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إقــــــرأ

في
هذا العدد

املفتوحة،  ال��ق��دس  جامعة  أس���رة  وم��ع��ي  أت��وج��ه، 
العامة  الثانوية  طلبة  أبنائنا  إلى  وتقدير  حتية  بكل 
ومستقبالً  ب��اه��راً  جن��اح��اً  لهم  متمنني  »ال��ت��وج��ي��ه��ي«، 

مشرقاً. فأنتم صناع الغد، وروح احللم الفلسطيني.
انتم يا أبنائي شعلة األمل التي ننتظرها لكي تبدد 
ظلمة أبشع احتالٍل عرفته البشرية. فبكم نزداد يقيناً 
ومستقبله.  حريته  خيوط  نسج  على  قادر  شعبنا  أن 

وبكم نزداد يقيناً أن دولتنا قادمة بإذن الله. 
م��وارد  تكن  فمهما  مستقبلنا،  وعماد  ثروتنا  أنتم 
بأساليبه  االح��ت��الل  تفنن  ومهما  شحيحة،  فلسطني 
وجتهيلنا،  هويتنا،  وطمس  وتاريخنا،  تراثنا  لسرقة 
وعزميكتم  ال��ع��ل��م،  س��الح��ك��م  ف��ل��س��ط��ني،  أب��ن��اء  لكنكم 
وهممكم عالية، وهاماتكم مرفوعة، لكي تسطروا آيات 

من التحدي والنجاح.
كل  في  كما  تتشرف،  املفتوحة،  القدس  جامعة  إن 
األكادميية  صروحها  تفتح  وأن  حتتضنكم،  أن  ع��ام، 
أن  ال��وط��ن،  وأم���ام  الله  أم��ام  نفسها  ع��اه��دت  فقد  لكم، 
تبقى منارة في األخالق والعلم، وأن متد يد العون لكل 
أن ال تسهم  لكي يكمل تعليمه، عازمة على  فلسطيني 
األك��ادمي��ي.  التحصيل  م��ن  شعبنا  أب��ن��اء  ح��رم��ان  ف��ي 
فاجلامعة أتاحت فرصة التعليم ملن ظنوا أن القطار قد 
فاتهم، مؤمنة أن العوز املادي لن يقف عائقاً أمام إكمال 
تعليمهم، وأن إجراءات االحتالل مهما اشتدت قسوتها 
نحو  أبنائنا  بيد  نأخذ  أن  على  إص���راراً  تزيدنا  س��وف 

نور العلم، ألننا ندرك أنه بالعلم تبنى األمم.
ال��ق��ري��ب أض�����اءت ش��م��س ع���ام 2011م،  ب���األم���س 
القدس  جامعة  خ��دم��ات  الن��ط��الق  العشرين  الشمعة 
امل��ف��ت��وح��ة ف���ي ال���وط���ن، ح��ق��ق��ت خ��الل��ه��ا، ال��ع��دي��د من 
على  املطلع  إن  الكثيرون.  لها  يشهد  التي  اإلجن���ازات 
الرئيس  حللم  جتسيدها  يلمس  اجل��ام��ع��ة  إجن����ازات 
أن  شعار:  وتكريس  والقيادة،  عرفات  ياسر  املرحوم 
جامعة  في  »وطناً  أصبحت  املفتوحة  القدس  جامعة 
وجامعة في وطن«،  فكانت كما أرادوها، واقعاً عملياً، 
الفلسطينية،  اجلامعات  كبرى  غدت  قد  اليوم  هي  فها 
الوطن  محافظات  في  دراسياً  موقعاً   23 في  وتنتشر 
األردنية  اململكة  في  تنسيقي  مكتب  إلى  إضافة  كافة، 

ومتخصصون  خبراء  أكد  اجلامعة"-  "رسالة  الله-  رام 
للتعليم  س��ي��ك��ون  ال��ع��امل��ي،  ال��ع��ال��ي  التعليم  مستقبل  أن 
االجتماعية  االحتياجات  م��ع  يتوافق  ألن��ه  ن��ظ��راً  املفتوح، 
واالقتصادية، وبخاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور 
التقليدية  تكنولوجي الفت، وفي ظل عدم قدرة اجلامعات 
االزدي���اد  بسبب  التعليم  على  امل��ت��زاي��د  الطلب  تلبية  على 

املّطرد في أعداد السكان.
امل��ادي  ال��وج��ود  اش��ت��راط  ع��دم  يعني  املفتوح  والتعليم 
املتزامن لألستاذ والطالب في املوقع اجلغرافي نفسه، ومن 
واملتعلم،  املعلم  مابني  وسيط  لوجود  ال��ض��رورة  تنشأ  ثم 
وهذه الوساطة متمثلة بأجهزة االتصال احلديثة وتقنيات 
امل���ع���ززة بالشبكة  ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة م��ن أج��ه��زة 

المستقبل يفتح ذراعيه للتعليم المفتوح

العاملية )االنترنت(. والتعليم املفتوح هو أسلوب تعليمي 
معتَمد عاملياً، حيث تتبناه معظم الدول املتقدمة منها الدول 
عدد  عن  فضالً  واستراليا،  وبريطانيا  وأميركا  األوروبية 
الدول  ال��دول اآلسيوية ودول الشرق األوس��ط وبعض  من 

العربية حالياً. 
أسرع  أح��د  احلاضر  الوقت  في  املفتوح  التعليم  ويعد 
الكبير  فالتطور  العالم.  في  منواً  والتعليم  التدريب  أمناط 
إمكانات  عزز  واالت��ص��االت  املعلومات  تقنيات  مجاالت  في 
ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ت��دري��ب وال��ت��ع��ل��ي��م ف��ي ت��ق��دمي اخل��دم��ات 
التعليمية والتدريبية لفئات متعددة من الناس، وبخاصة 
واملالية  االجتماعية  األوض���اع  وذوي  العاملني  املوظفني 

الصعبة.

أم��ن��اء جامعة  ي��ؤك��د م. ع��دن��ان س��م��ارة رئ��ي��س مجلس 
عاملية  حاجة  أصبح  املفتوح  التعليم  أن  املفتوحة  القدس 
أكثر حاجة  أن فلسطني  إل��ى  ي��وم. وأش��ار  بعد  ت��زداد يوماً 
لتبني فلسفة التعليم املفتوح عن بعد ودعمه، قائالً: »كلما 
اغ���الق وح��ص��ار زادت  امل��م��ارس��ات االح��ت��الل��ي��ة م��ن  زادت 
أصبحوا  الطلبة  من  كثيراً  فتجد  بعد،  عن  للتعلم  احلاجة 
ي��ت��وج��ه��ون جل��ام��ع��ة ال���ق���دس امل��ف��ت��وح��ة حل���ل م��ش��اك��ل��ه��م، 
كما  آن،  في  عمله  ومي��ارس  يتعلم  أن  يستطيع  ف��اال��دارس 
أجبر  أو  بالتعليم،  الحقاً  والتحق  القطار  فاتهم  من  هناك 

على ترك التعليم بسبب األسر وظروف أخرى.
على  العبء  زادت  املجتمعية  احلاجة  »ه��ذه  ويضيف: 
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إرشادات لطلبة الثانوية العامة
- طلبة الثانوية العامة أنهوا االمتحانات وهم ينظرون اآلن إلى مستقبلهم 
إلكمال التعليم اجلامعي، هل من رسالة معينة توجهها إلى هؤالء الطلبة؟
الثانوية  طلبة  لكل  نتمنى  املفتوحة،  القدس  جامعة  أس��رة  عن  نيابة  نحن 
النجاح، بحيث يستطيع كل طالب  امتحاناتهم، وأن يحققوا  التوفيق في  العامة 
أن يلتحق بالتخصص الذي يرغب به، وفي اجلامعة التي يرغب بها، رغم تقديرنا 
الكبير لصعوبة الوضع لطالب الثانوية العامة في أثناء فترة االمتحانات نتيجة 

هذا املعيار »املعدل«، الذي يحدد مستقبل الطالب بشكل أساسي.
والتعليم  التربية  ووزارة  اجلامعات  ب��ني  تنسيق  هناك  يكون  أن  يفترض 
أن  باعتبار  العامة،  الثانوية  لطلبة  وتوجيهات  إرش��ادات  تقدمي  بهدف  العالي، 
حساسة،  انتقالية  مرحلة  هي  اجلامعة  إلى  العامة  الثانوية  من  االنتقال  مرحلة 
وكثير من الطلبة يفشلون وال تكون خطواتهم سديدة في هذه املرحلة، وبالتالي 
البرامج اخلاصة بني اجلامعات ووزارة  إعداد نوع من  الضروري  أنه من  أعتقد 
التربية والتعليم العالي حتى ُتقدم اإلرشادات املناسبة للطلبة، وبخاصة اإلرشاد 
الذي يالئم  املناسبة، والتخصص  املهني، بهدف مساعدتهم في اختيار اجلامعة 

كل واحد منهم، بطريقة علمية وموضوعية.
ن��ح��ن ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة، وف���ي ظ��ل وج���ود ن��ق��ص ف��ي املضمون 
الثانوية  طلبة  على  ت��وزع  إرش��ادي��ة،  نشرة  أع��ددن��ا  الطلبة،  ل��ه��ؤالء  اإلرش���ادي 
العامة أو على الطلبة أثناء التحاقهم في السنة األولى باجلامعة، حتدد للطالب 
الطريقة العلمية والسليمة التي من خاللها يستطيع الطالب أن يختار اجلامعة 
العامة، والذي  الثانوية  يتوافق مع معدله في  املالئم، مبا  املناسبة والتخصص 
أنه من  أعتقد  القبول، ولكني  العوامل األخرى ثانوية عند  أن كل  يعتقد بعضهم 
الضروري األخذ بها، وهي تتعلق مبيول الطالب واجتاهاته وواقع سوق العمل، 
رغم أن واقع هذا السوق -لألسف الشديد- ال يتصف بالثبات وال باملوضوعية 
وحاجته  السوق  هذا  مبعايير  لالسترشاد  حاجة  هناك  يبقى  لكن  معاييره،  في 
للشهادات والتخصصات، باإلضافة إلى وجهة نظر األهل واألساتذة واألصدقاء، 
كل هذه األمور يجب أخذها في االعتبار، باإلضافة إلى قدرات الطالب، وتتلخص 

بشكل أساسي في واقعنا الفلسطيني من خالل معدله في 
الثانوية العامة.

 نحن نحاول توزيع هذه النشرة حتى تكون مساهمة 
من  االنتقال  نتيجة  حتصل  التي  الفجوة  حدة  تخفيف  في 
مرحلة املدرسة إلى مرحلة التعليم اجلامعي، وانعكاساتها 
وبالتالي  اجلامعية،  دراسته  أثناء  في  الطالب  تكيف  على 

حتصيله واستمراره في التعليم.

القدرة االستيعابية للجامعات محدودة
احلقيقة يواجه طلبة الثانوية العامة مشكلة كبيرة في 
قاصراً  القبول  أصبح  حيث  اجلامعات،  في  القبول  معايير 
التخصصات،  ك��ل  ف��ي  ف��وق  فما   %65 امل��ع��دالت  ذوي  على 
وف���ي ب��ع��ض ال��ت��خ��ص��ص��ات ي��رت��ف��ع ه���ذا امل��ع��دل إل���ى أرق���ام 
عالية، القدرة االستيعابية للجامعات الفلسطينية وكليات 
التعليم العالي مازالت محدودة، وال تستطيع أن تستوعب 
يضطر  وبالتالي  ال��ع��ام��ة،  الثانوية  ف��ي  الناجحني  أع���داد 
أن  املتدنية  املعدالت  ذوي  من  وبخاصة  طلبتنا،  من  ج��زء 
نفقات  يكبدهم  ال��ذي  األم��ر   ، للخارج  ل��ل��دراس��ة  يتوجهوا 
مالية مرتفعة. التقديرات تشير إلى أن أكثر من )20( ألف 
أن  يحاولون  العامة  الثانوية  في  الناجحني  بني  من  طالب 
يبحثوا عن فرص تعليم في اخلارج، وهؤالء يكلفون حتى 
بحسبة  قمنا  ما  إذا  سنوياً،  دوالر  ملياري  قرابة  تخرجهم 
التكاليف  أم  باملعيشة  يتعلق  فيما  س��واء  بسيطة  علمية 
للوطن، وبالتالي  منهم ال يعود  أن عدداً  ناهيك  الدراسية، 
واستنزاف  والبشرية،  االقتصادية  للمقدرات  ه��در  هناك 
الدولة  وب��ن��اء  التنمية  نحو  الفلسطيني  الشعب  مل��ق��درات 

واملؤسسات.

وقف لهدر املال العام
اجلميع  وبشهادة  استطاعت  املفتوحة  القدس  جامعة 
قدرتها  خ��الل  م��ن  كبير،   بشكل  املشكلة  ه��ذه  م��ن  حت��د  أن 
التعليمي  ون��ظ��ام��ه��ا  فلسفتها  خ���الل  وم���ن  االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة، 
وانتشارها اجلغرافي. وأشير هنا إلى العامل االقتصادي، 
متدنية  ما  نوعاً  تعدُّ  اجلامعة  في  ال��دراس��ة  كلفة  أن  حيث 
مقارنة مع ما هو موجود في اجلامعات والكليات اجلامعية 
في  التعليم  كلفة  تصل  حيث  اخل���ارج،  وف��ي  فلسطني  ف��ي 
في  املالية  التكلفة  نصف  تقريباً  املفتوحة  القدس  جامعة 
جامعة أخرى أو أقل من ذلك، كل هذه العوامل ساهمت في 
أن تكون اجلامعة جاذبة لكثير من هؤالء الطلبة، فأصبحت 
اآلن تستوعب سنوياً ما يقرب من )15-20%( من خريجي 
القبول  معايير  نتيجة  ه��ؤالء  الناجحني،  العامة  الثانوية 
في  موجود  هو  ما  مع  تتوافق  التي  املعدالت  ذوي  من  هم 

اجلامعات األخرى.
كبير  لعدد  جاذبة  أيضاً  والبرامج،  التخصصات  حيث  من  اجلامعة  امكانات 
من الطلبة، حيث يوجد خمسة برامج في اجلامعة  تقدم قرابة )20( تخصصاً، 
بعض هذه التخصصات ليس موجوداً إال في جامعة القدس املفتوحة، كما هو في 

تخصص اإلدارة الصحية الذي افتتح حديثاً.

دعوة لوضع استراتيجية وطنية للتعليم العالي
- كيف توائم جامعة القدس املفتوحة بني احتياجات السوق وبني ما تطرحه 
من تخصصات في ظل االعتقاد السائد أن السوق أشبع بهذه التخصصات؟

الفلسطيني،  العمل  سوق  الحتياجات  مواءمتها  ومدى  التخصصات  قضية   
أك��ب��ر م��ن دور ج��ام��ع��ة ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة أو أي���ة ج��ه��ة، ف��ه��ن��اك ض����رورة لوضع 
بني  وثيق  تعاون  اليجاد  ض��رورة  وهناك  العالي،  للتعليم  وطنية  استراتيجية 
االخ��ت��ص��اص في  ب��ني وزارات  ال��ع��م��ل، وم��ا  ال��ع��ال��ي وس���وق  التعليم  م��ؤس��س��ات 
وزارات السلطة الوطنية، هذه االستراتيجية يجب أن تبنى على دراسات علمية 
وموضوعية نستطيع من خاللها حتديد احتياجات السوق، بالتالي هذا يقود إلى 
التخصصات  طبيعة  مبوجبها  تقسم  العالي،  للتعليم  واضحة  سياسات  رس��م 
التي يجب أن تتوافر في اجلامعات، لكن لألسف هذا الواقع غير موجود نتيجة 
عدم وجود هذه الدراسات وعدم وجود هذا التعاون، وفي ظل غياب هذه اخلطة 
الوطنية، التي تقع املسؤولية األساسية فيها على وزارة  التربية والتعليم العالي 
تكرار  هناك  فعالً  أقول  وهنا  املعطل،  شبه  الفلسطيني  العالي  التعليم  ومجلس 
الفلسطيني  للتخصصات، هناك بعض التخصصات أصبحت متخمة في واقعنا 
الفلسطينية  اجلامعات  كل  في  والتربوية،  اإلنسانية  العلوم  تخصصات  مثل 
اإلنسانية  والتخصصات  التربية  بكلية  يلتحق  الطلبة  من  االكبر  العدد  أن  جند 
إذا قامت اجلامعة وحدها برسم سياسة في هذا املجال، فإن  واألدبية، وبالتالي 
أثرها سيبقى ضعيفاً نوعاً ما، ألنها ليست مبنية على تكاملية ما بني مؤسسات 

التعليم العالي، وبني قطاع العمل الفلسطيني.
وعلى الرغم مما تقدم، جند أن جامعة القدس املفتوحة أشعلت شمعة وسط 

اإلدارة  تخصص  مؤخراً  فافتتحت  بجهدها،  تقوم  أن  حاولت  فقد  دام��س،  ظ��الم 
تخصص  افتتحت  وكذلك  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  الصحية 
التنمية الريفية بالتعاون مع اإلغاثة الزراعية، وهذا يدل على أن اجلامعة تسعى 
إلى افتتاح تخصصات متميزة مبنية على حاجات املجتمع، بالشراكة مع جهات 
واعتمادها  اجلامعة  واقع  ظل  في  العملية،  اجلوانب  في  وبخاصة  االختصاص، 
نظام التعليم املفتوح عن بعد، فهي بحاجة إلى جهات تدريبية لديها امكانات، كما 
هو احلال مثالً في تخصص التنمية الريفية، حيث تعاونت اجلامعة مع اإلغاثة 
الزراعية، وهي حتاول أن تسير في هذا االجتاه، لكنها ستبقى خطوات محدودة 
األثر، ما دامت ال تندرج ضمن استراتيجية وطنية للتعليم الفلسطيني، تنعكس 
أو  يوفدون  من  حتى  ليشمل  كله،  الفلسطيني  العالي  التعليم  قطاع  على  آث��اره 

يدرسون في اخلارج.

انخفاض الرسوم الدراسية وجودة التعليم
- الرسوم الدراسية في جامعة القدس املفتوحة هي األقل مقارنة مع اجلامعات 

األخرى، ولكن ما الضمانات أال يكون ذلك على حساب جودة التعليم؟
بالتأكيد انخفاض الرسوم الدراسية ال جتعله اجلامعة شرطاً جلودة التعليم 
مع  أوالً  املفتوحة  القدس  جامعة  فمقارنة  الطرفني  بني  ارتباط  ثمة  فليس  فيها، 
ذلك  موضوعياً،  ليس  انه  أعتقد  بخصوصيتها،  األخ��ذ  دون  األخ��رى،  اجلامعات 
فلسفة  ضمن  يأتي  املفتوحة  القدس  جامعة  في  الدراسية  الرسوم  انخفاض  أن 
أغ��راض  خ��دم��ة  إل��ى  ت��ه��دف  فهي  وط��ن��ي��ة،  كجامعة  انشائها  وطبيعة  اجل��ام��ع��ة 
وطنية عامة، بتقدمي التعليم العالي، لكل فئات الشعب الفلسطيني بغض النظر 
عن وضعهم املالي أو مكان سكناهم، من هذا املنطلق كان ال بد أن تكون الرسوم 
نظامها  طبيعة  هو  املجال  هذا  في  ساعد  وما  اجلميع،  وبيد  منخفضة  اجلامعية 
التعليمي الذي يعتمد بدرجة ما على املشرف غير املتفرغ، بشكل يكاد يشكل نصف 
العبء األكادميي املتوافر في اجلامعة، هذا يوفر على اجلامعة كثيراً من التكاليف 
يوم  أي  في  يربط  لم  ولكن  ال��دراس��ي��ة،  ال��رس��وم  على  بالتالي  وينعكس  املالية، 
اخلدمات  جودة  مبوضوع  املالية،  والكلفة  الدراسية  الرسوم  موضوع  األيام  من 
بشكل عام ومنها اخلدمات األكادميية، فاجلامعة هي أولى اجلامعات الفلسطينية 
التي فعلّت موضوع اجلودة في اخلدمات املقدمة، سواء كانت اخلدمات إدارية أم 
أكادميية أم مالية، وكانت أول جامعة تنشئ دائرة للجودة لتتابع هذا املوضوع 
بشكل مهني ومسؤول، وأولت اجلامعة اهتماماً كبيراً بهذه الدائرة التي أصبحت 
اإلداري��ة  ووحداتها  التعليمية،  اجلامعة  مناطق  في  مباشر،  بشكل  بعملها  تقوم 
والفنية كافة، ووضعت معايير للجودة تتوافق واملعايير العاملية، ومع معايير 
بالبنان،  لها  ُيشار  املجال  هذا  في  اجلامعة  وأصبحت  بعد،  عن  املفتوح  التعليم 
حتى أن احتاد اجلامعات العربية طلب من اجلامعة أن تكون املساهم األول في 

إعداد معايير للتعليم العالي املفتوح في الوطن العربي.

خطوات مدروسة وإجنازات مشهودة
 اجلامعة تبني خطواتها دائما بناء على خطة استراتيجية، وهنالك مجلس 
بشكل  يستمع  شخصياً،  اجلامعة  رئيس  يرأسه  االستراتيجي  للتخطيط  أعلى 
هذه  ف��ي  وت��ش��ارك  ويعدلها،  ويقومها  االستراتيجية،  اخلطط  وي��راج��ع  دوري 
اخلطة كل مكونات اجلامعة، ولقد خاضت اجلامعة جملة من احملكات التي أثبتت 
كبير،  متقدم بشكل  واقع  واملالي في اجلامعة هو  األكادميي واإلداري  الواقع  أن 
السنني، فعلى  التي سبقت اجلامعة بعشرات  املقيمة  ينافس اجلامعات  وأصبح 
التقومي اخلارجي من  التي خاضت جتربة  الوحيدة  املثال، نحن اجلامعة  سبيل 
مانيتوبا  جامعة  ونفذته  العالي،  والتعليم  التربية  ووزارة  الدولي  البنك  خالل 
النقص  أم��ا  اجلامعة،  مكونات  معظم  ف��ي  ايجابية  املخرجات  وك��ان��ت  الكندية، 
باألبنية  واملتمثلة  التحتية  بالبنية  يتعلق  كان  التقرير  إليه  أشار  الذي  الوحيد 
بشكل أساسي، مما دفع اجلامعة إلى وضع خطة نفذ جزء منها لتوفير أبنية في 

مناطق اجلامعة كافة.
في  املفتوحة  القدس  جامعة  خريجي  مشاركة  بعملية  يتعلق  اآلخ��ر  احمل��ك   
وكانت  معروفة،  عاملية  مؤسسة  تعقده  الذي   )ATS(الدولية الكفاءات  اختبار 
هذا  ف��ي  ش��ارك��ت  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  الفلسطينية  اجلامعة  املفتوحة«هي  »ال��ق��دس 
ما  ورغ��م  األردن��ي��ة،  اجلامعات  مع  التخصصات،  بعض  في  خلريجيها  االختبار 
القدس  جامعة  مع  مقارنة  ومتيزها  األردن��ي��ة،  اجلامعات  إمكانيات  عن  يعرف 
املفتوحة، سواء أكان ذلك في املقدرات املالية أم البيئة األمنية، أم البيئة السياسة 
واالجتماعية وغيرها، واعتبار التعليم العالي في األردن أحد املوارد االقتصادية 
يكونوا  أن  املفتوحة«استطاعوا  »ال��ق��دس  خريجي  ف��إن  للبلد،  بالنسبة  املهمة 
اجلامعات  خريجي  لنتائج  م��وازي��ة  نتائجهم  وك��ان��ت  كبير،  وبشكل  منافسني 

األردنية.
ال��ت��رب��ي��ة واخل��دم��ة   ك��م��ا أن خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة، وب��خ��اص��ة ف��ي تخصصي 
اختبارات  في  األخ��رى،  اجلامعات  من  نظرائهم  على  تفوقهم  أثبتوا  االجتماعية 
الدولية،  الغوث  لوكالة  و  العالي  والتعليم  التربية  ل��وزارة  التابعة  التوظيف 

ىالتي ُتعقد سنوياً ألغراض العمل في قطاع التربية والتعليم.
محك آخر ليس ملموساً بشكل علمي، لكن من خالل متابعاتنا مع اجلامعات 
متابعة  قسم  في  عملنا  خ��الل  وم��ن  العربية،  واجلامعات  األخ��رى،  الفلسطينية 
اخل��ري��ج��ني ب��اجل��ام��ع��ة، )وال�����ذي ك���ان اي��ض��اً أول ق��س��م مل��ت��اب��ع��ة اخل��ري��ج��ني في 
اجلامعات الفلسطينية(، تبني لنا أن خريجينا الذين يتوجهون إلكمال دراستهم 
ومتفوقون  متميزون  هم  الدكتوراه،  أم  املاجستير  مرحلة  في  كان  س��واء  العليا 

د. شاهين: »القدس المفتوحة« تـوفر )60 -  70 %( من كلفة تعليم الطالب الجامعي

رام الله- "رسالة اجلامعة"- أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس املفتوحة د. محمد 
شاهني أن اجلامعة استطاعت أن تشكل بدياًل عن التدريس في اخلارج، مشيرًا إلى أن اجلامعة 

أصبحت راسخة على األرض، وأصبح الطالب املتفوق يلتحق بها وهو واثق اخلطى.
ومتنى د. شاهني خالل لقاء مع »رسالة اجلامعة«متنى لطلبة الثانوية العامة، وأشار إلى سعي 
د. شاهني وزارة  املجتمع. وطالب  اجلامعة الفتتاح تخصصات متميزة مبنية على حاجات 
تكون  أن  االعتبار  في  تأخذ  العالي،  للتعليم  وطنية  استراتيجية  بوضع  العالي  والتعليم  التربية 

التخصصات في اجلامعات ملبية الحتياجات السوق، مؤكدًا أن جامعة القدس املفتوحة 
تقدم بعض التخصات اجلاذبة التي تنفرد فيها عما سواها من اجلامعات كتخصصي اإلدارة 
الصحية والتنمية الريفية. وقال د. شاهني إن اجلامعة تسوعب سنويًا ما نسبته) 15-20(% من 
خريجي الثانوية العامة الناجحني، مؤكدًا أن اجلامعة توفر على الطالب ما يقارب )%70-60(   

من كلفة التعليم اجلامعي. وفيما يأتي نص اللقاء: 
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بشهادة اجلميع، وهذا يتضح من خالل نتائجهم وحتصيلهم، وتواجد العشرات 
وفي  املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة  ف��ي  ت��دري��س  هيئة  كأعضاء  يعملون  مّم��ن،  منهم 
جامعات فلسطينية أخرى، فال تخلو أية منطقة تعليمية من مشرفني أكادمييني 
وكانوا  ودولية،  عربية  جامعات  في  العليا   دراستهم  أنهوا  إداري��ني  موظفني  أو 
يدلل  ذل��ك  كل  البكالوريوس،  مرحلة  املفتوحة«في  »ال��ق��دس  خريجي  من  أص��ال 
لها  مشهود  وه��ي  األك��ادمي��ي،  اجلانب  في  ثابتة  بخطى  تسير  اجلامعة  أن  على 
انها أصبحت  أدنى شك  أثبتت من خاللها دون  املجال، وخاضت جتارب  في هذا 
تطويرها  إل��ى  مستمر  بشكل  تسعى  األك��ادمي��ي،  اجلانب  في  متقدمة  مراحل  في 
االطالع على مقدراتها ومخرجاتها بشكل  إلى كل من يريد  وتعزيزها وإيصالها 

علمي وموضوعي، وبكل شفافية واعتزاز.

ميزات لطالب القدس املفتوحة 
-   ما أبرز امليزات التي ميكن أن يحصل عليها الطالب جراء التحاقه بجامعة 

القدس املفتوحة، وال تتوافر له في غيرها من اجلامعات؟
غير  املفتوحة  القدس  بجامعة  يلتحق  ال��ذي  للطالب  ميزات  هناك  بالتأكيد 
نظامها  وبخاصة  وأنظمتها،  فلسفتها  بحكم  األخ���رى،  اجلامعات  ف��ي  متوافرة 

التعليمي »التعليم املفتوح عن بعد”، وميكن تلخيصها على النحو اآلتي:
أوال: اجلانب األكادميي، يتضح لنا ومن خالل ما ذكرته من حتديات واختبارات 
خاضتها اجلامعة، أنها أصبحت راسخة بكل املعايير واألسس، وعلى رأسها 
املعيار األكادميي، وبالتالي الطالب املتفوق أصبح يتوجه إلى اجلامعة وهو 
حتصيلهم  حسب  باجلامعة  للملتحقني  العالمات  وت��وزي��ع  اخل��ط��ى،  واث��ق 
تدلل بشكل  القبول والتسجيل،  العامة كما ظهرت في سجالت  الثانوية  في 
واضح على أنها تقترب من املعدل الطبيعي، مبعنى أن لدينا طلبة مبعدالت 
املتوسطة،  املعدالت  في  وطلبة  قليلة،  ليست  وبأعداد  التسعني،  فوق  عالية 
وط��ل��ب��ة م���ن امل���ع���دالت امل��ن��خ��ف��ض��ة ال��ت��ي أدن���اه���ا ط��ب��ع��ا 65%، ح��س��ب ن��ظ��ام 
للطلبة  و%55  العامة،  الثانوية  أنهوا  الذين  اجل��دد  للطلبة  العالي  التعليم 
القدامى)أنهوا الثانوية العامة قبل العام األخير(. وبالتالي الطالب عليه أن 
موثوقة،  أكادميية  ومعايير  ضوابط  وهناك  اجلانب،  هذا  من  مطمئناً  يكون 
إلى  الوصول  أجل  من  وه��ذا  اجلوانب،  بعض  في  حازمة  معايير  أنها  نعتقد 
معيار أكادميي سليم، في ظل انتشار اجلامعة الواسع وأعداد الدارسني فيها، 

واعتمادها في جزء من عبئها األكادميي على املشرفني غير املتفرغني.
في  م��وج��ود  ه��و  م��ا  م��ع  مقارنة  اجلامعة،  ف��ي  متميزة  تخصصات  وج��ود  ثانياً: 
الراغبني  ملعظم  مناسبة  تكون  تكاد  التخصصات  ه��ذه  األخ��رى،  اجلامعات 
مع  وتتوافق  العامة،  الثانوية  إنهائهم  بعد  اجلامعية،  دراستهم  إكمال  في 

احتياجات سوق العمل.
ثالثاً: انتشار اجلامعة اجلغرافي، حيث يوجد لها فرع على األقل في كل محافظة، 
مجال  وفي  اجلامعة،  مع  تواصله  مجال  في  كثيراً  الطالب  على  يسهل  وهذا 
عالقته املباشرة مع خدمات اجلامعة سواء كانت أكادميية أم إدارية أم مالية.
رابعاً: العامل االقتصادي: وميكن تلخصيصه بنقطتني: األولى تتعلق بانخفاض 
تسمح  بدرجة  األخ��رى،  باجلامعات  مقارنة  املفتوحة  القدس  في  التكاليف 
تتعلق  والثانية  عليهم،  عبئاً  تشكل  وال  اجلامعة،  بهذه  االلتحاق  للجميع 
بقضية االنتشار اجلغرافي الذي يوفر على الطالب ما يقرب من )%70-60( 
من تكلفة التعليم العالي مقارنة مع أي طالب آخر حينما يحتاج إلى االنتقال 
للخارج، ألن  السفر  إذا كان يريد  بالك  فما  أية مدينة فلسطينية أخرى،  إلى 
اجلارية  املصروفات  في  اليوم  كبيرة  بنسبة  تتمثل  الباهظة  التعليم  كلفة 
مقارنة مع رسوم الساعات املعتمدة، سواء كانت مصاريف إقامة أم مصاريف 

سفر..الخ.
العمل  ب��ني  يجمع  أن  يستطيع  املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة  ف��ي  ال��ط��ال��ب  خ��ام��س��اً: 
والدراسة ملواجهة متطلبات احلياة، وهذا ينبع من فلسفة اجلامعة والواقع 
يعطي  اجلامعة  في  التعليمي  النظام  فطبيعة  حالياً،  املوجود  االقتصادي 
أكانت  س��واء  بواجباته  قائماً  أو  ومنتجاً،  عامالً  يكون  ألن  الفرصة  الطالب 
كل  يستطيع  وبالتالي  التعليمي،  حتصيله  جانب  إل��ى  اجتماعية  أم  مادية 
طالب خالل فترة دراسته التي حدها األدن��ى)4( سنوات، وهي فترة طويلة 
أن  فرد  كل  على  يوجب  الذي  االقتصادي  واالهتمام  السرعة  عصر  واقع  في 
أنها  أعتقد  مجتمعة  العوامل  هذه  كل  أسرته،  ويساعد  ومنتجاً  عامالً  يكون 
توفر على الطالب مايصل إلى )70%( من كلفة فاتورة التعليم العالي للفرد 
أن  وه��و  أال  االقتصادي،  باجلانب  يرتبط  آخ��ر  عامل  إل��ى  باإلضافة  ال��واح��د، 
اجلامعة تقدم جملة واسعة من املنح واملساعدات املالية الداخلية واخلارجية 

تركز على معايير احلاجة والتفوق بشكل رئيس بني التزامات دراسته.
سادساً: قدرة الطالب على التواصل مع اجلامعة والتوفيق بني التزامات دراسته 
هذا  تسهل  وسيلة  توفر  أن  اجلامعة  استطاعت  فقد  األخ��رى،  التزاماته  مع 
اجل��ان��ب على ك��ل ط��ال��ب، وت��راع��ي م��ن خاللها ال��ظ��روف ك��اف��ة، س��واء أكانت 
حيث  ال��ط��ال��ب،  ظ���روف  ك��ان��ت  مهما  او  أم��ن��ي��ة،  أم  اق��ت��ص��ادي��ة  أم  اجتماعية 
وبعض  واألنشطة  التعليمي  والوسيط  األستاذ  فعال  توصل  أن  استطاعت 
أدوات التقومي إلى الطالب في بيته، ليس فقط من خالل الكتاب املقرر املتميز 
في طريقة إعداده، والذي يتالءم مع نظام التعليم املفتوح عن بعد والتعلم 
االلكتروني  التعلم  بتفعيل  أي��ض��اً  اجلامعة  قيام  خ��الل  م��ن  وإمن��ا  ال��ذات��ي، 
ومقررات التعلم االلكتروني بشكل فعلي وحقيقي وواسع، ومتطور، فكثير 
من مقررات اجلامعة حالياً تقدم عبر وسائط التعليم االلكتروني املختلفة، 

م��ن خالل  األك��ادمي��ي  امل��ش��رف  م��ع  يتابع احمل��اض��رة  أن  ال��ط��ال��ب  فيستطيع 
أم  عمله  مكان  في  كان  سواء  االفتراضية،  اللقاءات  عبر  األكادميية  البوابة 
بيته، وأخص هنا ربات البيوت والنساء العامالت والطلبة الذين يسكنون 
وبالتالي  غيرهم،  من  أكثر  اخلدمة  هذه  من  استفادوا  فقد  بعيدة،  أماكن  في 
وإليها، وجاء هذا ضمن  انتقالهم من اجلامعة  بدل  كلفة عالية  هم يوفرون 
قالب الكتروني عام، واملتمثل في أمتتة اجلامعة، وآلية عملها، سواء كانت 
إدارية أم مالية أم أكادميية، او خدمات عامة، وخدمات شؤون الطلبة بشكل 
خاص، فاالطالب يستطيع أن يتواصل مع كل هذه اخلدمات من خالل تواصل 
سواء  اجلامعة  بوابات  عبر  يشاء،  ال��ذي  الوقت  وفي  وجد  أينما  الكتروني 
فترة  منذ  أنشئت  اجلامعة«التي  »خريجو  بوابة  أو  اإلداري��ة  أو  األكادميية 
التواصل مع كل خريجي اجلامعة، وأن نقدم  طويلة ونستطيع من خاللها 
لهم خدمات متميزة، أما ما نقدمه للطالب، فاجلامعة تسعى إلى تقدمي بعض 
البرامج  التحاقهم باجلامعة، أصال من خالل توضيح  البيانات للطلبة قبل 
وامليزات التي توفرها اجلامعة، وتساعده على اختيار البرنامج والتخصص 

املناسب من خالل النشرة اإلرشادية، التي تصدرها دائرة شؤون الطلبة.
منطقته  إل��ى  اجلديد  الطالب  توجه  أثناء  خدمات  أيضاً  اجلامعة  تقدم  سابعا:ً 
التعليمية، من خالل عملية االستقبال واملساعدة واإلرشاد التي تساعد فيها 

تسهم  والتي  اجلامعة،  في  الطالبية  الكتل  وممثلو  الطلبة،  مجالس  أيضاً 
القبول والتسجيل،  بشكل فعلي بالتعاون مع جهات االختصاص في دائرة 
وفي دائرة شؤون الطلبة حتت مظلة املناطق التعليمية في تقدمي اخلدمات 
خالل  املناسبة  املقررات  واختيار  التسجيل  في  الطلبة  ومساعدة  اإلرشادية 

العام الدراسي األول.
للطلبة  أهميتها  أثبتت  التي  التحضيرية،  السنة  أيضاً خدمة  تقدم اجلامعة  ثامناً: 
الذين أنهوا الثانوية العامة حديثاً، ومعدالتهم ما بني )55%- 64٫9%(، حيث 
ال يسمح لهم بااللتحاق باجلامعات الفسطينية حسب قرارات مجلس التعليم 
السنة  تضيع  ال  كي  الفرصة  اجلامعة  تعطيهم  وبالتالي  الفلسطيني،  العالي 
هباء او كي ال يذهبوا إلى اخلارج، وما يرافق ذلك من هدر مالي وهدر للمقدرات 
فالطالب يدرس خالل سنة حتضيرية مقررات محددة من مقررات  البشرية، 
العمل على تكييفه  يتم  فيها غير نظامي،  الطالب  التأسيسية، يكون  اجلامعة 
من  االنتقالية  املرحلة  نتيجة  يحصل  الذي  التغير  ومع  اجلامعة،  وضع  وفق 
مرحلة املدرسة إلى مرحلة اجلامعة، ليكون مؤهالً في العام القادم لاللتحاق 
الطلبة  ه��ؤالء  أن  السابقة  السنوات  وأثبتت  وفاعل،  سلس  بشكل  باجلامعة 
الذين ينجحون في اجتياز هذه السنة، يكون أسهل عليهم االلتحاق والتحصيل 

في السنة الالحقة.
تاسعاً: تقدم اجلامعة لبعض هؤالء 
مالية  م��س��اع��دات  اي��ض��اً  الطلبة 
اللتحاقهم  األول  ال��ف��ص��ل  م��ن��ذ 
ب��اجل��ام��ع��ة، م���ن خ����الل بعض 
املنح التي تخص الطلبة اجلدد، 
اجلامعة،  في  حديثاً  امللتحقني 
وب���خ���اص���ة امل���ن���ح ال���ت���ي ت��ق��دم 
لهؤالء الطلبة من اجلامعة عبر 
وزارة التربية والتعليم العالي 
العامة،  الثانوية  للمتفوقني في 
مناطق  ف��ي  للطلبة  ت��ق��دم  وه��ي 
عبر  ك��اف��ة  التعليمية  اجلامعة 
املقاعد  بعض  وكذلك  ال���وزارة، 
للطلبة  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��دراس��ي��ة 
اجل���������دد، إض�����اف�����ة إل������ى ب��ع��ض 
امل���س���اع���دات امل���ادي���ة امل��ب��اش��رة 
مؤسسات  خ��الل  من  تقدم  التي 

وجهات خارجية.
ع�����اش�����راً: ي��ع��ط��ى ال���ط���ال���ب ف��رص��ة 
املناسب،  التخصص  الخ��ت��ي��ار 
ف��ق��ي��م��ة ال�����رس�����وم اجل��ام��ع��ي��ة 
ال ت��ض��ع ح���اج���زاً ب���ني ال��ط��ال��ب 
واخ����ت����ي����اره ل��ل��ت��خ��ص��ص، ألن 

د. شاهين: »القدس المفتوحة« تـوفر )60 -  70 %( من كلفة تعليم الطالب الجامعي
اجلامعة  توفرها  ال��ت��ي  التخصصات  ملختلف  متساوية  ال��س��اع��ات  رس���وم 
بعكس اجلامعات األخرى، فبعض التخصصات في بعض اجلامعات تكون 
اجلامعة  في  أخ��رى  تخصصات  رس��وم  أضعاف  ثالثة  الدراسية  رسومها 
برنامج  تخصص  حتى  جن��د  امل��ف��ت��وح��ة،  ال��ق��دس  جامعة  ف��ي  لكن  نفسها، 
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية رسومه هي )15( ديناراً للساعة املعتمدة، 
وه��و م��ا ي��ع��ادل رس���وم ال��ط��ال��ب ف��ي ب��رن��ام��ج التربية ،أو ال��ع��ل��وم اإلداري���ة 
واالقتصادية، باإلضافة إلى تقدمي الدليل الذي يعطي الطالب إرشادات عامة 
التحاقه بها حتى تخرجه منها،  حول كيفية سيره في اجلامعة منذ حلظة 

ماله وما عليه.
من  واس��ع��ة  جملة  ل��ه  تقدم  اجلامعة  ف��ي  الطالب  دراس���ة  فترة  خ��الل  عشر:  أح��د 
املساعدات األكادميية، تسهل على كثير من الطلبة فرصة التحاقهم باجلامعة 
التعليمية فيها، ونحن في هذا اجلانب نسير حتت شعار  وإكمال مسيرتهم 
طالب  أي  اجلامعة  يترك  أن  يجوز  ال  أنه  في  يتمثل  اجلامعة  رئيس  رسخه 
نتيجة سوء وضعه املادي، فإذا كانت ظروف الطالب املادية حقاً صعبة، نقوم 

مبساعدته بأي وسيلة من  الوسائل حتى يستمر في مسيرته التعليمية.
ثاني عشر: هناك نوع من اإلرشاد الذي يعتمد على اجلوانب األكادميية والنفسية 
والتربوية، والتي نسعى إلى تطويرها وتفعيلها بشكل عملي ومباشر، سواء 

كان ذلك من خالل البوابات االلكترونية للجامعة، أم اإلرشاد املباشر.
ثالث عشر: هناك مرونة أيضاً في نظام اجلامعة التعليمي، سواء من حيث نظام 
التسجيل أم عدد الساعات املسجلة أم من حيث تأجيل الفصول لفترة زمنية، 
مسيرته  جت��اه  التزاماته  بني  يوفق  أن  الطالب  على  تسّهل  املرونة  ه��ذه  كل 

التعليمية والتزاماته األخرى، جتاه العمل أو األسرة أو أية التزامات أخرى.
إج��راء  م��ن خ��الل  م��ن مشكالت،  الطالب  ي��واج��ه  م��ا  ك��ل  راب��ع عشر: نقوم بتلمس 
دراس����ات، وم��ن خ��الل ن��ظ��ام ش��ك��اوى ال���دارس���ني، ال���ذي ه��و ن��ظ��ام حضاري 
للدارس  يتيح  النظام  ه��ذا  اجلامعة،  في  الفعلية  الشفافية  ميثل  وعصري 
الجراءات  يخضع  فهو  اجلامعة،  في  املستويات  ألعلى  بالشكوى  يتوجه  أن 
رئيس  مكتب  إل��ى  النهاية،  في  ال��دارس��ني  شكوى  توصل  آليات  عبر  اجل��ودة 

اجلامعة، إذا لم حتل من خالل املستويات اإلدارية األدنى في اجلامعة.
بوابة  خ��الل  م��ن  تخرجهم،  بعد  حتى  طلبتها  اجل��ام��ع��ة  تتابع  ع��ش��ر:  خ��ام��س 
منذ  الطلبة  شؤون  دائ��رة  في  اخلريجني  باسم  قسم  انشىء  كما  اخلريجني، 
من  قصيرة  فترة  خ��الل  واستطاع  بشؤونهم،  يهتم   ،2007-2006 العام 
عمره أن يثبت فعاليته في تقدمي خدمات متنوعة للخريجني، سواء في مجال 
البحث عن فرص للدراسات العليا، أو التدريب في مؤسسات املجتمع احمللي 
خالل  م��ن  أم��ك��ن،  م��ا  التوظيف  ف��رص  بعض  ع��ن  البحث  أو  ك��اف��ة،  بأشكالها 
سبعة أيام توظيف عقدت حتى اآلن، ونسعى اآلن لتشكيل نواد للخريجني، 
والتواصل مع هؤالء اخلريجني وتقدمي اخلدمات لهم، والوصول الى تغذية 
راجعة من خالل هؤالء اخلريجني لتنعكس بشكل مباشر على تطوير برامج 
إن  للقول  يدعونا  هذا  كل  واملالية،  اإلداري��ة  وخدماتها  األكادميية  اجلامعة 
جامعة القدس املفتوحة حتاول رغم أن نظامها التعليمي هو التعليم املفتوح 
عن بعد، أن تسير مع الطالب جنباً إلى جنب منذ ما قبل التحاقه باجلامعة، 
وحتى بعد تخرجه منها، وتقدم له جملة من اخلدمات جتعلها متميزة عما 
سواها من اجلامعات، حتى مبا هو موجود في احمليط العربي، وآخذين في 
التقليدي  التعليم  نظام  عن  واختالفه  التعليمي،  ونظامها  فلسفتها  االعتبار 

في بعض اجلوانب، وخاصة البيئية والفيزيائية منها.

 نقدم تخصصات جاذبة تلبي 
متطلبات السوق، والتعليم العالي 
يحتاج إلى استراتيجية وطنية تلبي 

االحتياجات
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القدس احملتلة- "رسالة اجلامعة"- ناصر جعفر- أكد حامت عبد القادر عضو 
مجلس أمناء جامعة القدس املفتوحة ورئيس وأمني سر اللجنة القطرية الدائمة 
القدس أن هناك ضرورة ألن تقوم اجلامعة بطرح تخصصات جديدة في  لدعم 
يوسع  أن  شأنه  م��ن  التخصصات  ه��ذه  إض��اف��ة  إن  ق��ائ��الً:   ، األك��ادمي��ي��ة  البرامج 
دائرة االختيار لدى الطلبة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة االلتحاق باجلامعة. 
واستعرض أ. عبد القادر في لقاء مع »رسالة اجلامعة« ما تقدمه اللجنة القطرية 
إل��ى الوضع  امل��ق��دس��ة، متطرقاً  بشكل ع��ام  امل��دي��ن��ة  م��ن ب��رام��ج وم��س��اع��دات ف��ي 
التعليمي فيها. وقال أ. عبد القادر: إن القدس املفتوحة صرح علمي شامخ، ونبع 
ال ينضب للعلم. ودعا إلى وضع استراتيجية عربية وفلسطينية لدعم التعليم 
أسرلة  ومحاولة  تهويدية  ح��رب  من  له  يتعرض  ما  جت��اه  املقدسة  املدينة  في 

التعليم، وفيما يأتي نص اللقاء:

مساعدات قطرية للتعليم في القدس
اللجنة  تقدمها  التي  واملــســاعــدات  البرامج   ماهية  لنا  توضح  أن  لك  هل   -

القطرية في مدينة القدس؟ 
بداية أقدم توضيحاً من اللجنة القطرية، فهي جلنه حكومية وزارية وليست 
مؤسسة أهلية، وتتبع مباشرة لرئيس الوزراء القطري، وكذلك عالقتها مباشرة 
هذه  م��راك��ز  وحت��دي��داً  م��ب��اش��رة،  ب��ص��ورة  والصحية  التعليمية  امل��ؤس��س��ات  م��ع 
املؤسسات وليس فروعها، مبعنى أن املبالغ التي حتول من اللجنة إلى املؤسسات 
املستفيدة حتول مباشرة من  رئاسة اللجنة في الدوحة إلى املؤسسات املستفيدة 
بني  املساعدات  ه��ذه  بتقسيم  بالقدس  القطرية  اللجنة  مكتب  ويقوم  مباشرة، 
فروع هذه املؤسسات ،مما يحقق التوازن، وهي أيضاً مساعدات مباشرة ودون 

وساطة. 
وجود  خ��الل  من  القدس  في  بالتعليم  يتعلق  القطرية  اللجنة  برامج  وأح��د 
الصناديق  ومنها  واملعاهد،  والكليات  اجلامعات  من  ع��دد  في  للجنة  صناديق 
/ التكنولوجيا  وكليه  املفتوحة«  و«ال��ق��دس  »ال��ق��دس«  جامعتي  في  امل��وج��ودة 
الصناعية، وهذه  العاملي ومعاهده  اللوثري  األمة، واالحتاد  اإلبراهيمية وكلية 
اجلامعات  ه��ذه  ف��ي  امل��وج��ودي��ن  احملتاجني  ال��ط��الب  مبساعده  تقوم  الصناديق 
واملعاهد من أجل تسديد أقساطهم اجلامعية، وقامت اللجنة باملساعدة في تسديد 
والكليات، وحتظى  املعاهد واجلامعات  املقدسيني في هذه  الطالب  آالف  أقساط 
املنتشرة  كافة  فروعها  في  الطلبة  دع��م  في  بأولوية  املفتوحة  القدس  جامعه 
املنح  املستفيدين من  أكبر  أم في قطاع غزه، وتعد ثاني  الغربية  سواء بالضفة 
التعليمية بعد جامعة القدس، حيث يصل عدد املستفيدين من طلبتها بفروعها 
كافة مابني 300-400، طالب كل فصل دراسي أي ما يوازي 600-800  طالب 
اللجنة  القادمة، وطالبنا  سنوي، وسوف تتواصل هذه املساعدات في السنوات 

بأن ترفع منسوب هذه املساعدات لتصل إلى 1000 طالب سنوياً.    

دعوة إلى إدراج تخصصات جديدة
بــرأيــك أ.حـــامت، مــا سبب عــدم إقــبــال طــالب الــقــدس بشكل فعال على   -

جامعة القدس املفتوحة؟
هذا يعود ألسباب عدة منها:

1- عدم اعتراف السلطات االسرائيلية بشهادات اجلامعة، يعّد أحد األسباب 
الرئيسة والذي يحول دون التحاق الطلبة بجامعة القدس املفتوحة، علماً 

أن اجلامعة معترف بها على الصعيدين الفلسطيني والعربي.
2- عدم كفاية التخصصات املوجودة في جامعة القدس املفتوحة، التي يرغب 
تخصصات  إضافة  من  بد  ال  فلذلك  العامة،  الثانوية  خريجو  بدراستها 
أخرى إلى البرامج األكادميية املطروحة حالياً في اجلامعة، وإضافة هذه 
وبالتالي  الطلبة،  لدى  االختيار  دائ��رة  يوسع  أن  شأنه  من  التخصصات 
ي���ؤدي إل��ى زي���ادة االل��ت��ح��اق ب��ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة، وي��ج��ب أخ��ذ ذل��ك بعني 

االعتبار. 
العامة  الثانوية  طالب  وخاصة  الطلبة،  لدى  كافية  معلومات  وجود  عدم   -3
حمالت  تنظيم  ف��ي  أك��ب��ر  ج��ه��داً  يستدعي  وه���ذا  وأنظمتها،  برامجها  ع��ن 
لشرح  القدس،  ملدارس  الثانوية  الصفوف  طلبة  لدى  أكادميية  تسويقية 
تقدمها،  التي  والتسهيالت  اجلامعة  إليه  وصلت  ال��ذي  العلمي  املستوى 
جودة  صورة  في  الطلبة  وضع  وكذلك  تطرحها،  التي  التخصصات  وعن 
التعليم وأقسام اجلامعة ومناطقها التعليمية والتي أصبحت منتشرة في 

الوطن، وخاصة في القدس سواء داخل اجلدار أم خارجه.
- هل تقدم اللجنة برامج ومساعدات أخرى في القدس؟

واملعاهد  اجل��ام��ع��ات  ف��ي  اللجنة  أقامتها  ال��ت��ي  الصناديق  غ���رار  على  ن��ع��م، 
من  عدد  في  الصحة  بشؤون  تعنى  صناديق  أيضاً  هناك  القدس،  في  التعليمية 
املستشفيات واملراكز الصحية والصيدليات في القدس، من أجل تقدمي اخلدمات 
الصحي  للتأمني  الفاقدين  وخاصة  املقدسيني،  للمواطنني  والدوائية  الصحية 
اخليرية  امل��ق��اص��د  جمعية  مستشفيات  تشمل  ال��ص��ن��ادي��ق  وه���ذه  اإلس��رائ��ي��ل��ي، 
من  وصيدلية  النسائية  واجلراحة  للوالدة  األحمر  والهالل  واملطلع  االسالمية 
تكاليف  من  كبيرة  نسبة  بتغطية  الصناديق  ه��ذه  وتقوم  األدوي���ة،  ص��رف  أج��ل 
عالج املستشفيات في مدينه القدس ، وبلغ عدد املرضى املستفيدين من اخلدمات 
املقاصد خالل عام 2010 مبا يقارب 1124، حالة وفي مستشفى  العالجية في 
املطلع 462 حالة، وبلغت حاالت الوالدة في مستشفى الهالل األحمر في القدس 

عبد القادر: »القدس المفتوحة« صرح أكاديمي شامخ
عضو مجلس أمناء اجلامعة يتحدث لـ"رسالة اجلامعة" عن الوضع التعليمي في املدينة املقدسة

حوالي 367 حالة والدة مت تغطيتها ، وبلغ عدد الوصفات الطبية التي ُصرفت 
حوالي 328 وصفة طبية.

صرح أكادميي شامخ
اختتمت جامعه القدس املفتوحة احتفالها مبرور 20 عامًا على إطالق   -

خدماتها في الوطن، كيف تقوم مسيرة اجلامعة ودورها املستقبلي؟ 
لقد أضحت جامعة القدس املفتوحة صرحاً علمياً أكادميياً فلسطينياً شامخاً، 
اللبنات املهمة للدولة الفلسطينية العتيدة كما  ونبعاً ال ينضب للعلم ، وإحدى 
أضحت اجلامعة رقماً أكادميياً مهماً في رسم معالم املستقبل الفلسطيني القائم 
الباحثني عن  الفلسطينيني، وكل  الطلبة  العلم واملعرفة، ألكبر شريحة من  على 

تقنيات تكنولوجية متطورة تخدم فلسفة التعليم املفتوح في فلسطني.
ما اآلثار التي يتركها جدار الفصل العنصري على حياه املقدسني على   -

الصعيد التعليمي؟
لقد كان للجدار آثار سلبية خطيرة على الوضع التعليمي للمقدسيني، سواء 
على  طلبة املدارس أو اجلامعات أو الكليات أو املعاهد ، حيث عزل اجلدار أعداداً 
احلواجز  الجتياز  مضطرين،  وأصبحوا  التعليم،  أماكن  عن  الطلبة،  من  كبيرة 
أو  ال��ق��دس  مدينة  داخ��ل  التعليم  م��راك��ز  إل��ى  منازلهم  م��ن  للوصول  العسكرية 
التفتيش االستفزازي على احلواجز وإعاقة الطلبة عن  إلى  بالعكس، باإلضافة 
الطلبة على احلواجز من  التعليم، باإلضافة إلى محاوالت إسقاط بعض  مراكز 
على  وال��دراس��ات  اإلحصائيات  دل��ت  وق��د  اإلسرائيلية،  املخابرات  جهاز  جانب 
تدني التحصيل العلمي للطلبة القاطنني خارج اجلدار، والذين يتلقون تعليمهم 

في مؤسسات تعليمية داخل اجلدار أو بالعكس.

ميزات التعليم املفتوح
هذه  أن  تعتقد  أال  بعد،  عن  املفتوح  التعليم  فائدة  حــول  جــدل  هناك   -

الفلسفة تتوافق مع احتياجات شعبنا حتت االحتالل؟ 
لقد وفر التعليم املفتوح فرصاً للدارسني إلكمال تعليمهم، إلى جانب متكينهم 
من اإللتزام بواجباتهم ومسؤولياتهم جتاه العمل واألسرة، واإلسهام في خدمة 

يكون  أن  دون  حالت  املفتوح  التعليم  سياسة  أن  كما  ال��دراس��ة،  أثناء  املجتمع 
الوضع املادي عائقاً أمام أي دارس إلكمال تعليمة، وهذا يتوافق مع احتياجات 
 ، االحتالل  ظل  في  يعيشها  التي  الصعبة  االقتصادية  األوض��اع  ظل  في  شعبنا 
كما مكن التعليم املرأة الفلسطينية من إكمال تعليمها اجلامعي، ليس رغبة منها 
في العمل فقط، وإمنا متكينها ثقافياً وتعليمياً، مما ينعكس على تربية أوالدها 

ورعايتهم ومساعدتهم على التفوق في مدارسهم .
للمواطن  أف��ق��أ واس��ع��اً  امل��ف��ت��وح��ة فتحت  ال��ق��دس  إن ج��ام��ع��ة  ال��ق��ول  ومي��ك��ن 
الفلسطيني في التحصيل الدراسي،بأقل تكاليف وأقل وقت، وكان لها دور بارز 
في زيادة نسبة اجلامعيني في املجتمع الفلسطيني، باإلضافة إلى اكتشاف مواهب 

علمية متميزة من الطلبة الذين تفوقوا في أكثر من مسابقة محلية ودولية.

استراجتية عربية لدعم التعليم
ما املطلوب فلسطينينًا وعربيًا ملواجهة حرب التهويد على التعليم في    -

القدس؟
ال��ق��دس،  ف��ي  ل��الح��ت��الل  احل��رب��ة  رأس  تشكل  وأس��رل��ت��ه  التعليم  اس��ت��ه��داف 
فسياسة االحتالل هي جتهيل املقدسيني وخلق جيل جاهل يسهل على االحتالل 

ترويضه وشطب روح اإلنتماء واملقاومة لديه.
 ولذالك فإن املطلوب فلسطينيناً وعربياً ملواجهة هذه احلرب على التعليم، 
التعليم   دع��م  أج��ل  من  اإلمكانات  ورص��د  واالستراتيجيات  اخلطوط  وض��ع  هو 
وعالج  وجامعتها،  املدينة  م��دارس  في  التعليمية  البيئة  وحتسني  القدس،  في 
ظاهرة التسرب من املدارس التي وصلت إلى معدالت مقلقة، كما ميكن للجامعات 
مدينة  في  وتطويره  التعليم  حماية  في  مبسؤولياتها  تضطلع  أن  الفلسطينية 

القدس.

 يجب وضع استراتيجية عربية لدعم 
التعليم في القدس لمواجهة حرب 

التهويد االسرائيلية

م���رت ن��ش��أة ج��ام��ع��ة ال���ق���دس امل��ف��ت��وح��ة ب��ث��الث م���راح���ل ه���ي: مرحلة 
التخطيط، مرحلة إعداد املناهج واملقررات، ثم مرحلة الوجود الفعلي على 

أرض فلسطني.

املرحلة األولى: مرحلة التخطيط
احتياجات  م��ن  إن��ط��الق��ا   1975 ع��ام  اجل��ام��ع��ة  إن��ش��اء  ف��ي  التفكير  ب��دأ 
الشعب الفلسطيني للتعليم العالي في ظل ظروفه السكانية واالجتماعية 
التحرير  منظمة  م��ن  وبطلب  اإلس��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  حت��ت  واالق��ت��ص��ادي��ة 
ملشروع  اجل���دوى  دراس���ة  ب��إع��داد  اليونسكو  منظمة  ق��ام��ت  الفلسطينية 
لليونسكو.  العام  املؤمتر  واق��ره��ا   1980 ع��ام  استكملت  والتي  اجلامعة 
ظروف  ان  اال  املشروع،  الفلسطيني  الوطني  املجلس  أقر   1981 عام  وفي 
العام  حتى  تنفيذه  في  املباشرة  دون  ح��ال  للبنان  االسرائيلي  االجتياح 

1985 م.

املرحلة الثانية: مرحلة إعداد املناهج
بدأت في أواخر العام 1985 ، حني افتتح مقر مؤقت للجامعة في عمان 
خالل  العمل  تركز  وق��د  األردن��ي��ة،  اخلارجية  وزارة  من  رسمية  مبوافقة 
الفترة بني 1985-1991 على إعداد اخلطط الدراسية والبرامج األكادميية 
وخاصة  التعليمية،  امل���واد  وإن��ت��اج  فيها  العلمية  التخصصات  واعتماد 
املطبوعة، الكتب الدارسية والوسائط التعليمية املساندة خاصة السمعية 

والبصرية.

املرحلة الثالثة: مرحلة التنفيذ
في  التعليمية  خدماتها  اجلامعة  باشرت  حيث   ،  1991 عام  في  ب��دأت 
فلسطني متخذة من مدينة القدس الشريف مقرا رئيسا لها وأنشأت مناطق 
البداية  الكبرى، ضمت في  الفلسطينية  تعليمية ومراكز دراسية في املدن 
حوالي  أصبح  أن  إل��ى  سنويا  ب��االزدي��اد  العدد  وب��دأ  ال��دارس��ني  من  املئات 
60،000 ألفا في العام 2008 م. وقد خرجت اجلامعة الكوكبة األولى من 
طلبتها عام 1997 . كانت هذه املرحلة في غاية الصعوبة، حيث شهدت منذ 
بداية ميالدها على أرض فلسطني تعاظم االنتفاضة الشعبية الفلسطينية 
التي تفجرت ضد االحتالل اإلسرائيلي في العام 1987 ، كما عانت من أثار 
حرب اخلليج التي تسببت في حدوث أزمات مالية لها في أحلك الظروف 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية للشعب العربي الفلسطينية.
ومع ذلك، فقد استمرت مستمده عزميتها من عزمية قيادتها التاريخية 
املناضلة، في أداء رسالتها وحتقيق أهدافها لتبقى دائما مصباح نور في كل 

بيت، وكوكب معرفة يضئ أرجاء الوطن واألمة.

نبذة عن نشأة الجامعة
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غزة- "رسالة اجلامعة"-معني العيلة- أكد نائب رئيس جامعة القدس املفتوحة 
لشؤون قطاع غزة أن ما وصلت إليه اجلامعة في مناطق غزة التعليمية، متحدية 
املستحيل  أو  الصعب  من  ك��ان  حلم،  مبثابة  هو  واملعوقات،  الصعبة  الظروف 
للوهلة االولى حتقيقه في ظل املتغيرات والتناقضات والظروف السياسية من 
بفضل  احللم  حتقق  ولكن  عدة،  ألجزاء  القطاع  أوصال  مّزق  واستيطان  احتالل 
عرفات  ي��اس��ر  ال��راح��ل  الرئيس  م��ن  اب��ت��داء  ل��ه،  واملتابعني  وال��داع��م��ني  القائمني 
كالدكتور  املخلصني  وال��رج��ال  عمرو  يونس  أ.د.  في  ممثلة  اجلامعة  ورئ��اس��ة 
العاملني  بكل  وانتهاًء  اجلامعة،  أمناء  مجلس  رئيس  نائب  اخلضري  ري��اض 

والدارسني باجلامعة.
وقال د. البطش في لقاء مع »رسالة اجلامعة«  إنه ومنذ تأسيس اجلامعة 
في قطاع غزة بدأت بجذب الدارسني والكوادر التعليمية، رغم صعوبة الظروف، 
وانتقلت من مقٍر مستأجر إلى دائم، وجنحت في زيادة القدرة االستيعابية ألعداد 
العطاء منذ بدايته حتى   الذي متيز بقوة  النبع  العلم من ذلك  إلى نهل  الوافدين 

هذه اللحظة.
وأض����اف »ش��رع��ت اجل��ام��ع��ة األب�����واب أم����ام ال��ط��ل��ب��ة م��ن امل��وظ��ف��ني وال��ع��م��ال 
ببرامجها،  لاللتحاق  اجلدد،  العامة  الثانوية  وطلبة  البيوت،  وربات  واملزارعني 
خان  مبدينة  دراس���ي  مركز  تأسس  ذل��ك  وبعد  اجل��ام��ع��ة،  طلبة  ع��دد  وتضاعف 
ي��ون��س ع��ام 1999، وف��ي ال��ع��ام ال���ذي ت��اله م��ع ب��داي��ة انتفاضة األق��ص��ى ورغ��م 
الظروف الصعبة، فإن املسيرة لم تتوقف، والتطلعات لم تنته والرؤية لم تصغر، 
وألننا حددنا الهدف منذ البداية كان لزاماً علينا أن نصله مهما كبرت التحديات، 
فأصدرت إدارة اجلامعة قرارها بتأسيس مراكز دراسية لها في مدن القطاع كافة، 
إلى منطقة تعليمية مع بداية عام 2003، وضمت اجلامعة خمس  حتول آخرها 

مناطق هي:)شمال غزة، وغزة، والوسطى، وخان يونس، ورفح التعليمية(«. 
ورئاسة  سنوات  منذ  أنه  البطش  د.  أكد  القطاع،  في  اجلامعة  أبنية  وح��ول 
اجلامعة تعطي اهتماماً كبيراً ملوضوع اإلنشاءات في املناطق التعليمية في غزة، 
قائالً« بالفعل قطعت شوطاً كبيراً في هذا املوضوع من خالل إنشاء مباٍن خاصة 
رئاسة  ومكتب  التعليمية،  غ��زة  قطاع  شمال  ومنطقة  التعليمية،  غ��زة  مبنطقة 
اجلامعة في غزة، كما وضعت ضمن خطتها اإلستراتيجية مشروعات لبناء سائر 
املناطق التعليمية، وجرى حتديد قطع أراض وفرزها لهذا الغرض، إضافة إلى 
تخصيص مبالغ مالية لبناء منطقة الوسطى التعليمية، ولكن ظروف احلصار 
املفروض على قطاع غزة منذ 6 سنوات، باإلضافة إلى األزمة املالية التي تعاني 

منها اجلامعات الفلسطينية وقفت عائقاً أساسياً إلجناز الكثير في هذا املجال.
نشر  خالل  من  رسالتها  أداء  في  جنحت  اجلامعة  أن  إلى  البطش  د.  وأش��ار 
فلسفة التعلمي املفتوح عن بعد وطبقت مبادئه وأساليبه، وفق أحدث املستجدات 

املعرفية والتكنولوجية في هذا املجال. 

أكد أن اجلامعة تقدم خدمات مميزة للدارسني فيها على الصعد كافة 

د. البطش: ما وصلت إليه »القدس المفتوحة«
 في مناطق غزة التعليمية بمثابة حلم

كما أنها وفرت بيئة تشجع على حرية التفكير والتعبير وجتنب الصراعات 
اإلي��دي��ول��وج��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��وف��ي��ره��ا  ال��ب��رام��ج األك��ادمي��ي��ة 

والتخصصات التي تلبي متطلبات التنمية وحاجات املجتمع. 
كما وظفت اجلامعة اللقاءات الصفية ووفرت مزيجاً من الوسائط التعليمية 
تعلم  لدعم  وااللكترونية  واحملوسبة  واملسموعة  واملرئية  املطبوعة  املتنوعة 

الدارسني عن بعد. 
املتعلم  التعليم املتمحور حول  إلى أن اجلامعة طبقت مبدأ  البطش  ونوه د. 
ومستوى  األك��ادمي��ي��ة  ال��ب��رام��ج  مستوى  يكون  أن  على  وح��رص��ت  الدارس”،   «

اخلريجني يضاهي أو يفوق تلك املوجودة في اجلامعات التقليدية. 
منح  إل��ى  ت��ؤدي  املستمر  للتعليم  متنوعة  ب��رام��ج  قدمت  اجلامعة  أن  وب��ني 
حولت  كما   معتمدة،  بساعات  وتعادل  مختلفة،  مبستويات  الدبلوم  شهادات 

اجلامعة ما نسبة 50% من مساقاتها إلى مساقات إلكترونية .
وطبقت  وامل��درب��ة  املؤهلة  البشرية  ال��ك��وادر  وظفت  اجلامعة  أن  إل��ى  وأش��ار 
املعلومات  تكنولوجيا  وخ��اص��ة  التكنولوجيا،  توفرها  التي  التقنيات  أح��دث 

واالتصاالت. 
، ووفرت ما يلزم لذلك من  الشاملة  التزمت مببدأ اجلودة  أن اجلامعة  وأكد 

واإلنتاج  والدراسات،  األبحاث  شجعت  كما  وتدريب،  وميزانيات  مؤهلة  كوادر 
الفكري واإلبداعي. 

وعلى صعيد الفلسفة والقيم واملبادئ التي حققتها اجلامعة، أشار د. البطش 
إلى أن اجلامعة عمقت االلتزام بالفلسفة التي قامت عليها، واملتمثلة في تطبيق 
نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد مع املستجدات العلمية والتكنولوجية، 
كما  شجعت احلرية األكادميية وحرية التفكير والتعبير ضمن إطار من احملافظة 
الوحدة  على  واحل���رص  اآلخ��ري��ن  واح��ت��رام  والشريفة،  احلميدة  األخ���الق  على 

الوطنية. 
كما عمقت االهتمام باملتعلم/الدارس وجعلت نشاطات اجلامعة كافة موجهة 
خلدمته ودعم تعلمه وتخريجه مبستوى عال من النوعية، إضافة إلى االهتمام 

بنوعية األداء على جميع الصعد ضمن خطة اجلودة الشاملة. 
وعلى صعيد ما حققته اجلامعة للدارسني، بني د. البطش أن اجلامعة حاولت 
الكافية  وامل��ه��ارات  املعارف  ميلك  إنساناً  يتخرج  كي  ال��دارس  إع��داد  السبل  بكل 
والفاعلية  امل��ب��ادرة  ب��روح  ويتسم  نفسه،  على  معتمداً  التعلم  ف��ي  لالستمرار 
إكساب  في  اجلامعة  ساهمت  كما  التحديات.  مواجهة  على  وال��ق��درة  والتنظيم 

املتعلم شخصية محلية وعربية، قوية االنتماء للوطن واألمة. 
مالياً  أو  مجتمعياً  املعوقة  املجتمع  بشرائح  اهتمت  اجلامعة  أن  إلى  ولفت 
العالي، والعمل على حتسني وزيادة فرص  التعليم  للحصول على  أو جغرافياً 

إحلاقها بالتعليم العالي والنجاح فيه. 
إجن��ازات  حققت  اجلامعة  أن  إل��ى  البطش  د.  ن��وه  التكنولوجيا،  مجال  وف��ي 
وتكثيف  وتطويرها،  اجلامعة  في  اإلداري��ة  األنظمة  جميع  حوسبة  منها:  الفتة 
لتحسني  التدريس  عمليات  في  واالت��ص��االت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
نوعية التعلم، حيث ُحوّلت مساقات عدة إلى مساقات إلكترونية، كما استخدمت 
االفتراضي  الصف  منها  والتعلم  التعليم  عملية  في  إلكترونية  حديثة  أساليب 

والفيديو سترمينج.
واستخدمت مناذج إلكترونية عدة لعملية التدريس منها املودل 2،1، وأقامت 
كما  وااللكتروني،  واإلذاع��ي  التلفزيوني  والبث  للتصوير  حديثة  استوديوهات 

وفرت خدمات الشبكات احلاسوبية جلميع املشرفني والطلبة. 
اإللكترونية،  املكتبات  استخدام  طورت  اجلامعة،  أن  إلى  البطش  د.  وأش��ار 
للعاملني  الفرصة  إلت��اح��ة  العاملية،  البيانات  ق��واع��د  استخدام  على  وشجعت 

والدارسني والباحثني لالستفادة من هذه املصادر الغنية. 
والبصرية  السمعية  التعليمية  ال��وس��ائ��ط  إن��ت��اج  م��ن  اجلامعة  كثفت  كما 
تعلم  وتعزز  اجلامعة،  في  الدراسية  املقررات  تطوير  تكمل  التي  وااللكترونية 

الدارسني عن بعد. 

دورا-  »رسالة اجلامعة«- خالد العواودة-  على الرغم من 
حصوله على درجة املاجستير في الصيدلية من أملانيا، إال أن 
محمد طه عمرو )44 عاما(، وجد في القدس املفتوحة ضالته 
حرم  وال��ت��ي   اإلس��الم��ي��ة،  التربية  دراس���ة  ف��ي  حلمه  لتحقيق 
منها جراء العادات االجتماعية، واضطر لدراسة الصيدلة في 

أملانيا.
دورا  منطقة  ف��ي  األول���ى  سنته  ف��ي  ع��م��رو  محمد  ي��ح��اول 
ما  وه��ي  اإلس��الم��ي��ة،  والشريعة  الطب  ب��ني  ال��رب��ط  التعليمية 
يحبها، ولكن لم تتح له الفرصة لدراستها بسبب حصوله على 
معدل مرتفع في الثانوية العامة، وتعرضه لضغط مجتمعي 

لدراسة الطب أو مجال شبيه له.
ف��ي مختلف  ت��اري��خ��اً ط��وي��الً س��ع��ى خ��الل��ه  ي��س��رد محمد 
البلدان إلى العلم واملعرفة، ويقول:«قررت االلتحاق بجامعة 
األول  الفصل  ف��ي  التعليمية  دورا  منطقة  املفتوحة-  ال��ق��دس 
سبعة  ول��ي  م��ت��زوج  أنني  م��ن  ال��رغ��م  على  2010م/2011م، 

أطفال أكبرهم )15( عاماً وأصغرهم عامني«.

ملاذا التربية اإلسالمية؟!
ويتحدث عن األسباب التي دفعته إلى ذلك، فمحمد عمرو 
لم يدرس ما حلم به، ويصعب عليه االلتزام بالدوام اجلامعي 
اليومي و«القدس املفتوحة« أتاحت له فرصة دراسة ما يحب، 
ألن��ه��ا اجل��ام��ع��ة ال��وح��ي��دة ف��ي ال��وط��ن ال��ت��ي جتمع ب��ني التعلم 

وتلبية متطلبات احلياة.

صيدلي يجد في القدس المفتوحة فرصة لتحقيق حلمه
يقول محمد »اخترت تخصص التربية اإلسالمية ألسباب 
وما  الصيدلة  فعلم  وال��دي��ن،  الطب  بني  يربط  أن��ه  أهمها  ع��دة: 
يتفرع منه من مسائل تتصل باحلياة اليومية وتكوين البنية 
عنايته  ويوليه  االس���الم،  ب��ه  ُيعنى  مم��ا  ل��إن��س��ان،  اجلسمية 
وبدراسة  حالياً،  عملي  مجال  هي  العالقة  وه��ذه  واهتمامه، 

التربية اإلسالمية ال أبتعد عنه أبدا«.
ويضيف:«كما اخترت تخصص التربية اإلسالمية، ألنني 
في  التعمق  وأري��د  بالفطرة،  متدينة  عائلة  ج��ذور  من  أنحدر 
التخصص  من  لقربه  التخصص  هذا  اخترت  كما  املجال،  هذا 
أحلم  ما  العربية، وه��و  اللغة  أه��وى دراسته وه��و  ال��ذي كنت 
باستكمال دراستي العليا فيه واحلصول على درجة الدكتوارة 

حتقيقاً لطموحي وليس لغرض العمل«.

ملاذا القدس املفتوحة؟ 
ويستفيض محمد عمرو في شرح سبب اختياره للدراسة 
في جامعة القدس املفتوحة قائال: »فتحت اجلامعة أمامي آفاقا 
جديدة، ولكن بعد فترة ليست طويلة أصبح عدد طالبها يفوق 
)60( ألف طالب في الضفة الغربية وقطاع غزة موزعني على 
امللتحقني  من  كبير  عدد  وك��ان  تعليمياً،  ومركزاً  منطقة   )23(
ثروتهم  وإغ��ن��اء  والتعلم  ال��ع��ام��ة  الثقافة  هدفهم  باجلامعة 

املعرفية والفكرية«.
على  لقدرتها  باجلامعة  لاللتحاق  سعيد  ويضيف:«أنا 
إيصال ما هو مطلوب للمتعلم بأيسر التكاليف وأقلها، وإتاحة 

الفرصة لي ألداء واجباتي احلياتية األخرى على أكمل وجه، 
وإيصال  العلمية،  امل��ادة  ع��رض  وطريقة  اجلامعة،  فمقررات 
االستفادة  ال��دارس من حتقيق  املعلومة بصورة سلسة متكن 

األفضل مقارنة باجلامعات األخرى.

إصرار على العلم رغم العناء 
ويصر الدارس محمد عمرو على التعلم رغم أنه كان منذ 
من  مكونة  ألس��رة  1986م  ع��ام  العامة  الثانوية  من  تخرجه 
أصر  لكنه  للدراسة  امل��ال  توافر  ع��دم  من  يعاني  أف��راد  تسعة 

عليها، وكان له ما أراد.
ب��أج��رة زه��ي��دة ال  ف��ي محجر  ال��ذي ول��د ألب يعمل  فمحمد 
للعمل،  حبه  دفعه  ال��ض��روري��ة،  احلياة  متطلبات  تكفي  تكاد 
إضافة إلى دعم والده له في ذلك إلى العيش على الكفاف صوال 
إكمال  من  جميعاً  وأخوته  متكن  حتى  العلمية،  الشهادة  إل��ى 

حتصيلهم اجلامعي.
الدراسة  فرصة  له  أتيحت  إذ  احملظوظني  من  كان  ومحمد 
ف��ي أمل��ان��ي��ا، إال أن���ه ل��م ي��ج��د ض��ال��ت��ه ه��ن��اك، ول���م يحقق حلمه 
بدراسة اللغة العربية، فتوجه نحو الصيدلة، لكنه أصر على 
العربية  اللغة  مدرس  إسماعيل  عمه  األعلى  كمثله  يصبح  أن 

في مدرسة البلدة.
البكالوريوس  دراس���ة  أن��ه��ى  حتى  أملانيا  ف��ي  محمد  بقي 
عام 1997م مبتقدير جيد واملاجستير أيضا بتقدير جيد عام 
حصل  دراسته  أنهى  أن  بعد  ووطنه،  أهله  عن  بعيداً  2000م 

في  يبقى  ال  أن  ق��رر  أن��ه  إال  كبير،  مالي  مببلغ  عمل  عقد  على 
الغربة، فعاد إلى وطنه وأهله وزوجته.

اليوم قرر التعلم من جديد في القدس املفتوحة التي أتاحت 
له فرصة وصفها بالثمينة في حتقيق احللم الذي طاملا راوده 

حتى في سنوات حياته األخيرة. 



متوز 2011 6

مــاذا يقول طـلـبــة »الــقـــدس    الـمــفـتــوحـة« عن جـامعتـهـم؟

• نضال زهير عثمان جعيدي	
السنة  في  األع��م��ال  إدارة  تخصص  في  وي��درس  التعليمية،  قلقيلية  منطقة  من 
فيها  ال��دراس��ة  وكلفة  سكناه،  مكان  م��ن  قريبة  ألنها  فيها  درس  إن��ه  يقول  الثانية، 
جامعة  أنها  كما  األخ��رى،  اجلامعات  لدى  متوافرة  غير  ميزات  له  وتقدم  منخفضة، 
أسسها الشهيد ياسر عرفات، هي جامعة الشهداء واألسرى واجلرحى والفقراء لذلك 
بني  التوفيق  على  القدرة  فيها  فوجدت  م��رادي،  حتقيق  في  ساعدتني  وقد  اخترتها، 

العمل والدراسة،  فال خيار أفضل منها.

• سلمى عبد الله سالم أبو عرام 	
اإلداري��ة واالقتصادية، في  العلوم  الدراسي، تدرس في تخصص  من مركز يطا 
من  مكنتنا  التي  الالزمة  التسهيالت  كل  اجلامعة  لنا  قدمت  تقول..  الرابعة،  السنة 
إكمال تعليمنا العالي، فنحن أربع أخوات التحقن باجلامعة، اثنتان تخرجتا، ونحن 
منحة  من  وأخ��وات��ي  أن��ا  استفدت  كبيرة.  وعائلتنا  م��درس،  وأب��ي  متفوقات،  األرب��ع 

األخوة التي توفرها اجلامعة.

• والء محمود حسن أبو زنيد 	
»على  تقول  التعليمية،  دورا  منطقة  في  واالقتصادية  اإلداري���ة  العلوم  ت��درس 
مستواي الشخصي كان للجامعة الدور الكبير في بناء الشخصية، من خالل ورشات 
العمل والدورات بالشراكة مع املجتمع احمللي، مما جعلني عنصراً مؤثراً في محيط 
مناطقها  وتوزيع  اجلغرافية  رقعتها  التساع  باإلضافة  أيضاً،  ومجتمعي  أسرتي 
يسهم في بناء عالقات مع دارسني من مناطق مختلفة والتعرف على عادات وثقافات 

متنوعة”.

• دعاء محمد فتح الله سمارو 	
التربية  تخصص  ف��ي  التعليمية  نابلس  منطقة  ف��ي  ت���درس  أس���رة  رب��ة  وه��ي 
اإلبتدائية، وتؤكد أن اجلامعة وفرت لها فرصة ثمينة للدراسة بعد انقطاع دام)15(

االنتظام  دون  الدراسة  بإمكانها  أصبح  أنه  إلى  إضافة  املبكر،  زواجها  بسبب  عاماً 
بدوام دراسي يومي بشكل ال يعوق حياتها الزوجية.

• ميادة رشاد شبالق 	
اإلداري��ة واالقتصادية- العلوم  الطالبة ميادة رشاد شبالق في برنامج  وتقول 

بخلفياتهم  غ��زة،  قطاع  في  للطلبة  ج��ذاب  ميدان  اجلامعة  إن  تخصص)اقتصاد(، 
وطموحاتهم املختلفة، ووفرت اجلامعة لي فرصة العمر أن ألتحق بها بعد ما يقارب 

ثماني سنوات من االنقطاع عن الدراسة.

• يزن محمد مطلق زلوم	
من منطقة أريحا التعليمية، يدرس احملاسبة، يقول إن »القدس املفتوحة«جامعة 
مميزة في نظامها املفتوح)التعليم عن بعد(، وفي اخلدمات التي تقدمها لدارسيها من 
اخلدمات االلكترونية، وفي طريقة تسجيل املواد الكترونياً وتسهيل عملية االتصال 
لدارسيها  وامل��س��اع��دات  املنح  توفير  على  اجلامعة  تعمل  كما  األك��ادمي��ي،  باملشرف 
التعليم اجلامعي  التي توفر  املتفوقني واحملتاجني، وأيضاً كونها اجلامعة الوحيدة 

ملن حالت ظروفهم االقتصادية واالجتماعية دون ذلك.

• حنني زكي داوود األشقر 	
إلى  للدخول  وتستعد  الثالثة،  السنة  في  وهي  املالية  اإلدارة  تخصص  ت��درس  التعليمية  قلقيلية  منطقة  من 
حياتها العملية، تقول إنها اختارت الدراسة في »القدس املفتوحة”، ألنها جامعة تعتمد في تدريسها على التعليم 
املفتوح، الذي يساعد الطلبة في ظروفهم كافة، على إكمال دراساتهم وحتصيل حلمهم، وألن قلقيلية مجتمع محافظ 
أحببت الدراسة فيها، وألني وجدت فيها التخصص الذي أحببت، وبكلفة تتماشى مع األوضاع االقتصادية السيئة 

التي مير بها أبناء هذه احملافظة بسبب اجلدار وممارسات االحتالل، وألنها جامعة في وطن ووطن في جامعة.
وبرأيي القدس املفتوحة هي جامعة االنتماء وجامعة الوطن، وقد قدمت لي وألبناء هذا الشعب كثيراً، أوصلت 

أبناءه إلى درجات العز والكرامة، ومّدت لهم يد العون لتصل بهم إلى شاطئ األمان.

• لؤي يونس خليل زين 	
من مركز يطا الدراسي، ويدرس إدارة األعمال، يقول إن القدس املفتوحة جامعة تعلم عن بعد، وفرت الفرص 
التعليمية لكثير ممن هم على رأس عملهم، ويرغبون في إكمال تعليمهم العالي كما حصل معي، ولقد أسدت لي 
اجلامعة خدمة كبيرة، بحيث استطعت التوفيق بني عملي احلالي، ورغبتي في إكمال تعليمي العالي، هذا فضالً 
عن التطبيق العملي للمقررات التي درستها وزيادة معرفتي في مجال عملي، حيث إنني أعمل مديراً للموزعني في 

شركة جتارية، ولدي محل جتاري خاص بي، فكنت أطبق كل ما أدرسه، مما أثر إيجاباً على عملي.
من جانب آخر، اختصرت علي وقتا في الذهاب إلى املركز، وذلك من خالل املقررات اإللكترونية، التي أستطيع 

متابعتها من خالل االنترنت في مكان عملي.

• زينة إسماعيل احملاسنة 	
أعمال، وقد احتضنتني  إدارة  املفتوحة في تخصص  القدس  »التحقت بجامعة  إنها  من منطقة طوباس، تقول 
اجلامعة، ولم أتخيل يوماً أن أحب دراستها، فقد أعجبني تعليمها املفتوح، وهي منتشرة في أرجاء الوطن، وهو ما 
مييزها عن اجلامعات األخرى، كما أن اجلامعة قريبة من سكني، وهذا  يخفض من أعباء املواصالت علينا، ومرونة 

الدراسة بها ومعاملة اإلدارة واملدرسني.
وأضاف »أنا أحب جامعتي وأتواجد بها دائما، وال أتخيل نفسي أن أكون في أي جامعة أخرى غير جامعتي، 
املفتوحة،  القدس  جامعة  في  ال��دراس��ة  ألخترت  العامة  الثانوية  في  ع��ال  معدل  على  حصلت  زينة:«لو  وتضيف 
األول واألخير  للطلبة من خدمات ودورات نستفيد بها في مجال حياتنا، واعتبر اجلامعة هي رصيدي  ملا تقدمه 

للحصول على الوظيفة”.

• األسير السابق رائد علي عطا خضيرات	
يدرس التنمية االجتماعية واألسرية ويستعد للتخرج من اجلامعة بعد أربع سنوات قضاها في منطقة دورا التعليمية، 
القبول بالعمر الزمني للدارس واملعدل العالي  يرى أن اجلامعة تضم بني جنباتها شرائح املجتمع املختلة، وال تربط بني 
ألساليب  استخدامها  أيضاً  مييزها  وما  للطالب،  اليومية  املصاريف  وأيضاً  املرتفعة،  الرسوم  لدفع  املادية  والقدرة  للقبول 
الكترونية جديدة تسهم في التسهيل علينا وأيضاً مجاراتنا للتقدم التكنولوجي في العالم. على املستوى الشخصي، عادت 
التي قضيت فيها خمس سنوات، عادت واحتضنتني دون  اجلامعة واحتضنتني بعد اإلفراج عني من سجون االحتالل 
حرج لكبر سني، بل أيضاً شجعتني على أن أعود ألكمل دراستي أيضاً دون تردد بسبب الوضع املادي إلعطائي منحة 
تأهيل األسرى، باإلضافة ملنحة داخلية مقدمة من اجلامعة، وهذا إن دل على شيء، إمنا يدل على الهدف الذي أنشئت من 

أجله اجلامعة، وأمتنى أن أستطيع إمتام دراستي في اجلامعة واحلصول على املاجستير أيضاً فيها.

• نداء ياسر عبد الرحمن جنوم	
من منطقة أريحا التعليمية، تخصص أمتتة معلومات حاسوبية، فتقول » برزت جامعة القدس املفتوحة 
اجلامعة  بنظري  جعلها  مما  املختلفة،  الفلسطيني  مجتمعنا  طبقات  إلى  البعيدة  ونظرتها  الرائعة  مبميزاتها 
األولى على اإلطالق، لتحتوي بني ذراعيها كل أحالمي، وأحالم أخواني، وأخواتي الطلبة اآلخرين، فقد حتملت 
هذه اجلامعة كل مشكالتي بصدر رحب وتعاونت بكل يسر، مع كل ما أجابه من أمور، فما أروع أن يبقى وساماً 

على جبيني أنني تفوقت، في جامعة خلقت للمتفوقني وهي جامعة القدس املفتوحة”.

أنها  وأك��دوا  اجلامعة،  في  الدراسة  الختيار  دفعتهم  التي  األسباب  عن  املفتوحة  القدس  طلبة  من  عدد  حتدث  اجلامعة"-  محافظات-"رسالة 
وفرت لهم ظروفًا وامكانات، ال تتوافر في أٍي من اجلامعات األخرى، ومن بينها انخفاض الرسوم الدراسية مقارنة باجلامعات األخرى، وتوفير 

إمكانية للدراسة والتعلم عن بعد باستخدام التقنيات املختلفة املتوفرة في اجلامعة.
التعليم في مناطق سكنهم، وعدم حاجتهم إلى السفر إلى مدن أخرى داخل الوطن، أو إلى دول أخرى  كما حتدث الطلبة عن توفر إمكانية 
للدراسة، فبإمكانهم الدراسة في أماكن تواجدهم كافة من خالل 22 منطقة تعليمية للجامعة منتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 

احملتلة، وفيما يلي أبرز ما قاله الطلبة عن جامعتهم:
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مــاذا يقول طـلـبــة »الــقـــدس    الـمــفـتــوحـة« عن جـامعتـهـم؟

• علي عبد الله محمد علي 	
القدس  العربية، ويقول »جامعة  اللغة  التعليمية ويدرس  من منطقة جنني 
املفتوحة »ارحم«من أي جامعة أخرى، وميكن أن نسميها »جامعة الفقراء »، ألن 
مجال الدراسة فيها متاح للجميع، مبا تقدمه من مساعدات ومنح، باإلضافة إلى 
منح املتفوقني »منحة كاملة”هذه املنحة هي دافع للمثابرة والدراسة والتفوق، 
مع  وتناسبها  وعملي،  سكناي  مكان  من  قربها  لها  اختياري  أسباب  أه��م  وم��ن 
وظيفتي أيضاً، وال أعتقد أن أي جامعة غير القدس املفتوحة تقبل أن التحق بها 

بعد مرور ) 27 (عاماً على حصولي على شهادة الثانوية العامة.

• حكمت يوسف محمد عالمي	
أعجبني  تقول:  حلم،  بيت  منطقة  في  واألسرية  االجتماعية  التنمية  يدرس 
واملرونة  جهة،  من  واألص��ال��ة  املصداقية  بني  يجمع  ال��ذي  كثيراً  اجلامعة  نظام 
والعمل،   الدراسة  بني  ما  اجلمع  للطالب  يتيح  وه��ذا  أخ��رى،  جهة  من  واحلداثة 
تبلورت لدي القناعة بااللتحاق بها، وأنا اآلن على وشك التخرج، وأشعر بالفخر 

والثقة بأنني قد أحسنت االختيار.

• فراس علي فايز ديرية	
فيدرس أنظمة املعلومات احلاسوبية، في منطقة بيت حلم التعليمية، ويؤكد 
ولنظامها  الوطن،  مناطق  مختلف  في  اجلغرافي  النتشارها  اجلامعة  اختار  أنه 
الدراسة والعمل وهذا ما شجعني  التوفيق بني  الطالب على  الذي يساعد  املرن 
على االلتحاق بها فأنا أعمل وأدرس في الوقت نفسه، كما أن أقساطها منخفضة ، 

وهي بذلك ال تشكل عبئاً على الدارسني أو ذويهم.

• أدهم وليد عبد الله شحرور	
يدرس التسويق في جامعة القدس املفتوحة، ويستعد للتخرج وهو في السنة 
األخيرة، ويؤكد أن اجلامعة قدت له منحة التفوق، وكثيراً من املنح الدراسية التي 
سهلت إكمال دراسته اجلامعية، كما قدمت لي كثيراً من الدعم النفسي في دراستي، 

وصقلت شخصيتي ومنت مهاراتي. 

• رأفت إبراهيم عبد الفتاح بالطية	
ف��ي جامعة  ال��دراس��ة  ف��ي منطقة ط��وب��اس وي��ق��ول »اخ��ت��رت  الرياضيات  ي��درس 
يتيح   ، مفتوح  تعليم  هو  بها  امل��وج��ود  التعليم  ألن  بها،  للدراسة  املفتوحة  القدس 
العمل والدراسة معاً، ويساعدني على املشاركة بالدورات املختلفة،  للطالب فرصة 
على الرغم من إنني حصلت على معدل جيد في الثانوية العامة، وحصلت على قبول 
في معظم اجلامعات، ودرست في جامعة النجاح الوطنية في تخصص )IT( سنة 

كاملة”.

• عبد املجيد أبو سالمة 	
من منطقة شمال غزة التعليمية، يؤكد أن اجلامعة متتلك نظاماً تعليمياً خاصاً 
على  دليل  وخير  متميزة  طلبة  تخريج  في  ُيسهم  األخ���رى،  اجلامعات  عن  مختلفاً 
ذلك جناحهم في احلصول على أعلى الدرجات في امتحان وزارة التربية والتعليم. 
ويضيف: »التعليم االلكتروني يساعد الطالب في االعتماد على أنفسهم، وإن التعليم 
االلكتروني هو وسيلة فاعلة الستثمار الوقت، وإن التعليم االلكتروني في الدراسة 

يؤدي إلى شعور الطلبة بالثقة واملسؤولية.

• ياسمني إسحاق دبب حسني 	
من تخصص التربية االبتدائية في منطقة الوسطى التعليمية بقطاع عزة، تقول »جامعة القدس املفتوحة 
املفتوحة جامعة  القدس  أن  فيه  لها”، وأضافت »مما ال شك  بانتسابي  بها، وأعتز  أفتخر  التي  هذه جامعتي 
متميزة ورائدة مبقرراتها وكوادرها، وبطواقمها األكادميية واإلدارية جميعها، فهي تعّد أسرة واحدة متكاملة 

حتافظ على االنتماء املهني”.
اجلامعي،  ال��دراس��ي  التواصل  بخصوص  أم��ره��م  م��ن  حيرة  ف��ي  ه��م  ال��ذي��ن  كافة  للطلبة  رس��ال��ة  وأوج���ه 
التي تستقبل وحتتضن الطموحني  املفتوحة  القدس  وأنصحهم باإلسراع وااللتحاق باجلامعة األم، جامعة 
كافة إلكمال دراستهم اجلامعية فيها، وبخاصة أنها املعتمدة واألقوى واحلائزة على شهرة واعتراف دولي 

ومحلي. 

• جهاد مالك حمدان عمران	
»القدس  بجامعة  يفتخر  وهو  للتخرج،  ويستعد  األعمال  إدارة  وي��درس  التعليمية  نابلس  منطقة  من 
املفتوحة«ألنها أتاحت له فرصة الدراسة والعمل معها، ولكنه يقول لو عاد بي الزمن إلى الوراء لن أختار 
التي تقدمها لطالبها وخلريجيها وللمنتمني  املفتوحة للدراسة فيها بعد أن تابعت اخلدمات  القدس  سوى 

إليها.

• ملى عدنان محمود جرار 	
تدرس اللغة االجنليزية في منطقة جنني التعليمية، ترى أن اجلامعة من أروع صروح النضال الفلسطيني إذ 
أتاحت ألبناء الشعب الفلسطيني أن ينهض ملستوى رفيع، ويقدم له االحترام على مستوى العالم، وفتحت أبواب 

األمل أمام كثيرين إلكمال تعليمهم اجلامعي، وساهمت في تغيير وجهة نظر املجتمع إلى كثير من األمور لألفضل.
بالنسبة لي، جامعة القدس املفتوحة منحتني الفرصة واألمل إلكمال دراستي اجلامعية بعد مرور )18 (عاماً 
على تخرجي من الثانوية العامة، وبات التحاقي في اجلامعة مستحيالً، ولكن جامعة القدس املفتوحة فتحت لي 

أبواب احلياة من جديد، وشعرت بإنسانيتي، وحصلت على ما لم استطع احلصول عليه من قبل.

• إيهاب خليل موسى أبو صيام	
يدرس التربية االبتدائية في منطقة غزة التعليمية، يرى أن القدس املفتوحة من اجلامعات الرائدة في الوطن 
العربي وال سيما في فلسطني، وذلك من خالل الفروع املنتشرة في أرجاء فلسطني من أقصى الشمال إلى اجلنوب، 

وكذلك من خالل التخصصات املميزة التي تقدمها اجلامعة.
ومن ناحية أخرى يرى خريج جامعة القدس املفتوحة من أقوى خريجي اجلامعات في الوطن، وعدد خريجي 
القدس املفتوحة أكبر بكثير في الوظائف العامة من خريجي اجلامعات األخرى، وإن كنت تبحث عن التميز فعليك 

بجامعة القدس املفتوحة.

• محمد خليل البحيصي 	
شاب مكافح ودارس متفوق من منطقة خان يونس التعليمية، يقول إنه دخل اجلامعة وتفوق  في برنامج 
إرادت��ه، وقد  الدراسة ملدة) 15(عاماً، نتيجة لظروف خارجة عن  العلوم اإلداري��ة واالقتصادية بعد انقطاع عن 
عاد للدراسة بعد أن أجنب ستة أطفال، لذا وجد في »القدس املفتوحة«اخليار األمثل للعديد من األسباب، أهمها 
دون  االجتماعية  أو  االقتصادية  ظروفهم  حالت  ملن  اجلامعي  التعليم  فرصة  توفر  التي  الوحيدة  اجلامعة  أنها 
ذلك، لوجود العديد من اخليارات والتسهيالت التقنية واملالية التي توفرها للدارسني من خالل املنح الدراسية 
للمساهمة في إكمال دراستهم، باإلضافة إلى نظام التعليم املفتوح الذي تنتهجه اجلامعة، األمر الذي مكنني من 

التوفيق بني دراستي وظروف عملي الذي يحتاج لوقت طويل.

• ميس إبراهيم محمد الدلق	
وتدرس تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات – تخصص االتصاالت من منطقة طولكرم التعليمية، تقول:«التحاقي 
فوجود  منزلي،  من  قريبة  ألنها  وكذلك  أدرس��ه،  ال��ذي  للتخصص  وحبي  رغبتي  على  بناًء  جاء  املفتوحة  بالقدس 

اجلامعة داخل احملافظة سهل على الطلبة الوصل إلى املراكز التعليمية وأغناهم عن السفر.
وقدمت لي منحة دراسية كما قدمت لي كثيراً من الدعم املادي  النفسي، كما الحظت أن الطالب املجتهد له مزيد 

من التقدير واالحترام، وتقدم له املساعدات العضوية والنفسية.
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مراحل متعددة
• به 	 مـــرت  الــــذي  الــتــطــور  أن تطلعنا عــلــى  لــك  هــل 

منطقة جنني التعليمية منذ تأسيسها؟
املنطقة  كثيرة،  مب��راح��ل  م��رت  التعليمية  جنني  منطقة 
وكانت  1991م،  ع��ام  اجلامعة  تأسيس  منذ  بالعمل  ب��دأت 
وبسب  التعليمية،  نابلس  ملنطقة  تابع  دراس��ي  مركز  مجّرد 
ال��ق��دس املفتوحة ف��ي جنني ي��درس��ون في  ذل��ك ك��ان دارس���و 
مركز الفارابي، في عام 1992م استأجرت اجلامعة مبنى في 
مركز مدينة جنني، وحتديداً في عمارة الياموني، وبعد ذلك 
بعامني زاد عدد الدارسني في اجلامعة، فُنقل مقر املنطقة إلى 
مبنى الهيجاوي، وفي العام1996م ُنقلت املنطقة إلى بناية 
»ابوحجير«التي تعرف اليوم باملستشفى امليداني األردني، 
امللتحقني  الدارسني  وفي عام 2004م، ونتيجة الزدياد عدد 
احلالي،  املبنى  إلى  املنطقة  ُنقلت  كبير،  بشكل  اجلامعة  في 
الذي يقع في  الدراسي  افتتح مركز جنني  وفي عام 2000م 

اجلهة اجلنوبية من املدينة.

5 آالف خريج
• أبــرز مــا حققته املنطقة خــالل 20 عــامــًا على 	   مــا 

صعيد الدارسني واخلريجني؟
قرابة  تأسيسها  منذ  التعليمية  جنني  منطقة  من  تخرج 
باملنطقة  امللتحقني  الدارسني  دارس، وبلغ عدد  آالف  خمسة 
 (2011-2010 اجل��ام��ع��ي  ال��ع��ام  ف��ي  ال���دراس���ي  وم��رك��زه��ا 
مقارنًة  قياسياً  رق��م��اً  ُيعد  وه��ذا  منتظمني،  دارس   )7555
بالكثافة السكانية في احملافظة، كما يوجد عدد من الطلبات 
من  مزيد  استيعاب  على  قدرتنا  ع��دم  بسبب  نقبلها  ال  التي 
لتلبية  جاهدين  نسعى  واآلن  امل��ك��ان،  ضيق  نتيجة  األع���داد 
اإلمكانات  ضمن  القائم  املبنى  بتوسعة  االحتياجات  ه��ذه 
املبنى  بناء  في  املباشرة  هو  حالياً  اهتمامنا  وُج��ل  املتاحة، 
اخلاص مبنطقة جنني التعليمية على األرض التي امتلكناها 

في املدخل اجلنوبي ملدينة جنني.

تفاؤل لتجنيد دعم للبناء
• هذا 	 في  وصلتم  أيــن  اجلديد  بالبناء  يتعلق  فيما 

املوضوع؟ وما توقعاتكم بشأن املباشرة بالبناء؟ وما 
الصعوبات التي تواجهكم بهذا اخلصوص؟

مدير  مبنصب  تكليفي  منذ  امل��ل��ف  ه��ذا  حديثاً  استلمت   
األب��واب جميعها،  أط��رق  املنطقة، وأن��ا بطبعي متفائل ج��داً، 
على  أعمل  إنني  بل  فقط،  الداخلي  املستوى  على  أكتفي  وال 
اخلبر،  ازف  أن  استطيع  اآلن  اي��ض��اً،  اخل��ارج��ي  امل��س��ت��وى 
سنبدأ  اجل��ام��ع��ة،  ف��ي  التخطيط  دائ���رة  م��ع  ال��ت��واص��ل  فبعد 
وذلك  املبنى  ميزانية  في  امل��وج��ودة  دوالر  مليون  بالنصف 

بدء  على  التخطيط  دائ��رة  مع  واتفقنا  بإنشائه،  للمباشرة 
البناء في املوقع إلعطاء انطباع حقيقي حول جديتنا إلنشاء 
وقد  مالي،  دعم  جذب  في  كبير  أثر  له  سيكون  وه��ذا  املبنى، 
التقينا مؤخراً ممثالً عن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 
التربية  وقد وعد خيراً، وقد حصلنا على خطاب من وزارة 
للتنمية  االم��ري��ك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  إل��ى  م��وج��ه  ال��ع��ال��ي  والتعليم 
لتجهيز  يكفي  م��ادي  دع��م  توفير  ال��ى  فيه  تدعوهم  الدولية 
املبنى، وهناك وعود ونتمنى أن تكلل اجلهود بالنجاح. كما 
إنني على اتصال مبجموعة من رجال األعمال الفلسطينيني 
متويل  عن  نبحث  أننا  كما  السعودية،   العربية  اململكة  في 
رسمي  شيء  يوجد  ال  اآلن  لغاية  األملاني،  اإلمن��اء  البنك  من 

بخصوص الدعم لكننا متفائلون.

البناء اجلديد يقع في منطقة 
حيوية

• ما طبيعة األرض التي سيقام عليها مبنى منطقة 	
جنني التعليمية اجلديد؟

من  بالقرب  اجلامعة،  قبل  من  ُف��رزت  التي  األرض  تقع 
املدخل اجلنوبي للمدينة، وحتديداً على الشارع الذي يربط 
املنطقة  على  يطلق  األمريكية،  العربية  باجلامعة  املدينة 
بجانبها  يوجد  جنني،   مناطق  أجمل  »وه��ي  اسم«سويطات 
املنطقة ستصبح حيوية  أح��راش، وهذه  بها  متنزه ويحيط 
ويفصلها  فيها،  النموذجية  اجلنان  ضاحية  انتشاء  بسب 
ق��راب��ة 200 م��ت��ر ه��وائ��ي ع��ن اس��ك��ان امل��ع��ل��م��ني، ك��م��ا سيقام 
يوجد  كما  الترخيص،  ط��ور  ف��ي  خ��اص  مستشفى  بجانبها 
ترخيص إلقامة »مول”، وقد بذلنا جهداً كبيراً للحصول على 
وبجانبها  منفصلة  كقطعة  مفروزة  واألرض  القطعة،  هذه 
شارع عرضه 12 متراً، هنا متكنا بجهود حثيثة لفرز القطعة 
 17 املفتوحة«ومساحتها  ال��ق��دس  »جامعة  لصالح  كاملة 

دومناً و79 متراً.

مبنيان على أعلى مستوى
• ما أهم املرافق التي سيحتويها املبنى اجلديد حال 	

إنشائه؟
ينقصنا  والتراخيص جاهزة كذلك، وما  املخطط جاهز، 
فقط هو التمويل، املخطط عبارة عن مبنيني، أحدهما إداري 
املبنيني ساحة  T، يفصل  أكادميي على شكل حرف  واآلخ��ر 
مسرح  هناك  سيكون  اإلداري  املبنى  حتت  )ك��ورت(،  كبيرة 
مبساحة 500 متر مربع، يتكون املبنى األكادميي من أربعة 
املبنيني  ان��ش��اء  وب��ع��د  التسوية،  دور  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  أدوار 
سيتبقى هناك قرابة عشرة دومنات تقريبا ميكن استخدامها 

مستقبالً إلنشاء مبان إضافية.
• كــل شـــيء مــرهــون بــالــتــمــويــل، ولــكــن مــا املـــدة التي 	

تتوقعونها إلنشاء املبنى اجلديد؟
كل املوضوع مرهون بتوافر التمويل، سوف نبدأ بالبناء 
توافرت  وإذا  دوالر،  مليون  نصف  وه��و  مبلغ  من  لدينا  مبا 
مبالغ إضافية سنستكمل عملية البناء، حالياً ال ميكن التنبؤ 
جاهزاً  املبنى  سيكون  كامالً  املبلغ  توافر  وإذا  زمنية،  مبدة 

خالل عام إلى عام ونصف.

6.5 مليون دوالر التكلفة املتوقعة 
للمبنى اجلديد

• ما هي الكلفة املتوقعة إلنشاء املبنى؟	
عند إنشاء املخططات وعمل املوازنة ضمن األسعار التي 
الفترة،  تلك  ف��ي  ال���دوالر  ص��رف  سعر  وضمن  قائمة،  كانت 
كانت الكلفة املتوقعة 5،5 مليون دوالر، ولكن أتوقع الكلفة 
حالياً ب�6،5 مليون دوالر بسبب ارتفاع أسعار املواد وتدني 

سعر صرف الدوالر.

متنفس تعليمي لذوي الدخل احملدود
• التعليمية 	 واملؤسسات  املهمشة،  املناطق  من  جنني 

إذا ما قورنت مع مناطق أخرى،  فيها ليست كثيرة 
فما أهمية وجود جامعة القدس املفتوحة فيها؟

نحن نستشعر هذا التهميش مقارنة مع املناطق األخرى، 
فحتى على صعيد التمويل طرقنا أبواب كثيٍر من املؤسسات 
لم  أننا لألسف  التمويل، غير  في  أجل دعمنا  الرسمية، من 
أب��ن��ي��ة اجل��ام��ع��ة في  ذل���ك، بينما ج���رى مت��وي��ل  ف��ي  ننجح 
مناطق أخرى. محافظة جنني بشكل عام تفتقر للمؤسسات 
التعليمية فيها، فحتى وقت قريب لم يكن فيها سوى جامعة 
أن  إلى  البكالوريوس،  درج��ة  متنح  التي  املفتوحة  القدس 
دراس��ة  أجرينا  وإذا  االمريكية.  العربية  اجلامعة  أُنشئت 
سيتبني لنا أن سكان هذه احملافظة من ذوي الدخل احملدود، 
بسبب  األمريكية  العربية  باجلامعة  االلتحاق  ميكنهم  وال 

القدس  جامعة  فإن  وبالتالي  اجلامعية،  األقساط  ارتفاع 
احملافظة  ه��ذه  أب��ن��اء  أم���ام  ال��وح��ي��د  املتنفس  ه��ي  املفتوحة 
املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة  أن  ع��ن  ناهيك  تعليمهم،  إلك��م��ال 
التعليم”، وهذا غير موجود في  تتبنى شعار »دميقراطية 
كافة.  للجامعات  احترامنا  مع  أخ��رى  تعليمية  مؤسسات 
ومثال على دميقراطية التعليم أننا مننح الفرصة للجميع، 
ملن  فالبقاء  اجل��دد،  أو  العامة  الثانوية  خريجي  من  س��واء 
يثبت نفسه، واذا لم يثبت دارس نفسه جتده يتنحى وحده 
كثيرة  ش��روط��اً  جند  األخ��رى  اجلامعات  في  بينما  جانباً، 
لاللتحاق، باإلضافة إلى ارتفاع كلفة التعليم في اجلامعات 
التعليم  كلفة  أن  جند  املفتوحة  القدس  في  بينما  احمليطة، 
شبه مجانية، كما أننا نقدم كماً من املنح، فعلى سبيل املثال، 
جند أن منطقة جنني التعليمية خالل فصل واحد قدمت ما 

يقارب 200 ألف دينار كمنح طالبية.

متيز في امتحانات التوظيف
• معينة 	 نخبًا  بتخريجها  تفخر  اجلــامــعــات  عــادة 

وقــيــاديــني، هــل هناك منــاذج مــن هــذا القبيل في 
منطقة جنني التعليمية؟

ال تكاد تخلو مؤسسة ما من وجود خريجني نفتخر بهم، 
وأنا كوني أعمل منذ فترة طويلة في هذه اجلامعة، أعرف 
وأج��د  اال  مؤسسة  أي  أدخ���ل  أك���اد  وال  ب��ال��وج��ه،  خريجينا 
ومديرون  متميزين،  بالفعل  وأجدهم  خريجينا،  من  فيها 
جنني  محافظة  ف��ي  واخل��اص��ة.  العامة  املؤسسات  لبعض 
هناك مكتبان للتربية، يجرى فيهما امتحان توظيف لقياس 
املستوى، دائماً ما جند أن املتفوقني في هذا االمتحان هم من 
جامعة القدس املفتوحة، ونسبة الذين يجتازون االمتحان 
أننا  يشكون  البعض،وجعلهم  حفيظة  أث��ار  اجلامعة  م��ن 
نضع أسئلة هذا االمتحان. وأنا اعتقد ان امتحان التوظيف 
هذا هو االختبار احلقيقي ملستوى اخلريجني من اجلامعات. 
اتذكر قبل سنوات عدة أن عدد الناجحني في امتحان توظيف 
خاص بخريجي تكنولوجيا املعلومات عقدته التربية جلهم 

من »القدس املفتوحة«والرياضيات ايضاً.

صورة سلبية تغيرت
•  بـــعـــض الــــفــــئــــات تـــنـــظـــر إلــــــى جـــامـــعـــة الـــقـــدس 	

أنها حاضنة الطلبة ذوي املعدالت  املفتوحة على 
املنخفضة،كيف ترد على هذا الكالم؟

تغيرت،  الصورة  هذه  باألرقام،  الكالم  هذا  على  س��أرد 
في  أسير  كنت  فعندما  ال��ب��داي��ات،  ف��ي  عانيت  شخصياً  أن��ا 
أخبرهم  وكنت  عملي،  مكان  عن  الناس  ويسألني  الشارع، 
املفتوحة”، كان بعضهم يأخذ املوضوع بعدم  في »القدس 
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د. نزال: »القدس المفتوحة« المتنفس الــــــــوحــيــد لـذوي الدخل المحـدود في جنين

إنشاء مبنى المنطقة 
الجديد مرهون بعملية 

التمويل والتكلفة قد تصل 
إلى 6,5 مليون دوالر

جنني-"رسالة اجلامعة"- أكد د. عماد نزال مدير منطقة جنني التعليمية أن جل اهتمام املنطقة حاليًا هو املباشرة في 
إنشاء املبنى اجلديد اخلاص باملنطقة على أرض امتلكتها اجلامعة مؤخرًا. 

وأشار د. نزال إلى أن اجلامعة ال تألو جهدًا في البحث عن مصادر للتمويل سواء كانت محلية او دولية، لكن ما هو 
متوافر حاليًا نصف مليون دوالر، مع العلم أن كلفة جتهيز املبنى قد تصل إلى 6.5 مليون دوالر تقريبًا.

وقال د. نزال في لقاء خاص ب�”رسالة اجلامعة«: عندما قدرنا الكميات كانت الكلفة املتوقعة 5،5 مليون دوالر، وبرأيي 
قد تصل إلى 6،5 مليون دوالر بسبب ارتفاع أسعار املواد وتدني سعر صرف الدوالر. من جهة ثانية، قال  د. نزال إن 

منطقة جنني التعليمية هي املتنفس الوحيد أمام ذوي الدخل احملدود في محافظة جنني إلكمال تعليمهم. 

ونوه إلى أن«القدس املفتوحة«هي اجلامعة الوحيدة بني اجلامعات الفلسطينية التي رفعت شعار »دميقراطية التعليم”، 
وطبقته على أرض الواقع. وبيني د. نزال أن الصورة النمطية التي كانت سائدة عن دارسي القدس املفتوحة باعتبارهم 
من ذوي املعدالت املنخفضة في الثانوية العامة قد تغيرت، منوهًا إلى أن 43% من الدارسني الذين التحقوا مبنطقة 

جنني التعليمية في العام اجلامعي 2010-2011 حصلوا على معدل 80% فأكثر في »التوجيهي”.
وحول طبيعة العالقة بني منطقة جنني التعليمية ومؤسسات املجتمع احمللي، أشار د. نزال أنها في تقدم مستمر، 
قائاًل:«ملست وجود شغف كبير من قبل مؤسسات املجتمع احمللي في جنني للتواصل مع  جامعة القدس املفتوحة”. 

وفيما يأتي نص اللقاء:

د. نزال خالل لقائه مع "رسالة اجلامعة"
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جدية، هذه الصورة تغيرت متاماً اليوم، فعلى سبيل املثال، 
الدراسي  ومركزها  التعليمية  جنني  مبنطقة  امللتحقني  عدد 
في العام اجلامعي 2010-2011 وصل إلى 2032 دارس 
ودارسة ، وعندما أجرينا إحصائية تبني لنا ان 43% منهم 
حصلوا في الثانوية العامة على معدل أكثر من 80%، يفوق 
15% من امللتحقني مبنطقة جنني التعليمية في العام اآلخير 

تزيد معدالتهم عن %90.

• يوجد مركز دراسي تابع ملنطقة جنني التعليمية، 	
ما الدور التكاملي الذي يحققه املركز مع املنطقة 

التعليمية؟
مركز جنني الدراسي في هيكلية اجلامعة تابع للمنطقة، 
أشير  املركز،  في  تطبق  املنطقة،  في  تتم  التي  واإلج���راءات 
دارس   1700 على  يزيد  باملركز  امللتحقني  عدد  أن  إلى  هنا 
ودارس����ة، وال��ب��رن��ام��ج األك��ادمي��ي ف��ي املنطقة وامل��رك��ز هو 
األكادميي  فاملشرف  ال��دارس��ني،  او  للمشرفني  س��واء  نفسه 
املركز  في   أو  التعليمية  جنني  منطقة  في  متفرغاً  يكون  قد 
الدراسي، ولكن ُيكمل عبئه حسب تخصصه إما في املنطقة 
أو املركز. عموماً املركز الدراسي يخفف على أبناء محافظة 

جنني اجلنوبية من عبء السفر.

حتسني البنية التحتية ملقر املنطقة
• على 	 للتطبيق  تضعونها  الــتــي  اخلــطــط  أبـــرز  مــا 

املستويني املنظور واملتوسط؟
اجلديد  املبنى  إنشاء  رأسها  على  للتطبيق،  خطة  لدينا 
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للجامعة على األرض التي امتلكناها، ولكن بشكل متوازن، 
أسعى لتحسني البنية التحتية ملقر املنطقة احلالي  ليكون 
نسعى  طموح  هذا  املفتوحة،  القدس  جامعة  بدارسي  الئقاً 
إل���ى حتقيقه ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ؤس��س��ات امل��ج��ت��م��ع احمل��ل��ي، 
للمبنى،  الئق  مدخل  إنشاء  استطعنا  وجيزة  فترة  وخالل 
في السابق كان املدخل مع الكراج ، قمنا بالتعاون مع أحد 
املتبرعني بانشاء غرفة مالئمة يخرج منها الدارس والزائر 

باحترام.
بتركيب  قمنا  املشكالت،  درء  وبهدف  ثانية،  جهة  من 
أجهزة حماية وأمان متمثلة بكاميرات لضمان األمن داخل 
املبنى من جهة، واحلفاظ على نظافة املبنى من جهة أخرى. 
وقمنا بالتواصل مع أفراد املجتمع احمللي، وقام فاعل خير 
بتعبيد ساحة تبلغ مساحتها 700 متر مربع، وهي عبارة 
عن موقف لسيارات املوظفني. ومن املشاريع التي أجنزناها 
أننا فصلنا بني دخول سيارات  املرور  دائرة  بالتعاون مع 
تدخل  العمومي  فسيارات  املوظفني،  وسيارات  العمومي، 
من  تدخل  املوظفني  وس��ي��ارات  فلسطني،  ش��ارع  مدخل   من 
املؤدي  الشارع  األزم��ة، ألن  املقاطعة، وهذا خفف من  جهة 

إلى اجلامعة ضيق جداً.
وضع  للجامعة  بوابة  بعمل  قمنا  أننا  ذل��ك  إل��ى  إض��ف 
وارتفاع  امتار   5 بطول  اجلهتني  من  مضيئة  لوحة  عليها 
به  التحكم  يتم  كهربائي  مقصاً  حتتها  وضعنا   ، متر   1،2
بالدخول  ل��ه  يسمح  م��ن  على  السيطرة  أج��ل  م��ن  بعد،  ع��ن 
وفرنا  كما  ال��زائ��ري��ن،  او  املوظفني  من  س��واء  اجلامعة  إل��ى 
ومطر  الصيف  ح��ر  م��ن  حتميهم  ل��ل��دارس��ني  معلقة  مظالت 

طابق  إقامة  على  العمارة  صاحب  مع  اتفقنا  كما  الشتاء، 
م��ج��ان��اً  وذل����ك  م���رب���ع   م��ت��ر   500 علوي”روف«مبساحة 
بهدف  وذل��ك  السفلي،  الطابق  في  متر   200 إعطائه  مقابل 
توجهنا  فقد  للعلوم.  ومختبر  للنشاطات  قاعة  تخصيص 
الحدى اجلهات املانحة، وحصلنا على موافقة أولية ملنحنا 
من  ب���دالً  للعلوم  مختبرات  ان��ش��اء  ب��ه��دف  دوالر  أل��ف   34

االستعانة باملختبرات اخلارجية.

شغف للتواصل مع اجلامعة
•  مـــنـــذ تـــولـــيـــتـــم مـــهـــمـــات مـــديـــر مــنــطــقــة جــنــني 	

مؤسسات  مــع  واضـــح  حـــراك  وهــنــاك  التعليمية، 
املجتمع احمللي، ماهي طبيعة العالقة بني اجلامعة 

وتلك املؤسسات؟
ك��ب��ي��راً  مل��س��ت ش��غ��ف��ا  امل��ن��ط��ق��ة،  إدارة  ت��ول��ي��ت  ع��ن��دم��ا 
ل���دى م��ؤس��س��ات امل��ج��ت��م��ع احمل��ل��ي ل��ل��ت��واص��ل م���ع جامعة 
من  واح��ت��رام��اً  تقديراً  وج��دت  أنني  كما  املفتوحة،  ال��ق��دس 
ت��ل��ك امل��ؤس��س��ات جل��ام��ع��ة ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة، غ��ي��ر أن تلك 
املؤسسات كانت محرومة من انه كان هناك ضعف واضح 
ألسباب  اجلامعة  واجلامعة  املؤسسات  بني  التواصل  في 
املجتمع  احتياجات  تلبية  إلى  شخصياً  وسعيت   ، مختلفة 
ب��اإلض��اف��ة  ع���ال  تعليم  كمؤسسة  دورن����ا  م��ن  ألن  احمل��ل��ي، 
هناك  كانت  املجتمعية،  املسؤولية  ه��و  املعرفة  نشر  إل��ى 
زيارات عديدة من قبل مؤسسات املجتمع احمللي لنا مع بدء 
ممارسة مهماتي مديراً للمنطقة، كما أننا قمنا بالتواصل مع 

هذه املؤسسات من خالل القيام بزيارات ودية كبادرة أمل 
وجيزة  فترة  خالل  متكنا  وقد  املهني،  التعاون  آف��اق  لفتح 
من عقد دورات  مع مؤسسات املجتمع احمللي، وحتديداً مع 
لدارسي  دورة  عقدت  التي  النفسيني  االخصائيني  جمعية 
اخلدمة االجتماعية، اآلن هناك دورة مع الشرطة مبوضوع 
اخلدمة  ل��دارس��ي  ع��دة  ن��دوات  ُعقدت  كما  البيانات،  قواعد 
االجتماعة، وهناك تواصل مع البنوك، مؤخراً تواصلنا مع 
على  االتفاق  ومت  جنني،  في  العربي  للبنك  االقليمي  املدير 
بتدريب  بداية  البنك  سيقوم  حيث  عديدة،  أنشطة  تنظيم 
هي:  أساسية  م��ه��ارات  ث��الث��ة  على  مجاناً  اإلدارة  دارس���ي 
القاهرة  بنك  مع  واتفقنا  واالتصال،  والتسويق،  االئتمان، 
التعلم  في  الستخدامها  ان��ش   50 بشاشة  لتزويدنا  عمان 
الدارسني  تدريب  على  االت��ف��اق  إل��ى  باإلضافة  االلكتروني 
ال  البنوك  عمل  في  أساسية  مهارات  الكسابهم  جديد  بنمط 

تدريبهم على أعمال السكرتاريا.

• املــكــفــوفــني في 	 إلـــى أي حــد جنــح مختبر  بـــرأيـــك، 
منطقة جنني التعليمية في خدمة املجتمع احمللي؟
نظم املركز دورات متخصصة على استخدام احلاسوب 
للمكفوفني، وجرى مساعدة الدارسني من ذوي االحتياجات 
املنطقة من خالل  املكفوفني من دارسي  اخلاصة، وبخاصة 
هذه الدورات، ومن خالل طباعة املواد الدراسية، وليس كل 
من يستفيد من هذا املركز هم املكفوفون فقط، بل هناك من 
لديه عجز بنسب معينة، واملوظف في املركز يقوم مبساعدة 

هؤالء الدارسني من خالل استخدام أجهزة خاصة.

فها هي  ُف��رج��ت،   وأخ��ي��راً   .. "رسالة اجلامعة"-  جنني- 
وقيود  البصرية،  االع��اق��ة  م��ع  ومعاناة  انتظار  ط��ول  بعد 
وإن  تعليمها،  باكمال  حلمها  حتقق  امل��رأة،  على  اجتماعية 
العمر... هيام صالح صالح  كانت في اخلمسني ونيف من 
)53( عاماً كفيفة من قرية كفر ذان مبحافظة جنني، تلتحق 
سنة  في  الدراسي  جنني  –مركز  املفتوحة  القدس  بجامعة 
العامة،  الثانوية  شهادة  على  حصولها  بعد  حتضيرية، 
لتفتح لها اجلامعة أبواباً كانت موصدة ، وتبدأ فيها رحلة 

البحث عن الذات، طلباً للعلم من »املهد إلى اللحد«.

ظروف اجتماعية قاهرة
هيام عاشت طفولة صعبة، كانت متفوقة في دروسها، 
امل��درس��ة  ت��رك  إل��ى  دفعتها  ق��اه��رة  اجتماعية  ظ��روف��اً  لكن 
ظروفي  هيام:«  تقول  األساسي.  السابع  الصف  أنهت  بعد 
االجتماعية حالت دون اكمال تعليمي، أبي وأمي كانا يحبان 
العلم، وأخوتي كانوا متشددين ويرفضون أن تخرج البنت 
ال��س��اب��ع، وكنت  ال��ص��ف  أنهيت دراس��ت��ي حتى  امل��ن��زل،  م��ن 
متفوقة في دروس��ي«، وأردف��ت قائلة: إن األس��رة تعرضت 
لصدمتني في عامني متتالييني عقب استشهاد شقيق لها كان 

يدرس في دمشق، ووفاة شقيق آخر في حادث سير.
شقيقي  استشهاد  بعد  أم��ي  مني  طلبت  ه��ي��ام:«  ت��ق��ول 
ووفاة اآلخر، أن أترك املدرسة وأدرس اخلياطة، واخبرتني 
يسمحوا  ل��ن  اشقائي  ف��إن  تعليمي،  اك��م��ال  اردت  ل��و  أن��ن��ي 
مهنة  تعلم  ف��ي  ووج���دت  بكالمها،  اقتنعت  ب��اخل��روج،  ل��ي 
اخلياطة  مهنة  تعلمت  وت��ض��ي��ف:«  ملستقبلي.  أف��ض��ل  م��ا  
والتطريز باإلضافة إلى مهن أخ��رى،  لقد كنت جاهلة ولم 
أكن أميز اخلطأ من الصواب، لم أكن أريد مخالفة كالم أمي، 

ولهذا وافقت على ترك املدرسة«.

رحلة ظالم وفقدان البصر
ب��ع��د ات��ق��ان��ه��ا مل��ه��ن��ة اخل��ي��اط��ة وال��ت��ط��ري��ز ق��راب��ة سبع 
س��ن��وات، أص��ي��ب��ت ع��ني ه��ي��ام اليمنى ب��ال��ت��ه��اب ف��ي��روس��ي، 
وقد تزامن هذا مع االنتفاضة األول��ى، لم يكن وقتها أطباء 
الطريق  وك��ان��ت  جنني،  مبدينة  العيون  ف��ي  متخصصون 

وسيلة  عن  البحث  خضم  وفي  احملتلة،  القدس  إلى  صعبة 
للعالج، كان الفيروس فتاكاً إلى درجة أصاب عينها بعطل 
تام، ثم حلقتها العني األخرى، لتدخل معها هيام وهي في ال� 

22 من العمر، نفقاً مظلماً، وتفقد بصرها بشكل كلي.
كفيفة،  أصبحت  أن  بعد  مصممة  كانت  أنها  هيام  تؤكد 
صغيرة  بقالة  فتح  ق��ررت  لذلك  العمل،  في  االستمرار  على 
البداية. تقول:« كانوا  في بيتها رغم معارضة األهل لها في 
ينظرون إلى قيام بنت بفتح محل للبيع في قرية مبثابة عيب 
قراري،  فوافقوا على  راعوا ظروفي  أهلي  أن  اجتماعي، غير 
وقد جنحت في عملي، وشكلت البقالة مصدر دخل ثابتاً لي، 

ومازلت أعمل فيها لغاية اليوم، كما أنني أدرس فيها«.

شغف بالعلم واملعرفة
وعقلها  قلبها  في  ساكناً  ظ��ّل  التعليم  من  هيام  حرمان 
الدراسة  عن  انقطاعها  بعد  كانت  لقد  السنني،  م��رور  رغ��م 
إلى  باإلضافة  املتوفى،  لشقيقها  اجلامعية  الكتب  تتصفح 
واملعرفة.  بالعلم  شغوفة  كانت  لذلك  عامة،  ثقافية  كتب 
أن  للكفيف  أن��ه ميكن  النساء  إح��دى  م��رة سمعت من  وذات 
لسنوات  انقطاعه  رغ��م  العامة  الثانوية  المتحان  يتقدم 
بالدراسة  التحاقها  آلية  عن  هيام  استفسرت  الدراسة.  عن 
باملكفوفني، سجلت بعدها في  امل��دارس اخلاصة  إحدى  من 
الصف التاسع األساسي، ومتكنت من العودة مجدداً للتعليم 
لتنهي هذه املرحلة بنجاح وذلك في عام 2009. وبعد ذلك 
بعام تقدمت المتحان الثانوية العام »التوجيهي«، ومتكنت 

من النجاح واحلصول على معدل %58،9.

من استهزاء.. إلى فخر!
دراستها  فترة  أث��ن��اء  واجهتها  التي  الصعوبات  وع��ن 
فلم  توصف،  ال  صعوبات  واجهت  قالت:«  العامة  الثانوية 
يرض أي معلم أو معلمة عن تعليمي، ولم أجد مساعدة ال 
كفيفة  هذه   « يقولون  كانوا  األميني«،  من  وال  املتعلمني  من 
متثلت  لهيام  األص��ع��ب  اللحظات  لكن  نعلمها؟!«.  فكيف 
يستهزؤون  بها  احمليطني  من  سمعتها  ساخرة  بتعليقات 
من التحاقها بالتعليم مرة أخرى. وتقول:« لقد كنت أسمع 

هيام صالح تتحدى االعاقة وقيود املجتمع

»القدس المفتوحة« تحقق حلمًا لكفيفة طال انتظاره خمسين عامًا
عبارات سخيفة تسخر من التحاقي بالدراسة، كلما 
على  تصميماً  أكثر  كنت  العبارات  هذه  مثل  سمعت 
الله علية  الرسول صلى  الدراسة، فأنا تعلمت من 
اللحد(،  إل��ى  املهد  من  العلم  أطلب   ( قوله:  وسلم 
وقوله:) كن عاملاً او متعلماً او محباً للعلم وهذا 

أضعف االميان (.
وعلى الرغم من  فقدانها بصرها، أدركت أن 
الله ال تعد وال حتصى، فاستغلت نعمة  نعم 
السمع، وأوعزت إلى طالبة في احدى مدارس 
وك��ان��ت  ل��ه��ا،  احمل���اض���رات  بتسجيل  ج��ن��ني 
ت��ق��وم ب��دراس��ة امل����واد ع��ن ط��ري��ق السمع. 
ت���ق���ول:« ل���م ت��ت��واف��ر ل����دّي وس��ي��ل��ة س��وى 
س��م��اع احمل���اض���رات، ول��ك��ن ه���ذا ل��م يكن 
معدل  بتحصيل  أطمح  كنت  فقد  كافياً، 
أعلى، ولو توافر معلمون يشرحون لي 

املواد، الستطعت التفوق«.
الثانوية  المتحان  هيام  وتقدمت 
معلمة  تخصيص  طريق  عن  العامة 

بالطريقة  جت��ي��ب  وه���ي  ش��ف��وي��اً،  األس��ئ��ل��ة  بتلقينها  ت��ق��وم 
نفسها. وعن شعورها بعد جناحها في »التوجيهي«، تقول 
هيام:« لم أكن سعيدة بهذا املعدل، ألني كنت أطمح بتحقيق 
امل��واد لي من قبل متخصصني  أعلى، لكن عدم شرح  معدل 

هو ما قاد إلى هذه النتيجة«.
ليدركوا  ب��ه��ا،  اس��ت��ه��زأوا  م��ن  ال��ن��ج��اح، تغير ح��ال  بعد 
جناحي  بعد  تقول:«  عادية.  غير  طموح  مسيرة  أم��ام  أنهم 
في الثانوية العامة، تغير حال املستهزئني بي ليسمعوني 

عبارات الثناء) لقد رفعت رأسنا عاليا(«.

»القدس املفتوحة«
 قابلة لتحقيق األحالم

ُك���ّرم���ت ه��ي��ام ف��ي ب��ل��دت��ه��ا ك��ف��ر ذان م��ع ال��ن��اج��ح��ني في 
العامة، وشارك محافظ جنني قدورة موسى في  الثانوية 
احلفل، وبعد أن اطلع على حالة هيام عرض عليها مساهمة 

أقساطها  رسوم  من  جزء  لدفع  أردنياً  ديناراً   150 قيمتها 
األول  فصلها  في  باجلامعة  التحقت  ان  وبعد  الدراسية، 
جرى تكرميها من قبل برنامج التأهيل املجتمعي في جنني 
خالل يوم املرأة العاملي، وعندما علمت وزيرة شؤون املرأة 
لها  قدمت  بحالتها،  احلفل  في  شاركت  التي  ذي��اب  ربيحة 
منحة دراسية كاملة تغطي كافة مراحل تعليمها اجلامعي.

ونظامها  املفتوحة«  »القدس  جامعة  في  هيام  وج��دت 
التعليمي القائم على التعلم عن بعد، فرصة ذهبية إلكمال 
جداً  مناسب  املفتوح  التعليم  ت��ق��ول:«  اجلامعي.  تعليمها 
حلالتي ، وهو بالنسبة لي )أحلى تعليم في العالم(، فلوال 
هذا النوع من التعليم ملا توافرت لي فرصة إكمال دراستي 
اجلامعة  إل��ى  وأح��ض��ر  البيت  ف��ي  أدرس  ف��أن��ا  اجل��ام��ع��ي��ة، 
وقت االمتحانات فقط، ومستوى التعليم هنا راق ومتميز، 
التعليمية والعاملون فيها يتمتعون بسعة  املنطقة  ومدير 

صدر، ويساعدونني في كل ما أحتاج إليه«.
تتمة صفح����10������ة
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اجلامعة، ألنها ال تريد أن تخرج جيشاً من اخلريجني وال يعملون، مشيراً إلى حرص 
اخلريجني  متابعة  قسم  إنشاء  مت  ولذلك  السوق،  في  لهم  عمل  ايجاد  على  اجلامعة 
داخل  ايجاد فرص عمل سواء  أمور اخلريجني ويساعدهم على  يهتم مبتابعة  الذي 

الوطن أم خارجه«.
جامعة  إلى  التحول  هو  لتحقيقه  اجلامعة  تسعى  الذي  األول  الهدف  أن  ويؤكد 
إلكترونية، ألن التعليم اإللكتروني هو أساس التعلم عن بعد، واجلامعة تبذل جهوداً 

كبيرة في هذا السياق.
ويؤكد د. سمير النجدي نائب رئيس جامعة القدس املفتوحة للشؤون اإلدارية، 
أن نظام التعليم املفتوح يتيح فرصة متابعة الدراسة والتعلم لكل راغب فيه وقادر 
عليه علمياً وعقلياً بغض النظر عن السن ومكان االقامة وتفرغه للدراسة املنتظمة، 
مشيراً إلى أن التعلم عن بعد يفصل املتعلم عن املعلم ويتم التواصل من خالل أدوات 

اتصال الكترونية.
لتلبية  التكيف  وقابلية  الوصول،  بسهولة  ميتاز  االلكتروني  التعلم  أن  ويبني 
احتياجات املؤسسات واملتعلمني، والقدرة على حتمل التكاليف، باإلضافة إلى قابلية 

إعادة االستخدام بالتعديل وإعادة استخدام احملتوى التعليمي.
هذا  أن  األكادميية،  للشؤون  اجلامعة  رئيس  نائب  كمال  سفيان  أ.د.  ويوضح 
ال��راغ��ب��ني في  أع���داد  ت��زاي��د  إل��ي��ه ألس��ب��اب ع���دة، أهمها  النظام ع��امل��ي تتزايد احل��اج��ة 
التقدم  وبسبب  لذلك،  الفرصة  اعطائهم  وض��رورة  أجمع،  العالم  في  العالي  التعليم 
التعلم من بعد،  إمكانات  ITCالذي حسن  الهائل،� وبخاصة في مجال  التكنولوجي 
وجعل باإلمكان تقدمي تعليم عال ألعداد كبيرة بنوعية جيدة وبكلفة قليلة نسبياً. 
ويرى أ.د. كمال أن املستقبل سيكون حتماً لصالح التعليم املفتوح كونه أثبت قدرته 
على حتقيق نتائج أكادميية ملموسة، وخّرج أجياالً فاعلة ومؤثرة ال تختلف قاعدتهم 
املعرفية ومهاراتهم الدراسية عن نظرائهم في اجلامعات التقليدية، بل تفوقوا أحياناً 
على خريجي اجلامعات التقليدية، مشيراً إلى أن أدوات القياس احلقيقية مثل امتحان 
التوظيف الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطني، أنصف خريجي 

التعليم املفتوح حيث احتلوا الدرجات األولى في هذا االمتحان.
أ.د. كمال أن التعليم املفتوح يلبي متطلبات التنمية املستدامة التي تعتمد  واكد 
التعليم  يكرسه  ما  وه��و  املقبلة،  األج��ي��ال  خلدمة  وتوظيفها  امل���وارد  استغالل  على 

املفتوح عن طريق تخفيض كلفة التعليم اجلامعي.
منوذج  إن  اجلامعة،  في  املفتوح  التعليم  مركز  مدير  أبومعيلق  محمد  أ.  ويقول 
محتوى  وتوفير  ومتنوعة،  غنية  تعليمية  بيئة  توفير  إلى  يهدف  املفتوح  التعليم 
وأنشطة التعلم للمتعلم في الوقت واملكان املالئم له، كما أن التعليم املفتوح يعتمد 

على بناء استراتيجيات تعلم تفاعلية متنوعة تناسب األمناط املختلفة للدارسني.
وأشار إلى أن جامعة  القدس املفتوحة تهتم بفتح آفاق تطوير النوعية في التعلم 
تعليمية  من��اذج  وتطوير  التعليمي،  التصميم  على  التركيز  خ��الل  من  اإللكتروني 
في  املشاركة  وكذلك  احملتوى،  بناء  على  والتركيز  الطلبة  احتياجات  تلبي  تعلمية 
أهم  على  للوقوف  بعد  عن  املفتوح  التعليم  مجال  في  العاملية  وال��ن��دوات  املؤمترات 

التطورات احلادثة في هذا املجال.
املستقبل  أن  اجلامعة  في  الطلبة  ش��ؤون  عميد  شاهني  محمد  د.  يرى  جهته،  من 
التربوية  والفلسفات  املفتوح  التعليم  أن  إلى  منوهاً  املفتوح،  للتعليم  ذراعيه  يفتح 

احلديثة تدعو إلى تبني التعلم املفتوح عن بعد، حتى في التعليم قبل اجلامعي. 
املجال،  ه��ذا  ف��ي  األول���ى  ليست  املفتوجة  ال��ق��دس  جامعة  جتربة  ان  إل��ى  وأش���ار 
البريطانية  اجلامعة  منها  التعليم  من  الفلسفة  هذه  تتبنى  عريقة  جامعات  إن  قائالً 

املفتوحة.
املفتوح  التعليم  البعيد هو لنظام  القريب وليس  املستقبل  أن  ويعتقد د. شاهني 
في  وتوفير  املتعلمني  نسبة  بزيادة  تتمثل  املجتمع،  على  ايجابية  آثار  من  يتركه  ملا 

التعليمية  امل���ادة  ق��درت��ه على توصيل  إل��ى  االق��ت��ص��ادي��ة، إض��اف��ة  امل��ق��درات وامل����وارد 
وقدراتها  امكاناتها  كانت  أي��اً  املجتمع  شرائح  مع  يتعامل  أن��ه  كما  وسهولة،  بيسر 

واستعداداتها وظروفها.
ويقول: " التعليم املفتوح عن بعد يستطيع أن يكون قادراً على النجاح واإلجناز 
الفلسطيني  الواقع  أن   مبيناً  العربية”،  الثقافة  ومنها  والثقافات  البيئات  كل  في 
الذي يعاني من قيود االحتالل وظروف اقتصادية واجتماعية خانقة، جعل التعليم 
للتعليم  سيكون  املستقبل  أن  إلى  وأش��ار  اجلامعي.  للتعليم  فضلى  وسيلة  املفتوح 
املفتوح، كونه يعتمد على التطورات التكنولوجية التي تغزو العالم،  كما انه النظام 

التعليمي القادر على التغلب على كل العقبات بأشكالها كافة. 
وميكن ذكر بعض إيجابيات التعليم املفتوح على النحو اآلتي:

- التعليم املفتوح يوفر الفرصة للذين حرموا من التعليم ألسباب وظروف عديدة.
لهم  تسمح  ال  الذين  للموظفني  التعليم  في  الفرصة  التعليم  من  النوع  هذا  يوفر   -
الوقت  ف��ي  يسمح  وك��ذل��ك  ط��وي��ل��ة،  دراس��ي��ة  ب��إج��ازات  بالتمتع  العمل  ظ���روف 
إلى اجلامعات  نفسه للذين جتاوزت أعمارهم احلد األعلى املسموح به للدخول 

التقليدية ، وكذلك ربات البيوت.
- مينح الفرصة للذين ال تتوافر فيهم شروط التقدمي للجامعات التقليدية من إكمال 
دراساتهم ألسباب مثل املجموع أو املعدل ، أو الذين تتوافر فيهم هذه الشروط، 
ولكنهم لم يوفّقوا في احلصول على املقعد الدراسي بسبب التنافس على املقاعد 

الدراسية احملدودة العدد دائماً .
- يقلص أعداد الذين يغادرون بلدانهم طلباً للعلم في جامعات دوٍل أخرى، وبالتالي 

يوفر لهذه الشرائح من الشعب مبالغ طائلة .
- يسمح نظام التعليم املفتوح للطالب بالبدء والتوقف بحسب إمكاناته وظروفه 

وسرعته.
- يجعل الطالب يعتمد على نفسه بالدرجة األساس على الرغم من وجود األستاذ 
أو املوجه األكادميي معه، حيث يكون الطالب مبثابة باحث طوال فترة مسيرته 

الدراسية .
- يسمى هذا األسلوب التعليمي باألسلوب السقراطي حيث كان سقراط يقول » بأن 
ليس على املعلم فعل شيء  سوى توجيه األسئلة ويبقى على التلميذ البحث عن 
اإلجابات مبعرفته دون االعتماد على اإلجابات التي يقدمها األستاذ كي يحفظها 

التلميذ من بعده «.
- ال يوجد فارق بني التعليم التقليدي والتعليم املفتوح ، في أغلب األحوال ، سوى 
احلضور الفعلي للطالب إلى قاعة الدرس وسماع احملاضرة من األستاذ مباشرة 
في  التكنولوجية  الوسائل  خ��الل  من  وقراءتها  وسماعها   ، األول  في  وكتابتها 

الثاني. 
- إن مناهج التعليم التي تتبناها جامعات وأكادمييات التعليم املفتوح وأساليبها، 
حيث  من  وأساليبها،  التقليدي  التعليم  جامعات  مناهج  كثيرة  أحيان  في  تفوق 
واملناهج  امل��ق��ررات  نوعية  في  واحل��داث��ة  التعليمي  األسلوب  في  املتطور  النمط 

واملساقات .
- ليس هناك ما مينع من وضع مفاضلة بني التعليم التقليدي والتعليم املفتوح من 

حيث تدرج املستوى 
كما تتوافر في التعليم املفتوح األهداف اآلتية : اجلمع بني العمل والتعلم، يوفر   
وحتقيق  والتدريب،  التعليم  وزي��ادة  اإلنتاجية،  وزي��ادة  املهارات  تطوير  فرص 
دميوقراطية التعليم، وزيادة عدد الدارسني، وحتقيق تعليم وتدريب أكثر فاعلية 
ما  انتقاء  في  حراً  املتعلم  يجعل  تعليم  العمر،  حواجز  ويسقط  الكلفة،  حيث  من 

يتعلم ومتى يتعلم وكيف يتعلم.

   مبررات التعليم املفتوح
• املبررات اجلغرافية: قد يكون املوقع اجلغرافي الذي يقطنه الدارسون معوقاً 	

لوصولهم الى املؤسسة التعليمية لذا يحل التعليم املفتوح هذه املشكلة، إلنه ال 
يتطلب من الطالب احلضور يومياً الى اجلامعة علماً أن هناك فئة من السكان 

تسكن بعيداً ومعزولة جغرافيا.
• استقرار 	 وعدم  سياسية  اضطرابات  ال��دول  بعض  تشهد  السياسية:  املبررات 

التعليم  ل��ذا يفيد  التربوية واجل��ام��ع��ات  امل��ؤس��س��ات  اغ��الق  ال��ى  ي��ؤدي  وه��ذا 
املفتوح في مثل هذه احلاالت، وهذا كان الدافع الرئيس لتأسيس جامعة القدس 
الثقافية  البرامج  بث  أجل  من  املفتوح  التعليم  استخدام  ميكن  كما  املفتوحة. 

والسياسية وتكريس مفاهيم الدميوقراطية واحلرية.
•  املبررات االجتماعية الثقافية: بعد التعقيدات في احلياة االجتماعية، وبروز 	

أمناط  طرح  من  البد  كان  البيت،   قعيدة  تعد  لم  حيث  للمرأة،  املتنامي  ال��دور 
العاملة  غير  امل��رأة  تستطيع  حيث  املفتوح  التعليم  ومنها  ج��دي��دة،  تعليمية 
االلتحاق به، كما يساهم التعليم املفتوح في محو األمية احلضارية املنتشرة 

في املجتمعات النامية.
• االقتصاد 	 بني  وطيدة  عالقة  هناك  أن  علمياً  الثابت  االقتصادية:من  املبررات 

والنمو  االقتصادية  التنمية  ع��وام��ل  م��ن  أس��اس��ي  عامل  والتعليم  والتعليم، 
نصف  نفقاته  تبلغ  املفتوح  والتعليم  التعلي،   لتطور  ض��روري  االقتصادي 
حقيقي  كبديل  نفسه  املفتوح  التعليم  يعرض  ل��ذا  التقليدي،  التعليم  نفقات 

للتعليم التقليدي، والسيما في الدول النامية، ألنه يقلل من النفقات. 
• الدراسات أن بعض املتعلمني يعانون الضعف 	 أثبتت   املبررات النفسية: لقد 

نظراً لوجودهم في جماعات، كما دلت دراسات التسرب أن احد أسبابه شعور 
املتعلم البطيء باحلرج وعدم قدرته على مجاراة أقرانه املتفوقني،  وهذا يولد 
كرهاً للمدرسة واجلامعة، وقد يحل التعليم املفتوح بعض هذه املشكالت وهو 

أنسب وأكثر مالءمة لهؤالء التالميذ.

المستقبل يفتح ذراعيه للتعليم المفتوح
تتمات

كلمة  أ. د يونس عمرو- رئيس اجلامعة

من  أقل  العامة  الثانوية  في  معدلها  ألن  التحضيرية  السنة  في  حالياً  هيام 
65%، وهو احلد األدنى الذي تسمح وزارة التربية والتعليم العالي به لاللتحاق 

باجلامعات الفلسطينية. 
ويقول د. عماد نزال مدير منطقة جنني التعليمية إن هيام تقدم حالياً سنة 
الدراسي، ألن معدلها اقل من 65%، وبعد مرور عام  حتضيرية في مركز جنني 
تصبح من فئة »التوجيهي القدمي« حيث يحق للجامعة حينها قبولها كدارسة، 

ألن معدلها أعلى من %55.
مخصص  حاسوب  مركز  إلى  يفتقر  الدراسي  جنني  مركز  أن  نزال  د.  ويبني 
تلتحق  قائالً:«عندما  التعليمية   جنني  منطقة  في  ذلك  يتوافر  بينما  للمكفوفني، 
هيام باجلامعة كدارسة ميكنها أن تستفيد من اخلدمات والدورات التي يقدمها 
مركز حاسوب املكفوفني في منطقة جنني التعليمية، وسنوفر لها موظفاً خاصاً، 

يساعدها على التعليم ».
يعتقد د. نزال أن هيام بنت مكافحة جداً، ألنها خرجت من بيئة محافظة جداً، 
والقت صعوبات جمة، مشيراً إلى أن حالتها تؤكد على اصرار املرأة الفلسطينية 
على حتقيق إجنازات في املجاالت املختلفة. ويضيف:« هيام ليست األولى  في 
اإلمكانات  لها  ون��ق��دم  كثيرة،  شبيهة  ح��االت  فلدينا  املفتوحة،  ال��ق��دس  جامعة 
املتوافرة كافة،  مبيناً أن مختبر احلاسوب اخلاص باملكفوفني في منطقة جنني 

التعليمية يقدم خدماته لعموم املجتمع احمللي، وليس فقط لدارسي اجلامعة.
تاريخ ميالد جديد

 هيام ال تتذكر تاريخ ميالدها ألنها ولدت في األردن، ولم يقم أهلها بتسجيلها 
في السجالت الرسمية، ُقدر تاريخ ميالها في بطاقتها الشخصية على أنه عام 
1958، وهي اليوم تعتقد أن تاريخ ميالدها احلقيقي هو عام 2010، اي عندما 
التحقت بجامعة القدس املفتوحة التي فتحت أمامها أبواباً ظلت موصدة لسنوات 

طويلة.
ال��ذي  اإلس��الم��ي��ة  التربية  تخصص  ف��ي  تعليمها  تكمل  أن  هيام  وت��ري��د 
ذوي  إل��ى  رسالة  ووج��ه  العاقته،  أسيراً  االنسان  يبقى  أن  وترفض  حتبه، 
االحتياجات اخلاصة بقولها:« اإلعاقة يجب أال حتد الطموح، فاإلرادة كفيلة 
املكفوفني  سيما  ال  اخل��اص��ة  االحتياجات  ذوي  وأش��ج��ع  امل��ع��ج��زات،  بصنع 
على االلتحاق بركب العلم«. وتضيف:« الله عز وجل قد يحرمك من بعض 
النعم ولكنه يعوضك في نواح أخرى، ونحن أناس مثل باقي البشر، لدينا 
»ذوو  حديثها  وتختتم  وال��ي��أس«.  القنوط  ع��دم  ويجب  وطموحات،  أح��الم 
االحتياجات اخلاصة يجب أال يعتمدوا سوى على الله وأنفسهم، وأال ميدوا 

أياديهم إلى الناس«.
 

»القدس المفتوحة« تحقق حلمًا 
لكفيفة طال انتظاره خمسين عامًا

الهاشمية، وفرع تعليمي في اململكة العربية السعودية. يتمتع بخدماتها 
عن  املفتوح  التعليم  بركب  يلتحقون  ودارس���ة،  دارس  أل��ف   65 من  أكثر 
بعد، وخّرجت على مدار سنواتها العشرين ما يفوق على 50 ألف دارس 

ودارسة.
ح��االت  ضمن  صنفوا  طلبة  على  باجلامعة  االل��ت��ح��اق  يقتصر  ول��م 
ال��ذي��ن لم  امل��ع��دالت  العمر، وذوي  ك��األس��رى، وال��ذي��ن تقدم بهم  خ��اص��ة؛ 
جانب  فإلى  احمل��دود،  الدخل  وذوي  الفلسطينية،  اجلامعات  تستوعبهم 
اعتزازنا باحتضان هذه الفئات، فقد تضاعفت نسبة امللتحقني باجلامعة 
من الطلبة الذين حصلوا على معدالت مرتفعة في امتحان شهادة الثانوية 
العامة، وأصبح هنالك طلب متزايد عليها، وهذا يجسد الثقة التي حازت 

عليها جامعة القدس املفتوحة من أبناء املجتمع ومؤسساته.
الشباب  ثبات  على  احلفاظ  في  ومؤثر  ب��ارز  دور  للجامعة  ك��ان  كما 
غياهب  من  وحمتهم  الستقبالهم،  أبوابها  ففتحت  وطنه،  في  الفلسطيني 
التي  ال��دوالرات  ماليني  الوطني  االقتصاد  على  ووف��رت  وآالمها،  الهجرة 
كان أبناؤنا سيصرفونها في اخلارج. فأتاحت لهم الدراسة مقابل رسوم 

دراسية منخفضة هي األقل بني اجلامعات الفلسطينية كافة.
وضعت  لتأسيسها،  األول  اليوم  ومنذ  املفتوحة  القدس  جامعة  إن 
صوب أعينها أن ُتخرِّج جيالً سالحُه األخالق والعلم، وعلى قدر عاٍل من 
الكفاءة واملهنية، أثبتها خريجونا في مواطن عدة، أبرزها تفوقهم في كل 
التربية والتعليم  التي تشرف عليها وزارة  التوظيف  امتحانات  عام في 
عن  فضالً  احلكومية،  وغير  احلكومية  املؤسسات  من  وغيرها  العالي، 

تفوقهم في امتحان القبول للدراسات العليا.
فإن  املفتوح،  التعليم  فلسفة  تعميم  نحو  العالم  يتجه  وإذ  واليوم، 
االرت��ق��اء  نحو  وم��ث��اب��رة  بجد  امل��ش��وار  ت��واص��ل  أن  على  ع��ازم��ة  اجلامعة 
بالتعليم املفتوح في فلسطني، وأن تظل مواكبة للتطورات التكنولوجية 
املناسبة  العلمية  العلمي. وحريصة على توفير األجواء  وداعمة للبحث 
من خالل إنشاء أبنية تفي بأغراض التعليم املفتوح وتتالءم مع فلسفته.

وفي اخلتام، اعلموا يا أبنائي، أن فلسطني تنتظر منكم الكثير، وتعول 
وعاصمتها  املستقلة  الدولة  بناء  سبيل  في  عالياً،  رايتها  لترفعوا  عليكم 

القدس.

البرامج األكاديمية التي تقدمها الجامعة 
تقدم اجلامعة خمسة برامج أكادميية في مستوى البكالوريوس، يتكون 
كل برنامج من تخصص أو أكثر، ويستطيع الدارس اختيار التخصص الذي 
يرغب في دراسته للحصول على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات 

اآلتية:
• أنظمة 	 تخصصي  ويضم  التطبيقية:  والعلوم  التكنولوجيا  برنامج 

املعلومات احلاسوبية، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
• واإلنتاج 	 النباتات،  ووقاية  إنتاج  تخصصي  ويضم  الزراعة:  برنامج 

احليواني. 
• اخلدمة 	 تخصص  وي��ض��م  واألســـريـــة:  االجتماعية  التنمية  بــرنــامــج 

االجتماعية.
• بــرنــامــج الــعــلــوم اإلداريـــــة واالقــتــصــاديــة: وي��ض��م ت��خ��ص��ص��ات: إدارة 	

األعمال، واحملاسبة، واالقتصاد، والعلوم املالية، والتسويق، واإلدارة 
الصحية.

• والتربية 	 األس��اس��ي��ة،  التربية  تخصصات:  ويضم  التربية:  برنامج 
اإلس��الم��ي��ة، وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وال��ل��غ��ة اإلجن��ل��ي��زي��ة، وال��ري��اض��ي��ات، 

واالجتماعيات.
اجلامعة  متنح  البكالوريوس،  مستوى  في  اخلمسة  للبرامج  وإضافة   
للحصول  حالياً  اجلامعة  تسعى  كما  التربوي،  التأهيل  دبلوم  درج��ة 
العليا  ل��ل��دراس��ات  كلية  الس��ت��ح��داث  االخ��ت��ص��اص  ج��ه��ات  موافقة  على 

لدرجة املاجستير في عدد من التخصصات.
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في أثناء زيارته ألرض الوطن، حيث ألقى أمسية زجلية نالت إعجاب أبناء شعبنا 
الفلسطيني عبر فيها عن تقديره وإعجابه باهتمام جامعة القدس املفتوحة بالتراث، 
وحرصها على استضافة كل من له إسهام مميز في هذا اجلانب احليوي، ونوه أيضاً 
برعاية اجلامعة واهتمامها باحملافظة على التراث الفلسطيني وتوجهها إلى إحيائه 

بكل املناسبات«.
لها  سبق  إنه  وق��ال  الفلسطيني،  بالزجل  اجلامعة  اهتمام  السلوادي  يغفل  ولم 
بالتعاون مع احتاد  الفلسطيني، وُتعد حالياً  الزجل  أعلنت عن مسابقة لشعراء  أن 
املنتظر  من  حيث  الفلسطيني،  بالزجل  خاص  مهرجان  إلقامة  الفلسطينيني  الكتاب 
معقودة  النية  أن  ال��س��ل��وادي  وأك��د  الوطنيني.  ال��زج��ال��ني  م��ن  نخبة  فيه  ي��ش��ارك  أن 
لتأسيس مركز متميز للتراث الشعبي الفلسطيني في اجلامعة، يضم أشتات اجلهود 
وينظمها ويشرف عليها، ليكون في نهاية املطاف نقطة جذب لكل املهتمني في التراث 
واملتخصصني فيه، وقد حّفزها على ذلك ما ملسته من دعم وتشجيع مستمرين من أ.د. 

رئيس اجلامعة. 

معرض التراث في اخلليل
ومؤخراً وضمن فعاليات احتفالية اجلامعة مبرور عشرين عاماً على تأسيسها 
اخلليل  منطقة  في  األول  الفلسطيني  ال��ت��راث  معرض  تنظيم  على   اجلامعة  عملت 
التعليمية، وحمل املعرض  في زواياه ملسات تراثية ذات مدلول تاريخي عميق يعزز 
للزي  العريق، فعرضت تصاميم  الفلسطيني  الفلسطينية، ويجسد تاريخها  الهوية 
واملعدات  واألوان��ي  والزينة  العمالت  وأشكال  الفلسطينية،  املدن  لكافة  الفلسطيني 
ملسات  حتمل  ال��ت��ي  وامل��ط��رزات  األدوات  م��ن  وغ��ي��ره��ا  ال��ق��دمي��ة  التقليدية  ال��زراع��ي��ة 

تاريخية موثقة.
كما شمل املعرض خيمة تراثية ضمت قصصاً وحكاوي تراثية مت سردها على 
اجلمهور والزوار، وتضمنت أيضاً صناعة اخلبز البلدي )اخلبز على الصاج(، والذي 
مت توزيعه على الزوار ليعيش الزائر أجواء املاضي ويستعيد ذاكرة التاريخ، ويقف 
عند صور األجداد والقدامى في حياتهم وتعامالتهم اليومية ويشتد فيه احلنني إلى 
التراث في  بأهمية  املتنامي  الصادق واإلحساس  االنتماء  لديه  األي��ام،  فيتعمق  تلك 

تعزيز الهوية الفلسطينية.
التعليمية:«إن  الدكتور نعمان عمرو مدير منطقة اخلليل  وفي هذا السياق، قال 
املكمل  الفلسطينية لدورها  الهوية  إلى تعزيز  دائماً  املفتوحة تسعى  القدس  جامعة 
خ��الل  م��ن  الفلسطينية  ال��ه��وي��ة  تعميق  ع��ل��ى  تشجع  ف��ه��ي  شعبنا،  ن��ض��ال  مل��س��ي��رة 
نشاطاتها وفعالياتها، وها هي منطقة اخلليل التعليمية اليوم تنظم معرض التراث 
الفلسطيني األول في محافظة اخلليل ليكون عنواناً للمحافظة على تراثنا الفلسطيني 

من السرقة والتحريف ليبقى تراثنا تاريخنا وهويتنا ومستقبلنا«.

شهادات باهتمام اجلامعة بالتراث
وفي السياق ذاته، أشاد عباس زكي عضو اللجنة املركزية للحركة فتح، باهتمام 
اجلامعة بالتراث مشيرا إلى أن هذا االهتمام يؤكد على صدقية انتماء هذه اجلامعة 
العليا لشعب فلسطني، وكأنها في معرض  الفلسطينية وللمصالح  التحرير  ملنظمة 
اخلليل ونشاطاتها التراثية تقول من ال تاريخ له ال حاضر له وال مستقبل له، وعلينا 
باعتبار  وم��ش��رف  عريق  بتاريخ  ارتباطنا  على  نؤكد  أن  التطور  رك��ب  ف��ي  ونحن 
إنسان  أو  نبي  داسه  أرضنا  من  شبر  وكل  الرساالت  ومهبط  الديانات  مهد  فلسطني 

غير عادي«.
وأضاف زكي بأن التمسك بالتراث هو دحض لالدعاءات الصهيونية، وتأكيد على 
العربي،  النضال  في  املركزية  القضية  هي  وقضيتنا  بلدنا  باعتبار  العربية  الهوية 

والتراث الذي حتاول إسرائيل سرقته يؤكد على أهميته وضرورة االحتفاظ به.
املساهمني  كل  القلب  أعماق  من  »أثمن  وق��ال:  بالتراث  االهتمام  فكرة  زكي  وثمن 
والتجربة  الطريقة  على  ولكن  يتطور،  ال��ذي  الكبير  العلمي  الصرح  بهذا  واملهتمني 

الفلسطينية على قاعدة التمسك بالقيم والتراث والنضال املطلوب«.
من جهته، قدم خالد عسيلي رئيس بلدية اخلليل، الشكر والتقدير ملن يسهم في 
االهتمام بالتراث وعلى رأسهم جامعة القدس املفتوحة، ألن هذا االهتمام هو تأكيد 
عروبة هذه األرض واسالميتها من خالل التراث الفلسطيني األصيل، إن هذا املعرض 

ميثل تاريخ شعبنا وارثه التاريخي«.
»أمة  اخلليل  وصناعة  جت��ارة  غرفة  سر  أمني  النتشة  جبريل  أ.  قال  جانبه،  من 
هذا تراثها وهذه هويتها أمة لن متوت، شعارها)إزرع بذرة.. تنبت شجرة ... تقطف 

ثمرة...( فإلى األمام رغم كل الظروف«.
أما أ. عالء الدين اجلعبري مدير مكتب التعليم العالي في اخلليل، فأشاد مبعرض 
التراث وباهتمام القدس املفتوحة بالتراث قائالً:«يسعدني أن أرى هذا املعرض الذي 
يجسد الهوية وتراثنا الذي يجب أال يغيب عن ذاكرة الشعب ودمتم ذخراً لهذا الوطن 

وأهنئكم على جناحه«.
وقال »إن حماية التراث وإحياءه في نفوس أبنائنا بات واجباً وطنياً وضرورة 
دور  فيأتي  وال��س��رق��ة  التشتت  م��ن  وحمايتها  الفلسطينية  الهوية  لتعزيز  ملحة 
ثقافات  في  ال��ذوب��ان  من  وحمايتها  الرسالة  ه��ذه  تعميق  في  األكادميية  املؤسسات 
وأصالته  بتراثه  الفلسطيني  الطالب  يتمسك  أن  في  ودوره��ا  وحضاراتهم  اآلخرين 

وهويته .... ليبقى تراثنا األصيل حاضراً في عقول كل الفلسطينيني وعقولهم«.

فتنا  مجروحة....  روحي  »رغم  أحمد-  السيد  آية  اجلامعة«-  »رسالة  اخلليل- 
القدس املفتوحة، شفنا أخالق وآداب... طلعت روحي مشروحة«، بهذه الكلمات غنى 
للجامعة  عرب«،  »أبو  املشهور  صالح  أبو  محمد  إبراهيم  الفلسطينية  الثورة  شاعر 
اهتمام  إطار  في  لفلسطني،  زيارته  عقب  وتكرميه  استضافته  لدى  املفتوحة  القدس 

اجلامعة بالتراث الشعبي الفلسطيني.
التحرير  املجتمعي في منظمة  الطليعي  لم تغفل اجلامعة دورها  ومنذ نشأتها، 
التراث  إحياء  على  للعمل  دائما  وسعت  األك��ادمي��ي،  دوره��ا  جانب  إل��ى  الفلسطينية 
يحاول  ال��ذي  االح��ت��الل  مواجهة  ف��ي  الفلسطينية،  الهوية  على  واحل��ف��اظ  الوطني 
اجلامعة  وغ���دت  مناطقها.  مختلف  ف��ي  باستمرار  تنفذها  نشاطات  عبر  طمسها، 
اإلبداع  جوانب  وتلّمس  وحمايته  تراثنا  على  احلفاظ  في  رائ��دة  الكثيرين  باعتراف 
فيه. وفي هذا الشأن، يتلمس رئيس جامعة القدس املفتوحة أ. د يونس عمرو، هذه 
األهمية ويقول، »إن احلرب الصهيونية على مقدراتنا التراثية الفلسطينية ما هي إال 

دليالً على أهمية تراثنا، لذا علينا العمل بكل جد من أجل احملافظة عليه«.
على  الفلسطيني  التراث  حماية  مهمة  املفتوحة  القدس  جامعة  »وضعت  أضاف 
من  حيوي  ج��زء  الفلسطيني  ال��ت��راث  حماية  ب��أن  منها  إمي��ان��اً  تأسيسها  منذ  عاتقها 
محاوالت  من  التراث  صيانة  إلى  دائماً  ودعونا  الوطنية،  الهوية  عن  الدفاع  معركة 
املؤمترات وإقامة  الذي تستهدفه كما األرض، فعملت على تنظيم  الطمس والتهويد 
املهرجانات التي حتمل شعار التراث الفلسطيني ُهوية وانتماء، كما أصدرت الكتب 

العلمية اخلاصة بهذه املؤمترات«.

موسوعة تراثية تتضمن كل ألوان التراث قريبا
تسعى اجلامعة إلى إصدار موسوعة تراثية، تشمل جميع أشكال التراث وألوانه 
في شتى أرجاء الوطن حيث بدأت ضمن خطة مدروسة ومنهج واع إلبراز هذا التراث، 
ودراسة أمناطه في محافظات الوطن كافة بدءاً من عاصمتنا األبدية القدس الغالية. 
حيث صدر من هذه املوسوعة ثالثة مجلدات، وستكتمل بعون الله فور االنتهاء من 
إعدادها. وهنا يقول أ.د. حسن السلوادي عميد البحث العلمي في اجلامعة، إن اهتمام 
اجلامعة بالتراث يأتي من اعتباره مكوناً أساسياً من مكونات هويتنا، ألن األمة التي 
ال تراث لها ال حاضر لها وال مستقبل ، فالتراث جزء من الهوية والوجود، وجامعة 
في  الفلسطيني  التراث  حماية  أهمية  خدماتها  إط��الق  منذ  تلمست  املفتوحة  القدس 
وجه الهجمة الصهيونية التي يتعرض لها شعبنا بهدف النيل من تراثه ومستقبله«.

من  رئيس  جزء  تخصيص  على  اجلامعة  عمدت  كله  »لهذا  السلوادي  ويوضح 
لها  يتعرض  التي  املسعورة  الهجمة  وج��ه  ف��ي  ال��ت��راث  ه��ذا  على  للحفاظ  أنشطتها 
شعبنا، إذ تخطط اجلامعة إلنشاء موسوعة تراثية تضمن كل ألوان التراث في كل 

أرجاء الوطن من شماله إلى جنوبه«.
فلسطني.  في  الشعبي  للتراث  مؤمتر  أول  بعقد  اجلامعة  قامت  السياق  هذا  في 
له  وك��ان  كبير،  باهتمام  وحظي  عامة  فلسطني  ف��ي  الشعبي  ال��ت��راث  أل���وان  ت��ن��اول 
والفلكلور  التراثية  ال��دراس��ات  في  واملتخصصني  املثقفني  أوس��اط  في  كبير  ص��دًى 
، وبعد ذلك كان املؤمتر  إدارة اجلامعة على جعله مؤمتراً دوري��اً الشعبي، مما حفز 

الالحقة  املؤمترات  له بأن تكون  التحضيرية  اللجنة  أقرتها  الثاني منطلقا من فكرة 
ورمز  األبدية  عاصمتنا  القدس  وكانت  األخ��رى،  تلو  واح��دة  للمحافظات  مخصصة 
في  للتراث  وخصص  الثاني،  املؤمتر  عقد  حيث  األول��ى  املرتبة  لها  وتراثنا  وجودنا 
مدينة القدس، وتطرق إلى ألوانه وأمناطه وسبل احملافظة عليه وقد صدرت أعمال 
املؤمتر في مجلدين ضخمني حظيا باهتمام العديد من املؤرخني والتراثيني وأرباب 
الثقافة في فلسطني وخارجها، ووزع هذا العدد املوسوعي في حفل تراثي ُدعي إليه 

العشرات من الشخصيات الوطنية واملسؤولني واملفكرين واملثقفني.

التصدي لتهويد التراث في اخلليل
وكشف السلوادي في حديث ل�«رسالة اجلامعة«، أن مؤمتر التراث الثالث سيعقد 

قريباً ليتناول التراث الشعبي في محافظة خليل الرحمن.
وقال: »كان اختيار اخلليل مقصوداً، ألن التراث الشعبي فيها مهدد بشكل يومي 
من االحتالل ومستوطنيه الذين يعملون على طمس التراث وتزويره، ولهذا حرصنا 
وكشف  وص��وره،  العريق  التراث  هذا  بأمناط  تتعلق  املؤمتر  محاور  تكون  أن  على 

املخاطر التي يتعرض له في ظل االحتالل اإلسرائيلي، وسبل احملافظة عليه«.
فنية  مهرجانات  باستمرار  واكبها  التراثية  املؤمترات  أن  إلى  السلوادي  ون��وه 
وأزي��اء شعبية وحرفاً وصناعات  تراثية معتبرة متشل صوراً  ، ومعارض  متميزة 
تقليدية، مضيفاً: »كان لكل مؤمتر ما يعبر عنه عملياً، ومهرجان فني حاشد يحتوى 
ُقدر  حشد  وحضرها  املؤمتر،  موضوع  مع  تتالءم  التي  التراثية  األل��وان  شتى  على 
بإشراف  الثالث  الفني  املهرجان  ينظم  أن  املتوقع  ومن  املهرجانني،  كال  في  باملئات 
التراث  على  للحفاظ  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  العامة  العالقات  دائ��رة  من  وإدارة 
الفلسطيني في مدينة اخلليل وذلك في النصف األول من شهر تشرين األول من هذا 
العام. من جهتها أشارت أ. لوسي حشمة رئيسة املهرجان ومديرة العالقات العامة 
إلى اهتمام اجلامعة باألنشطة املرتبطة بالتراث الشعبي، والهادفة إلى احلفاظ عليه، 
مشيرة إلى أن اجلامعة تستعد لتنظيم املهرجان الفني الثالث بخطوات ملموسة، من 
خالل التنسيق مع املؤسسات الثقافية والفنية املهتمة باحلفاظ على التراث الوطني.
ومتنت أن يخرج املهرجان بصورة تليق مبكانة جامعة القدس املفتوحة، وُتعبر 
عن مدى اهتمامها  مبوضوع التراث الشعبي وسعيها للحفاظ على الهوية الوطنية.  
إلى ذلك، بني أ.د. السلوادي أن اجلامعة ال تدخر جهداً في القيام بأنشطة تخدم 
حتت  الشريف،  بالقدس  خاصاً  مهرجاناً  أقامت  أن  لها  سبق  فقد  النبيل،  الهدف  هذا 
العلمي  البحث  برنامج  بني  بالتعاون  وحضارة«،  ت��راث  »القدس  مهرجان:  عنوان 
قيمة  محاضرة  على  املهرجان  وأشتمل  العامة،  العالقات  ودائ��رة  العليا  والدراسات 
في تراث فلسطني وتاريخها ألقاها أ. د. يونس عمرو، كما اشتمل املهرجان على ألوان 
متميزة من التراث املقدسي العريق، وشاركت فيه فرق مقدسية وفنانون مقدسيون 
أبدية  وعاصمة  والسالم  للمحبة  مدينة  القدس  على  احلفاظ  قسم  اجلمهور  وردد 
للثقافة  عاصمة  بالقدس  االحتفال  مبناسبة  املهرجان  وأقيم  الفلسطيني،  للشعب 
العربية، ومبناسبة االحتفاء مبرور عشرين سنة على اطالق اجلامعة خدماتها على 
أرض الوطن، حيث وجهت اجلامعة دعوة إلى شاعر الثورة الفلسطينية »أبو عرب« 

 "القدس المفتوحة" تبعث الروح في التراث الفلسطيني

أ.د.حسن السلوادي: الجامعة تعد إلنشاء موسوعة تراثية 
وتسعى لتأسيس مركز متميز للتراث الشعبي الفلسطيني 

نساء يشاركن في معرض التراث الذي نظمته منطقة اخلليل التعليمية
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منح ومساعدات تقدمها الجامعة للدارسين

أعضاء هيئة التحرير
أ. د. حسن السلوادي                د. محمد شاهني                أ. عودة مشارقة

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

نابلس-»رسالة اجلامعة«-ديانا صالح- رغم أن عمرها 
خباص،  صالح  حسن  سميرة  الدارسة  أن  غير  عاماً،   56
إلى  املهد  من  مفاده«أن”العلم  واقعاً  األرض  على  جُتسد 
اللحد”، فهذه املرأة املكافحة في حياتها، وهي تكد لتربية 
أبنائها، ُتسجل بأحرف من نور سيرة دارسة تفوقت في 
كل الفصول، وحازت على اعفاءات من اجلامعة، لتضرب 
أنها تعلن  العلم، ليس هذا فحسب، بل  للباحثني عن  مثالً 
بعد  تعليمها  بإكمال  حلمها  حققت  التي  جلامعتها  الوفاء 
كل هذه السنني، فهاهي توصي أبناءها أن يضعوا شهادة 

تخرجها من »القدس املفتوحة«على قبرها عند وفاتها.
املفتوحة-منطقة  ال��ق��دس  بجامعة  التحقت  سميرة 
التربية  ت��خ��ص��ص  ف��ي   2008 ع���ام  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة   ن��اب��ل��س 
الفصول  كل  في  تتفوق  اللحظة  تلك  منذ  وهي  االبتدائية، 

الدراسية، وحتصل على اعفاءات من اجلامعة نظير ذلك.
سميرة أم لثالثة أبناء ذكور، أحدهم يدرس الطب في 
واالبن  أملانيا،  في  أيضاً  التمريض  يدرس  واآلخ��ر  أملانيا، 
تعمل  وه��ي  نابلس،  في  املصرفية  العلوم  ي��درس  الثالث 
لوكالة   التابعة  رق���م)1(  بنات  مدرسة  في  معلمة  حالياً 
»األون���روا«ف���ي  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  وتشغيل  غ���وث 

مدينة نابلس.
وم��ن   ،1974 ع���ام  التوجيهي  دراس����ة  س��م��ي��رة  أن��ه��ت 
إلى  وغ���ادرت   ،  1976 ع��ام  علوم  دبلوم  على  حصلت  ثم 
السعودية حيث عملت معلمة هناك، ثم عادت إلى الوطن 
وكالة  مكتب  ف��ي  االجتماعية  ال��ش��ؤون  قسم  ف��ي  لتعمل 
ال��غ��وث مل���دة س��ب��ع س���ن���وات، وم���ن ث��م عملت ع��ل��ى مقسم 
الوكالة ملدة عامني، إلى أن تقدمت عام 1995 بطلب وظيفة 
املقابالت  نتائج  ف��ي  عالمة  أعلى  على  وحصلت  معلمة، 

واالمتحان ليتم تعيينها معلمة علوم فيها.
 وعن التحاقها بجامعة القدس املفتوحة أجابت قائلة 
»أنا نادمة ألنني لم التحق بها سابقاً”،  فسميرة كانت تقع 
على عاتقها مسؤولية تربية أبنائها وتنشئتهم حيث إنها 
مطلقة، وقد ترك لها زوجها ثالثة أطفال، أكبرهم كان عمره 
سنتني ونصف، كان جل اهتمامها تربيتهم وتوفير البيئة 
واجلامعات،  باملدارس  التحاقهم  حني  إلى  لهم،  املناسبة 
وع��ن��دم��ا ف��ك��رت ف��ي اك��م��ال تعليمها، ل��م جت��د أم��ام��ه��ا غير 
ملن  أبوابها  وتفتح  لتحتضنها  املفتوحة،  القدس  جامعة 
هم في عمرها، فرغبتها في طلب العلم كانت شديدة، وهي 

شغوف بحب التعليم والتفوق.
الفرصة  أتاحت  الغوث  إن وكالة  تتابع سميرة قولها 
الدراسة في اجلامعة، عن طريق تسديد  ملوظفيها إلكمال 
ال���رس���وم ال���دراس���ي���ة، غ��ي��ر أن س��م��ي��رة ب��ت��ف��وق��ه��ا حصلت 
»القدس  متنحه  ال��ذي  اجلامعية  األقساط  من  إعفاء  على 

املفتوحة«ملتفوقيها دعماً لتميزهم وإبداعهم.

سميرة خباص.. العلم من المهد إلى اللحد
دارسة متفوقة في كل الفصول رغم أن عمرها 56 عامًا

من  ضحت  التي  بأمهم  وسعيدون  فخورون  ابناؤها 
الفلسطينية  للمرأة  من��وذج��اً  سميرة  ُت��ع��ّد  حيث  أجلهم، 
دورها  وبني  التعليم،  في  مهنتها  بني  وفقت  إذ  املناضلة، 
كأم ودارسة، تنظم أوقاتها وتواظب على دراسة الصباح 
الزيارات  مبنع  وأقاربها  جاراتها  مع  اتفقت  وق��د  يومياً، 
األقارب  ويتفهم  االمتحانات،  فترة  خالل  وإليه  بيتها  من 
واحمليطون وضعها، رغم االنتقادات التي تعرضت لهافي 
اليوم  العمر. تتنافس سميرة  بداية دراستها في مثل هذا 
أبنائها للحصول على أعلى العالمات، وهذا دافع لهم  مع 

في  األعلى  مثلهم  يعتبرونها  التي  بأمهم  لالقتداء  أيضاً 
احلياة.

هما  وال��ش��ه��ادة  »العلم  بقولها:  كالمها  سميرة  تنهي 
بنفسها،  وثقتها  كيانها  الس��ت��ع��ادة  لألنثى  س��الح  أف��ض��ل 
واعتمادها على ذاتها، والشعور بالراحة، حتى أنها أوصت 
القدس  جامعة  م��ن  تخرجها  ش��ه��ادة  يضعوا  أن  أب��ن��اءه��ا 
املفتوحة على قبرها بعد وفاتها، ألنها ال تستطيع أن تصف 

فرحتها بهذا اإلجناز الذي طاملا كان حلماً يراودها.
برئيسها  ممثلة  اجلامعة  إلى  شكرها  سميرة  وتوجه 

أ.د. ي��ون��س ع��م��رو ال���ذي ك���ان ل��ه��ا ش���رف ل��ق��ائ��ه ف��ي حفل 
مشيرة  التعليمية،  نابلس  منطقة  ف��ي  املتفوقني  لتكرمي 
اجلامعة  مصلحة  على  حريص  اجلامعة  رئيس  أن  إل��ى 
تفعيل  خالل  من  املتفوقني،  وبخاصة  ال��دارس��ني،  وأبنائه 
القدس  جامعة  إن  وت��ق��ول  لهم.  املقدمة  اإلع��ف��اءات  نظام 
»ال  عب����ارة  رسخ���ت  ب�ل  فق��ط  ح�لمها  حت�قق  لم  املفتوحة 
للمستحي�����ل« وأنه رغم الظروف القاهرة وال�معاناة واأللم 

هناك بصيص أمل.

حرصت جامعة القدس املفتوحة على توفير الفرص 
الذين كادت  وتقدمي املساعدة املالية للطلبة احملتاجني، 
ظروفهم االقتصادية وواق��ع عائالتهم أن تضع حاجًزا 
بينهم وبني إكمال دراستهم وحتصيلهم العالي للتعليم، 
ف��ق��درت اجلامعة ظ���روف ه���ؤالء ووف���رت نظاماً لل��منح 
الداخلي�����ة من��ها واخلارجية،  وال���مساعدات ال�����مالية 
وأوجدت آليات لهذه ال������مساع�����دات وك������ان لدائرة شؤون 
الطلبة  دور ممي������ز في ترتي�������ب ه����ذه اآلليات وتطويرها 
ضمن توجيهات رئاس������ة اجلامع�����ة واألنظمة والق��وانني 
وق�������رارات م��ج��ل��س اجل���ام���ع���ة، ف��ض�����������الً ع�����������������������ن ش���روط 

واشتراطات املانح��ني في ال����مس���اع����دات اخلارجية.

تقدم  ال��ت��ي  وال�����م��س��اع��دات  ال�منح  تلخيص  ومي��ك��ن 
للدارسني في اجلامعة على النحو اآلتي:

• منحة صندوق الطالب احملتاج.	

• منحة أعضاء مجلس الطلبة.	
• منحة األخوة.	
• منحة األزواج.	
• منحة أبناء / زوجات الشهداء.	
• منحة التفوق.	
• منحة الدارس املعاق.	
• منحة أعضاء مجلس األمناء.	
• منحة أعضاء مجلس اجلامعة.	
• العاملني وأزواج��ه��م وزوج��ات��ه��م، 	 أب��ن��اء  إع��ف��اء 

كما ويعفى الزوج الدارس أو الزوجة الدارسة 
للموظف/املوظفة بنسبة  50 %.

• منح الوزارة من اجلامعات الفلسطينية.	
• منحة مرضى الثالسيميا والهيموفيليا.	
• منحة تأهيل األسرى احملررين.	

• قروض الرسوم الدراسية.	
• نظام التقسيط للرسوم اجلامعية.	
• منحة اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس.	
• م��ن��ح��ة اجل��م��ع��ي��ة اخل��ي��ري��ة امل��ت��ح��دة ل��ألراض��ي 	

املقدسة.
• منحة جمعية النداء الفلسطيني املوحد.	
• منحة مؤسسة التعاون البلجيكية.	

كما ُتقدم اجلامعة منحاً أخرى، وُيشار إلى أن دائرة 
لضبط  يهدف  محوسباً  نظاماً  أنشأت  الطلبة  شؤون 
هذه املنح وفقاً للشروط اخلاصة بها، وبشكل يتسم 
املساعدات  ه��ذه  وص��ول  ويضمن  والشفافية  بالدقة 

ملستحقيها.

• 	 )25101( اجلامعة  في  ال��ذك��ور  ال��دارس��ني  ع��دد  يبلغ 
وهم يشكلون نحو 38،9% من دارسي اجلامعة، خالل 
الفصل الدراسي الثاني من عام 2010-2011م، فيما 
يبلغ عدد الدارسات من اإلناث )37950( أي ما نسبته 

62% من دارسي اجلامعة.
 يبلغ ع���دد دارس����ي اجل��ام��ع��ة )ذك�����وراً وإن���اث���اً( ال��ذي��ن 	•

جت��اوزت أعمارهم 30 عاماً )4948( دارس��اً ودارس��ة، 
أما الذين جتاوزت أعمارهم األربعني عاما فبلغ عددهم 

.)1193(
 يبلغ عدد الدارسني والدارسات املتزوجني في اجلامعة 	•

ع��دده��ن  ب��ل��غ  ف��ق��د  امل��ت��زوج��ات  اإلن����اث  أم���ا   ،)11656(
.)8577(

 تبلغ نسبة الدارسني والدارسات العاملني في مختلف 	•
القطاعات املهنية والوظيفية حوالي 22٫5% من مجموع 

دارسي اجلامعة.
املدن 	• الذين يسكنون في   تبلغ نسبة دارس��ي اجلامعة 

و%8٫31  ال��ق��رى،  يسكنون   %38٫41 مقابل   ،%53٫28
يسكنون املخيمات. 

 إضـــــاءات

أ. د يونس عمرو يسلم سميرة خباص درع التميز والتفوق


