ

ـــاص  ـــي الخ ـــادل الطالب ـــج التب ـــن برنام ـــة ضم ـــن الطلب ـــدد م ـــة وع ـــي الجامع ـــن ف العاملي
ــي. ــموس(+ الوطنـ ــج )إيراسـ ببرنامـ

· التواصـــل مـــع المراكـــز الثقافيـــة األجنبيـــة بهـــدف توفيـــر عـــدد مـــن المطبوعـــات الحديثـــة 	
ــام فيقـــوم  ــة، وَكُكل عـ ــية واالنجليزيـ ــة كالفرنسـ ــات األجنبيـ ــال تدريـــس اللغـ فـــي مجـ
مكتـــب مســـاعد الرئيـــس لشـــؤون العالقـــات الدوليـــة بتزويـــد مكتبـــات فـــروع الضفـــة 
ـــين  ـــدرات المدرِّس ـــر ق ـــا تطوي ـــع هدفه ـــن مواضي ـــي تتضم ـــات الت ـــن المطبوع ـــدد م بع

فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة.
· ـــل 	 ـــوج اليوبي ـــر )ف ـــع عش ـــوج التاس ـــج الف ـــالت تخري ـــة لحف ـــس الجامع ـــي مجل ـــاركة ف المش

ـــف 2016. ـــي صي ـــي( ف الفض
· ـــي: 	 ـــي وه ـــا الوطن ـــة بيومه ـــدول األجنبي ـــض ال ـــاالت بع ـــن احتف ـــدد م ـــي ع ـــاركة ف المش

فرنســـا، فنزويـــال، المكســـيك، بولنـــدا.
· ـــرة 	 ـــل دائ ـــو فص ـــوده ه ـــم بن ـــة أه ـــات العام ـــرة العالق ـــة دائ ـــد لهيكلي ـــور جدي ـــع تص وض

ـــة. ـــات العام ـــرة العالق ـــن دائ ـــالم ع اإلع
· الجتمـــاع الـــدوري مـــع منســـقي العالقـــات العامـــة والدوليـــة فـــي فـــروع الجامعـــة المختلفـــة، 	

والتنســـيق المســـتمر معهـــم فيمـــا يخـــص النشـــاطات الدوليـــة التـــي تخـــص الفـــروع، 
ـــنوي. ـــم الس ـــي تقييمه ـــة ف ـــات العام ـــرة العالق ـــرة دائ ـــاركة مدي ومش

2 .  Human Resources الموارد البشرية
لمحة 

ـــة  ـــة واألكاديمي ـــاءات اإلداري ـــتقطاب الكف ـــى اس ـــام 1990 إل ـــي الع ـــأتها ف ـــذ نش ـــة من ـــعت الجامع س
مـــن أجـــل الوصـــول الـــى أهدافهـــا المرجـــوة. فبـــدأت عملهـــا بأربعـــة موظفيـــن تولـــوا مهمـــة 
التأســـيس ووضـــع الجامعـــة علـــى الطريـــق الصحيـــح إلـــى أن وصلـــت اليـــوم الـــى حوالـــي 1550 

ـــة. ـــا اإلداري ـــا ووحداته ـــف فروعه ـــي مختل ـــرغ ف ـــر متف ـــرغ و 1700 غي ـــف متف موظ
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ـــي  ـــة ف ـــرة متخصص ـــود دائ ـــن وج ـــد م ـــن، كان ال ب ـــن العاملي ـــم م ـــم الضخ ـــذا الطاق ـــة ه ولمتابع
ـــدأ  ـــي يب ـــرة الت ـــي الدائ ـــجيل ه ـــول والتس ـــرة القب ـــت دائ ـــإن كان ـــة، ف ـــم كاف ـــي بأموره ـــة تعن الجامع
منهـــا الطالـــب وينتهـــي إليهـــا، فدائـــرة المـــوارد البشـــرية هـــي الدائـــرة التـــي يبـــدأ منهـــا الموظـــف 

ـــا. ـــي إليه وينته

ــًا لنائـــب  ــا تحـــت مســـمى دائـــرة شـــؤون الموظفيـــن وهـــي تتبـــع إداريـ بـــدأت الدائـــرة عملهـ
ــام  ــاد المهـ ــة، وازديـ ــي الجامعـ ــن فـ ــداد العامليـ ــاد أعـ ــة، إال أن ازديـ ــؤون اإلداريـ الرئيـــس للشـ
الموكلـــة للدائـــرة، وتماشـــيا مـــع سياســـات الجـــودة، جـــرى تعديـــل مســـماها فـــي العـــام 2007 

مـــن دائـــرة شـــؤون الموظفيـــن إلـــى دائـــرة المـــوارد البشـــرية.

هيكلية الدائرة
ــة،  ــؤون اإلداريـ ــة نائـــب الرئيـــس للشـ ــة الجامعـ ــًا لهيكليـ ــرية وفقـ ــوارد البشـ ــرة المـ ــع دائـ تتبـ
وقـــد خُصصـــت وحـــدات وأقســـام إلدارة شـــؤون الموظفيـــن والتوظيـــف فـــي الرئاســـة وأقســـام 
ـــب،  ـــة بالروات ـــدات خاص ـــرة وح ـــي الدائ ـــت ف ـــا خصص ـــة، كم ـــروع الجامع ـــي ف ـــن ف ـــؤون الموظفي ش

والتأمينـــات.

أما عن الخدمات التي تقدمها الدائرة فيمكن اختصارها بما يلي:

المشـــاركة فـــي أعمـــال لجـــان التوظيـــف وإجـــراء االختبـــارات الالزمـــة للمرشـــحين وإعـــداد . 1
ــة.  ــات الالزمـ التوصيـ

ــق . 2 ــع الوثائـ ــتيفاء جميـ ــن اسـ ــق مـ ــدد والتحقـ ــن الجـ ــن الموظفيـ ــراءات تعييـ ــتكمال إجـ اسـ
والمســـتندات المطلوبـــة. 

انجـــاز اإلجـــراءات المتعلقـــة بالترقيـــات، والزيـــادات الســـنوية والتشـــجيعية، واإلجـــازات بمختلـــف . 3
ـــرات  ـــع التغيي ـــد جمي ـــل ورص ـــة، والنق ـــزاءات التأديبي ـــة، والج ـــة الخدم ـــراءات نهاي ـــا، وإج أنواعه

ـــا.  ـــرارات المعمـــول به ـــات والق ـــة والتعليم ـــق األنظم ـــن وف ـــة بوضـــع الموظفي المتعلق

المتابعـــة مـــع مســـؤولي شـــؤون الموظفيـــن فـــي فـــروع الجامعـــة المختلفـــة والدوائـــر والمراكـــز . 4
ـــن  ـــد م ـــن والتأك ـــؤون الموظفي ـــة بش ـــرارات الخاص ـــات والق ـــة والتعليم ـــق األنظم ـــأن تطبي بش

ـــة المجـــاالت واألمـــور المتعلقـــة بهـــا.  دقـــة اإلجـــراءات المتبعـــة فـــي كاف

ـــدف . 5 ـــرية به ـــوارد البش ـــر اإلداري للم ـــة بالتطوي ـــات المتعلق ـــطة والفعالي ـــى األنش ـــراف عل اإلش
ـــن.  ـــة الموظفي ـــة وإنتاجي ـــادة فعالي ـــى لزي ـــرق المثل ـــى الط ـــرف عل التع

ـــات . 6 ـــع المعلومـــات واإلجـــراءات المتعلقـــة بالموظفيـــن كالترقي تســـجيل وتوثيـــق وتحديـــث جمي
ـــاب وإنهـــاء الخدمـــة.  ـــم األداء والحضـــور واالنصـــراف والغي وتقيي

متابعـــة جميـــع األعمـــال المتعلقـــة بـــإدارة التأميـــن الصحـــي لجميـــع الموظفيـــن العامليـــن . 7
فـــي الجامعـــة. 

تطبيق نظام مراقبة الدوام والتحقق من التزام الموظفين بأوقات الدوام الرسمي. . 8
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متابعة اإلجراءات المتعلقة بنظام اإلجازات المرضية والسنوية. . 9

ـــن . 10 ـــرأ م ـــي تط ـــرات الت ـــع التغيي ـــة جمي ـــن ومتابع ـــب الموظفي ـــوفات روات ـــة كش ـــداد ومراجع إع
ـــف.  ـــتحقات كل موظ ـــات ومس ـــالوات واقتطاع ع

مراجعة أدلة العمل وصحف تقويم األداء وتقديم التوصيات لتحديثها. . 11

ـــم . 12 ـــات لتنظي ـــجالت والملف ـــاظ بالس ـــرية واالحتف ـــوارد البش ـــة إلدارة الم ـــاذج الالزم ـــر النم تطوي
ـــرة.  ـــال الدائ ـــير أعم س

ــال . 13 ــطة وأعمـ ــنوية ألنشـ ــة والسـ ــة الدوريـ ــداول اإلحصائيـ ــات والجـ ــر والبيانـ ــداد التقاريـ إعـ
ــا.  ــة بهـ ــراءات المتعلقـ ــاز اإلجـ ــرة وانجـ الدائـ

تطبيـــق نظـــام إدارة الجـــودة مـــن خـــالل قيـــاس األداء والتدقيـــق علـــى تطبيـــق إجـــراءات العمـــل . 14
الخاصـــة بالوحـــدات اإلداريـــة المختلفـــة واإلشـــراف علـــى تنفيـــذ اإلجـــراءات التصحيحيـــة. 

تعتمـــد دائـــرة المـــوارد البشـــرية الـــكادر الموحـــد للجامعـــات الفلســـطينية المعمـــول بـــه ســـنة 
1998 وتعديالتـــه الصـــادرة عـــام 2008 ومـــا تبعهـــا مـــن تعديـــالت اتفـــق  عليهـــا مـــع نقابـــة 
ــة  ــي الجامعـ ــن فـ ــب العامليـ ــلم رواتـ ــد سـ ــي تحديـ ــاس فـ ــام 2016 كأسـ ــة العـ ــن بدايـ العامليـ
ـــددة  ـــكام مح ـــع ألح ـــة تخض ـــود خاص ـــات بعق ـــن التعيين ـــدد م ـــود ع ـــى وج ـــة إل ـــآت. باالضاف والمكاف

ينـــص بهـــا فـــي العقـــد.

خطة الدائرة ومنجزاتها في تنمية قدرات العاملين:
ـــأول ســـيعود  ـــه أواًل ب ـــب الموظـــف وتأهيل ـــإن تدري ـــذا ف ـــي عامليهـــا، ل ـــة يكمـــن ف ـــال الجامع رأس م
ـــر  ـــب والتطوي ـــم للتدري ـــتحداث قس ـــه الس ـــاك توج ـــإن هن ـــذا ف ـــرا، ل ـــة اوال وآخ ـــى الجامع ـــع عل بالنف
ـــإن  ـــك، ف ـــى ذل ـــة إل ـــم. باالضاف ـــا الحتياجاته ـــن وفق ـــب للعاملي ـــر وإدارة التدري ـــه توفي ـــون مهام تك
الدائـــرة تســـعى بشـــكل جـــاد لحوســـبة أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن العمـــل اإلداري الخـــاص بهـــا، بحيـــث 
يتـــم عكـــس النمـــاذج الورقيـــة المعمـــول بهـــا إلـــى نمـــاذج إلكترونيـــة مـــن خـــالل البوابـــة اإلداريـــة. 
مـــع رفـــد النظـــام المحوســـب الخـــاص بالدائـــرة بمجموعـــة مـــن التقاريـــر والشاشـــات التـــي تســـاهم 

ـــة. ـــع الوحـــدات اإلداري ـــي جمي ـــرة ف ـــة لعمـــل الدائ ـــر إدارة شـــاملة ومؤتمت ـــي توفي ف

أما عن المنجزات خالل العام األكاديمي المنصرم فيمكن تلخيصها بما يلي:

ـــي 	  ـــث نظام ـــا بتحدي ـــى رغبتن ـــاء عل ـــاالت وبن ـــات واالتص ـــا المعلوم ـــز تكنولوجي ـــام مرك ـــد ق فق
شـــؤون الموظفيـــن والرواتـــب المحوســـبين، وإطـــالق نســـخة جديـــدة منهمـــا تعمـــل فـــي 

بيئـــة الويـــب، هدفهـــا تســـريع العمـــل وتحســـين خدمـــات النظـــام.

ـــي 	  ـــن ف ـــنوي للعاملي ـــم الس ـــاذج التقوي ـــر نم ـــو تطوي ـــا نح ـــا لرؤيتن ـــياق، ووفق ـــس الس ـــي نف وف
ـــة التدريـــس وحوســـبته  ـــم اعضـــاء هيئ ـــر نمـــوذج تقوي ـــل وتطوي ـــم تعدي ـــد أن ت ـــة، وبع الجامع
ــة  ــات ذات العالقـ ــع الجهـ ــاون مـ ــام وبالتعـ ــذا العـ ــا هـ ــام 2015، قمنـ ــي العـ ــا فـ إلكترونيـ
ـــل إداري  ـــن بعم ـــن المكلفي ـــن األكاديميي ـــة بالعاملي ـــنوي الخاص ـــم الس ـــاذج التقوي ـــر نم بتطوي
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ــر التقويـــم المعتمـــدة. وجـــرى  واالدارييـــن وموظفـــي الخدمـــات، لتتـــواءم وأســـس ومعاييـ
العمـــل بهـــم خـــالل مرحلـــة التقويـــم الســـنوي بسالســـة ونجـــاح.

ـــي 	  ـــوذج إاللكترون ـــاد النم ـــرى اعتم ـــتريات، ج ـــوازم والمش ـــرة الل ـــع دائ ـــاون م ـــالل التع ـــن خ م
المحوســـب لطلـــب اللـــوازم ضمـــن الخدمـــات التـــي تقدمهـــا البوابـــة اإلداريـــة فـــي جميـــع 

وحـــدات الجامعـــة اإلداريـــة بالضفـــة والقـــدس.

قمنـــا وبالتعـــاون مـــع دائـــرة الجـــودة باعتمـــاد اجـــراءي عمـــل مـــن إجـــراءات عمـــل الدائـــرة التـــي 	 
خطـــت لتوثيقهـــا واعتمادهـــا وهمـــا: إجـــراء انهـــاء خدمـــات الموظفيـــن، وإجـــراء إدارة ومتابعـــة 

إجـــازات الموظفيـــن. والعمـــل جـــاٍر علـــى اعتمـــاد مجموعـــة اخـــرى مـــن هـــذه اإلجـــراءات.

ـــع 	  ـــع م ـــة الموق ـــاق إدارة الجامع ـــذ اتف ـــد جـــرى تنفي ـــب والمعاشـــات، فق ـــد الروات ـــى صعي ـــا عل أم
ـــى الراتـــب  ـــخ 2016/2/8 والقاضـــي باضافـــة غـــالء المعيشـــة الســـابق ال ـــن بتاري ـــة العاملي نقاب
األساســـي ورفـــع العـــالوة االجتماعيـــة وصـــرف عـــالوة راتـــب بمقـــدار %15 موزعـــة علـــى خمـــس 
ـــة  ـــن بداي ـــي م ـــر رجع ـــهر آب بأث ـــي ش ـــة %1.41 ف ـــالء معيش ـــرف غ ـــن ص ـــك ع ـــنوات. ناهي س

ـــة. ـــات العمل ـــرف فروق ـــتمرار ص ـــام 2016، واس الع

وبعـــد توقيـــع الجامعـــة التفاقيـــة اشـــتراك موظفيهـــا فـــي صنـــدوق التقاعـــد الفلســـطيني، 	 
ـــدوق  ـــذا الصن ـــي ه ـــن ف ـــتراكات الموظفي ـــاع اش ـــدء باقتط ـــم الب ـــار 2016، ت ـــن أي ـــارا م واعتب
ـــدوق  ـــي صن ـــتركين ف ـــدد المش ـــغ ع ـــث بل ـــة، حي ـــود االتفاقي ـــذا لبن ـــم تنفي ـــالل رواتبه ـــن خ م
التقاعـــد 944 موظفـــا مـــن أصـــل 1547 موظفـــا )هـــم عـــدد العامليـــن الكلـــي( مـــا بيـــن 

الضفـــة وقطـــاع غـــزة.

ـــد الحســـن لعـــالج الســـرطان، فقـــد جـــرى حســـم 	  عمـــاًل بقـــرار ادارة الجامعـــة التبـــرع لمركـــز خال
ـــح  ـــغ لصال ـــن خـــالل شـــهر آذار الماضـــي، وحـــول المبل ـــع الموظفي ـــب جمي ـــوم عمـــل مـــن روات ي

ـــة. ـــرة المالي المركـــز مـــن خـــالل الدائ

بعـــد توقيـــع الجامعـــة التفاقيتهـــا مـــع مركـــز االمـــل لعـــالج الســـرطان فـــي األردن، جـــرى حســـم 	 
اشـــتراكات الموظفيـــن الذيـــن رغبـــوا باالشـــتراك فـــي برنامـــج رعايـــة للعـــالج مـــن مـــرض 
الســـرطان – عافانـــا اهلل واياكـــم- اعتبـــارا مـــن تشـــرين األول الماضـــي، بعـــد جمـــع نمـــاذج 

ـــول. ـــب األص ـــفتها حس ـــتركين وأرش المش

سياسة التوظيف:

ـــه آليـــات  ـــا وبالتعـــاون مـــع دائـــرة الجـــودة بوضـــع اجـــراء عمـــل تحـــدد مـــن خالل تقـــوم الدائـــرة حالي
ـــاذج  ـــة بالنم ـــة مدعوم ـــة ومدروس ـــوات واضح ـــالل خط ـــن خ ـــة م ـــي الجامع ـــاته ف ـــف وسياس التوظي

ـــة. ذات العالق

ـــع إعطـــاء  ـــي المـــكان المناســـب م ـــف الشـــخص المناســـب ف ـــي توظي ـــة ف ـــذ البداي  وهـــي تســـعى من
فـــرص متســـاوية للجنســـين وذوي االحتياجـــات الخاصـــة.
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ـــنه  ـــن للس ـــن واألكاديميي ـــن اإلداريي ـــداد الموظفي ـــن أع ـــات ع ـــي )6(: إحصائي ـــكل البيان الش
ـــة  الحالي
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الشكل البياني )7(: توزيع اعضاء هيئة التدريس في الجامعة حسب الرتبة األكاديمية

 

Physical Resources الموارد المادية  .3

دائرة اللوازم والمشتريات
لمحة عن الدائرة: 

تتبــع الدائــرة لنائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة ويكــون مديــر دائــرة اللــوازم والمشــتريات مســؤواًل 
ــر  ــق ودوائ ــع مناط ــي جمي ــة ف ــدة ذات العالق ــات المعتم ــة والتعليم ــق االنظم ــن تطبي ــه ع أمام

الجامعــة.

وتختــص هــذه الدائــرة بتوفيــر احتياجــات ومتطلبــات الجامعــة مــن اللــوازم بمــا فــي ذلــك القيــام 
ــا،  ــن عليه ــا والتأمي ــا وتخزينه ــليمها وترميزه ــلمها وتس ــا وتس ــوازم وتدقيقه ــص الل ــال فح بأعم
وتوفيــر االتصــال بالمورديــن وتنظيــم طلبــات الشــراء، وكذلــك اإلســهام في اعمــال لجنــة العطاءات 
ــة  ــن االنظم ــام اللــوازم والمشــتريات وغيرهــا م ــًا الحــكام نظ ــة وفق ــان الفرعي ــة واللج المركزي

والتعليمــات والقــرارات ذات العالقــة المعمــول بهــا فــي الجامعــة.

كما أنها تشتمل على األقسام التالية:

- قسم اللوازم.

- قسم العطاءات والمشتريات.

- قسم المستودعات.

- قسم الصيانة.
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اآللية المتبعة في طرح العطاءات:

العطاءات المركزية:

يتم عمل عطاءين مركزيين في كل عام دراسي.

يتســلم مديــر دائــرة اللــوازم والمشــتريات كتــاب االحتياجــات الموقــع مــن أ.د رئيــس الجامعــة 	 
يُطلــب فيــه تزويــد الدائــرة بجميــع احتياجــات وحــدات الجامعــة اإلداريــة مــن أثــاث، أجهــزة، 
ــدات  ــع وح ــى جمي ــه عل ــوم بتعميم ــم يق ــن ث ــخ وم ــررات، .... إلـ ــتهلكات، مق ــات، مس ماكن
الجامعــة اإلداريــة لتزويــده بجميــع االحتياجــات وذلــك مرتيــن فــي الســنة فــي بدايــة شــهري 

)كانــون الثانــي، حزيــران( مــن كل عــام.
يتســلم رئيــس قســم المشــتريات والعطــاءات احتياجــات جميــع وحــدات الجامعــة اإلداريــة مــن 	 

خــالل نمــوذج طلبيــة صــادرة/ واردة مــن خــالل نظــام متابعــة اللــوازم المشــتريات المحوســب   
وذلــك قبــل أســبوعين مــن التاريــخ الــذي يحــدده مديــر دائــرة اللــوازم والمشــتريات.

يقــوم رئيــس قســم المشــتريات والعطــاءات بطباعــة الســجل التجميعــي الحتياجــات وحــدات 	 
ــوازم فــي جميــع  ــاء الل الجامعــة اإلداريــة المحوســب ومراجعتــه ومناقشــة رؤســاء أقســام/ أمن
ــن  ــة وم ــر الضروري ــات غي ــاء االحتياج ــة وإلغ ــات الفعلي ــة باالحتياج ــة اإلداري ــدات الجامع وح
ثــم يرفعــه إلــى مديــر دائــرة اللــوازم والمشــتريات للمراجعــة والمتابعــة معــه للوصــول إلــى 

ــة. ــة فــي الضفــة الغربي ــع وحــدات الجامعــة اإلداري ــة مــن احتياجــات جمي النســخة النهائي
ــة 	  ــة بدراس ــاءات المركزي ــة العط ــالل لجن ــن خ ــتريات وم ــوازم والمش ــرة الل ــر دائ ــوم مدي يق

جميــع االحتياجــات الفعليــة لجميــع وحــدات الجامعــة اإلداريــة والوصــول إلــى النســخة النهائيــة 
مــن هــذه االحتياجــات.

ــة 	  ــوازم والمشــتريات بإرســال الســجل التجميعــي الحتياجــات وحــدات الجامع ــر الل ــوم مدي يق
اإلداريــة إلــى نائــب الرئيــس للشــؤون الماليــة لدراســة ومقارنــة مــدى توافــق تكلفــة العطــاء، 

ومقارنــة االحتياجــات بالموازنــة العامــة.
بعــد رد الدائــرة الماليــة يقــوم مديــر دائــرة اللــوازم والمشــتريات بإرســال الســجل التجميعــي 	 

الحتياجــات وحــدات الجامعــة اإلداريــة إلــى جميــع أعضــاء لجنــة العطــاءات المركزيــة.
ــي 	  ــوازم والمشــتريات بإرســال نســخة مــن نمــوذج االحتياجــات النهائ ــرة الل ــر دائ يقــوم مدي

ــى أ.د رئيــس الجامعــة لالطــالع . ــة إل ــة المختلف ــة اإلداري ــع وحــدات الجامع لجمي
يتــم اجتمــاع لجنــة العطــاءات المركزيــة إلقــرار تنزيــل العطــاء/ العطــاءات فــي الصحــف المحلية 	 

وتحديــد شــروط ومعاييــر بيــع العطــاء ومــن ثــم يتــم تنزيــل إعــالن مــن خــالل ثــالث صحــف 
لثالثــة أيــام باللغــة العربيــة عــن العطــاءات المركزيــة، وذلــك حســب األصــول.

يتــم بيــع العطــاءات فــي مقــرات رئاســة الجامعــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حســب مــا 	 
تقتضيــه الحاجــة حيــث يتــم تقديــر ســعر بيــع ُكراســة العطــاء وآليــة بيعهــا.

ــزام 	  ــم االلت ــى أن يت ــة عل ــاءات المركزي ــدوق العط ــي صن ــا ف ــاءات وحفظه ــتالم العط ــم اس يت
ــة. ــة العطــاءات المركزي ــل لجن ــم وضعهــا مــن قب ــي ت بشــروط العطــاء الت

يتــم اجتمــاع لجنــة العطــاءات المركزيــة فــي مقــر رئاســة الجامعــة، علــى أن يتــم فتــح ُكراســات 	 
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ــم  ــث يت ــًا، حي ــًا وإداري ــًا ومالي ــتها فني ــا ودراس ــم توقيعه ــن ث ــول وم ــب األص ــاءات حس العط
ــا يخــص عطــاءات وحــدات  ــزة فيم ــة لشــؤون قطــاع غ ــة العطــاءات الفرعي ــع لجن التنســيق م

الجامعــة اإلداريــة لقطــاع غــزة.
ــول 	  ــب األص ــة حس ــرار باإلحال ــاء واإلق ــغ عط ــف تفري ــوذج كش ــي نم ــاءات ف ــغ العط ــم تفري يت

ويوقــع مــن قبــل رئيــس لجنــة العطــاءات المركزيــة )رئيــس الجامعــة( وأعضــاء اللجنــة، ومــن 
ــوازم والمشــتريات للمتابعــة. ثــم يحــول إلــى مديــر دائــرة الل

آلية إدارة المخزون والمستودعات:

االستالم واإلدخال في المستودع المركزي.. 1

يتم استالم المشتريات بموجب قرار اإلحالة من خالل:. 2

فاتورة الشراء أو اإلرسالية.	 

وجود تبرعات أو منح خارجية للجامعة بعد أخذ الموافقات من رئاسة الجامعة.	 

سند إخراج من وحدة إدارية أخرى.	 

فــي تاريــخ اســتالم المشــتريات الموضــح حســب )قــرار اإلحالــة/ فاتــورة الشــراء( يقــوم أميــن . 3
المســتودع المركــزي باســتالم جميــع المشــتريات باالشــتراك مــن خــالل لجنــة االســتالم 

ــة. المركزي

ــي مركــزي بالمشــتريات حســب . 4 ــة نمــوذج اســتالم فن ــة بتعبئ ــة االســتالم المركزي تقــوم لجن
قــرار اإلحالة/فاتــورة الشــراء وفــي حــال كانــت بعــض المشــتريات غيــر متوافقــة مــع المواصفات 
المطلوبــة يتــم توضيــح ذلــك علــى نمــوذج االســتالم الفنــي وتوقيــع لجنــة االســتالم المركزيــة 
ــى المــورد بموجــب  ــر المتوافقــة مــع المواصفــات المطلوبــة إل ــاف غي ومــن ثــم إرجــاع االصن

كتــاب رســمي.

أمــا فــي حــال كانــت جميــع المشــتريات متوافقــة مــع المواصفــات المبينــة فــي كتــاب/ كتــب . 5
اإلحالــة يقــوم أميــن المســتودع المركــزي بتعبئــة ســند إدخــال مــن خــالل النظــام المحوســب.

ــوع . 6 ــات والن ــن المســتودع المركــزي بتصنيــف المــواد المــوردة والتأكــد مــن الكمي يقــوم امي
وصالحيــات المــواد مثــل األحبــار وعــدم تخزينهــا لفتــرة طويلــة وترتيبهــا فــي المســتودعات 
بحيــث يســهل الوصــول للصنــف بســرعة  ووضــع األصنــاف علــى مشــاتيح وعــدم رفعهــا للســقف 
وتــرك مســافات بينهــا ومــن ثــم يقــوم أميــن المســتودع المركــزي بإرســال نمــوذج االســتالم 
ــخة  ــاظ بنس ــد االحتف ــة بع ــب اإلحال ــاليات وكت ــال واإلرس ــندات اإلدخ ــع س ــزي م ــي المرك الفن
ــراض  ــة ألغ ــق والمتابع ــة والتدقي ــة للمراجع ــتودعات المركزي ــم المس ــس قس ــى رئي ــا إل منه

تقييــم المورديــن وتحويلهــا للدائــرة الماليــة.
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Financial Resources  4. الموارد المالية

الدائرة المالية
لمحة عن الدائرة:

ـــي تعتمـــد عليهـــا إدارة الجامعـــة  ـــة الت ـــة فـــي الجامعـــة احـــد المرتكـــزات الثالث تعـــد الشـــؤون المالي
ـــي  ـــل المال ـــي إدارة العم ـــه ف ـــذي تؤدي ـــم ال ـــدور المه ـــالل ال ـــن خ ـــك م ـــا وذل ـــق أهدافه ـــي تحقي ف
ـــال  ـــكل فع ـــهم بش ـــذي أس ـــر ال ـــي األم ـــتقرارها المال ـــا واس ـــى مقدراته ـــاظ عل ـــة والحف ـــي الجامع ف

ـــي. ـــي واإلقليم ـــتويين المحل ـــى المس ـــا عل ـــة وازدهاره ـــور الجامع ـــي تط ف

تعريف بالدائرة:

ـــا  ـــؤولية إدارة أمواله ـــى مس ـــذي يتول ـــة ال ـــام الجامع ـــن نظ ـــام م ـــي واله ـــزء األساس ـــك الج ـــي ذل ه
ـــا  ـــة طبق ـــور المالي ـــة باألم ـــراءات الخاص ـــالت واإلج ـــالمة المعام ـــن س ـــد م ـــا والتأك ـــاظ عليه و الحف

ـــا. ـــارف عليه ـــبية المتع ـــر المحاس ـــع المعايي ـــق م ـــا يتواف ـــا وبم ـــا وقوانينه ألنظمته

المهمات:

إثبـــات وقيـــد العمليـــات الماليـــة بالســـجالت المحاســـبية وفقـــا لألصـــول والمبـــادئ . 1
المحاســـبية المتعـــارف عليهـــا.

الحفاظ على الموارد المالية للجامعة وأصولها وحسن إدارتها .. 2
ـــى . 3 ـــرار عل ـــي الق ـــاعدة صانع ـــب لمس ـــت المناس ـــة وبالوق ـــة الدقيق ـــات المالي ـــر المعلوم توفي

ـــبة. ـــرارات المناس ـــاذ الق اتخ
إعداد الموازنات السنوية وبالتعاون مع الدوائر األخرى.. 4
إعداد التقارير والقوائم المالية والحسابات الختامية الالزمة. . 5

سياسة الترشيد في الجامعة:
قامت لجنة في الجامعة بدراسة العجز وخرجت بالتوصيات التالية وتطبيقها:

أواًل: فـــرق العملـــة المدفـــوع للعامليـــن فـــي الجامعـــة: تقـــرر وقـــف صـــرف بـــدل فـــرق العملـــة 
ـــة  ـــك مـــن بداي ـــات وذل ـــود الخاصـــة والمياومـــة والمراقب ـــن والعق ـــر المتفرغي ـــا للمشـــرفين غي نهائي

الفصـــل الصيفـــي 2012.

ثانيًا: بدل المواصالت ألعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين واإلداريين.

ثالثـــًا: المراقبـــات لغيـــر المتفرغيـــن: تمـــت مناقشـــة هـــذا االقتـــراح بحيـــث يطلـــب مـــن أعضـــاء 
ـــاء علـــى عـــدد  هيئـــة التدريـــس غيـــر المتفرغيـــن مراقبـــات علـــى االمتحانـــات النصفيـــة والنهائيـــة بن
ـــي  ـــد الفصل ـــن العق ـــدرج ضم ـــى أن ت ـــرغ عل ـــر المتف ـــرف غي ـــها المش ـــوم بتدريس ـــي يق ـــعب الت الش
ـــى النحـــو  ـــة كل فصـــل دراســـي ويكـــون عل ـــة التدريـــس بتوقيعـــه فـــي بداي ـــذي يقـــوم عضـــو هيئ ال

ـــي: اآلت
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جدول )44(: توزيع المراقبات

عدد المراقبات المطلوبةعدد الشعب
2-11
4-32
6-53

رابعًا: زيادة عددالطلبة في الشعبة الواحدة  تم االتفاق على رفع التوصيات التالية 

ـــا  . 1 ـــح 42 طالب ـــا لتصب ـــن 35 طالب ـــة م ـــواد النظري ـــعبة الم ـــي ش ـــة ف ـــدد الطلب ـــادة ع زي
ـــى. ـــد أقص كح

ـــا  . 2 ـــح 30 طالب ـــا لتصب ـــن 24 طالب ـــة م ـــواد العلمي ـــعبة الم ـــي ش ـــة ف ـــدد الطلب ـــادة ع زي
ـــى. ـــد أقص كح

ـــي مـــن 15 . 3 ـــب الميدان ـــة والتدري ـــة العملي ـــواد التربي ـــي شـــعب م ـــة ف ـــادة عـــدد الطلب زي
ـــا كحـــد اقصـــى. ـــح 20 طالب ـــا لتصب طالب

ــًا: المقـــررات المكتبيـــة ورســـم االمتحـــان االســـتكمالي تقـــدم د. جمـــال إبراهيـــم بهـــذا  خامسـ
المقتـــرح )اســـتثنائي للخريجيـــن( حيـــث تبيـــن بعـــد دراســـة وضـــع الشـــعب المكتبيـــة خـــالل الفصـــل 
ـــي  ـــار ف ـــر مـــن 120000 دين ـــدر بأكث ـــي ق ـــام الجامعـــي 2010/2009 وجـــود عجـــز مال األول مـــن الع
ـــف  ـــع تكالي ـــة بدف ـــوم الجامع ـــث تق ـــن، حي ـــعب للخريجي ـــذه الش ـــح ه ـــن فت ـــج ع ـــل نات ـــك الفص ذل
اإلشـــراف علـــى الطلبـــة وإعـــداد االمتحانـــات الخاصـــة بهـــا وغيرهـــا مقابـــل إيـــرادات التكفـــي 
لتغطيـــة هـــذه النفقـــات، وعليـــه فقـــد تـــم االتفـــاق علـــى رفـــع  توصيـــة بزيـــادة رســـم الســـاعة 
ـــى  ـــف حت ـــن التكالي ـــزء م ـــي ج ـــاهمة ف ـــف  كمس ـــدار الضع ـــة بمق ـــعب المكتبي ـــذه الش ـــدة له المعتم
ـــة  ـــن، علمـــا أن تكلف ـــة الخريجي ـــم هـــذه الخدمـــة للطلب ـــي تقدي ـــة مـــن االســـتمرار ف تتمكـــن الجامع
ـــس  ـــة تدري ـــوم باإلشـــراف عليهـــا عضـــو هيئ ـــوزن 3 ســـاعات معتمـــدة ويق ـــة ب ـــة نظري ـــادة مكتبي م

ـــان(. ـــئلة امتح ـــداد أس ـــدل إع ـــار ب ـــور + 30 دين ـــار أج ـــار)95 دين ـــوراه 125 دين ـــة الدكت ـــن حمل م

ـــف  ـــب تكالي ـــا يتطل ـــذا أيض ـــن ( فه ـــتثنائي للخريجي ـــتكمالي ) االس ـــان أالس ـــوص االمتح ـــا بخص أم
ـــة  ـــات مراقب ـــد جلس ـــات وعق ـــذه االمتحان ـــئلة ه ـــداد أس ـــوم بإع ـــث تق ـــة بحي ـــا الجامع ـــة تتحمله عالي
اســـتثنائية وغيرهـــا مـــن المصاريـــف وعليـــه تـــم االتفـــاق علـــى رفـــع توصيـــة بضـــرورة أن يقـــوم كل 
ـــة  ـــادة لتغطي ـــكل م ـــار ل ـــداره 30 دين ـــم مق ـــع رس ـــان أن يدف ـــذا االمتح ـــم ه ـــي تقدي ـــب ف ـــج يرغ خري

ـــان. ـــف االمتح ـــن تكالي ـــزء م ج
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 ICT Infrastructure 5. الموارد التقنية
مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

هـــو المركـــز المتخصـــص بتزويـــد فـــروع الجامعـــة كافـــة بالخدمـــات الالزمـــة فـــي مجـــال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــاالت، وحـــــوسبة كــافــــة األعـمــــال الـمـالـيــــة، واإلدارية، واإلنتاجية، 
واألكاديميـــة وتعزيـــز بيئـــة التعليـــم اإللكترونـــي وتوفيـــر البنـــى التحتيـــة الالزمـــة مـــن شـــبكات 
ـــن  ـــا م ـــدة وغيره ـــة موح ـــبكة مركزي ـــة بش ـــة كاف ـــروع الجامع ـــط ف ـــتلزماتها، ورب ـــيب ومس وحواس
الخدمـــات ذات العالقـــة، وتدريـــب الـــكادر الوظيفـــي فـــي الجامعـــة علـــى اســـتخدامها. إضافـــة 
ـــات  ـــا المعلوم ـــاع تكنولوجي ـــي قط ـــي ف ـــطيني المحل ـــع الفلس ـــة المجتم ـــي خدم ـــاهمة ف ـــى المس إل

واالتصـــاالت.

ويوجد في المركز األقسام االتية:

§ قسم هندسة البرمجيات .	

§ قسم أمن المعلومات والشبكات.	

§ قسم التدريب والتطوير.	

§ قسم تكنولوجيا التعلم االلكتروني والدعم الفني.	

§ وحدة أبحاث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.	

§ قسم ضمان الجودة.	

§ قسم هندسة األنظمة والبنى التحتية للتكنولوجيا.	

الرؤية:

ـــع  ـــك المجتم ـــة، وكذل ـــة كاف ـــات الجامع ـــة قطاع ـــاالت لخدم ـــات واالتص ـــا المعلوم ـــخير تكنولوجي تس
المحلـــي وفـــق أحـــدث التقنيـــات، باإلضافـــة إلـــى تقديـــم االستشـــارات، ونقـــل الخبـــرات للمؤسســـات 

ـــات األخـــرى. والجامع

الرسالة:

حوســـبة أعمـــال الجامعـــة األكاديميـــة واإلداريـــة والماليـــة كافـــة، وتوفيـــر البنـــى التحتيـــة مـــن 
ـــة  ـــة إلكتروني ـــة مـــن خـــالل إيجـــاد بيئ ـــة التعليمي حواســـيب وشـــبكات ومســـتلزماتها، ودعـــم العملي
تحقـــق ذلـــك، وتدريـــب وتأهيـــل الطواقـــم العاملـــة فـــي الجامعـــة كافـــة علـــى اســـتخدام التكنولوجيـــا 
واالســـتفادة منهـــا، ونقـــل المعرفـــة مـــن خـــالل التدريـــب، وتقديـــم االستشـــارات، وتبـــادل الخبـــرات.
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القيم

§ التطوير والتحسين المستمران.	

§ االتجاه نحو التعليم اإللكتروني.	

§ حوسبة أعمال الجامعة كافة.	

§ رضى الطالب في وحدات الجامعة كافة عن الخدمات التي يقدمها المركز لهم.	

§ االدارة بالمشاركة.	

§ العمل بروح الفريق.	

§ مكافأة األداء المتميز وتقديره.	

§ تفويض السلطات ومنح الصالحيات.	

§ االلتزام باألنظمة والقوانين والتشريعات.	

§ تشجيع عمليات التغيير والتطوير واإلبداع واالبتكار.	

§ الدقة في العمل.	

§ تعزيز التوجه نحو البيئة الخضراء والنظيفة.	

أهداف المركز:

يمكن تلخيص أهداف المركز في النقاط الرئيسة التالية:

§ تلبيـــة متطلبـــات األنظمـــة المحوســـبة للمهـــام واألعمـــال اإلداريـــة واألكاديميـــة فـــي 	
الجامعـــة ومواكبـــة تطويرهـــا وتحديثهـــا، مـــن خـــالل تطويـــر البنيـــة التحتيـــة لشـــبكة 

اإلنترانـــت واإلنترنـــت.

§ ـــا 	 ـــر مختبـــرات تكنولوجي خدمـــة العمليـــة التعليميـــة والبحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــة، بتوفي
المعلومـــات واالتصـــاالت ومختبـــرات الحاســـوب وشـــبكات االنترنـــت لألكاديمييـــن 

والطـــالب علـــى حـــد ســـواء.

§ ـــذا 	 ـــي ه ـــى ف ـــة األول ـــلس، والمرحل ـــي س ـــكل تدريج ـــي بش ـــم اإللكترون ـــى التعل ـــول إل التح
ـــة. ـــة األكاديمي ـــة الجامع ـــر بواب ـــدأت بتطوي ـــول ب التح

§ التفاعـــل مـــع المجتمـــع الفلســـطيني وكذلـــك الجامعـــات والمؤسســـات التعليميـــة 	
الفلســـطينية والدوليـــة الصديقـــة.
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§ ــر 	 ــه بتطويـ ــن وخارجـ ــل الوطـ ــا داخـ ــة وفروعهـ ــة الجامعـ ــن رئاسـ ــل بيـ ــز التواصـ تعزيـ
ـــت  ـــبكتي اإلنتران ـــى ش ـــد عل ـــل الزائ ـــة بالحم ـــاكل المتعلق ـــل المش ـــال، وح ـــائط االتص وس
ـــن  ـــر هاتي ـــة عب ـــات المتبادل ـــة للمعلوم ـــة، وضمـــان األمـــن والحماي ـــي الجامع ـــت ف واإلنترن

الشـــبكتين.

§ توفيـــر الخدمـــات التكنولوجيـــة األساســـية للجامعـــة، مـــن بريـــد إلكترونـــي وإنترنـــت 	
ــة التعلميـــة. ــة التعليميـ ــاء العمليـ ــبة إلغنـ ــائط تعليميـــة محوسـ ووسـ

§ ـــف 	 ـــر االحتياطـــات الالزمـــة لحمايتهـــا مـــن التل ـــة، وتوفي ـــات الخاصـــة بالجامع ـــط البيان ضب
ـــة مشـــتركة. ـــات مركزي ـــاع، مـــن خـــالل إنشـــاء قاعـــدة بيان أو الضي

§ دعـــم الوحـــدات البحثيـــة فـــي الجامعـــة، عـــن طريـــق توفيـــر األدوات واألنظمـــة المحوســـبة، 	
والتســـجيل فـــي المكتبـــات اإللكترونيـــة العالميـــة واســـتضافتها علـــى موقـــع الجامعـــة 

ـــة. ـــة افتراضي ـــاء مكتب ـــي، وبن اإللكترون

§ ـــة 	 ـــاالت ورعاي ـــات واالتص ـــا المعلوم ـــي تكنولوجي ـــي مجال ـــة ف ـــاريع بحثي ـــم مش ـــداد ودع اع
ـــن.  ـــن المذكوري ـــي المجالي ـــة ف ـــات الطالبي ـــاريع واإلبداع المش

§ وضع سياسات أمن المعلومات )Information Security Policies( وضمان تطبيقها.	
§ إدارة الثغـــرات ومعالجتهـــا )Vulnerability Management( بشـــكل دوري و/أو عنـــد 	

إجـــراء تغييـــرات جذريـــة علـــى األنظمـــة أو الشـــبكة.
§ ــن 	 ــان تحصيـ ــة )Penetration Testing( لضمـ ــة الجامعـ ــبكة وأنظمـ ــص دوري لشـ فحـ

الشـــبكة واألنظمـــة ضـــد االختراقـــات والهجمـــات الســـايبرية.
§ 	 Intrusion Detection( تركيـــب وتشـــغيل أنظمـــة مراقبـــة لشـــبكة وأنظمـــة الجامعـــة

.)System
§ توعيـــة المســـتخدمين للمخاطـــر اإللكترونيـــة عـــن طريـــق نشـــر ثقافـــة الوعـــي بأمـــن 	

المعلومـــات وذلـــك بعقـــد ورش عمـــل توعيـــة بأمـــن المعلومـــات لكافـــة المســـتخدمين.
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اإلنجازات:

فيما يلي الخص أهم اإلنجازات التكنولوجية موزعة وفقا لمسؤولية األقسام في متابعتها.

قسم هندسة البرمجيات

ـــنة  ـــالل الس ـــزت خ ـــي ُأنج ـــات والت ـــة البرمجي ـــم هندس ـــي قس ـــازات ف ـــم اإلنج ـــدول )45(: اه ج
ـــاز ـــن كل إنج ـــرة ع ـــذة مختص ـــع نب ـــورة م ـــة بالص ـــرة ملخص األخي

صورة من النظام وصف مختصر
اسم النظام

/الخدمة/البواب

تعتبر مركزية البيانات من أهم 
االنجازات التي ساهمت في تحقيق 

نقلة نوعية في اداء  أنظمة )القبول 
والتسجيل, ومحاسبة الطلبة, 
المنح والمساعدات, و تسليم 

الكتب(،وجودة ملموسة في الخدمات 
التي تقدمها الجامعة.

تمثلت في تنقية وفلترة بيانات 
الجامعة وتوحيدها وتحسين اليات 

العمل التي كانت تعاني من مشاكل 
االعتماد على قواعد البيانات الموزعة 

من حيث السرعة والدقة والجودة، 
وسرعة وسهولة استرجاع التقارير 

االحصائية المركزية الموجهة 
للجهات االدارية في الجامعة، وتقليل 

عدد الخوادم من حوالي خمسين 
خادم موزعة بين فروع الجامعة الى 

أربعة خوادم، و تشغيل هذه االنظمة 
من خالل بيئة فنية متخصصة واكثر 

أمنا وتقليل زمن توقف الخدمات، 
وأتاحه المجال لتنفيذ حلول 

تكنولوجية متقدمة لتأمين االنظمة 
و حماية البيانات من التلف أو 

الفقدان ،وتذليل العقبات التي كانت 
تحول دون تطوير وترقية قواعد 

البيانات واالنظمة، وامكانية تفعيل 
واستخدام انظمة خاصة بمراقبة اداء 

األنظمة وأمنها

مركزية بيانات 
أنظمة القبول 

والتسجيل 
واالمتحانات
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يعتبر موقع الجامعة االلكتروني 
نافذة العالم إلى الجامعة، حيث 
يعكس صورة الجامعة المشرقة 
إلى العالم الخارجي، بما يحتويه 

من معلومات هامة حول الجامعة 
بكافة فروعها ودوائرها ومراكزها، 
وكلياتها، وبما يقدمه من خدمات 

للطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، 
وموظفي الجامعة، وزوار الموقع من 

جميع انحاء العالم.

فقد تم تطوير الموقع ضمن 
المعايير العالمية الحديثة، حيث تم 

استخدام تكنولوجيا متقدمة في 
التصميم، مع مراعاة توافق هذا 

التصميم مع مختلف االجهزة الذكية.

موقع الجامعة 
بحلته الجديدة

المركز التعليمي المتنقل هو مشروع 
يهدف الى المساهمة في تحسين 

جودة التعليم في المناطق المهمشة 
جنوب الخليل، وذلك من خالل 

توفير شاحنة مجهز بأجهزة حاسوب 
ومكتبة تضمن كتب الكترونية 

ومطبوعة، ورفع كفاءات االساتذة 
في المدارس المستهدفة من خالل 

دورات تدريبية، كما سيسهم هذا 
المشروع في تعزيز قيم التطوع 
والعمل الخيري، ومهارات العمل 

الجماعي من خالل مشاركة الشباب 
في حمالت تطوعية استهدفت 

مجتمعاتهم المحلية، باإلضافة الى 
تمكين النساء في هذه المناطق 

وتحسين مهاراتهن في مجال 
الحاسوب

موقع مركز 
التعليمي 
المتنقل 

-جسور الوطن
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 هو )BERC( مركز األعمال والبحوث 
االقتصادية مركز للبحوث التطبيقية 

تحتضنه جامعة القدس المفتوحة 
يهدف إلى تعزيز األعمال التجارية، 
واالقتصادية، والتنمية االجتماعية 

واالقتصادية في فلسطين. وسيكون 
مقره في أحد مباني جامعة القدس 

المفتوحة في مدينة رام اهلل، 
 ERASMOUS والممول من قبل
االتحاد االوروبي من خالل برنامج 

.+

BERC موقع 
مشروع

يعقد مركز تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت )ICTC( في جامعة 

القدس المفتوحة، يوم تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت بشكل 

سنوي، بحيث يختص كل عام في 
أحد المجاالت التي تخص قطاعات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

موقع أيام 
تكنولوجيا 
المعلومات 

واالتصاالت 
ICT DAYs
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يعتبر هذا النظام أحد االنظمة 
الفرعية العاملة ضمن نظام القبول 

والتسجيل ،ويستخدم من قبل 
قسم التسجيل في عمادة القبول 

والتسجيل واالمتحانات .

يقوم النظام باالعتماد على مجموعة 
من المعايير الخاصة بتحليل ودراسة 

طلبات تسجيل المقررات المكتبية 
الالزمة للتخرج والواردة من أقسام 

التسجيل في فروع الجامعة المختلفة 
وبالتالي الموافقة على طرع المقرر 

بشكل مكتبي أو بشكل شعب أو 
الرفض لهذه الطلبات ، وتحديد 

أنسب وأفضل الفروع  - من الناحية 
الجغرافية - المالئمة لطرح الشعب 

المكتبية

نظام المقررات 
المكتبية

يستخدم هذا النظام من قبل 
قسم االمتحانات في عمادة القبول 

والتسجيل وعمداء الكليات المختلفة، 
ويهدف إلى إدارة ومتابعة جميع 

العمليات المتعلقة بامتحانات 
المقررات األصيلة والمكتبية  
والتعيينات الدراسية ، والتي 

تشمل ترشيح وتكليف أعضاء هيئة 
التدريس في اعداد االمتحانات 

،وكذلك استالم وتدقيق االمتحانات 
وأرشفتها، وحساب اعداد الطالب 

المتقدمين لالمتحان ،وطباعة 
النماذج والتقارير الالزمة

نظام تكليف 
االمتحانات

حوسبة كافة اإلجراءات الخاصة 
بطلبة الدراسات العليا في كل من 
البوابة األكاديمية وأنظمة القبول 

و التسجيل ,محاسبة الطلبة والمنح 
والمساعدات

درجة الدراسات 
العليا 

)الماجستير(
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حوسبة نظام الشكاوى واالقتراحات 
على البوابة االكاديمية، بحيث 

يتمكن الطالب من تقديم شكوى/
اقتراح ومعالجة هذه الشكوى/

االقتراح حسب األصول وارسال الرد 
على مقدم الشكوى/االقتراح مع 

إمكانية الطالب من االعتراض على 
الشكوى/االقتراح

نظام الشكاوى 
واالقتراحات

يتضمن اإلصدار الثاني من التطبيق 
اإلداري عدة خدمات جديدة للموظف 

والمسؤول، من هذه الخدمات:

تقديم إجازة أو مغادرة.- 

تنبيهات تقديم اإلجازة أو المغادرة - 
وموافقات المسؤولين.

معالجة طلبات اإلجازة والمغادرة - 
من خالل حسابات المسؤولين.

االنتقال الى البوابة اإلدارية من - 
خالل التطبيق.

استعراض معظم البيانات المتعلقة - 
بملف المستخدم.

اإلصدار الثاني 
من التطبيق 

االداري.
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قسم هندسة األنظمة والبنى التحتية للتكنولوجيا

البنية التحتية والسيرفرات

§ ـــة 	 ـــرات الجامع ـــى راوت ـــي عل ـــكل رئيس ـــة ال QoS بش ـــة بخدم ـــدادات الخاص ـــق االع تطبي
ـــت  ـــات االنترن ـــبة وبيان ـــة المحوس ـــة باألنظم ـــات الخاص ـــة البيان ـــع حرك ـــم توزي ـــث ت بحي

ـــي األول. ـــل الدراس ـــع الفص ـــذ مطل ـــبكة من ـــي ش ـــطء ف ـــاكل الب ـــر مش ـــم تظه ول

§ ـــيرفرات 	 ـــى س ـــي Data Center ال ـــة ف ـــيرفرات الفيزيائي ـــة الس ـــل كاف ـــن تحوي ـــاء م االنته
ـــوارث. ـــن الك ـــي م ـــل والتعاف ـــز البدي ـــاء المرك ـــي بن ـــدء ف ـــدًا للب ـــة، تمهي افتراضي

§ تحديـــث البيئـــة االفتراضيـــة لكافـــة الســـيرفرات فـــي الجامعـــة والعمـــل علـــى اإلصـــدار 6.0 	
ـــا إضافيـــة تســـاعد فـــي إدارة هـــذه البيئـــة. بـــداًل مـــن 5.0 للحصـــول علـــى مزاي

§ ـــث 	 ـــة، حي ـــوادم المركزي ـــة الخ ـــي غرف ـــة ف ـــبكة الداخلي ـــر الش ـــث وتطوي ـــى تحدي ـــل عل العم
.GB 10 ـــل ـــرعة النق ـــم س ـــي لتدع ـــكل جزئ ـــة بش ـــبكة الداخلي ـــر الش ـــم تطوي ت

§ ـــل القديمـــة واســـتبدال 	 ـــم اســـتبدال الكواب ـــث ت ـــروع حي ـــي الف ـــة ف ـــث شـــبكة الجامع تحدي
أجهـــزة الهـــب وإعـــادة ترتيبهـــا والتركيـــز علـــى فصـــل الدوائـــر التـــي تعمـــل علـــى أنظمـــة 

الجامعـــة المحوســـبة.

§ ـــية 	 ـــات الرئيس ـــيرفرات وقواعد البيان ـــع الس ـــى جمي ـــي عل ـــخ االحتياط ـــام النس ـــغيل نظ تش
ـــز. ـــة بالمرك ـــام المختلف ـــع األقس ـــاون م بالتع

§ االنتهاء من تشغيل الشبكة الالسلكية االكاديمية في جميع فروع الجامعة.	

§ ـــة 	 ـــاف ضوئي ـــوط ألي ـــى خط ـــية إل ـــاالت النحاس ـــوط االتص ـــل كل خط ـــن تحوي ـــاء م االنته
)Fiber Optic Lines(، حيـــث كان آخرهـــا الماصيـــون. 

§ ـــث 	 ـــة، حي ـــي المؤسس ـــوادم ف ـــن والخ ـــزة الموظفي ـــى اجه ـــة عل ـــث نظـــام الحماي    تحدي
ـــم  ـــدة وت ـــزات جدي ـــى مي ـــوي عل ـــة تحت ـــام الحماي ـــن نظ ـــدة م ـــخة جدي ـــا بنس ـــم تزويدن ت

ـــة. ـــي المؤسس ـــزة ف ـــم االجه ـــى معظ ـــا عل تطبيقه

§ ـــاءات 	 ـــة العط ـــة ودراس ـــي الجامع ـــة ف ـــات التكنولوجي ـــة لالحتياج ـــات الفني ـــع المواصف وض
ـــة. ـــات الفني ـــع التوصي ـــات ورف والمناقص

 أجهزة Ups والمولدات الكهربائية     
§ االنتهاء من تركيب نظام مانعة الصواعق في مبنى اإلرسال.	

§ االنتهـــاء مـــن تركيـــب جهـــازي Modular UPS متطوريـــن فـــي الطابـــق الثالـــث، أحدهمـــا 	
يغـــذي ال Data Center وموظفـــي ط3 واآلخـــر يغـــذي الفضائيـــة وموظفـــي ط6.
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§ االنتهاء من تركيب مولِّد كهربائي إضافي بقدرة 150kVA لمبنى اإلرسال.	

§ ــة 	 ــالل خدمـ ــن خـ ــرة مـ ــائل القصيـ ــر الرسـ ــه عبـ ــام تنبيـ ــب نظـ ــن تركيـ ــاء مـ االنتهـ
ـــل  ـــام مماث ـــد لنظ ـــاري التوري ـــال. وج ـــى اإلرس ـــي مبن ـــن ف ـــن الكهربائيي ال GSM للمولِّدي

.Modular UPS لجهـــازي

§ ــة 	 ــالل خدمـ ــن خـ ــرة مـ ــائل القصيـ ــر الرسـ ــه عبـ ــام تنبيـ ــب نظـ ــن تركيـ ــاء مـ االنتهـ
ـــل  ـــام مماث ـــد لنظ ـــاري التوري ـــال. وج ـــى اإلرس ـــي مبن ـــن ف ـــن الكهربائيي ال GSM للمولِّدي

.Modular UPS لجهـــازي

§ ـــوع 	 ـــي اإلرســـال والبال ـــن مبني ـــات بي االنتهـــاء مـــن تركيـــب نظـــام إرســـال واســـتقبال للبيان
.Microwave Links مـــن خـــالل

§  االنتهـــاء مـــن تركيـــب مولِّـــد كهربائـــي بقـــدرة65kVA  لفـــرع رام اهلل والبيـــرة. )بالتعـــاون 	
مـــع أ. ياســـر مـــرار والزمـــالء فـــي الفـــرع(.

مختبرات الفروع في الجامعة

§ ـــع 	 ـــاون م ـــس. )بالتع ـــرع نابل ـــن لف ـــر المكفوفي ـــج مختب ـــد أجهـــزة وبرام االنتهـــاء مـــن توري
ـــرع(. ـــي الف ـــالء ف أ. طـــارق شـــويكة والزم

§  تجهيـــز مواصفـــات عطـــاءات لمختبـــري االتصـــاالت فـــي شـــمال غـــزة وفـــي قلقيليـــة، وتـــم 	
ـــزة و م.  ـــادي ناصـــر مـــن غ ـــع م. ف ـــاون م ـــًا. )بالتع ـــد بعـــض األجهـــزة عملي الشـــروع بتوري

ـــا(. ـــة التكنولوجي ـــة وعمـــادة كلي محمـــد عـــودة مـــن قلقيلي

 أنظمة المراقبة للسيرفرات وشبكة الجامعة

§ ــي 	 ــيرفرات فـ ــات والسـ ــة البيانـ ــة لحركـ ــام المراقبـ ــن نظـ ــدة مـ ــخة جديـ ــب نسـ تركيـ
الجامعـــة ومراقبـــة االتصـــال.  

§ تشغيل نظام لمراقبة األنظمة االفتراضية لمتابعة أدائها.	

§ تشغيل نظام مراقبة لمتابعة عمل وحدة التخزين المركزية.	

§  تركيـــب شاشـــات تلفزيونيـــة فـــي ط3 لعـــرض البيانـــات التـــي تظهـــر مـــن برامـــج مراقبـــة 	
أداء الشـــبكة والتجهيـــزات األخـــرى.
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قسم ضمان الجودة 

تأسس هذا القسم حديثا في آذار 2016، وعمل خالل الفترة الماضية على إنجاز اآلتي:

· 	.IT Policies كتابة سياسات لتكنولوجيا المعلومات
· التوثيق الفني للعمليات الفنية داخل المركز.	
· تفعيل نظام المراقبة على الخدمات اإللكترونية في الجامعة.	

قسم التدريب والتطوير

· تنفيـــذ العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة التكنولوجيـــة لطلبـــة وموظفـــي الجامعـــة 	
ومســـتفيدين مـــن المجتمـــع المحلـــي ضمـــن مجـــاالت البرمجـــة والشـــبكات وأمـــن 

المعلومـــات واعتمـــاد هـــذه الـــدورات مـــن وزارة العمـــل. 
· توقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون مـــع كليـــة غرناطـــة لتشـــغيل مراكـــز االمتحانـــات الدوليـــة 	

ـــع  ـــاون م ـــة تع ـــع اتفاقي ـــة، وكذلك توقي ـــب علي ـــة   والتدري ـــاص بالكلي ـــع خ ـــاء موق وبن
ـــال  ـــي   مج ـــرات ف ـــادل الخب ـــطينية لتب ـــات الفلس ـــا المعلوم ـــاالت وتكنولوجي وزارة االتص

التدريـــب.
· ــطة 	 ــال األنشـ ــي مجـ ــاون فـ ــورم   Reform للتعـ ــة ريفـ ــع مؤسسـ ــة مـ ــع اتفاقيـ توقيـ

ــاريع. ــة والمشـ التدريبيـ
· المشـــاركة فـــي معـــرض إكســـبوتك للعـــام 2016 وتمثيـــل الجامعـــة فيـــه بالتعـــاون مـــع 	

المراكـــز الفنيـــة فـــي الجامعـــة.
ـــة  ـــاالت األنظم ـــي مج ـــة ف ـــات المختص ـــض المؤسس ـــم لبع ـــا القس ـــي يوفره ـــادات الت ـــور لالعتم ص

ـــًا. ـــرة عالمي ـــتخدامها ومنتش ـــر اس ـــي يكث ـــبة، والت والحوس
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 قسم أمن المعلومات والشبكات

· ـــام 	 ـــى نظ ـــات عل ـــن المعلوم ـــال أم ـــي مج ـــة ف ـــهادة ISO 27001 الدولي ـــى ش ـــول عل الحص
البوابـــة اإلداريـــة.

· ـــة لتعمـــل 	 ـــة الخدمـــات اإللكتروني ـــة المركـــزي ونقـــل غالبي ـــز وإعـــداد نظـــام الحماي تجهي
ـــه. مـــن خلف

· تركيب شهادات األمان )SSL( على غالبية مواقع الجامعة االلكترونية.	
· 	.)Intrusion Detection System( تشغيل نظام كشف االختراقات

ــات  ــي الشاشـ ــة فـ ــة موضحـ ــات الفحـــص والمتابعـ ــي عمليـ ــتخدمة فـ ــات المسـ بعـــض التطبيقـ
التاليـــة:
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وحدة تكنولوجيا التعلم االلكتروني والدعم الفني

§ ترقيـــة كافـــة الخـــوادم العاملـــة فـــي تقديـــم خدمـــات التعلـــم اإللكترونـــي مـــن حيـــث 	
ــة  ــى التحتيـ ــة والبنـ ــة األنظمـ ــم هندسـ ــاون قسـ ــغيل بالتعـ ــة التشـ ــدات وأنظمـ المعـ

ــات(. ــد البيانـ ــوب وقواعـ ــوادم الـ ــتخدمة )خـ ــات المسـ ــك البرمجيـ ــا وكذلـ للتكنولوجيـ
§ ـــتخدم 	 ـــي Firewall المس ـــبكات الرئيس ـــة الشــ ـــاز حمايــ ـــالل جهــ ـــن خ ـــات م ـــر الخدم نش

فـــي المركـــز وتركيـــب شـــهادات األمـــان )SSL( بالتعـــاون مـــع قســـم أمـــن المعلومـــات.
§ أتمتـــة كافـــة العمليـــات التـــي تجـــري علـــى الخدمـــات مـــن نســـخ احتياطـــي ومراقبـــة 	

ــا. ــة للتكنولوجيـ ــة والبنـــى التحتيـ ــة األنظمـ ــاون قســـم هندسـ بالتعـ
§  تطوير شكل جديد لنظـام إدارة التعلـم مـودل خاص بالجامعة.	
§ ـــتخدمة لموقـــع QTube المتخصـــص فـــي الفيديـــو بعـــد االنتهـــاء 	 ـــة المسـ ـــة المنصـ ترقيـ

مـــن الفتـــرة التجريبيـــة، حيـــث تتميـــز بانهـــا تقـــوم ببـــث الفيديـــو بصيغـــة SD وHD كـــي 
ـــت. ـــع اإلنترن ـــال م ـــرعة االتص ـــالءم وس تت

§ 	.Slide Share ترقيـة المنصـة المستخدمة لعـرض ومشـاركة العـروض التقديميـة
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وحدة أبحاث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

§ تشـــكيل المجموعـــات البحثيـــة بالتعـــاون مـــع عمـــادة البحـــث العلمـــي وعميـــد كليـــة 	
ــن  ــرفين األكاديمييـ ــي للمشـ ــاج البحثـ ــادة االنتـ ــة لزيـ ــوم التطبيقيـ ــا والعلـ التكنولوجيـ

ويراعـــي معاييـــر الجـــودة.

§ العمـــل مـــع كليـــة التكنولوجيـــا والعلـــوم التطبيقيـــة بخصـــوص اصـــدار مجلـــة جامعـــة 	
القـــدس المفتوحـــة للتكنولوجيـــا والعلـــوم التطبيقيـــة باللغـــة االنجليزيـــة.

§ العمل على إجراء مشاريع التخرج حيث أنجز %95 من المشروع حتى حينه. 	

§ ـــى 	 ـــة إل ـــر إضاف ـــي العاش ـــوم التكنولوج ـــي الي ـــة ف ـــرج للطلب ـــاريع التخ ـــرض مش ـــار مع إنج
ـــة. ـــي للجامع ـــل الفض ـــت اليوبي ـــة تح ـــة التحضيري ـــي اللجن ـــة ف العضوي

§ العمل على مشاريع ايراسموس بالس. 	

§ نشـــر ثقافـــة المشـــاركة فـــي المســـابقات التكنولوجيـــة المحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة 	
ـــة(  ـــا الجامع ـــي تعقده ـــة الت ـــات البرمج ـــل مخيم ـــة )مث ـــدوات وورش تدريبي ـــالل الن ـــن خ م

ـــابقات. ـــذه المس ـــم له وتحضيره
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§ توعيـــة الطـــالب علـــى االنتمـــاء للنـــوادي التكنولوجيـــة العالميـــة لمـــا لهـــا مـــن فائـــدة 	
فـــي وعـــي الســـوق ومتطلباتـــه والمهـــارات الواجـــب اكتســـابها

§ ــاريع تخـــرج ذات أهميـــة تخـــدم المجتمـــع المحلـــي 	 ــار مشـ توجيـــه الطلبـــة علـــى اختيـ
ـــن  ـــرفين األكاديميي ـــد المش ـــم وتزوي ـــالل توجيهه ـــن خ ـــة م ـــة والعالمي ـــوق المحلي والس

فـــي كليـــة التكنولوجيـــا والعلـــوم التطبيقيـــة بمشـــاريع مقترحـــة للطلبـــة.

§ عمـــل زيـــارات ميدانيـــة لبعـــض الفـــروع لاللتقـــاء بالطلبـــة وتوعيتهـــم حـــول أفضـــل الســـبل 	
ــاريعهم الـــى الســـوق المحلـــي والدولـــي تحـــت اليوبيـــل  ــاء بمشـ ــات لالرتقـ والممارسـ
الفضـــي للجامعـــة )مثـــل تلـــك التـــي عقدتهـــا الجامعـــة بالمشـــاركة مـــع ميكروســـوفت 

ـــطين(. ـــي فلس ـــا ف ـــالل ممثليه ـــن خ م

§ مساعدة العديد من المشاريع بالكلفة المالية التي تحتاجها.	

§ ـــراك دول 	 ـــطين إلش ـــك فلس ـــة بوليتكني ـــي جامع ـــة MED-Dialogue ف ـــاركة بورش المش
ـــات  ـــا المعلوم ـــل لتكنولوجي ـــتخدام األمث ـــة لالس ـــاريع األوروبي ـــي المش ـــط ف ـــر المتوس البح
ـــة.  ـــات األوروبي ـــدم السياس ـــا يخ ـــا بم ـــبل تمويله ـــطي وس ـــا المتوس ـــا ومحيطه ـــي أوروب ف

§ 	.Information Access Center كتابة مقترح إلنشاء

§ ـــا 	 ـــة وتكنولوجي ـــي الهندس ـــداع ف ـــث واإلب ـــر البح ـــة لمؤتم ـــة العلمي ـــي اللجن ـــاركة ف المش
ـــاريع.  ـــم المش ـــوري وتحكي ـــي خض ـــات ف المعلوم

§ ــي 	 ــداع فـ ــث واإلبـ ــر البحـ ــل مؤتمـ ــابقات مثـ ــي المسـ ــاركة فـ ــة للمشـ ــر الطلبـ تحضيـ
ــن  ــروع مـ ــاز مشـ ــث فـ ــوري 2016- حيـ ــي خضـ ــات فـ ــا المعلومـ ــة وتكنولوجيـ الهندسـ

ــترات. ــال البوسـ ــي مجـ ــز األول فـ ــة بالمركـ الجامعـ

§ ترشيح مشاريع طالبية مميزة لمؤتمر اإلبداع الطالبي الثاني في الجامعة.	

§ ــرفين 	 ــدة مشـ ــع عـ ــخ 2016/3/12 جمـ ــم بتاريـ ــث تـ ــور حيـ ــروع جسـ ــع مشـ ــل مـ العمـ
ــة  ــن الجامعـ ــوة بيـ ــل الفجـ ــم لتقليـ ــم عليهـ ــا وتعريفهـ ــركات بيتـ ــع شـ ــن مـ أكاديمييـ

ــوق. والسـ

§ متابعات مجلس البحث العلمي )أمين سر المجلس(.	

§ متابعات مجلس كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية )عضوا(.	

§ المشاركة في مسابقة كأس ميكروسوفت للتخيل في فلسطين.	

§ المشاركة في مسابقة ACM للبرمجة في فلسطين.	

§ ـــك فلســـطين 	 ـــة بوليتكني ـــي جامع ـــع ف ـــة الراب ـــداع الطلب ـــي مؤتمـــر اب ـــة ف مشـــاركة الجامع
ـــث. ـــاز احدهـــا بالمركـــز الثال ـــي المجـــال التكنولوجـــي ف ـــة مشـــاريع تخـــرج ف بثالث
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المشاريع التي تابعتها وحدة االبحاث والتي فازت في منافسات محلية وعالمية:
· ـــروع 	 ـــاز المش ـــث ف ـــان حي ـــلطنة عم ـــي س ـــر ف ـــابع عش ـــي الس ـــي اإلبداع ـــى الطالب الملتق

ــة  ــات داليـ ــل للطالبـ ــرع الخليـ ــن فـ ــم« مـ ــة حركاتهـ ــي ترجمـ ــم فـ ــاعدة الصـ »مسـ
ـــتوى  ـــى مس ـــة عل ـــة الثالث ـــر بالمرتب ـــار، آالء عرع ـــماء نص ـــة، أس ـــو حليم ـــال أب ـــرو، ع عم
ـــة  ـــى كأفضـــل مشـــروع ضمـــن فئ ـــة األول ـــداع التكنولوجـــي، بينمـــا جـــاء فـــي المرتب اإلب

المشـــاريع المتخصصـــة فـــي مجـــال البرمجيـــات الحاســـوبية.    

· ـــر 	 ـــارك بالمؤتم ـــات وش ـــا المعلوم ـــة وتكنولوجي ـــي الهندس ـــداع ف ـــث واإلب ـــر البح مؤتم
ـــت  ـــطينية وحصل ـــات الفلس ـــي الجامع ـــة ف ـــات الهندس ـــن كلي ـــي م ـــروع إبداع 100 مش
ـــتر(،  ـــوع )بوس ـــن ن ـــروع م ـــي مش ـــى ف ـــة االول ـــى المرتب ـــة عل ـــدس المفتوح ـــة الق جامع
وهـــو Patient Monitoring System مراقبـــة العمليـــات الحيويـــة للمريـــض للطالبيـــن 

ـــل. ـــرع الخلي ـــن ف ـــان( م ـــة اعقيف ـــة، فاطم ـــو رعي ـــد أب )مؤي

· جائـــزة شـــريف الشـــطريت الســـنوية والتـــي تحتضنهـــا جامعـــة فلســـطين األهليـــة 	
ـــة  ـــة الثاني ـــة المرتب ـــدس المفتوح ـــة الق ـــت جامع ـــث حقق ـــة حي ـــة التكنولوجي -الحاضن
ـــرج  ـــروع تخ ـــي مش ـــك ف ـــات، وذل ـــا المعلوم ـــة تكنولوجي ـــن فئ ـــرج ع ـــاريع التخ ـــي مش ف
ـــة إســـراء  ـــه الطالب ـــذي أنجزت ـــي لكشـــف حـــوادث الســـير« ال ـــوان »النظـــام اإللكترون بعن

ـــل. ـــي الخلي ـــة ف ـــرع الجامع ـــة بف ـــوم التطبيقي ـــا والعل ـــة التكنولوجي ـــي كلي ـــث ف غي

· ـــذي ينظمـــه 	 ـــة ال ـــات العربي ـــي اإلبداعـــي الثامـــن عشـــر التحـــاد الجامع ـــى الطالب الملتق
المجلـــس العربـــي لتدريـــب طـــالب الجامعـــات العربيـــة فـــي جامعـــة جنـــوب الـــوادي 
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة تحـــت عنـــوان: »معالجـــات وحلـــول الشـــباب للتحديـــات 
المعاصـــرة وأزمـــة الهويـــات الفرعيـــة«، بمشـــاركة عـــدد كبيـــر مـــن الجامعـــات العربيـــة. 
ــور  ــة ضمـــن محـ ــة الثانيـ ــى المرتبـ ــة علـ ــة القـــدس المفتوحـ حيـــث حصلـــت جامعـ
ـــالإرادي  ـــول ال ـــج التب ـــوان: »معال ـــوم بعن ـــث الموس ـــن البح ـــي« ع ـــداع التكنولوج »اإلب
لـــذوي اإلعاقـــة« للطالبتيـــن آالء صدقـــي حميـــد، وحنيـــن محمـــد ســـعادة مـــن فـــرع 

الجامعـــة بـــرام اهلل والبيـــرة.

· ـــة 	 ـــركات أنظم ـــاد ش ـــا اتح ـــي تنظمه ـــام 2016 الت ـــة للع ـــبوتك« الرقمي ـــابقة »إكس مس
ــات  ــا المعلومـ ــطينية لتكنولوجيـ ــة الفلسـ ــا( والحاضنـ ــطينية )بيتـ ــات الفلسـ المعلومـ
واالتصـــاالت )بيكتـــي( علـــى مســـتوى الوطـــن، ضمـــن فعاليـــات أســـبوع فلســـطين 
2016« الثالـــث عشـــر بعنـــوان »تطبيقـــات الخلـــوي  التكنولوجـــي »إكســـبوتك 
والخدمـــات الذكيـــة«. حيـــث فـــازت الجامعـــة بالمرتبـــة االولـــى للفئـــة التجاريـــة فـــي 

مشـــروع »المـــرآة الذكيّـــة« للطالبـــة ديانـــا أبـــو جعـــب مـــن فـــرع جنيـــن.

· ــي 	 ــام 2016 فـ ــة لعـ ــات الجوالـ ــو للتطبيقـ ــابقة األلكسـ ــي مسـ ــة فـ ــاركت الجامعـ شـ
ــور  ــن آالء منصـ ــوال للطالبتيـ ــرقة الجـ ــن سـ ــف عـ ــذي يكشـ ــروع Snap Up الـ المشـ

وروان مـــرار إال أنـــه لـــم يفـــز.

ــر  ــي تقاريـ ــتدرج فـ ــي سـ ــازات والتـ ــض اإلنجـ ــن البعـ ــو مـ ــر يخلـ ــظ أن التقريـ ــد يالحـ ــًا قـ ختامـ
مســـتقبلية وذلـــك التزامـــا بالفتـــرة التـــي يغطيهـــا التقريـــر الحالـــي » وهـــو اإلصـــدار الثانـــي«.
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مركز اإلنتاج الفني

 يعـــود تأســـيس مركـــز اإلنتـــاج الفنـــي إلـــى اتفاقيـــة دعـــم تقنـــي بيـــن الحكومـــة األلمانيـــة ومنظمـــة 
التحريـــر الفلســـطينية الممثلـــة بالســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية وذلـــك فـــي الثانـــي عشـــر مـــن 

ـــة القـــدس المفتوحـــة.  ـــى مجموعـــة مراكـــز جامع ـــك إل ـــام 1997، لينضـــم بذل ـــو ع ـــار ماي شـــهر أي

ـــج“  ـــوح و“المدم ـــم المفت ـــفة التعلي ـــًة لفلس ـــًة فعلي ـــيًا وترجم ـــًا أساس ـــي ركن ـــاج الفن ـــز اإلنت ـــد مرك يع
ـــز  ـــا، فالمرك ـــذ إنطالقته ـــا من ـــن إطاره ـــة ضم ـــا التعليمي ـــدم خدماته ـــة، وتق ـــا الجامع ـــي تتبناه الت
يعمـــل بجهـــود طواقمـــه المتخصصـــة إلنتـــاج المفاهيـــم التعليميـــة، التـــي تســـاعد الطلبـــة فـــي 

ـــي. ـــم األكاديم تحصيله

وهـــو أيضـــًا مســـؤوٌل عـــن التغطيـــة اإلعالميـــة لنشـــاطات الجامعـــة وفعالياتهـــا المختلفـــة، وتغطيـــة 
ــرى،  ــات أخـ ــورات ومطبوعـ ــة ومنشـ ــم جرافيكيـ ــن تصاميـ ــة مـ ــة كافـ ــر الجامعـ ــات دوائـ احتياجـ
باإلضافـــة إلـــى تقديـــم خدمـــات االنتـــاج الفنـــي فـــي مجـــاالت متعـــددة أهمهـــا إنتـــاج األفـــالم 

الوثائقيـــة والتعليميـــة.

رؤيتنا

تلبيـــة احتياجـــات الجامعـــة مـــن الوســـائط التعليميـــة بطريقـــة مبتكـــرة تواكـــب المســـتجدات 
ــا. التكنولوجيـــة العالميـــة وفـــق مواصفـــات الجـــودة الشـــاملة ومعاييرهـ

مهمتنا

· مواكبـــة التطـــور فـــي إنتـــاج المفاهيـــم التعليميـــة وتحديثهـــا، وفقـــًا لمتطلبـــات العصـــر 	
وانســـجامًا مـــع التقـــدم التكنولوجـــي الحاصـــل فـــي مجـــال اإلنتـــاج الفنـــي والتقنـــي.  

· ـــاج والتدريـــب 	 ـــة فـــي مجـــاالت اإلنت ـــة والخارجي ـــة المحلي التعـــاون مـــع المؤسســـات األكاديمي
ـــي.  ـــي والتقن الفن

· تقديم خدمات إعالمية رائدة.	

األهداف

تحقيق فلسفة التعليم المفتوح التي تتبناها الجامعة من خالل:

· التصميـــم واإلنتـــاج الفيديـــوي الغنـــي بالمـــواد التفاعليـــة للمقـــررات الدراســـية بشـــكل 	
يخـــدم العمليـــة التعليميـــة.

· إنتاج أفالم وتقارير وريبورتاجات تعليمية مساندة للمقررات الدراسية .	
· ـــدم 	 ـــة تخ ـــة ووطني ـــة ودعائي ـــة وإجتماعي ـــات ثقافي ـــر وريبورتاج ـــالم وتقاري ـــج وأف ـــاج برام إنت

ـــة . ـــة الجامع طلب
· ـــي 	 ـــث العلم ـــر البح ـــي تطوي ـــاهمة ف ـــج“، والمس ـــوح و“المدم ـــم المفت ـــي التعلي ـــة عمليت خدم

فـــي الجامعـــة عـــن طريـــق إنتـــاج األفـــالم والبرامـــج التعليميـــة واإلجتماعيـــة والثقافيـــة، 
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ـــي  ـــة الت ـــة القـــدس التعليمي ـــة وبثهـــا مـــن خـــالل  فضائي ـــر التعريفي والريبورتاجـــات والتقاري
ـــام 2016. ـــي الع ـــان ف ـــن نيس ـــي األول م ـــت ف انطلق

أقسام المركز

قسم الوسائط المتعددة 	 
ــج“  ــوح و“المدمـ ــام التعليـــم المفتـ ــة فـــي تطبيـــق نظـ ــة القـــدس المفتوحـ ــة جامعـ  لدعـــم رؤيـ
وتمشـــيًا مـــع المســـتجدات العلميـــة والتكنولوجيـــة، بـــدأ القســـم تقديـــم خدماتـــه فـــي مجـــال 
ـــر  ـــي تطوي ـــهم ف ـــكل يس ـــة، بش ـــواد التفاعلي ـــة بالم ـــاندة الغني ـــة المس ـــم التعليمي ـــاج المفاهي إنت

العمليـــة التعليميـــة. 

ـــة  ـــات عالي ـــة بمحتوي ـــة اإللكتروني ـــررات الجامع ـــراء مق ـــم إلث ـــكل دائ ـــعى بش ـــم ويس ـــح القس  يطم
الجـــودة، ويفتـــح أبوابـــه لتقديـــم االستشـــارات التقنيـــة والفنيـــة فـــي مجـــال خدمـــات التعليـــم 

المفتـــوح و“المدمـــج“، للمؤسســـات األكاديميـــة ذات العالقـــة. 

قسم البرامج 	 
يقوم القسم بإنتاج البرامج التلفزيونية التي تخدم المجتمع المحلي والجامعة،

ـــة  ـــات الجامع ـــة لفعالي ـــة اإلعالمي ـــى التغطي ـــة إل ـــة باإلضاف ـــر التلفزيوني ـــل التقاري ـــوم بعم ـــا يق كم
ـــج. ـــالت التخري ـــل وحف ـــات العم ـــرات وورش ـــة كالمؤتم ـــن كاف ـــات الوط ـــي محافظ ـــطتها ف وانش

باإلضافة إلى ذلك يقوم القسم بإنتاج األفالم التعريفية والوثائقية والدعائية. 

قسم التصميم الجرافيكي 	 
يقـــوم القســـم بتصميـــم كافـــة احتياجـــات دوائـــر الجامعـــة مـــن مـــواد دعائيـــة وإعالنيـــة مـــن 
ـــة  ـــارات الحقيقي ـــس المه ـــاد تعك ـــة األبع ـــة وثالثي ـــة ثنائي ـــات متحرك ـــات وإعالن ـــترات ومطوي بوس

التـــي يتمتـــع بهـــا كادر الجامعـــة فـــي هـــذا المجـــال .

ــة  ــدم العمليـ ــعددة “Rich Media Interactive” تخـ ــط مـتــ ــاج وسائــ ــم بإنتـ ــوم القسـ ــا يقـ كمـ
التعليميـــة .

أضــــف إلـــى ذلـــك أن القســـم يقـــدم خدمـــات التدريـــب لموظفـــي الجامعـــة وأفـــراد المجتمـــع المحلـــي 
فـــي مجـــال التصميـــم والملتيميديـــا.

ـــدم  ـــي تخ ـــاندة والت ـــة المس ـــم التعليمي ـــر المفاهي ـــى تطوي ـــم إل ـــكل دائ ـــم بش ـــعى القس ـــا يس كم
ـــة. ـــة التعليمي العملي



التقـــرير الســنوي
ANNUAL REPORT2016

165

فضائية القدس التعليمية:

ـــة  ـــة واقع ـــى حقيق ـــول إل ـــام وتح ـــادة العظ ـــم الق ـــن حل ـــت م ـــة انطلق ـــدس المفتوح ـــة الق إن جامع
مـــن أجـــل التغلـــب علـــى إجـــراءات االحتـــالل اإلســـرائيلي، واســـتمرت الرحلـــة بـــكل قـــوة حتـــى 

أصبحـــت الجامعـــة كبـــرى الجامعـــات العاملـــة فـــي فلســـطين.

ـــة،  ـــة خاصـــة بالجامع ـــة تعليمي ـــًا بإطـــالق فضائي ـــوا يحلمـــون دائم ـــة كان ـــى الجامع ـــن عل إن القائمي
ـــكل  ـــة ب ـــعت الجامع ـــي س ـــي الت ـــم اإللكترون ـــائط التعلي ـــتكمااًل لوس ـــك اس ـــم، وذل ـــقَ الحُل وتَحَّق
ـــزاوج بيـــن هـــذه الوســـائط وبيـــن التعليـــم المفتـــوح،  إمكاناتهـــا لتوفيرهـــا بيـــن يـــدي طلبتهـــا، لِتُ
ـــن  ـــعى م ـــا نس ـــم إنن ـــم، ث ـــي العال ـــم ف ـــفة للتعلي ـــدث فلس ـــج كأح ـــم المدم ـــفة التعلي ـــًا لفلس تطبيق
ـــى  ـــطينية، إل ـــة الفلس ـــة الوطني ـــة والتربي ـــى ترســـيخ الثقافـــة المجتمعي ـــة إل ـــذه الفضائي ـــالل ه خ

ـــي. ـــا التعليم ـــب دوره جان

االستاذ الدكتور يونس عمرو
رئيس الجامعة

انطلقـــت فضائيـــة القـــدس التعليميـــة فـــي األول مـــن نيســـان مـــن العـــام 2016 فـــي رســـالة 
ـــه مـــن خـــالل  ـــكل فئات ـــع الفلســـطيني ب ـــث” يخـــدم المجتم ـــا إعـــالم تعليمـــي وعصـــري “حدي فحواه
ـــة  ـــة الوطني ـــزز الهوي ـــوع يع ـــلوب متن ـــه ،بأس ـــع وتثقيف ـــم المجتم ـــى تعلي ـــز عل ـــوى يرك ـــم محت تقدي

الفلســـطينية.

وتســـتهدف الفضائيـــة كافـــة شـــرائح المجتمـــع الفلســـطيني وبشـــكل خـــاص طـــالب الجامعـــات 
والخريجـــون وطـــالب المـــدارس.

الهدف من إنشاء فضائية القدس التعليمية:

ـــع  ـــجم م ـــع وينس ـــات المجتم ـــب كل فئ ـــي يخاط ـــع تثقيف ـــري ذي طاب ـــالم عص ـــم إع أواًل: تقدي
ـــالل: ـــن خ ـــي م ـــالم الرقم ـــرات اإلع متغي

ــاة  ــي القنـ ــه فـ ــة دوره ورأيـ ــور وأهميـ ــة للجمهـ ــخصية الفرديـ ــرز الشـ ــوى يبـ ــاج محتـ إنتـ   -
والمجتمـــع، كل فـــي مجالـــه.

إنتاج محتوى يظهر التجمعات الحضرية والبيئة التي يعيش فيها الجمهور.   -
ـــن  ـــط بي ـــي ترب ـــرة الت ـــرية المعاص ـــة األس ـــاليب التربي ـــتخدام أس ـــزز اس ـــوى يع ـــاج محت إنت   -

الحداثـــة واألصالـــة.
إنتـــاج محتـــوى تعليمـــي وتربـــوي لألطفـــال بشـــكل جـــذاب يراعـــي المســـتويات الذهنيـــة    -

لديهـــم.
إنتاج محتوى تثقيفي وتوعوي للمرأة الفلسطينية في األمور الحياتية المختلفة.   -

إنتـــاج محتويـــات خاصـــة بالتعليـــم المدرســـي مـــن حيـــث تســـهيل المفاهيـــم، وأســـاليب    -
ــة بعمـــق. ــا التربويـ ــاول القضايـ ــة، وتنـ ــة الحديثـ اإلدارة الصفيـ
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تقديم محتوى تعليمي لطلبة التعليم العالي، كمهارات الدراسة، وإدارة الوقت.   -
معالجة قضايا الشباب.   -

ثانيـــًا: دمـــج وســـائل اإلعـــالم الرقمـــي مـــع اإلعـــالم التقليـــدي وتطويـــر مســـارات إعـــالم 
ـــات  ـــف تطبيق ـــع توظي ـــة م ـــة المختلف ـــات اإلعالمي ـــى المنص ـــر عل ـــح للنش ـــامل يصل ـــوع وش متن
)الموبايـــل( واإلعـــالم االجتماعـــي فـــي اإلعـــالم التقليـــدي )الفضائيـــة( وذلـــك عـــن طريـــق:

إنتـــاج محتـــوى إعالمـــي يدمـــج مـــا بيـــن اإلعـــالم المرئـــي و)الموبايـــل( واإلعـــالم االجتماعـــي،    -
ـــن. ـــي المجالي ـــح للنشـــر ف ويصل

استخدام برمجيات )الموبايل( في إنتاج البرامج التلفزيونية.   -
تحفيز الجمهور على إنتاج محتوى للبث يتالءم مع أهداف المحطة.   -

اســـتخدام الشـــبكات االجتماعيـــة فـــي إنتـــاج محتـــوى تلفزيونـــي والتفاعـــل مـــع الجمهـــور    -
مـــن خاللـــه، واســـتخدامها فـــي النشـــر أيضـــًا.

إنشـــاء صفحـــات خاصـــة بالقنـــاة وقنـــوات البـــث علـــى اإلنترنـــت، وإنشـــاء تواجـــد علـــى    -
ــي. ــل االجتماعـ ــات التواصـ صفحـ

ثالثـــًا: تعزيـــز الثقافـــة المجتمعيـــة فـــي المجـــاالت الحيويـــة للمجتمـــع الفلســـطيني مـــن 
خـــالل:

ـــاج  ـــع وإنت ـــرائح المجتم ـــي ش ـــاص، وباق ـــكل خ ـــباب بش ـــب الش ـــي يخاط ـــوى إعالم ـــاج محت إنت   -
ـــام. ـــح الع ـــة والصال ـــزز المواطن ـــون يع مضم

ـــاج محتـــوى يوضـــح أهـــم الســـلوكات والممارســـات الصحيحـــة فـــي المجـــاالت المذكـــورة،  إنت   -
ـــك. ـــى ذل ـــور عل ـــه الجمه ـــع توجي ـــا م ـــزام به ـــة االلت وأهمي

تعزيز الوعي البيئي لإلنسان الفلسطيني وربطه بمفهوم.   -

ــة البـــث  ــة بتقنيـ ــة القـــدس المفتوحـ ــج فـــي جامعـ ــز نمـــط التعليـــم المدمـ ــًا: تعزيـ رابعـ
الفضائـــي وذلـــك عـــن طريـــق:

بث حلقات صفوف تفاعلية.   -
إنتاج مواد تعليمية بأنماط جديدة.   -

إنتاج مواد إرشادية للطلبة حول الجامعة.   -
إنتاج مواد إرشادية للخريجين.   -
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خامسًا: تقديم معارف متنوعة تثري معلومات ومناهج تفكير المشاهدين من خالل:

ــوع  ــة التنـ ــرز أهميـ ــور ويبـ ــذب الجمهـ ــون راق يجـ ــوع بمضمـ ــالم متنـ ــاج إعـ ــر وإنتـ توفيـ   -
المعرفـــي.

ـــى  ـــور عل ـــز الجمه ـــي يحف ـــي وفن ـــي ثقاف ـــوع برامج ـــم تن ـــالل تقدي ـــن خ ـــاهد م ـــذب المش ج   -
االطـــالع وفهـــم اآلخـــر، ذلـــك ألهميـــة الثقافـــة والمعرفـــة والمعلومـــات وفائدتهـــا.

سادســـًا: العمـــل علـــى إبـــراز المســـؤولية المجتمعيـــة للجامعـــة وخريجيهـــا مـــن خـــالل التركيـــز 
ــع الفلســـطيني  ــادي فـــي المجتمـ ــة القـــدس المفتوحـــة ودورهـــم الريـ علـــى طلبـــة جامعـ

ـــم. ـــاح عنه ـــص نج ـــم قص ـــة وتقدي ـــة والخاص ـــاته العام ومؤسس

ســـابعًا: العمـــل علـــى إبـــراز الهويـــة الفلســـطينية وتعزيـــز وحـــدة الوطـــن واالنتمـــاء مـــن 
خـــالل عـــرض:

برامج حول تاريخ النضال الفلسطيني.   -
برامج تعزز الوحدة الوطنية.   -

برامج حول القادة الفلسطينيين.   -
برامج حول الشهداء.   -
برامج حول األسرى.   -

ـــى  ـــاح عل ـــة والدوليـــة واالنفت ـــًا: تقديـــم محتـــوى يعـــزز الشـــراكات مـــع المؤسســـات العربي ثامن
المجتمعـــات األخـــرى والثقافـــة العالميـــة عـــن طريـــق:

تسليط الضوء على نشاطات المنظمات الدولية في المجاالت المختلفة.   -

ــريكة  ــات الشـ ــطيني والجهـ ــع الفلسـ ــم المجتمـ ــع تهـ ــول مواضيـ ــتركة حـ ــات مشـ إنتاجـ   -
المحتملـــة.

تقديم محتوى وبرامج ذات طابع تدريبي وتطويري في مجاالت المهنية المختلفة.   -

التركيز على قضايا المهن والتدريب المهني وأهميته في قطاع التعليم.   -

تاسعًا: تعزيز دور المرأة وأهميته في المجتمع والتربية في البيت والعمل.

ـــق  ـــول المناط ـــج ح ـــالل برام ـــن خ ـــة م ـــع المختلف ـــات المجتم ـــى فئ ـــوء عل ـــليط الض ـــرًا: تس عاش
المهمشـــة والمناطـــق النائيـــة باإلضافـــة الـــى إشـــراك والتركيـــز علـــى ذوي اإلعاقـــة وإبـــراز 

ـــم. ـــش الكري ـــي العي ـــم ف ـــم وحقوقه احتياجاته

ـــىً  ـــو خط ـــوم تخط ـــة الي ـــدس التعليمي ـــة الق ـــإن فضائي ـــا، ف ـــى انطالقه ـــام عل ـــن ع ـــل م ـــد أق وبع
ـــاص  ـــكل خ ـــطينيين بش ـــاس والفلس ـــوت الن ـــت بي ـــد دخل ـــم وق ـــالم والتعلي ـــرك اإلع ـــي معت ـــة ف واثق

ـــا. ـــع ابوابه ـــن أوس م
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وأصبحـــت الفضائيـــة اليـــوم تعمـــل فـــي دورتهـــا الرابعـــة بعـــد تكلـــل عملهـــا وإنجازاتهـــا منـــذ 
ـــن 120  ـــد ع ـــا يزي ـــدورات م ـــذه ال ـــالل ه ـــزت خ ـــي، وانج ـــام الماض ـــن الع ـــان م ـــي نيس ـــا ف انطالقته
برنامجـــًا تلفزيونيـــًا والعديـــد مـــن البرامـــج المباشـــرة خالفـــًا لـــدورة رمضـــان البرامجيـــة والمتكاملـــة 
ـــر  ـــدات وأمه ـــدث المع ـــطيني بأح ـــعب الفلس ـــد الش ـــادات وتقالي ـــارة وع ـــع وحض ـــت واق ـــي المس الت

ـــم. الطواق

ـــة  ـــو رفع ـــة نح ـــًا واثق ـــة خط ـــدس المفتوح ـــة الق ـــة جامع ـــتنا شاش ـــالل شاش ـــن خ ـــوم م ـــو الي نخط
وتطويـــر إعالمنـــا الفلســـطيني فـــي عهـــد للمحافظـــة علـــى إرثنـــا وموروثنـــا الثقافـــي والحضـــاري 

واالجتماعـــي الـــذي يعـــزز صمودنـــا.

شركاؤنا 

· دوائر الجامعة المختلفة.	
· الفروع والمراكز التعليمية.	
· الدائرة األكاديمية ممثلة بعمداء الكليات. 	
· 	 (ICTC(  ومركز تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت )OLC( مركز التعليم المفتوح
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)Buildings & Regional Centers( 6. فروع الجامعة ومبانيها
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 Internal Audit 7. التدقيق الداخلي
لمحه عن دائرة التدقيق الداخلي:

تأسســت الدائــرة بتاريــخ 2003/1/1 وتــم إعــداد برنامــج التدقيــق الداخلــي واإلجــراءات الخاصــة 
بهــا وتــم اعتمــاده مــن المجلــس المصغــر برئاســة األســتاذ الدكتــور رئيــس الجامعــة.  وتــم تقســيم 
الجامعــة إلــى ثــالث جهــات: الشــمال والوســط والجنــوب، وعُيــن أربــع موظفيــن إلجــراء التدقيــق 

لتلــك الجهــات.

السياسة المتبعة في التدقيق الداخلي:

يتــم إعــداد كتــاب إلــى األســتاذ الدكتــور رئيــس الجامعــة لزيــارة الفــرع المنــوي تدقيقــه، ومــن ثــم 
تتــم الزيــارة مــن قبــل المدقــق المســؤول عــن الجهــة المعنيــة وإبــداء المالحظــات التــي تخــص كل 
فــرع، ويتــم مناقشــة وطباعــة التقريــر ويرســل إلــى األســتاذ الدكتــور رئيــس الجامعــة ونســخة إلــى 

الســيد رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة ونســخة إلــى النــواب ومديــر الفــرع الــذي تــم تدقيقــه.

دور دائرة التدقيق الداخلي في الدعم اإلداري والمالي:

منــذ بدايــة العمــل فــي دائــرة التدقيــق كان هنــاك تجــاوزات غيــر جوهريــة تــم تصويبهــا بمعرفتنــا 
أو بمعرفــة المســؤولين فــي دوائــر الجامعــة المختلفــة، وأصبحــت تلــك التجــاوزات فــي حــدود ضيقــة 

جــدا. مــع العلــم بأننــا نكــرر كتابــة المالحظــات لــو اســتمرت تلــك التجــاوزات.

ــة والدائــرة  ــرة األكاديمي ــى الدائ ــي تقــوم بالتدقيــق عل ــرة التدقيــق الداخل نــود اإلشــارة بــأن دائ
الماليــة والمــوارد البشــرية واللــوازم والمشــتريات والمســتودعات ودائــرة القبــول والتســجيل 

ــح. ــة والمن ــؤون الطلب ــرة ش ودائ

تقريــر المدقــق الداخلــي والخارجــي )مقتطفــات مــن تقاريــر التدقيــق الداخلــي والخارجــي التــي تبيــن 
التــزام الجامعــة بالمعاييــر المنظمــة للعــام الحالي(:

لقــد تــم الثنــاء والشــكر مــن هيئــة الرقابــة المركزيــة الحكوميــة وهيئــة الفســاد ومكتــب التدقيــق 
الخارجــي )طــالل أبــو غزالــة وشــركاه( عــن أعمــال دائــرة التدقيــق الداخلــي وتعــاون الدائــرة مــع 

تلــك الجهــات.
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الشراكات االستراتيجية
Strategic Partnerships 
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Strategic Partnerships الشراكات االستراتيجية
 

توقيع اتفاقيات:

ـــادل 	  ـــطينية لتب ـــات الفلس ـــا المعلوم ـــاالت وتكنولوجي ـــع وزارة االتص ـــاون م ـــة تع ـــع اتفاقي توقي
ـــخ 2016/1/17 . ـــب بتاري ـــال التدري ـــي مج ـــرات ف الخب

توقيع اتفاقية مع مؤسسة ريفورم للتعاون في مجال األنشطة التدريبة والمشاريع. 	 

توقيع اتفاقية مع جهاز اإلحصاء المركزي ألغراض المشاريع والبحث العلمي.	 

 توقيع اتفاقية تصميم موقع إلكتروني لكلية غرناطة.	 

توقيع اتفاقية لتدريب موظفي لجنة االنتخابات في مجال امن المعلومات.	 

ـــي 	  ـــة ف ـــو األمي ـــي لمح ـــد العرب ـــالق العق ـــي إلط ـــم العال ـــة والتعلي ـــع وزارة التربي ـــة م ـــع اتفاقي توقي
فلســـطين.
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اتفاقية palpay ألنظمة الدفع المسبق بتاريخ 2017/5/15	 

ـــاد 	  ـــة واالتح ـــؤون االجتماعي ـــوزارة الش ـــي ل ـــم الفن ـــروع الدع ـــل ومش ـــع الخلي ـــم م ـــرة تفاه مذك
ـــخ 2015/10/7 ـــة بتاري ـــات االجتماعي ـــي بالخدم ـــوم التعريف ـــي الي األوروب
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أبرز الفعاليات
Major Events
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Major Events  أبرز الفعاليات

ورشة عمل حول يوم المعاق العالمي

محاور الورشة:

· الحقوق المكفولة لألشخاص ذوي اإلعاقة.	

· دور األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع بعد التعليم.	

ورشة عمل حول تكنيكات النظرية المعرفية السلوكية

محاور الورشة:

تعريـــف الطلبـــة فـــي تخصـــص الخدمـــة االجتماعيـــة بالتكنيـــكات العالجيـــة المســـتخدمة فـــي 
ــلوكية ــة السـ ــة المعرفيـ النظريـ

ورشة بعنوان القدس في قلب الصراع الثقافي 

 وقد كانت أهم المحاور

· ــد 	 ــطين ومهـ ــة فلسـ ــة لدولـ ــالمي كعاصمـ ــي واإلسـ ــن العربـ ــدس للعالميـ ــة القـ أهميـ
ــات الديانـ

ورشة حول االستعدادات المطلوبة للتقدم لوظيفة 

محاور الورشة:

· احتياجات سوق العمل الفلسطينية والطريقة السليمة للبحث عن وظيفة.	

· ـــض 	 ـــا بع ـــع به ـــي يق ـــائعة الت ـــاء الش ـــا، واألخط ـــة وكتابته ـــيرة الذاتي ـــداد الس ـــة إع وكيفي
ـــة. ـــس المطلوب ـــة باألس ـــم الكافي ـــدم معرفته ـــة ع ـــة نتيج الطلب

· ــر فـــي مقـــدم الطلـــب 	 ــارات التـــي يجـــب أن تتوفـ ــر للمقابلـــة والمهـ وكيفيـــة التحضيـ
ــاح. ــة بنجـ ــاز المقابلـ الجتيـ

ورشة عمل حول المعامالت المصرفية

محاور الورشة:
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· زيـــادة الوعـــي المصرفـــي لـــدى الطـــالب، التعـــرف علـــى الخدمـــات اإللكترونيـــة التـــي 	
تقدمهـــا البنـــوك وكذلـــك بطاقـــات الصـــراف اآللـــي وأنواعهـــا والكفـــاالت والشـــيكات 

وغيرهـــا.

ورشة عمل بعنوان سياسة الحد من العنف وتعزيز االنضباط المدرسي

محاور الورشة:

· ـــي 	 ـــة المدرســـة ف ـــة المدارس،أهمي ـــن طلب ـــي أضحـــت تنتشـــر بي ـــف الت ـــة العن معالجـــة حال
ـــق أهـــداف النظـــام التعليمـــي تحقي

· كيفية الحد من العنف وتعزيز االنضباط المدرسي بالجوانب الوقائية والعالجية.	

ورشة بعنوان أنظمة المحاكاة اإللكترونية

· لدمج التقنيات في التعليم، بشقيها النظري والعملي.	

· تم تدريب المشاركين في المركز التعليمي المتنقل.	

ـــادي اإلدارة  ـــع ن ـــيق م ـــة، بالتنس ـــة المهني ـــالمة والصح ـــراءات الس ـــات إج ـــوان متطلب ـــدوة بعن ن
ـــع  ـــة التاب ـــة المهني ـــالمة والصح ـــطيني للس ـــي الفلس ـــز الوطن ـــع المرك ـــاون م ـــة، وبالتع الصحي

ـــطين ـــك فلس ـــة بوليتكن لجامع

المحاور:

· ــودة 	 ــين: الجـ ــقين رئيسـ ــن شـ ــف مـ ــذي يتألـ ــفيات الـ ــي المستشـ ــودة فـ ــج الجـ برنامـ
والســـالمة.

· طريقـــة التعامـــل مـــع األزمـــات الصحيـــة والســـالمة المنزليـــة والســـالمة فـــي مواقـــع 	
العمـــل.

· أخـــذ االحتياطـــات الالزمـــة فـــي المنـــزل والعمـــل لتجنـــب الكـــوارث، وأهميـــة اإلســـعاف 	
األولـــي فـــي إنقـــاذ حيـــاة اآلخريـــن.

ـــة  ـــة االجتماعي ـــاون للتنمي ـــة التع ـــع جمعي ـــاون م ـــاد بالتع ـــة الفس ـــول مكافح ـــل ح ـــة عم ورش
ــة  ــة مجتمعيـ ــات نوعيـ ــق اليـ ــوان خلـ ــطينية بعنـ ــاد الفلسـ ــة الفسـ ــع هيئـ ــراكة مـ وبالشـ

مســـتدامة فـــي مجـــال مكافحـــة الفســـاد
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محاور الورشة:

· مفهوم الفساد طرقه وأساليبه. 	

· دور الشرع الفلسطيني في مكافحة الفساد.	

· الدور الذي تقوم به هيئة الفساد واألعمال المنوطة بها.	

ورشة عمل عن قانون حماية الطفل الفلسطيني 

محاور الورشة:

· آليات حماية الطفل 	

· دور شبكات الحماية في محافظة سلفيت.	

· آلية عمل شبكات الحماية وضوابطها.	

· القوانين والضوابط المعمول بها في مجال الدفاع عن األطفال محليًا وعالميًا.	

ندوة للنساء بعنوان الكشف المبكر عن اإلعاقة 

محاور الندوة:

· طرق الكشف المبكر عن اإلعاقة لدى األبناء.	

· أشـــكال التقييـــم والعالمـــات التحذيريـــة المبكـــرة كالضعـــف الســـمعي، أو البصـــري، أو 	
الحركـــي، واألعـــراض الجســـمانية مثـــل صعوبـــات التعلـــم.

نـــدوة فكريـــة بعنـــوان قـــراءات فـــي أســـباب الســـقوط، ورؤى لعوامـــل النهـــوض، تحدثـــت عـــن 
ـــر  ـــاب كامـــل للتأثي ـــال وتفـــكك وغي ـــة ومـــا بهـــا مـــن مـــآس وكـــوارث واقتت واقـــع األمـــة العربي

ـــي. فـــي القـــرار الدول

محاور الندورة:

· أهميـــة دور المثقفيـــن وأصحـــاب وجهـــات النظـــر الفكريـــة فـــي التعاطـــي مـــع قضايـــا 	
عصريـــة يعيشـــها الوطـــن العربـــي.

· ـــة 	 ـــا عصري ـــع قضاي ـــي م ـــي التعاط ـــة ف ـــر الفكري ـــات النظ ـــاب وجه ـــن وأصح دور المثقفي
ـــي. ـــن العرب ـــها الوط يعيش

· تشخيصًا وتوصيفًا للواقع الذي يعيشه الوطن العربي من زاوية نظرية تحليلية.	

· ـــي 	 ـــن العرب ـــي الوط ـــة ف ـــار األم ـــت مس ـــي وجه ـــات الت ـــم والسياس ـــكار والمفاهي ـــد األف نق
ـــرين. ـــرن العش ـــي الق ف



التقـــرير الســنوي
ANNUAL REPORT2016

179

· قراءة للواقع العربي وما حصل بما سمي ب«الربيع العربي.	

· القضايا التي أدت إلى ضعف حضور األمة العربية في المسرح الدولي.	

المؤتمرات:

§ ـــة 	 ـــة االجتماعي ـــة التنمي ـــه كلي ـــذي نظمت ـــاق وال ـــع وآف ـــم واق ـــات التعل ـــر صعوب مؤتم
واألســـرية وكليـــة العلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة بجامعـــة علـــي لونيســـي / 
ـــالل  ـــن ب ـــور م ـــب الص ـــر. )تطل ـــي الجزائ ـــخ 19 – 2016/4/21 ف ـــد بتاري ـــدة2، عق البلي

ـــث(. غي

§ ـــد 	 ـــف ض ـــة للعن ـــة المناهض ـــرارات الدولي ـــة والق ـــات الوطني ـــرأة: السياس ـــر الم مؤتم
ـــة  ـــة االجتماعي ـــة التنمي ـــن كلي ـــاون بي ـــم بالتع ـــذي نظ ـــات، وال ـــع وتحدي ـــرأة: واق الم
ـــى  واألســـرية فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة ووزارة شـــؤون المـــرأة، وعقـــد فـــي مبن

ـــخ 2016/3/28. ـــد بتاري ـــي رام اهلل. عق ـــة ف وزارة الخارجي

§ ــم 	 ــذي نظــ ــل، الـ ــاة أفضـ ــو حيـ ــع نحـ ــة المجتمـ ــية وتنميـ ــة النفسـ ــر الصحـ مؤتمـ
ـــة  ـــه خمس ـــدم في ـــن 26-2016/4/27، ق ـــة بي ـــرة الواقعـ ـــي الفت ـــزة فــ ـــاع غ ـــي قطـ فـ

ــة.  ــة علميـ ــرون ورقـ وعشـ

§ يوم دراسي بعنوان حق العودة: الواقع والتحديات	

ـــؤون  ـــرة ش ـــرم ودائ ـــة بطولك ـــرع الجامع ـــع ف ـــاون م ـــة بالتع ـــي الجامع ـــة ف ـــة التربي ـــت كلي نظم
الآلجئيـــن فـــي منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية يومـــًا دراســـيًا بعنـــوان »حـــق العـــودة: الواقـــع 
ـــات  ـــن الدراس ـــدد م ـــه ع ـــدم في ـــرم، وق ـــة طولك ـــي مدين ـــخ 2016/4/16م، ف ـــات« بتاري والتداعي
ـــت  ـــطيني، وكان ـــع الفلس ـــى الواق ـــا عل ـــوء وتداعياته ـــرة اللج ـــأة ظاه ـــت نش ـــي تناول ـــة الت المهم
أهـــم محـــاوره: التهجيـــر القســـري والقـــرى المدمـــرة، والسياســـات اإلســـرائيلية فـــي تهجيـــر 
ـــة.  ـــر الفلســـطينيين ودعـــم الهجـــرة الصهيوني الفلســـطينيين، ودور القـــوى العظمـــى فـــي تهجي
ـــة  ـــام لقضي ـــن االهتم ـــد م ـــاء مزي ـــا: إعط ـــات أهمه ـــن التوصي ـــة م ـــون مجموع ـــدر المجتمع وأص
ـــودة  ـــم بالع ـــمح له ـــم يُس ـــم ول ـــم وبيوته ـــن قراه ـــروا م ـــن هج ـــل 1984، الذي ـــن داخ الالجئي
ـــات  ـــودة باللغ ــق الع ــر الدراســـات التاريخيـــة والقانونيـــة عـــن الالجئيـــن وحـ إليهـــا، ونشـ
العالميـــة، والقيـــام بدراســـات توثيقيـــة لممتلـــكات الالجئيـــن، وإدراج قضيـــة الالجئيـــن فـــي 
المنهـــاج المدرســـي الفلســـطيني، وتكريـــس ثقافـــة حـــق العـــودة، ونشـــرها لـــدى الشـــباب؛ مـــن 

ـــال. ـــان األجي ـــي أذه ـــة ف ـــا حيّ ـــل إبقائه أج
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 Towards Green and Clean Environment البيئة الخضراء النظيفة

تـــم تغييـــر العديـــد مـــن مشـــاريع التخـــرج لطلبـــة كليـــة الزراعـــة المتعلقـــة بعوامـــل وعناصـــر 
تحســـين البيئـــة ومنهـــا:

الزراعة بدون تربة )الزراعة المائية(. 1-
الزراعة بدون تربة )الزراعة الهوائية(. 2-
اختراع منتج طبيعي يعمل على رفع كفاءة الري لألشجار المثمرة البيتية 60%. 3-
ـــذ العمـــل التطوعـــي فـــي جامعـــة القـــدس  4- ـــة تنفي ـــدرج هـــذه األنشـــطة ضمـــن نظـــام وآلي تن

المفتوحـــة، ويتعـــدد تنفيذهـــا فـــي عـــدد مـــن المجـــاالت، كزراعـــة األشـــجار فـــي العديـــد مـــن 
المناطـــق، وخصوصـــًا فـــي المناطـــق المهـــددة بالمصـــادرة مـــن قبـــل االحتـــالل، إضافـــًة 
لحمـــالت النظافـــة  فـــي األماكـــن العامـــة، وحمـــالت التخلـــص مـــن المخلفـــات الزراعيـــة 

ـــة. ـــى البيئ ـــة عل ـــة بالمحافظ ـــة الخاص ـــالت التوعي ـــرة، وحم الخط
إقامـــة فعاليـــة توعويـــة بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للميـــاه، تحـــث علـــى أهميـــة الترشـــيد  5-

ـــدم  ـــا يخ ـــا، بم ـــد منه ـــة والح ـــلوكيات الخاطئ ـــض الس ـــح بع ـــاه وتصحي ـــتهالك المي ـــي اس ف
ـــع. ـــة والمجتم البيئ

ـــراز  6- ـــا إب ـــن خالله ـــم م ـــث ت ـــة، حي ـــي للبيئ ـــوم العالم ـــع الي ـــة م ـــة متوافق ـــطة بيئي ـــة أنش إقام
أهميـــة الحفـــاظ علـــى البيئـــة مـــن خـــالل زراعـــة األشـــجار، وفـــي حيـــن تحمـــل بعـــض 

األنشـــطة طابـــع االســـتمرارية تعتبـــر أخـــرى موســـمية.

عقـــد مجموعـــة مـــن النشـــاطات والفعاليـــات نـــدوات توعويـــة وتثقيفيـــة حـــول أهميـــة البيئـــة 
والمحافظـــة عليهـــا لحيـــاة خضـــراء مليئـــة بالراحـــة واالســـتقرار.

ـــة اآلداب ضمـــن فروعهـــم بالمشـــاركة فـــي األنشـــطة التـــي تســـهم فـــي تحســـين  ـــة كلي يقـــوم طلب
ـــهام  ـــل اإلس ـــرى مث ـــة األخ ـــال التطوعي ـــة، واألعم ـــق العام ـــي الحدائ ـــجار ف ـــرس األش ـــل غ ـــة مث البيئ

ـــة. ـــن العام ـــف األماك ـــي تنظي ف
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People with Disabilities ذوو االحتياجات الخاصة
األعمال المتعلقة برعاية ذوي اإلعاقة:

· القبـــول: يقبـــل الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة حســـب نظـــام القبـــول فـــي الجامعـــة أســـوة ببقيـــة 	
المتقدميـــن بطلبـــات االلتحـــاق فـــي الجامعـــة.

· التســـجيل: يقـــوم قســـم شـــؤون الطلبـــة فـــي الفـــرع وبالتعـــاون مـــع قســـم التســـجيل بإرشـــاد 	
ـــذا  ـــي ه ـــرأي ف ـــاركته ال ـــه، ومش ـــه ولوضع ـــب ل ـــص المناس ـــار التخص ـــاق الختي ـــب المع الطال
ـــات  ـــم المعلوم ـــي تقدي ـــريع ف ـــى التس ـــة إل ـــه، باإلضاف ـــى ميول ـــرف عل ـــة التع ـــال ومحاول المج
الخاصـــة بهـــم ومســـاعدتهم فـــي اختيـــار مقرراتهـــم الفصليـــة حســـب الخطـــة الدراســـية 
الخاصـــة بـــكل منهـــم، مـــع العلـــم أن الجامعـــة وفـــرت لطلبتهـــا بـــأن يقومـــوا بالتســـجيل 
ـــة  ـــل الجامع ـــك داخ ـــواء أكان ذل ـــه س ـــدون في ـــكان يتواج ـــي أي م ـــة ف ـــة األكاديمي ـــر البواب عب
أم خارجهـــا، ومـــا شـــكل ذلـــك مـــن تســـهيل علـــى الطالـــب مـــن ذوي اإلعاقـــة فـــي كثيـــر مـــن 

ـــه. ـــًا ل ـــكل عائق ـــت تش ـــي كان ـــي الت ـــور والنواح األم
· المنـــح والمســـاعدات الماليـــة والقـــروض: تقـــدم الجامعـــة منحـــة ذوي اإلعاقـــة لهـــذه 	

الفئـــة مـــن الطلبـــة شـــريطة أن يكـــون معدلـــه التراكمـــي )%65( فأعلـــى باســـتثناء ذوي 
ـــى  ـــًة إل ـــى، إضاف ـــه التراكمـــي )%60( فأعل ـــذي يشـــترط أن يكـــون معدل ـــة الســـمعية، ال اإلعاق
األوراق الثبوتيـــة الصـــادرة مـــن الجهـــات ذات االختصـــاص، التـــي تفيـــد بنســـبة اإلعاقـــة 

ونوعهـــا.
· ـــى 	 ـــة إل ـــهيالت باإلضاف ـــاعدات والتس ـــة المس ـــة كاف ـــذوي اإلعاق ـــة ل ـــر الجامع ـــررات: توف المق

ـــا  ـــتفاد منه ـــة، يس ـــراص مدمج ـــى أق ـــجلة عل ـــون مس ـــي تك ـــية، والت ـــررات الدراس ـــر المق توفي
مـــن خـــالل مختبـــر الوســـائط التعليميـــة، أمـــا بالنســـبة للطلبـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة البصريـــة، 
ـــون  ـــن ك ـــن اختياريي ـــاء( بمقرري ـــادئ اإلحص ـــوب، مب ـــادئ الحاس ـــرري )مب ـــن مق ـــتعاض ع فيس
ــة )12  ــررات االختياريـ ــم المقـ ــون لهـ ــتها، وتكـ ــتطيعون دراسـ ــررات ال يسـ ــك المقـ أن تلـ

ـــاعات. ـــدل )6( س ـــاعة( ب س
· المحاضـــرات: تعمـــل الجامعـــة مـــن خـــالل فروعهـــا ومراكزهـــا الدراســـية علـــى مســـاعدة 	

الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة فيمـــا يتعلـــق بحضـــور المحاضـــرات مـــن خـــالل عقـــد هـــذه المحاضـــرات 
ـــاءات  ـــض اللق ـــت بع ـــة، وإذا كان ـــق األرضي ـــي الطواب ـــع ف ـــي تق ـــية الت ـــات التدريس ـــي القاع ف
ـــة  ـــة أو الحركي ـــة البصري ـــب ذوي اإلعاق ـــل الطال ـــي: توصي ـــا يل ـــم م ـــة يت ـــات العلوي ـــي القاع ف
ـــد انتهـــاء المحاضـــرة  ـــة التدريـــس بع ـــب مـــن عضـــو هيئ ـــن، والطل بمســـاعدة أحـــد الموظفي
ـــة  ـــات العلوي ـــه للقاع ـــن التوج ـــه م ـــه إعاقت ـــذي تمنع ـــة ال ـــب ذوي اإلعاق ـــى الطال ـــه إل التوج
ـــات  ـــدى القاع ـــي إح ـــردة ف ـــورة منف ـــه بص ـــي ب ـــرك(، ويلتق ـــي متح ـــى كرس ـــة أن كان عل )خاص
ـــئلة  ـــه األس ـــتقبل من ـــرفين فيس ـــب المش ـــد مكات ـــي أح ـــي أو ف ـــق األرض ـــي الطاب ـــودة ف الموج

ـــا. ـــه عليه ويجيب
· ـــاعدة 	 ـــى مس ـــي عل ـــز الدراس ـــرع أو المرك ـــي الف ـــة ف ـــؤون الطلب ـــم ش ـــوم قس ـــات: يق التعيين

الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة فـــي اســـتالم تعييناتهـــم مـــن قســـم التعيينـــات وطباعـــة بعضهـــا 
ـــم  ـــليمها لقس ـــم وتس ـــتالم إجاباته ـــم اس ـــن ث ـــن، وم ـــة المكفوفي ـــل للطلب ـــة بري ـــى طابع عل
التعيينـــات. باإلضافـــة إلـــى أنـــه يؤخـــذ بمالحظاتهـــم ومتابعتهـــا مـــع عضـــو هيئـــة التدريـــس 
ـــل مـــا وذلـــك نظـــرًا لصعوبـــة التنقـــل والحركـــة لديهـــم.  علـــى وجـــه الســـرعة حـــال وجـــود خل
مـــع العلـــم أن الجامعـــة أيضـــًا وفـــرت ومـــن علـــى صفحتهـــا اإللكترونيـــة لجميـــع طلبتهـــا 
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التعيينـــات اإللكترونيـــة والتـــي ســـهلت علـــى العديـــد منهـــم اســـتخراجها مـــن أي مـــكان 
ـــه. ـــدون في يتواج

· ـــة، 	 ـــن الطلب ـــة م ـــذه الفئ ـــاه ه ـــاني تج ـــها اإلنس ـــة وإحساس ـــة الجامع ـــن رؤي ـــات: م االمتحان
فقـــد فـــرز موظفـــون وأحيانـــًا مشـــرفون للقيـــام بعمليـــة القـــراءة والكتابـــة لهـــم بشـــكل 
ـــن الطالـــب صاحـــب اإلعاقـــة، وهنـــاك  ـــكل خـــاص نيابـــة ع عـــام، والمكفوفيـــن منهـــم بش
ــة  ــون لعمليـ ــن يحتاجـ ــر فالذيـ ــي البصـ ــف فـ ــن ضعـ ــون مـ ــن يعانـ ــة الذيـ ــض الطلبـ بعـ
ـــراءة  ـــم الق ـــنى له ـــى ورق )A3( ليتس ـــئلة عل ـــم األس ـــر له ـــة، فتكب ـــئلة المكتوب ـــر لألس تكبي
ـــي ضمـــن  ـــت إضاف ـــات بإعطـــاء وق ـــاة الزمـــن لالمتحان ـــع مراع والفهـــم بالشـــكل المناســـب م
ـــجيل  ـــول والتس ـــد القب ـــع عمي ـــيق م ـــد التنس ـــم وبع ـــة منه ـــي الكتاب ـــة لبطيئ ـــول، خاص المعق
ــمعية،  ــة السـ ــة ذوي اإلعاقـ ــًا للطلبـ ــًا مرافقـ ــة مترجمـ ــرت الجامعـ ــا وفـ ــات. كمـ واالمتحانـ

يســـاعدهم فـــي امتحاناتهـــم، ومحاضراتهـــم، وأيـــة احتياجـــات أخـــرى.
· مختبـــرات الحاســـوب للمكفوفيـــن: افتتحـــت الجامعـــة ثالثـــة مختبـــرات حاســـوب خاصـــة 	

ـــن  ـــرات للمكفوفي ـــر مختب ـــى توفي ـــل عل ـــار العم ـــه ج ـــًا أن ـــروع علم ـــة ف ـــي ثالث ـــن ف بالمكفوفي
ـــج  ـــزة ببرام ـــيب مجه ـــزة حواس ـــمل أجه ـــرات تش ـــذه المختب ـــة، فه ـــروع الجامع ـــع ف ـــي جمي ف
ـــراءة  ـــن ق ـــن م ـــن المكفوفي ـــل لتمكي ـــاطر بري ـــج JAWS(، ومس ـــن )برنام ـــة بالمكفوفي خاص
ـــة  ـــوم بالطباع ـــي تق ـــل الت ـــة بري ـــًا طابع ـــوب، وأيض ـــة الحاس ـــى شاش ـــرة عل ـــوص الظاه النص
علـــى ورق خـــاص مـــن خـــالل إحـــداث ثقـــوب تعبـــر عـــن حـــروف لغـــة بريـــل للمكفوفيـــن.  
ـــة المكفوفيـــن، كمـــا يقـــوم  ـــى إقامـــة دورات حاســـوبية للطلب ـــر المكفوفيـــن عل ويعمـــل مختب
ـــر  ـــم عب ـــليم تعييناته ـــي تس ـــة ف ـــاعدة الطلب ـــل ومس ـــة بري ـــى طابع ـــات عل ـــة التعيين بطباع
ـــي  ـــب الت ـــم الكت ـــر معظ ـــى توفي ـــدا عل ـــل جاه ـــا يعم ـــر، كم ـــي المختب ـــة ف ـــة األكاديمي البواب

.SOFT COPY ـــخة ـــا كنس ـــم به ـــا وتزويده يحتاجونه
· ـــا 	 ـــر كل م ـــى توفي ـــة إل ـــا الحديث ـــالل أبنيته ـــن خ ـــة وم ـــعت الجامع ـــد س ـــة: لق ـــق العام المراف

يلـــزم ذوي اإلعاقـــة لتســـهيل تنقالتهـــم وتحركاتهـــم دون المـــس بمشـــاعرهم وإنســـانيتهم 
ـــاه. ـــة، ودورات المي ـــد الكهربائي ـــم، والمصاع ـــة به ـــن الخاص ـــل واألماك ـــث المداخ ـــن حي م

إنشاء مختبرات خاصه لهم.	§

توظيفهم.	§

تجهيزات خاصة لهم في المباني.	§
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المسؤوليــة المجتمعيـــة
 Social Responsibility
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 Social Responsibility المسؤولية المجتمعية
مشـــاركة أعضـــاء هيئـــة التدريـــس كليـــة الزراعـــة فـــي النـــدوات المتعلقـــة بقضايـــا ومشـــاكل 
ـــمية  ـــات الرس ـــات والمنظم ـــع المؤسس ـــاون م ـــطين بالتع ـــي فلس ـــن ف ـــي والمزارعي ـــاع الزراع القط
ـــات  ـــاكل والمعوق ـــك المش ـــل تل ـــي ح ـــاهمة ف ـــة( للمس ـــة الزراعي ـــة )اإلغاث ـــة( واألهلي )وزارة الزراع

ذات العالقـــة.

ـــع،  ـــي المجتم ـــطين ف ـــاء نش ـــة كأعض ـــة التربي ـــي كلي ـــس ف ـــة التدري ـــاء هيئ ـــر ألعض ـــن النظ يمك
ومســـاهمين فـــي الكثيـــر مـــن األحـــداث واألنشـــطة االجتماعيـــة، وتنوعـــت مشـــاركاتهم مـــن 
ـــن  ـــة، وم ـــداث مجتمعي ـــي أح ـــاهمة ف ـــة والمس ـــات الخيري ـــاريع والمؤسس ـــان والمش ـــة اللج عضوي

ـــي: ـــا يل ـــر م ـــال ال الحص ـــبيل المث ـــى س ـــاركات، عل ـــذه المش ه

ـــف، 	§ ـــتخدام العن ـــة الس ـــل التربوي ـــول البدائ ـــا ح ـــة يط ـــي مديري ـــة ف ـــات التربي ـــرة لمعلم محاض
ـــص. ـــال بحي ـــل د. جم ـــن قب م

ـــريف 	§ ـــل أ.د.ش ـــن قب ـــزة، م ـــاع غ ـــي قط ـــي ف ـــع المدن ـــة للمجتم ـــات تابع ـــي جمعي ـــرات ف محاض
ـــاد. حم

محاضـــرات إرشـــادية حـــول التأثيـــرات الســـلبية لمواقـــع التواصـــل االجتماعـــي وســـبل 	§
ـــني  ـــل د. حس ـــن قب ـــرم ، م ـــي طولك ـــام 2015م، ف ـــي ع ـــة، ف ـــة التعليمي ـــي العملي ـــا ف توظيفه

عـــوض.
ـــو 	§ ـــن ه ـــوان »م ـــل بعن ـــدي زام ـــور مج ـــال للدكت ـــا مق ـــة، ومنه ـــف اليومي ـــي الصح ـــاالت ف مق

معلـــم القـــرن الحـــادي والعشـــرين؟«، الـــذي نُشـــر فـــي صحيفتـــي القـــدس والحيـــاة فـــي 
ـــذكاء ومـــا عليـــه، نشـــر فـــي  ـــوان ال ـــد دويـــكات بعن 1/31 و2016/2/1م، ومقـــال للدكتـــور خال
ـــي  ـــس ف ـــة التدري ـــاء هيئ ـــاالت ألعض ـــن المق ـــا م ـــخ  2015/4/5، وغيره ـــدس بتاري ـــدة الق جري

ـــة.  الكلي
ورشـــات عمـــل تدريبيـــة لمعلمـــي المـــدارس فـــي محافظـــة بيـــت لحـــم، وتدريـــب عينـــة مـــن 
معلمـــي مدرســـة هيرمـــان جماينـــر علـــى اســـتخدام مهـــارات القـــرن الحـــادي والعشـــرين 

ــد. ــعاد العبـ ــل د.سـ ــن قبـ ــي، مـ ــم االلكترونـ ــتخدام التعليـ باسـ

تشـــارك  كليـــة العلـــوم والتكنولوجيـــا  فـــي كل عـــام المجتمـــع المحلـــي بأنشـــطة ومناســـبات 
ـــة  ـــار كان للكلي ـــذا اإلط ـــي ه ـــع وف ـــات المجتم ـــة فئ ـــة بكاف ـــق العالق ـــى توثي ـــل عل ـــة وتعم مختلف

ـــي: ـــا يل ـــطة كم ـــدة أنش ـــي ع ـــاركة ف ـــور والمش ـــرف الحض ش

المشاركة في تحكيم مشاريع معرض فلسطين للعلوم و التكنولوجيا 2016:. 1

ـــتوى  ـــى مس ـــزة عل ـــاريع الفائ ـــم المش ـــي تحكي ـــة ف ـــوم التطبيقي ـــا والعل ـــة التكنولوجي ـــاركت كلي  ش
ـــي  ـــد ف ـــذي عق ـــخ 2016/3/30 وال ـــمالية بتاري ـــات الش ـــي المحافظ ـــم ف ـــة والتعلي ـــات التربي مديري
ـــو  ـــف أب ـــن : د.م.يوس ـــم كل م ـــي التحكي ـــارك ف ـــث ش ـــي رام اهلل. حي ـــم ف ـــة والتعلي ـــر وزارة التربي مق
زر عميـــد الكليـــة، ود. محمـــد ذويـــب رئيـــس قســـم أنظمـــة المعلومـــات الحاســـوبية، ود. بســـام 

ـــاالت. ـــات واالتص ـــا المعلوم ـــاث تكنولوجي ـــدة أبح ـــس وح ـــرك رئي الت
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للعلـــوم . 2 فلســـطين  معـــرض  مســـابقة  فـــي  الفائزيـــن  وتكريـــم  اســـتضافة 
2016 والتكنولوجيـــا 

ــس  ــمارة رئيـ ــان سـ ــدس عدنـ ــة المهنـ ــة وبرعايـ ــوم التطبيقيـ ــا والعلـ ــة التكنولوجيـ ــت كليـ قامـ
ـــوم  ـــطين للعل ـــرض فلس ـــي مع ـــن ف ـــة الفائزي ـــم الطلب ـــتضافة وتكري ـــة باس ـــاء الجامع ـــس أمن مجل
والتكنولوجيـــا 2016 وكذلـــك تـــم تكريـــم الطلبـــة والمشـــرفين عليهـــم. وقـــد تـــم عقـــد هـــذا 

الحفـــل بتاريـــخ 2016/5/3  فـــي قاعـــة االجتماعـــات فـــي مبنـــى الرئاســـة فـــي اإلرســـال.
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خريجو الجامعة
University Graduates
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University Graduates  خريجو الجامعة
أعداد الطلبة الجدد والخريجين خالل السنوات الخمس السابقة:

-1 أعداد الطلبة الجدد:

جدول )46(: أعداد الطلبة الجدد الذين التحقوا بالجامعة خالل األعوام الخمس السابقة

المجموعجدد - اناثجدد - ذكورالعام الجامعي

2012/201182101162819838

2013/201271071037317480

2014/201367221088417606

2015/201464661000716473

2016/20155836955315389

343415244586786المجموع الكلي

ــوام  ــالل األعـ ــة خـ ــوا بالجامعـ ــن التحقـ ــدد الذيـ ــة الجـ ــداد الطلبـ ــي )8(: أعـ ــم البيانـ الرسـ
ــابقة ــس السـ الخمـ
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-2 أعداد الطلبة الخريجين

   جدول )47(: أعداد الطلبة الذين تخرجوا في الجامعة في األعوام الخمس السابقة

المجموعخريجون - اناثخريجون - ذكورالعام الجامعي

2012/2011251650787594

2013/2012238850697457

2014/2013253658138349

2015/2014275870129770

2016/20153103767010773

133013064243943المجموع الكلي

الرســـم البيانـــي )9(: أعـــداد الطلبـــة الذيـــن تخرجـــوا فـــي الجامعـــة فـــي األعـــوام الخمـــس 
الســـابقة
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الرسم البياني )10(: توزيع الخريجين حسب الكليات للعام الدراسي 2016/2015

الرسم البياني )11(: توزيع الخريجين حسب الفروع للعام الدراسي 2016/2015
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§ 	 Towards Green and Clean Environment البيئة الخضراء النظيفة

األنشطة المتعلقة في المحافظة على البيئة الخضراء النظيفة:

· تنــدرج هــذه األنشــطة ضمــن نظــام وآليــة تنفيــذ العمــل التطوعــي فــي جامعــة القــدس 	
المفتوحــة، ويتعــدد تنفيذهــا فــي عــدد مــن المجــاالت، كزراعــة األشــجار فــي العديــد مــن 
ــًة  ــالل، إضاف ــل االحت ــن قب ــادرة م ــددة بالمص ــق المه ــي المناط ــًا ف ــق، وخصوص المناط
لحمــالت النظافــة  فــي األماكــن العامــة، وحمــالت التخلــص مــن المخلفــات الزراعيــة 

ــة. ــى البيئ ــة عل ــة بالمحافظ ــة الخاص ــالت التوعي ــرة، وحم الخط

· إقامــة فعاليــة توعويــة بمناســبة اليــوم العالمــي للميــاه، تحــث علــى أهميــة الترشــيد فــي 	
اســتهالك الميــاه وتصحيــح بعــض الســلوكيات الخاطئــة والحــد منهــا، بمــا يخــدم البيئــة 

والمجتمــع.

· ــراز 	 ــة، حيــث تــم مــن خاللهــا إب ــوم العالمــي للبيئ ــة متوافقــة مــع الي إقامــة أنشــطة بيئي
أهميــة الحفــاظ علــى البيئــة مــن خــالل زراعــة األشــجار، وفــي حيــن تحمــل بعــض األنشــطة 

طابــع االســتمرارية تعتبــر أخــرى موســمية.

· عقــد مجموعــة مــن النشــاطات والفعاليــات نــدوات توعويــة وتثقيفيــة حــول أهميــة البيئــة 	
والمحافظــة عليهــا، لحيــاة خضــراء مليئــة بالراحــة واالســتقرار.
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المنح والبعثات الدراسية والبحثية
Fellowships and Scholarships
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 Fellowships and ــة ــة والتدريبيـ ــية والبحثيـ ــات الدراسـ ــح والبعثـ المنـ
  Scholarships

دأبـــت عمـــادة شـــؤون الطلبـــة علـــى إدارة هـــذه المنـــح ومتابعـــة تنفيذهـــا، وذلـــك مـــن خـــالل 
ــر  ــات ومعاييـ ــدت آليـ ــة، وأوجـ ــة والخارجيـ ــة الداخليـ ــاعدات الماليـ ــح والمسـ ــام للمنـ ــر نظـ توفيـ
تضبـــط هـــذه المســـاعدات، كمـــا حرصـــت العمـــادة علـــى تطويـــر هـــذه اآلليـــات للتوافـــق مـــع 
ـــكل  ـــة ب ـــن الخاص ـــة والقواني ـــن األنظم ـــة م ـــا بمجموع ـــالل ضبطه ـــن خ ـــك م ـــودة، وذل ـــات الج آلي
منحـــة وحوســـبتها ابتـــداء مـــن تعبئـــة طلبـــات الترشـــح اإللكترونيـــة، ومـــا يتبعهـــا مـــن اختيـــار 
الطلبـــة المســـتفيدين بشـــكل إلكترونـــي، وتســـتند عمليـــة اختيـــار الطلبـــة المســـتفيدين إلـــى 
ـــذه  ـــن ه ـــتفادة م ـــح لالس ـــب المرش ـــة الطال ـــدى حاج ـــا م ـــن خالله ـــدد م ـــية تح ـــر أساس ـــدة معايي ع
ـــب  ـــا الطال ـــي عبئه ـــات الت ـــًا للمعلوم ـــار وفق ـــكل معي ـــة ب ـــة الخاص ـــدد الدرج ـــث تح ـــاعدات، حي المس
ـــن  ـــدد م ـــيًا يح ـــرطًا أساس ـــر ش ـــذه المعايي ـــة ه ـــر نتيج ـــة، وتعتب ـــتمارة اإللكتروني ـــي االس ـــح ف المرش
ـــب  ـــدوق الطال ـــة صن ـــي منح ـــا ف ـــوة واألزواج أم ال، وأم ـــي األخ ـــى منحت ـــب عل ـــول الطال ـــه حص خالل
ـــة  ـــار الطلب ـــى اختي ـــة المســـح االجتماعـــي عل ـــج استرشـــادية تســـاعد لجن ـــر هـــذه النتائ ـــاج تعتب المحت
المســـتفيدين. ويســـتكمل هـــذا الجهـــد بعمليـــة مســـح ميدانـــي دقيـــق مـــن خـــالل زيـــارات ميدانيـــة 
مباشـــرة لعيّنـــة مـــن الطلبـــة المرشـــحين للتأكـــد مـــن صحـــة المعلومـــات المعبئـــة فـــي االســـتمارة، 
ـــح  ـــر المن ـــتخراج تقاري ـــى اس ـــة عل ـــؤون الطلب ـــام ش ـــي أقس ـــب موظف ـــام المحوس ـــاعد النظ ـــا يس كم

ـــة. ـــرعة ودق ـــة بس المختلف
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