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رام الله- الحياة الجديدة- التحق صامد الحجاجلة (23) عامًا الخريج من جامعة القدس المفتوحة-
فرع رام الله والبيرة قبل أيام للعمل كمهندس برمجيات في شركة "ميتا" العالمية في فرع

الشركة بالعاصمة البريطانية لندن. 
والتحاق الحجاجلة بشركة "ميتا" أو "فيس بوك" سابقًا جاء بعد أسابيع قليلة فقط على تخرجه

من الجامعة ليحصل على درجة البكالوريوس في تخصص أنظمة معلومات حاسوبية. 
يقول الحجاجلة عن حياته الجامعية "ال أستطيع وصف حياتي الجامعية بالكلمات، فهي مليئة
بالمغامرات واألفكار الفلسفية العميقة، والمشاريع المستقلة، واللقاءات االجتماعية واإلبداعية،

والرحالت المثيرة، وقابلت الكثير من األشخاص الذين يتمتعون بالذكاء والطيبة". 
ولمع نجم الحجاجلة من خالل تمثيله فلسطين في عدة مسابقات عالمية ودولية، وقياده
فلسطين لتحقيق الميدالية البرونزية في مسابقة األولمبياد العالمي للمعلوماتية التي عقدت

مؤخرًا في النرويج بمشاركة(104) دول من مختلف أنحاء العالم. 
وكانت مؤسسة "مشكاة" قد قامت بتدريب العديد من الطالب على مواضيع متقدمة في
مجال الرياضيات وتطوير محتوى تعليمي للرياضيات وحل المشكالت لتحضير الطالب للتنافس

عالميًا وتمثيل فلسطين في هذا المحفل الدولي العريق. 
يقول حجاجلة أن مشروع "مشكاة" أصبح مشروعًا متميزًا يعمل بعد سنوات من االجتهاد من
قبل القائمين عليه على تحسين مهارات التفكير النقدي وحل المشكالت لدى الطالب كخدمة
لتقليل الفجوة في نظام التعليم الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تمثيل فلسطين للمرة األولى  في
األولمبياد الدولي للمعلوماتية  وتحقيق الميدالية البرونزية يعّد إنجازًا كبيرًا، مبينًا أنه شق طريقه
بنجاح في مشروع "مشكاة" الذي بدأ صغيرًا منذ كان طالبًا في السنة الجامعية األولى لكنه اليوم

تطور إلى أن أصبح منافسًا على المستوى الدولي.  
يقول الحجاجلة "كانت رؤية هذا المشروع وهو ينمو أحد أكثر إنجازاتي التي تبعث على الدافعية
وتحقيق اإلنجاز، واليوم تستمر الرحلة بمزيد من القوة لتحقيق النمو الشخصي". ويضيف" أشعر
بالفخر الشديد إلظهار مدى قوة وتنوع المواهب الهندسية الفلسطينية ويمثل التحاقي بشركة

عالمية عمالقة تحديًا جديدًا أمام المواهب الهندسية الفلسطينية في مجال البرمجيات". 
ووجه الحجاجلة شكره الخاص لكل من ساعده للوصول إلى هذا المستوى العالمي خاصة جامعته
ومشروع "مشكاة"، مشيرًا إلى أن تجربته أثبتت أن فلسطين لديها مواهب يمكنها أن تنافس

على المستوى العالمي في حالة دعمها وتوفير البيئة الحاضنة لها. 
 وهنأ رئيس الجامعة أ. د. سمير النجدي خريج الجامعة الحجاجلة على هذا اإلنجاز، متمنيًا له
التوفيق في حياته العملية مع شركة (ميتا) العالمية، مشيرًا إلى أن هذا اإلنجاز ُيعّد دافعًا للشباب
الفلسطيني لإليمان بمواهبهم وقدرتهم على المنافسة في السوق العالمية في حال توفرت

الظروف المناسبة لهم. 
وأكد أن هذا اإلنجاز يضاف إلى العديد من اإلنجازات التي سجلها طلبة جامعة القدس المفتوحة



وخريجيها، الذين تفوقوا في العديد من المسابقات العلمية والبحثية الدولية واإلقليمية، الفتًا
إلى أن الجامعة تدعم المبدعين وتوفر لهم الحاضنة الكفيلة بتطوير مواهبهم.

 

 

 

 

اجتمعت برئاسة الرئيس: "مركزية فتح "   تستنكر جريمة اغتيال الطفل  ريان

إصابة شاب بالرصاص خالل مواجهات في بيت أمر

لبنان: مسيرات في المخيمات الفلسطينية تنديدا بمجازر االحتالل بحق شعبنا

االحتالل يعتقل شابا عند حاجز "الكونتينر"

وثائقي حول واقع الفلسطينيين تحت االحتالل يفوز بجائزة "ايمي"

مقتل مواطن وإصابة 6 آخرين في شجار عائلي بمخيم بالطة

"مجلس حقوق اإلنسان" يناقش حالة حقوق اإلنسان في فلسطين
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