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رام هللا - دنیا الوطن 

التحق صامد الحجاجلة (23) عاماً الخریج من جامعة القدسالمفتوحة-فرع رام هللا والبیرة قبل أیام للعمل

كمھندس برمجیات في شركة"میتا" العالمیة في فرع الشركة بالعاصمة البریطانیة لندن. 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/


والتحاق الحجاجلة بشركة "میتا" أو "فیسبوك" سابقاً جاء بعد أسابیع قلیلة فقط على تخرجھ من الجامعة

لیحصل على درجةالبكالوریوس في تخصص أنظمة معلومات حاسوبیة. 

یقول الحجاجلة عن حیاتھ الجامعیة "ال أستطیع وصفحیاتي الجامعیة بالكلمات، فھي ملیئة بالمغامرات

واألفكار الفلسفیة العمیقة،والمشاریع المستقلة، واللقاءات االجتماعیة واإلبداعیة، والرحالت المثیرة،

وقابلت الكثیرمن األشخاص الذین یتمتعون بالذكاء والطیبة". 

وقد لمع نجم الحجاجلة من خالل تمثیلھ فلسطین في عدةمسابقات عالمیة ودولیة، وقیاده فلسطین لتحقیق

المیدالیة البرونزیة في مسابقةاألولمبیاد العالمي للمعلوماتیة التي عقدت مؤخراً في النرویج

بمشاركة(104) دول منمختلف أنحاء العالم. 

وكانت مؤسسة "مشكاة" قامت بتدریب العدید من الطالبعلى مواضیع متقدمة في مجال الریاضیات

وتطویر محتوى تعلیمي للریاضیات وحل المشكالتلتحضیر الطالب للتنافس عالمیاً وتمثیل فلسطین في

ھذا المحفل الدولي العریق. 

یقول حجاجلة أن مشروع "مشكاة" أصبح مشروعاًمتمیزاً یعمل بعد سنوات من االجتھاد من قبل القائمین

علیھ على تحسین مھاراتالتفكیر النقدي وحل المشكالت لدى الطالب كخدمة لتقلیل الفجوة في نظام

التعلیمالفلسطیني، مشیراً إلى أن تمثیل فلسطین للمرة األولى  في األولمبیاد الدولي للمعلوماتیة  وتحقیق

المیدالیة البرونزیة یعّد إنجازاً كبیراً،مبیناً أنھ شق طریقھ بنجاح في مشروع "مشكاة" الذي بدأ صغیراً منذ

كانطالباً في السنة الجامعیة األولى لكنھ الیوم تطور إلى أن أصبح منافساً على المستوىالدولي.  

یقول الحجاجلة "كانت رؤیة ھذا المشروع وھو ینمو أحدأكثر إنجازاتي التي تبعث على الدافعیة وتحقیق

اإلنجاز، والیوم تستمر الرحلة بمزیدمن القوة لتحقیق النمو الشخصي". ویضیف" أشعر بالفخر الشدید

إلظھار مدىقوة وتنوع المواھب الھندسیة الفلسطینیة ویمثل التحاقي بشركة عالمیة عمالقة تحدیاًجدیداً أمام



المواھب الھندسیة الفلسطینیة في مجال البرمجیات". 

ووجھ الحجاجلة شكره الخاص لكل من ساعده للوصول إلى ھذاالمستوى العالمي خاصة جامعتھ ومشروع

"مشكاة"، مشیراً إلى أن تجربتھأثبتت أن فلسطین لدیھا مواھب یمكنھا أن تنافس على المستوى العالمي

في حالة دعمھاوتوفیر البیئة الحاضنة لھا. 

 وھنأ رئیس الجامعة أ. د. سمیر النجدي خریج الجامعة الحجاجلة على ھذااإلنجاز، متمنیاً لھ التوفیق في

حیاتھ العملیة مع شركة (میتا) العالمیة، مشیراًإلى أن ھذا اإلنجاز یُعّد دافعاً للشباب الفلسطیني لإلیمان

بمواھبھم وقدرتھم علىالمنافسة في السوق العالمیة في حال توفرت الظروف المناسبة لھم. 

وأكد أن ھذا اإلنجاز یضاف إلى العدید من اإلنجازات التیسجلھا طلبة جامعة القدس المفتوحة وخریجیھا،

الذین تفوقوا في العدید من المسابقاتالعلمیة والبحثیة الدولیة واإلقلیمیة، الفتاً إلى أن الجامعة تدعم المبدعین

وتوفرلھم الحاضنة الكفیلة بتطویر مواھبھم.
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