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  من אحتيאجאت אلشعب אلفلسطيني 1975بدא אلتفכير في אنشאء אلجאمعة عאم 
ً
م אنطאقא

للتعليم אلعאلي في ظل אوضــــאعه אلســــכאنية وאאجتمאعية وאאقتصــــאدية تحت אאحتאل 

  אאسرאئيلي. 

 يونســـــــכو بאعدאد درאســـــــة אلة, قאمت منظمة بطلب من منظمة אلتحرير אلفلســـــــطيني

م وאقرهــא אلمؤتمر אلعــאم 1980אلجــدوى لمشـــــــروع אلجــאمعــة אلتي אســـــــتכملــت عــאم 

م אقر אلمجلس אلوطني אلفلســـــطيني אلمشـــــروع, غير אن 1981لليونســـــכو, وفي عאم 

  .م1985אאجتيאح אאسرאئيلي للبنאن حאل دون אلمبאشرة في تنفيذه حتى عאم 

 تح للجאمعة م
ُ
م, بموאفقة رســـــمية من وزאرة 1985قر مؤقت في عمאن אوאخر عאم אفت

) على אعــدאد 1985-1991אلخــאرجيــة אאردنيــة, وترכز אلعمــل خאل אلفترة אلوאقعــة بين (

אلخطط אلدرאســــــية وאلכليאت, وאعتمאد אلتخصــــــصــــــאت אلعلمية, وאنتאج אلموאد אلتعليمية, 

ية אلمســـאندة אلســـمعية منهא وخאصـــة אلمطبوعة وאلכتب אلطאبية وאلوســـאئط אلتعليم

   .وאلبصرية
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  متخذة من  ,م بאشـــــــرت אلجאمعة خدمאتهא אلتعليمية في فلســـــــطين1991في عאم

 ومرאכز درאســــية في אلمدن 
ً
 لهא, وאنشــــאت فروعא

ً
 رئيســــא

ً
مدينة אلقدس אلشــــريف مقرא

אلفلسطينية אلכبرى, ضمت في אلبدאية אلمئאت من אلطلبة, ثم אخذت אعدאد אلملتحقين 

 تلو عאم אلى אن אصـــــــبح عددهم بهא ب
ً
 في نهאية 56,000( نحوאאزديאد عאمא

ً
) ملتحقא

  . )2016/2017(ول من אلعאم אאכאديمي אאאلفصل אلدرאسي 

  م, وכــאنــت هــذه אلمرحلــة في 1997خرجــت אلجــאمعــة אلכوכبــة אאولى من طلبتهــא عــאم

אنتفאضـــة غאية אلصـــعوبة, אذ شـــهدت منذ بدאية ميאدهא على אرض فلســـطين تعאظم א

م, כمא 1987אلشـــــعبية אلفلســـــطينية אلتي تفجرت ضـــــد אאحتאل אאســـــرאئيلي في عאم 

عאنت من אثאر حرب אلخليج אلتي ســـببت لهא אزمאت مאلية في אحلכ אאوضـــאع אلســـيאســـية 

  .وאאجتمאعية وאאقتصאدية للشعب אلعربي אلفلسطيني

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

زيمتهא من عزيمة قيאدتهא אلتאريخية مســـــــتمدة ع - ومع ذلכ, فقد אســـــــتمرت אلجאمعة

 مصـــــــبאح نور في כل بيت, -אلمنאضـــــــلة
ً
في אدאء رســـــــאلتهא وتحقيق אهدאفهא لتبقى دאئمא

   وכوכب معرفة يضيء אرجאء אلوطن وאאمة.
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  مאهية אلتعليم אلمفتوح

ي ــאمـظـم نـيـلـعـو تـــ"ه وح:ــتـفـمـم אلــيـلـعـتـאل
 ب في אلتعليمحديث, يتيح אلفرصـــــــة لכل رאغ

, بغض אلنظر 
ً
 ومعرفيــא

ً
وقــאدر عليــه אכــאديميــא

عن ســـــــنه, אو مכאن ســـــــכنه, אو مدى تفرغه 
ــــلــــدرאســــــــــة, אو ظــــروفــــه אאقــــتصــــــــــאديــــة  ل

  ."وאאجتمאعية
فهو نظــאمي بــאعتبــאر وجود بيئــة تعليميــة 
تلبي אحتيאجאت אلطلبة ضـــــــمن نظאم אلتعليم 
אلـــمـــفـــتـــوح, وجــــدאول ولـــقــــאءאت وجــــאهـــيــــة, 

جبــــאت  يير وאمتحــــאنــــאت ووא منزليــــة, ومعــــא
وشـــــــروط אאلتحאق אســـــــوة بאنظمة אلتعليم 

   .אلتقليدي
وهو حديث, אذ يســــــتند على مرتכزאت אلتعلم 
אلذאتي وאســــتقאلية אلمتعلم, بאعتبאرهא אهم 
مهــــאرאت אلقرن אلحــــאدي وאلعشـــــــرين, فهو 
يوظف אلتכنولوجيـــא אلحـــديثـــة في אلعمليـــة 
אلتعليميــــة, وبخــــאصــــــــــة אلتعلم אאلכتروني 

وســــــــאئلــه כــאفــة لخــدمــة אلمتعلم, بــאدوאتــه و
   .ولتכون مכملة للقאءאت אلوجאهية

فــאلتعليم אلمفتوح نظــאم تعليمي عصـــــــري 
ع ّو ويــطــيــتــجــــאوز حــــدود אلــزمــــאن وאلــمــכــــאن, 

אلمحددאت אאجتمאعية وאلثقאفية, ويتعאمل 
للمرאة אم للرجـــل,  ســـــــوאءمع تعـــدد אאدوאر 

ويوفر فرص אلتعليم وאلتعلم بجودة عــאليــة 
  .وتכلفة مאئمة
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حאدאت אلعربية وאلدولية
ّ
 عضوية אلجאمعة في אאت

ل من אאتحאدאت אلعربية وאلدولية אאتية
ُ
  :تتمتع جאمعة אلقدس אلمفتوحة بאلعضوية في כ

 אتحאد אلجאمعאت אلعربية  (AARU).  

 אتحאد جאمعאت אلعאلم אאسאمي  (FUIW).  

 אلمجلس אلدولي للتعليم عن بعد  (ICDE).  

 جאمعאت אلمفتوحةאאتحאد אאسيوي لل  (AAOU).  

 منظمة אلفضאء אلرقمي אلمفتوح لحوض אلبحر אאبيض אلمتوسط (E-OMED).  

 אتحאد אلجאمعאت אلمتوسطية  (UNIMED).  

 ) אאتحאد אلدولي للجאمعאتIAU.( 

 ) بسيمאنאلشبכة אאכאديمية لدول אلبحر אאسود وشرق אلبحر אلمتوسط.( 
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  حصلت عليهא אلجאمعةאلجوאئز אلتي 
  

  :جאئزة محمد بن رאشد للغة אلعربية )1
على جאئزة محمد بن رאشـــد للغة אلعربية אلمفتوحة حصـــلت جאمعة אلقدس 

عن אفضـــل مبאدرة في אســـتعمאل شـــبכאت  م2017عאم لفي دورتهא אلثאلثة 
  .אلتوאصل אאجتمאعي, وتقديم تطبيق تقني ذכي لتعلم אللغة אلعربية

  
 جאئزة אلقرن אلذهبية: )2

 century international qualityאلجאئزة אلعאلمية אلذهبية (فאزت אلجאمعة ب
Era Award( ) אلمقدمة من אلمؤسسة אلدوليةBID ومقرهא אسبאنيא, وאلتي (

) مؤســــســــة ريאدية 50אختאرت جאمعة אلقدس אلمفتوحة وאحدة من אفضــــل (
على مســــــتوى אلعــאلم אلتزאمهــא بــאصــــــول אلجودة وאلقيــאدة وאســــــتخــدאم 

  بدאع.אلتכنولوجيא وאא
  

  :2017جאئزة سقرאط אلدولية  )3
منحــت אلجمعيــة אאوروبيــة لאعمــאل فوز جــאمعــة אلقــدس אلمفتوحــة بجــאئزة 

כمא אختאرت رئيس  ٬כאفضل جאمعة رאئدة في אلعلوم وאلتربية سقرאط אلدولية
אلجــאمعــة אאســــــتــאذ אلــدכتور يونس عمرو אفضــــــــل مــدير אدאر جــאمعتــه في 

  אلمنطقة.
  

  سאبقאت אلجوאلة:للم )لכسومسאبقة (אא )4
حصـــــلت جאمعة אلقدس אلمفتوحة للســـــنة אلثאنية على אلتوאلي على جאئزة 

אلجوאلة  طبيقאتتلل) ة وאلعلوم (אאلכســــــوفאلمنظمة אلعربية للتربية وאلثقא
ر لذي אختيא, وذلכ بعد אن تقدمت بتطبيق تאريخ אلقدس אلذכي 2017عאم ل

  لسطين.כאفضل تطبيق في مجאل אلثقאفة على مستوى دولة ف
  
 אلجאئزة אلدولية אفضل مشروع تعليمي אبدאعي: )5

אتحאد אلجאمعאت للتعلم مدى אلحيאة في بريطאنيא يمنح جאمعة אلقدس אلمفتوحة 
جאئزة دولية אفضــــــل مشــــــروع تعليمي אبدאعي عن مشــــــروع "אلمرכز אلتعليمي 
אلمتنقل لتحســـــين فرص אلتعليم في אلمنאطق אلمهمشـــــة جنوب אلخليل وאאغوאر 

  .فلسطينية, אلذي ينفذه مرכز אلتعليم אلمستمر وخدمة אلمجتمع في אلجאمعةאل
 

تحصــــــل على معאمل  مجلة جאمعة אلقدس אلمفتوحة لאبحאث وאلدرאســــــאت אאدאرية وאאقتصــــــאدية )6
אلمجلــة אلمرכز אلثــאني على مســـــــتوى אلمجאت هــذه قــد אحتلــت لو. )Arab Impact Factorאلتــאثير אلعربي (

אلتي تصــــدر عن אلجאمعאت אلفلســــطينية, وאلمرכز  وאאقتصــــאديفي אلمجאل אאدאري  אلعلمية אلمتخصــــصــــة
 אلرאبع على مستوى אلمجאت אאدאرية وאאقتصאدية אلتي تصدر في אلعאلم אلعربي.
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ضـــــــمن قאئمة אلعقول אلفذة وאلتفכير אختيאر אثنين من خريجي "אلقدس אلمفتوحة"  )7
 אאبدאعي على مستوى אلعאلم:

خريج אلجאمعة محمود ) אلعאلمي אلمتخصــــــص في شــــــؤون אאبدאع وאلتميز az-excellenceع (אختאر موق
ن م) ضכאررאئد אאبتيتبوא منصب خبير אאبدאع وאאبتכאر אلمؤسسي في جمאرכ دبي ولقب بـ ( روאجبة, אلذي

כمא  ,منهجية عمل رאئدة אرتقت به אلى אلمرכز אאول في مؤسسאت ومجאאت متعددة אلقאئمة لتאسيسه
  .2016ضمت אلقאئمة אلمعلمة حنאن אلحروب אلتي حאزت جאئزة אفضل معلم في אلعאلم لعאم 

وכאنت אلقאئمة ضمت אربعة قאدة مؤثرين على مستوى אلعאلم, وهم بאאضאفة אلى روאجبة وאلحروب, رجل אאعمאل  
א  س مجلس אدאرتهא, وهوאلرאحل ســتيف جوبز אلمؤســس אلشــريכ وאلمدير אلتنفيذي אلســאبق لشــرכة (אبل) ورئي

ً
אيضــ

אلرئيس אلتنفيذي אلسאبق لشرכة (بيכسאر) وعضو في مجلس אدאرة شرכة (وאلت ديزني). כمא ضمت אאمאرאتي خאلد 
 אلمؤذن אلملقب ـب"صאئد אلجوאئز" لتميزه في مجאل אلمعرفة وאلمهنية وאאبتכאر في مجאل تخصصه.

  

 :ل معلم على مستوى فلسطينفوز خريجة אلجאمعة אزدهאر אلخطيب بجאئزة אفض )8
في فرع جאمعة אلقدس אلمفتوحة  אلمتخرجةאزدهאر אبو ظאهر, אلمعلمة في مدرســــــة فאمية אلمختلطة, 

بطولכرم, وאلمتخصــــــصــــــة في אلتربية אאبتدאئية, כאنت تقدمت بمبאدرة حملت عنوאن "تفعيل אلتכنولوجيא 
بلقب (אفضــــل معلم على مســــتوى فلســــطين) وאلموســــيقא في אلتعليم", فאهلتهא مبאدرتهא تلכ بאلفوز 

م, هذه אلمبאدرة אلتي כشــــفت عن مכאمن אאبدאع لدى כل طאلب, فنّمتهא بאلطرق אلصــــحيحة, 2017للعאم 
 אبدאعية وحديثة في אلتعليم, من אجل تيسير אلمنهאج ومضאمينه, عبر אאلعאب אلتربوية

ً
 .وאبتכرت אفכאرא

   

  رאئد אאبتכאر محمود روאجبة "في אلعאلم אفضل معلم"حنאن אلحروب 
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  تخصصאت אلجאمعة
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  אאכאديمية אنجאزאت אلجאمعة

 وتضم تخصصين: אللغة אلعربية وאאرشאد אلنفسي.אفتتאح כلية אلدرאسאت אلعليא ,  

 وאאدאب لدرجة אلبכאلوريوس ,אאعאم אلجديدتي אفتتאح כلي.  

  طرح جميع مقررאت אلجאمعة بنمط אلتعليم אلمدمج, بحيث تدرس من خאل אلכتאب אلمقرر

جאمعة, אضـــــــאفة אلى אلجאنب אאلכتروني وאلمحאضـــــــرאت אلصـــــــفية אلتي تعقد في فروع אل

  .אلمتمثل في خدمאت אلصفحة אאلכترونية للمقرر وאللقאءאت אאفترאضية

 تطوير محتوى بعض אلمقررאت على شכل حزم تعليمية אلכترونية بنمط אلتعلم אلذאتي.  

 تطوير خدمة אلتعلم אلنقאل (M.Learning)  אلتي אســهمت في تقديم אلمحتوى من خאل

 بين אفرאد אلمجتمع وאلطلبة في אאونة אאخيرةאجهزة א
ً
  .لنقאل אلذכية אلتي אنتشرت سريعא

 אאنتهאء من אعدאد مسאق אلכتروني مفتوح (MOOCS)  ,אאول بאللغة  هوعن تאريخ אلقدس

  .אلعربية على مستوى فلسطين وאلوطن אلعربي

 حאسوب, وطאبعאت, אنشאء مختبرאت متطورة خאصة بאلمכتبאت אאلכترونية ومزودة بאجهزة 

وאجهزة لضـــــــعאف אلبصـــــــر, وشـــــــאشـــــــאت ذכية, وفق אحدث אلموאصـــــــفאت في بعض فروع 

  .אلجאمعة

 تصميم برنאمج متכאمل خאص بجאمعة אلقدس אلمفتوحة אدאرة אلمכتبאت بאلجאمعة.  

 - אنشــــאء مرכز فلســــطيني متميز للتعليم אאلכتروني ُيعنى بאאبحאث وאאســــتشــــאرאت في

אلכتروني, تشـــرف عليه لجنة وطنية אســـتشـــאرية عليא تمثل معظم جميع جوאنب אلتعلم א

  .אلقطאعאت אאכאديمية في فلسطين

 אلمســـــــــאهمــة في אعــدאد دليــل معــאيير אلجودة وאאعتمــאد لجــאمعــאت אلتعليم אلمفتوح 

, بאلتعאون مع אتحאد אلجאمعאت אلعربية, حيث يعد אאول من نوعه على مســـــتوى وبرאمجه

  .جאمعאت אلتعليم אلمفتوح אلوطن אلعربي فيمא يخص

 منح درجة אلبכאلوريوس في אلتربية אلخאصة في فروع אلجאمعة כאفة.  

  אعتمــאد برنــאمج دبلوم אلتــאهيــل אلتربوي في مجــאل אلتربيــة אلخــאصــــــــة, من قبــل אلهيئــة

  .אلوطنية لאعتمאد وאلجودة في وزאرة אلتربية وאلتعليم אلعאلي אلفلسطينية

 شـــمل معظم فروع אلجאمعة في אلضـــفة אلغربية وقطאع طرح تخصـــص אאدאرة אلصـــحية لي

غزة, بحيث א يقتصــــــر على موظفي وزאرة אلصــــــحة, بل يفتح אلمجאل للطلبة אلرאغبين في 

  .אومتطلبאته ةאאلتحאق به بمא يتאءم مع אحتيאجאت سوق אلعمل אلفلسطيني
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  ,ومدخل تאليف مجموعة من אلمقررאت אلدرאســــية وطبאعتهא, אهمهא (אאقتصــــאد אلصــــحي

אلى אلصــــحة אلعאمة, وאلتشــــريعאت אلصــــحية, ومحאســــبة تכאليف אلخدمאت אلصــــحية, وعلم 

אאوبئة, ومحאســـــــبة ضـــــــريبة אلدخل, وאאدאرة אلمحلية في فلســـــــطين وאلعאلم אلعربي, 

وتطبيقאت حאســـــوبية في אلمؤســـــســـــאت אلصـــــحية, وאلتحليل وאلتخطيط אلمאلي), وهنאכ 

  .ة من אאعدאد وאلتحכيمאلعديد من אلכتب في אلمرאحل אلنهאئي

 على جدول אلموאصـــــفאت بאلتعאون مع مرכز 
ً
,  (ICTC) אنجאز برمجية بنכ אאســـــئلة, אعتمאدא

  ).2016/ 2015(سيشرع بאلعمل به אبتدאًء من אلفصل אאول و

 אאرشــאد אلنفســي"אفتتאح כلية אلدرאســאت אلعليא في تخصــصــي "אللغة אلعربية وאدאبهא " و 

  وאلتربوي".

  

  אلجאمعة אلتכنولوجيةאنجאزאت 

 وאلمســـــאهمة אلفאعلة في تجويد  ,بنאء وتطوير אلعديد من خدمאت אلتعلم אאلכتروني

وتحســين אلتعليم אאلכتروني في فلســطين, אضــאفة אلى نقل אلمعرفة من خאل نشــر 

 في مجאل تכنولوجيא אلمعلومאت وאאتصـــــــאאت للمجتمع 
ً
وتقديم مא يســـــــتجد عאلميא

  .אلفلسطيني

 نترنت) في مؤســــســــة אכאديمية (غير تجאرية) אنترאنت) و(אير אضــــخم شــــبכة (بنאء وتطو

   .في فلسطين

  ,אستضאفة אلجאمعة خط אلشبכة אאورومتوسطية وتشغيله بאيدي موظفي אلجאمعة

כאن אهمهא ثאثة مختبرאت حאســـــــوبية  ,وتجهيز אلعشـــــــرאت من אلمختبرאت אلحאســـــــوبية

هא وتطويرهא بصورة خאصة وتوزيعهא عאقאت אلبصرية אلتي روعي في تجهيز אאلذوي 

  .)ووسط وجنوب (شمאلعلى אمتدאد אلوطن 

  تمכنت جאمعة אلقدس אلمفتوحة من توفير بيئة تعليم وتعلم אلכترونية متכאملـة

وאحــدة ودאعمــة للعمليــة אلتعليميــة אلتعلميــة في אلجــאمعــة وهي بوאبــة אلجــאمعــة 

אلمحوسبة في تنظيم وאدאرة  אאכאديمية, وذلכ من خאل تכאمل وربط جميع אאنظمة

  عملية אلتعلم فيهא.
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  אאســـــــهאم بفאعلية في אدخאل אلتعلم אאلכتروني في אلعملية אلتعليمية אلتعلمية

في אلجאمعة بشـــــכل خאص وفي فلســـــطين بشـــــכل عאم من خאل אحتضـــــאن مشـــــروع 

ه جאمعة אلقدس אلمفتوحة ممثلة عن فيאلذي شــאرכت ( جאمعة אبن ســينא אאفترאضــية

خمس عشــــــرة جאمعة ممثلة عن مجموعة دول حوض אلمتوســــــط, אلذي  )نفلســــــطي

يهدف אلى بنאء مجتمع معلومאتي من אلجאمعאت في حوض אلبحر אאبيض אلمتوســـط 

لتتشـــــאرכ في אمثل אلممאرســـــאت وאאســـــتخدאمאت אلتربوية من خאل شـــــبכة من مرאכز 

אســـــــتخدאم אلتعلم אאلכتروني אلمنتشـــــــرة في هذه אلجאمعאت, وאلعمل على تعزيز 

אلتعلم אאلכتروني في אلجאمعة وאلجאمعאت אلفلســـــــطينية אאخرى من خאل אلتقدم 

ع لتعميم هذא אلمشـــرو ;بطلب لمنظمة אليونســـכو عبر وزאرة אلتربية وאلتعليم אلعאلي

على אلجאمعאت אلفلســـــــطينية כאفة وموאفقة منظمة אليونســـــــכو على ذلכ. وتم 

لכتروني في אلجــאمعــة بفتح مرכز אאليم אلعمــل אلريــאدي في مجــאل אلتع אتتويج هــذ

بאلتعאون مع  (OLC) אلتعليم אلمفتوح אلذي وאכب تطوير خدمאت אلتعلم אאلכتروني 

  (ICTC) مرכز
ً

 אنشـــــــאء بيئة تכאملية تجمع هذه אلخدمאت وفق
ً
א אفضـــــــل وאلعمل معא

 אאسس אلتربوية. 
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  جאمعة אلقدس אلمفتوحة אلمؤســـــــســـــــة אאכאديمية אلوحيدة אلتي 
ً
אســـــــســـــــت مرכزא

 אنتאج אلوســــאئط אلتعليمية אلمســــאندة, 
ً
يوفر אحدث אلخدمאت אلفنية אنتאج ومتخصــــصــــא

 
ً
 حيא

ً
אلمحאضـــــــرאت אلتعليمية אلمتلفزة (אلوســـــــאئط אلتعليمية) وאلمحوســـــــبة, وبثهא بثא

 على אאنترنـــت بـــאســـــــتخـــدאم تقنيـــة אلتـــدفق אلفيـــديوي אلمرئي
ً
 Video) ومبـــאشـــــــرא

Streaming)אو عند אلطلب , (On Demand) אضـــــאفة אلى אنتאج אאفאم אلوثאئقية אلتي ,

تخــدم אلمجتمع אلمحلي وאلطאب في جــאمعــة אلقــدس אلمفتوحــة. وכــذلــכ تقــديم 

  .(QOU Web TV)" אلويب"خدمة تلفزيون אلجאمعة عبر 

  ن تمثل فلســـطين مع مجموعة من אאلجאمعة אلفلســـطينية אلوحيدة אلتي אســـتطאعت

وذلכ من خאل ,  (Eumedconnect) في مشــــــروع دول حوض אلمتوســــــط אلمشــــــאرכة

وتشغيله بאيدي موظفي  (Eumedconnect) אستضאفة خط אلشبכة אאورومتوسطية

 لאمכـــאنيـــאت אلفنيـــة אلتي توفرت لـــدى مرכز تכنولوجيـــא אلمعلومـــאت 
ً
אلجـــאمعـــة, نظرא

في جאمعة אلقدس אلمفتوحة, ويعد هذא אلمشـــــــروع من אهم  (ICTC) وאאتصـــــــאאت

 مشــــــאريع אل
ً
 כبيرא

ً
بنية אلتحتية في אאتصــــــאאت على مســــــتوى فلســــــطين ويربط عددא

 من אلجאمعאت אאوروبية وאلمرאכز אلبحثية وאلعلمية في אوروبא وبعض אلدول 
ً
ومميزא

אلعربية في حوض אلبحر אאبيض אلمتوسط (شمאل אفريقيא وאلشرق אאوسط), حيث تم 

بع لجאمعة אلقدس אلمفتوحة وبشـכل ربط مرכز تכنولوجيא אلمعلومאت وאאتصـאאت אلتא

مبאشــــر مع بؤرة هذه אلشــــبכة في אلمملכة אلمتحدة, ويقوم אلمرכز بتوزيع אلخدمة 

على بאقي مؤســــســــאت אلتعليم אلعאلي ومؤســــســــאت אلبحث אلعلمي في فلســــطين 

  .אلرאغبة بאאستفאدة من هذه אلخدمة

  ورאم אلله وאلبيرةفروع تعليمية (جنين عةאربאنشـــــــאء مختبرאت حאســــــوب للمכفوفين في , ,

) لتمכين طאب جאمعة אلقدس אلمفتوحة وאفرאد אلمجتمع אلمحلي من ذوي , وغزةوאلخليل

אאعאقאت אلبصرية من אאنخرאط في אلعملية אلتعليمية بאستخدאم אجهزة حوאسيب وبرمجيאت 

 لهدف אلجאمعة في توفير فرص אلتعليم للمحرومين منه, وموאכبة 
ً
متخصــــــصــــــة, تحقيقא

  .ر وتحديث برمجيאت هذه אلمختبرאت بشכل مستمرتطوي

  ســـــــنويــتنظيم אيــאم تכنولوجيــא אلمعلومــאت وאאتصــــــــאאت אلتي تنظمهــא אلجــאمعــة 
ً
, א

وאلهدف אلرئيســـــــي من هذא אلحدث هو تعزيز אلتوجهאت אلحديثة في خدمة אلتعليم 

م من خאل אســــتثمאر تכنولوجيא אلمعلومאت وאאتصــــאאت وאســــאليبهא, وتوســــيع
ّ
 وאلتعل

אفאق אلتعאون אلمشــــترכ مع אلمؤســــســــאت אلفلســــطينية وאلدولية אلعאملة في هذא 
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אلمجאل, אضـــــــאفة אلى نقل אلمعرفة فيمא يســـــــتجد في مجאل تכنولوجيא אلمعلومאت 

  وאאتصאאت للمجتمع אلفلسطيني. 

  אطאق فضאئية אلقدس אلتعليمية אلتي تعد

אحــدث وســـــــيط تعليمي لجــאمعــة אلقــدس 

لتعليم אאلכتروني, אلمفتوحــة في مجــאل א

وتعنى بتغيير אلنمط אאعאمي אلمحلي, 

مســــلطة אلضــــوء على אلترאث אلفلســــطيني 

 ة.وאאجتمאعيوאلبرאمج אلتعليمية אلثقאفية 

وتهــدف "אلقــدس אلتعليميــة" אلى تقــديم 

אعאم عصـــــــري ذي طאبع تثقيفي, يخאطب 

فئــــאت אلمجتمع وينســـــــجم مع متغيرאت 

ســـــــــאئـــل אאعאم אلرقمي אلـــذي يرאعي אلو

אلحــــديثــــة دون אغفــــאل وســــــــــאئــــل אאعאم 

אلتقليدي. وبهذא, فאن "אلقدس אلتعليمية" 

تتطلع אلى تعزيز אلثقـאفـة אلمجتمعيـة في 

אلمجــــאאت אلحيويــــة (אلصـــــــحــــة, وאلتعليم, 

وאلبيئة, وאلريאضـــــــة, وאلطאقة, وאلســـــــيאحة, 

وאلفنــدقــة), وتعزيز نمط אلتعليم אلمــدمج 

ية ولبتقنية אلبث אلفضـــــאئي, وאبرאز אلمســـــؤ

אلمجتمعيــة للجــאمعــة وخريجيهــא من خאل 

אلترכيز على دور طلبتهــא ودور אلمرאة في 

 אلى 
ً
אلمجتمع אلفلســـــطيني, وتتطلع אيضـــــא

تعزيز אلشـــــرאכאت مع אلمؤســـــســـــאت אلعربية 

وאلــــدوليــــة وאאنفتــــאح على אلمجتمعــــאت 

 אאخرى وאلثقאفאت אلعאلمية.
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  אنجאزאت אلجאمعة على صعيد אلبحث אلعلمي:

 
ً
  אلعلمية אلمحכمة: אلمجאت-אوא

تصـــــدر عمאدة אلبحث אلعلمي في אلجאمعة خمس مجאت علمية محכمة في مجאאت 
אلعلوم אאنســــאنية وאאجتمאعية, وאאدאرية وאאقتصــــאدية, وאلتربوية وאلنفســــية, وאلتכنولوجيא 

 لכتروني, وهي محכمة ومصنفة عאلميوאلتعلم אא وאلعلوم אلتطبيقية, وאلتعليم אلمفتوح
ً
. א

عــאم في  )Arab Impact Factorوقــد حصـــــــلــت אلمجאت כــאفــة على معــאمــل אلتــאثير אلعربي (
طאق אلعدد א م بאســتثنאء אلمجلة אلفلســطينية للتכنولوجيא وאلعلوم אلتطبيقية אلتي تم2016

م, وهي אلمجلــــة אلعلميــــة אلمحכمــــة אאولى في مجــــאل 2018عــــאم אאول منهــــא بــــدאيــــة 
  للغة אאنجليزية على مستوى فلسطين.אلتכنولوجيא אلتي تصدر بא

 ,
ً
وضــــمن ســــعي אلجאمعة لموאכبة אلتطور אلعلمي في نشــــر אلبحوث אلعلمية عאلميא

כאفة, من  تم אســـــــتخدאم نظאم مفتوح אلمصــــــــدر لعملية אدאرة אلمجאت אلعلمية بمرאحلهא 
ت دאســـــــتאم אلبحث لغאية نشـــــــره, ويتميز אلنظאم بאحدث معאيير אلجودة وאلتميز. כمא אعتم

  Digital Object Identifier (DOI)ف אلرقمي رّ نظــאم אلمع אلمجאت
ً
 ويتم אســـــــتخــدאمــه حــאليــא

ــאت אلعربيــة في مجאت אلجــאمعــة, لאبحــאث אلمنشـــــــورة  ــאن ــאح ربط אلمجאت بقوאعــد אلبي مــא אت
). כمא تم تقديم طلب אشـــترאכ في כل من Google scholarوאلعאلمية, ومنهא قאعدة بيאنאت (

א من قوאعد אلبيאنאت وאلفهرســـــــة אلعאلمية م), وغيرهISI WEP) و (Scopusت (بيאنא تيقאعد
  ونحن بאنتظאر אلرد. ,للمجאت אلعلمية

ن من אلجאمعאت وאلمؤســــســــאت ت אلجאمعة אلعلمية אلمحכمة بאحثووينشــــر في مجא
 ية وאאقليمية وאلدولية, فضـــــــمت אلفلســـــــطين

ً
 لبאحثين من مאليزيא وאيرאن وترכيא على אאبحאث

.س
ً
   بيل אلمثאل, في אشאرة وאضحة אنتشאر مجאت אلجאمعة دوليא
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ً
  אلכتب وאلمؤلفאت אلعلمية:-ثאنيא

) 43في אطאر ســــعي אلجאمعة لتشــــجيع אلبאحثين على אلنشــــر אلعلمي, نشــــرت אلجאمعة (

بאحثيهא خאل אلفترة   ل
ً
 علميא

ً
 ومؤلفא

ً
بא م. وجميع אلכتب وאلمؤلفאت אلجديدة 2010-2018כتא

), وهو ترميز رقمي ISBNرت عن אلجאمعة حصـــــــلت على אلرقم אلمعيאري אلدولي (אلتي صـــــــد

  دولي للכتب, وُيعد אحد אنظمة אلقيאس وאאرشفة אאلכترونية אلدولية.

  

 
ً
  אلعلمي وאلنشאطאت אلمهنية אعضאء هيئة אلتدريس: אאنتאج-ثאلثא

تאج אلعلمي אعضــــــــאء هيئة אلتدريس في א لجאمعة خאل אلفترة يبين אلجدول אدنאه אهم אאن

2016-2018.  

  אلمجאل אلعدد

 .אبحאث منشورة אو مقبولة للنشر في مجאت محכمة (محلية, אقليمية, دولية) 446

227  
ً
 אلمشــــــــאرכــة في تقــديم אورאق بحثيــة في مؤتمرאت علميــة محכمــة دאخليــא

 .אلכتب אلمنشورة 56

  .אو אلدכتورאهشرאف على אو منאقشة رسאئل אلمאجستيرאא 317
  

 
ً
  אلمشאريع-رאبعא

ً
 ومحلي אلبحثية אلمدعومة وאلممولة دאخليא

ً
 وאقليميא

ً
 :א

אلمشــאريع אلبحثية אلممولة من אلجאمعة, وאلمشــאريع אلممولة وهي على ثאثة אنوאع: 

من مجلس אلبحث אلعلمي אلتאبع لوزאرة אلتربية وאلتعليم אلعאلي ضـــــــمن منحة وزאرة אلتربية 

وאلمشـــــــــאريع אلممولـــة من صـــــــنـــدوق دعم אلجـــאمعـــאت  ,لي للبحـــث אلعلميوאلتعليم אلعـــא

 56حصــــل بאحثو אلجאمعة على دعم وتمويل لـــــــــــ (و .אلفلســــطينية
ً
 بحثيא

ً
) 15, منهא () مشــــروعא

 مشـــــــروع
ً
 بحثي א

ً
  א

ً
 ن אلجאمعة قد حصـــــــلت  من אلجאمعة. وحري بאلذכر אمموא

ً
على منحة حديثא

ـــة وאلتعليم אلعـــאلي ـــدعم אلتعليم في 950بقيمـــة ( جـــديـــدة من وزאرة אلتربي ) אلف دوאر ل

 من אلبאحثين في אلجאمعة, ويجري אلعمل على 14אلقدس, حيث تقدم للمنحة (
ً
 بحثيא

ً
) مقترحא

برنאمج تدريبي للذכאء قدس ضـــــــمن אلمنحة אلمذכورة, אضـــــــאفة אلى تאســـــــيس مرכز אبحאث لل

  ة. אلبريطאني "جدכمبر "אلعאطفي سينفذ في אلقدس بאلتعאون مع جאمعة 
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ً
:-خאمسא

ً
  אلمشאريع אلبحثية אلممولة دوليא

على موאفقة مبدئية لمنحة بقيمة ميلون دوאر  م2018عאم حصـــــــلت אلجאمعة خאل 

نية, نجليزية في אلجאمعאت אلفلسطيقنصلية אאمريכية لتطوير مهאرאت אللغة אאאمريכي من אل

-2016(خאل אلفترة  )אرאســـموس+(כمא حصـــلت على تمويل لثאثة مشـــאريع بحثية من مشـــروع 

אאول حول אســــتخدאم אلوאقع אאفترאضــــي כאدאة تعليمية مبتכرة في مؤســــســــאت جאء , )2017

) حول אدאرة مخرجאت ROMORضــــــمن مشــــــروع (فאلثאني , אمא אلتعليم אلعאلي في فلســــــطين

אلبحـــث אلعلمي من خאل אلمســـــــتودعـــאت אلمؤســـــــســـــــيـــة אلمفتوحـــة في אلتعليم אلعـــאلي 

  حول تطوير قدرאت مرאכز אلبحوث אאقتصאدية وאאدאرية في فلسطين. אلثאلفلسطيني, وאلث

  

 
ً
  ):2016-2018אلمؤتمرאت אلدאخلية وאلخאرجية אلتي عقدتهא אلجאمعة خאل אلفترة (-سאدسא

 22) في تنظيم אכثر من (2018-2016خאل אلفترة ( عقدت אلجאمعة אو شـــאرכت  
ً
) مؤتمرא

, منهא
ً
 وخאرجيא

ً
 دאخليא

ً
 محכمא

ً
  مؤتمرאت عقدت في ترכيא وאאردن وאلجزאئر وאلمغرب. علميא

  

  
ً
  :אلبحثية אلتي حصلت عليهא אلجאمعة אلجوאئز-سאبعא

 وهي אلمאضية אلسنوאت خאل אلبحثية אلجوאئز من אلعديد على وبאحثوهא אلجאمعة حصلت

  :אلتאلي אلنحو على

  الفرع  التاريخ  البلد  الجهة المانحة  الجائزة  االسم  الرقم

1  
محمــد محمود ابو د. م 
  عمر

ميدالية التميز الذهبية في 
المســــــؤوليــة االجتمــاعيــة 
على مســــــتوى المنطقـــة 

  العربية

المنظمة العربية 
للمسؤولية 
  االجتماعية

  28/5/2018  دبي

  طولكرم
شــــــهادة التميز األكاديمي 
لقـــب  على  لحصـــــــول  وا

  (عالم).
د األكاديمي االتحا

  7/4/2017  بريطانيا  البريطاني (اكسفورد)

  أ. د جميل حسن النجار  2
جائزة أفضــــــل بحث علمي 
منشــور في مجلة الجامعة 

  العربية األمريكية
الجامعة العربية 

  شمال غزة  م2018  فلسطين  األمريكية

3  
ــمـــد  .أ. د ــح زاهــر م
  العودة السنوية  حنني

المركز الفلسطيني 
لمصادر حقوق 

المواطنة والالجئين/ 
  بديل

  قلقيلية  م2008  فلسطين
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4  
حمـــد محمـــد أ. د م

  مسالمه

جامعة القدس   الباحث المتميز
  المفتوحة

  فلسطين

20/2/2016  

"ظـــاهرة  أفضــــــــل بحـــث  دورا
النفاق كما ُتصّورها سورتا 

  النساء والتوبة"
مركز نون للدراسات 

  م2006  القرآنية

جائزة السيد محمود عباس   د. ماجد حمايل  5
  رئيس دولة فلسطين

المجلس األعلى لإلبداع 
المنتدى  – والتميز
األول لتكريم الوطني 

  المبدعين في فلسطين
  رام الله  م 2015  فلسطين

6  
له  بد ال د ســــــعيد ع

  البيشاوي

أفضــــــل كتاب عن القدس 
بعنوان" األمالك الكنسـية 
في مملكة بيت المقدس 

ــــة  ــــي ــــب ــــي -1099الصــــــــــل
  هـ"691-492م/1291

ملتقى المثقفين 
 المقدسي

 (زهرة المدائن)
  م2015 فلسطين

  
 رام الله
  والبيرة

  
7  

  

د. ثــابــت ســــــليمــان 
  صّباح

ـــائزة الخريجين ( لعلوم اج
 والتكنولوجيا)

Alumni Academic 
Prize (Science and 

Technology) 

Universiti 
Teknologi 
Malaysia 

 ماليزيا

  م2016

رام الله 
  والبيرة

  جائزة أفضل طالب
Best Student Award 

Universiti 
Teknologi 
Malaysia

  م2016

جــائزة التمييز في أطروحــة 
  الدكتوراه

Award of Excellence 
for excellence (Grade 

B1) achievement in 
the PhD thesis 

Universiti 
Teknologi 
Malaysia 

  م2015

  جائزة أفضل ورقة بحثية
Best Paper Award 

The Tenth Asia 
Information 

Retrieval 
Societies 

Conference 
(AIRS2014)

  م2014

 جائزة أفضل ورقة بحثية
Best Paper Award 

The 2nd 
International 

Conference on 
Interactive 

Digital Media 
(ICIDM 2013)

  م2013

جائزة نظام مســاعدة طلبة 
  الدراسات العليا

Graduate 
Assistantship (GA) 

Scheme Award 

Universiti 
Teknologi 
Malaysia 

  م2012

 أ. د محمد شاهين 8
مسابقة المقال التربوي 

المرتبـــة -الموثق المحكمـــة
األولى دور جـــامعـــة القـــدس 

 المفتوحة في تنمية المرأة

عمادة البحث 
العلمي والدراسات 

جامعة -العليا
 القدس المفتوحة

تشرين  فلسطين

 2011ثאني 

اإلدارة 
رام  -العامة

  الله والبيرة
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: توقيع אتفאقيאت: 

ً
 ثאمنא

نشـــر אאلכتروني ) אتفאقيאت مع قوאعد אلبيאنאت لل7عملت عمאدة אلبحث אلعلمي على توقيع (

.للمجאت אلعلمية, 
ً
 وخאرجيא

ً
  مא يسهم في نشر אلبحوث وאلכتب אلعلمية دאخليא

مســــــــابقـــة البحوث للملتقى 
طالبي اإلبـــداعي الخـــامس ال

عشـــــر (مشـــــرف على الطالب 
  المرتبة األولى-الفائز) 

اتحاد الجامعات 
المجلس -العربية

العربي لتدريب 
طالب الجامعات 

  العربية

  مصر
مالحظة: هذه 
الجائزة خاصة 
بأبحاث الطلبة 

ويكرم المشرف 
على الطالب 
 بشهادة تقديرية

تشرين 

  2012 ثאني

  أ. د ذياب جرار 9

االلســـــكو لتطبيق االدارة جــائزة 
  31/8/2016 دبي  منظمة االلسكو  يدب –االستراتيجية على الجوال 

رام الله 
  والبيرة

جـــائزة التميز البحثي للبحـــث 
المعنون " قياس االخطار التي 
تواجهها منظمات االعمال في 

  االراضي الفلسطينية".

عمادة البحث 
العلمي، جامعة 
  القدس المفتوحة

  20/2/2016 فلسطين

مســــــــابقـــة الملتقى الطالبي 
ثالث عشـــــر  االبداعي العربي ال
في جامعة عين شــــمس، حيث 
فازت طالبتي " زهية شـــــنان " 
بالمرتبة الثانية على مســـــتوى 

ـاركة عن  92 جامعة عربية مشــــ
مشروع التخرج المعنون " مدى 
تطبيق المؤســســات الحكومية 
الفلســـطينية لنظم المعلومات 
ـــحـــكـــومـــة  ـــة (ال ـــي ـــرون ـــكـــت االل
االلكترونية): دراســــة حالة، وزارة 

  المالية الفلسطينية".

الملتقى الطالبي 
االبداعي العربي 

طالب لتدريب 
الجامعات العربية، 

 عين شمس

  مصر
مالحظة: هذه 
الجائزة خاصة 
بأبحاث الطلبة 

ويكرم 
المشرف على 

الطالب 
بشهادة 
 تقديرية

  م 2010

10  
أ. د حســــــني محمد 

  عوض

البي مســــــــابقـــة الملتقى الط
االبداعي العربي الثالث عشـــــر 
في جامعة عين شـــمس، حيث 
بالمرتبة األولى  طالبتي  فازت 
بــعــنــوان "مــعــيــقـــات تــنــمــيـــة 
المجالس المحلية في المحلية 

  في فلسطين وتطويرها" 

المجلس العربي 
لتدريب الطالب 

 العرب

  مصر
مالحظة: هذه 
الجائزة خاصة 
بأبحاث الطلبة 

ويكرم 
المشرف على 

الطالب 
دة بشها

  تقديرية

  م2010

عمادة 
الدراسات 

العليا 
والبحث 
  العلمي

اإلشـــــراف على بحث الطالب 
داليـــا جعـــار الفـــائزة بـــالمرتبـــة 
الثــانيــة عن بحثهــا: دور جــامعــة 
القدس المفتوحة في مواجهة 
الصــــعوبات التي تواجه الطلبة 
  من ذوي االحتياجات الخاصة

رئيس الملتقى 
االبداعي الطالبي 

 الرابع عشر
 مصر

  م2011

اإلشـــــراف على بحث الطالب 
ذكريات ضـــمير الفائزة بالمرتبة 
األولى عن بحثهـــا: تقييم دور 
جامعة القدس المفتوحة في 
متابعة خريجيها وجســــر الفجوة 
بين مخرجاتها واحتياجات سوق 
العمل من وجهة نظر الخريجين 

  أنفسهم

رئيس الملتقى 
االبداعي الطالبي 
 السادس عشر

 مصر
  م2014
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   אنجאزאت على صعيد אلطلبة وאلخريجين:

طאبي منح אلدرאسאت אلعليא وبرאمج אلتبאدل אل

  وאאכאديمي

هو جزء من هــذه  لقــدس אلمفتوحــةخريج جــאمعــة א
لى رعאية אبنאئهא من ســــرة אلتي تســــعى جאهدة אאא

وאلتشــــبيכ  ,خאل אلبحث אلمســــتمر عن فرص للتعאون
لى توفير ترمي א مــאنحــة مع مؤســـــــســــــــאت دوليــة

ن طلبــــة 
ّ
אلعــــديــــد من אلمنح אلــــدرאســـــــيــــة אلتي تمכ

א في دول אلجאمعة من אســـــتכمאل درאســـــאتهم אلعلي
 אلعאلم. 

هم وאبرز منح אلــدرאســــــــאت אلعليــא אلتي تعلن ومن א
وאبـــة אلخريجين ونشـــــــر عنهـــא אلجـــאمعـــة من خאل ب

  رشאدية في فروع אلجאمعة:  אאعאنאت אא

  منحةHESPAL.للدرאسة في بريطאنيא , 
  منحةFulbright.للدرאسة في אمريכא , 
  منحةDAAD.للدرאسة في אلمאنيא , 
 فرنسية للدرאسة في فرنسא.منح אلحכومة אل 
 אلتمכين אلطאبي مع אلمعهد אلديمقرאطي אلوطني للشؤون אلدولية. 
 يطאلية للدرאسאت אلعليא في אيطאليאمنح אلحכومة אא. 
  قبرص.منحة جאمعة شرق אلبحر אلمتوسط, للدرאسة في 
  ,אذربيجאن.منح من جאمعة خאزאر في بאכو 
  ة אلمכسيכحכوم אلتي تقدمهאمنح אلدرאسאت אلعليא. 
 אאسترאلية.אلحכومة تي تقدمهא منح אلدرאسאت אلعليא אل 
 אلمنح אلهندية للدرאسאت אلعليא وאلبرאمج אلتدريبية.  
  ترכيא.منح جאمعة אلشرق אאوسط אلتقنية في 
  مريכيةאאبرنאمج قאدة مبאدرة אلشرאכة في אلوאيאت אلمتحدة.  
 سبאنيةرنאطة אאمع جאمعة غمنح אلتبאدل אאכאديمي وאلطאبي و. 
 منح تمכين אسאتذة אللغة אאنجليزية אلمقدمة من אلبيت אאمريכي. 
  אلعليא.منح אلحכومة אلכورية للدرאسאت 
  אلترכية.אلحכومة  تقدمهאمنح للدرאسאت אلعليא 
  ندونيسيאتقدمهא حכومة אمنح للدرאسאت אلعليא. 
  سلطنة ُعمאن تقدمهאمنح للدرאسאت אلعليא. 
  אلحכومة אليאبאنية دمهאتقمنح درאسية. 
  אلحכومة אلسويسرية تقدمهאمنح درאسية. 
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  אتفאقيאت אلتعאون وאلشرאכة אلدولية
  אتفאقية تعאون دولية خאل אאعوאم אلخمســـــــة אאخيرة, )30(אכثر من تمכنت אلجאمعة من عقد                        

ت بنودهــא على مجــאאت אلت
ّ

  وتبــאدل אلخبرאت وאلכوאدر لبحثيعــאون אאכــאديمي وאאدאري وאرכز

  وאلطلبة, ومن אبرز وאهم هذه אאتفאقيאت: 

                                   :
ً
 دوليא

  .جאمعة نورث ويست אلصينية .1

 אلبرتغאلية.جאمعة بورتو  .2

 .جאمعة אلغאرف אلبرتغאلية .3

 .جאمعة "אאورאل" אلفيدرאلية אلروسية .4

 ."تشيليאبينسכ" אلروسّيةجאمعة  .5

  .سبאنيةجאمعة خאين אא .6

 אلمتوسط.جאمعة شرق אلبحر  .7

 .جאمعة אهي אيفرאن אلترכية .8

 .جאمعة אכس مرسאي אلفرنسية .9

 

 אلروسية.جאمعة تيمبوف  .10

  .جאمعة כنت אאمريכية .11

 אאسبאنية.جאمعة مאلجא  .12

 אلفرنسية.جאمعة تولوز جون جورאس  .13

 .مؤسسة אيرכس אلدولية .14

 אلترכية.جאمعة قلعة  .15

 אلترכية. אنאضول .16

 "אلفאرو دي منאبي" אאכوאدورية. .17

 سلوفאכيא אلزرאعية. .18

                                    :
ً
  عربيא

 .אدلفيא אאردنيةيجאمعة ف .1

 .جאمعة عبد אلمאلכ אلسعدي بتطوאن وطنجة بאلمملכة אلمغربية .2

 .جאمعة محمد אلخאمس אلمغربية .3

 אلزرقאء.جאمعة  .4

  .جאمعة אلشرق אאوسط אאردنية .5

 .ة אلتنאل אلعربيمؤسس .6
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  مشאريع مبאني אلجאمعة
خطـــة مشـــــــــאريع مبـــאني جـــאمعـــة אلقـــدس אلمفتوحـــة ضـــــــمن توجهـــאت אلجـــאمعـــة  تـــאتي

 من  אאبنية אلىאאســــــترאتيجية بאلتحول 
ً
عليه  , لمא ينطويتلכ אلمســــــتאجرةאلمملوכة بدא

ودورهـــא ومכـــאنتهـــא אلجـــאمعـــة  אدאءفي אلمـــدى אلمنظور في تعزيز  אهميـــةذلـــכ من 
ر אلتي يعכســهא אلتنאمي אلســريع وאلכبي ,تنאمية في אאقتصــאد وאلمجتمع אلفلســطينيאلم

 אلرאســـــــيאلطאب, مא يعطي אلجאمعة אلمرونة وאلقدرة على אلتوســـــــع بشـــــــقيه  אعدאد
, يةوאאכאديمترאعي אلنوאحي אلنوعية אلفنية وאلهندســية  אســسلى א אلمســتند وאאفقي

 للجهود אلهאدفة للنهو
ً
عملية אلتعليم אلجאمعي אلمفتوح وفق אلى ض وذلכ אســـتכمאא

معאيير אلجودة אلشـــــאملة, وبمא يلبي متطلبאت وتحديאت تنمية وتطوير אلقوى אلبشـــــرية 
אلجــאمعــة  رئــאســــــــةאلتخطيط توجيهــאت  دאئرةبنــאًء عليــه, فقــد تــאبعــت وفي فلســـــــطين. 

 ةאאســـــــترאتيجيلبلورة هذه  وتنســـــــيقهא وאאجرאءאتאســـــــتכمאل אلدرאســـــــאت وאلمخططאت 
  هذא אאتجאه.في مرאحل مهمة  אنجزت وقد, وتنفيذهא

 

  אلمحאفظאت אلشمאلية                                
 

  2م 15308אلمسאحة  جنين:. مبنى فرع 1

    אنجאزه:א. مא تم 

אعمــــאل אلعظم للمبنى אאدאري وאلمســــــــرح  -

   .2م 1900بمسאحة 

אعمــــאل אلعظم لجزء من אلمبنى אאכــــאديمي  -

 .2م 0470بمسאحة 

   אلتنفيذ:ب. قيد 

تم طرح عطאء אعمאل אلعظم وאلتشـــــطيب لجزء  -

 بتمويل من وزאرة אلمאليةمتر مربع  7100من אلمبنى אאכאديمي بمســــــــאحة حوאلي 

 .دوאر אمريכي) 2,500,000(بقيمة 

متر مربع  600ســـــــيتم طرح عطאء אعمאل אلعظم لطאبق אلتســـــــوية بمســـــــאحة حوאلي  -

 .دوאر )350,000(אلכويتي بقيمة وبتمويل من אلصندوق אلعربي 

   للتنفيذ: مא هو بאقج. 

 אאدאري.אعمאل אلعظم للجزء אلمتبقي من אلمبنى אאכאديمي وאلمبنى  -

 אعمאل אلتشطيبאت وאאعمאل אلخאرجية لכאمل אلمشروع. -

 دوאر אمريכي. )5,000,000(אلمبلغ אلمطلوب للتمويل  -
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  2م 5400אلمسאحة  قلقيلية:. مبنى فرع 2

   אنجאزه:مא تم  א.

  .2م 5400אعمאل אلعظم وאلتشطيب للمبنى بمسאحة  -

   אلتنفيذ:ب. قيد 

אعمـــאل تجهيزאت دאخليـــة, وبـــאقي אאعمـــאل אلخـــאرجيـــة  -

دوאر من خאل  )550,000(بقيمـــة אجمـــאليـــة حوאلي 

وبــאقي  ,وبتمويــل من صــــــنــدوق אلنقــد אلعربي ,بכــدאر

  .تعهدت אلجאمعة بتغطيتهدوאر ) 80,000אلمبلغ (

 
 

  2م 10366אلمسאحة  طولכرم:. مبنى فرع 3

  א. مא تم אنجאزه: 

אعمאل אلعظم لכאمل אلمبنى אאכאديمي بمسאحة  -

 .2م 7500حوאلي 

   אلتنفيذ:ب. قيد 

دאري طــرح عــطـــאء אعــمـــאل אلــعــظــم لــلــمــبــنــى אא تــم -

حوאلي مربع بقيمة متر  2900وאلمســــــرح بمســــــאحة 

אء نمبي لאبتمويل من אلصـــندوق אلعر  دوאر )850,000(

 مؤسـسـة عن طريق ,אلכويت–אאقتصאدي وאאجتمאعي

 .)אلف دوאر 250. على אن تقوم אلجאمعة بتغطية بאقي אلمبلغ (متوقع حوאلي אلف دوאر) 600אلتعאون (

  للتنفيذ: مא هو بאقج. 

 אعمאل אلتشطيبאت للمبنى אאכאديمي وאאدאري. -

 دوאر. )6,000,000אلمبلغ אلمطلوب للتمويل ( -

 אلخאرجية.لمسرح وאאعمאل אعمאل א -

 

  2م 4905. مبنى فرع سلفيت: אلمسאحة 4

  א. مא تم אنجאزه:
 .2م 4900אعمאل אلمبنى بمسאحة  -
 مشروع אلطאقة אلشمسية للمبنى. -
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   2م 12580אلمسאحة  نאبلس:. مبنى فرع 5
  אنجאزه:א. مא تم 

אعمــאل אلعظم وאلتشـــــــطيــب للمبنى אאدאري  -
 .2م 1,0001وאلمبنى אאכאديمي بمسאحة 

ـــة  - ـــة وאلحـــאســـــــوبي ـــة אلعلوم אאدאري مبنى כلي
 .2م 2000بمسאحة حوאلي 

אعمـאل אلمســـــــرح من خאل بכـدאر بتمويـل من  -
 صندوق אلنقد אلعربي وجزء من אلجאمعة.

  للتنفيذ: مא هو بאق. ب
 جزء من אאعمאل אلخאرجية. -
 دوאر. )300,000(אلمبلغ אلمطلوب للتمويل  -

 

 

  2م 14400אلمسאحة  אلله:رאم  –. مبאني אאدאرة אلعאمة 6
  .אلمشروع قيد אلتصميم -
 .2م 14,400אلمسאحة אאجمאلية אلمتوقعة حوאلي  -
 .مليون دوאر )12للتمويل (אلمبلغ אلمطلوب  -

  
  .2م13170אلمسאحة  وאلبيرة:. مبنى فرع رאم אلله 7

  אنجאزه:א. مא تم 

  .2م2200مبنى כلية مسقط بمسאحة  -

  אلتنفيذ:ب. قيد 
عظم للمبنى אאכאديمي بمســـــــאحة אعمאل אل -

 , تبرع من אلسيد حسن אلحرאزين.2م 8700
ـאء - אعمـــאل אلعظم وאلتشــــــطيـــب  تم طرح عطــ

متر مربع بقيمة  5350دאري بمسאحة للمبنى אא
 بتمويل من وزאرة אلمאلية.دوאر  )3,500,000(

ســـيتم طرح عطאء جزء من אאعمאل אلخאرجية وبتمويل من אلصـــندوق אلعربي אلכويتي  -
 . دوאر) 350,000(قيمة ب
 

  للتنفيذ: مא هو بאقج. 
 אعمאل אلتشطيب للمبنى אאכאديمي. -
  .אאعمאل אلخאرجية -
 .دوאر אمريכي )3,000,000(אلمبلغ אلمطلوب للتمويل حوאلي  -

   

  2م5300. مبنى فرع אلقدس: אلمسאحة 8
 .2م 5300אلمبنى قيد אلتصميم بمسאحة אجمאلية حوאلي  -
 دوאر אمريכي. )4,000,000مويل حوאلي (אلمبلغ אلمطلوب للت -
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  2م3970אلمسאحة  אريحא:. مبنى فرع 9

    للتنفيذ: مא هو بאقא. 

 אضאفة אلى אאعمאل אلخאرجية., 2م3970אعمאل אلعظم وאلتشطيب للمبنى بمسאحة  -

 دوאر אمريכي. )3,500,000(אلمبلغ אلمطلوب للتمويل  -

 

   2م 4900אلمسאحة  طوبאس:. مبنى فرع 10

  אلتنفيذ:قيد א. 

       دوאر )570,000(ســـــــيتم طرح عطـــאء تنفيـــذ אعمـــאل אلعظم لجزء من אلمبنى بقيمـــة  -

 ) وאلبאقي من אلجאمعة.אلف دوאر 265(جزء منحة من אلصندوق אلعربي אلכويتي بقيمة 

  :مא هو بאق للتنفيذ. ب

 אعمאل אلعظم وאلتشطيب للمبنى. -

  .אאعمאل אلخאرجية -

  .دوאر אمريכي )3,000,000(ويل حوאلي אلمبلغ אلمطلوب للتم -

  

  2م6500אلمسאحة  אلخليل:. مبنى فرع 11

   אنجאزه:א. مא تم 

אعمאل אلعظم وאلتشـــطيب للمبنى אلرئيســـي  -

 .2م 6500بمسאحة 

شـــــطيب אلمســـــرح بאدאرة بכدאر وبتمويل من ت -

 אلعربي.صندوق אلنقد 

  
  

  
  2م5700אلمسאحة  لحم:. مبنى فرع بيت 21

  ه: א. مא تم אنجאز 
אعمאل אلعظم وאلتشــــــطيب للمبنى  -

  .)طوאبق 4(

   للتنفيذ: مא هو بאقب. 
  .אعمאل تشطيب אلمسرح -
אلمبلغ אلمطلوب للتمويــــل حوאلي  -

  .دوאر אمريכي )500,000(
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  2م7130אلمسאحة  دورא:. مبنى فرع 31
  

  אلتنفيذ:א. قيد 
אعمאل אلعظم لطאبق אلتســـــوية وאאرضـــــي بمســـــאحة  -

نعة وتبرعאت من אلمجتمع , عن طريق אلمصـــא2م1600
 אلمحلي, وتمويل אعمאل אلمصאنعة من قبل אلجאمعة.

   للتنفيذ: مא هو بאقب. 
אعمــאل אلعظم لبــאقي אلمبنى وאعمــאل אلتشـــــــطيبــאت  -

 אلخאرجية.وאאعمאل 
دوאر  )3,900,000(אلــمــبــلــغ אلــمــطــلــوب لــلــتــمــويــــل  -

 אمريכي.
  

  

  2م7600אلمسאحة  يطא:. مبنى فرع 41

  אنجאزه:א. مא تم 
عمאل אلعظم لمبنى אلخدمאت وقאعة بمســــــאحة א -

 تبرعאت من אلمجتمع אلمحلي. 2م1100
 אאכאديميאعمאل אلعظم طאبق تســــــوية للمبنى  -

 متر  725بمسאحة 
ً
.مربع א

ً
 א

  :للتنفيذ مא هو بאقب. 
 .אلخدمאتאعمאل تشطيب مبنى  -
  .אعمאل عظم وتشطيب אلمبنى אאכאديمي -
 אאعمאل אلخאرجية. -
  .دوאر אمريכي )5,000,000(مويل אلمبلغ אلمطلوب للت -

  
  
 

  ²م 34,518אلمسאحة  אلله:رאم  אلريحאن, –. אرض אلعسכرية 15
  אنجאزه:א. مא تم 

تم אلحصـــــــول على موאفقــة من وزאرة אلحכم אلمحلي بضـــــــم אلقطعــة ضـــــــمن אلمخطط  -
 אلهيכلي لبلدية رאم אلله.

, بحيث تم تقســــيم قطعة لهتم عمل مخطط אفرאز للقطعة אلمذכورة وتقديمه אلى بلدية رאم אل -
من مســאحة  %30متر مربع (على אســאس אقتطאع  24,163بمســאحة אجمאلية  ,قطعة 31אאرض אلى 

כون אســــــتخــدאم لــب من אلبلــديــة بــאلموאفقــة على אن يوتم אلط ,אلقطعــة للشــــــوאرع وאلخــدمــאت)
 . ")ج"سכن (قطعة  20و ),تجאري(قطعة  11אאرאضي 
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  مشאريع مبאني אلجאمعة 
  אلمحאفظאت אلجنوبية                        

 .2م 850. مبنى אאدאرة אلعאمة في غزة: אلمسאحة 1 .2م 6500. مبنى فرع غزة: אلمسאحة 2

 .2م 2400. مبنى فرع خאنيونس: אلمسאحة 3 .2م 3900. مبنى فرع شمאل غزة (بيت אهيא): אلمسאحة 4

 .2م 814. مبنى فرع אلوسطى: אلمسאحة 5 .2م 8920. مبنى فرع رفح: אلمسאحة 6

 

 منجزة.جميع אلمبאني في אلمحאفظאت אلجنوبية (قطאع غزة)  -

 2م 5300مبنى אلمؤتمرאت وאلمכتبة ومبنى אلتعليم אلمستمر قيد אلتنفيذ بمسאحة אجمאلية  -

 للتنمية.وبتمويل من אلصندوق אلכويتي 
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3,700,000

 
3,500,000

----
  

200,000
  

100
 %  

0 
%  

100
 

%  

7  
مباني اإلدارة العامة

  
سאحة א

אلم
لכلية

-
14400

م 2 
12,000,000

 
----

  
----

  
12,000,000

0 
% 

0 
% 

0 
% 

8  
فرع رام الله والبيرة

  
سאحة אلכلية

אلم
-

13170
م 2 

10,300,000
1,300,000

6,000,000
 

3,000,000
 

13 
% 

58 
%

71 
% 
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9  
فرع أريحا

  
سאحة אلכلية

אلم
–

3970
م 2 

3,500,000
  

-----
  

------
  

3,500,000
 

0 
% 

0 
% 

0 
% 

10
  

س
طوبا

فرع 
سאحة אلכلية  

אلم
- 

4900
م 2 

3,570,000
  

-----
  

570,000
 

3,000,000
 

0 
% 

16 
% 

16 
% 

11
  

فرع الخليل
  

سאحة אلכلية 
אلم

-  
6500
 

م 2
  

3,900,000
3,900,000

---
  

---
 

100
 %  

0 
%  

100
 

%  

12
  

س
فرع القد

  
سאحة אلכلية

אلم
- 

5300
م 2 

4,000,000
 

----
  

----
  

4,000,000
0 

% 
0 

% 
0 

% 

13
  

ت لحم
فرع بي

سאحة אلכلية  
אلم

-
5700

م 2 
3,750,000

 
3,250,000

 
----

  
500,000

  
87
 

%
0 

% 
87
 

% 

14
  

فرع دورا
  

سאحة אلכلية
אلم

-
7130

م 2 
4,400,000

 
------

  
500,000

 
3,900,000

 
0 

% 
12 

% 
12 

% 

15
  

طا
فرع ي

  
سאحة אلכلية

אلم
-

7600
م 2 

5,480,000
480,000

  
-----

 
5,000,000

 
1 

% 
0 

% 
1 

% 

ي
אلمجموع אلכل

  
85,411,000

25,391,000
11,820,000

 
48,200,000

30 
% 

14 
%  

44
 

%  
  

 
 

 
 

 
 

 

ي 
אلمجموع אلכل

ي אאدאرة 
ن مبــאن

(بــدو

س وبديא)
ي אلقد

אلعאمة وفرع
 

67,411,000
25,391,000

11,820,000
30,200,000

38 
% 

38 
% 

76 
%  
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 خريجون مميزون

 

 

  
  ظة رאم אلله وאلبيرةمحאف    محאفظ نאبلس

      

 

  

  
  نينفرع ج –نאئب مدير אلبنכ אאسאمي אلفلسطيني     אلمدير אאقليمي لشرכة (כوכא כوא)

      

 

  

  
مشرف دאئرة אلتحصيل في אאدאرة אאقليمية للبنכ

  فلسطين-אلعربي
مسאعد مدير مشروع في خدمאت אאغאثة   

  )TRC אلכאثوليכية(

אلرجوب אכرمאللوאء   אلدכتورة ليلى غنאم 

وحאشرف لحل يאسر عبد אلعزيز عرفאت  

 عصאم نאجي سمور אحمد محمد نאصر
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  مديرة مدرسة אبو ذر אلغفאري   ر عאم جهאز אلمخאبرאت אلعאمةمدي

      

 

  

  
في شرכة אلقدس للتכنولوجيא אلرئيس אلتجאري

אلمتقدمة وאאليאف אلضوئية (אحدى شرכאت صندوق 

  אאستثمאر אلفلسطيني)

مدير دאئرة אאرشאد وאאصאح אאسري في محכمة   

  لنسאءطوبאس אلشرعية, وאول مאذون شرعي من א

      

 

  

  
  وכيل شرכة تאمين    رجل אعمאل

 فدאء توفيق درאغمة وאئل عبאس אبو سفאقة  

ل زيאد درאغمةאمא  

جאبي عيسى ميخאئيل  مאهر موسى אبو دية

 אللوאء مאجد فرج
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  אلذهبي אلقدس אلمفتوحة تهدي سيאدة אلرئيس محمود عبאس جאئزة אلقرن
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