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رســــــالة مجلــــــــس األمنـــــــاء
 )Board Of Trustees Message(

ــي أوســاط  ــى تحقيقهــا ف ــي تســعى إل ــة واألهــداف الت ــة والقومي ــًا مــن رســالتها الوطني انطالق
الشــعب الفلســطيني فقــد دأب مجلــس أمنائهــا وبالتناغــم مــع رئاســتها وطواقمهــا علــى دعــم 
ومســاندة النشــاطات األكاديميــة واإلداريــة نحــو تعميــق االنتمــاء الوطنــي الفلســطيني والقومــي 
العربــي، ولتظــل فلســطين التاريخيــة بهويتهــا وحضارتهــا وصمــود شــعبها، عصيــة علــى الكســر، 
ــة  ــكل عزيم ــاعيًا ب ــة، س ــة قضيت ــزًا بعدال ــًا معت ــه عالي ــًا رأس ــطيني رافع ــعب الفلس ــى الش ويبق
وإصــرار علــى نيــل حقوقــه وإنجــاز حريتــة واســتقالله الوطنــي والســيادة الكاملــة كباقــي شــعوب 

المعمــورة.

يتطلــع مجلــس أمنــاء الجامعــة إلــى تقديــم المزيــد مــن خدمــات الجامعــة ألبنــاء الشــعب 
ــراء  ــة الفق ــطينية جامع ــر الفلس ــة التحري ــة منظم ــا جامع ــوا، إنه ــوا وحّل ــا كان ــطيني أينم الفلس
والشــهداء واألســرى والجرحــى والمــرأة، المنتشــرة فروعهــا فــي أرجــاء الوطــن، فأتاحــت فــرص 
التعليــم الجامعــي للمئــات مــن أبنائهــا وبناتهــا، العامليــن والموظفيــن فــي كل القطاعــات 
والمؤسســات، إنهــا جامعــة الخنســاوات الفلســطينيات، حارســات الحلــم الفلســطيني المقــدس، 
وفيهــا تخــرج اآلاللــف ممــن يســهمون فــي البنــاء الوطنــي، وعلــى مختلــف الصعــد والمســتويات.

وإذ يســجل مجلــس األمنــاء اعتــزازه بالمســتوى المتطــور الــذي وصلــت إليــه الجامعــة فــي 
الجوانــب األكاديميــة واإلداريــة، فإنــه يــرى فيهــا طموحــًا فلســطينيًا للبنــاء المؤسســي بمــا يشــد 
مــن أزر األجيــال القادمــة ويعززهــا بقيــم الصبــر والصمــود واإلرادة الصلبــة للمرابطــة فــي بيــت 
ــة  ــة واإلداري ــا األكاديمي ــتها وطواقمه ــة برئاس ــرة الجامع ــك أس ــا تماس ــه، وم ــدس وأكناف المق
وطلبتهــا ممثليــن بمجلــس الطلبــة القطــري إال دليــل دامــغ علــى انتمائهــم والتفافهــم حولهــا، 

وإيمــان عالــي بقدرتهــا علــى اإلســهام الحقيقــي بتحقيــق تطلعــات شــعبنا الفلســطيني.

ــا  ــات العلي ــج الدراس ــت برام ــة وافتتح ــا األكاديمي ــا وتخصصاته ــة برامجه ــززت الجامع ــذا ع له
الماجســتير، كمــا أســهمت فــي تعزيــز البحــث العلمــي وخصصــت لــه موازنــات إضافيــة، وطــوّرت 
ــة  ــة، وكلي ــة القــدس التعليمي ــم، وأنشــأت فضائي ــة فــي اإلدارة والتعلي ــا الحديث مــن التكنولوجي
ــات  ــي احتياج ــي تلب ــر الت ــث والتطوي ــات التحدي ــن عملي ــد م ــل المزي ــى أم ــد عل ــالم الجدي اإلع

ــة. ــواقه المحلي ــطيني واس ــعب الفلس الش

وبمناســبة صــدور هــذا الكتيــب فــإن مجلــس األمنــاء يتوجــه بالتحيــة والتقديــر لرئاســة الجامعــة 
وطاقمهــا اإلداري واألكاديمــي وطلبتهــا الكــرام، ويســدي الشــكر العظيــم لــكل الذيــن قدمــوا وما 
زالــوا يقدمــون الدعــم المالــي والمعنــوي لهــا، وخاصــة أبنيتهــا الجامعيــة المتخصصــة، ويخــص 
بالشــكر لجــان أصدقــاء الجامعــة فــي كافــة المحافظــات الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــاء ســيواصل المســيرة لرفعــة هــذا الصــرح التعليمــي  ــع أن مجلــس األمن ــن للجمي غــزة، مؤكدي
ــا الفلســطينية  ــز دولتن ــي مؤسســاتنا ركائ ــا، ونبن ــا ونصــون تراثن ــع تاريخن ــًا  نصن الشــامخ، ومع

القادمــة وعاصمتهــا القــدس الشــريف.
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رســـــــــالة رئيـــــس الجــــامعـــــة
 )University President Message(

كلمة رئيس الجامعة األستاذ الدكتور يونس عمرو

ولإلنجاز مقدمات
التخطيـــط الســـليم، والتكامليـــة فـــي توزيـــع األدوار، وحســـن التنفيـــذ، واســـتخالص الـــدروس 
ـــى  ـــعى إل ـــة تس ـــي أي منظوم ـــا ف ـــب توافره ـــية يج ـــمات أساس ـــاء، س ـــز روح االنتم ـــر، وتعزي والعب

ـــاز. ـــة اإلنج ـــاح ومراكم ـــق النج تحقي

ولعلنـــا فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة نؤمـــن بـــأن القـــدرات الفرديـــة مســـخّرة لمصلحـــة 
الجماعـــة، كمـــا أن توفيـــر بيئـــة عمـــل مالئمـــة للفـــرد ومالمســـة احتياجاتـــه مـــن شـــأنها أن 

ترتقـــي بالمنظومـــة وتضعهـــا حتمـــًا علـــى ســـكة التقـــدم واالزدهـــار.

ــة  ــة الجماعـ ــن مصلحـ ــدروس بيـ ــوازن مـ ــق تـ ــى خلـ ــًا إلـ ــعينا دومـ ــق، سـ ــذا المنطـ ــن هـ ومـ
ــتويات  ــى المسـ ــزة علـ ــج متميـ ــت النتائـ ــة، فكانـ ــز اإلنتاجيـ ــة لتعزيـ ــرد الالزمـ ــات الفـ واحتياجـ
ـــن  ـــن )م ـــات الوط ـــي محافظ ـــا ف ـــداد فروعه ـــة وامت ـــار الجامع ـــم انتش ـــة. فرغ ـــة واإلداري األكاديمي
رفـــح جنوبـــًا حتـــى جنيـــن شـــمااًل( فـــإن نظامـــًا إداريـــًا متبعـــًا التـــزم المركزيـــة فـــي محطـــات 
ــن  ــر مـ ــى كثيـ ــي التغلـــب علـ ــدة وأســـهم فـ ــازات عديـ ــى بإنجـ ــرى، أتـ ــي أخـ ــا فـ ــرر منهـ وتحـ
ـــم المدمـــج المســـتندة  ـــا نحـــو نشـــر فلســـفة التعلي ـــي اعترضـــت طريقن ـــات الت ـــات والتحدي المعوق
ـــة  ـــرات الوجاهي ـــن المحاض ـــع بي ـــى الجم ـــة عل ـــة القائم ـــس العصري ـــاليب التدري ـــدث أس ـــى أح إل

ــة. ــائط التكنولوجيـ والوسـ

ــرى  ــا األسـ ــا، منهـ ــال تعليمهـ ــن إكمـ ــة مـ ــات محرومـ ــت فئـ ــة مكنـ ــفة التعليميـ ــذه الفلسـ هـ
ـــاة،  ـــدى الحي ـــم م ـــرص التعلي ـــن ف ـــززت م ـــم ع ـــن، ث ـــار الس ـــات، وكب ـــاء المتزوج ـــررون، والنس المح
وتمكنـــت الجامعـــة أيضـــًا مـــن تحقيـــق إنجـــازات ملموســـة علـــى األرض، لتزهـــو فـــي محافـــل 
ـــي  ـــة ف ـــات متقدم ـــوا درج ـــا أن يحقق ـــتطيع أبناؤه ـــة، ويس ـــز عالمي ـــوز بجوائ ـــة وتف ـــة ودولي عربي

مســـابقات عربيـــة ودوليـــة.

ـــات  ـــع مؤسس ـــبيك م ـــاون والتش ـــر التع ـــاء أواص ـــى بن ـــة إل ـــدس المفتوح ـــة الق ـــي جامع ـــعى ف نس
ـــم  ـــج، وتدع ـــم المدم ـــرص التعلي ـــن ف ـــزز م ـــة تع ـــة مهني ـــة علمي ـــرس منظوم ـــة، لغ ـــع كاف المجتم
ـــاء المجتمعـــي والمؤسســـي عـــن طريـــق تأهيـــل  ـــاة، وترســـخ فكـــرة البن ـــم مـــدى الحي قواعـــد التعّل
ـــة  ـــى تلبي ـــاعده عل ـــي تس ـــة الت ـــارات الالزم ـــابه المه ـــًا، وإكس ـــًا ومجتمعي ـــًا وفكري ـــرد أكاديمي الف
ـــي  ـــل الت ـــال والتواص ـــاليب االتص ـــدث أس ـــلح بأح ـــًا التس ـــاول دوم ـــك نح ـــر، ولذل ـــات العص احتياج
تمكننـــا مـــن اإلســـهام مـــع مؤسســـات المجتمـــع فـــي التنميـــة بـــكل جوانبهـــا، والمحافظـــة 
علـــى الموروثـــات الفكريـــة والحضاريـــة، ملتزميـــن بالقيـــم األكاديميـــة والروحيـــة واألخالقيـــة 

ـــة. والمهني

نحـــاول مـــن خـــالل هـــذا التقريـــر الســـنوي أن نســـلط الضـــوء علـــى الـــدور الريـــادي لدوائـــر 
ـــًا، لنؤكـــد مجـــددًا أن الجامعـــة تتقـــدم  ـــًا ومجتمعي ـــا وإداري الجامعـــة ومراكزهـــا وكلياتهـــا أكاديميَّ
ـــا،  ـــا اجتهدن ـــون بأنن ـــن موقن ـــدة. نح ـــرة واح ـــل كأس ـــالل العم ـــن خ ـــخة م ـــة راس ـــوات ثابت بخط

ـــر. ـــا أج ـــا فلن ـــران وإن أخطأن ـــا أج ـــا فلن ـــإن أصبن ف
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دائرة العالقــات العامة
Public Relations Department
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نبذة عن دائرة العالقات العامة:
ــًا  ــًا عريق ــًا علمي ــن، وصرح ــي الوط ــات ف ــم الجامع ــدى أه ــة إح ــدس المفتوح ــة الق ــت جامع أضح
ورافــدًا حقيقيــًا للوطــن علــى كل األصعــدة، مــن خــالل مــا تقدمــه للمجتمــع عبــر رســالة القلــم، 
ــة.  ــا كاف ــة المنتســبين لفروعه ــدد الطلب ــن، ومــن ع ــاء الوط ــي أرج ــا ف ــن امتداده ــتفيدة م مس
ــى  ــه، تهــدف إل ــة ذات ــع وجمهــور الطلب ــع المجتم ــة م ــات عام ــئ عالق ــد أن تنش ــذا، كان ال ب له
إعالمهــم بالــدور الــذي تقــوم بــه الجامعــة، وتســتأنس بآرائهــم فيمــا يمكــن عملــه جنبــًا 
إلــى جنــب مــع الجامعــة، مــا يســهم بتشــكيل رافعــة وطنيــة، ومــن هنــا تتضــح األهميــة 
ــة  ــع بكاف ــة والمجتم ــالة الجامع ــع رس ــاًل م ــاًل ومتفاع ــة متص ــات الداخلي ــم العالق ــوى لقس القص
ــة مــن خــالل تشــكيل  ــر الرســمية، وتســعى الجامع ــه ومؤسســاته الرســمية وغي شــرائحه وفئات
 النســيج االجتماعــي والحضــاري لترســيخ عالقــات قويــة عمقهــا االنتمــاء والثقــة المتبادلــة. 

بجمهــور  وارتباطهــا  الجامعــة  بفلســفة  الصلــة  ذات  السياســات  تنفيــذ  الدائــرة  وتتولــى 
وفروعهــا  الجامعــة  رئاســة  بيــن  الصلــة  توثيــق  فــي  وتتلخــص  والمجتمــع،  الطلبــة 
ويتولــى  التعــاون.  وتحقيــق  الثقــة  لتنميــة  فرعــًا،   )22( مــن  أكثــر  علــى  الموزعــة 
القســم إعــادة صياغــة الواقــع لمــا يجــب أن يكــون عليــه، خروجــًا عــن الحالــة النمطيــة 
وترفيهيــة.  وفنيــة،  وعلميــة،  ثقافيــة،  تبادليــة؛  طالبيــة  لقــاءات  وعمــل   المتبعــة، 

ــائل  ــة، بوس ــة واألجنبي ــات المحلي ــة بالمؤسس ــة الجامع ــق عالق ــى توثي ــرة عل ــل الدائ ــا تعم كم
االتصــال المتاحــة، يقــوم أساســها علــى الترويــج واالســتقبال، واألنشــطة والفعاليــات، والعالقــات 
ــة  ــات التعليمي ــات والمؤسس ــة في الجامع ــع إدارات العالقات العام ــة عالقات م ــة، وإقام المتبادل
الفلســطينية، بمــا يســهم في خدمــة أغراض الجامعــة وأهدافهــا، وإقامــة عالقــات ومتابعــة 
االتصــاالت مــع الجهــات المانحــة الناشــطة فــي فلســطين. وبالتنســيق مــع كافــة الفــروع، يتــم 

ــا. ــا، وحفظه ــات، وترتيبه ــاءات والمعلوم ــات واإلحص ــع البيان تجمي

قسم اإلعالم والمطبوعات:

لــم يعــد اإلعــالم فــي عصرنــا مجــرد أداة لالتصــال فحســب، بــل بــات الوســيلة المثلــى للتوجيــه 
ــات  ــرة العالق ــل دائ ــم تغف ــق، ل ــذا المنطل ــن ه ــام. وم ــرأي الع ــة ال ــة لصناع ــاد، وبوصل واإلرش
ــائل  ــع وس ــا م ــر عالقاته ــى تطوي ــعت إل ــة، فس ــا كاف ــق أهدافه ــالم لتحقي ــة اإلع ــة أهمي العام
اإلعــالم المختلفــة، مــن منطلــق الشــراكة المجتمعيــة الراميــة إلــى تقديــم المعلومــات الدقيقــة 

ــوص. ــه الخص ــى وج ــي عل ــاع األكاديم ــا، والقط ــطيني عمومً ــا الفلس ــدة لمجتمعن المفي

وكــون جامعــة القــدس المفتوحــة منظومــة أكاديميــة بامتيــاز تنتشــر فــي ربــوع الوطــن كافــة، 
ــات المجتمــع المختلفــة؛ فإنهــا كانــت حريصــة  وهــي كبــرى الجامعــات الفلســطينية، وتضــم فئ
ــى مــا  ــى المجتمــع، وتســليط الضــوء عل ــوح إل ــم المفت ــى نقــل تجربتهــا الناجحــة فــي التعلي عل
يكتنــز بداخلهــا مــن مكونــات تعليميــة عصريــة. لهــذا، تعــددت المهــام التــي يقــوم بهــا هــذا 

القســم بتعــدد وســائل اإلعــالم وأنواعهــا.
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ويمكن تقسيم أشكال العمل في قسم اإلعالم إلى ما يلي:

أواًل: اإلعالم اإللكتروني والمطبوع والمكتوب، ويشمل:

ــع 	  ــي المواق ــة والتنســيق لنشــرها ف ــة المركزي ــة ألحــداث الجامع ــات الصحافي ــة البيان صياغ
ــة. ــة والعربي ــالت المحلي ــف والمج ــة والصح اإللكتروني

إصدار أجندة سنوية للجامعة لتوزيعها على مؤسسات المجتمع المحلي.	 

إصدار بروشورات تعريفية عن الجامعة ومراكزها.	 

ــائل 	  ــي وس ــي وف ــة اإللكترون ــع الجامع ــى موق ــرها عل ــة لنش ــص مكتوب ــر وقص ــداد تقاري إع
ــات  ــرة العالق ــي هــذا الســياق، وقعــت دائ ــة. وف ــة وعربي ــة ومطبوعــة محلي إعــالم إلكتروني
ــات لتحقيــق هــذا الهــدف مــع وســائل إعــالم عــدة، باإلضافــة إلــى  العامــة مجموعــة اتفاقي

ــة. ــة وعربي ــة واســعة مــع وســائل إعــالم محلي ــات إعالمي نســج شــبكة عالق

ــام« 	  ــة »األي ــع صحيف ــة وم ــل الجامع ــوزع داخ ــة«، ي ــالة الجامع ــي »رس ــق فصل ــدار ملح إص
ــا  ــة، كم ــة داخــل الجامع ــة واإلداري ــى آخــر المســتجدات األكاديمي ــذي يركــز عل ــة، ال المحلي

ــوح. ــم المفت ــفة التعلي ــل فلس ــي ظ ــداع ف ــس اإلب ــي تعك ــاح الت ــص النج ــى قص ــز عل يرك

ــة 	  ــى بمناقش ــي تعن ــة، الت ــة التربوي ــة الثقافي ــنوية األكاديمي ــع« الس ــة »ينابي ــدار مجل إص
ــباب. ــة الش ــة فئ ــع، وبخاص ــم المجتم ــة ته ــة وأكاديمي ــة وثقافي ــا تربوي قضاي

ــة 	  ــع الجامع ــى موق ــة عل ــة والثقافي ــة األدبي ــال الكتاب ــي مج ــة ف ــاركات الطالبي ــر المش نش
ــة. ــة ومطبوع ــالم إلكتروني ــائل إع ــي وس ــر ف ــا للنش ــاء بعضه ــي وانتق اإللكترون

ثانيًا: اإلعالم المسموع، ويشمل:

التحضيــر والتنســيق إلبــراز دور الجامعــة عبــر اإلذاعــات المحليــة مــن خــالل تغطيتهــا 	 
المركزيــة. لألحــداث 

إشــراك خبــراء ومختصيــن مــن جامعــة القــدس المفتوحــة فــي برامــج إذاعيــة تعنــى بالشــأن 	 
المجتمعــي والتربــوي والثقافــي واالقتصــادي والتقنــي.. إلــخ.

ثالًثا: اإلعالم المرئي، ويشمل:

ــي 	  ــا المجتمع ــى دوره ــوء عل ــليط الض ــة وتس ــالم المرئي ــائل اإلع ــي وس ــة ف ــار الجامع إظه
ــة  ــا( بتغطي ــة )أحيانً ــة والعربي ــك بالتنســيق مــع محطــات التلفــزة المحلي واألكاديمــي، وذل

ــة. ــة المركزي ــات الجامع ــض فعالي بع

اإلعــداد إلجــراء مقابــالت مــع مختصيــن وخبــراء ومســؤولين مــن داخــل الجامعــة للحديــث 	 
فــي قضايــا مجتمعيــة عامــة أو فــي شــؤون تهــم الجامعــة بالدرجــة األولــى.

ترتيب مقابالت وحوارات للطلبة المميزين عبر التلفزة المحلية والعربية.	 
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رابعًا: العالقات الدولية
تفتخــر جامعــة القــدس المفتوحــة بموقعهــا الريــادي فــي مجــال التعليــم المفتــوح فــي الوطــن 
ــًا فــإن جامعــة القــدس المفتوحــة تســعى ومــن  ــز هــذا الموقــع عالمي العربــي، ومــن أجــل تعزي
خــالل العالقــات الدوليــة لديهــا إلــى بنــاء عالقــات رســمية وشــراكات مــع كبــرى الجامعــات العربية 
 واألجنبيــة، والمؤسســات الحكومية الدوليــة، ومراكز البحوث، والمؤسســات التعليمية حول العالم.

ــة  ــاق تعاوني ــح آف ــدف فت ــك به ــمية وذل ــود الرس ــذب الوف ــى ج ــة عل ــات الدولي ــل العالق وتعم
ــا  ــا، كم ــات أو غيره ــل الجامع ــة مث ــت أكاديمي ــواء كان ــة، س ــات الدولي ــة والمؤسس ــن الجامع بي
تهــدف إلــى إقامــة عالقــات توأمــة وتعــاون مشــترك مــع جامعــات أجنبيــة. وتســعى إلــى توقيــع 
مذكــرات تفاهــم فــي مجالــي التبــادل الثقافــي واألكاديمــي وبنــاء شــبكة عالقــات تعاونيــة 
ــة.  ــا الدولي ــة ومكانته ــرقة للجامع ــورة المش ــز الص ــي تعزي ــاهمة ف ــة والمس ــات خارجي ــع جه  م

ــات  ــر العالق ــى تطوي ــة إل ــتراتيجية الهادف ــة االس ــة الجامع ــة خط ــات الدولي ــم العالق ــا تدع كم
والشــراكات الرســمية للتعــاون األكاديمــي والطالبــي، كذلــك التنقــل والزيــارات البحثيــة والتبــادل 
المعرفــي والخبــرات للطــالب والموظفيــن بيــن الجامعــة والجامعــات األخــرى حــول العالــم، وذلــك 
فــي مســعى إلــى تطويــر العمــل االستشــاري بيــن الموظفيــن وإشــراكهم فــي أنشــطة التطويــر 

المهنــي مــع الشــركاء والجامعــات الدوليــة.
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سنوات من العطاء

 :)The Continuous successes of QOU( 

جامعة القدس المفتوحة تفوز بجائزة 
)Century QE(  العالمية حيث اختيرت 
واحدة من أفضل )50( مؤسسة ريادية 

على مستوى العالم - 23/3/2015

افتتاح مختبر حاسوب في فرع جنين 
بدعم من الوكالة الكورية للتعاون 

الدولي )كويكا( - 19/1/2015

توقيع اتفاقية تعاون مع بلدية سلفيت 
لبناء فرع سلفيت - 23/9/2014
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رؤية الجامعة ورسالتها وقيمها

 : )Vision( الرؤية

ــوح وخدمــة المجتمــع والبحــث  ــم الجامعــي المفت ــداع فــي مجــاالت التعلي ــز واإلب ــادة والتمي الري
العلمــي وترســيخ مكانتهــا القياديــة فــي بنــاء مجتمــع فلســطيني قائــم علــى العلــم والمعرفــة. 

: )Mission( الرسالة

ــى المنافســة فــي ســوق العمــل  ــة حاجــات المجتمــع قادريــن عل ــن لتلبي إعــداد خريجيــن مؤهلي
ــدرات  ــاء الق ــي، وبن ــث العلم ــال البح ــي مج ــز ف ــل والمتمي ــهام الفاع ــة واإلس ــة واإلقليمي المحلي
التقنيــة والبشــرية، مــن خــالل تقديــم برامــج تعليميــة وتدريبيــة وفــق أفضــل ممارســات التعليــم 
ــل  ــن التفاع ــار م ــي إط ــي ف ــث العلم ــة البح ــز بيئ ــج، وتعزي ــم المدم ــاليب التعلي ــوح وأس المفت
المجتمعــي والتعــاون والشــراكة وتبــادل الخبــرات مــع كافــة اإلطــراف المعنيــة مــع مراعــاة أحــدث 

معاييــر الجــودة والتميــز. 

 :)Values( القيم

§ الريادة والتميز.	
§ االنتماء الوطني والقومي.	
§ ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص.	
§ الحرية األكاديمية والفكرية.	
§ احترام األنظمة والقوانين.	
§ الشراكة المجتمعية.	
§ اإلدارة بالمشاركة.	
§ اإليمان بدور المرأة الريادي.	
§ النزاهة والشفافية.	
§ التنافسية.	
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السيد الرئيـس محمـود عباس رئيـس دولــة فلسطين
Mahmoud Abbas president of the state of Palestine
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المهندس عدنــــــان ســــمارة رئيــــس مجلــس األمنــاء 
Eng. Adnan Samarah Chairman of the board of trustees
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أ. د. يونــس عمـــرو رئيـس جامعــة القــدس المفتـوحــــة
 Prof .Younis Amro President of Al-Quds Open University
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الهيكل التنظيمي للجامعة

 )Organizational Structure(
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)Board Of Trustees( مجلس األمناء

رئيس مجلس األمناء
رئيس المجلس األعلى لإلبداع والتميز

مستشار الرئيس لإلبداع والتميز

المهندس عدنان 
سمارة           .1

نائب رئيس مجلس األمناء
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

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

رئيس جامعة غزة.

األستاذ الدكتور 
رياض الخضري   .2

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

األستاذ الدكتور 
هاني نجم    .4

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

أستاذ مشارك
عميد كلية الزراعة والطب البيطري- جامعة النجاح 

الوطنية - عضوًا

الدكتور سليمان 
الخليل            .6

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

وزير الحكم المحلي - عضوًا الدكتور حسين 
األعرج      .8

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

مسؤول ملف القدس في حركة فتح - عضوًا

األستاذ حاتم عبد 
القادر   .10

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

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

رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس - 
عضوًا

األستاذ يوسف 
الدجاني      .13

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

األستاذ الدكتور 
يونس عمرو    .14

أمين سر مجلس األمناء
مساعد رئيس الجامعة للموارد المجتمعية

الدكتور عودة 
مشارقة             .15
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:)University Board( مجلس الجامعة

رئيس الجامعة 
رئيس مجلس الجامعة األستاذ الدكتور يونس عمرو         .1

نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية األستاذ الدكتور سمير 
النجدي     .2

نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية الدكتور مروان درويش .3

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

مساعد رئيس الجامعة لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج 
مدير مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الدكتور المهندس إسالم 
عمرو   .6

مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير

  

الدكتور ماجد صبيح         .7

مساعد رئيس الجامعة لشؤون التميز واإلبداع الدكتور إبراهيم الشاعر        .8

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

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

مساعد رئيس الجامعة لشؤون المتابعة الدكتورة آالء الشخشير    .11

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

عميد القبول والتسجيل واالمتحانات الدكتور جمال ابراهيم       .14

مدير فرع رام اهلل والبيرة الدكتور رسالن محمد         .15

مدير فرع غزة األستاذ الدكتور زياد 
الجرجاوي     .16

مدير فرع نابلس األستاذ الدكتور يوسف ذياب       .17

مدير فرع خانيونس الدكتور سلمان الديراوي    .18

مدير فرع شمال غزة الدكتور محمد أبو الجبين                   .19

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

مدير فرع الخليل الدكتور نعمان عمرو                       .22

مدير فرع رفح الدكتور رأفت جودة                      .23

مديرة فرع القدس
مديرة مركز خدمات العيزرية الدراسي الدكتورة إسراء أبو عياش                  .24

مدير فرع جنين الدكتور المهندس عماد نزال         .25

مدير فرع يطا الدكتور علي محمود محمد  .26

مدير فرع قلقيلية

  

الدكتور خالد القرواني          .27

مدير فرع سلفيت الدكتور باسم شلش         .28

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

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

قائم بأعمال مدير فرع أريحا الدكتور راتب أبو رحمة              .32

مديرة دائرة العالقات العامة األستاذة لوسي حشمة      .33

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

األستاذ الدكتور سمير 
النجدي    

نائب الرئيس للشؤون 
رئيسًااألكاديمية

الدكتور عبد الهادي صباح   
مساعد نائب الرئيس للشؤون 

األكاديمية
مدير مركز القياس والتقويم

نائبًا للرئيس
وأمينًا للسر

األستاذ الدكتور حسن 
السلوادي   

عميد البحث العلمي 
عضوًاوالدراسات العليا

األستاذ الدكتور هاني أبو 
عضوًاعميد كلية اآلدابالرب
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الدكتور المهندس إسالم 
عمرو      

مساعد الرئيس لشؤون 
التكنولوجيا واالنتاج

مدير مركز تكنولوجيا 
المعلومات واإلتصاالت

عضوًا

عضوًاعميد شؤون الطلبةالدكتور محمد شاهين      

عميد القبول والتسجيل الدكتور جمال إبراهيم      
عضوًاواالمتحانات

قائم بأعمال عميد كلية الدكتور مجدي زامل        
عضوًاالتربية

عميد كلية العلوم اإلدارية الدكتور عطية مصلح   
عضوًاواالقتصادية

عميد كلية التنمية االجتماعية الدكتور عماد اشتيه        
عضوًاواألسرية

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

الدكتور المهندس يوسف 
عضوًامدير دائرة الجودةصبّاح           

عضوًامدير فرع الوسطى - غزةالدكتور عماد نشوان         

قائم بأعمال مدير مركز األستاذ بهاء ثابت           
عضوًاالتعليم المفتوح

عضوًامدير عام المكتباتاألستاذ احمد ثابت         

مدير دائرة المناهج والمقررات األستاذة رندة غنيم طوطح    
عضوًاالدراسية

عضوًارئيس مجلس الطلبة القطرياألستاذ زياد الواوي              
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:)Quality Board( مجلس الجودة

رئيس المجلس:

األستاذ الدكتور يونس عمرو/ رئيس الجامعة        

األعضاء الدائمون:

األستاذ الدكتور سمير النجدي

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية        

 

الدكتور مروان درويش

 نائب الرئيس للشؤون اإلدارية     
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الدكتور عصام خليل
نائب الرئيس للشؤون المالية      

الدكتور جهاد البطش
نائب الرئيس لشؤون قطاع غزة

الدكتور المهندس يوسف صباح
مدير دائرة الجودة )أمينًا للسر( 

الدكتور المهندس إسالم عمرو
مساعد الرئيس لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج، مدير 

مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الدكتورة آالء الشخشير
مساعد الرئيس لشؤون المتابعة 

الدكتور محمد شاهين
عميد شؤون الطلبة

األستاذ جاسر خليل

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

الدكتور محمد أبو الجبين

 مدير فرع شمال غزة       

األستاذ محمود حوامدة

مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

األستاذ بهاء ثابت

 ق. أ. مدير مركز التعليم المفتوح

األستاذ محمد كساب

رئيس مجلس الطلبة في فرع قلقيلية

)ممثاًل عن قطاع الطلبة(  
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 )Vice Presidents( نواب الرئيس

الدكتور مروان درويش
نائب الرئيس للشؤون اإلدارية 

الدكتور جهاد البطش
نائب الرئيس لشؤون قطاع غزة

األستاذ الدكتور سمير النجدي
نائب الرئيس للشؤون االكاديمية

الدكتور عصام خليل
نائب الرئيس للشؤون المالية
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 )University President Assistants( مساعدو رئيس الجامعة

 

الدكتور فيصل عمر
مساعد رئيس الجامعة 

لشؤون الفروع

الدكتور ابراهيم الشاعر
مساعد رئيس الجامعة لشؤون التميز 

واالبداع

الدكتور المهندس عماد الهودلي
مساعد رئيس الجامعة لشؤون العالقات 

الدولية

الدكتور عودة مشارقة
مساعد رئيس الجامعة للموارد 

المجتمعية 

الدكتور ماجد صبيح
مساعد رئيس الجامعة لشؤون 

التخطيط والتطوير

الدكتورة االء الشخشير
مساعدة رئيس الجامعة 

لشؤون المتابعة

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

الدكتور نعمان عمرو
مدير فرع الخليل 

الدكتور تيسير أبو ساكور
مدير فرع دورا

الدكتور علي محمد
مدير فرع يطا 

الدكتور رسالن محمد
مدير فرع رام اهلل والبيرة

الدكتور راتب أبو رحمة
ق.أ. مدير فرع أريحا

الدكتور باسم شلش
مدير فرع سلفيت

األستاذ خليل إبراهيم عبد الرازق
مدير مركز خدمات بديا

:)Regional and Centers Directors( مديرو الفروع والمراكز

الدكتور زياد الطنة 
ق.أ. مدير فرع طولكرم 
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الدكتور خالد القرواني 
مدير فرع قلقيلية 

األستاذ الدكتور يوسف ذياب
مدير فرع نابلس

الدكتور نضال عبد الغفور
مدير فرع طوباس

الدكتور المهندس عماد نزال 
مدير فرع جنين 

الدكتور ضيف اهلل عثمان 
ق.أ. مدير فرع بيت لحم 

األستاذ الدكتور زياد الجرجاوي
مدير فرع غزة

الدكتور محمد أبو الجبين
مدير فرع شمال غزة

الدكتور عماد نشوان
مدير فرع الوسطى

الدكتور سلمان الديراوي
مدير فرع خان يونس

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

الدكتور محمد شاهين
عميد شؤون الطلبة

االستاذ الدكتور حسن 
السلوادي

عميد البحث العلمي والدراسات 
العليا

الدكتور يوسف أبو زر
عميد كلية التكنولوجيا والعلوم 

التطبيقية

الدكتور عماد اشتية
عميد كلية التنمية االجتماعية 

واالسرية

الدكتور عطية مصلح
عميد كلية العلوم اإلدارية 

واالقتصادية 

الدكتور مجدي زامل
 ق .أ. عميد كلية التربية

الدكتور شاهر حجة
عميد كلية الزراعة

 )Deans( العمداء

األستاذ الدكتور 
هاني أبو الرب
عميد كلية اآلداب 

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

األستاذ محمد حجة
ق.أ. مدير مركز اإلنتاج الفني

األستاذ بهاء ثابت 
ق.أ مدير مركز التعليم المفتوح

الدكتور عبد الهادي صباح
مدير مركز القياس والتقويم

األستاذة لوسي حشمة
مدير دائرة العالقات العامة

الدكتور المهندس 
يوسف صباح

مدير دائرة الجودة

األستاذ طارق المبروك
مدير دائرة الموارد البشرية

األستاذ راضي عثمان
ق.أ. مدير دائرة اللوازم والمشتريات

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

األستاذ أحمد ثابت
مدير دائرة المكتبات

األستاذة رندة غنيم/طوطح
مدير دائرة المناهج والمقررات

األستاذ محمود حوامدة
مدير مركز التعليم المستمر
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الشــؤون االكاديميـــة
)Academic Affairs(
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 )Academic Affairs( الشؤون االكاديمية

 )Faculties( 1  الكليات
1.1  كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

لمحة عن الكلية

تهــدف كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة بشــكل عــام  إلــى إعــداد كــوادر بشــرية مؤهلــة 
للعمــل فــي  الســوق المحلــي والعربــي والعالمــي فــي مجــاالت الحاســوب وتكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت وفــي تصميــم وبرمجــة مواقــع االنترنــت والوســائط المتعــددة والرســم الجرافيكــي 
ــي  ــاع التعليم ــي القط ــل ف ــارات للعم ــة مه ــاب الطلب ــك إكس ــاب وكذل ــة األلع ــم وبرمج وتصمي

والمختبــرات العلميــة والطبيــة، وتشــجيع البحــث العلمــي، باإلضافــة إلــى األمــور التاليــة:

بناء األنظمة المحوسبة و تطويرها و صيانتها.	§

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

إكســاب الطلبــة المهــارات والمعلومــات الالزمــة للعمــل بكفــاءة وفعاليــة فــي مجــال االتصــال 	§
ــا المعلومات. وتكنولوجي

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

ــة 	§ ــتجدات العلمي ــدث المس ــوء اح ــي ض ــوح ف ــم المفت ــام التعلي ــق نظ ــر وتطبي ــز ونش تعزي
والتكنولوجيــة.

ــة 	§ ــة المتعلق ــن والحماي ــات األم ــال تطبيق ــي مج ــة ف ــارات الالزم ــن المه ــاب الخريجي إكس
بالبيانــات واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات.

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

تغطيــة حاجــة المجتمــع الفلســطيني بالمختصيــن للعمــل فــي المجــالت العلميــة والعمليــة 	§
فــي القطــاع العــام والخــاص والتعليمــي.
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تقدم الكلية خمسة برامج دراسية على مستوى درجة البكالوريوس هي:

§	.)SIC( بكالوريوس أنظمة المعلومات الحاسوبية

§	.)TCI( بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 بكالوريوس علم الحاسوب/ تقنيات الويب.	§

 بكالوريوس العلوم	§

 بكالوريوس الرياضيات.	§

 وذلــك فــي مختلــف فــروع الجامعــة فــي الضفــة والقطــاع، و يــدرس الطالــب )122( ســاعة 
ــي  ــي ف ــي والرئيس ــص الفرع ــدة للتخص ــاعة معتم ــرد و)128( س ــص المنف ــي التخص ــدة ف معتم
كل مــن هــذه التخصصــات، علمــا أن احــدث البرامــج المعتمــدة فــي تلــك التخصصــات هــو )علــم 

ــي 2015/2016. ــام الدراس ــة الع ــع بداي ــد م ــد اعتم ــب( وق ــات الوي ــوب/ تقني الحاس

خريجو الكلية موزعين على التخصصات آلخر سنة

تخــرج الكليــة ســنويًا عــددًا مــن الطلبــة المؤهليــن للعمــل فــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص 
بقــدرات متنوعــة وبمواقــع وظيفيــة مختلفــة والجــدول التالــي يبيــن عــدد الخريجيــن لعــام 

ــص: ــس والتخص ــب الجن ــن حس 2014/2015 موزعي

جدول )1(: توزيع الخريجين للعام 2014/2015

العام الدراسي
عدد خريجي

تخصص أنظمة المعلومات 
الحاسوبية

عدد خريجي
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت
عدد 

الخريجين الكلي

2014/2015
أنثىذكرأنثىذكر

424
1121894776

الخطط المستقبلية

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

اإلســتراتيجية ورســالة الجامعــة مــا يلي:

فتح واستحداث تخصصات جديدة تابعة للكلية	§

تنظيم مسابقات علمية لطلبة الكلية	§

تنظيم معرض لمشاريع التخرج المميزة لطلبة الكلية	§
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عقد مؤتمرات وورش عمل حول احدث المستجدات العلمية	§

تعزيــز الشــراكة مــع المجتمــع المحلــي وقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن 	§
اجــل تفعيــل التدريــب الميدانــي لطلبــة الكليــة وخلــق فــرص عمــل للطلبــة الخريجيــن.

تطوير الشراكة مع المؤسسات األوروبية.	§

إبتعاث طلبة لتكملة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس.	§

أعضاء هيئة التدريس المتفرغين وغير المتفرغين

ــات  ــن تخصص ــر المتفرغي ــن وغي ــن متفرغي ــية م ــا التدريس ــاء هيئته ــن أعض ــة بي ــم الكلي تض
دقيقــة ومتنوعــة تتناســب مــع احتياجــات الكليــة موزعيــن علــى مختلــف فــروع ومراكــز الجامعــة 
وفيمــا يلــي جــدول )2( يظهــر أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس موزعيــن حســب الرتبــة األكاديميــة:

جدول )2(: توزيع أعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس/ الرتبة 
األكاديمية

العدد
المجموعمحاضرمدرسأستاذ مساعدأستاذ مشارك

أعضاء هيئة التدريس 
617342279المتفرغين

أعضاء هيئة التدريس غير 
11677296المتفرغين

73311124175المجموع

إضــــاءات

تقــدم كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة بالتنســيق والتعــاون مــع دوائــر الجامعــة ومراكزهــا 
ــد المجتمعــي وبأشــكال  ــك الصعي ــد األكاديمــي والعلمــي وكذل ــى الصعي ــة انجــازات عل المختلف
مختلفــة ســواء كانــت فــي مؤتمــرات داخليــة أو خارجيــة أو مســابقات عالميــة أو تعــاون أكاديمــي 
ودولــي مــع مؤسســات عالميــة وغيــر ذلــك، ومــن أهــم انجــازات الكليــة علــى هــذه األصعــدة هــي:

عقــد نــدوة فــي مقــر الجامعــة بمبنــى اإلدارة العامــة حــول احــدث برامــج وخدمــات 	§
التكنولوجيــا التــي تقدمهــا شــركة مايكروســوفت، حضرهــا الخبيــر الدولــي لمايكروســوفت 

)أ. وســيم عــواد( بتاريــخ 4/8/2015.

ــل 	§ ــوفت للتخي ــابقة كاس مايكروس ــوفت ومس ــة مايكروس ــة بأكاديمي ــة تعريفي ــد ورش عق
للعــام 2015 فــي اإلدارة العامــة/ البيــرة وفــي بعــض الفــروع بحضــور ممثلــة شــركة 
ــة  ــى أهمي ــرف فيهــا الحضــور عل ــو شــاهين(، تع ــا أب ــي فلســطين )أ. ريم مايكروســوفت ف
ــابقة  ــي مس ــاركة ف ــس المش ــك أس ــوفت وكذل ــة مايكروس ــع أكاديمي ــل م ــدوى التعام وج

كاس مايكروســوفت للتخيــل. 
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ــا المعلومــات واالتصــاالت فــي الجامعــة مــع 	§ توقيــع اتفاقيــة المثلــث فــي مركــز تكنولوجي
مركــز أبحــاث المثلــث بتاريــخ 20/5/2015 والتــي تتضمــن عمــل مشــاريع بحثيــة وكذلــك 

زيــارات بحثيــة ذو طابــع تطويــري فــي تكنولوجيــا المعلومــات والعلــوم التطبيقيــة.

عقــد دورة تدريبيــة فــي تطبيقــات الهاتــف المحمــول الخاصــة بمايكروســوفت فــي جامعــة 	§
ــية  ــة التدريس ــن الهيئ ــاء م ــخ 25/12/2014 ألعض ــال بتاري ــي اإلرس ــة ف ــدس المفتوح الق
ــتخدام  ــن اس ــا ع ــا مكثف ــاركون تدريب ــا المش ــى فيه ــروع، تلق ــي الف ــرات ف ــي المختب وفني
 Windows( التشــغيل  لنظــام  خلويــة  تطبيقــات  إنتــاج  فــي  مايكروســوفت  برمجيــات 

.)Phone

ــة 	§ ــرات محلي ــي مؤتم ــاث ف ــر )8( أبح ــن بنش ــهامات الباحثي ــت إس ــث فكان ــال البح ــي مج ف
وعالميــة و)7( أبحــاث فــي مجــالت علميــة محكمــة مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس فــي 

ــة. الكلي

ــة 	§ ــر فضائي ــز عــدد مــن المقــررات الدراســية  لبثهــا عب ــى تجهي ــة بالعمــل عل قامــت الكلي
ــماء  ــة باس ــي قائم ــا يل ــوح. وفيم ــم المفت ــز التعل ــع مرك ــيق م ــة بالتنس ــدس التعليمي الق
ــة  ــة واســماء اعضــاء هيئ ــر الفضائي ــى تجهيزهــا لتبــث عب ــم العمــل عل ــي يت المقــررات الت

ــررات. ــك المق ــة لتل ــادة الفضائي ــرات م ــز محاض ــن بتجهي ــس المكلفي التدري

جدول )3(: أسماء المقررات وأعضاء هيئة التدريس

عضو هيئة التدريس المكلفالمقررالرقم
د. رياض زيدانتفاضل وتكامل)1(  )1100(1
أ.جمال حمدانمعالجة البيانات )1187(2
أ.كامل سليماالحصاء التطبيقي )1204(3
أ.طروب سعدبرمجة )1( )1291(4
أ.موسى ابو شرارتحليل االنظمة وتصميمها )1380(5

الســنوات  حســب  التطبيقيــة  والعلــوم  التكنولوجيــا  كليــة  خريجــو   :)4( جــدول 
لتخصصــات وا

العام الدراسي
عدد خريجي

تخصص أنظمة 
المعلومات الحاسوبية

عدد خريجي
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت
عدد الخريجين

123---123العام الدراسي 1996/1997

97---97العام الدراسي 1997/1998

116---116العام الدراسي 1998/1999

171---171العام الدراسي 1999/2000
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174---174العام الدراسي 2000/2001

170---170العام الدراسي 2001/2002

172---172العام الدراسي 2002/2003

198---198العام الدراسي 2003/2004

244---244العام الدراسي 2004/2005

252---252العام الدراسي 2005/2006

239---239العام الدراسي 2006/2007

22653279العام الدراسي 2007/2008

22048268العام الدراسي 2008/2009

24297339العام الدراسي 2009/2010

252102354العام الدراسي 2010/2011

253113366العام الدراسي 2011/2012

238129367العام الدراسي 2012/2013

245116129العام الدراسي 2013/2014

301123424العام الدراسي 2014/2015

39335424475المجموع

المنح والبعثات الدراسية والتدريبية
تعمــل الكليــة وبشــكل متواصــل علــى بنــاء وتطــور كوادرهــا فــي المجــاالت العلميــة اإلنســانية 
ــات  ــي جامع ــا ف ــات العلي ــال الدراس ــس إلكم ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــدد م ــاث ع ــم ابتع ــث ت حي

ــة وهــم:  ــة وأجنبي عربي

جدول رقم )5(: أعضاء هيئة التدريس المبتعثين

الدولةوصف الدراسةاسم عضو هيئة التدريس المبتعث
ماليزياالدكتوراهمحمد أبو عمر
ماليزياالدكتوراهامجد محفوظ
ماليزياالدكتوراهثابت عزازمة

مشاركات أعضاء هيئة التدريس في الندوات/ المؤتمرات

يشــارك أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة فــي كل عــام فــي مؤتمــرات ونــدوات علميــة وعالميــة 
تناقــش أهــم المســتجدات العلمية،  
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يظهــر الجــدول التالــي أهــم مشــاركات الكليــة فــي مؤتمــرات ونــدوات علميــة وعالميــة قــام بهــا 
عميــد الكليــة وأعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا:

جدول رقم )6(: مشاركات أعضاء هيئة التدريس في الندوات والمؤتمرات

عدد اسم الباحثالرقم
تاريخ ومكان اسم المؤتمرعنوان المشاركةالمؤتمرات

المؤتمر

د. م. يوسف 1.
5أبو زر

Advanced Discovery of e-Learning 
Materials Based on Thesaurus, 

Accepted on International Confer-
ence on Web & Open Access to 

Learning )IEEE ICWOAL’14(

 Canadian university of
 ,Dubai

30 Oct.,2014
Dubai )2014(

, The Development of Virtual 
Laboratory Using SEMMLABS in 

Al-Quds Open University, Accept-
ed on International Conference on 
Web & Open Access to Learning 

)IEEE ICWOAL’14(

Canadian university of 
Dubai, 

30 Oct.,2014
Dubai )2014(

4أ. طروب سعد2.

 Geospatial Data Mining: New
Techniques and models

 Geospatial of Middle
 East and North Africa

Conference
األردن- عمان، -23

27- آذار 2014.

المخاطر الصحية الناتجة عن فرط 
تعرض األطفال لموجات نظم 

االتصاالت واألجهزة الذكية وطرق 
التعامل اآلمن معه

مؤتمر “تأثير األجهزة الذكية 
على نشأة الطفل” 

23/5/2015
رام اهلل- فندق 
البست ايسترن

المؤتمرات

https://edas.info/index.php?c=17369
https://edas.info/index.php?c=17369
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تعقــد الكليــة فــي كل عــام مؤتمــرات محليــة فــي مواضيــع تقنيــة مســتجدة، وكيفيــة اســتخدامها 
فــي خدمــة المجتمــع فــي المجــاالت الصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة.

من أهم انجازات الكلية في هذا المجال للعام 2014/2015

ــوان 	§ ــوح فــي فــرع جامعــة القــدس المفتوحــة فــي غــزة بعن ــوم التكنولوجــي المفت ــم الي تنظي
ــروع  ــري الف ــور مدي ــخ 15/4/2015 بحض ــتقبلية( بتاري ــاق المس ــة واألف ــا الحديث )التكنولوجي
بالقطــاع وممثليــن مــن المؤسســات والجمعيــات المدنيــة وبحضــور عــدد كبيــر مــن الطلبــة, 

ــة. ــة واإلداري ــة األكاديمي ــاء الهيئ وأعض

أهم األبحاث

تولــي الكليــة أعضــاء هيئــة التدريــس اهتمامــًا كبيــرًا بالبحــث العلمــي وتشــجعه فــي المجاالت 
المختلفــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، والجــدول )5( يلخــص أهــم انجــازات الكليــة 
البحثيــة ويبيــن أســماء أعضــاء هيئــة التدريــس وعــدد األبحــاث التــي نشــروها فــي مجــالت 

محكمــة: 

جدول )7(: عدد األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس

عدد األبحاث اسم الباحث

4 د. م يوسف أبو زر

2 د. وليد السلعوس
1 د. محمد ذويب
1 أ. جهاد حماد

المسؤولية المجتمعية

تشــارك الكليــة فــي كل عــام المجتمــع المحلــي بانشــطة ومناســبات مختلفــة وتعمــل علــى توثيــق 
العالقــة بكافــة فئــات المجتمــع وفــي هــذا االطــار كان للكليــة شــرف الحضــور والمشــاركة فــي: 

يوم بحثي	§

تــم تنظيــم يــوم بحثــي بالتنســيق مــع كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية فــي الجامعــة 
بعنــوان )توظيــف التكنولوجيــا لخدمــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة( بتاريــخ 11/5/2015, وذلــك 
بالتعــاون مــع منظمــة التأهيــل الدولــي – اإلقليــم العربــي, برعايــة مــن رئيــس الجامعــة أ. 
ــراء  ــم ومناقشــة احــدث الدراســات مــن خب ــوم تقدي د. يونــس عمــرو, وتــم خــالل هــذا الي
وباحثيــن عــن كيفيــة اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة لمســاعدة ذوي اإلعاقــة فــي ممارســة 

حياتهــم االعتياديــة.

البحث العلمي والمنشورات

قائمة المجالت: 	§



التقــرير الســنوي
ANNUAL REPORT2015

45

 Journal of Al-Quds Open( بــدأت الكليــة بإصــدار مجلــة باللغــة االنجليزيــة بعنــوان
University for Applied Science and Technology( يتــاح فيهــا النشــر للعديــد مــن 
ــة  ــوم الحاســوب، هندس ــا، عل ــل: التكنولوجي ــة مث ــة والعلمي التخصصــات التكنولوجي
ــوم  ــة، وعل ــة، الصح ــوم األرض، الزراع ــاء، عل ــات، الكيمي ــاء، الرياضي ــوب، الفيزي الحاس

األرض.

والمناقشــة 	§ والتحكيــم  وخارجهــا  الجامعــة  داخــل  والمؤلفــات  الكتــب  قائمــة 
الرســائل: واإلشــراف علــى 

ــم  ــط التعل ــة وبنم ــة العربي ــات باللغ ــن المؤلف ــد م ــر العدي ــي توفي ــة ف ــهم الكلي تس
ــك  ــم المؤلفــات والمشــاركة فــي ذل ــر وتحكي ــوح، كمــا تســهم فــي تأليــف وتطوي المفت

ــن. ــات الوط ــي جامع ــي والعالم ــم العرب ــتوى العال ــى مس ــي وعل ــتوى المحل ــى مس عل

وتعمل الكلية حاليًا على تأليف الكتب التالية:

مهارات التواصل في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)1150(.	§

تراسل البيانات بالشبكات )1486(.	§

اتصاالت )1( )1264(.	§

اتصاالت )2( )1370(.	§

أنظمة التشغيل )1385(.	§

الذكاء االصطناعي واألنظمة الخبيرة )1484(.	§

تتمثل إنجازات الجامعة للعام 2015/2014 في هذا المجال بما يلي:

ــات 	§ ــة المعلوم ــص أنظم ــا( لتخص ــات وأمنه ــة المعلوم ــط أنظم ــاب )ضب ــف كت تألي
ــة )د. م. يوســف أبــو  ــد الكلي الحاســوبية )جامعــة القــدس المفتوحــة( مــن قبــل عمي

زر(، ود. رشــيد الجيوشــي. 

ــات 	§ ــة المعلوم ــص أنظم ــا( لتخص ــات وأمنه ــة المعلوم ــط أنظم ــاب )ضب ــم كت تحكي
ــب(. ــد ذوي ــل )د. محم ــن قب ــة( م ــدس المفتوح ــة الق ــوبية )جامع الحاس

ــي 	§ ــا تاج ــة ديم ــتير للطالب ــالة الماجس ــة رس ــي مناقش ــو زر ف ــف أب ــارك د. م. يوس ش
ــت.  ــة بيرزي ــن جامع ــة م ــبة علمي ــص حوس تخص

ــب ســامي قاســم 	§ ــي مناقشــة رســالة الماجســتير للطال ــو زر ف شــارك د. م. يوســف أب
ــم الحاســوب مــن جامعــة القــدس.  تخصــص عل
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األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة بطريقة المراجع  

ــل أعضــاء  ــي المجــالت المحكمــة مــن قب ــال لألبحــاث المنشــورة ف ــي تفصي ــن الجــدول التال يبي
ــة: ــي الكلي ــة التدريــس ف هيئ

جدول )8(: تفصيالت لألبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس

تاريخ ومكان النشر جهة النشر عنوان البحث عدد 
األبحاث اسم الباحث الرقم

 Walter de Gruyter
 GmbH Publisher,

2014 Sweden
 The Journal of Intelligent

,)Systems )JISYS

 Toward an Intelligent“
 e-Learning System using
 Document Classification

”Techniques

5 د. م. يوسف 
أبو زر 1

Hong Kong
2015

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

 )Media )IJEETDM
Vol. 1, No. 3), 2015, pp: 133-

141

 THE DEVELOPMENT OF
 VIRTUAL LABORATORY
USING SEMMLABS IN AL-
QUDS OPEN UNIVERSITY

20/5/2015 International Journal of Com-
puter Security

 Adaptive Minimum Bit Error
 Rate Beam forming  Assisted
  Detection for QAM Pre-FFT

OFDM Communication
2 د.وليد 

السلعوس 2

March 2015 ,IJCSNS), VOL.15 No.3)

 Comparative Study between
 Various Sorting Algorithms,
International Journal of Com-
 puter Science and Network

Security

1 أ. جهاد حماد 3

2.1  كلية التنمية االجتماعية واألسرية 

لمحة عن الكلية

 األهــداف، الشــهادات التــي تمنحهــا الكليــة تاسســت كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية 	§
فــي العــام 1991 كأول كليــة متخصصــة فــي هــذا الموضــوع بيــن الجامعــات الفلســطينية. 
ــن  ــم م ــرية لديه ــة واألس ــة االجتماعي ــي التنمي ــن ف ــداد اختصاصي ــى اع ــة عل ــل الكلي تعم
القــدرة والكفايــة مــا يؤهلهــم للمنافســة فــي ســوق العمــل، وقــادرون علــى احــداث التغييــر 
ــا  ــا ومهني ــى إعــداد الطــالب نظري ــه،  كمــا تهــدف إل ــي فــي المجتمــع والنهــوض ب االيجاب
وباالنســجام مــع مجموعــة القيــم واألخالقيــات العليــا التــي توجــه وتضبــط الســلوك المهنــي 

أثنــاء مزاولتهــم للمهنــة.

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

ــة  ــيس الجامع ــة تأس ــن بداي ــرية م ــة واالس ــة االجتماعي ــة التنمي ــن كلي ــن م ــدد الخريجي ــغ ع بل
ــور  ــن الذك ــم م ــة )6089( منه ــج وخريج ــي )1144( )12108( خري ــل الثان ــة الفص ــى نهاي وحت

ــاث. ــن االن و)6019( م
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الخطط المستقبلية

ــا  ــا بم ــة فيه ــات األكاديمي ــدد التخصص ــادة ع ــرية لزي ــة واألس ــة االجتماعي ــة التنمي ــعى كلي تس
يتــالءم وحاجــات المجتمــع الفلســطيني والمتغيــرات فيــه، ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف عملــت 
الكليــة إلــى افتتــاح أقســام جديــدة، تتيــح للطالــب توســيع دائــرة اختيــاره بمــا يلبــي طموحاتــه 

األكاديميــة.

وتســعى الكليــة ضمــن برامجهــا المســتقبلية ايضــًا إلــى اعتمــاد تخصــص جديــد يمنــح درجــة 
البكالوريــوس وهــو تخصــص "النــوع االجتماعــي وقضايــا التنميــة"  كمــا تــم التقــدم إلــى الهيئــة 
ــن  ــوان "أم ــتير بعن ــة الماجس ــح درج ــر يمن ــص آخ ــاد تخص ــودة إلعتم ــاد والج ــة لالعتم الوطني

وحمايــة األســرة".

جدول )9(: توزيع أعضاء الهيئة التدريسية

اعضاء هيئة التدريس / الرتبة 
االكاديمية

العدد
المجموعمحاضرمدرساستاذ مساعداستاذ مشاركاستاذ

اعضاء هيئة التدريس 
1412251153المتفرغين

اعضاء هيئة التدريس غير 
211976199المتفرغين

353110112152المجموع

إضاءات

ــة الطفــل" 	§ ــل تخصصــي "رعاي ــر وتفعي ــة الخاصــة واعــادة تطوي اســتحداث تخصــص التربي
ــي  ــوع االجتماع ــص "الن ــاد تخص ــى اعتم ــل عل ــري العم ــي"،  ويج ــع المحل ــة المجتم و "تنمي

ــة". ــا التنمي وقضاي

إعــداد مرجعيــات وأدلــة التدريــب الميدانــي فــي الخدمــة االجتماعيــة ألربعــة مســاقات بعــد 	§
مناقشــتها مــع اكاديميــن ومهنييــن علــى المســتوى المحلــي والعربــي، وذلــك ضمن مشــروع 

تحســين وتوحيــد منهجيــة التدريــب الميدانــي الممــول مــن مؤسســة االميديســت.

عقــد اتفاقيــة تعــاون أكاديمــي مــع كليــة غرناطة/الجليــل، حيــث بلــغ عــدد الملتحقيــن فــي 	§
تخصــص الخدمــة االجتماعيــة مــن طلبــة فلســطينيي الداخــل)220( طالبــًا وطالبــة.

تعميــق التواصــل مــع مؤسســات الرعايــة والخدمــة االجتماعيــة وبنــاء اتفاقيــات مهنيــة معهــا 	§
لتســهيل تدريــب الطــالب، حيــث بلــغ عــدد االتفاقيــات )13( اتفاقيــة.

الكليــة األربــع، وعمــل مراجعــة لهــا لتســتجيب 	§ تطويــر وتحديــث خطــط تخصصــات 
العمــل. ســوق  ومتطلبــات 

نظمــت كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية منــذ العــام 2008 وحتــى االن تســعة مؤتمــرات 	§
علميــة فــي موضوعــات مختلفــة فــي العلــوم االجتماعيــة والنفســية علــى المســتويين المحلي 

والعربــي، شــارك فيهــا عشــرات الباحثيــن مــن مختلــف االقطــار العربيــة.
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ــالت 	§ ــي مج ــورًا ف ــًا منش ــه )35( بحث ــا مجموع ــة م ــي الكلي ــس ف ــة التدري ــاء هيئ ــج أعض أنت
ــة. ــة محكم علمي

خريجو العام الدراسي 2014/2015

بلــغ عــدد الخرجيــن للعــام الدراســي 2014/2015 )845( خريجــا موزعيــن علــى تخصصيــن مــن 
التخصصــات التــي تطرحهــا الكليــة همــا تخصــص الخدمــة االجتماعيــة حيــث بلــغ عــدد الخريجين 
فــي هــذا التخصــص )744( خريجــا فــي حيــن بلــغ  عــدد الخريجيــن مــن تخصــص تنميــة المجتمــع 

ــي)94( خريجًا. المحل

االعتمادات الدولية:

حصلت الكلية على االعتمادات الدولية االتية :

الحصــول علــى اعتــراف مجلــس االعتمــاد اإلســرائيلي لمنــح خريجــي تخصــص الخدمــة 	§
االجتماعيــة مــن حملــة الهويــة اإلســرائيلية شــهادة مزاولــة المهنــة التــي تتيــح لهــم العمــل 

ــاه االجتماعــي اإلســرائيلية. ــي وزارة الرف ف

ــاد 	§ ــة التح ــي التابع ــل االجتماع ــام العم ــات واقس ــة كلي ــي جمعي ــوا ف ــة عض ــت الكلي أصبح
الجامعــات العربيــة.

العضويات

الحصــول علــى عضويــة جمعيــة التأهيــل الدولــي واختيــار الكليــة كســكرتير وطنــي للجمعيــة 	§
فــي فلســطين، وهــي احــدى منظمــات االمــم المتحــدة التــي تهتــم باألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

الجوائز التي حصلت عليها الكلية

ــاد  ــي التح ــس العرب ــا المجل ــي نظمه ــة الت ــة الطالبي ــات االبداعي ــي الملتقي ــة ف ــدت الكلي حص
ــز. ــالث جوائ ــى ث ــة عل ــات العربي الجامع

جدول )10(: الجوائز التي حصلت عليها الكلية

الرقم
الملتقى 
الطالبي 
اإلبداعي

تاريخ االنعقادمكان االنعقادعنوان الملتقى
المرتبة التي 
حصلت عليها 

الجامعة

اسم الطالب 
الحاصل على 

الجائزة

اسم المشرف 
على الورقة 

العلمية

محور 
عنوان البحثالبحث

السادس 1
عشر

جسر الفجوة 
بين مخرجات 

التعليم 
واحتياجات 
سوق العمل

 جامعة طنطا
/ جمهورية 
مصر العربية

07-
11/09/2014

المرتبة 
األولى

مها كمال 
ناصر

د. حسني 
عوض/ فرع 

طولكرم
******

تقييم دور جامعة 
القدس المفتوحة 

في متابعة خريجيها 
وجسر الفجوة 
بين مخرجاتها 

واحتياجات سوق 
العمل من وجهة 
نظر الخريجين 

أنفسهم
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المنح والبعثات الدراسية والبحثية والتدريبية التي حصل عليها اعضاء هيئة التدريس. 

عملــت الكليــة علــى تطويــر اعضــاء هيئــة التدريــس ورفــع كفاياتهــم مــن خــالل االبتعــاث، حيــث 
بلــغ عــدد اعضــاء هيئــة التدريــس المبتعثيــن للحصــول علــى درجــة الدكتــوراة )8( اعضــاء هيئــة 
ــر  ــى تطوي ــة عل ــت الكلي ــا عمل ــس، كم ــة تدري ــو هيئ ــتير )18( عض ــة الماجس ــس، ولدرج تدري
ــام  ــن ع ــتمرت م ــي اس ــات الت ــر الكفاي ــالل دورة تطوي ــن خ ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض كفاي
2006 وحتــى عــام 2009 التحــق بهــا )30( مــن اعضــاء هيئــة التدريــس اجتــازوا مــن خاللهــا )12( 

مقــررًا متخصصــًا فــي الخدمــة االجتماعيــة. 

مشاركة اعضاء هيئة التدريس في الندوات/ المؤتمرات

ــرات  ــن المؤتم ــد م ــي العدي ــرة ف ــة األخي ــوام األربع ــالل االع ــس خ ــة التدري ــاء هيئ ــارك اعض ش
ــة. ــة واالقليمي ــة والعربي المحلي

جدول )11(: مشاركات أعضاء هيئة التدريس

عضو هيئة 
العام الدراسياسم المؤتمرعنوان البحثالتدريس

الصعوبات التي واجهت المتطوعين د. مسعود حجو
اثناء الحرب األخيرة على غزة

الخدمة االجتماعية واستشراف 
المستقبل في ظل التغييرات 

المعاصرة
2014/2015

العمل الوطني في غزة بين بناء أ. أشرف أبوندا
الهوية الفلسطينية و االنقسام

المكانة الجيو - ستراتيجية 
2014/2015والسياسية لقطاع غزة

تطلعات مستقبلية لرعاية األطفال د. عاطف العسولى
المحرومين من الرعاية األسرية 

يوم دراسى عن “ حماية الطفل 
2014/2015الحاضر والمستقبل “

يوم دراسى عن “ االدمان على اآلثار االجتماعية للترامال على المجتمعد. عاطف العسولى
2014/2015الترامادول “

الضغوطات النفسية واالجتماعية التي  أ. سوسن مبارك
تعانيها زوجات الشهداء

الخدمة االجتماعية في فلسطين- 
2014/2015المعيقات والتحديات

أ. زردة شبيطة
)دور التعليم االلكتروني في تحسين 

جودة تعليم الخدمة االجتماعية( 
جامعة القدس المفتوحة نموذجا

المؤتمر العربي الدولي الخامس 
2014/2015لضمان جودة التعليم العالي

أ. زردة شبيطة
الدور الوقائي لكلية التنمية االجتماعية 
واألسرية في التعامل مع ظاهرة عمالة 

األطفال في المجتمع الفلسطيني

المؤتمر البحثي  لمحافظة 
قلقيلية بالتعاون مع الحركة 
العالمية للدفاع عن االطفال.

2014/2015

أ. نبهان عمر
دور المدرسة كمؤسسة تربوية في 
تعميق االنتماء االجتماعي للطلبة 

الفلسطينيين في قطاع غزة
2014/2015صدق االنتماء في صالحية البناء

مشكالت خريجي الخدمة االجتماعية أ. نبهان عمر
في فلسطين وسبل مواجهتها

الخدمة االجتماعية واستشراف 
المستقبل في ظل المتغيرات 

المعاصرة.
2014/2015
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عضو هيئة 
العام الدراسياسم المؤتمرعنوان البحثالتدريس

د. بهاء السرطاوي
الوسائل التكنولوجية المستخدمة 
عربيًا وعالميًا في خدمة االشخاص 

ذوي اإلعاقة.
يوم بحثي توظيف التكنولوجيا 
2014/2015لخدمة االشخاص ذوي االعاقة

د.عماد اشتية 
د.اياد ابوبكر 

خدمات الرعاية االجتماعية كما يدركها 
المسنين وعالقتها بالرضا عن الحياة 

لديهم كمؤشر للحماية االجتماعية
التدخل المبكر واثره على الحماية 

2014/2015االجتماعية في الوطن العربي

المؤتمرات

نظمت الكلية عددًا من المؤتمرات العلمية على المستويين المحلي والعربي، ومنها:

ــد هــذا المؤتمــر 	§ ــث عق ــل"، حي ــى نشــأة الطف ــة عل ــر األجهــزة الذكي ــوان "تأثي مؤتمــرًا بعن
بتاريــخ 23/3/2015، قدمــت فيــه اثنتــا عشــرة ورقــة علميــة تناولــت فيهــا التأثيــرات 

االجتماعيــة والنفســية والصحيــة الســتخدام االجهــزة الذكيــة علــى االطفــال.  

البحث العلمي والمنشورات

جدول )12(: األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة 

اسم عضو هيئة 
سنة النشرمكان النشرعنوان البحثالتدريس

قبوله للنشرجامعة فلسطين  غزةالتوافق مع الحياة الجامعيةد. مسعود حجو

د. عاطف العسولى
دور المؤسسات االجتماعية فى التدخل 

المبكر لحماية النساء المعنفات 
“دراسة ميدانية على عينة من نساء 
بين األمان للرعاية االجتماعية بغزة“

مجلة كليات وأقسام 
العمل االجتماعى 

العربى
الثانى
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أ. نظمية حجازي
“تصور مقترح من منظور خدمة 

الجماعة لعالج ظاهرة العنف المدرسي 
في المدارس الفلسطينية“

مجلة الطفولة 
22والتنمية

أ. نظمية حجازي

“مدى تحقيق معايير الجودة الشاملة 
في التعليم وأثرها بتحقيق التنمية 

البشرية المستدامة من وجهة نظر 
المشرفين التربويين في المدارس 

الحكومية بالمحافظات الشمالية في 
فلسطين”

مجلة جامعة جرش 
للبحوث والدراسات

مجلد16
العدد 1

التاثيرات االجتماعية والنفسية لاللعاب أ. سوسن مبارك
االلكترونية على اطفال اليوم.

التاثيرات االجتماعية 
والنفسية لاللعاب 

االلكترونية على 
اطفال اليوم

الخامس

اتجاهات طلبة جامعة القدس أ. خليل عبد الرازق
المفتوحة نحو العمل التطوعي

مجلة البحوث 
والدراسات اإلنسانية 

الفلسطينية
الرابع والعشرون

واقع الخدمات االجتماعية المقدمة من أ.  نزار المخ
تحت النشرمجلة جامعة فلسطينمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى

أ.  نزار المخ
دراسة تقويمية للدور االجتماعي 

لجمعية الهالل االحمر الفلسطيني 
لتأهيل المعاقين بمدينة غزة

مجلة بيرسا للدراسات 
االنسانية والتربوية

الرابع والعشرون
اكتوبر 2015

د. بهاء سرطاوي
مدى مالئمة المدارس الحكومية 

والخاصة لدمج الطالب ذوي االعاقة 
في إمارة ابوظبي.

مجلة التربية الخاصة 
والتأهيل

المجلد )2(
العدد )6(

يناير 2015

الشعبونية ماهيتها ووظيفتها د. عماد اشتية
االجتماعية

مجلة مركز تطوير 
االداء الجامعية

العدد التاسع يوليو 
2015

مجلة تطوير االداء واقع حق الطفل في النماء والتعليمد. عماد اشتية
االكاديمي

تم قبوله للنشر في 
العدد القادم لمجلة 

تطوير االداء االكاديمي

د.  محيي الدين 
حرارة

االوضاع المعيشية لألسر الفلسطينية 
بمراكز االيواء في وكالة الغوث بعد 

العدوان االسرائيلي على غزة 2014 – 
بحث مشترك مع د. عاطف العسولي.

بحث تحت النشر

3.1  كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

لمحة عن الكلية
تســعى كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة مــن خــالل تخصصاتهــا األكاديميــة إلــى بنــاء خلفيــة 
واســعة ومتوازنــة ومتكاملــة مــن المعــارف والمهــارات اإلداريــة للخريجيــن للمســاهمة فــي تنميــة 
ــدرات  ــم ق ــى دع ــز عل ــم التركي ــات، ويت ــي المؤسس ــة ف ــة واالقتصادي ــة والمالي ــدرات اإلداري الق
ــة.  ــة والكمي ــم التحليلي ــم قدراته ــوب، ودع ــتخدامات الحاس ــال اس ــي مج ــم ف ــة ومهاراته الطلب
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ــة  ــة التــي تتطلبهــا الممارســات اإلداريــة والمالي وتحــرص الكليــة علــى ترســيخ  القيــم األخالقي
ــة.  ــات العلمية والعملي ــي التطبيق ــة ف واالقتصادي

األهداف العامة لكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

تنبثــق أهــداف كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة مــن فلســفة الجامعــة التــي تركــز علــى تنميــة 
مهــارات وقــدرات الطلبــة، وهــذه األهــداف هــي:

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

واالجتماعيــة المختلفــة.

تطويــر وتحســين مهــارات الطلبــة فــي مجــال تحليــل وتفســير الظواهــر فــي بيئــة األعمــال، 	§
ــن  ــع بي ــن الجم ــم م ــا يمكنه ــرات مم ــن المتغي ــط بي ــة، والرب ــات اإلداري ــم المعلوم ونظ

ــل. ــى التحلي ــدرة عل ــة والق المعرف

التعــرف علــى العالقــات والتأثيــرات المتبادلــة بيــن البيئــة المحليــة والدوليــة فــي المجــاالت 	§
اإلداريــة والتســويقية والمحاســبية والماليــة المختلفــة.

ــة 	§ ــة صناع ــيد عملي ــن ترش ــم م ــي تمكنه ــة الت ــة والمالي ــارات اإلداري ــر المه ــاء وتطوي بن
ــة  ــة واالجتماعي ــات اإلقتصادي ــي القطاع ــة ف ــة المختلف ــرارات ضمــن المســتويات اإلداري الق

ــة.  المختلف

الدرجات التي تمنحها الكلية

تمنح كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية درجة البكالوريوس في ستة تخصصات هي:
تخصص إدارة األعمال	§

تخصص اإلدارة الصحية	§

تخصص المحاسبة	§

تخصص العلوم المالية والمصرفية	§

تخصص التسويق	§

تخصص االقتصاد	§

عدد الخريجين من الكلية لغاية العام األكاديمي 2015/2014
ــل  ــة الفص ــأتها لغاي ــذ نش ــة من ــة واالقتصادي ــوم اإلداري ــة العل ــي كلي ــن ف ــدد الخريجي ــغ ع بل

الدراســي الثانــي للعــام األكاديمــي 2015/2014 كمــا يأتــي:

§ تخصص اإلدارة والريادة: 8394 ) ذكور: 5969 وإناث: 2425 (.	

§ علوم إدارية واقتصادية: 11898 ) ذكور: 11898 و إناث: 6119(.	
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الخطط المستقبلية
هنــاك توجــه لفتــح تخصصــات جديــدة فــي الكليــة تالمــس احتياجــات المجتمــع واحتياجــات 	§

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

ــة تالمــس احتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني، 	§ مواءمــة مقــررات الجامعــة بجوانــب عملي
حيــث ســيتم انجــاز مجموعــة مــن الجوانــب العمليــة للمقــررات خــالل الفتــرة القريبــة القادمــة.

إستكمال عملية تطوير بعض المقررات الدراسية لتخصصات الكلية المختلفة.	§

فتح برنامج الماجستير في اإلدارة العامة بالتعاون مع جامعة اإلستقالل.	§

جدول )13(: توزيع أعضاء هيئة التدريس

اعضاء هيئة التدريس / الرتبة 
االكاديمية

العدد

استاذ استاذ
مشارك

استاذ 
المجموعمحاضرمدرسمساعد

11132231784اعضاء هيئة التدريس المتفرغين.
أعضاء هيئة التدريس غير 

01422145262المتفرغين.

اضاءات

تأليف وطباعة )9( مقررات جديدة )7( منها لتخصص اإلدارة الصحية.	§

تحويل كافة مقررات الكلية لمقررات الكترونية على البوابة األكاديمية للجامعة.	§

تطويــر الــكادر األكاديمــي فــي الكليــة بحصــول )4( أعضــاء هيئــة تدريــس علــى لقــب دكتــور، 	§
وواحــد علــى لقــب االســتاذيه، وعضويــن علــى لقب أســتاذ مشــارك.

ــوث 	§ ــة بح ــع لمجل ــة كمراج ــهادة عالمي ــى ش ــة عل ــي الكلي ــس ف ــة تدري ــو هيئ ــول عض حص
وهــي » الجمعيــة األمريكيــة للمحاســبين« التــي تمنــح شــهادة )CPA( علــى مســتوى 
العالــم، وحصــول عضــو آخــر علــى شــهادة عضويــة المجمــع الدولــي للمحاســبين القانونيــن 

ــة. ــة الدولي ــو غزال ــالل أب ــة ط لمجموع

إفــراد مجلــة خاصــة للكليــة بعنــوان “ مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة لألبحــاث والدراســات 	§
اإلداريــة واالقتصاديــة” وصــدور العــدد األول منهــا.

تشــجيع البحــث العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس وقيامهــم بعــدد ال بــأس بــه مــن البحــوث 	§
فــي مواضيــع اداريــة واقتصاديــة وماليــة وتســويقية محكمــة.

تشــجيع البحــث العلمــي للطلبــة بتشــجيع إجــراء مشــاريع التخــرج المميــزة للطلبــة وإشــراكها 	§
بالجوائــز المحليــة والعالميــة مثــل جائــزة شــتريت بالتعــاون مــع جامعــة فلســطين األهليــة، 

وجائــزة األبــداع والتميــز وجائــزة الملتقــى العربــي لألبــداع والتميــز.
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المشــاركة بإنجــاز واعتمــاد الدبلــوم المهنــي المتخصــص فــي المهــارات اإلداريــة فــي 	§
ــوزراء  ــس ال ــة لمجل ــة العام ــي األمان ــوم لموظف ــد دبل ــطيني، وعق ــي الفلس ــاع الحكوم القط

ــرى. ــوزارات األخ ــض ال ــطيني وبع الفلس

ــروع 	§ ــف الف ــي مختل ــة ف ــة هام ــع إداري ــي مواضي ــورش ف ــدوات وال ــن الن ــة م ــد مجموع عق
تالمــس قضايــا واهتمامــات مجتمعيــة مختلفــة.

جدول )14(: توزيع أعداد الخريجين

إحصائية بأعداد خريجي كلية العلوم اإلدارية واإلقتصادية للعام الدراسي 2015/2014

عدد الخريجينالتخصصالرقم
1496إدارة األعمال1.     

104اإلقتصاد2.     

725المحاسبة3.     

426المالية4.     

132التسويق5.     

140اإلدارة الصحية6.     

2اإلدارة والريادة7.     

3025                المجموع
 

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

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

د. سهيل أبو مياله: تم ابتعاثه للحصول على الدكتوراة من األكاديمية العربية للعلوم 	 
المالية والمصرفية – األردن.

المؤتمرات:

"تنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي الفلسطيني/ واقع وتطلعات"

تاريخ عقد المؤتمر: 

ـــدس  ـــة الق ـــي جامع ـــة ف ـــة واالقتصادي ـــوم اإلداري ـــة العل ـــل كلي ـــن قب ـــر م ـــذا المؤتم ـــد ه ـــم عق ت
ـــي 2015/6/10. ـــة ف المفتوح
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غايات المؤتمر وأهدافه

ــة 	§ ــطيني ودور الحكوم ــي الفلس ــاع الصح ــي القط ــرية ف ــوارد البش ــع الم ــى واق ــرف عل التع
والجامعــات فــي تطويرهــا.

تطوير جودة حياة العمل للعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني.	§
ــاع 	§ ــي القط ــرية ف ــوارد البش ــة الم ــط وتنمي ــي التخطي ــة ف ــات الحديث ــن االتجاه ــادة م اإلف

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

الصحــي الفلســطيني .
ــي اإلدارة 	§ ــوادر ف ــاءة الك ــع كف ــب ورف ــي تدري ــة ف ــة والعالمي ــارب العربي ــن التج ــادة م اإلف

الصحيــة الفلســطينية.

محاور المؤتمر

المحاضرات 

واقع القطاع الصحي في فلسطين.	§
القطاع الصحي في فلسطين: تحديات وتطلعات.	§
قراءة في المرصد الفلسطيني للموارد البشرية في القطاع الصحي.	§
االلتزامات الوطنية نحو الموارد البشرية الصحية في فلسطين.	§

المحاور الرئيسة

المحـــور األول: المـــوارد البشـــرية فـــي القطـــاع الصحـــي الفلســـطيني: واقـــع وآفـــاق التنميـــة 
والتطويـــر.

المحـــور الثانـــي: نظـــم المعلومـــات والتشـــبيك ودورهـــا فـــي تنميـــة المـــوارد البشـــرية فـــي 
القطـــاع الصحـــي الفلســـطيني.

اهم االبحاث

األبحاث العلمية المنشورة

ــن 	§ ــوة م ــد تالل ــور محم ــه و الدكت ــدة ين ــث فيرنن ــع الباح ــارك م ــي مش ــم نشــر بحــث علم ت
 Factors determining and :جامعــة برشــلونة االســبانية و البحــث المنشــور كان بعنــوان
 Environmental performance of Islamic Companies: Analysis of sustainability
ــة إلدارة األعمــال.  ــة الجامعــة األردني related reporting practices . وتــم نشــره فــي مجل

تــم نشــر بحــث بعنــوان  »اثــر تطبيــق المعيــار الدولــي رقــم 700 الخــاص بتقريــر المدقــق 	§
مــن وجهــة نظــر المســتثمر الفلســطيني«، وهــو مقبــول فــي مجلــة الجامعــة األردنيــة إلدارة 

األعمــال.  
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المسؤولية المجتمعية )مشاركة اعضاء هيئة التدريس في نشاطات مجتمعية(

ـــم  ـــة بإس ـــة واإلقتصادي ـــوم اإلداري ـــة العل ـــي كلي ـــم اإلدارة ف ـــس قس ـــد  رئي ـــاهر عبي ـــارك د. ش ش
ـــن  ـــة جني ـــر بلدي ـــة مدي ـــحين لوظيف ـــار مرش ـــي إختي ـــن ف ـــرع جني ـــة – ف ـــدس المفتوح ـــة الق جامع
ــع  ــراء المقابـــالت الشـــخصية مـ ــي اجـ ــاركة فـ ــالل المشـ ــن خـ ــور مـ ــات الجمهـ ــة خدمـ ووظيفـ

المتقدميـــن لهـــذه الوظائـــف فـــي البلديـــة .

البحث العلمي والمنشورات

جدول )15(: قائمة المجالت

المجلةالرقم
مجلة الجامعة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية1

4.1  كلية اآلداب

لمحة عن الكلية
ــًا  أنشــئت كليــة اآلداب بقــرار مــن مجلــس الجامعــة بتاريــخ 15/8/2015م، وتضــم الكليــة حالي
ــس  ــة البكالوري ــح درج ــي تمن ــا، وه ــة وآدابه ــة اإلنجليزي ــا، واللغ ــة وآدابه ــة العربي ــمي اللغ قس
لمنتســبيها فيهمــا، وتســعى الكليــة إلــى فتــح أقســام جديــدة مثــل: التاريــخ، اللغــة الفرنســية، 
كمــا طرحــت الكليــة برنامــج ماجســتير فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا، وسيباشــر الطلبــة الدراســة 

ــي 2015/2016م. ــام الجامع ــن الع ــل األول م ــن الفص ــارًا م ــه إعتب في

أهداف الكلية

علميــًا، 	§ المتخصصيــن  الخريجيــن  مــن  والعربــي  الفلســطيني  المجتمــع  حاجــة  تلبيــة 
ــى  ــن عل ــة، والقادري ــة الحديث ــات التربوي ــتخدام التقني ــن باس ــًا، والملمي ــن تربوي والمؤهلي
ــا فــي  ــة والقطــاع الخــاص، وااللتحــاق ببرامــج الدراســات العلي العمــل فــي مؤسســات الدول
مجالــي اللغــة العربيــة واللغــة االنجليزيــة مــن خــالل خطــط دراســية شــاملة وكادر أكاديمــي 

ــودة. ــداف المنش ــق األه ــى تحقي ــادر عل ــص ق متخص

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

ــاء 	§ ــدى أعض ــة ل ــام الكلي ــا أقس ــي تضمه ــانية الت ــوم اإلنس ــي العل ــي ف ــث العلم ــز البح تعزي
ــات  ــل وحاج ــوق العم ــات س ــي متطلب ــا يلب ــواء، بم ــد س ــى ح ــة عل ــس والطلب ــة التدري هيئ

ــي. ــع المحل المجتم

ــة 	§ ــتجدات المعرفي ــا للمس ــس وفق ــاليب التدري ــية وأس ــج الدراس ــتمر للمناه ــر المس التطوي
ــرة. ــة المعاص ــات التربوي ــة والتقني والمنهجي

ــرات 	§ ــدوات والمؤتم ــة الن ــالل إقام ــن خ ــي م ــع المحل ــة والمجتم ــن الكلي ــة بي ــز الصل تعزي
ــكالته. ــل مش ــي ح ــاهم ف ــة وتس ــاه الملح ــي قضاي ــث ف ــي تبح ــة الت ــدورات المتخصص وال
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إعــداد الخريــج المؤهــل علميــًا وتربويــًا القــادر علــى منافســة خريجــي الجامعــات األخــرى فــي 	§
ســوق العمــل والدراســات العليــا. 

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

ــاءات 	§ ــرات والكف ــادل الخب ــة وتب ــطينية والعربي ــات اآلداب الفلس ــع كلي ــات م ــق العالق توثي
ــترك.  ــي المش ــث العلم ــز البح ــة وتعزي العلمي

الدرجات التي تمنحها

تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
اللغة العربيــــة: منفرد، رئيسي، فرعي. 	§

اللغة االنجليزية: منفرد، رئيسي، فرعي. 	§

ــاعة  ــن )86( س ــل ع ــا ال يق ــب م ــه الطال ــذ في ــي يأخ ــج دراس ــو برنام ــرد:  وه ــص المنف التخص
معتمــدة فــي التخصــص إلــى جانــب متطلبــات الجامعــة والكليــة، للحصــول علــى درجــة 
ــه  ــل ل ــه، ويجع ــال تخصص ــي مج ــة ف ــاملة ومفصل ــة ش ــب معرف ــي الطال ــوس ، و يعط البكالوري
ــى  ــه عل ــد حصول ــم بع ــة التعلي ــي مهن ــل ف ــي العم ــه ف ــال رغبت ــي ح ــف ف ــي التوظي ــة ف األفضلي
دبلــوم تأهيــل تربــوي وهــو مــا تفضلــه وزارة التربيــة والتعليــم، ويتيــح لــه إكمــال دراســته العليــا 

ــتدراكية. ــواد اس ــى م ــة إل دون الحاج

التخصــص الرئيســي:  يأخــذ فيــه الطالــب إضافــة إلــى متطلبــات الجامعــة والكليــة ) 65( ســاعة 
فــي التخصــص، و تخصــص فرعــي )27( ســاعة معتمــدة  مــن خــارج قســمه، أو فرعــي فــي التربيــة 

مــن كليــة التربيــة لمــن يرغــب فــي العمــل بالتعليــم وفقــًا لشــروط وزارة التربيــة والتعليــم. 

الفرعــي: برنامــج دراســي يأخــذ فيــه الطالــب )27( ســاعة معتمــدة مــن خــارج قســمه إلــى جانــب 
تخصصــه الرئيســي، ويعطــي فكــرة مجملــة مركــزة عــن هــذا التخصــص، وهــو يكســب الطالــب 
ــرص  ــن ف ــد م ــج، وتزي ــي للخري ــتوى المهن ــع المس ــي رف ــهم ف ــدة تس ــارف جدي ــارات ومع مه

حصولــه علــى وظيفــة مناســبة.

الخطط المستقبلية

• فتح تخصص فرعي فرنسي.	

• فتح قسم تاريخ.	
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جدول )16(: توزيع أعضاء هيئة التدريس

اعضاء هيئة التدريس / 
الرتبة االكاديمية

العدد

استاذ استاذ
مشارك

استاذ 
المجموعمحاضرمدرسمساعد

التدريـــس  هيئـــة  اعضـــاء 
غيـــن لمتفر 57245950ا

اضاءات 

جدول )17(: مشاركات أعضاء هيئة التدريس في الندوات والمؤتمرات

داخل الجامعة

صفة المشاركة/عضو تاريخ انعقادهمكان انعقادهعنوان المؤتمر/الندوةاالسم
لجنة/ ورقة علمية

مؤتمر فلسطين في االمم أ.د. هاني ابو الرب
المتحدة

فندق البست 
رئيس اللجنة 21/1/2015مايسترن

التحضيرية

مؤتمر االبداع الطالبي أ.د. هاني ابو الرب
االول

جامعة القدس 
عضو لجنة تحضيرية،29/3/2015المفتوحة

أ.د. هاني ابو الرب
مؤتمر اإلرشاد النفسي 
والتربوي)واقعه وافاقه 

المستقبلية(
فندق البست 

16/4/2015مايسترن
رئيس الجلسة الثانية 
في المؤتمر، وعضو 

لجنة تحضيرية

د .جابر ابو شاويش

 Participation in the
 symposium titled

 “Teaching speaking
 Skills in the Light of
 modern educational

 “Trends

QOU-  Alwos-
ta Branch2015 عضوشهر أيار

ورقة علمية

د. منذر زيود
تدريس مهاره التحدث في 
ضوءاالتجاهات التربويه 

المعاصره

جامعة القدس 
المفتوحة / فرع 
الوسطى - غزة

ورقة علمية30-5-2015

د. وسام الشوا

 Teaching Speaking
 Skill in the Light of

 Modern Educational
Trends

جامعة القدس 
المفتوحة / فرع 
الوسطى - غزة

عضو لجنة علمية30-5-2015

خارج الجامعة

صفة المشاركة/عضو تاريخ انعقادهمكان انعقادةعنوان المؤتمر/الندوةاالسم
لجنة/ ورقة علمية

د. ابراهيم ربايعة 
مؤتمر البالد العربية 
العربية في العصر 

العثماني
ورقة علمية2015متركيا

مؤتمر التعددية الثقافية د. حسن ابو الرب
في اللغة واالدب

جامعة الزيتونة - 
ورقة علمية2015ماألردن
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اللغة االنجليزية د. ماجد حسنين
والتكنولوجيا

الهند/جامعة 
جيتام

15-
ورقة علمية17/7/2015

د.جابر ابو شاويش

 Participation in a
conference at Al-

azhar University Ti-
 tled “Active Teaching
 and Learning in the

 “21st Century

Gaza2015 عضوشهر آب
ورقة علمية

 Participation in 
PCELT conferenceGaza2015 شهر آب

عضو
رئيس جلسة

د .خالد دويكات
المؤتمر الدولي السادس  

لكلية العلوم التربوية 
جامعة الزرقاء 

8/5/2015-6االردن 

ورقة بعنوان "
 Effect of  Using 

 Facebook in
 Improving the

 Communicative
  Skills  In English

 /The Case of
 Language Use
Course at QOU

اهم االبحاث

جدول )18(: أبحاث محكمة منشورة

العددالمجلةعنوان البحثاسم الباحث

رجاء بن حيوة الكندي ودورة في الحياة  أ.د. هاني ابو الرب
العامة في الدولة الألموية 

جامعة القدس 
ج1، ع35، 2015مالمفتوحة

العلويون ووالية العهد زمن المأمون، أ.د. هاني ابو الرب
)بيعة علي الرضا( 

مجلة جامعة 
م10، ع1 ،2015مالخليل للبحوث

االعجاز الجمالي في رسم صورة الجنة د. زاهر حنني
في القرآن الكريم

مجلة الحجاز 
العالمية المحكمة 

للدراسات 
االسالمية 
والعربية

يونيو،2015م

د. عبدالرحيم احمد 
خضر

 The role of Language Use
course in developing the stu-

dents’ fluency and communica-
 tive skills in English at Al Quds
Open University – Jenin Pranch

مجلة البحث 
العلمى فى 

التربية – كلية 
البنات – جامعة 

عين شمس

قبل للنشر بتاريخ 
10/9/2014
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د. فؤاد حسن نبهان 

ترجمة بحث بعنوان “ فاعلية التعلم 
عن بعد باستخدام تكنولوجيا 
االتصاالت الخلوية والوسائط 

المتعددة “- بحث محكم :كتاب ع ب د 
/ 117/15 بتاريخ 14/1/2015 

المجلة 
الفلسطينية 

للتعليم المفتوح 
م  5، ع 10/ 2015

Open and distance education in د.مفيد جاد اهلل
developing countries

المجلة 
الفلسطينية 

المحكمة للتعليم 
المفتوح/عمادة 
البحث العلمي 
والدراسات العليا

شهر2/2015م

د جابر ابو شاويش

 Discoursal coherence breaks
 experienced by  Al-Quds Open

University English majors

International 
journal on En-
glish language 
and literature

 August 2015/ india
2347-3134

 Lecturers’ and students’
 attitudes towards Language

 education policy at tertiary level
in Palestine

Journal of 
teaching and 
teacher Edu-

cation

 August 2015/bahrain
2210-1578

 Palestinian university writing
professors’ feedback Practices

 And students’ reactions towards
 them

Journal of 
teaching and 
teacher Edu-

cation

 August 2015/bahrain
2210-1578

د. وسام الشوا

 Stylistics Analysis of the Poem
 ‘To A Skylark’ By

P. B. Shelley

IOSR Journal 
Of Humanities 

And Social 
Science 

)IOSR-JHSS( 

 Volume 20, Issue 3,
Ver. III

March 2015

e-ISSN: 2279-0837,
p-ISSN: 2279-0845.

مجلة دولية

 JOHN KEATS’S “LA BELLE
DAME SANS MERCI“: A STY-

LISTIC ANALYSIS

INTERNA-
TIONAL 

JOURNAL 
OF ENGLISH 
LANGUAGE, 
LITERATURE 
AND TRANS-

LATION 
STUDIES

)IJELR(

Vol.2.S.1.,2015
ISSN-2349-9451

)online(:  ISSN 
)PRINT(: 2395-2628

مجلة دولية

د. خالد دويكات
 Considerations on Educational

 Technology Integration: The
 Best of JRTE. Edited by :Lynne

Schrum )2011

ستنشر في 
في مجلة جامعة 

القدس المفتوحة 
لألبحاث التربوية 

والنفسية

قبول نشر بتاريخ 
23/3/2015
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البحث العلمي والمنشورات 

جدول )19(: كتب منشورة

عدد دار النشر، سنة النشرالتخصصاسم الكتاباسم المؤلفالرقم 
الصفحات

السجون في العراق في أ.د. هاني ابو الرب1
صدر االسالم

تاريخ 
إسالمي

دار النشر / الخليل، 
201496م

تطور الشعر الفلسطيني د. زاهر حنني2
في األرض المحتلة

النقد األدبي 
الحديث

دار دجلة-ناشرون 
وموزعون – 
عمان،2015م

320

د. زاهر حنني3
من أدب األسر- شعر 

المعتقالت في 
فلسطين-

النقد األدبي 
الحديث

دار دجلة-ناشرون 
وموزعون- عمان، 

2015م
320

د. زاهر حنني4
هموم الزمن العابر 

في شعر جابر-إشراف 
وتقديم

النقد األدبي 
الحديث

دار دجلة-ناشرون 
وموزعون- عمان، 

2015م.
159

قواعد اللغة عندما نغرد معاد. مفيد جاد اهلل6
االنجليزية 

عمادة البحث العلمي 
والدراسات العليا 
- جامعة القدس 
المفتوحة/2015م

93

د.جابر ابو شاويش7
Professional De-

 velopment Journey
through PCELT

TESOLAmideast 
201532م

جدول )20(: تحكيم ابحاث اوكتب

التاريخالمجلةعنوان البحث/ الكتاب المحكماسم المحكم

أ.د. هاني ابو الرب
تحكيم بحث” دراسة الروايات 

الواردة في مشاركة الصحابي عمر 
بن الحق الخزاعي في مقتل الخليفة 

عثمان بن عفان”.

مجلة جامعة 
1/12/2014مالقدس المفتوحة

تحكيم بحث” جدلية العالقة بين أ.د. هاني ابو الرب
التاريخ واالدب العربي واالسالمي

مجلة جامعة 
18/3/2015مالقدس المفتوحة

د. زاهر حنني

تحكيم تسع ابحاث علمية لمجلة 
جامعة النجاح الوطنية المحكمة، 
وبحث واحد لمجلة جامعة القدس 

المفتوحة المحكمة، وبحثين لمجلة 
الحجاز العالمية المحكمة.

مجلة جامعة النجاح 
الوطنية 

مجلة جامعة 
القدس المفتوحة

2015-2014م
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5.1 كلية التربية

لمحة عن الكلية

أنشــئت كليــة التربيــة منــذ تأســيس الجامعــة، وتمنــح درجــة البكالوريــوس فــي ســبعة تخصصــات 
هــي: )المرحلــة األساســية األولــى، تعليــم التربيــة اإلســالمية، اللغــة العربيــة وأســاليب تدريســها، 
ــوم، تعليــم  ــات وأســاليب تدريســها، تعليــم العل اللغــة اإلنجليزيــة وأســاليب تدريســها، الرياضي
االجتماعيــات(. وتخــرج المعلميــن المؤهليــن أكاديميــًا وتربويــًا والملميــن بأحــدث اســتراتيجيات 
التعليــم والتكنولوجيــا، والقادريــن علــى التفكيــر بعيــدًا عــن النمطيــة، وقيــادة المواقــف التعليمية 
التعلميــة فــي إطــار مدرســة المجتمــع، ومواجهــة المشــكالت وإنتــاج المعرفــة عــن طريــق البحــث 

العلمــي، كمــا تقــدم 3 دبلومــات تأهيــل تربــوي.

ــام  ــوي للع ــل الترب ــوم التأهي ــة دبل ــم طلب ــا فيه ــة بم ــة التربي ــالب كلي ــدد ط ــط ع ــغ متوس وبل
الجامعــي الحالــي 2014/2015م )23823( طالبــًا وطالبــًة، وهــذا العــدد يشــكل مــا نســبته )40%( 

مــن مجمــوع طلبــة الجامعــة.
ــاد  ــة لالعتم ــة الوطني ــل الهيئ ــن قب ــام 2016/2015م، م ــة للع ــدة للكلي ــج جدي ــدت برام واعتم

ــي: ــطينية، ه ــي الفلس ــم العال ــات التعلي ــة لمؤسس ــودة والنوعي والج
 برنامج ماجستير إرشاد نفسي وتربوي	§
 دبلوم التأهيل التربوي في مجال التربية الخاصة.	§
 دبلوم التأهيل التربوي في مجال اإلرشاد التربوي والنفسي.	§

جدول )21(: خريجو الكلية الموزعون على التخصصات آلخر سنة

العددالتخصص#
1597المرحلة األساسية األولى1
413تعليم التربية اإلسالمية2
781تعليم االجتماعيات3
178تعليم العلوم4
740اللغة العربية وأساليب تدريسها5
547اللغة االنجليزية وأساليب تدريسها6
526الرياضيات وأساليب تدريسها7

4782المجموع

الخطط المستقبلية

تســعى الكليــة إلــى فتــح تخصصــات جديــدة يتوفــر لخريجيهــا فــرص عمــل فــي الســوق المحلــي 
ــاء  ــة وأعض ــدى الطلب ــي ل ــث العلم ــاق البح ــيع أف ــية، وتوس ــج الدراس ــث المناه ــي، وتحدي والعرب
هيئــة التدريــس فيهــا، وتفعيــل الجوانــب العمليــة فــي المقــررات العمليــة والمقــررات ذات الجانب 

العملــي.
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جدول )22(: توزيع أعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس/ 
الرتبة األكاديمية

العدد
المجموعمدرسمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

أعضاء هيئة التدريس 
1542983625216المتفرغين

ــو  ــي 2015/2014م )685( عض ــام األكاديم ــن للع ــر المتفرغي ــس غي ــة التدري ــاء هيئ ــغ أعض وبل
هيئــة تدريــس، وبذلــك يكــون مجمــوع أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة )901( عضــو.

اضاءات 

مشــروع عقــد مخيمــات صيفيــة للطلبــة باللغــة اإلنجليزيــة بالتعاون مــع القنصليــة األمريكية، 	§
نفــذ بالتعــاون مــع مركــز التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع فــي الجامعــة، وبتمويــل مــن 

القنصليــة األمريكيــة فــي القــدس خــالل عامــي 2014 و2015م.

مشــاركة بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة فــي مشــروع تأهيــل المعلميــن للصفوف 	§
مــن )5-10( فــي عــام 2014 م، الــذي قامــت بــه وزارة التربيــة والتعليــم العالي الفلســطينية، 

بالتعــاون مــع االمديســت والبنــك الدولي.

جدول )23(: توزيع الخريجون في كلية العلوم التربوية حتى العام 2015/2014

عي
جام

م ال
لعا

ا

ص
ص

تخ
ال

ية
اس

أس
م. 

ية 
ترب

ال
ية

الم
إلس

ا

ية
عرب

ة ال
للغ

ا

ية
ليز

نج
 اإل

غة
الل

ات
ضي

ريا
ال

وم
لعل

ا

ات
عي

تما
الج

ا

لي
لك

ع ا
مو

مج
ال

ام
ل ع

لك

8400000084المجموع1996/1995
1614110084553072543المجموع1997/1996
106628387441955456المجموع1998/1997
133777277562771513المجموع1999/1998
157133113984122105669المجموع2000/1999
2151801441144122138854المجموع2001/2000
3001301271035623145884المجموع2002/2001
39414113511262251411010المجموع2003/2002
52218317014676371571291المجموع2004/2003
71119121716982471821599المجموع2005/2004
975211333300164762292288المجموع2006/2005
1263266424370218743202935المجموع2007/2006
13432955913782261023653300المجموع2008/2007
14553467744692692663753954المجموع2009/2008
13683558355253531086144158المجموع2010/2009
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عي
جام

م ال
لعا

ا

ص
ص

تخ
ال

ية
اس

أس
م. 

ية 
ترب

ال
ية

الم
إلس

ا

ية
عرب

ة ال
للغ

ا

ية
ليز

نج
 اإل

غة
الل

ات
ضي

ريا
ال

وم
لعل

ا

ات
عي

ما
جت

اال

لي
لك

ع ا
مو

مج
ال

ام
ل ع

لك

12364078324543561146084007المجموع2011/2010
13003828164143941037684176المجموع2012/2011
1331366725547391985994057المجموع2013/2012
14593466984545171547454373المجموع2014/2013
16144337575515311787934857المجموع2015/2014

1612745457945545239321525648246008المجموع

المنح والبعثات الدراسية والبحثية والتدريبية التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس

§ الحصول على منحة زمالة:	
حصــل أ. محمــود عبــد الحافــظ المغثــة، مــن قســم الرياضيــات وأســاليب تدريســها فــي فــرع 
ــطين  ــك فلس ــن بن ــة م ــة )2016/2015( الممول ــدورة الثالث ــة لل ــة زمال ــى منح ــل، عل الخلي
وصنــدوق النقــد العربــي مــن خــالل البنــك اإلســالمي للتنميــة، ومدتهــا )8( شــهور، وبقيمــة 
 DOCT FIT GmbH-SAP consultion 13.056( دوالر أمريكــي، والجهــة المســتضيفة(

.and Outsourcing for IT. Flaischlenstr. 49A, 13156 Berlin

§ مشاركات أعضاء هيئة التدريس في الندوات/ المؤتمرات:	
ــدوات وورشــات  ــد مــن المؤتمــرات والن ــة بالعدي ــة التدريــس فــي الكلي شــارك أعضــاء هيئ
العمــل العلميــة داخــل الوطــن وخارجــه، هــذا باإلضافــة إلــى عقــد مؤتمــرات ونــدوات وورش 

العمــل فــي فــروع الجامعــة المختلفــة، منهــا علــى ســبيل المثــال:

§ ورشة عمل لطلبة التربية العملية في "فرع دورا":	
عقــد ورشــة عمــل لطلبــة مقرر"التربيــة العمليــة" فــي فــرع دورا، وذلــك يــوم األحــد الموافق 
1/2/2015. وأدار الورشــة عــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية المشــرفين علــى المقــرر 
هــم: د. نبيــل المغربــي، وأ. فريــال عمــرو، ود. محمــود حريبــات، وأ. عبــد المنعــم قباجــه. 
وتناولــت الورشــة محــاور عــدة منهــا: كيفيــة إدارة الصــف، والتقويــم بأشــكاله، والمنهــاج 

ومســتوياته، وفتــرة التدريــب ومراحلهــا.

§ 	:)ELT( ورشة عمل لطلبة مقرر تدريب اللغة اإلنجليزية
عقــد ورشــة عمــل لطلبــة مقــرر تدريــب اللغــة اإلنجليزيــة )ELT( فــي فــرع قلقيليــة، وذلــك 
ــذا  ــي له ــب العمل ــزا للجان ــك تعزي ــي، وذل ــرم الجامع ــل الح ــد 1/3/2015 داخ ــوم األح ي
المقــرر. وأدار الورشــة عضــو الهيئــة التدريســية بالفــرع د. ماجــد حســنين، مؤكــدا أهميــة 
ــت كل  ــات، صمم ــدة مجموع ــى ع ــة إل ــم الطلب ــم قسَّ ــي. ث ــب العمل ــى الجان ــز عل التركي

واحــدة منهــا وســيلة تعليميــة لمرحلــة معينــة.
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§ نــدوة عــن أدب األطفــال فــي فــرع قلقيليــة بالتعــاون مــع مديريــة التربيــة والتعليــم/ 	
ــث تحــدث فيهــا د. زاهــر  ــخ 16/3/2015، حي ــة، بتاري ــة النجــاح الوطني ــة وجامع قلقيلي
حننــي عــن واقــع أدب األطفــال فــي الجامعــات الفلســطينية، وشــارك فيهــا أعضــاء هيئــة 

تدريــس مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة وغيرهــا.

§ ــث 	 ــا، حي ــا وحديث ــة قديم ــة العربي ــوي للغ ــن اللغ ــن األم ــح ع ــرع رف ــي ف ــدوة ف ن
نظــم فــرع رفــح بتاريــخ 25/3/2015، هــذه النــدوة وتحــدث فيهــا الزمــالء أعضــاء هيئــة 
ــادة، وأ. د.  ــو حم ــؤاد أب ــر، ود. ف ــام ضهي ــة د. بس ــة العربي ــم اللغ ــي قس ــس ف التدري
إســماعيل الفــرا، وأوصــت بضــرورة الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة بوصفهــا عنصــرا مهمــا 

ــة. ــة الوطني وأساســا مــن عناصــر الهوي

§ ــاون 	 ــة بالتع ــة الوطني ــوم الثقاف ــات ي ــذ لفعالي ــي التنفي ــاركة ف ــط والمش التخطي
مــع مديريــة الثقافــة فــي محافظــة قلقيليــة، يــوم 24/3/2015، وذلــك بإحيــاء فعاليــات 
يــوم الثقافــة الوطنــي فــي خربــة مدمــرة فــي المحافظــة )خربــة بيــت جفــا(، وتقديــم 
مجموعــة مــن الفعاليــات الوطنيــة الثقافيــة التراثيــة، بمشــاركة د. زاهــر حننــي وعــدد 

مــن طلبــة قســم اللغــة العربيــة والجامعــة/ فــرع قلقيليــة.

المؤتمرات

األربعــاء  يــوم  المتحــدة"،  األمــم  فــي  "فلســطين  بعنــوان:  الكليــة مؤتمــرًا علميــًا  عقــدت 
 21 /01 /2015م، تحــت رعايــة م. عدنــان ســمارة  رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة، وأ. د. يونــس 
ــلك  ــي الس ــن ف ــن والعاملي ــن والباحثي ــن األكاديميي ــف م ــور لفي ــة، وحض ــس الجامع ــرو رئي عم
الدبلوماســي، وذلــك فــي فنــدق )بيســت أيســترن( بمدينــة رام اهلل، وفــي مقــر رئاســة الجامعــة 

ــس(. ــو كونفرن ــي )الفيدي ــط التلفزيون ــام الرب ــر نظ ــزة عب ــة غ بمدين

وهدف المؤتمر إلى:

إبراز موقف األمم المتحدة من قضايا الحدود والقدس واالستيطان والالجئين.	§
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توضيــح النتائــج القانونيــة والسياســية واالقتصاديــة المترتبــة علــى انضمــام فلســطين إلــى 	§
األمــم المتحــدة.

ــي 	§ ــطينية ف ــة الفلس ــاص بالقضي ــي الخ ــطيني والعرب ــي الفلس ــراك الدبلوماس ــم الح تقوي
ــه. ــات تفعيل ــدة، وآلي ــم المتح ــة األم أروق

ــعب 	§ ــق الش ــررة بح ــرائيلية المتك ــرب اإلس ــم الح ــن جرائ ــدة م ــم المتح ــف األم ــان موق بي
الفلســطيني.

وتنــاول هــذا المؤتمــر الموضــوع مــن ثالثــة محــاور رئيســة، هــي: فلســطين فــي الجمعيــة العامــة 
ومجلــس األمــن مــن 2013-1947م، وفلســطين فــي مؤسســات األمــم المتحــدة األخــرى -1947

2013م، وعضويــة دولــة فلســطين فــي األمــم المتحــدة.

المسؤولية المجتمعية

جدول )24(: النشاطات المجتمعية التي نفذت خالل العام 2014-2015

مكان التنفيذ الفئة المستهدفة أهداف النشاط اسم النشاط الرقم
بلدة صيدا/ محافظة 

طولكرم 
األهالي وأولياء األمور 
وطلبة المدارس في 

بلدة صيدا

محاضرة تثقيفية إرشادية 
حول المخدرات وسبل 

الوقاية والعالج

“المخدرات سبل 
الوقاية والعالج”.

1

بلدة ديرالغصون /
محافظة طولكرم 

طالبات المرحلة الثانوية 
في مدرسة دير الغصون 

الثانوية 

- التأثيرات السلبية لمواقع 
التواصل االجتماعي

- إرشاد الطالبات لسبل 
االستخدام اإليجابي 

لمواقع التواصل االجتماعي 
- إنشاء صفحات تعليمية 

على مواقع التواصل 
االجتماعي 

- القيام بأبحاث إجرائية 
حول استخدام مواقع 

التواصل االجتماعي في 
العملية التعليمية 

سلسلة محاضرات 
إرشادية حول 

التأثيرات السلبية 
لمواقع التواصل 

االجتماعي وسبل 
توظيفها في 

العملية التعليمية.

2

وزارة األوقاف/ مديرية 
طولكرم 

المجتمع المحلي، 
المرشدين التربويين، 

أولياء أمور الطلبة 

- توضيح اآلثار النفسية 
للعنف اللفظي 

- عرض البدائل التربوية 
للعنف اللفظي

العنف اللفظي على 
الطالب من منظور 

ديني وعلمي.

3

مقر االستخبارات 
العسكرية في محافظة 

طولكرم 

ضباط االستخبارات 
العسكرية في محافظة 

طولكرم 

- توضيح مفهومي اإلشاعة 
والحرب النفسية 

- أدوات ووسائل الحرب 
النفسية 

- أنواع اإلشاعة ووسائل 
انتشارها 

- طرق ووسائل مكافحة 
اإلشاعة 

اإلشاعة والحرب 
النفسية. 

4
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مكان التنفيذ الفئة المستهدفة أهداف النشاط اسم النشاط الرقم
مقر األمن الوطني في 

محافظة طولكرم 
ضباط وأفراد األمن 
الوطني في محافظة 

طولكرم 

- توضيح مفهومي اإلشاعة 
والحرب النفسية 

- أدوات ووسائل الحرب 
النفسية 

- أنواع اإلشاعة ووسائل 
انتشارها 

- طرق ووسائل مكافحة 
اإلشاعة

اإلشاعة والحرب 
النفسية وسبل 

مكافحتها.

5

برج فلسطين / رام اهلل  أساتذة الجامعات  بناء شراكات مع الجامعات 
الفلسطينية لخدمة قطاع 

التعليم في فلسطين 

ورشة تدريبية 
“النزاهة في 

التعليم”. 

6

مقر األمن الوطني / 
محافظة طولكرم 

جنود وأفراد األمن 
الوطني 

- توضيح مفهوم اإلشاعة 
وأنواعها  

- أدوات ووسائل اإلشاعة  
- طرق ووسائل مكافحة 

اإلشاعة

اإلشاعة مخاطرها 
وسبل مكافحتها. 

7

مدرسة بنات فرخة. / 
سلفيت

مدرسة بنات فرخة. تنمية الروح الوطنية لدى 
العديد من الطلبة في 

المرحلة الثانوية

مقاطعة بضائع 
المستوطنات 

اإلسرائيلية.

8

مدرسة فرخة 
المختلطة/ سلفيت

مدرسة فرخة المختلطة تنمية الروح الوطنية لدى 
العديد من الطلبة في 

المرحلة الثانوية

تهويد مدينة 
القدس.   

9

جمعية المرأة في 
مسحة/سلفيت

جمعية المرأة في مسحة تنمية الروح الوطنية لدى 
العديد من الطلبة في 

المرحلة الثانوية

بضائع 
المستوطنات.

10

البحث العلمي والمنشورات

قائمة إصدارات المؤتمرات التي نظمتها الكلية:

§ كتيب مؤتمر فلسطين في األمم المتحدة الذي نظمته الكلية بتاريخ 21/1/2015.	

قائمة المجالت

§ مجلة الجامعة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية.	

§ مجلة الجامعة لألبحاث والدراسات.	

§ المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح.	
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قائمة الكتب والمؤلفات داخل الجامعة وخارجها

جدول )25(: الكتب المنشورة

السنةالتخصصالمؤلفاسم الكتابالرقم

مختارات من األغاني الشعبية 1
2014لغة عربيةأ. د. نادي الديكالفلسطينية 

الدراسات المستقبلية الفلسطينية 2
)1(

مركز الدراسات المستقبلية 
وقياس الرأي

مركز الدراسات 
2014المستقبلية وقياس الرأي

3
جدلية العالقة بين الديمقراطية 

واإلرهاب )رؤية استشراقية 
مستقبلية(

مركز الدراسات المستقبلية 
وقياس الرأي

مركز الدراسات 
2014المستقبلية وقياس الرأي

4
سجالت محكمة القدس الشرعية 
العثمانية سجل )172(- )1081- 

1083هـ/ 1670- 1972م(

د. شامخ عالونة
د. إبراهيم ربايعة

د. إبراهيم أبو ارميس
د. محمد الخطيب

د. مروان ربايعة

2014تاريــــخ

تاريخ الدولة العثمانية )1280- 5
2015تاريــــخأ. د. تيسير جبارة1924م(

الطبقة الوسطى الفلسطينية إلى 6
مركز الدراسات أ. د. عبد العزيز علي خزاعلةأين؟

2015المستقبلية وقياس الرأي

7
قانون “يهودية الدول” في 

“إسرائيل” وتداعياته المستقبلية 
على القضية الفلسطينية

مركز الدراسات أ. سومر منير صالح
2015المستقبلية وقياس الرأي

8
االتجاهات المستقبلية للصراع 

الفلسطيني اإلسرائيلي على المياه 
حتى عام 2030

مركز الدراسات د. عبد الرحمن التميمي
2015المستقبلية وقياس الرأي

2015شعر عربيد. مفيد جاد اهللعندما نغرد معا )شعر(9

10

الخطرة الثانية األنسية للروضة 
الدانية القدسية للشيخ مصطفى 

بن كمال الدين بن علي بن بكري 
الصديقي

د. عبد الرحمن المغربي

د. عبد الرؤوف خريوش
2015رحــــالت

تغير المخاطر والتهديدات في 11
حروب إسرائيل المستقبلية

د. محمد المصري

د. أحمد رفيق عوض
مركز الدراسات 

2015المستقبلية وقياس الرأي

2015أدب حديثأ. المتوكل طهنصوص المدينة القدس12

األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة:

ــس  ــة التدري ــًا خاصــًا بالبحــث العلمــي، مــن خــالل حــث أعضــاء هيئ ــة اهتمام ــي إدارة الكلي تول
فيهــا علــى نشــر البحــوث فــي المجــالت التربويــة المتخصصــة والمحكمــة داخــل الوطــن وخارجــه، 
فتقــوم بتعميــم الدعــوات الخاصــة بهــا عليهــم، وحثهــم علــى تلبيتهــا، وعلــى إعــداد المزيــد مــن 

األبحــاث التعليميــة، واعتمــاد اإلنتــاج العلمــي كأحــد بنــود صحيفــة التقويــم الســنوي لهــم.
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وبلــغ عــدد األبحــاث المحكمــة المنشــورة ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــة فــي مجــالت علميــة 
محكمــة للعــام الحالــي 2015/2014م أكثــر مــن )75( بحثــًا، وقــد أســهم هــذا اإلنتــاج العلمــي 
فــي ترقيــة عــدد منهــم إلــى رتبتــي أســتاذ وأســتاذ مشــارك، والجــداول اآلتيــة توضــح مجموعــة 

مــن األبحــاث التــي نشــرت ألعضــاء هيئــة التدريــس:

جدول )26(: مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

االبحاثالرقم

ـــوك، 1 ـــب بالعَكَّ ـــة، الملق ـــن جبل ـــي ب ـــعر عل ـــي ش ـــي“ ف ـــد الطوس ـــدوح “حمي ـــورة المم ـــوادرة، ص ـــين غ ـــل حس د. فيص
العـــدد الســـابع والثالثـــون، الجـــزء األول، محـــرم 1437 هــــ /حزيـــران 2015م.

2
د. معتصـــم “محمـــد عزيـــز” مصلـــح، المشـــكالت التـــي تواجـــه طلبـــة التربيـــة العمليـــة فـــي التطبيـــق الميدانـــي 
فـــي محافظـــات جنـــوب الضفـــة الغربيـــة بجامعـــة القـــدس المفتوحـــة مـــن منظـــور مشـــرفي المقـــرر، العـــدد الســـابع 

ـــران 2015م. ـــي، محـــرم 1437 هــــ /حزي ـــون، الجـــزء الثان والثالث

أ. د. إســـماعيل شـــندي، أحـــكام هجـــِر الزَّوَِجـــةِ فِـــي الْفقـــهْ اإلســـالمي - دِرَاســـُة مَقارَنـــة، العـــدد الســـادس 3
والثالثـــون، الجـــزء األول، شـــعبان 1436 هــــ /حزيـــران 2015م.

د. صـــالح مصلـــح أبـــو ختلـــة، سياســـة الرئيـــس أوبامـــا تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية 2009-2012، العـــدد الســـادس 4
والثالثـــون، الجـــزء األول، شـــعبان 1436 هــــ /حزيـــران 2015م.

ـــدوده، 5 ـــح وح ـــي دالالت المصطل ـــة ف ـــش دراس ـــة قري ـــن لغ ـــن م ـــاة واللغويي ـــف النح ـــادة، مواق ـــان حم ـــؤاد رمض د. ف
ـــران 2015م. العـــدد الســـادس والثالثـــون، الجـــزء الثانـــي، شـــعبان 1436 هــــ /حزي

6
د. محمـــود محمـــد عبدالكريـــم الحريبـــات، خصائـــص التراكيـــب -ظواهـــر الربـــط وأثرهـــا فـــي بنيـــة النـــص- دراســـة 
ـــون، الجـــزء الثانـــي، شـــعبان 1436 هــــ / ـــة مـــن منظـــور علـــم اللغـــة النصـــي، العـــدد الســـادس والثالث نحويـــة داللي

ـــران 2015م. حزي

ـــدد الخامـــس 7 ـــة، الع ـــة األموي ـــاة العامـــة فـــي الدول ـــدي ودوره فـــي الحي ـــوة الكن ـــرب، رجـــاء بـــن حي ـــو ال ـــي أب أ.د. هان
والثالثـــون، الجـــزء األول، ربيـــع الثانـــي 1436 هــــ /شـــباط 2015م.

ـــدد 8 ـــهُ، الع ـــهُ، ومَنهجُ ـــهُ، ومُؤلَفاتُ ـــابُوري ت 318 ه حيَاتُ ـــذِر النَّيس ـــنُ المُن ـــامُ اب ـــندي، اإلم ـــماعيل ش أ. د. إس
ـــع الثانـــي 1436 هــــ / شـــباط 2015م. الخامـــس والثالثـــون، الجـــزء الثانـــي، ربي

ـــون، الجـــزء 9 ـــده فـــي الحـــدود والقصـــاص، العـــدد الخامـــس والثالث ـــد مـــع ول د. محمـــد محمـــد الشـــلش، أحـــكام الوال
ـــع الثانـــي 1436 ه/شـــباط 2015م. الثانـــي، ربي

ـــدد 10 ـــة(، الع ـــة مقارن ـــالمي )دراس ـــه اإلس ـــي الفق ـــة ف ـــفر المعصي ـــص بس ـــكام التَّرخُّ ـــلش، أح ـــد الش ـــد محم د. محم
ـــرين األول 2014م. ـــدة 1435 هــــ /تش ـــزء األول، ذو القع ـــون، الج ـــع والثالث الراب

د. إبراهيـــم حســـني ربايعـــة، وقفيـــات محمـــد باشـــا صاحـــب الخيـــرات فـــي القـــدس ) 1023 - 1043 ه/ 1614 - 11
ـــرين األول 2014م. ـــدة1435 هــــ /تش ـــزء األول، ذو القع ـــون، الج ـــع والثالث ـــدد الراب 1633 م(، الع

12
د. عبـــد عطـــا اهلل حمايـــل، األســـلوب القرآنـــي بيـــن التشـــابه واالختـــالف فـــي دالالت األلفـــاظ والمعانـــي مـــن منظـــور 
تربـــوي قصـــة خلـــق آدم عليـــه الســـالم ودور إبليـــس فيهـــا كمـــا وردت فـــي القـــرآن الكريـــم )دراســـة تحليليـــة(، 

ـــون، الجـــزء الثانـــي، ذو القعـــدة 1435 هــــ / تشـــرين األول 2014م. ـــع والثالث العـــدد الراب
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جدول )27(: مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية
األبحاثالرقم

1
ـــة  ـــم التربي ـــة تخصـــص تعلي ـــاح شـــاهين/ أ. د. إســـماعيل محمـــد شـــندي، أســـباب ضعـــف طلب ـــد الفت أ. د. محمـــد عب
ـــد  ـــا، المجل ـــج لعالجه ـــراح برنام ـــد واقت ـــالوة والتجوي ـــارات الت ـــي مه ـــة ف ـــدس المفتوح ـــة الق ـــي جامع ـــالمية ف اإلس

ـــان 2015م. ـــع / نيس ـــدد التاس ـــث، الع الثال

د. ســـائد محمـــد ربايعـــة، مؤشـــرات التفكيـــر الناقـــد لـــدى طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة فـــي مـــدارس مدينـــة جنيـــن مـــن 2
وجهـــة نظـــر المعلميـــن ودرجـــة تنميتهـــم لهـــا، المجلـــد الثالـــث ، العـــدد التاســـع / نيســـان 2015م.

د. بســـام فضـــل الزيـــن/ أ. نبهـــان مصطفـــى عمـــر، أســـباب تعاطـــي عقـــار الترامـــادول )TRMADOL( لـــدى الشـــباب 3
الفلســـطيني فـــي محافظـــات غـــزة “دراســـة ميدانيـــة“، المجلـــد الثالـــث ، العـــدد التاســـع / نيســـان 2015م.

د. محمـــد أحمـــد شـــاهين / د. جيهـــان اليـــاس اعميـــة، درجـــة اكتئـــاب مـــا بعـــد الـــوالدة لـــدى النســـاء الفلســـطينيات 4
فـــي محافظـــة بيـــت لحـــم، المجلـــد الثالـــث، العـــدد العاشـــر / نيســـان 2015م.

جدول )28(: المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح
األبحاثالرقم

1
ـــم  ـــال التعل ـــي مج ـــس ف ـــة التدري ـــاء هيئ ـــدرات أعض ـــم ق ـــة، تقوي ـــادرة براهم ـــاوي/ أ. ن ـــيد” حن ـــد رش ـــدي “محم د. مج
ـــم  ـــطينية للتعلي ـــة الفلس ـــم، المجل ـــة نظره ـــن وجه ـــطين م ـــي فلس ـــة ف ـــدس المفتوح ـــة الق ـــي جامع ـــي ف اإللكترون

ـــي 2015. ـــون ثان ـــع، كان ـــدد التاس ـــس، الع ـــد الخام ـــوح، المجل المفت

2
أ. د. محمـــد عبـــد الفتـــاح شـــاهين/ د. محمـــد أحمـــد شـــاهين، مســـتوى دعـــم األزواج لزوجاتهـــم الملتحقـــات بجامعـــة 
القـــدس المفتوحـــة وعالقتـــه ببعـــض المتغيـــرات، المجلـــة الفلســـطينية للتعليـــم المفتـــوح، المجلـــد الخامـــس، 

ـــي 2015. ـــون ثان ـــع، كان ـــدد التاس الع

ـــة 3 ـــم أم مشـــرق؟، المجل ـــم الجامعـــي: قات ـــم الشـــاعر، مســـتقبل التعلي ـــي Joy Mighty/ ترجمـــة: د. إبراهي جـــوي مايت
ـــي 2015. ـــون ثان ـــدد التاســـع، كان ـــد الخامـــس، الع ـــوح، المجل ـــم المفت الفلســـطينية للتعلي

4
باتريـــك مـــاك انـــدرو Patrick McAndrew Mighty/ ترجمـــة: د. إنصـــاف عبـــاس، تشـــجيع اإلبـــداع فـــي المؤسســـات 
ـــد  ـــوح، المجل ـــم المفت ـــطينية للتعلي ـــة الفلس ـــة، المجل ـــة المفتوح ـــادر التربوي ـــتعمال المص ـــالل اس ـــن خ ـــة م التربوي

ـــي 2015. ـــون ثان ـــع، كان ـــدد التاس ـــس، الع الخام

5
ـــاد اهلل،  ـــل ج ـــد خلي ـــة: د. مفي ـــي Tolly Mbwette & Cosmas Mnyanyi/ ترجم ـــي مبويت ـــي وتول ـــاس منياني كوزم
ـــطينية  ـــة الفلس ـــتقبل، المجل ـــر والمس ـــي والحاض ـــة: الماض ـــدول النامي ـــي ال ـــد ف ـــن بع ـــم ع ـــوح والتعل ـــم المفت التعلي

ـــي 2015. ـــون ثان ـــع، كان ـــدد التاس ـــس، الع ـــد الخام ـــوح، المجل ـــم المفت للتعلي

6.1  كلية الزراعة 

لمحة عن الكلية 

نشــر المعرفــة العلميــة فــي مجــال العلــوم الزراعيــة والتعليــم الزراعــي واإلرشــاد والتنميــة 	§
المســتدامة.

إحــداث تغييــرات جوهريــة فــي أنمــاط معيشــة العامليــن فــي القطــاع الزراعــي الفلســطيني 	§
والعربــي.
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طــرح تخصصــات أكاديميــة تواكــب التطــورات العالميــة فــي مجــال العلــوم الزراعيــة بمــا 	§
يضمــن توفيــر خريجيــن قادريــن علــى المنافســة والمســاهمة فــي عمليــات التطويــر 

ــة. والتنمي

الشهادات التي تمنحها الكلية
ــاج  ــا )اإلنت ــز هم ــن تركي ــة ضمــن مجالي ــوم الزراعي ــي العل ــوس ف ــة درجــة البكالوري ــح الكلي تمن
النباتــي والوقايــة والتنميــة الريفيــة(  تنبــع فلســفتها مــن الفلســفة العامــة للجامعــة التــي تركــز 
علــى توفيــر خريجيــن بجــودة عاليــة وقادريــن علــى تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني 
والعربــي، وتزويــد  قطاعــات الزراعــة والتنميــة بالمهــارات والكــوادر البشــرية، وتنميــة مهــارات 

التفكيــر اإلبداعــي لــدى الملتحقيــن بهــذا الكليــة .

ــة تخصصــات تطرحهــا  ــة مــن خــالل مجموع ــة متكامل ــاء منظوم ــى بن ــة إل وتســعى هــذه الكلي
وهــي: )تخصــص اإلنتــاج النباتــي و الوقايــة، تخصــص التنميــة الريفيــة، تخصــص اإلنتــاج 

الحيوانــي، تخصــص الصناعــات الغذائيــة( .

خريجو كلية الزراعة لغاية نهاية العام الجامعي 2014 / 2015
بلغ عدد خريجي كلية الزراعة في فرعي الخليل وجنين )44( طالبًا وطالبة.

الخطط المستقبلية

§ عمــادة الكليــة وبتوجيــه مــن رئاســة الجامعــة بصــدد تنظيــم المؤتمــر الزراعــي الرابــع  	
تحــت عنــوان "االهتمــام بالمصــادر الطبيعيــة فــي االراضــي الفلســطينية".

§ كمــا تســعى عمــادة الكليــة وبالتعــاون المشــترك مــع ســلطة الميــاه الفلســطينية توقيــع 	
مذكــرة تفاهــم وتعــاون مشــترك بيــن الجامعــة والمؤسســات العاملــة فــي قطــاع الميــاه 

والزراعة.
§ ــي – 	 ــز الوطن ــتركة / المرك ــة مش ــوث زراعي ــدة بح ــة بوح ــم خاص ــرة تفاه ــع مذك توقي

ــروب. ــة الع محط
§ العمل على فتح تخصصات جديدة.	
§ استكمال عملية تطوير بعض المقررات الدراسية لتخصصات الكلية.	

جدول )29(: توزيع أعضاء هيئة التدريس

اعضاء هيئة التدريس / الرتبة 
االكاديمية

العدد
المجموعمحاضرمدرساستاذ مساعداستاذ مشاركاستاذ

2----11--اعضاء هيئة التدريس المتفرغين

اعضاء هيئة التدريس غير 
2825439المتفرغين

3925441المجموع
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اضاءات

ــدس 	§ ــة الق ــه جامع ــذي نظمت ــي األول ال ــداع الطالب ــر اإلب ــة بمؤتم ــة الزراع ــاركة كلي مش
ــرج. ــروعي تخ ــق 29/03/2015 بمش ــد المواف ــوم األح ــة ي المفتوح

عقــد مؤتمــر الثــروة الحيوانيــة والمراعــي واإلرشــاد الزراعــي تحــت رعايــة رئاســة الجامعــة 	§
فــي منطقــة األغــوار بتاريــخ 27/05/2015.

عقــد العديــد مــن الورشــات العلميــة لطلبــة الكليــة لتخصصــات التنميــة الريفيــة واإلنتــاج 	§
النباتــي و الوقايــة.

تطويــر )5( مقــررات و طباعتهــا لتخصصــات التنميــة الريفيــة و تخصــص اإلنتــاج النباتــي 	§
والوقايــة.

ــا 	§ ــهور ،خالله ــة ش ــدة ثالث ــن لم ــي الصي ــة ف ــي دورة تدريبي ــة ف ــي الكلي ــاركة خريج مش
ــل  ــاد وتخل ــي الحص ــتخدمة ف ــا المس ــى التكنولوجي ــرف عل ــة التع ــو الكلي ــتطاع خريج اس

ــن.  ــي الصي ــع ف ــدة مصان ــن لع ــا المتدربي ــام به ــارات ق ــدة زي ــدورة ع ال

مشــاركة الكليــة فــي العديــد مــن المهرجانــات الزراعيــة ، ومشــاركتها بمهرجــان العنــب 	§
ــخ 13-15/09/2015. ــام 2015 بتاري للع

الحصول على عضوية اللجنة الوطنية إلعداد االستراتيجية في البحث الزراعي .	§

مشــاركة كليــة الزراعــة بحفــل إطــالق المنتــدى الوطنــي األول للمبدعيــن فــي فلســطين 	§
ــدة الحشــرات" . ــوان "مصي ــوم الســبت الموافــق 12/09/2015بمشــروع تخــرج بعن ي

قيــام الكليــة بترتيــب العديــد مــن الزيــارات العلميــة الميدانيــة لطلبــة الكليــة لعديــد مــن 	§
المــزارع النموذجيــة.

خريجو كلية الزراعة من البداية لغاية نهاية الفصل الصيفي الثاني )1144(
بلغ عدد خريجي كلية الزراعة في فرعي الخليل وجنين )239(.

خريجو كلية الزراعة لغاية نهاية العام الجامعي 2014 / 2015
بلغ عدد خريجي كلية الزراعة في فرعي الخليل وجنين )44( طالبًا وطالبة.

       
جدول )30(: خريجو كلية الزراعة من العام 1995 وحتى 2015

المجموعجنينالخليل التخصص
15036186الزراعة ) تركيز اإلنتاج النباتي والوقاية + اإلنتاج الحيواني(

151025التنمية الريفية
264672اإلنتاج النباتي والوقاية

000اإلنتاج الحيواني
19192283المجموع
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الجوائز التي حصلت عليها الكلية

§ حصــول الطالــب محمــد إبراهيــم عفانــه علــى جائــزة ماديــة خــالل مشــاركته بمشــروع 	
" إنتــاج الزيــت العضــوي مــن وجهــة نظــر مزارعــي الزيتــون فــي محافظــة الخليــل"، فــي 

مؤتمــر اإلبــداع الطالبــي األول بتاريــخ )29/03/2015(.
§ مشــاركة كليــة الزراعــة بحفــل إطــالق المنتــدى الوطنــي األول للمبدعيــن فــي فلســطين 	

يــوم الســبت الموافــق 12/09/2015 بمشــروع تخــرج بعنــوان " مصيــدة حشــرات تعمل 
بالطاقــة الشمســية ".

§ مشــاركة خريجــي كليــة الزراعــة فــي أســبوع الريــادة وتشــغيل الخريجيــن بـــ)3( مشــاريع 	
ــل،  ــة النح ــول تربي ــوان "ح ــة بعن ــة الثاني ــاز بالمرتب ــروع ف ــروعان، مش ــا مش ــاز منه وف
وإنتــاج النحــل والعســل، وحبــوب اللقــاح، وغــذاء الملــكات، وكل المنتجــات الخليــة، وفــي 
ــذرة  ــل ب ــى أص ــة عل ــون مطعم ــتال زيت ــاج أش ــوان" إنت ــروع بعن ــرة مش ــة العاش المرتب

بريــة خــالل عــام واحــد، بتاريــخ 2015/11/23.

المنح والبعثات الدراسية والبحثية والتدريبية التي حصل عليها اعضاء هيئة التدريس

§ مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي دورة تدريبيــة بعنــوان "تصنيــف النباتــات الرعوية" 	
بتاريــخ 16 – 19 /2 /2015 فــي رام اهلل.

§ مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي دورة تدريبية بعنــوان "الخطــة اإلداريــة للمحميات 	
الرعويــة" بتاريــخ 13-15/ 9/ 2015 فــي عجلون األردن.

§ 	 Effect of Water stress at fruit maturity stage on loose" متابعــة بحــث بعنــوان
skin of medjool gate palm، الــذي يتــم إنجــازه بالتعــاون مــع د. حســام الديــن 
الســعيد، المستشــار الزراعــي لــدى شــركة نخيــل فلســطين – أريحــا وبدعــم مــن صندوق 

الجامعــات الفلســطينية والعربيــة للبحــث العلمــي.

مشاركات أعضاء هيئة التدريس في الندوات/ المؤتمرات

§ مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي نــدوة بعنــوان "الوضــع الجيوسياســي فــي منطقــة 	
بيــت لحــم" بتاريــخ 20/5/2015 

§ مشــــــاركة أعضــــــاء هيئــــــة التــــدريس فــي مؤتمـــــر بعنـــــوان "التعليــــم البيئــي"  	
بتاريــخ 25-26 /11 /2015 منطقــة بيــت لحــم.

§ مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس  فــي المؤتمــر الدولــي الخامــس "لتقييــم البنــى 	
ــرب –  ــي المغ ــد ف ــذي عق ــي" وال ــاخ الدول ــة والمن ــى البيئ ــا عل ــة وآثاره ــة العربي التحتي

الــدار البيضــاء خــالل الفتــرة 8-7 /12 /2015.
§ مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس  فــي المؤتمــر الدولــي الخامــس "لتقييــم البنــى 	

ــرب –  ــي المغ ــد ف ــذي عق ــي" وال ــاخ الدول ــة والمن ــى البيئ ــا عل ــة وآثاره ــة العربي التحتي
الــدار البيضــاء خــالل الفتــرة 8-7 /12 /2015.
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المؤتمرات

عقــدت جامعــة القــدس المفتوحــة - كليــة الزراعــة، بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة "مؤتمــر التنميــة 
الزراعيــة فــي منطقــة األغــوار".

تاريخ انعقاده: 19/02/2014 في أريحا.

محاور المؤتمر

المحـور األول: البيئة الزراعية والمصادر الطبيعية في منطقة األغوار.	§

المحور الثاني: التنمية الزراعية المستدامة في منطقة األغوار.	§

وتخلل جلسات المؤتمر عرض تجارب زراعية ناجحة.

عقــدت جامعــة القــدس المفتوحــة - كليــة الزراعــة بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة "مؤتمــر الثــروة 
الحيوانيــة والمراعــي واإلرشــاد الزراعــي فــي محافظــة األغــوار"

تاريخ انعقاده: 27/05/2015 في أريحا.

محاور المؤتمر:

المحور األول:  واقع الثروة الحيوانية والمراعي في منطقة االغوار.	§

المحــور الثانــي: الثــروة الحيوانيــة والتنميــة الزراعيــة المســتدامة ومســاهمتها فــي تحقيــق 	§
األمــن الغذائــي.

وتخلل جلسات المؤتمر عرض تجارب زراعية ناجحة.

أهم االبحاث
مشــاركة عمــادة الكليــة بعــدد مــن األبحــاث خــالل مؤتمــر التنميــة الزراعيــة المنعقــد بتاريــخ 	§

.19/02/2014
بحث بعنوان "معوقات التسويق الزراعي في منطقة األغوار" / د. شاهر حجة.	§
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ــة األغــوار" / 	§ ــة فــي منطق ــة والعنقودي ــدورة الكرزي ــر زراعــة البن ــاق تطوي ــوان "آف بحــث بعن
ــي البيطــار. د.عالئ

مشــاركة عمــادة الكليــة بعــدد مــن األبحــاث خــالل مؤتمــر الثــروة الحيوانيــة المنعقــد بتاريــخ 	§
.27/05/2015

بحث بعنوان "واقع الثروة الحيوانية في منطقة األغوار" / د.شاهر حجة.	§
بحــث بعنــوان "دور االرشــاد الزراعــي فــي تنميــة قطــاع األغنــام وتطويــره" / د. عالئــي 	§

البيطــار.
بحــث بعنــوان "المخلفــات الزراعيــة والصناعيــة المتوافــرة فــي فلســطين وطــرق معاملتهــا" / 	§

د.إيــاد عبــد العفــو أحمــد بــدران.
واقع تغذية األغنام في منطقة األغوار )قرية بردلة( / م. فتحي نعيرات، م. أنس السايح.	§
ورقة علمية بعنوان "Climate Change The Palestinian Case" / د. عالئي البيطار.	§

المسؤولية المجتمعية

مشاركة عمادة كلية الزراعة في العديد من النشاطات المجتمعية من ضمنها :

ــن 	§ ــوار وجني ــا واألغ ــاس وأريح ــات طوب ــة لمحافظ ــارة علمي ــي زي ــة ف ــة الكلي ــاركة طلب مش
فــي 16/11/2014، ضمــن المســاقات المطروحــة "التســويق و اإلرشــاد" و "إدارة المــزارع"، 
ومــن خــالل الزيــارة العلميــة تعــرف الطلبــة النشــاطات الخــاص بمركــز تدريــب المهندســين 
الزراعييــن التابعــة لجمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة(، والجمعيــات الخاصــة 

ــاس. ــي محافظــة طوب ــة ف بالزراع
مشــاركة الكليــة وحضــور المؤتمــر اإلرشــادي "دور المــدارس الحقليــة فــي تطويــر الزراعــة 	§

ــق 8/12/2014. ــن المواف ــة" االثني العضوي
حضــور حفــل افتتــاح مركــز الكفايــات فــي تكنولوجيــا التصنيــع الغذائــي تحــت رعايــة معالــي 	§

وزيــر التربيــة والتعليــم المقــام فــي حــرم كليــة فلســطين التقنيــة / العــروب تحــت عنــوان 
"تعزيــز تشــغيل الشــباب فــي األراضــي الفلســطينية".

ــه 	§ مشــاركة الكليــة فــي الفعاليــات الخاصــة بذكــرى اليــوم الخالــد لــألرض "39" ومــن خالل
ــبت  ــوم الس ــك ي ــعبية وذل ــة واألكالت الش ــال التراثي ــض األعم ــم بع ــة تض ــة خيم ــم إقام ت

.04/04/2015 الموافــق 
مشــاركة الكليــة وعــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بحضــور فعاليــات "المعــرض الزراعــي 	§

ــخ 11/05/2015. ــة" فــي الســموع بتاري ــروة الحيواني الصناعــي الثانــي للث
ــخ 	§ ــل بتاري ــة الخلي ــة االســتراتيجية لمدين ــداد الخطــة التنموي ــة بمشــروع إع مشــاركة الكلي

.17/05/2015
ــاع 	§ ــة بقط ــراء الخاص ــل الخب ــة عم ــة لورش ــات التحضيري ــة باالجتماع ــة الزراع ــاركة كلي مش

ــة. الزراع
مشــاركة الكليــة بحضــور ورشــة "تعزيــز التكامــل بين القطاعــات العــام والخــاص واألكاديمي 	§

واألهلــي للنهــوض بالقطــاع الزراعــي الفلســطيني" والتــي تــم عقدهــا، يــوم االثنيــن الموافق 
.31/8/2015

مشــاركة كليــة الزراعــة بالعضويــة الخاصــة بإعــداد اســتراتيجية البحــث الزراعــي فــي 	§
فلســطين وبحضــور االجتماعــات الخاصــة بهــا.



76

2  المراكز والدوائر األكاديمية

 )Curricula and Textbooks Department( 1.2 دائرة المناهج والمقررات الدراسية

لمحة عن الدائرة

تعتبــر الدائــرة وحــدة إداريــة حيويــة مــن ضمــن وحــدات الجامعــة المتنوعــة ، حيــث يعــود تاريــخ 
ــخ 1999/9/29،  ــم 99 بتاري ــته رق ــي جلس ــة ف ــس الجامع ــرار مجل ــي ق ــا ورد ف ــى م ــاؤها إل إنش
ــررات  ــم المق ــر وتقيي ــداد وتطوي ــدان إع ــي مي ــة ف ــراف والمتابع ــام اإلش ــرة مه ــى الدائ وتتول
الدراســية لتأمينهــا لطلبــة الجامعــة، هــذا وتتبــع هــذه الدائــرة إلــى إدارة الشــؤون األكاديميــة في 
هيكليتهــا ، ولهــا ارتبــاط مباشــر مــع عمــداء الكليــات األكاديميــة بحيــث تنســق وتتعــاون معهــم 
فــي متابعــة تحقيــق كافــة اإلجــراءات المطلــوب تنفيذهــا إلنجــاز المقــررات الدراســية وبمــا يلبــي 
احتياجــات طــالب الجامعــة، وللدائــرة أيضــًا ارتبــاط فــي مهامهــا المتعلقــة بالمقــررات الدراســية 
ــوازم  ــرة الل ــات، ودائ ــجيل واالمتحان ــول والتس ــادة القب ــان، وعم ــي عم ــة ف ــب الجامع ــع مكت م
والمشــتريات والعطــاءات ، ومركــز تكنولوجيــا المعلومــات واإلنتــاج الفنــي ICTC، ومركــز التعليــم 
المفتــوح OLC، ودائــرة الجــودة، ودائــرة التخطيــط، باإلضافــة إلــى فــروع الجامعــة التعليميــة.

آلية إعداد كتب المقررات الدراسية

ــة  ــر وأســس تربويــة وقوالــب إجرائي ــة الجامعــة يخضــع لمعايي إن إعــداد المقــرر الدراســي لطلب
تعتبــر بمثابــة دليــل العمــل الــذي يلتــزم بــه المكلفيــن بإعــداد وتطويــر المــواد التعليميــة وبمــا 
ينســجم مــع نمــط التعليــم المفتــوح والتعلــم الذاتــي الــذي يتيــح للطلبــة االعتمــاد علــى أنفســهم 
ــرر  ــداد المق ــي إع ــة ف ــة المطلوب ــودة التعليمي ــق الج ــذا يحق ــواد، وه ــذه الم ــتهم له ــي دراس ف

الدراســي مــن خــالل تضمينــه أحــدث المســتجدات المعرفيــة والتكنولوجيــة والمتطــورة.

يتــم إعــداد كتــاب المقــرر الدراســي وفقــًا ألســلوب خــاص يتــالءم مــع أســلوب التعلــم المفتــوح 
وبمســتوى عالــي النوعيــة، ولــدى الدائــرة المعاييــر المعتمــدة إلعــداد هــذه الكتــب، علمــًا بــأن 
ــداد  ــر الخاصــة بإع ــى أن المعايي ــد عل ــة التأكي ــة. ومــن األهمي ــوق طبعهــا محفوظــة للجامع حق
ــددة  ــل المح ــراءات العم ــالل إج ــن خ ــح م ــج واض ــاع نه ــي إتب ــل ف ــا تتمث ــي إنم ــرر الدراس المق
والموثقــة بصــدد ذلــك التــي تراعــي اتخــاذ أوجــه التنســيق والتعــاون المطلوبيــن مــن قبــل إدارة 
ــات  ــررات الدراســية وعمــداء الكلي ــرة المناهــج والمق ــا يتبعهــا مــن دائ ــة وم الشــؤون األكاديمي
األكاديميــة، ومــا يتــم أيضــًا مــن التعــاون مــع مكتــب الجامعــة فــي عمــان والمعديــن للمقــررات 

الدراســية وبمــا يحقــق مــن إنجــاز هــذه المقــررات.

ــى  وتجــدر اإلشــارة فــي مجــال إعــداد المقــررات الدراســية فــي العــام الدراســي 2015/2014 إل
ــة  ــاء هيئ ــدى أعض ــداع ل ــادرة واإلب ــي روح المب ــي تنام ــل ف ــي تتمث ــة الت ــاهمات اإليجابي المس
التدريــس والمختصيــن فــي الجامعــة مــن حيــث قيامهــم إمــا منفرديــن أو مشــاركين مــع جهــات 

ــة. ــب الجامعي ــر الكت خــارج الجامعــة بمهــام إعــداد وتطوي

هــذا وتتولــى الدائــرة مهــام متابعــة التأكــد مــن دقــة طباعــة المقــررات الدراســية ومطابقتهــا 
للمواصفــات النموذجيــة الطباعيــة المتبــع مراعاتهــا بالنســبة للجامعــة.
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جدول )31(: آخر إصدارات كتب الجامعة للسنة الحالية

تاريخ اإلصدارالكليةالمعدوناسم المقرر

ضبط أنظمة المعلومات 
وأمنها )1485(

د.يوسف أبو زر
د.محمد ذويب

د.رشيد جيوسي

التكنولوجيا والعلوم 
2015/2014التطبيقية

البيئة والتنمية )2469(
د.عالئي البيطار

د.زياد قنام
2015/2014كلية الزراعة

محاسبة التكاليف )4431(
د.ذويب موسى ناصيف

د.رائد السعد )محكم(
2015/2014العلوم اإلدارية واالقتصادية

محاسبة ضريبة الدخل 
)المحاسبة الضريبية( )4434(

د.مروان أبو هالل
أ.ياسر السالمين

أ.عبد الرحمن أبو دقة
2015/2014العلوم اإلدارية واالقتصادية

التحليل والتخطيط المالي 
2015/2014العلوم اإلدارية واالقتصاديةد.جميل عالونة)4442(

التشريعات الصحية )4228(
د.محمد موسى خلف

د.أمين دواس )محكم(
2015/2014العلوم اإلدارية واالقتصادية

علم األوبئة )4430(
د.أحمد عمرو

أ.د.فاروق شخاترة
2015/2014العلوم اإلدارية واالقتصادية

االقتصاد الصحي )4205(
د.إبراهيم عوض

د.رسالن محمد )محكم(
2015/2014العلوم اإلدارية واالقتصادية

اإلدارة المحلية في فلسطين 
والعالم العربي )4401(

د.أسامة شهوان
د.محمد عوض

2015/2014العلوم اإلدارية واالقتصادية

محاسبة تكاليف الخدمات 
الصحية )4425(

د.رائد السعد
د.نصر عبد الكريم

2015/2014العلوم اإلدارية واالقتصادية

مدخل إلى الصحة العامة 
)4123(

د.تامر سهيل
د.محمد شاهين

د.موسى العجلوني )محكم(
2015/2014العلوم اإلدارية واالقتصادية

تطبيقات حاسوبية في 
2015/2014العلوم اإلدارية واالقتصاديةد.يوسف أبو زرالمؤسسات الصحية )4322(
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مبادئ االقتصاد)2( )4122(

د.ماجد صبيح
د.إبراهيم عوض

)محكم أول(
د.نصر عبد الكريم 

)محكم ثاني(

2015/2014العلوم اإلدارية واالقتصادية

التأمين الصحي والضمان 
االجتماعي)4324(

د.مروان درويش
د.شريف أبو كرش

د.أمجد القاضي )محكم(
2015/2014العلوم اإلدارية واالقتصادية

إدارة اإليواء والتغذية )4220(
د.أحمد عمرو
د.تامر سهيل

د.حليمة الصباح )المحكم(
2015/2014العلوم اإلدارية واالقتصادية

اإلدارة المالية )4341(

د.جميل عالونة
)معد المادة العلمية(

د.مروان درويش
)محكم المادة العلمية(

2015/2014العلوم اإلدارية واالقتصادية

Palestinian Center of Ex-( ــي ــم االلكترون ــي التعل ــز ف ــطيني للتمي ــز الفلس 2.2  المرك
)cellence in E-Learning )PCEE

أول مركــز فلســطيني يعنــى باألبحــاث العلميــة اإلجرائيــة والتطبيقيــة المشــتركة بيــن مختلــف 
الجامعــات والمؤسســات البحثيــة ذات العالقــة بالتعلــم اإللكترونــي، وذلــك بتوفيــر بيئــة تواصــل 
)MOOC(، لتمكيــن  إلكترونيــة متكاملــة، وتطويــر المقــررات الجماعيــة مفتوحــة المصــدر 
الطلبــة والباحثيــن مــن االبتــكار وحــّل المشــكالت ذات العالقــة إلكترونيًــا علــى الصعيــد 
الوطنــي والعالمــي، إســهامًا مــن الجامعــة فــي تحقيــق مســؤوليتها المجتمعيــة وتحقيــق 
التنميــة المســتدامة باســتخدام أحــدث األســاليب اإللكترونيــة لخدمــة التعليــم المفتــوح والتعّلــم 

اإللكترونــي.

 Open Learning Center )OLC( 3.2  مركز التعليم المفتوح

ــة،  ــدس المفتوح ــة الق ــي جامع ــة ف ــة والفني ــز التربوي ــد المراك ــو أح ــوح ه ــم المفت ــز التعلي مرك
تأســس فــي العــام 2008،  وتتمثــل رؤيــة المركــز فــي دمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم وخلــق بيئــة 

تعلــم مرنــة تشــجع المعلميــن والمتعلميــن علــى اإلبــداع فــي تجربــة تعليميــة عاليــة الجــودة.

وانطالقــًا مــن تلــك الرؤيــة، يعمــل المركــز علــى نشــر فلســفة التعليــم المفتــوح والتعليــم المدمج 
ــة  ــر عالي ــم والتدريــب الرقمــي وفــق معايي ــات التعل ــر بيئ ــي مــن خــالل تطوي ــم اإللكترون والتعل
الجــودة. ويســعى المركــز إلــى تحســين مخرجــات التعلــم وتعزيــز االنفتــاح والمرونــة فــي التعليــم 

باســتخدام طرائــق التدريــس والتدريــب الحديثــة وبتوظيــف أحــدث أدوات التعلــم اإللكترونــي.
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دور وأهداف المركز

نشر فلسفة التعليم المفتوح والتعلم اإللكتروني.	§
تعزيــز االنفتــاح فــي التعليــم لتشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة علــى اإلبــداع 	§

واالبتــكار مــن خــالل اســتخدام منهجيــات تعلــم مرنــة وبيئــة تعليميــة مفتوحــة.
ــتمر 	§ ــكل مس ــت بش ــر االنترن ــب عب ــم والتدري ــات التعل ــي ومنهجي ــم اإللكترون ــر التعل تطوي

لتعزيــز بيئــة التعليــم المدمــج فــي الجامعــة وفــق معاييــر عاليــة الجــودة لتحســين مخرجــات 
التعلــم.

تمكيــن أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والطلبــة فــي الجامعــة مــن توظيــف خدمــات 	§
التعلــم اإللكترونــي ومنهجياتــه مــن خــالل برامــج التدريــب الذاتــي وبنــاء القــدرات.

توفيــر فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للمجتمــع المحلــي مــن خــالل طــرح برامــج التعلــم الذاتــي 	§
والتدريــب عبــر االنترنــت.

بنــاء قــدرات فريــق تطويــر التعلــم اإللكترونــي فــي الجامعــة بشــكل مســتمر لمواكبــة أحــدث 	§
االتجاهــات فــي التعلــم اإللكترونــي ومنهجياتــه لرفــع جــودة العمــل ومخرجاتــه.

ــجام 	§ ــل بانس ــي للعم ــوى الرقم ــي والمحت ــم اإللكترون ــات التعل ــدرة خدم ــق وق ــز تواف تعزي
ــورات  ــع التط ــب م ــف لتتناس ــل التكالي ــودة وبأق ــة الج ــة عالي ــر عالمي ــس ومعايي ــق أس وف

التكنولوجيــة المتســارعة والطلــب المتزايــد.

األنشطة

أواًل: تطوير البنية التحتية للتعلم اإللكتروني

ــم  ــتخدمين، ت ــل والمس ــات العم ــه احتياج ــا تقتضي ــارع وم ــي المتس ــور التكنولوج ــًة للتط مواكب
إعــادة هيكلــة وتطويــر للبنيــة التحتيــة للتعلــم اإللكترونــي والتــي شــملت األنظمــة والمنصــات 
المســتخدمة وآليــات العمــل وجميــع المــوارد التــي تســتخدم وتســاهم فــي تطويــر ونشــر 

ــي.    ــوى الرقم المحت

  ترقيــة المنصــات المســتخدمة فــي التعلــم اإللكترونــي بحيــث أصبحــت تدعــم التصفــح مــن 	§
خــالل الهواتــف الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة وشــمل ذلــك نظــام إدارة التعلــم مــودل وقنــاة 
الجامعــة للفيديــو )QTube( وتــم ذلــك بالتعــاون مــع قســم دعــم التعلــم اإللكترونــي فــي 

مركــز تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
  اســتحداث مســتودع المحتــوى الرقمــي )Digital Content Repository( لفهرســة وحفــظ 	§

وإعــادة نشــر كافــة أنــواع المحتــوى المســتخدم فــي الجامعــة  مثــل )المســتندات والملفــات 
ــم  ــم دع ــع قس ــاون م ــك بالتع ــم ذل ــا( وت ــم وغيره ــادر التعل ــورات ومص ــاث والمنش واألبح

ــا المعلومــات واالتصــاالت. ــم اإللكترونــي فــي مركــز تكنولوجي التعل
  اســتحداث منصــة لعــرض ومشــاركة العــروض التقديميــة )SlideShare( وتــم ذلــك مــن 	§

خــالل قســم دعــم التعلــم اإللكترونــي فــي مركــز تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
ــي 	§ ــور )Metadata Dublin Core( ف ــن ك ــة دبل ــوى العالمي ــف المحت ــر وص ــاد معايي   اعتم

ــي. ــوى الرقم ــر المحت ــة ونش فهرس
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ثانيًا: تطوير محتوى التعلم الرقمي

ويشمل تطوير محتوى جديد وإعادة تنظيم للمحتوى المطور سابقا 

ــخ 	§ ــة نس ــره بثالث ــم توفي ــة، وت ــة الذاتي ــط الدراس ــم بنم ــف تتعل ــم كي ــرر تعل ــر مق   تطوي
للطلبــة  نســختين ال تحتــاج إلــى اتصــال باإلنترنــت األولــى تعمــل علــى أجهــزة الحاســوب 
ــة  ــى صفح ــرة عل ــة متوف ــخة الثالث ــة والنس ــف الذكي ــى الهوات ــل عل ــق يعم ــة تطبي والثاني

ــي. ــرر اإللكترون المق
  تطوير أربعة مساقات بنمط الدراسة الذاتية لدبلوم اللغة الفرنسية.	§
ــى 	§ ــة عل ــا الوصفي ــابقًا مــع بياناته ــورت س ــي ط ــم الت ــادر التعل ــة مص ــر لكاف   إعــادة نش

مســتودع المحتــوى الرقمــي.

ثالثًا: التدريب اإللكتروني وبناء القدرات

ــم  ــي التعلي ــة ف ــس والطلب ــة التدري ــاء هيئ ــدرات أعض ــاء ق ــة لبن ــزم تدريبي ــر ح ــمل تطوي ويش
المدمــج والتعلــم اإللكترونــي وتنظيــم ورش عمــل.

تطويــر حــزم تدريبيــة لبنــاء قــدرات الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي التعليــم المدمــج 	§
وأدوات التعلــم اإللكترونــي المســتخدمة فــي الجامعــة حيــث شــملت الحزمــة علــى أكثــر مــن 
ثمانيــة مواضيــع مثــل اســتخدام العــروض التقديميــة )بوربوينــت( وتوظيفهــا فــي التعليــم 
واســتخدام البوابــة األكاديميــة  والصــف االفتراضــي والمقــررات اإللكترونيــة وقنــاة الجامعــة 

للفيديــو QTube ومســتودع المحتــوى الرقمــي ومشــاركة العــروض التقديميــة وغيرهــا.
تطويــر مســاق تدريبــي بنمــط التعلــم الذاتــي )تطويــر مصــادر التعلــم الرقميــة( وهــو موجــه 	§

ألعضــاء هيئــة التدريــس ويهــدف إلــى إعــداد فــرق عمــل مــن أعضــاء هيئــة التدريــس قــادرة 
علــى تطويــر محتــوى رقمــي لمقــررات الجامعــة وفــق أحــدث المعاييــر واالتجاهــات.

تطويــر مســاقين تدريبييــن فــي أساســيات اســتخدام الحاســوب واالســتخدام الفاعــل 	§
لإلنترنــت وهــي بنمــط التعلــم الذاتــي موجهــه لمشــروع مختبــر الحاســوب المتنقــل الــذي 

ــتمر. ــم المس ــز التعلي ــه مرك ــرف علي يش

رابعًا: بناء قدرات طاقم المركز

ويشــمل تعزيــز كفــاءة عمل طاقــم المركــز وتدريبهم علــى أحدث التقنيــات واألدوات المســتخدمة 
فــي تطويــر التعلــم اإللكترونــي، حيــث تــم االعتمــاد علــى التعلــم الذاتــي مــن خــالل المســاقات 
ــم  ــن طاق ــرد م ــام كل ف ــت، وق ــبكة اإلنترن ــى ش ــرى عل ــم األخ ــادر التعل ــض مص ــة وبع المجاني

العمــل بعمــل ورشــات عمــل لنقــل الخبــرة إلــى زمالئــه فــي المركــز، وأهــم المواضيــع كانــت:

التصميم التعليمي.	§
إدارة المشاريع.	§
§	.MS Project Server إدارة ومتابعة المهام باستخدام
§	.Creative Commons معايير التأليف والنشر المفتوح
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خامسًا: مشاريع وورش عمل

شــارك المركــز فــي مشــروع البحــث اإلجرائــي لتقييــم التعلــم اإللكترونــي فــي المــدارس مــن 	§
خــالل البحــث الميدانــي وتصميــم األنشــطة ومتابعــة تنفيذهــا مــع بعــض المــدارس وشــارك 
ــم  ــز التعلي ــروع مرك ــى المش ــروع، ويشــرف عل ــزم المش ــي لح ــل اإلحصائ ــي التحلي ــك ف كذل

المســتمر.
اإلشراف على ورشة إطالق المركز الفلسطيني المتميز في التعلم اإللكتروني.	§

 Continuing Education &( 4.2  مركــز التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع
Community Service Center )CEC

لمحة عن المركز

ــز  ــد المراك ــنة 1991 كأح ــة س ــدس المفتوح ــة الق ــي جامع ــتمر ف ــم المس ــز التعلي ــس مرك تأس
المهمــة لخدمــة المجتمــع الفلســطيني، وذلــك مــن أجــل توفيــر فــرص التعليــم المســتمر والتعلــم 
مــدى الحيــاة لجميــع شــرائح المجتمــع الفلســطيني وفئاتــه، والمســاهمة بشــكل فاعــل فــي تنميــة 
وتطويــر قــدرات األفــراد والمؤسســات الفلســطينية مــن خــالل تقديــم خدمــات التدريــب المهنــي 
ــة والعالميــة، باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــة االستشــارات  ــر الجــودة المحلي والتقنــي وفــق معايي
اإلداريــة والفنيــة وتنفيــذ المشــاريع التنمويــة المجتمعيــة، كمــا يعمــل مركــز التعليــم المســتمر 
علــى تنميــة إمكانيــات الجامعــة وقدراتهــا مــن خــالل تطويــر أداء الكــوادر العاملــة فيهــا وتحســين 

مرافقهــا.

دور المركز

ــا  ــة وإمكانياته ــدرات الجامع ــر ق ــي تطوي ــة ف ــة المتمثل ــالة الجامع ــق رس ــي تحقي ــاهمة ف المس
وتمكيــن اإلنســان والمجتمــع الفلســطيني، بمــا ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى زيــادة اإلنتاجيــة 
وتحســين مســتوى العمــل فــي المؤسســات الفلســطينية، والمســاهمة فــي التنميــة المجتمعيــة.

المساهمة في تحقيق التميز وفًقا للخطط االستراتيجية للتعليم العالي في فلسطين.	§
توثيــق الصلــة بيــن الجامعــة وفئــات المجتمــع كافــة، مــن خــالل تقديــم خدمــات التدريــب 	§

المهنــي والتقنــي واالستشــارات الماليــة واإلداريــة والفنيــة عاليــة الجــودة للمجتمــع المحلــي.
توفيــر فــرص التعلــم مــدى الحيــاة )Life Long Learning( المبنيــة على الشــراكة المجتمعية 	§

لجميــع أفراد الشــعب الفلســطيني.
الشــراكة المجتمعيــة والتشــبيك المؤسســاتي مــع المؤسســات الفلســطينية واإلقليميــة 	§

ــة. والدولي
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أهم االنشطة

خدمات التدريب التقني والمهني

ــات  ــا المعلوم ــال تكنولوجي ــي مج ــًا ف ــدة دولي ــة معتم ــهادات مهني ــة وش ــج تدريبي برام
واالتصــاالت:

§	)ICDL( الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب
§	)Microsoft Office Specialist MOS(  شهادة متخصص مايكروسوفت أوفيس
§	Internet and Computing Core Certi- ــت ) ــبة واإلنترن ــة للحوس ــهادة الدولي )الش

)fication )IC3

برامج تدريبية في المجاالت اإلدارية والمالية واللغات

دورات لغة إنجليزية، مستويات، محادثة، ترجمة فورية.	§
دورات لغة عبرية.	§
دورات لغة فرنسية.	§
إدارة األزمات.	§
إدارة الصراع وحل المشاكل.	§
العالقات العامة ومهارات االتصال.	§
إدارة االجتماعات.	§
القيادات الشابة.	§
وغيرهــا مــن الــدورات التدريبيــة فــي هــذه المجــاالت، التــي يتــم تخصيصهــا حســب 	§

ــراد. ــب المؤسســات واألف طل

برامج التدريب اإللكتروني

مهارات متقدمة في التعلم اإللكتروني )الوسائط االجتماعية والمواقع الشخصية(.	§
توظيف اإلنفو جرافيكس )Infographics( في تصميم المحتوى التعليمي.	§
تدريب مدربين في إنتاج الفيديو التفاعلي.	§
مهارات التصميم وتطبيقات الوسائط المتعددة.	§
§	.)Ms Project( إدارة المشاريع باستخدام
§	.)SPSS( الحزم اإلحصائية
§	.)TOT( تدريب مدربين

امتحانات دولية معتمدة

§	.)TOEFL( امتحانات فحص اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها
امتحانات دولية معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت	§
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دبلومات مهنية متخصصة

ــة  ــن وزارة التربي ــدة م ــة معتم ــة المتخصص ــات المهني ــن الدبلوم ــة م ــز مجموع ــدم المرك يق
ــات  ــي احتياج ــا يلب ــن بم ــن والمهنيي ــداد االختصاصيي ــى إع ــدف ال ــي ته ــي، والت ــم العال والتعلي

ــات: ــذه الدبلوم ــم ه ــة، واه ــة واالقليمي ــل المحلي ــوق العم س
الدبلوم المهني المتخصص في التعليم المفتوح والتعلم االلكتروني.	§
الدبلوم المهني المتخصص في إدارة المعرفة.	§
الدبلوم المهني المتخصص في السكرتاريا الحديثة وإدارة المكاتب.	§

دور المركز في ادارة المشاريع

تقديم الخدمات االستشارية والفنية للمؤسسات المجتمع المحلي.	§
ــة 	§ ــز مقترحــات المشــاريع ضمــن أهــداف الجامعــة وتطلعاتهــا فــي تنمي إعــداد وتجهي

قدراتهــا وتطويــر كوادرهــا األكاديميــة واإلدرايــة وتعزيــز دورهــا الريــادي فــي تطويــر 
ــراد المجتمــع الفلســطيني. ــة مؤسســات واف وتنمي

تنفيــذ المشــاريع التنمويــة المبنيــة علــى الشــراكة المجتمعيــة وفقــًا لمعاييــر الجــودة 	§
المحليــة والدوليــة.

المســاهمة فــي اعــداد الخطــط التطويريــة ورســم السياســات واإلســتراتيجيات وتطوير 	§
عمــل المركــز ضمــن تطلعــات الجامعة وخططهــا االســتراتيجية.

تعزيز قاعدة المعلومات بالمركز للتمكين من وضع السياسات واإلستراتيجيات.	§
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)Measurement & Evaluation Center )M&E(( 5.2  مركز القياس والتقويم

لمحة عن المركز

ــارات والمقاييــس.   هــو المركــز الــذي يتولــي إجــراء عمليــات التقويــم والتدريــب وتطويــر االختب
ــث  ــة بحي ــي الجامع ــة ف ــز الفاعل ــم المراك ــد أه ــون أح ــم الن يك ــاس والتقوي ــز القي ــع مرك يتطل
يســهم فــي تقويــم وتطويــر مختلــف جوانــب العمليــة التعليميــة، مــن خــالل العمــل المــدروس 
ــة  ــة وظيفي ــة تعاوني ــى عملي ــه إل ــه، وتحويل ــم وأدوات ــتراتيجيات التقوي ــث اس ــج لتحدي والمبرم
ــة ويخــدم أهدافهــا وخطتهــا  ــي الجامع ــات الجــودة ف ــع متطلب ــا ينســجم م ــرة وبم ــة ومؤث فاعل
ــوره  ــاق تط ــوح وآف ــم المفت ــفة التعلي ــص وفلس ــاة خصائ ــع مراع ــتقبلية م ــتراتيجية المس االس

ــي.  ــي والدول ــن المحل ــى الصعيدي ــاره عل وازده

انســجامًا مــع أهــداف الجامعــة وتطلعاتهــا المســتقبلية ســيعمل مركــز القيــاس والتقويــم علــى 
ــث  ــب والبح ــات التدري ــاد آلي ــالل اعتم ــن خ ــم، م ــم والتعل ــودة التعلي ــان ج ــي ضم ــهام ف االس
وتصميــم أدوات تقويــم مناســبة وحوســبة االمتحانــات والتعيينــات وفــق معاييــر علميــة وتعزيــز 
المفاهيــم العلميــة الصحيحــة للقيــاس والتقويــم وتعميــق كفايــات العامليــن فــي هــذا المجــال 
لخلــق وعــي إيجابــي مؤســس علــى القاعدتيــن المعرفيــة واألدائيــة لتقويــم فعــال تضطلــع بــه 

ــة.  ــة بالجامع ــة األطــراف ذات العالق كاف

دور المركز

ــا 	§ ــات بم ــات والتعيين ــداد االمتحان ــتراتيجيات إع ــى اس ــن عل ــرفين األكاديميي ــب المش تدري
ــا.  ــودة ومتطلباته ــر الج ــع معايي ــجم م ينس

حوســبة االمتحانــات والتعيينــات مــن خــالل إنشــاء بنــك لألســئلة وفــق معاييــر ســيكومترية 	§
مناســبة. 

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

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

إنشاء أرشيف مكتبي لالختبارات والمقاييس المقننة العالمية والوظيفية. 	§
إصدار النشرات واألدلة المتخصصة في مجال القياس والتقويم. 	§
تقديــم االستشــارات والخدمــات لمراكــز التقويــم فــي المؤسســات التعليميــة المختلفــة 	§

وللباحثيــن داخــل الجامعــة وخارجهــا. 
مــد جســور التعــاون مــع المؤسســات المثيلــة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي فــي مجــال 	§

تطويــر عمليــات التقويــم. 
تنظيم الورش واأليام الدراسية والمؤتمرات العلمية الخاصة بمجال القياس والتقويم. 	§
تقويــم مســتويات الخريجيــن مــن برامــج الجامعــة المختلفــة، بغيــة تطويــر برامــج الجامعــة، 	§

لمواكبــة العصــر. 
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ــة 	§ ــة والخاص ــر العلمي ــع المعايي ــب م ــئلة لتتناس ــك األس ــة بن ــر برمجي ــن تطوي ــاء م االنته
بجامعــة القــدس المفتوحــة.

انشــاء بنــك خــاص بامتحانــات المســتوى )اللغــة العربيــة، واللغــة االنجليزيــة، والحاســوب( 	§
ــن 1141 و 1142 و1151. ــات منهــا للفصلي ــم اســتخراج امتحان وقــد ت

ــة 	§ ــالت الصعوب ــة معام ــتوى لمعرف ــات المس ــئلة امتحان ــى اس ــة عل ــات احصائي ــراء دراس اج
ــة. ــج الدراس ــى نتائ ــاًء عل ــئلة بن ــى االس ــة عل ــالت الالزم ــراء التعدي ــز واج والتميي

تصحيــح امتحانــات المســتوى بشــكل مركــزي وإرســال النتائــج إلــى الفــروع باســتخدام 	§
1143 و1151.  ،1142 برنامــج خــاص بذلــك، للفصــل 

)Academic Support( 3  الدعم االكاديمي
والتســجيل  القبــول  عمــادة   )Admission & Registration( والتســجيل  القبــول   1.3

واالمتحانــات

دور العمادة في الدعم األكاديمي:
اعداد التقويم األكاديمي.	§
إدارة االمتحانات والتعيينات.	§
متابعة تطبيق األنظمة والقوانين الصادرة عن المجلس األكاديمي.	§
متابعة رصد عالمات أعضاء هيئة التدريس.	§
حفظ ومتابعة ملفات الطلبة األكاديمية.	§
إصدار شهادات الطلبة الخريجين.	§
إرشاد الطلبة أكاديميًا.	§
متابعة قضايا الطلبة وحل مشاكلهم األكاديمية.	§

سياسة القبول

تتبنــى الجامعــة فــي سياســة القبــول أســلوبًا مرنــًا، وهــذا هــدف تيســره طبيعــة التعليــم المفتــوح 
وعلــى الطــالب الراغبيــن فــي االلتحــاق بالجامعــة أن تتوافــر لديهــم الشــروط اآلتيــة:-

ــرج 	§ ــنة التخ ــن س ــر ع ــض النظ ــا بغ ــا يعادله ــة أو م ــة العام ــهادة الثانوي ــى ش ــول عل الحص
ــد.  ــي الجدي ــم و 65% للتوجيه ــي القدي ــن 55% للتوجيه ــل ع ــدل ال يق ــن بمع ولك

يقبــل طلبــة شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة  الفــرع العلمــي فــي جميــع الكليــات 	§
والتخصصــات.

العلمــي، 	§ األدبــي،  االنســانية  )العلــوم  األخــرى  للفــروع  العامــة  الثانويــة  طلبــة  يقبــل 
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الصناعــي، الزراعــي، التجــاري، التمريضــي، الشــرعي، الفندقــي، اإلقتصــاد المنزلــي، واإلدارة 
المعلوماتيــة، و التعليــم الصحي..الــخ( شــريطة أن تكــون شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة 
ــة  ــات والتخصصــات األكاديمي ــم الجامعــي وليــس لســوق العمــل، فــي الكلي موجهــة للتعلي
بعــد اجتيازهــم المتحــان خــاص فــي مقــررات عالجيــة مبينــه إزاء كل كليــة أو تخصــص لطلبة 
كل فــرع موضحــة فــي الجــدول التالــي وال يجــوز لهــم تســجيل أيــة مقــررات تخصصيــة فــي 

أي تخصــص قبــل نجاحهــم فــي المقــررات العالجيــة المطلوبــة لذلــك التخصــص.
يقبــل حاملــو شــهادة الثانويــة الشــرعية الصــادر عــن وزارة االوقــاف   فــي تخصــص أســاليب 	§

تدريــس التربيــة اإلســالمية فقــط .
تقبــل الجامعــة الطــالب الراغبيــن فــي االنتقــال اليهــا مــن الجامعــات األخــرى وكليــات 	§

ــي ســبق لهــم دراســتها فــي  المجتمــع، ويحتســب لهــم عــدد مــن الســاعات المعتمــدة الت
تلــك الجامعــات، أو الكليــات نظــام )3( ســنوات، بحــد أقصــى مقــداره )60( ســاعة معتمــدة، أو 
الكليــات نظــام الســنتين بحــد أقصــى مقــداره )51( ســاعة معتمــدة وذلــك بحســب الشــروط 

النافــذة فــي آليــة احتســاب الدراســة الســابقة.
تقبــل الجامعــة الطــالب الذيــن تقــل معدالتهــم عــن 55% فــي الثانويــة العامــة وفــق نظــام 	§

التجســير المعتمــد مــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي.
هناك بعض الشروط الخاصة لقبول الطالب في تخصصي المحاسبة واللغة االنجليزية.	§

إعداد الطلبة المقبولين للفصل االول1141 من العام الجامعي 2014/2015: 13818

 )Student Affairs( 2.3  الشؤون الطالبية

عمــادة شــؤون الطلبــة فــي جامعــة القــدس المفتوحــة هــي حلقــة الوصــل الرئيســة مــا بيــن 
الطالــب واإلدارة، فهــي منظومــة هدفهــا متابعــة الشــؤون الطالبيــة والعمــل علــى تنميتهــا 
وتفعيلهــا فــي كل المحافــل، وتشــرف علــى أقســام شــؤون الطلبــة فــي فــروع الجامعــة 

ــة. ومراكزهــا الدراســية كاف

رؤية العمادة

توفيــر خدمــات متكاملــة للطلبــة والخريجيــن، لتحقيــق مســتوى مناســب مــن التكيــف والدافعيــة 
واالنتمــاء وإعطــاء األولويــة للــدور الوقائــي والنمائــي مــن خــالل آليــة عمــل متطــورة ومتجــددة.

رسالة العمادة

تعنــى عمــادة شــؤون الطلبــة برعايــة الطلبــة طــوال فتــرة دراســتهم علميــًا وتربويــًا واجتماعيــًا 
ونفســياً، وفــق رؤيــة تربويــة وتقنيــة، وتهتــم بتوفيــر األجــواء المناســبة للطلبــة ضمــن متطلبــات 
الجــودة الشــاملة، وتســعى أيضــًا إلــى تنميــة مواهــب الطلبــة، وإبــراز طاقاتهــم اإلبداعيــة مــن 
ــون  ــداده ليك ــب وإع ــخصية الطال ــر لش ــب اآلخ ــتكمال الجان ــدف اس ــطتهم به ــة أنش ــالل رعاي خ

مواطنــًا إيجابيــًا ومعطــاًء، يتحمــل مســؤولية تقــدم مجتمعــه ورقيــه. 
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الوالء واالنتماء للجامعة. 	§
التعاون والعمل الجماعي. 	§
التميز في األداء والخدمات. 	§
الشفافية والمساواة. 	§
استمرارية التطور والتحسين. 	§
تطويع التكنولوجيا لخدمة الطلبة والجامعة. 	§

دور ومهام عمادة شؤون الطلبة

تتابــع عمــادة شــؤون الطلبــة مهامهــا عبــر هيكليــة تتمثــل فــي أربعــة أقســام مركزيــة، إضافــة 
إلــى أقســامها فــي الفــروع التعليميــة وهــي:

متابعة الخريجين	 
األنشطة الطالبية 	 
المنح والمساعدات المالية 	 
اإلرشاد النفسي واالجتماعي	 

تنفــذ العمــادة أنشــطتها وتــؤدي مهامهــا عبــر أقســام شــؤون الطلبــة فــي الفــروع التعليميــة، 
وتتمثــل هــذه المهــام فــي:

رعاية شؤون الطلبة في الجامعة ومتابعة قضاياهم ومساعدتهم في حل مشكالتهم.	§
اإلشــراف علــى أوجــه النشــاط الطالبــي غيــر األكاديمــي ودعــم النشــاطات الطالبيــة المختلفة 	§

وتوجيهها.
اإلشــراف والمصادقــة علــى تقديــم المســاعدات والمنــح الطالبيــة مــن خــالل صنــدوق 	§

الطالــب ومنــح المتفوقيــن وذوي الشــهداء وغيرهــا.
االهتمام بالطالب من خالل صقل شخصيته وتنميتها ورعايتها.	§
اإلشراف على برنامج الرعاية الصحية للطلبة في حال اعتماده.	§
اإلشــراف علــى انتخابــات مجالــس الطلبــة والنــوادي المختلفــة وتشــكيل المجلــس القطــري 	§

للطلبــة.
المساهمة المباشر في إرشاد الطلبة وتوجيههم نفسيًا وتربويًا وأكاديميًا	§
عضويــة عميــد شــؤون الطلبــة فــي مجلــس الجامعــة والمجلــس األكاديمــي ومشــاركته فــي 	§

جميــع النشــاطات الموكلــة لهمــا.
عضوية عميد شؤون الطلبة الرئيسة في اللجنة المشرفة على حفل تخريج الطلبة.	§
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المشــاركة فــي جميــع نشــاطات إدارة الجامعــة التــي تخــص الجســم الطالبــي فــي المجــاالت 	§
المختلفــة.

متابعــة النشــاطات الطالبيــة وتقريــر النشــاطات الســنوي مــن خــالل رؤســاء أقســام شــؤون 	§
الطلبــة.

متابعة القضايا الطالبية المالية مع الدائرة المالية ورئاسة الجامعة.	§
ــرص 	§ ــى ف ــول عل ــي الحص ــاعدتهم ف ــب ومس ــات التدري ــم خدم ــن وتقدي ــة الخريجي متابع

التوظيــف والدراســات العليــا المتاحــة.

نبذة عن األنظمة المحوسبة

نظام المنح والمساعدات المالية 	§

دأبــت عمــادة شــؤون الطلبــة علــى إدارة هــذه المنــح ومتابعــة تنفيذهــا، وذلــك مــن خــالل توفيــر 
نظــام للمنــح والمســاعدات الماليــة الداخليــة والخارجيــة، وأوجــدت آليــات ومعاييــر تضبــط هــذه 
المســاعدات، كمــا حرصــت العمــادة علــى تطويــر هــذه اآلليــات للتوافــق مــع آليــات الجــودة، وذلك 
مــن خــالل ضبطهــا بمجموعــة مــن األنظمــة والقوانيــن الخاصــة بــكل منحــة وحوســبتها ابتــداء 
مــن تعبئــة طلبــات الترشــح اإللكترونيــة، ومــا يتبعهــا مــن إختيــار الطلبــة المســتفيدين بشــكل 
إلكترونــي، وتســتند عمليــة إختيــار الطلبــة المســتفيدين إلــى عــدة معاييــر أساســية تحــدد مــن 
خاللهــا مــدى حاجــة الطالــب المرشــح لإلســتفادة مــن هــذه المســاعدات، حيــث تحــدد الدرجــة 
الخاصــة بــكل معيــار وفقــًا للمعلومــات التــي عبّأهــا الطالــب المرشــح فــي االســتمارة اإللكترونيــة، 
وتعتبــر نتيجــة هــذه المعاييــر شــرطًا أساســيًا يحــدد مــن خاللــه حصــول الطالــب علــى منحتــي 
األخــوة واألزواج أم ال، وأمــا فــي منحــة صنــدوق الطالــب المحتــاج تعتبــر هــذه النتائــج استرشــادية 
ــد  ــذا الجه ــتكمل ه ــتفيدين. ويس ــة المس ــار الطلب ــى اختي ــي عل ــح االجتماع ــة المس ــاعد لجن تس
بعمليــة مســح ميدانــي دقيــق مــن خــالل زيــارات ميدانيــة مباشــرة لعيّنــة مــن الطلبة المرشــحين 
للتأكــد مــن صحــة المعلومــات المعبــأة فــي اإلســتبيان، كمــا يســاعد النظــام المحوســب موظفــي 

أقســام شــؤون الطلبــة علــى اســتخراج تقاريــر المنــح المختلفــة بســرعة ودقــة.

نظام العمل التطوعي	§

ــم )365(،  ــة فــي جلســته رق ــس الجامع ــرار مجل ــى ق ــاًء عل ــة القــدس المفتوحــة وبن دأبــت جامع
المنعقــدة بتاريــخ 14/06/2010، علــى اعتمــاد )العمــل التطوعــي( متطلبــًا إجباريــًا لتخــرج الطلبــة 
ــل  ــاعة عم ــه )50( س ــا مجموع ــذ م ــب أن ينف ــن كل طال ــب م ــدة، إذ يطل ــاعات معتم ــدون س ب
مجتمعــي خــالل فتــرة وجــوده فــي الجامعــة، ضمــن آليــات وإجــراءات وضعــت لتنفيــذ الســاعات 
ــل  ــن الفص ــة م ــاعات التطوعي ــذه الس ــذ ه ــدأ تنفي ــث يب ــي، بحي ــل التطوع ــن العم ــة م المطلوب
األول اللتحــاق الطالــب بالجامعــة وحتــى فصــل التخــرج، وإدخــال هــذه الســاعات دوريــًا إلــى ملــف 
ــره  ــاط وتدي ــذا النش ــى ه ــرف عل ــات، وتش ــجيل واالمتحان ــول والتس ــادة القب ــدى عم ــب ل الطال
ــق  ــذ تطبي ــة. ويأخ ــة التعليمي ــروع الجامع ــي ف ــامها ف ــالل أقس ــن خ ــة م ــؤون الطلب ــادة ش عم
ــات  ــم خدم ــا تقدي ــارين، أولهم ــة مس ــدس المفتوح ــة الق ــي جامع ــي ف ــل التطوع ــذ العم وتنفي
ــة،  ــة واألهلي ــا العام ــي بقطاعاته ــع المحل ــات المجتم ــع مؤسس ــيق م ــاون والتنس ــة بالتع تطوعي
ــن  ــي بي ــدأ التفاعــل اإليجاب ــًا لمب ــل والتكامــل معهــا، وتحقيق ــق التكاف ــي تحقي إســهامًا منهــا ف
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ــع  ــزة وذات طاب ــات ممي ــم خدم ــعي لتقدي ــن الس ــا يضم ــة، وبم ــة المجتمعي ــن والبيئ المواطني
إنســاني. والمســار اآلخــر تقديــم خدمــات وأنشــطة تطوعيــة داخــل أروقــة الجامعــة كالمشــاركة 
فــي المؤتمــرات والنــدوات والمهرجانــات، إضافــة إلــى حمــالت التبــرع بالــدم، وقطــف الزيتــون، 
وحمــالت حمايــة البيئــة كالزراعــة والتشــجير، .... وغيرهــا، والتــي تنفــذ بشــكل فــردي أو جماعــي 
خــالل حمــالت ونشــاطات معينــة، التــي تنفــذ ضمــن إجــراء تقويمــي ألداء الطالــب ينعكــس علــى 
احتســاب العمــل كســاعات عمــل تطوعــي. ويحــق للطالــب الموظــف ومــن هــو علــى رأس عملــه، 
أن ينفــذ ســاعات العمــل التطوعــي فــي مــكان عملــه كإضافــة علــى التزاماتــه خــارج ســاعات العمل 

الرســمي، و فــي مجــال مغايــر لمجــال عملــه بالتنســيق مــع مؤسســته.

نظام متابعة شكاوى الطلبة واقتراحاتهم	§

مــن منطلــق الشــفافية فــي تقديــم الخدمــات للطلبــة والوقــوف علــى درجــة الرضــا لديهــم تجــاه 
هــذه الخدمــات، ومــا قــد يواجههــم مــن معوقــات أو مشــكالت، حرصــت عمــادة شــؤون الطلبــة 
ــة،  ــة، األكاديمي ــة كاف ــاالت الخدم ــي مج ــب ف ــن الطال ــكوى م ــم الش ــة تقدي ــر خدم ــى توفي عل
واإلداريــة، والماليــة، بحيــث يتســنى للطالــب تقديــم الشــكوى عبــر البوابــة األكاديميــة أينمــا كان 
متواجــدًا وضمــن آليــات محــددة تخضــع إلجــراءات الجــودة، تنتهــي بإفــادة الطالــب بالمعلومــة 
المتكاملــة، أو تحقيــق مطلبــه إذا كان ذلــك حقــًا مــن حقوقــه. وتهــدف هــذه الخدمــة إلــى 
ضبــط ومتابعــة آراء وشــكاوى الطلبــة، والعمــل علــى تحقيــق متطلباتهــم وحــل مشــكالتهم فــي 
الفــروع والمراكــز الدراســية كافــة، بمــا يحقــق مصلحتهــم التــي هــي الهــدف األســمى للجامعــة 
وطواقمهــا اإلداريــة واألكاديميــة. حيــث يتــم ذلــك ضمــن إطــار منظــم، ووفقــًا لألســس والمناهــج 
العلميــة الســليمة التــي تنســجم مــع الواقــع األكاديمــي للجامعــة. فهــي خدمــة اســتحدثت مــع 
بدايــة الفصــل األول مــن العــام 2007/2006 انطالقــًا مــن واقــع اتســاع رقعــة الجامعــة والزيــادة 
المطــردة فــي أعــداد الطلبــة، ومــا يفرضــه هــذا الواقــع مــن تحديــات ومســؤوليات علــى الجامعــة 
وطواقمهــا المختلفــة وكذلــك علــى الطلبــة، وتشــمل جميــع اآلراء، والمقترحــات، والمســتلزمات 
والشــكاوى التــي يرغــب الطالــب بإيصالهــا لــذوي االختصــاص، وذلــك مــن أجــل الرقــي بالواقــع 
ــة كمــا ينبغــي لهــا أن تكــون،  ــة التعليمي ــى حــد ســواء، وســير العملي ــي واألكاديمــي عل الطالب

وعــدم اإلغفــال أو التغاضــي عــن أي مــن الحيثيــات التــي تواجــه الطلبــة.

نظام األنشطة الطالبية الالمنهجية	§

 قــام قســم األنشــطة الطالبيــة باســتحداث نظــام خــاص باألنشــطة الطالبيــة الالمنهجيــة ومــا 
ــس  ــاء مجال ــة، وأعض ــة المالي ــس الطلب ــات مجال ــة كمصروف ــؤولياته الخاص ــن مس ــدرج ضم ين
ــطة  ــة وإدارة األنش ــم عملي ــى تنظي ــة إل ــة، الهادف ــة، وذوي اإلعاق ــب الطالبي ــة، والمواه الطلب
ــت  ــرع وق ــة، بأس ــات بدق ــة المعلوم ــى كاف ــول عل ــة والحص ــروع الجامع ــة ف ــي كاف ــة ف الطالبي

ــن. ممك

نظام متابعة الخريجين	§

انطالقــًا مــن رؤيــة جامعــة القــدس المفتوحــة وفلســفتها فــي إدارة ومتابعــة الخريجيــن وفــي ظــل 
التطــور التكنولوجــي الكبيــر الــذي يشــهد العصــر الحديــث، كانــت الجامعــة الرائــدة والســباقة في 
إنشــاء وتطويــر نظــام محوســب إلدارة ومتابعــة خريجيهــا مــن بيــن الجامعــات الفلســطينية، إذ 
تمتلــك نظامــًا محوســبًا إلدارة ومتابعــة الخريجيــن ضمــن بوابــة "خريجــو الجامعــة" علــى الموقــع 
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االلكترونــي الرئيــس، إذ تقــدم العديــد مــن الخدمــات المتميــزة للخريجيــن، مــن اإلعــالن عــن 
ــات  ــح الدراس ــي، ومن ــوق المحل ــي الس ــاغرة ف ــف الش ــة، والوظائ ــة المتخصص ــدورات التدريبي ال
العليــا فــي مجــال الماجســتير والدكتــوراه، ونشــر العديــد مــن المقــاالت والدراســات التــي تســهم 

إســهامًا فاعــاًل فــي زيــادة الوعــي لــدى خريجــي الجامعــة.

وتقــوم وحــدة متابعــة الخريجيــن بتحديــث بيانــات التواصــل مــع خريجــي الجامعــة بشــكل دؤوب 
ومســتمر مــن خــالل حســاب مخصــص لــكل خريــج يمكنــه تحديــث بياناتــه والدخــول إلــى بوابــة 
ــات  "خريجــو الجامعــة" واالســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة للخريجيــن، وإصــدار كشــوفات بيان
الخريجيــن ومعلومــات التواصــل معهــم وإرســالها للمؤسســات المجتمــع عنــد الطلــب للمســاهمة 
ــالل  ــن خ ــوم م ــا وتق ــم، وكم ــة له ــرص تدريبي ــة أو ف ــة أو جزئي ــل دائم ــرص عم ــر ف ــي توفي ف
النظــام المحوســب بإصــدار العديــد مــن التقاريــر حــول إحصائيــات الخريجيــن وأعدادهــم للجهــات 

ذات االختصــاص وأصحــاب القــرار.

كمــا يوفــر النظــام المحوســب العديــد مــن الخدمــات المميــزة فــي مجــال متابعــة أعمــال منســقي 
متابعــة الخريجيــن فــي الفــروع، ودليــل متكامــل للمؤسســات وبيانات التواصــل معها ومراســلتها.

قسم متابعة الخريجين

تتميــز الجامعــة بتقديــم خدمــات متابعــة لخريجيهــا أثنــاء دراســتهم وبعــد تخرجهــم مــن خــالل 
إنشــاء قســم متخصــص لمتابعــة الخريجيــن فــي عمــادة شــؤون الطلبــة، يهــدف إلــى بنــاء جســور 
الثقــة والتعــاون بيــن خريجــي الجامعــة وبيــن قطاعــات العمــل المختلفــة، مجســدًا رؤيــة الجامعــة 
ودورهــا فــي المســؤولية االجتماعيــة بشــكل حقيقــي وعملــي، حيــث أبــرم العديــد مــن االتفاقيــات 
ــات  ــد متطلب ــى تحدي ــادة القــدرة عل ــي مــن أجــل زي والشــراكات مــع مؤسســات المجتمــع المحل
ــن  ــدرات الخريجي ــوق وق ــات الس ــن احتياج ــط بي ــة الرب ــن عملي ــه، ضم ــل واحتياجات ــوق العم س
ــرص  ــن ف ــد م ــر العدي ــى توفي ــة عل ــي الجامع ــن ف ــة الخريجي ــات متابع ــوم خدم ــية. وتق التنافس
ــة  ــات الحكومي ــف المؤسس ــي مختل ــن ف ــب للخريجي ــرص التدري ــة، وف ــة والجزئي ــل الدائم العم
والخاصــة، وعقــدْ سلســلة مــن أيــام التوظيــف، وتنظيــم العديــد مــن الــدورات التدريبيــة التأهيلية 
والــدورات المتخصصــة. كمــا يتوفــر للخريجيــن بوابــة الكترونيــة ونظــام محوســب خــاص بهــم 
يســمى بوابــة "خريجــو الجامعــة" وتتضمــن البوابــة إعالنــات يوميــة عــن فــرص العمــل المتاحــة 
فــي الســوق الفلســطيني، وسلســلة مــن الــدورات التدريبيــة المتخصصــة، ومنــح للدراســات العليــا 

وغيرهــا.

ــة  ــة الجامع ــى صفح ــن عل ــة الخريجي ــارة بواب ــن زي ــازات يمك ــات واإلنج ــن المعلوم ــد م ولمزي
 )Facebook( وصفحــة القســم عبــر موقع التواصل االجتماعــي ،http:alumni.qou.edu الرئيســة

)خريجــو جامعــة القــدس المفتوحــة -الصفحــة الرســمية(.
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)Libraries( 4  المكتبات
لمحة عن الدائرة

ــا،  ــا وفني ــزة إداري ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــن ف ــن المركزتي ــى المكتبتي ــرة عل ــرف الدائ تش
ــي  ــا، ك ــتى صوره ــا بش ــات ومصادره ــة المعلوم ــر أوعي ــا، وتوف ــة فني ــات الفرعي ــل المكتب وعم
ــك حاجــات البحــث العلمــي واألكاديمــي ألعضــاء  تســاند المســاقات المطروحــة بالجامعــة وكذل
هيئــة التدريــس والطلبــة والفئــات األخــرى مــن المجتمــع، بمــا يتــالءم وفلســفة التعليــم المفتــوح.

تتبــع الدائــرة مباشــرة إلــى إدارة الشــؤون األكاديميــة، ويديرهــا مديــر دائــرة المكتبــات ويمثلهــا 
فــي جميــع الهيئــات العلميــة والرســمية فــي الوطــن وخارجــه.

الرؤية

ــي  ــد، تلب ــم عــن بع ــوح والتعلي ــم المفت ــزة تتناســب وفلســفة التعلي ــة متمي ــى مكتب الوصــول إل
حاجــات البحــث العلمــي وتخــدم مشــرفيها ودارســيها والفئــات األخــرى مــن المجتمــع مســتخدمة 

أفضــل التقنيــات.

الرسالة

ــات  ــة والمعلوم ــادر المعرف ــع مص ــي جم ــل ف ــة تتمث ــدس المفتوح ــة الق ــة جامع ــالة مكتب إن رس
التــي يحتاجهــا طلبــة الجامعــة والهيئــة التدريســية والعاملــون فيهــا مــن جميــع األماكــن التــي 
تســتطيع المكتبــة الوصــول إليهــا وفــي تنميــة هــذه المصــادر والمعلومــات وتحديثهــا باطــراد 
ــة  ــي الجامع ــل مبان ــكان داخ ــن أي م ــات م ــائل والتقني ــدث الوس ــا بأح ــول إليه ــير الوص وتيس

ــق منهــج الجــودة الشــاملة. وخارجهــا لخدمــة روادهــا وف

القيم

المكتبة مصدر من مصادر المعرفة اإلنسانية.	§
االلتزام باألنظمة والقوانين واللوائح الداخلية الخاصة بالمكتبة.	§
العمل بروح الفريق.	§
الشفافية في التعامل.	§
تشجيع اإلبداع واالبتكار.	§
التفاني في خدمة العلم ورواده.	§
مكافأة األداء المتميز.	§
التطوير والتحديث المستمران.	§

األهداف

تحقيق المعايير الدولية في إدارة المكتبات.	§
توفير مصادر المعلومات.	§
تطوير األمكنة المناسبة للمكتبة المركزية والمكتبات الفرعية.	§
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جدول )32(: فروع المكتبة

المكتبة المركزية - قطاع غزة1
المكتبة المركزية - الضفة الغربية2
مكتبة فرع شمال غزة3
مكتبة فرع الوسطى4
مكتبة فرع خانيونس5
مكتبة فرع رفح6
مكتبة فرع جنين7
مكتبة فرع طولكرم8
مكتبة فرع نابلس9

مكتبة فرع قلقيلية10
مكتبة فرع بيت لحم11
مكتبة فرع سلفيت12
مكتبة فرع رام اهلل13
مكتبة فرع دورا14
مكتبة فرع الخليل15
مكتبة فرع طوباس16
مكتبة فرع اريحا17
مكتبة فرع يطا18
مكتبة عمادة البحث العلمي19
مكتبة مركز خدمات العيزرية20

المكتبات الرقمية االلكترونية

قاعدة بيانات Edusearch التربوية.	§
قاعدة بيانات EcoLink االدارية.	§
قاعدة بيانات ArabBase لعلوم اللغة واألدب.	§
قاعدة بيانات )معرفة( E-Marefa )شاملة(	§
قاعدة بيانات SPRINGER. )شاملة(	§
قاعدة بيانات EBSCO )شاملة(	§
§	Royal Society Journals Collection
§	Cambridge Journals
§	Oxford Reference Online
§	Oxford Dictionary Online
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§	BioOne
§	International Monetary Fund )IMF(elibrary
§	Directory of Open Access Journals
القاعدة العربية للمعلومات االدارية - ابداع	§

جدول )33(: عدد الكتب والدوريات وانواعها

نوعهاعدد النسخعدد العناوينالبيان
ورقية130284168204الكتب

ورقية60111514الدوريات

مالحظة:  بخصوص الكتب والدوريات اإللكترونية فال مجال لحصرها حيث أن بعضًا منها متوفر 
في مكتبات الجامعة، والجزء األكبر منها متاح من خالل قواعد البيانات.

 Educational Resources( 5  المســتودعات الرقميــة ومصــادر التعلــم
 )& Digital Repositories

ضمــن التوجهــات العالميــة فــي الفهرســة والنشــر اإللكترونــي، تــم اســتحداث مســتودع المحتــوى 
الرقمــي لفهرســة وحفــظ ونشــر كافــة أنــواع المحتــوى الرقمــي المســتخدم فــي الجامعــة  مثــل 
المســتندات والملفــات والصــور واألبحــاث والمنشــورات ومصــادر التعلــم الرقميــة وغيرهــا. وهــو 
ــة.  ــة والعالمي ــة مــن الجامعــات األمريكي ــره نخب مســتدودع مفتــوح المصــدر يشــرف علــى تطوي
ــوى  ــة المحت ــى فهرس ــل عل ــي تعم ــوى الت ــف المحت ــات وص ــالل بيان ــن خ ــتودع م ــل المس ويعم
لتســهيل عمليــة البحــث واالســترجاع واعــادة االســتخدام. وقــد اعتمدت جامعــة القــدس المفتوحة 
ــك  ــتخدمت كذل ــوى، واس ــف المحت ــات وص ــة لبيان ــور )Dublin Core( العالمي ــن ك ــر دوبل معايي
تراخيــص التأليــف والنشــر المفتــوح )Creative Commons( العالميــة فــي نشــر مصــادر التعلــم 
الرقميــة التاحتهــا لكافــة المتعلميــن كمصــادر تربويــة مفتوحــة )OER( علــى شــبكة اإلنترنــت 
انســجامًا مــع فلســفة الجامعــة ودورهــا فــي تعزيــز اإلنفتــاح فــي التعليــم واثــراء المحتــوى المعرفي 

العربــي علــى شــبكة اإلنترنــت.

ــتخدمين  ــن المس ــا تمّك ــا بأنه ــددة أهمه ــزات متع ــي ممي ــوى الرقم ــتودعات المحت ــر مس وتوف
ــة أو منصــات ادارة  ــر مــن ســياق معرفــي أو منصــة تعليمي مــن اعــادة اســتخدام المحتــوى بأكث
المحتــوى ومواقــع الويــب ويمكــن كذلــك شــبك أكثــر مــن مســتودع رقمــي لجامعــات متعــددة 

ــوى فيمــا بينهــا. لمشــاركة المحت
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  )Quality Assurance( 6  ضمان الجودة

الرؤية
ــز  ــودة والتمي ــان الج ــر ضم ــى معايي ــتنادًا إل ــة، اس ــاالت كاف ــي المج ــز ف ــودة والتمي ــان الج ضم

ــًا. ــًا ودولي محلي

الرسالة

 ضمــان مســتوى عــال لنوعيــة المدخــالت والعمليــات والمخرجــات ألعمــال الجامعــة األكاديميــة 
واإلداريــة واألنظمــة المحوســبة، بتطبيــق مبــادئ الجــودة وأدواتهــا وفــق أحــدث التقنيــات.

سياسة الجودة

ــر  ــى معايي ــوح، للوصــول إل ــم المفت تســعى جامعــة القــدس المفتوحــة لالرتقــاء بخدمــات التعلي
جــودة معتمــدة فــي ضــوء نظــم الجــودة العالميــة، وتســعى لتطبيــق أفضــل الخدمــات األكاديميــة 
واإلداريــة والماليــة، والحــرص علــى تكاملهــا، واالهتمــام بتطويرهــا وتحســينها باســتمرار مــن 

أجــل تخريــج كــوادر بشــرية متميــزة، وذلــك مــن خــالل:

االهتمام بالجودة يشمل جميع قطاعات العمل في الجامعة.	§
تحقيــق جــودة عمــل مؤسســي يتــم مــن خــالل أنظمــة وتعليمــات ومعاييــر وإجــراءات 	§

عمــل واضحــة ومكتوبــة.
ــتجدات 	§ ــوء المس ــي ض ــتمرين ف ــين المس ــر والتحس ــودة للتطوي ــات الج ــع عملي تخض

ــل. ــوق العم ــات س ــة ومتطلب ــة والتقني العلمي
جميــع العامليــن فــي الجامعــة مســؤولون عــن إنجــاح عمليــات الجــودة ابتــداء برئيســها 	§

وانتهــاء بأدنــى مســتويات كوادرهــا.
التركيز على التدريب وإعادة التدريب في إطار التعليم المستمر للعاملين.	§
العمــل برؤيــة واضحــة وأداء مهنــي متميــز مــع توخــي الشــفافية وتحمــل المســؤولية 	§

فــي تقديــم الخدمــات والمنتجــات.
ــاء عالقــة مميــزة 	§ تقديــم خدمــات متميــزة ومبتكــرة لخريجــي الجامعــة بمــا يكفــل بن

معهــم.
إعطاء االهتمام الشديد من المسؤولين لمالحظات العاملين والطلبة والخريجين.	§
المراجعة اإلدارية الفعالة والمراقبة الدؤوبة لجميع أوجه العملية التعليمية.	§
احترام العاملين بمختلف مستوياتهم وتحفيزهم للعمل واإلنتاج واإلبداع.	§
ــن فــي الجامعــة أو 	§ ــن العاملي ــك بي ــؤ الفــرص ســواء كان ذل العــدل والمســاواة وتكاف

بيــن طلبتهــا.
ــة وذوي 	§ ــاب المصلح ــة وأصح ــي الجامع ــن ف ــع العاملي ــودة لجمي ــة الج ــح سياس توضي

ــع. ــة للمجتم ــك السياس ــة تل ــا وإتاح ــودة منتجاته ــة بج العالق
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دور الدائرة في المجال األكاديمي

ــدث  ــق اح ــة وف ــي للجامع ــين األداء األكاديم ــودة وتحس ــان الج ــى ضم ــودة عل ــرة الج ــز دائ ترك
المعاييــر الدوليــة فــي مجــال التعليــم المفتــوح والتعلــم المدمــج، ويتمثــل دور الدائــرة وال يقتصــر 

علــى الجوانــب اآلتيــة: 

اإلشراف على إجراءات اعتماد البرامج األكاديمية والتخصصات الحديثة.	§
التقويم الذاتي للجامعة وفق األسس والمعايير الدولية للتعليم المفتوح. 	§
إعداد إجراءات العمل للعمليات األكاديمية كافة بالتعاون مع فرق الجودة.	§
ــة 	§ ــاء هيئ ــى أعض ــة عل ــاعات المكتبي ــي والس ــبء األكاديم ــع الع ــي توزي ــة ف ــان العدال ضم

التدريــس وفــق المعاييــر والتعليمــات. 
متابعة التقويم الخارجي وصواًل إلى شهادات االعتماد الدولية.	§
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الدعم اإلداري والمالي والتقني 
)Administrative, Financial and 

Technical Support(
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)Human Resources( 1  الموارد البشرية
ســعت الجامعــة منــذ نشــأتها فــي العــام 1990 الــى اســتقطاب الكفــاءات االداريــة واألكاديميــة 
مــن أجــل الوصــول الــى اهدافهــا المرجــوة. بــدأت الدائــرة عملهــا بأربعــة موظفيــن تولــوا مهمــة 
ــي 1500  ــى حوال ــوم ال ــت الي ــى أن وصل ــح إل ــق الصحي ــى الطري ــة عل ــع الجامع ــيس ووض التأس

موظــف متفــرغ و 1700 غيــر متفــرغ فــي مختلــف فروعهــا ووحداتهــا االداريــة.

ــي  ــة ف ــرة متخصص ــود دائ ــن وج ــد م ــن، كان ال ب ــن العاملي ــم م ــم الضخ ــذا الطاق ــة ه ولمتابع
الجامعــة تعنــي بأمورهــم كافــة، فــإن كانــت دائــرة القبــول والتســجيل هــي الدائــرة التــي يبــدأ 
منهــا الطالــب وينتهــي اليهــا، فدائــرة المــوارد البشــرية هــي الدائــرة التــي يبــدأ منهــا الموظــف 

وينتهــي اليهــا.

بــدأت الدائــرة عملهــا تحــت مســمى دائــرة شــؤون الموظفيــن وهــي تتبــع إداريــًا لنائــب الرئيــس 
للشــؤون االداريــة، إال أن ازديــاد اعــداد العامليــن فــي الجامعــة، وازديــاد المهــام الموكلــة 
للدائــرة، وتماشــيا مــع سياســات الجــودة، جــرى تعديــل مســماها فــي العــام 2007 مــن دائــرة 

ــرة المــوارد البشــرية. ــى دائ ــن ال شــؤون الموظفي

 )Physical Resources( 2  الموارد المادية
دائرة اللوازم والمشتريات

ــتريات  ــوازم والمش ــرة الل ــر دائ ــون مدي ــة ويك ــؤون اإلداري ــس للش ــب الرئي ــرة لنائ ــع الدائ تتب
ــروع   ــع ف ــي جمي ــة ف ــدة ذات العالق ــات المعتم ــة والتعليم ــق األنظم ــن تطبي ــه ع ــؤواًل أمام مس

ــة. ــر الجامع ودوائ

ــك  ــي ذل ــا ف ــوازم بم ــن الل ــة م ــات الجامع ــات ومتطلب ــر احتياج ــرة بتوفي ــذه الدائ ــص ه وتخت
القيــام باعمــال فحــص اللــوازم وتدقيقهــا وتســلمها وتســليمها وترميزهــا وتخزينهــا والتأميــن 
عليهــا، وتوفيــر االتصــال بالمورديــن وتنظيــم طلبــات الشــراء، وكذلــك االســهام فــي اعمــال لجنة 
ــوازم والمشــتريات وغيرهــا مــن  ــًا الحــكام نظــام الل ــة وفق ــة واللجــان الفرعي العطــاءات المركزي

ــة المعمــول بهــا فــي الجامعــة. ــرارات ذات العالق االنظمــة والتعليمــات والق

كما أنها تشتمل على األقسام التالية :

قسم اللوازم.	§
قسم العطاءات والمشتريات.	§
قسم المستودعات.	§
قسم الصيانة.	§
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 )Financial Resources(  3  الموارد المالية
تعتبــر الشــؤون الماليــة احــد المرتكــزات التــي تعتمــد عليهــا إدارة الجامعــة فــي تحقيــق أهدافهــا 
ــاءة  ــى مســؤولية إدارة أموالهــا بكف ــذي يتول ــة ال فهــي جــزء أساســي وهــام مــن نظــام الجامع
ــا  ــة طبق ــراءات المالي ــالت واإلج ــالمة المعام ــن س ــد م ــا والتأك ــى أصوله ــاظ عل ــة والحف وفاعلي
ألنظمتهــا وبمــا يتوافــق مــع المعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا بمــا يضمــن اســتقرارها ماليــا.

ــا  ــاون معه ــالل التع ــن خ ــة م ــر الجامع ــي دوائ ــل باق ــهيل عم ــى تس ــة عل ــرة المالي ــل الدائ تعم
وتوفيــر احتياجــات عملهــا بالطــرق الســليمة النجــاز العمــل بمهنيــة ودقــة وســرعة وفقــا لألنظمــة 
والتعليمــات حيــث تــم إعــداد نظــام مالــي مــع بدايــة تأســيس الجامعــة عــام 1991 وحــدّث فــي 
عــام 2006 ليتناســب مــع طبيعــة انتشــارها، وقــد دأبــت الدائــرة علــى ترجمــة أهــداف وخطــط 
وبرامــج الجامعــة ماليــا مــن خــالل الموازنــات التقديريــة التــي تعدهــا ســنويا لقناعتهــا بأنهــا مــن 
األدوات التــي تســاعد فــي التخطيــط المالــي وتفعيــل دور الرقابــة الداخليــة, وعملــت علــى تطويــر 
ــة  ــداد الطلب ــي أع ــادة ف ــة والزي ــورات التكنولوجي ــع التط ــالءم م ــل لتت ــات العم ــن آلي ــد م العدي
والعامليــن فــي الجامعــة بحيــث تحافــظ علــى تقديــم الخدمــات الماليــة بمهنيــة وجــودة عاليــة 

وتوفيــر المعلومــات الماليــة بدقــة وشــفافية بمــا يخــدم أهــداف الجامعــة.

 )ICT Infrastructure( 4  الموارد التقنية
1.4  مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ــث  ــن حي ــوارد م ــم الم ــًا بأه ــه متخصص ــة، كون ــدم الجامع ــي تخ ــز الت ــم المراك ــن أه ــد م يع
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، فالمركــز مســؤول عــن التطويــر التقنــي، وحوســبة انظمــة 
ــات  ــن خدم ــه م ــا يقدم ــى م ــة إل ــة، باإلضاف ــة واالنتاجي ــة والمالي ــة واالكاديمي ــة االداري الجامع
الكترونيــة وبنــاء القــدرات للمجتمــع الفلســطيني فــي مجــال التكنولوجيــا والتقنيــات كمــا يقــع على 
عاتقــة مســؤولية التواصــل مــع العالــم مــن خــالل توفيــر احــدث مصــادر التكنولوجيــا العالميــة، 
ــر الشــبكات )WAN( فــي  حيــث تعــد شــبكة الحاســوب فــي جامعــة القــدس المفتوحــة مــن اكب

فلســطين، يوجــد فــي المركــز االقســام والوحــدات االتيــة: 

§ قسم هندسة االنظمة والبنى التحتية للتكنولوجيا. 	
§ قسم هندسة البرمجيات. 	
§ قسم أمن المعلومات والشبكات. 	
§ قسم التدريب والتطوير. 	
§ وحدة تكنولوجيا التعلم االلكتروني والدعم الفني 	
§ وحدة ابحاث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 	
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انجازات قسم هندسة البرمجيات خالل العام 2015

في مجال تطوير االنظمة

انســجامًا مــع رســالة قســم هندســة البرمجيــات، فــي تطويــر تطبيقــات وأنظمة محوســبة، لتيســير 
وتســهيل أعمــال الجامعــة األكاديميــة واالداريــة والفنيــة فــي كافــة المجــاالت، فقــد تــم ترقيــة 
وتطويــر نظــام شــؤون الموظفيــن والرواتــب، نظــام بنــك االســئلة، أنظمــة القبــول والتســجيل 
واالمتحانــات ومحاســبة الطلبــة والمنــح والمســاعدات، نظــام تســجيل األســرى، مركزيــة البيانــات 
والتطبيقــات، البوابــات االلكترونيــة، نظــام اللــوازم والمشــتريات، تطبيقــات الموبايــل، المواقــع 

االلكترونيــة  للبرامــج المختلفــة وقواعــد البيانــات.

في مجال التدريب، وتنفيذ المشاريع

فــي مرحلــة تطويــر أعمــال الجامعــة تــم تنفيــذ مشــروع خــاص باالرصــاد الجويــة بتمويــل مــن 
UNDP، ومشــروع خــاص بــوزارة الصحــة بتمويــل مــن مؤسســة IntraHealth للتثقيــف الصحــي، 

ــي.    ــد دورة Oracle Internet Application Developer 11G للمجتمــع المحل وعق

إنجازات قسم أمن المعلومات في العام 2015

يعمــل قســم أمــن المعلومــات علــى توفيــر الحمايــة الالزمــة للمعلومــات وتبادلهــا داخــل الجامعــة 
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــات التقني ــن الخدم ــتفيدين م ــتخدمين والمس ــة للمس ــل آمن ــة عم ــر بيئ وتوفي
الجامعــة بمســتوى دولــي كعمــل تقييــم مخاطــر Risk Assessment لمــوارد البوابــة اإلداريــة، 
ــبكات  ــة الش ــاز حماي ــب جه ــاء مــن تركي ــة، واالنته ــات للجامع ــات أمــن المعلوم ــر سياس وتطوي

الرئيسي Firewall ونشــر كافــة الخدمــات اإللكترونيــة للجامعــة مــن خاللــه. 

2.4  مركز اإلنتاج الفني

انضـــم المركـــز إلـــى مجموعـــة مراكـــز جامعـــة القـــدس المفتوحـــة، فـــي العـــام 2000. وهـــو 
ـــٌة لفلســـفة التعليـــم المفتـــوح و“المدمـــج“ التـــي تتبناهـــا الجامعـــة،  ركـــنٌ أساســـيٌ وترجمـــٌة فعلي
وتقـــدم خدماتهـــا التعليميـــة ضمـــن إطارهـــا منـــذ إنطالقتهـــا، فالمركـــز يعمـــل بجهـــود طواقمـــه 
المتخصصـــة النتـــاج المفاهيـــم التعليميـــة المرئيـــة والمســـموعة، التـــي تســـاعد الطلبـــة فـــي 

ـــي.    ـــم األكاديم تحصيله

ـــة  ـــة، وتغطي ـــا المختلف ـــة وفعالياته ـــاطات الجامع ـــة لنش ـــة اإلعالمي ـــن التغطي ـــؤوٌل ع ـــز مس المرك
احتياجـــات دوائـــر الجامعـــة كافـــة مـــن تصاميـــم جرافيكيـــة ومنشـــورات ومطبوعـــات أخـــرى، 
ـــالم  ـــاج األف ـــا إنت ـــددة أهمه ـــاالت متع ـــي مج ـــي ف ـــاج الفن ـــات االنت ـــم خدم ـــك تقدي ـــى ذل ـــف إل أض

الوثائقيـــة والتعليميـــة. 

الرؤية

تسهيل الوصول إلى بيئة الكترونية داعمة للعملية التعليمية.

المهام
مواكبـــة التطـــور فـــي إنتـــاج المفاهيـــم التعليميـــة الصعبـــة وتحديثهـــا، وفقـــًا لمتطلبـــات 	 

العصـــر وانســـجاماً مـــع التقـــدم التكنولوجـــي الحاصـــل فـــي مجـــال اإلنتـــاج الفنـــي والتقنـــي.  
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ـــب 	  ـــاج والتدري ـــي مجـــاالت اإلنت ـــة ف ـــة والخارجي ـــة المحلي ـــع المؤسســـات األكاديمي ـــاون م التع
ـــي.  ـــي والتقن الفن

تقديم خدمات إعالمية رائدة.	 

األهداف والخدمات

تصميم وإنتاج فيديوهات للمقررات الدراسية على شكل مفاهيم صعبة.	 
إنتاج أفالم وتقارير وريبورتاجات تعليمية مساندة للمقررات الدراسية.	 
ـــدم 	  ـــة تخ ـــة ووطني ـــة ودعائي ـــة وإجتماعي ـــات ثقافي ـــر وريبورتاج ـــالم وتقاري ـــج وأف ـــاج برام إنت

ـــة. ـــة الجامع طلب
ــر 	  ــات والتقاريـ ــة، والريبورتاجـ ــة والثقافيـ ــة واإلجتماعيـ ــج التعليميـ ــالم والبرامـ ــاج األفـ إنتـ

التعريفيـــة وبثهـــا مـــن خـــالل  الــــ WebTV  “تلفزيـــون الجامعـــة عبـــر   اإلنترنـــت”.
دعم العملية التعليمية كافة باستخدام أحدث األساليب والتكنولوجيا.	 

أقسام المركز

1- قسم الوسائط المتعددة 

بـــدأ بتقديـــم خدماتـــه فـــي مجـــال إنتـــاج المفاهيـــم التعليميـــة المســـاندة الغنيـــة بالمـــواد 
التفاعليـــة، بشـــكل يســـهم فـــي تطويـــر العمليـــة التعليميـــة، حيـــث يطمـــح القســـم ويســـعى 
ـــه  ـــح أبواب ـــودة، ويفت ـــة الج ـــات عالي ـــة بمحتوي ـــة اإللكتروني ـــررات الجامع ـــراء مق ـــم إلث ـــكل دائ بش
لتقديـــم االستشـــارات التقنيـــة والفنيـــة فـــي مجـــال خدمـــات التعليـــم المفتـــوح و“المدمـــج“، 

ــة.   ــات األكاديميـــة ذات العالقـ للمؤسسـ

2- قسم البرامج 

يتكون قسم البرامج من وحدتين:

ـــدم 	  ـــي تخ ـــة الت ـــج التلفزيوني ـــاج البرام ـــل علـــى إنت ـــث تعم ـــاج التلفزيونـــي، حي ـــدة اإلنت وح
ــات  ــة لفعاليـ ــة اإلعالميـ ــة، والتغطيـ ــر التلفزيونيـ ــة، و التقاريـ ــي والجامعـ ــع المحلـ المجتمـ
الجامعـــة وانشـــطتها فـــي محافظـــات الوطـــن كافـــة كالمؤتمـــرات وورشـــات العمـــل وحفـــالت 

التخريـــج، وإنتـــاج األفـــالم التعريفيـــة والوثائقيـــة والدعائيـــة. 

ـــون 	  ـــت ) تلفزي ـــر االنترن ـــة عب ـــون الجامع ـــو تلفزي ـــت WebTv، وه ـــر االنترن ـــث عب ـــدة الب وح
ـــدٍ  ـــى ح ـــي عل ـــع المحل ـــة والمجتم ـــى الطلب ـــول ال ـــعى للوص ـــي (  يس ـــي مجتمع ـــي ثقاف تعليم
ـــج  ـــاندة والبرام ـــة المس ـــائط التعليمي ـــث الوس ـــم ب ـــه يت ـــن خالل ـــه، وم ـــتفادة من ـــواء لالس س
التلفزيونيـــة واالفـــالم والفعاليـــات، ويتطلـــع إلـــى تقديـــم خدمـــات اإلنتـــاج الفنـــي واإلعالمـــي 

ـــي.  ـــي والمدن ـــع المحل ـــات المجتم ـــتوى مؤسس ـــى مس عل
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3- قسم التصميم الجرافيكي 

يقـــوم القســـم بتصميـــم كافـــة احتياجـــات دوائـــر الجامعـــة مـــن مـــواد دعائيـــة وإعالنيـــة مـــن 
ـــة  ـــاد تعكـــس المهـــارات الحقيقي ـــة األبع ـــة وثالثي ـــة ثنائي ـــات متحرك ـــات واعالن بوســـترات ومطوي
ـــعددة  ـــط مـتـ ـــاج وسائـ ـــى إنت ـــة إل ـــال. باإلضاف ـــذا المج ـــي ه ـــة ف ـــا كادر الجامع ـــع به ـــي يتمت الت
ـــي  ـــب لموظف ـــات التدري ـــم خدم ـــة. وتقدي ـــة التعليمي ـــدم العملي “Rich Media Interactive”  تخ
ــر  ــدف تطويـ ــا بهـ ــم والملتيميديـ ــال التصميـ ــي مجـ ــي فـ ــع المحلـ ــراد المجتمـ ــة وأفـ الجامعـ

المفاهيـــم التعليميـــة بشـــكل يتوائـــم مـــع المســـتجدات التقنيـــة.

الشركاء

دوائر الجامعة المختلفة.	 

الفروع والمراكز التعليمية.	 

الدائرة األكاديمية ممثلة بعمداء الكليات. 	 

 	)ICTC(  ومركز تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  )OLC( مركز التعليم المفتوح
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5  فروع الجامعة ومبانيها

)Buildings & Regional Centers(
جدول )34(: مباني الجامعة

اإلدارة العامة للجامعة في الضفة الغربية
مبنى اإلدارة العامة 

)الشيخ جراح(
يقــع المبنــى فــي منطقــة الشــيخ جــراح فــي مدينــة القــدس مركز 

محافظــة القــدس، وتبلــغ مســاحته اإلجمالية نحــو 930 م2.
مبنى اإلدارة العامة 

)اإلرسال(
يقــع المبنــى فــي شــارع اإلرســال مــن مدينــة البيــرة التابعــة 
لمحافظــة رام اهلل والبيــرة، ويتكــون مــن 4 طوابــق وبمســاحة 

إجماليــة تبلــغ نحــو 1200 م2.
مبنى اإلدارة العامة 

)البالوع(
ــة  ــرة التابع ــة البي ــي مدين ــوع ف ــة البال ــي منطق ــى ف ــع المبن يق
لمحافظــة رام اللــة والبيــرة، ويتكــون مــن 5 طوابــق بمســاحة 

إجماليــة تبلــغ نحــو 2000 م2.
مبنى عمادة البحث 
العلمي والدراسات 

العليا

يقــع المبنــى فــي منطقــة الماصيــون فــي مدينــة رام اهلل التابعــة 
لمحافظــة رام اهلل والبيــرة ويتكــون مــن طابقيــن، وتبلــغ مســاحته 

اإلجماليــة نحــو 300 م2.
مبنى عمادة 

القبول والتسجيل 
واالمتحانات

يقــع المبنــى فــي بلــدة الــرام التابعــة لمحافظــة القــدس، وتبلــغ 
ــة نحــو 200 م2. مســاحته اإلجمالي

اإلدارة العامة للجامعة في قطاع غزة
تعمــل اإلدارة مــن خــال مبنــى مملــوك للجامعــة فــي قطــاع غــزة، مبنى اإلدارة العامة

وتبلــغ مســاحة المبنــى التقديرية حوالــي 850 م2.
فروع الضفة الغربية

يعمــل الفــرع مــن خــالل 3 مبانــي مســتأجرة تقــع فــي منطقــة الشــيخ فرع القدس
جــراح فــي مدينــة القــدس مركــز محافظــة القــدس فــي الضفــة 

ــا 1000 م2. ــة له ــاحة اإلجمالي ــغ المس ــة، وتبل الغربي
يعمــل الفــرع مــن خــالل 3 مبانــي مســتأجرة تقــع فــي مدينــة جنيــن فرع جنين

مركــز محافظــة جنيــن فــي الضفــة الغربيــة، وتبلــغ المســاحة 
اإلجماليــة لهــا نحــو 7000 م2.

ــة فرع طوباس ــي مدين ــان ف ــتأجرين يقع ــن مس ــالل مبنيي ــن خ ــرع م ــل الف يعم
ــغ  ــة، وتبل ــة الغربي ــي الضف ــاس ف ــة طوب ــز محافظ ــاس مرك طوب

المســاحة اإلجماليــة لهمــا 3500 م2.
ــة فرع طولكرم ــي مدين ــان ف ــتأجرين يقع ــن مس ــالل مبنيي ــن خ ــرع م ــل الف يعم

ــغ  ــة، وتبل ــة الغربي ــي الضف ــرم ف ــة طولك ــز محافظ ــرم مرك طولك
المســاحة اإلجماليــة لهمــا 4689 م2.
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يعمــل الفــرع مــن خــالل مبنــى مملــوك للجامعــة بمســاحة تبلــغ نحــو فرع نابلس
12000 م2، يقــع فــي مدينــة نابلــس مركــز محافظــة نابلــس فــي 

الضفــة الغربيــة.
ــة فرع قلقيلية ــة قلقيلي ــي مدين ــع ف ــتأجر يق ــى مس ــالل مبن ــن خ ــرع م ــل الف يعم

مركــز محافظــة قلقيليــة فــي الضفــة الغربيــة، وتبلــغ مســاحته 
م2.  2000

ــي فرع سلفيت ــة ســلفيت الت ــى مســتأجر فــي مدين يعمــل الفــرع مــن خــالل مبن
هــي مركــز محافظــة ســلفيت، حيــث يتكــون المبنــى مــن 4 طوابــق 

ــغ 3320 م2. ــة تبل وبمســاحة إجمالي
يعمــل الفــرع مــن خــالل مبنييــن مســتأجرين مســاحتهما 4200 م2  فرع رام اهلل والبيرة

يقعــان فــي منطقــة عيــن مصبــاح فــي مدينــة البيــرة الواقعــة فــي 
ــوك  ــى ممل ــة، ومبن ــة الغربي ــي الضف ــرة ف ــة رام اهلل والبي محافظ

ــغ مســاحته 2258 م2.  ــة مســقط(، وتبل (كلي
يعمــل الفــرع مــن خــالل مبنــى مســتأجر يقــع فــي مدينــة أريحــا التــي  فرع أريحا

ــاحة  ــغ مس ــة، وتبل ــة الغربي ــي الضف ــا ف ــة أريح ــز محافظ ــي مرك ه
ــة نحــو 1230 م2. ــى اإلجمالي المبن

يعمــل الفــرع مــن خــالل مبنــى مملــوك للجامعــة، ويقــع فــي مدينــة  فرع بيت لحم
بيــت لحــم مركــز محافظــة بيــت لحــم فــي الضفــة الغربيــة، ويتكــون 
بوضعــه النهائــي مــن بنــاء رئيســي ومســرح بمســاحة تقــارب 

4690 م2.
ــدة يطــا التــي تقــع فرع يطا يعمــل الفــرع مــن خــالل مبنــى مســتأجر فــي بل

ــة 300 م2. ــى اإلجمالي ــغ مســاحة المبن ــل، وتبل ــي محافظــة الخلي ف
ــع فرع دورا ــي تق ــدة دورا الت ــي بل ــى مســتأجر ف ــرع مــن خــالل مبن يعمــل الف

فــي محافظــة الخليــل، وتبلــغ مســاحة المبنــى اإلجماليــة 2800 م2.
ــة فرع الخليـل ــوك للجامعــة، يقــع فــي مدين ــى ممل يعمــل الفــرع مــن خــالل مبن

الخليــل مركــز محافظــة الخليــل فــي الضفــة الغربيــة. يتكــون المبنــى 
بوضعــه النهائــي مــن بنــاء رئيســي ومســرح بمســاحة تقــارب 6764 

م2.
فروع قطاع غزة

فرع شمال غـزة )بيت 
الهيا(

يعمــل الفــرع مــن خــال مبنــى مملــوك للجامعــة يقــع فــي بيــت 
الهيــا مركــز محافظــة شــمال غــزة فــي قطــاع غــزة، وتبلــغ 

المســاحة اإلجماليــة للمبنــى نحــو 4500 م2.
يعمــل الفــرع مــن خــال مبنــى مملــوك للجامعــة يقــع فــي مدينــة فرع غزة

غــزة مركــز محافظــة غــزة فــي قطــاع غــزة، وتبلــغ المســاحة 
ــو 8000 م2. ــى نح ــة للمبن اإلجمالي
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يعمــل الفــرع مــن خــال مبنــى مملــوك للجامعــة يقــع فــي مدينــة  فرع الوسطى
ديــر البلــح فــي محافظــة الوســطى فــي قطــاع غــزة، وتبلــغ 

مســاحة المبنــى 1700 م2.
يعمــل الفــرع مــن خــال مبنــى مملــوك للجامعــة يقــع فــي مدينــة فرع خانيونس

خانيونــس مركــز محافظــة خانيونــس فــي قطــاع غــزة، ويتكــون 
البنــاء مــن طابقيــن بمســاحة إجماليــة بلغــت 2400 م2.

يعمــل الفــرع مــن خــال مبنــى مملــوك للجامعــة يقــع فــي مدينــة  فرع رفح
رفــح  مركــز محافظــة رفــح، ويتكــون المبنــى مــن طابقيــن 

بمســاحة إجماليــة بلغــت 2400 م2.
مراكز خدمات الجامعة

يعمــل المركــز مــن خــالل مبنــى مســتأجر مكــون مــن طابقيــن فــي مركز خدمات بديا
مبنــى بلديــة بديــا، ويقــع فــي بلــدة بديــا غــرب محافظــة ســلفيت، 

وتبلــغ المســاحة اإلجماليــة للبنــاء 1982 م2.
مركز خدمات 

العيزرية
يعمــل المركــز مــن خــالل مبنــى مســتأجر فــي بلــدة العيزريــة التابعــة 
لمحافظــة القــدس فــي الضفــة الغربيــة، وتبلــغ المســاحة اإلجماليــة 

للمبنــى 850 م2.
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6  دائرة التدقيق الداخلي
لمحه عن الدائرة

تأسســت دائــرة التدقيــق الداخلــي بدايــة عــام 2003، ومــن ثــم تــم تعييــن مدققيــن داخلييــن 
ــق  ــر الخاصــة بالتدقي ــرة بإعــداد التقاري ــوب، وتقــوم الدائ فــي منطقــة الشــمال والوســط والجن

الداخلــي، ورفعهــا إلــى رئيــس مجلــس األمنــاء ورئيــس الجامعــة.

السياسة المتبعة في التدقيق الداخلي

تــم إعــداد برنامــج تدقيــق داخلــي ونمــوذج التدقيــق الــذي تــم اعتمادهمــا مــن قبــل المجلــس 
المصغــر للجامعــة، ومجلــس األمنــاء، بعــد االســتنارة بــرأي إحــدى المكاتــب العالميــة للتدقيــق، 
ــوازم  ــم الل ــة. 3- قس ــرة األكاديمي ــة. 2- الدائ ــرة المالي ــة 1- الدائ ــون بمراجع ــوم المدقق ويق
والمشــتريات والمســتودعات. 4- قســم شــؤون الطلبــة. 5- قســم المــوارد البشــرية.  ويتــم 
إعــداد التقاريــر الالزمــة مــع المالحظــات والتوصيــات إلــى كل مــن رئيــس مجلــس األمنــاء ورئيــس 
الجامعــة ومديــر الفــرع. ومــن ثــم يقــوم رئيــس الجامعــة بمطالبــة مديــر الفــرع بالــرد علــى تلــك 

المالحظــات ومتابعتهــا مــن قبلنــا.

دور دائرة التدقيق الداخلي في الدعم اإلداري والمالي

من خالل عملنا في الدائرة نساهم في إعداد الموازنة التقديرية وإعداد البيانات المالية الخاصة 
بالجامعة وتقديم التوصيات الالزمة عن المالحظات التي تستوجب تصويبها سواء في أي دائرة 

من الدوائر التي يتم تدقيقها.
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الشراكات االستراتيجية
Strategic Partnerships 
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  )Strategic Partnerships( الشراكات االستراتيجية

ــان  ــرعية توقع ــارات الش ــاة واالستش ــة للمحام ــة القانوني ــة" والمؤسس ــدس المفتوح “الق
ــد 26/4/2015 ــوم االح ــاون ي ــة تع اتفاقي

هدفــت االتفاقيــة إلــى التعــاون بيــن الطرفيــن لتأهيــل المحاميــن الراغبيــن، وخاصــة المتدربيــن 
المســجلين منهــم فــي المحاكــم الشــرعية، وتوعيتهــم ورفــع مســتوى أدائهــم ومهاراتهــم 
المهنيــة النظريــة والعمليــة، مــن خــالل إلحاقهــم بالمســاقات المتميــزة  التــي تطرحهــا الجامعــة، 

مثــل "فقــه األصــول الشــخصية"، و"فقــه األصــول الشــخصية"، و"مواريــث”.



110

توقيع اتفاقية مع الشركة األلمانية شنايدر الكتريك بتاريخ 2/6/2015 

الهــدف مــن توقيــع االتفاقيــة هــو تطويــر قــدرات الكهربائييــن فــي فلســطين وذلــك بالتعــاون 
بيــن شــركة شــنايدر الكتــرك وجامعــة القــدس المفتوحــة، حيــث تنــص االتفاقيــة على أن تســاهم 
شــركة شــنايدر فــي انشــاء  مختبريــن لتدريــب الكهربائييــن فــي مبنــى مســقط فــي عيــن مصباح.
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جامعــة القــدس المفتوحــة والجامعــة األميركيــة فــي بورتوريكــو توقعــان مذكــرة تفاهــم 
ــن 27/7/2015 ــوم االثني ي

وتهــدف االتفاقيــة إلــى تحفيــز الطلبــة والعامليــن علــى اســتكمال دراســاتهم العليــا فــي مجــاالت 
اقتصاديــة كإدارة األعمــال، فــي جامعــة أميركيــة بالتعــاون مــع "القــدس المفتوحــة”.

كمــا اتفــق الطرفــان علــى تبــادل الخبــرات بينهمــا فــي مجــاالت مختلفــة، مثــل التدريــس والبحــث 
العلمــي، وفــي إعــداد مشــاريع تســتهدف أعضــاء هيئــة التدريــس، مثــل ورشــات عمــل لتطويــر 

كفاءاتهــم وتدعيــم إعــداد المناهــج التدريســية.
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أبرز الفعاليات
Major Events
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ورش العمل:
ورش العمل واالنشطة التي تم عقدها خالل العام الماضي 2014/2015	§

ورشة عمل المركز الفلسطيني المتميز في التعلم اإللكتروني 

أهم محاور الورشة:

§ المركــز 	 عــن  اإلعــالن 
المتميــز  الفلســطيني 
اإللكترونــي  التعلــم  فــي 
الرســالة،  )الرؤيــة، 

. ) . ف ا هــد أل ا

§ جامعــة 	 تجربــة  عــرض 
فــي  المفتوحــة  القــدس 

اإللكترونــي. التعلــم 

§ التركيــز علــى أدوار مراكــز 	
التعلــم  فــي  التميــز 

. نــي و لكتر إل ا

§ اإلعالن عن تشكيل اللجنة االستشارية العليا الوطنية للمركز.	

ورشة عمل مناقشة اإلطار العام للخطة االستراتيجية 2015/2016-2018/2019 

أهم محاور الورشة:

§ العالقـــة 	 أطـــراف  تعريـــف 
العمـــل  ومنهجيـــة  بآليـــة 
الخطـــة  اعـــداد  علـــى 

. تيجية ا ســـتر ال ا

§ اإلطـــار 	 مســـودة  عـــرض 
ـــتراتيجية  ـــة االس ـــام للخط الع

للجامعـــة. القادمـــة 

§ مناقشـــة دور أطـــراف العالقـــة 	
العقبـــات  تذليـــل  فـــي 

المتاحـــة. الفـــرص  وتوظيـــف  التحديـــات  علـــى  التغلـــب  فـــي  الجامعـــة  ومســـاندة 
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§ مناقشة المسودة وتبادل األفكار والمالحظات حول مسودة اإلطار العام.	

§ ــج الحــوار 	 ــى ضــوء نتائ ــة عل ــة والرســالة واألهــداف االســتراتيجية والفرعي ــط الرؤي ضب
والمناقشــات بمــا يضمــن التوافــق واالنســجام مــع مصالــح واهتمامــات وتوجهــات 

ــا. ــراكة معه ــات الش ــن عالق ــة وتمتي ــراف العالق أط

§ تشكيل لجان قطاعية إلعداد الخطط التشغيلية.	

ورشة عمل حول "تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية“ 

أهم محاور الورشة:

§ تنظيم االسرة بشكل سليم.	

§ التخطيط لمستقبل االسرة.	

§ بناء حياة أسرية سعيدة سواء من الجانب المادي أو االجتماعي. 	

ورشة عمل حول " حماية النساء من العنف ... واقع وتحديات 

أهم محاور الورشة:  

§ تحصين المرأة بالجوانب القانونية لمواجهة العنف الممارس بحقها. 	

§ االستخدام الصحيح للجانب القانوني والتركيز عليه.	

ورشة حول " مخاطر وسلبيات آفة المخدرات “

أهم محاور الورشة: 

§ االثار المترتبة على ادمان المخدرات من جهة صحية ونفسية. 	

§ آثار المخدرات من المنظور االمني وكيفية الوقاية منه. 	

§ آثار المخدرات من المنظور الديني.	

§ آثار المخدرات من المنظور الصحي والنفسي.	

ورشة عمل حول “حق المرأة في الميراث “

أهم اهداف الورشة:

§ معرفة المرأة بحقها الشرعي في الميراث من خالل القانون الوضعي والشرعي.  	



التقــرير الســنوي
ANNUAL REPORT2015

115

ورشة عمل حول " المرأة الفلسطينية ما بين انتفاضة األمس واليوم ... أدوار وتحديات

أهم محاور الورشة: 

§ الــدور الــذي لعبتــه المــرأة الفلســطينية ومــا زالــت فــي نضالهــا علــى الصعيديــن الوطني 	
واالجتماعي. 

§ دور المرأة في مقاطعة البضائع االسرائيلية. 	

ورشة عمل لطلبة كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

§ الورشة برعاية شركة )رويال( الصناعية التجارية في الخليل	

§ ورشــة متخصصــة لطلبــة الكليــة المذكــورة، أعقبهــا مســابقة لحفظــة القــرآن الكريــم 	
فــي الفــرع، وتكريــم الشــركة الراعيــة للفائزيــن بجوائــز قيمــة.

ورشة عمل بعنوان "النوع االجتماعي في مجالس الحكم المحلي"

§ الورشة بالشراكة مع مديرية الحكم المحلي في محافظة الخليل	

§ مناقشــة أهميــة دور المــرأة وأهميــة تمكينهــا فــي المجتمــع مــن خــالل توفيــر البرامــج 	
التدريبيــة والمشــاركة الفاعلــة.

ورشة عمل حول حقوق المرأة حسب "إتفاقية سيداو"

الورشــة بالشــراكة مــع جمعيــة المــرأة العاملــة فــي يطــا، تهــدف إلــى التعريــف بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة للمــرأة حســب االتفاقيــة 

ــورة. المذك

ورشة بعنوان "حقوق األطفال" في األسر المتعددة الزوجات

ــد حقــوق األطفــال فــي األســر متعــددة الزوجــات، تــم عــرض حــاالت  ــى تحدي تهــدف إل
ــة  ــرطة حماي ــة، وش ــرع الجامع ــاركة ف ــرى، بمش ــاالت األخ ــض الح ــة بع ــددة، ودراس مح

ــا. ــة يط ــي مدين ــم ف ــة والتعلي ــل، والتربي ــة الخلي ــي محافظ ــرة ف األس

ــا  ــوان: “توظيــف التكنولوجي ورشــة بعن
لخدمــة األشــخاص ذوي االعاقــة” ويــوم 
ترفيهــي حــول " حــق األشــخاص ذوي 
ــدة  ــي ع ــذت ف ــي التعليم نف ــة ف االعاق

فــروع

أهم محاور الورش واليوم البحثي :

التكنولوجيـة 	§ للوسـائل  عـرض 
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اإلعاقـة. ذوي  األشـخاص  خدمـة  فـي  وعالميـًا  عربيـًا  المسـتخدمة 
§ الحق في التكنولوجيا لألشخاص ذوي اإلعاقة.	
§ التكنولوجيا واضطراب التوحد.	
§ دور التكنولوجيا في تأهيل ذوي االعاقة السمعية.	
§ تجربة وزارة الشؤون االجتماعية.	
§ توظيف التكنولوجيا لخدمة ذوي الحاجات الخاصة في جامعة القدس المفتوحة.	
§ دور االنظمة الذكية في خدمة ذوي االعاقة البصرية.	
§ التحكم بأجهزة المنزل لذوي االحتياجات الخاصة.	
§ مساعدة الصم في ترجمة حركاتهم.	
§ المساعد االلكتروني للمكفوفين.	
§ تسليط الضوء على قضية االشخاص ذوي العاقة.	
§ معرفة االشخاص ذوي االعاقة بحقوقهم.	
§ ورشــة بالشــراكة مــع االتحــاد العــام الفلســطيني العــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتــم 	

ــة  ــة للطلب ــروف التعليمي ــين الظ ــدف تحس ــتقبلي"، به ــي مس ــروع تعليم ــة "مش مناقش
ذوي اإلعاقــة مــن خــالل دمجهــم فــي جميــع مناحــي الحيــاة، خاصــة البرامــج التعليميــة. 
وخلصــت الورشــة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات واالقتراحــات بمــا يخــدم شــريحة 

ــن. المعاقي
§ يــوم ترفيهــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة هــذا اليــوم بعنــوان "فكــر بغيــرك"، وهــو يــوم 	

ترفيهــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة، بالشــراكة مــع بلديــة الخليــل، ومديريــة شــرطة 
محافظــة الخليــل، اختتــم بتوزيــع هدايــا قيمــة علــى ذوي االحتياجــات الخاصــة، مقدمــة 

مــن مديريــة الشــرطة.
§ دور الجامعة في دعم فئة ذوي اإلعاقة وعرض تجربة الجامعة في هذا الخصوص.	
§ القانــون الفلســطيني الخــاص بــذوي االعاقــة وخاصــة المتعلــق بتوظيــف فئــة ذوي 	

ــة. االعاق
§ دور مؤسسات المجتمع المدني في رعاية الفئة.	
§ تعريف طلبة كلية التنمية االجتماعية واالسرية بواقع هذه الفئة في المجتمع.	

ندوة حول "المستجدات السياسية وآفاق المستقبل“ 

أهم محاور الندوة: 

§ ــيع 	 ــلميًا وتوس ــيعها س ــا وتوس ــى تطويره ــل عل ــة العم ــة وكيفي ــعبية الحالي ــة الش الهب
ــي. ــا السياس عمقه

§ المكاسب السياسية من الهبة الشعبية. 	
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ورشة التوعية بمرض اإليدز 

أهم محاور النشاط:

قيــاس مــدى معرفــة الطلبــة بمــرض 	§
االيــدز اســبابه وطــرق الوقايــة منــه.

§ تعريــف الطلبــة بأهــم وأبــرز الطــرق 	
الوقائيــة مــن مــرض االيــدز.

ورشة برامج المساعدات والحماية االجتماعية 

أهم محاور الورشة:

التعريــف ببرامــج الحمايــة االجتماعيــة التــي توفرهــا وزارة الشــؤون االجتماعيــة للفئــات 	§
الفقيــرة والمهمشــة.

§ التعريــف بالمشــاريع التنمويــة التــي توفرهــا الــوزارة لهــذه الفئــات بهــدف دعمــها 	
وتحســين الظــروف المعيشــية لهــا.

ورشة الزواج المبكر في فلسطين 

أهم محاور الورشة:

التعريف بمفهوم الزواج المبكر ونسبه في فلسطين.	§
§ مناقشــة االثــار الســلبية المترتبــة علــى انتشــار هــذه الظاهــرة بالنســبة للفتيــات 	

المتزوجــات فــي مرحلــة عمريــة مبكــرة.
§ التعريج على رأي التشريع االسالمي في هذه القضية.	
§ التعريف بآليات النصح واإلرشاد فيما يتعلق بهذا الموضوع.	

ورشة فرط الحركة وقلة التركيز والتشتت لدى األطفال 

أهم محاور الورشة

التعريف بمشكلة فرط الحركة والتشتت لدى األطفال.	§
§ التوعية بأهم مالمح تشخيص الحاالت المبكرة لدى األطفال.	
§ ارشاد طلبة التخصص بكيفية التعامل مع هذه الحاالت.	
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تدريبات محو امية الحاسوب 

أهم محاور التدريبات:

التعريــف باالســتخدامات العامــة لمتصفحات 	§
االنترنت.

§ كيفية استخدام محركات البحث.	
§ استخدامات مواقع التواصل االجتماعي.	

أبرز أنشطة التراث الشعبي على مدار العام الماضي:

§ ــاق 	 ــوم المع ــاء لي ــة إحي ــة تراثي ــم فعالي تنظي
الهــالل  جمعيــة  مــع  بالشــراكة  العالمــي 

األحمــر وركــن المــرأة .
§ “حكايــة 	 بعنــوان  صــور  معــرض  "تنظيــم 

وصــورة”.
§ التربيــة 	 ومديريــة  المفتوحــة”  القــدس 

والتعليــم تفتتحــان معــرض األســرى للوســائل 
التعليميــة فــي عــدة فــروع.

§ احيــاء يــوم الثقافــة الوطنــي مــع وزارة الثقافــة 	
فــي عــدة فــروع. 

§ مســابقة ثقافيــة بعنــوان "كنــوز المعرفــة“ 	
المســابقة بيــن طلبــة الفــرع وبعــض طالبــات 

ــدارس. الم
§ تنظيم معرض للتراث واالشغال اليدوية.	
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المشاريع
Projects
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1  مشاريع بناء القدرات )مركز التعليم المستمر(

1.1 مشروع الحملة االعالمية لتسوية أراضي دورا

مشــروع الحملــة االعالميــة لتســوية اراضــي دورا هــو مشــروع توعــوي  يهــدف إلــى زيــادة الوعــي 
ــي  ــلطة االراض ــدى س ــي ل ــجيل اراض ــة تس ــول أهمي ــة دورا ح ــي مدين ــع ف ــراد المجتم ــدى اف ل
الفلســطينة، حيــث تــم تنفيــذ هــذا المشــروع بالتعــاون مــع ســلطة االراضــي الفلســطينية 

ــي. ــك الدول ــن البن ــل م وبتموي

2.1  برنامج توعية مشتري المنازل ” الرهن العقاري”

الهــدف مــن هــذا المشــروع هــو توعيــة شــراء البيــوت لكــي يكونــوا قادريــن علــى شــراء بيــت 
ــطيني  ــي الفلس ــد المصرف ــع المعه ــاون م ــذه بالتع ــم تنفي ــروع ت ــذا المش ــة، ه ــة ناجح بطريق

.UKAID وبتمويــل مــن مؤسســة  CHF ومؤسســة

3.1 مشروع تطوير برنامج البكالوريوس في االدارة الصحية

ــن  ــك لتمكي ــة، وذل ــر برنامــج بكالوريــوس فــي االدارة الصحي ــى تطوي هــدف هــذا  المشــروع إل
موظفــي وزارة الصحيــة مــن تطويــر وتحســين مهاراتهــم االداريــة فــي المجــال الصحــي، حيــث تم 
تنفيــذ هــذا المشــروع بالتعــاون مــا بيــن جامعــة القــدس المفتوحــة ووزارة الصحــة الفلســطينية 

.USAID وبتمويــل مــن مؤسســة

4.1 الملتقى الصيفي التعليمي للغة االنجليزية

ــة  ــع وزارة التربي ــاون م ــة وبالتع ــة االمريكي ــن القنصلي ــل م ــذا المشــروع بتموي ــذ ه ــم تنفي ت
والتعليــم العالــي، وقــد كان الهــدف مــن هــذا المشــروع هــو تحســين مهــارات اللغــة االنجليزيــة 
للشــباب الفلســطيني فــي المناطــق المهمشــة فــي كل مــن منطقــة ســلفيت ومنطقــة االغــوار – 
طوبــاس ومنطقــة جنــوب الخليــل، حيــث اســتفاد مــن هــذا المشــروع مــا يزيــد عــن 100 طالــب 

مــن خريجــي الثانويــة العامــة وســنة أولــى جامعــة مــن هــذه المناطــق.

5.1 مشروع البحث االجرائي لتعزيز التعليم االلكتروني في المدارس الحكومية

ــم  ــة والتعلي ــة ووزارة التربي ــرص المفتوح ــة قب ــع جامع ــاون م ــروع بالتع ــذا المش ــذ ه ــم تنفي يت
ــو  ــروع ه ــذا المش ــن ه ــدف م ــة )BTC(، واله ــة للتنمي ــة البلجيكي ــن الوكال ــل م ــي وبتموي العال
تقييــم اســتخدام التعليــم االلكترونــي وتقنيــات التعليــم المختلفــة فــي النظــام التعليمــي 

الفلســطيني.
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6.1 مشروع مختبر اللغة االنجليزية للشرطة الفلسطينية

 ،)UNPOS( ــات المشــاريع ــب االمــم المتحــدة لخدم ــل مكت ــل هــذا المشــروع مــن قب ــم تموي ت
والهــدف منــه هــو تأهيــل مدربيــن مــن جهــاز الشــرطة الفلســطينية بحيــث يكونــوا قادريــن علــى 
تصميــم برامــج تدريبيــة للغــة انجليزيــة وتحميلهــا علــى نظــام المويــدل )Moodle( وتدريســها 

للفئــة المســتهدفة مــن جهــاز الشــرطة الفلســطينية .

7.1 مشروع تطوير وتصميم بوابة تعلم إلكتروني لوزارة الصحة

يهــدف هــذا المشــروع إلــى تطويــر وتصميــم بوابــة تعلــم إلكترونــي بأســتخذام Moodle لــوزارة 
الصحــة، باالضافــة إلــى تاهيــل موظفــي الــوزارة وتدريبهــم علــى أســتخدام وادارة هــذه البوابــة 
ــع  ــاون م ــذ هــذا المشــروع بالتع ــم تنفي ــث يت ــة وتحميلهــا عليهــا، حي ــم برامــج تعليمي و تصمي

.USAID وبدعــم مــن مؤسســة INTRA HEALTH مؤسســة

ــوب  ــق جن ــي مناط ــم ف ــودة التعلي ــين ج ــل لتحس ــي المتنق ــر التعليم ــروع المختب 8.1 مش
ــل الخلي

المشــروع االول مــن نوعــه فــي المنطقــة، والــذي تــم تمويلــه مــن خــالل برنامــج تنميــة وصمــود 
المجتمــع )CRDP( التابــع لبرنامــج االمــم المتحــدة االنمائــي )UNDP(، و يهــدف إلــى تحســين 
جــودة التعليــم فــي المناطــق المهمشــة )C( فــي جنــوب الخليــل، وذلــك مــن خــالل توفيــر مركــز 
ــن المناطــق المهمشــة  ــا بي ــل م ــى  شــاحنة تتنق ــة عل ــر حاســوب ومكتب تعليمــي مجهــز بمختب
والمــدارس التــي ال تتوفيــر فيهــا مختبــرات حاســوب، بحيــث يتــم اســتخدامه مــن قبــل الطــالب 

والمجتمــع المحلــي بالتعــاون مــع بلديــة يطــا والســموع ومديريــة تربيــة جنــوب الخليــل.

2  مشاريع المباني الجديدة:
1.2 مشاريع قيد التنفيذ

فرع نابلس: 	§

يجــري تنفيــذ بنــاء جــدار اســتنادي للفــرع بتكلفــة 100000 دوالر ممــول مــن مؤسســة فلســطين 
الغــد، كمــا يتــم بنــاء 4 مصاعــد وجــدران خارجيــة بتكلفــة 70000 دينــار كويتــي بتمويــل مــن 
الصنــدوق العربــي – الكويــت، ويتــم تنفيــذ كليــة العلــوم اإلداريــة والحاســوبية بتكلفــة 900000 
ــذ تشــطيب المســرح فــي  دوالر بتمويــل مــن الهــالل األحمــر اإلماراتــي، وتــم طــرح عطــاء تنفي
مبنــى الفــرع بتكلفــة 371000 دوالر بتمويــل مــن صنــدوق النقــد العربــي تحــت إشــراف بكــدار. 
كمــا يجــري حاليــًا تشــطيب الــدور األرضــي للمبنــى اإلداري بتكلفــة 73470 دوالر بتمويــل مــن 

الجامعــة.

فرع جنين:	§

ــل  ــة 500000 دوالر بتموي ــم( بقيم ــي )عظ ــى األكاديم ــن المبن ــزء م ــاء ج ــم لبن ــري التصمي يج
مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء- الكويــت، كمــا تجــري ترســية العطــاء لبنــاء المبنــى األكاديمــي 

ــة 428000 دوالر. ــة بقيم ــن الجامع ــل م ــاحته 3750 م2، بتموي ــم( مس )عظ
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فرع سلفيت: 	§

تــم طــرح عطــاء التنفيــذ، وتجــري عمليــة البنــاء )عظــم( بمســاحة إجماليــة 5000 م2، بتمويــل كل 
مــن وزارة الماليــة بمبلــغ 2.8 مليــون دوالر، وبلديــة ســلفيت بمبلــغ 50000 دوالر.

فرع يطا: 	§

تــم البــدء ببنــاء مبنــى الفــرع بمســاحة إجماليــة مقــدرة نحــو 6500 م2 باإلضافــة لـــ 1100 م2 
ــم  ــع أن يت ــيكل، ويتوق ــغ 500000 ش ــاص بل ــاع الخ ــن القط ــي م ــرع مبدئ ــات، بتب ــى خدم مبن

ــالزم.  ــل ال ــر التموي ــام 2016 حــال توف ــازه ع ــي المشــروع وانج ــة العمــل ف مواصل

فرع الخليل: 	§

ــروع 500000 دوالر  ــة المش ــغ قيم ــرع وتبل ــرح الف ــز مس ــطيب وتجهي ــى تش ــل عل ــري العم يج
ــدار. ــراف بك ــي وبإش ــد العرب ــدوق النق ــن صن ــل م بتموي

فرع قلقيلية: 	§

ــا  ــة قيمته ــطيب بتكلف ــن التش ــة م ــة الثاني ــاء والمرحل ــن البن ــة م ــة الثالث ــذ المرحل ــري تنفي يج
747000 دوالر بتمويــل مــن مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية والجامعــة.

2.2 مشاريع قيد التصميم والبحث عن تمويل

فرع نابلس: 	§

يجــري التصميــم لتعديــل المســاحات لمكاتــب إدارة الفــرع، بتكلفــة تبلــغ 30,000 دينــار 
كويتــي وبتمويــل مــن الصنــدوق العربــي – الكويــت.

فرع طوباس: 	§

ــل  ــر تموي ــاحة 11,000 م2، وال يتوف ــرع بمس ــى الف ــي لمبن ــم النهائ ــداد التصمي ــم إع ت
ــًا. حالي

فرع رام اهلل والبيرة: 	§
قيــد التصميــم النهائــي للمبنــى األكاديمــي )2( بمســاحة إجماليــة تبلــغ 12500م2 
وتكلفــة مقــدرة تبلــغ 4.5 مليــون دوالر، والمبنــى اإلداري بمســاحة إجماليــة تبلــغ 
16,600 م2  وتكلفــة مقــدرة تبلــغ 10 مليــون دوالر، حيــث قامــت الجامعــة بتمويــل 
أعمــال التصميــم بقيمــة 59,000 دوالر، ويجــري البحــث عــن تمويــل للمشــروعين.

فرع جنين: 	§

إعادة تصاميم المباني األكاديمية بقيمة 34,500 دوالر مولتها الجامعة.

فرع طوباس: 	§

يجــري إعــداد التصاميــم ووثائــق العطــاء لمبنــى الفــرع والــذي تبلــغ مســاحته المقــدرة 
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نحــو 7400 م2، وبلغــت تكلفــة التصاميــم 17,900 دوالر مولتهــا الجامعــة ويجــري البحث 
عــن تمويــل للمشــروع.

فرع القدس: 	§

يجــري التصميــم لمبنــى مســاحته 5300 م2، وبتكلفــة تقديريــة 5-4 مليــون دوالر، ومــا 
زال قيــد البحــث عــن تمويــل للمشــروع.

مركز بديا الدراسي: 	§

يجــري إعــداد التصاميــم والدراســة والمســاحة، وتبلــغ مســاحة مشــروع المبنــى 3000 م2، 
وبتكلفــة تقديريــة تبلــغ 1,650,000 دوالر بتمويــل مــن بلديــة بديــا.

فرع أريحا: 	§

يتــم إعــداد الدراســات إلقامــة مبنــى للفــرع بمســاحة تبلــغ 3300 م2، وبتكلفــة تقديريــة 
تبلــغ 2,429,000 دوالر، ويجــري البحــث عــن تمويــل للمشــروع.

فرع دورا:	§

يجــري العمــل علــى إعــداد التصاميــم لمشــروع مبنــى الفــرع والبالغــة مســاحته 6900 م2، 
حيــث مولــت الجامعــة إعــداد التصاميــم، ويجــري البحــث عــن تمويــل للمشــروع.
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الجوائز
Awards
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الجوائز الدولية والعربية
جدول )35(: الجوائز الدولية

معلومات 
اضافية

تاريخ 
الحصول 

على الجائزة

اسم عضو 
هيئة التدريس 
الحاصل عليها

مجال 
التخصص

الجهة العلمية 
المانحة اسم الجائزة

بحث مشترك فبراير 
2015

د. نضال حمدان 
مصطفى 
المصري

مجال الجامعات 
والبحث العلمي 

في العالم 
العربي

المركز العربي 
لألبحاث ودراسة 
السياسات/دولة 

قطر

الجائزة العربية للعلوم 
االجتماعية واالنسانية

بحث مشترك يناير 2015
د. نضال حمدان 

مصطفى 
المصري

مجال 
المحسوبية 
والوساطة 

وأثرهما في 
الفساد اإلداري 

واالجتماعي

شبكة االلوكة/
المملكة العربية 

السعودية

مسابقة شبكة األلوكة 
الكبرى لتعزيز القيم 

والمبادئ واالخالق

الجوائز المحلية
جدول )36(: الجوائز العلمية المحلية

تاريخ الحصول 
على الجائزة

اسم عضو هيئة 
التدريس الحاصل 

عليها
مجال التخصص الجهة العلمية المانحة اسم الجائزة

11/1/2015
أ. إبراهيم رمضان  
كلية التكنولوجيا 
والعلوم التطبيقية

أنظمة 
المعلومات 
الحاسوبية

بنك فلسطين وصندوق 
النقد العربي من خالل 
البنك اإلسالمي للتنمية

منح زمالة 
الدورة الثالثة 
2015/2014

الجوائز الدولية
جائزة أفضل مؤسسة تعليمية ريادية للعام 2015

 Century International Gold  ــة ــة الذهبي ــزة العالمي ــة القــدس المفتوحــة بالجائ ــازت جامع ف
Business Initiative Directions)-  المقدمــة مــن المؤسســة الدوليــة ، Quality Era Award

BID( ومقرهــا جنيــف بسويســرا، وذلــك تقديــرا اللتــزام الجامعــة بأصــول الجــودة والقيــادة 
واســتخدام التكنولوجيــا واالبــداع، لتنفــرد عربيــا فــي مجــال التعليــم العالــي وعالميــا فــي مجــال 
ــى مســتوى  ــة عل ــوح لهــذا العــام، وتغــدو واحــدة مــن افضــل 50 مؤسســة ريادي ــم المفت التعلي

العالــم.

وتمنــح الجائــزة لقطاعــات رياديــة مختلفــة حــول العالــم، ومــن أبــرز المؤسســات التــي حصلــت 
عليهــا: شــرطة امــارة دبــي فــي قطــاع الخدمــات المدنيــة، وســلطة مطــار فرنكفــورت األلمانيــة 
عــن قطــاع النقــل، ومركــز كورنيشــيف الروســي للصناعــات الفضائيــة، وشــركة تيرنــر الهندســية 

التــي نفــذت مشــروع بنــاء بــرج خليفــة بدبــي وهــو أطــول بــرج بالعالــم.
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ــذه  ــزة ه ــة الجائ ــار هيئ ــم، وتخت ــول العال ــة ح ــات الريادي ــح للمؤسس ــا تمن ــادة م ــزة ع ان الجائ
ــة  ــدس المفتوح ــرت الق ــد اختي ــا، وق ــة عمله ــا وطريق ــى نظمه ــالع عل ــد االط ــات بع المؤسس
ــم  ــال التعلي ــي نج ــدة ف ــى والرائ ــة األول ــا المؤسســة العربي ــزة باعتباره ــام لهــذه الجائ هــذا الع
االلكترونــي، وذلــك بعــد قيــاس ثالثــة محــاور فيهــا، هــي: اإلدارة ،واالبتــكار، وتكنولوجيــا 

المعلومــات.
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البيئة الخضراء النظيفة
Towards Green

and Clean Environment
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المحافظة على البيئة. 

األنشطة المتعلقة في المحافظة على البيئة الخضراء النظيفة، وتحسينها.	§

ــدس 	§ ــة الق ــي جامع ــي ف ــل التطوع ــذ العم ــة تنفي ــام وآلي ــن نظ ــطة ضم ــذه األنش ــدرج ه تن
ــن  ــد م ــي العدي ــجار ف ــة األش ــاالت، كزراع ــن المج ــدد م ــي ع ــا ف ــدد تنفيذه ــة، ويتع المفتوح
المناطــق، وخصوصــًا فــي المناطــق المهــددة بالمصــادرة مــن قبــل االحتــالل، إضافــًة لحمــالت 
النظافــة  فــي األماكــن العامــة، وحمــالت التخلــص مــن المخلفــات الزراعيــة الخطــرة، وحمــالت 

التوعيــة الخاصــة بالمحافظــة علــى البيئــة.

ــة 	§ ــع وزارة التربي ــم م ــرة تفاه ــع مذك ــداد لتوقي ــة باإلع ــؤون الطلب ــادة ش ــًا عم ــوم حالي وتق
والتعليــم العالــي ومركــز التعليــم البيئــي، لتشــكيل منتديــات طالبيــة لنشــر التوعيــة البيئيــة، 
ومــا يتضمنهــا مــن تدريــب وورشــات عمــل، ووضــع أنشــطة ســنوية خاصــة بالبيئــة والمحافظة 

عليهــا.

تنظيم يوم تطوعي لقطف ثمار الزيتون.	§

تنظيــم حملــة لمســاندة المزارعيــن فــي قطــف ثمــار الزيتــون فــي األراضــي المهــددة 	§
بالمصــادرة.

األنشطة المتعلقة في تحسين البيئة :

مشــاركة كليــة الزراعــة وزيــارة جامعــة بيــت لحــم لحضــور مؤتمــر “البــذور المحليــة وأهميتهــا 	§
وتطويرهــا وطــرق الحفــاظ عليهــا" وتــم التعــرف أيضًا علــى تجربة اليونســكو للبيــو تكنولوجيا  
الخاصــة بتطويــر بنــدورة محليــة مقاومــة للجفــاف والملوحــة والحــرارة  والفيروســات خــالل 

الفتــرة )10/11/2014(.
ــوان “اإلدارة 	§ ــا تحــت عن ــي لمشــروع أولتريف ــر الدول ــة بحضــور المؤتم ــة الزراع مشــاركة كلي

الســليمة بيئيــًا للمخلفــات الناتجــة عــن معاصــر“ الزيتــون خــالل الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 19 
.2014 / -11 20 –

مشــاركة كليــة الزراعــة فــي انطــالق فعاليــات حملــة "األرض لنــا" والتــي تــم تنظيمهــا مــن 	§
قبــل هيئــة العمــل التطوعــي الفلســطيني والتــي نفــذت بتاريــخ 03/2/2015 ، وكان الهــدف 
ــي  ــاس ف ــة التم ــي منطق ــون ف ــتال الزيت ــة أش ــها وزراع ــجرة وغرس ــون ش ــة ملي ــا زراع منه

منطقــة تــل ارميــدة.
مســاهمة كليــة الزراعــة بالعمــل وحــث طلباتهــا القيــام بالعديــد مــن النشــاطات التي تســاهم 	§

فــي تشــجير الســاحات المدرســية ويتــم ذلــك بالتعــاون مــع مديريــة التربيــة والتعليــم وهــذا 
مــن النشــاطات الدوريــة التــي تــم تنفيذهــا خــالل العــام 2014 / 2015.

مشــاركة كليــة الزراعــة فــي عمــل نــدوات توعويــة يتــم مــن خاللهــا نشــر التوعيــة فــي كيفيــة 	§
العنايــة بالنباتــات المنزليــة.
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ذوو االحتياجــات الخاصـــة
People with Disabilities
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التسهيالت المقدمة لذوي اإلعاقة
القبــول: يقبــل الطلبــة ذوو اإلعاقــة حســب نظــام القبــول فــي الجامعــة أســوة ببقيــة 	§

المتقدميــن بطلبــات االلتحــاق فــي الجامعــة.
التســجيل: يقــوم قســم شــؤون الطلبــة فــي الفــرع وبالتعــاون مــع قســم التســجيل بإرشــاد 	§

الطالــب المعــاق الختيــار التخصــص المناســب لــه ولوضعــه، ومشــاركته الــرأي في هــذا المجال 
ومحاولــة التعــرف علــى ميولــه، باإلضافــة إلــى التســريع فــي تقديــم المعلومــات الخاصــة بهــم 
ومســاعدتهم فــي اختيــار مقرراتهــم الفصليــة حســب الخطــة الدراســية الخاصــة بــكل منهــم، 
مــع العلــم أن الجامعــة وفــرت لطلبتهــا بــأن يقومــوا بالتســجيل عبــر البوابــة األكاديميــة فــي 
ــك  ــكل ذل ــا ش ــا، وم ــة أم خارجه ــل الجامع ــك داخ ــواء أكان ذل ــه س ــدون في ــكان يتواج أي م
مــن تســهيل علــى الطالــب مــن ذوي اإلعاقــة فــي الكثيــر مــن األمــور والنواحــي التــي كانــت 

تشــكل عائقــًا بالنســبة لــه.
المنــح والمســاعدات الماليــة والقــروض: تقــدم الجامعــة منحــة ذوي اإلعاقــة لهــذه الفئــة 	§

مــن الطلبــة شــريطة أن يكــون معدلــه التراكمــي )%65( فأعلــى باســتثناء ذوي اإلعاقــة 
ــى األوراق  ــًة إل ــى، إضاف ــي )%60( فأعل ــه التراكم ــون معدل ــترط أن يك ــذي يش ــمعية، ال الس

ــا. ــة ونوعه ــبة اإلعاق ــد بنس ــي تفي ــاص، الت ــات ذات االختص ــن الجه ــادرة م ــة الص الثبوتي
ــى 	§ ــة إل ــهيالت باإلضاف ــاعدات والتس ــة المس ــة كاف ــذوي اإلعاق ــة ل ــر الجامع ــررات: توف المق

ــا  ــتفاد منه ــة، يس ــراص مدمج ــى أق ــجلة عل ــون مس ــي تك ــية، والت ــررات الدراس ــر المق توفي
ــة،  ــة البصري ــة مــن ذوي اإلعاق ــة، أمــا بالنســبة للطلب ــر الوســائط التعليمي مــن خــالل مختب
فيســتعاض عــن مقــرري )مبــادئ الحاســوب، مبــادئ اإلحصــاء( بمقرريــن اختيارييــن كونهــم 
ال يســتطيعون دراســة تلــك المقــررات، وتكــون لهــم المقــررات االختياريــة )12 ســاعة( بــداًل 

مــن )6( ســاعات.
المحاضــرات: تعمــل الجامعــة مــن خــالل فروعهــا ومراكزهــا الدراســية علــى مســاعدة 	§

الطلبــة ذوي اإلعاقــة فيمــا يتعلــق بحضــور المحاضــرات مــن خــالل عقــد هــذه المحاضــرات 
فــي القاعــات التدريســية التــي تقــع فــي الطوابــق األرضيــة، وإذا كانــت بعــض اللقــاءات فــي 
القاعــات العلويــة يتــم مــا يلــي: توصيــل الطالــب ذوي اإلعاقــة البصريــة أو الحركيــة بمســاعدة 
أحــد الموظفيــن، والطلــب مــن عضــو هيئــة التدريــس بعــد انتهــاء المحاضــرة التوجــه إلــى 
الطالــب ذوي اإلعاقــة الــذي تمنعــه إعاقتــه مــن التوجــه للقاعــات العلويــة )خاصــة إن كان علــى 
كرســي متحــرك(، ويلتقــي بــه بصــورة منفــردة فــي إحــدى القاعــات الموجــودة فــي الطابــق 

األرضــي أو فــي أحــد مكاتــب المشــرفين فيســتقبل منــه األســئلة ويجيبــه عنهــا.
ــاعدة 	§ ــى مس ــي عل ــز الدراس ــرع أو المرك ــي الف ــة ف ــؤون الطلب ــم ش ــوم قس ــات: يق التعيين

ــى  ــات وطباعــة بعضهــا عل ــة فــي اســتالم تعييناتهــم مــن قســم التعيين ــة ذوي اإلعاق الطلب
طابعــة بريــل للطلبــة المكفوفيــن، ومــن ثــم اســتالم إجاباتهــم وتســليمها لقســم التعيينــات. 
ــى وجــه  ــة التدريــس عل ــه يؤخــذ بمالحظاتهــم ومتابعتهــا مــع عضــو هيئ ــى أن باإلضافــة إل
الســرعة حــال وجــود خلــل مــا وذلــك نظــرًا لصعوبــة التنقــل والحركــة لديهــم. مــع العلــم أن 
الجامعــة أيضــًا وفــرت ومــن علــى صفحتهــا اإللكترونيــة لجميــع طلبتهــا التعيينــات اإللكترونية 

والتــي ســهلت علــى العديــد منهــم اســتخراجها مــن أي مــكان يتواجــدون فيــه.
ــة، 	§ ــن الطلب ــة م ــذه الفئ ــاه ه ــها اإلنســاني تج ــة وإحساس ــة الجامع ــن رؤي ــات: م االمتحان
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فقــد فــرز موظفــون وأحيانــًا مشــرفون للقيــام بعمليــة القــراءة والكتابــة لهــم بشــكل عــام، 
ــض  ــاك بع ــة، وهن ــب اإلعاق ــب صاح ــن الطال ــة ع ــاص نياب ــكل خ ــم بش ــن منه والمكفوفي
ــر لألســئلة  ــة الذيــن يعانــون مــن ضعــف فــي البصــر فالذيــن يحتاجــون لعمليــة تكبي الطلب
ــكل  ــم بالش ــراءة والفه ــم الق ــنى له ــى ورق )A3( ليتس ــئلة عل ــم األس ــر له ــة، فتكب المكتوب
ــة  ــول، خاص ــن المعق ــي ضم ــت إضاف ــاء وق ــات بإعط ــن لالمتحان ــاة الزم ــع مراع ــب م المناس
ــا  ــات. كم ــجيل واالمتحان ــول والتس ــد القب ــع عمي ــيق م ــد التنس ــم وبع ــة منه ــي الكتاب لبطيئ
وفــرت الجامعــة مترجمــًا مرافقــًا للطلبــة ذوي اإلعاقــة الســمعية، يســاعدهم فــي امتحاناتهــم، 

ــرى. ــات أخ ــة احتياج ــم، وأي ومحاضراته
مختبــرات الحاســوب للمكفوفيــن: افتتحــت الجامعــة ثالثــة مختبــرات حاســوب خاصــة 	§

بالمكفوفيــن فــي ثالثــة فــروع علمــًا أنــه جــار العمــل علــى توفيــر مختبــرات للمكفوفيــن فــي 
جميــع فــروع الجامعــة، حيــث أن هــذه المختبــرات تشــمل أجهــزة حواســيب مجهــزة ببرامــج 
ــراءة  ــن ق ــن م ــن المكفوفي ــل لتمكي ــاطر بري ــج JAWS(، ومس ــن )برنام ــة بالمكفوفي خاص
النصــوص الظاهــرة علــى شاشــة الحاســوب، وأيضــًا طابعــة بريــل التــي تقــوم بالطباعــة علــى 
ورق خــاص مــن خــالل إحــداث ثقــوب تعبــر عن حــروف لغــة بريــل للمكفوفيــن.  ويعمــل مختبر 
المكفوفيــن علــى إقامــة دورات حاســوبية للطلبــة المكفوفيــن، كمــا يقــوم بطباعــة التعيينــات 
علــى طابعــة بريــل ومســاعدة الطلبــة فــي تســليم تعييناتهــم عبــر البوابــة األكاديميــة فــي 
المختبــر، كمــا يعمــل جاهــدا علــى توفيــر معظــم الكتــب التــي يحتاجونهــا وتزويدهــم بهــا 

.SOFT COPY ــخة كنس
المرافــق العامــة: لقــد ســعت الجامعــة ومــن خــالل أبنيتهــا الحديثــة إلــى توفيــر كل مــا يلــزم 	§

ــن  ــانيتهم م ــاعرهم وإنس ــس بمش ــم دون الم ــم وتحركاته ــهيل تنقالته ــة لتس ذوي اإلعاق
ــاه. حيــث المداخــل واألماكــن الخاصــة بهــم، والمصاعــد الكهربائيــة، ودورات المي
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تــم تنظيــم يــوم بحثــي بالتنســيق مــع كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية فــي الجامعــة بعنــوان 
)توظيــف التكنولوجيــا لخدمــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة( بتاريــخ 11/5/2015، وذلــك بالتعــاون مع 
منظمــة التأهيــل الدولــي – اإلقليــم العربــي، برعايــة مــن رئيــس الجامعــة أ. د. يونــس عمــرو، وتم 
خــالل هــذا اليــوم تقديــم ومناقشــة احــدث الدراســات مــن خبــراء وباحثيــن عــن كيفيــة اســتخدام 

التكنولوجيــا الحديثــة لمســاعدة ذوي اإلعاقــة فــي ممارســة حياتهــم االعتياديــة.

مشاركة عمادة كلية الزراعة في العديد من النشاطات المجتمعية من ضمنها :

ــن 	§ ــوار وجني ــا واألغ ــاس وأريح ــات طوب ــة لمحافظ ــارة  العلمي ــي زي ــة ف ــة الكلي ــاركة طلب مش
ــي 16/11/2014، ضمــن المســاقات المطروحــة "التســويق و اإلرشــاد" و "إدارة المــزارع"،  ف
ومــن خــالل الزيــارة العلميــة تعــرف الطلبــة النشــاطات الخــاص بمركــز تدريــب المهندســين 
الزراعييــن التابعــة لجمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة(، والجمعيــات الخاصــة 

ــاس. ــة طوب ــي محافظ ــة ف بالزراع
ــة 	§ ــر الزراع ــي تطوي ــة ف ــة وحضــور المؤتمــر اإلرشــادي "دور المــدارس الحقلي مشــاركة الكلي

ــق 8/12/2014. ــن المواف ــة" االثني العضوي
حضــور حفــل افتتــاح مركــز الكفايــات فــي تكنولوجيــا التصنيــع الغذائــي تحــت رعايــة معالــي 	§

ــوان  ــة / العــروب تحــت عن ــة فلســطين التقني ــام فــي حــرم كلي ــم المق ــة والتعلي ــر التربي وزي
"تعزيــز تشــغيل الشــباب فــي األراضــي الفلســطينية".

مشــاركة الكليــة فــي فعاليــات الخاصــة بذكــرى اليــوم الخالــد لــألرض "39" ومــن خاللــه تــم 	§
إقامــة خيمــة تضــم بعــض األعمــال التراثيــة واألكالت الشــعبية وذلــك يــوم الســبت الموافــق 

.04/04/2015
ــات "المعــرض الزراعــي 	§ ــة التدريــس بحضــور فعالي ــة وعــدد مــن أعضــاء هيئ مشــاركة الكلي

ــخ 11/05/2015. ــموع" بتاري ــي الس ــة ف ــروة الحيواني ــي للث ــي الثان الصناع
ــخ 	§ ــل بتاري ــة الخلي ــتراتيجية لمدين ــة االس ــة التنموي ــداد الخط ــروع إع ــة بمش ــاركة الكلي مش

.17/05/2015
ــاع 	§ ــة بقط ــراء الخاص ــل الخب ــة عم ــة لورش ــات التحضيري ــة باالجتماع ــة الزراع ــاركة كلي مش

ــة. الزراع
مشــاركة  الكليــة بحضــور ورشــة "تعزيــز التكامــل بيــن القطاعــات العــام والخــاص واألكاديمي 	§

واألهلــي للنهــوض بالقطــاع الزراعــي الفلســطيني" التــي تــم عقدهــا، يــوم االثنيــن الموافــق 
.31/8/2015

مشــاركة كليــة الزراعــة بعضويــة  الخاصــة بإعــداد اســتراتيجية البحــث الزراعــي فــي فلســطين 	§
وبحضــور االجتماعــات الخاصــة بهــا.
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خريجو الجامعة
University Graduates
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جدول )36(: توزيع الخريجين على الفصول

المقبولينالخريجينالفصول

2009/2010722719488

2010/2011668820154

2011/2012700919839

2012/2013745717480

2013/2014834917601

2014/2015977016473

46500111035المجموع
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جدول )37(: توزيع الخريجين حسب الكليات للعام الدراسي 2014/2015

جدول )38(: توزيع الخريجين حسب الفروع للعام الدراسي 2014/2015
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المنح والبعثات الدراسية والبحثية والتدريبية للطلبة

§ ــن 	 ــة ضم ــات العربي ــاد الجامع ــي التح ــس العرب ــات المجل ــطة وفعالي ــي أنش ــاركة ف المش
محوريهــا الثنائــي، فــكان األول مشــاركة الجامعــة فــي أنشــطة المجلــس العربــي لتدريــب 
ــار  ــي األقط ــي ف ــب العمل ــرص التدري ــا ف ــح لطلبته ــث تتي ــة، حي ــات العربي ــالب الجامع ط
العربيــة بمــا يتوافــق مــع تخصصاتهــم وبرامجهــم األكاديميــة، بهــدف تطويــر مهاراتهــم 
ــن  ــادل المعرفــي والثقافــي بي ــع مســتوى التب ــى مســاهمتها فــي رف ــة إل وخبراتهــم، إضاف
الطلبــة الفلســطينيين ونظرائهــم فــي الجامعــات العربيــة المســتضيفة لعــروض التدريــب، 
وبنــاء عالقــة إيجابيــة مــع العديــد مــن الجامعــات العربيــة. أمــا الثانيــة، فكانــت المشــاركة 
فــي الملتقيــات الطالبيــة اإلبداعيــة، حيــث بــدأت مشــاركة الجامعــة فــي الملتقيــات 
ــة  ــاركات اإلبداعي ــززت بالمش ــي تع ــط، والت ــوام فق ــة أع ــذ خمس ــة من ــة اإلبداعي الطالبي
ــى فــي  ــى المراتــب األول ــة، وتأهــل الجامعــة وحصولهــا عل ــة المقدمــة مــن الطلب والبحثي
هــذه المشــاركات، فقــد حصلــت الجامعــة خــالل الملتقــى الطالبــي اإلبداعــي الســابع عشــر 
)2015( والمنعقــد فــي جامعــة نــزوى فــي ســلطنة عُمــان علــى المرتبــة الثالثــة عــن محــور 
ــور تنميــة وتطويــر دور  ــة األولــى عــن مح ــى المرتب ــت عل اإلبــداع التكنولوجــي، وحصل
الجامعــات العربيــة، خــالل الملتقــى الطالبــي اإلبداعــي الســادس عشــر )2014( والمنعقــد 

فــي جامعــة طنطــا فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.

للموظفين االكاديميين	§

المنح والبعثات الدراسية والبعثية والتدريبية للموظفين االكاديميين:	§

تعمــل كليــة  التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة وبشــكل متواصــل علــى بنــاء وتطــور كوادرهــا فــي 
المجــاالت العلميــة اإلنســانية وتعزيــز الشــراكة بيــن الــدول والمؤسســات.

قامــت الكليــة بابتعــاث عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس إلكمــال الدراســات العليــا فــي جامعــات 
عربيــة وأجنبيــة وهــم: 

جدول )39(: أعضاء هيئة التدريس المبتعثين

الدولةوصف الدراسةاسم عضو هيئة التدريس المبتعث
ماليزياالدكتوراةمحمد أبو عمر
ماليزياالدكتوراةامجد محفوظ
ماليزياالدكتوراةثابت عزازمة

د.محمد تاللوة و د. سهيل ابو مياله. 

ــة" 	§ ــات الرعوي ــوان "تصنيــف النبات ــة بعن ــة التدريــس فــي دورة تدريبي مشــاركة أعضــاء هيئ
ــي رام اهلل. ــخ 16–2015/2/19 ف بتاري

ــات 	§ ــة للمحمي ــوان "الخطــة اإلداري ــة بعن ــة التدريــس فــي دورة تدريبي مشــاركة أعضــاء هيئ
ــون األردن. ــي عجل ــخ 13–15/9 /2015 ف ــة" بتاري الرعوي
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§	 Effect of Water stress at fruit maturity stage on loose skin" متابعــة بحــث بعنــوان   
of medjool date palm" ، الــذي يتــم إنجــازه بالتعــاون مــع د. حســام الديــن الســعيد، 
المستشــار الزراعــي لــدى شــركة نخيــل فلســطين – أريحــا وبدعــم مــن صنــدوق الجامعــات 

ــة للبحــث العلمــي. الفلســطينية والعربي
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سياسة الترشيد وتقليص العجز

ــيد  ــة ترش ــاع سياس ــى اتب ــة عل ــي الجامع ــة ف ــر المختلف ــع الدوائ ــاون م ــرة وبالتع ــت الدائ عمل
ــالل : ــن خ ــك م ــة وذل ــرادات الجامع ــادة إي ــات وزي النفق

تطبيــق نظــام مواصــالت جديــد للعامليــن فــي الجامعــة بحيــث تم تخفيــض بــدل المواصالت 	§
لهــم ووقــف صــرف بــدل مواصــالت ألعضــاء هيئــة التدريــس   غيــر  المتفرغين.

ــث 	§ ــة بحي ــي الجامع ــن ف ــر المتفرغي ــس غي ــة التدري ــاء هيئ ــات ألعض ــام المراقب ــق نظ تطبي
ــر. ــى الصف ــا إل ــة إليصاله ــعى الجامع ــى وتس ــا األدن ــف لحده ــذه التكالي ــت ه انخفض

وقف صرف بدل فرق العملة عن دفعات أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين.	§
إعادة دراسة وتنظيم بعض شروط الحصول على المنح.	§
ــة 	§ ــى سياس ــول إل ــع التح ــرورة م ــى الض ــرت عل ــي اقتص ــة والت ــات اإلداري ــن التعيين ــد م الح

ــتطاع. ــدر المس ــود ق العق
إتباع إستراتيجية النجاز مباني الجامعة المملوكة لتوفير مصاريف اإليجار.	§
ــف 	§ ــن المصاري ــد م ــض العدي ــي تخفي ــاهمت ف ــي س ــرى الت ــة األخ ــراءات اإلداري ــض اإلج بع

ــرى. األخ
إتباع سياسات لزيادة إيرادات الجامعة من ضمنها رفع سعر الساعة المعتمدة.	§

الميزانية

تقــوم الجامعــة بإعــداد بياناتهــا الماليــة وميزانيتهــا الســنوية وتصــادق عليهــا مــن خــالل مدقــق 
حســابات مســتقل حيــث اعــد تقريــر الســنة المنتهيــة فــي 2015/9/30 الســادة طــالل أبــو غزالــة 

وشــركاه "محاســبون قانونيــون" وقــد أظهــرت قائمــة األنشــطة والتغييــر فــي األصــول:

إجمالي اإليرادات وتوزيعها على الفروع

مجموع اإليرادات: 34,201,922 دينار

إجمالي اإليرادات وتوزيعها على الفروع

مجموع اإليرادات : 34,247,959 دينار.

االيرادات الفروع
374,046 القدس

4,769,433 نابلس
1,311,460 قلقيلية
1,222,098 سلفيت
939,478 طوباس

4,027,669 رام اهلل
522,745 اريحا
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1,953,025 بيت لحم
2,631,337 الخليل
948,972 دورا
748,820 يطا

4,145,683 جنين
2,420,305 طولكرم
6,520,105 غزة
1,712,783 الرئاسة

34,247,959 المجموع

إجمالي النفقات والمصروفات وتوزيعها

مجموع المصاريف: 34,867,936 دينار.

المصروفات الفروع
1,185,713 القدس
2,567,466 نابلس
1,126,188 قلقيلية
1,216,595 سلفيت
837,147 طوباس

2٫563,812 رام اهلل
500,942 اريحا

1,653,070 بيت لحم
2,022,729 الخليل
822,520 دورا
634,547 يطا

3,012,049 جنين
1,945,801 طولكرم
6,644,497 غزة
8,134,860 الرئاسة

34,867,936 المجموع

العجز / الوفر

صافي العجز:  619,977- دينار.




