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 )Board Of Trustees Message( رسالة مجلس األمناء
كلمة رئيس مجلس األمناء

وطـــن يف جامعـــة تزخـــر بالعلـــم واملعرفـــة والعطـــاء، تنتشـــر فروعهـــا يف ربـــوع الوطـــن منـــارًة لطلبـــة العلـــم، 
متميـــزة بإدارتهـــا وطواقمهـــا األكادمييـــة واإلداريـــة والفنيـــة، وبفلســـفتها التعليميـــة املرنـــة املســـتندة إلـــى 
ــي  ــم اإللكترونـ ــات التعلـ ــة، وبـــن منصـ ــاءات الصفيـ ــية واللقـ ــات الدراسـ ــج، فبـــن القاعـ ــم املدمـ التعلُـّ
واللقـــاءات االفتراضيـــة واملتلفـــزة علـــى فضائيـــة القـــدس التعليميـــة، يواصـــل طلبتهـــا وخريجوهـــا 
إبداعاتهـــم وإجنازاتهـــم بجوائـــز محليـــة وإقليميـــة ودوليـــة، كســـراً لـــكل القيـــود التـــي ميارســـها االحتـــالل 
بحقهـــم، لنثبـــت للعالـــم أننـــا، رغـــم احلصـــار ورغـــم األلـــم، نقـــاوم حتـــى ننـــال حريتنـــا منتهجـــن درب 

ـــم. ـــم أو القل ـــا العل ـــن يســـقط مـــن أيدين ـــم، ول العل

تهتـــم اجلامعـــة بالبحـــث العلمـــي إلـــى جانـــب التعليـــم كركيـــزة للتطويـــر األكادميـــي واملهنـــي، وتركـــز علـــى 
ــة  ــوم اإلداريـ ــة والعلميـــة يف العلـ ــز البحثيـ ــة، فأسســـت عـــدداً مـــن املراكـ ــة التنمويـ البحـــوث التطبيقيـ
واالقتصاديـــة والزراعيـــة والترجمـــة، وتصـــدر مجموعـــة مـــن املجـــالت العلميـــة احملكمـــة احلاصلـــة علـــى 

ـــي. ـــر العرب معامـــل التأثي
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 )University President Message( رسالة رئيس الجامعة
ليست بالصدفة

ـــداع  ـــز ال يأتـــي مبحـــض الصدفـــة، إمنـــا هـــو ثمـــرة جهـــد متراكـــم مـــن اإلب ـــى النجـــاح والتمي ـــق إل الطري
ـــات ومعاجلـــة  ـــر اإليجابي ـــن التجـــارب بتطوي ـــم م ـــط، والتعل ـــع حســـن اإلدارة والتخطي ـــد، م واجلـــّد والك
الســـلبيات، واألهـــم التكامليـــة يف األدوار. ولهـــذا فـــإن أســـرة جامعـــة القـــدس املفتوحـــة آمنـــت دومـــاً 
بـــأن مثلـــث اإلدارة والعاملـــن والطلبـــة متســـاوي األضـــالع، لـــكل دوره وحقوقـــه وواجباتـــه ضمـــن مـــا 
ينـــص عليـــه النظـــام والقانـــون، وإن العاملـــن والطلبـــة شـــركاء أصيلـــون يف اتخـــاذ القـــرارات، ولهـــذا 
ـــى رصيدهـــا يف  ـــذه الشـــراكة لتحقـــق إجنـــازات يف كل عـــام تضـــاف إل ـــا به ـــة متضـــي قدم ـــإن اجلامع ف

الســـاحة األكادمييـــة الفلســـطينية والعربيـــة والدوليـــة.

لقـــد جنحـــت اجلامعـــة خـــالل العـــام املاضـــي يف حصـــد املزيـــد مـــن اجلوائـــز العربيـــة والعامليـــة، ورغـــم 
أن »القـــدس املفتوحـــة« ال تبحـــث عـــن تتويـــج يف محافـــل عربيـــة ودوليـــة مكتفيـــة بشـــهادة أبنـــاء شـــعبها 
بهـــا، غيـــر أن ذلـــك يثبـــت مـــرة أخـــرى أن اجلامعـــة تســـير يف الطريـــق الســـليم، وأن فلســـفتها التعليميـــة 
ــت  ــد أن أثبتـ ــي بعـ ــي والعربـ ــي العاملـ ــهد األكادميـ ــدر املشـ ــت تتصـ ــج باتـ ــم املدمـ ــى التعليـ ــة علـ القائمـ
ـــى االنخـــراط بســـوق العمـــل  ـــا عل ـــا وقدرته ـــت كفاءته ـــزة أثبت ـــة متمي ـــج كوكب جدواهـــا، مـــن خـــالل تخري
مـــن جهـــة، ومـــن  جهـــة أخـــرى القـــدرة علـــى اجلمـــع بـــن التعليـــم والعمـــل وصقـــل الـــذات واكتســـاب 

ـــة احتياجـــات العصـــر. ـــة ملواكب ـــارات الالزم امله

ـــى كاهلهـــا، فهـــي حريصـــة أن تكـــون  إن جامعـــة القـــدس املفتوحـــة تـــدرك حجـــم املســـؤوليات امللقـــاة عل
ـــه  ـــى الواقـــع شـــعاراً دائمـــاً رفعت ـــى جنـــن شـــماالً لتجســـّد عل ـــاً إل ـــّد مـــن رفـــح جنوب صـــوت الوطـــن املمت
»جامعـــة يف وطـــن ووطـــن يف جامعـــة«، ولهـــذا فإنهـــا مـــدت جســـور الشـــراكة مـــع مؤسســـات املجتمـــع 

ـــة. ـــد عنهـــا إدارة اجلامع ـــة ال حتي ـــاون وجه ـــة التع ـــة، لتظـــّل بوصل ـــي كاف احملل

ومـــع مضـــي الســـنن وتراكـــم اإلجنـــازات، فـــإن اجلامعـــة حريصـــة علـــى معاجلـــة أي ســـلبية أو خلـــل، 
ـــان  ـــر مب ـــة، بتوفي ـــاء اجلامع ـــس أمن ـــي تبناهـــا مجل ـــذ اخلطـــة االســـتراتيجية الت فحـــن ماضـــون يف تنفي
مملوكـــة تلبـــي متطلبـــات التعليـــم العالـــي كافـــة، وذلـــك بعـــد صـــدور تقييـــم دولـــي منـــح اجلامعـــة 80% 
أداء إيجابيـــاً، بينمـــا انحســـرت النســـبة الباقيـــة علـــى املبانـــي املســـتأجرة. ونحـــن بهـــذا الصـــدد لـــن 
نألـــو أي جهـــد ممكـــن بالتعـــاون مـــع مؤسســـات عربيـــة ومحليـــة مـــن أجـــل املضـــي قدمـــاً يف تنفيـــذ هـــذا 
املشـــروع، متوقعـــن أن نتـــوج هـــذا اجلهـــد بامتـــالك مبـــان مملوكـــة للجامعـــة يف الفـــروع التعليميـــة كافـــة 

ـــة أعـــوام. ـــى ثالث بعـــد نحـــو عامـــن إل

يف هـــذا التقريـــر رصـــد للـــدور الريـــادي الـــذي تلعبـــه دوائـــر اجلامعـــة ومراكزهـــا املختلفـــة، وهـــو 
ـــة إلظهـــار حجـــم العـــبء ومســـؤوليات أســـرة اجلامعـــة ســـواء يف النطـــاق األكادميـــي أو اإلداري،  محاول
بهـــدف توفيـــر كل األجـــواء املالئمـــة إلجنـــاح فلســـفة التعليـــم املدمـــج، ومالءمتهـــا الحتياجـــات الفـــرد 
الفلســـطيني، مدعومـــاً ذلـــك كلـــه بنهـــج قيـــادي يؤمـــن بسياســـة البـــاب املفتـــوح كخيـــار اســـتراتيجي حلـــل 

املشـــكالت والعقبـــات وتوطيـــد التكامليـــة وصـــوالً إلـــى ترســـيخ اإلجنـــاز واقعـــاً علـــى األرض.
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دائرة
العالقات العامة
Public Relation 

Dept.
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دائرة العالقات العامة

نبذة عن دائرة العالقات العامة:
تهتـــم دائـــرة العالقـــات العامـــة بزيـــادة إدراك اجلمهـــور الداخلـــي واحمللـــي بٔاهـــداف اجلامعـــة ونشـــاطاتها 
وتعزيـــز انتشـــار شـــبكات التواصـــل الداخليـــة واخلارجيـــة اخلاصـــة بهـــا إلـــى جمهورهـــا الواســـع. وتعـــّد 
ــى  ــا علـ ــة وتطرحهـ ــة املختلفـ ــص اجلامعـ ــروي قصـ ــث تـ ــة، حيـ ــية يف اجلامعـ ــر الرئيسـ ــدى الدوائـ إحـ
اجلمهـــور مـــن خـــالل وســـائل التواصـــل املختلفـــة. وتدعـــم الدائـــرة رٔويـــة اجلامعـــة ؤاهدافهـــا التعليميـــة 
والفكريـــة واخلدماتيـــة مـــن خـــالل توفيـــر املعلومـــات املفيـــدة والالزمـــة جلمهورهـــا. كمـــا تســـاند 
اجلامعـــَة وإدارتهـــا علـــى فهـــم القضايـــا املختلفـــة وتوقعهـــا وإدارتهـــا مـــن خـــالل الدفـــاع عـــن سياســـاتها 
التـــي تســـاعد علـــى إجنـــاز ٔاهـــداف اجلامعـــة االســـتراتيجية. كمـــا تعمـــل مـــع اجلهـــات املختلفـــة مـــن 

ٔاجـــل تثبيـــت هويـــة اجلامعـــة ورســـالتها وســـمعتها.

ـــم لالنخـــراط  ـــم، وتهيئه ـــج الطـــالب مبجتمعه ـــة لدم ـــات الهادف ـــة الفعالي ـــات العام ـــرة العالق تنظـــم دائ
فيـــه ٔاعضـــاًء فاعلـــن ومنتجـــن، كمـــا توطـــد العالقـــات الداخليـــة بـــن ٔاركان منظومتهـــا مـــن األكادمييـــن 

واملوظفـــن والطلبة. 

ـــة  ـــزم، يقـــدم مجموعـــة مـــن النشـــاطات اخلدماتي ـــرف وملت ـــكادر محت ـــرة العالقـــات العامـــة ب ـــع دائ تتمت
والترويجية. وعليـــه، تقـــدم بـــكل كوادرهـــا خدمـــات متميـــزة لزيـــادة ٔاداء اجلامعـــة علـــى املســـتوى 
الوطنـــي، لـــذا فإنهـــا وبقوتهـــا الداخليـــة اســـتطاعت أن تعكـــس لآلخريـــن مـــدى متيزهـــا بكونهـــا صرحـــاً 

تعليميـــاً ثابتـــاً.

الرؤية

تســـعى دائـــرة العالقـــات العامـــة إلـــى أن تكـــون مثـــاالً للمهنيـــة العاليـــة يف األداء، وفهـــم كامـــل لرســـالتنا 
وأهدافنـــا، وتعمـــل يف انســـجام كامـــل مـــع جميـــع اجلهـــات يف اجلامعـــة لتوحيـــد جهـــود التواصـــل 

املختلفـــة.

الرسالة

تســـعى دائـــرة العالقـــات العامـــة إلـــى تقـــدمي خدمـــات تواصـــل مســـتمرة ومتميـــزة، لتســـهيل عمليـــة 
ترويـــج اجلامعـــة مـــن خـــالل جتســـير عالقـــات بّنـــاءة مـــع الفـــرد واملجتمـــع الـــذي يؤثـــر يف منـــو اجلامعـــة 
وتطورهـــا. وتوفرالدائـــرة القـــدوة واملهنيـــة واخلدمـــات الالزمـــة التـــي تزيـــد مـــن جـــودة املشـــاريع 
والبرامـــج املقدمـــة وفعاليتهـــا. وتزيـــد مـــن ســـمعة اجلامعـــة يف أوســـاط املجتمـــع، وتبلـــور اإلدراك العـــام 

فيمـــا يخـــص ســـماتها املتميـــزة وقيمهـــا وأهميـــة عملهـــا وأثـــره يف املجتمـــع الفلســـطيني.
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المهام

يف مجـــال الترويـــج لاللتحـــاق باجلامعة، تقـــوم دائـــرة العالقـــات العامـــة مباشـــرة مـــع عمـــادة القبـــول 
والتســـجيل وعمـــادة شـــؤون الطلبـــة، ببنـــاء االســـتراتيجيات التـــي تســـتهدف طلبـــة املـــدارس يف الصفـــوف 
ــق  ــط وتنسـ ــا تخطـ ــا. كمـ ــتقطابهم إليهـ ــة( السـ ــة العامـ ــر، والثانويـ ــادي عشـ ــر، واحلـ ــة )العاشـ الثانويـ
مبـــادرات ترويجيـــة لاللتحـــاق باجلامعـــة للوصـــول إلـــى أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن الطلبـــة يف املـــدارس 

املنتشـــرة يف الوطـــن.

ـــرة العالقـــات  ـــة املطبوعـــة فـــإن دائ ـــرة واملـــواد الترويجي ـــة الدائ ـــر الســـنوي ومجل ـــق بالتقري أمـــا مـــا يتعل
العامـــة تنتـــج تقريـــراً ســـنوياً إلكترونيـــاً مطلـــع كل عـــام أكادميـــي جديـــد، يحتـــوي علـــى ســـرد موســـع 
جلميـــع دوائـــر اجلامعـــة ومراكزهـــا وكلياتهـــا وإحصاءاتهـــا وإجنازاتهـــا الســـنوية؛ فمجلة الدائـــرة 
ملخـــص للمعلومـــات املتوافـــرة يف التقريـــر الســـنوي الـــذي تصـــدره الدائـــرة، وتعـــّد هـــذه املجلـــة مـــن 
ـــي  ـــم مـــع خريجـــي اجلامعـــة واجلمهـــور الداخل ـــرة للتواصـــل الدائ ـــي تســـتخدمها الدائ أهـــم األدوات الت
واحمللـــي والدولـــي. وتبـــن فيهـــا مـــدى تأثيـــر اجلامعـــة يف املجتمـــع الداخلـــي واحمللـــي وحجـــم مبادراتهـــا 
وإجنازاتهـــا خـــالل الســـنة. وتصـــدر مـــرة واحـــدة يف الســـنة أو مرتـــن )حســـب احلاجـــة الترويجيـــة(، 

وتأتـــي مطبوعـــة وإلكترونيـــة. 

ـــة  ـــواد الترويجي ـــن امل ـــة أو غيرهـــا م ـــات )بروشـــورات( أو نشـــرات ترويجي ـــة كتيب ـــق عـــن هـــذه املجل ينبث
املطبوعـــة، وتُـــوّزع علـــى اجلمهـــور الداخلـــي واحمللـــي واخلارجـــي، إلـــى جانـــب نســـختها اإللكترونيـــة. 

وتصـــدر هـــذه املـــواد باللغتـــن العربيـــة واإلجنليزيـــة.

ـــات خاصـــة  يف مجـــال التواصـــل والعالقـــات الداخليـــة تصـــدر دائـــرة العالقـــات العامـــة كتيبـــات ومطوّي
بالكليـــات املختلفـــة يف اجلامعـــة باللغتـــن العربيـــة واإلجنليزيـــة، بالشـــراكة مـــع اجلهـــات املختصـــة يف 
ـــرة أيضـــاً مـــن  ـــوم الدائ ـــات. وتق ـــا الكلي ـــي تقدمه ـــة الت ـــج البرامـــج املختلف ـــك بهـــدف تروي ـــة، وذل كل كلي
ـــادة  ـــج هـــذه الكتيبـــات يف احملافظـــات املختلفـــة لزي خـــالل منســـقيها املنتشـــرين يف فـــروع الوطـــن بتروي

ـــا.  ـــم به ـــف الدائ ـــة والتعري نســـبة االنتســـاب للجامع

ومـــن أعمـــال العالقـــات الداخليـــة إرســـال املعايـــدات والتهانـــي للمجتمـــع الداخلـــي يف اجلامعـــة 
وللمجتمـــع احمللـــي واملؤسســـات الشـــريكة مـــع مجلـــس األمنـــاء ومكتـــب مســـاعد الرئيـــس للعالقـــات 

اخلارجيـــة. 

تقـــدم الدائـــرة جميـــع وســـائل املســـاعدة الالزمـــة جلمهـــور اجلامعـــة الداخلـــي، مـــن طلبـــة وأعضـــاء 
هيئـــة تدريـــس وموظفـــن إداريـــن واإلدارة العليـــا، لتســـهيل عمـــل الشـــراكة مـــع اجلهـــات املعنيـــة يف 
اجلامعـــة. ومـــن خـــالل البرامـــج الترويجيـــة املتواصلـــة، فـــإن الدائـــرة تعـــزز نشـــر إجنـــازات أعضـــاء 
الهيئـــة التدريســـية واملوظفـــن والطلبـــة بالشـــراكة مـــع دائـــرة اإلعـــالم ومركـــز اإلنتـــاج الفنـــي وفضائيـــة 

القـــدس التعليميـــة.

تعـــزز دائـــرة العالقـــات العامـــة، عبـــر الصفحـــة اإللكترونيـــة، بنـــاء املفهـــوم العـــام للجامعـــة، وتدعـــم 
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التوجـــه واملبـــادرات االســـتراتيجية لهـــا مـــن خـــالل خطـــط الدائـــرة االســـتراتيجية؛ فتهتـــم بإصـــدار 
املـــواد الالزمـــة التـــي تســـتهدف املجتمـــع الداخلـــي عبـــر قنـــوات التواصـــل املتنوعة. وتتولـــى الدائـــرة 
الصفحـــة اإللكترونيـــة اخلاصـــة باجلامعـــة إداريـــاً باللغتـــن العربيـــة واإلجنليزيـــة. وبالشـــراكة مـــع 

اجلهـــات املختلفـــة يف اجلامعـــة جتمـــع الدائـــرة املعلومـــات الالزمـــة حملتـــوى الصفحـــة.

يعـــّد الفـــن البصـــري )التصويـــر الفوتوغـــرايف والتســـجيل املصور-الفيديـــو( مـــن العوامـــل املهمـــة 
ــذب  ــوة يف جـ ــن قـ ــر مـ ــذا العنصـ ــه هـ ــع بـ ــا يتمتـ ــك ملـ ــة، وذلـ ــات العامـ ــرة العالقـ ــتراتيجية دائـ يف اسـ
ــالم  ــة واألفـ ــور الفوتوغرافيـ ــرة الصـ ــدم الدائـ ــة. تقـ ــرقة للجامعـ ــورة مشـ ــم صـ ــور ورسـ ــاه اجلمهـ انتبـ
القصيـــرة احملترفـــة التـــي تســـتخدمها الدائـــرة يف صفحتهـــا اإللكترونيـــة وموادهـــا الترويجيـــة املختلفـــة. 
وبالشـــراكة مـــع مركـــز اإلنتـــاج الفنـــي وفضائيـــة القـــدس التعليميـــة ودائـــرة اإلعـــالم، توفـــر الدائـــرة هـــذه 

املـــواد مـــن أجـــل إضفـــاء صـــورة متألقـــة عـــن احليـــاة اجلامعيـــة والتعليميـــة واملهنيـــة يف اجلامعـــة.

أمـــا مـــا يتعلـــق بشـــبكات التواصـــل االجتماعـــي فـــإن دائـــرة العالقـــات العامـــة، وبالشـــراكة مـــع مركـــز 
تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت، تعنـــى بتطويـــر وتطبيـــق أدوات اتصـــال جديـــدة لالرتقـــاء بعمليـــة 
ـــي واخلارجـــي. ومتتلـــك الدائـــرة باإلضافـــة إلـــى الصفحـــة اإللكترونيـــة  التواصـــل مـــع اجلمهـــور الداخل
ـــي  ـــي واحملل ـــع جمهورهـــا الداخل ـــة التواصـــل م ـــا عملي ـــى )الفيســـبوك( تســـهل عليه صفحـــة خاصـــة عل
لترويـــج أعمالهـــا وإجنازاتهـــا املختلفـــة، حتـــى تبقـــي جمهورهـــا علـــى اطـــالع بـــكل املســـتجدات التـــي 

حتصـــل يف اجلامعـــة.

تهتـــم دائـــرة العالقـــات العامـــة بالتخطيـــط والتنفيـــذ لفعاليـــات متعـــددة تقـــوم بهـــا اجلامعـــة ســـنوياً، 
مثـــل: تنظيـــم فعاليـــات وضـــع حجـــر األســـاس، وافتتـــاح مبنـــى يف فـــرع مـــا، وإقامـــة احتفاليـــات، وأمـــور 
خاصـــة تتعلـــق مبكتـــب رئيـــس اجلامعـــة واإلدارة العليـــا، وتنظيـــم ملتقيـــات خاصـــة بالطلبـــة وأعضـــاء 
الهيئـــة التدريســـية، وتنظيـــم ورشـــات عمـــل ومؤمتـــرات، وغيرهـــا مـــن النشـــاطات. وإن هـــذه الفعاليـــات 
ــي  ــا الداخلـ ــاركة جمهورهـ ــز مشـ ــالل تعزيـ ــن خـ ــة مـ ــالة اجلامعـ ــا رسـ ــم يف مجملهـ ــاطات تدعـ والنشـ
واحمللـــي والدولـــي. وتقـــّدم الدائـــرة االستشـــارة ملختلـــف كليـــات اجلامعـــة ودوائرهـــا ومراكزهـــا 
ــا يخـــص البروتوكـــوالت وتخطيـــط الفعاليـــات املختلفـــة، لضمـــان اجلـــودة يف تقـــدمي  ــا فيمـ ووحداتهـ

اخلدمـــات بالشـــراكة مـــع دائـــرة اجلـــودة.
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مجالت جامعة القدس املفتوحة حتصل على معامل التأثير العربي 

 

»القدس املفتوحة« تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية 

 

احتـــاد اجلامعـــات للتعلـــم مـــدى احليـــاة يف بريطانيـــا مينـــح »القـــدس املفتوحـــة« جائـــزة دوليـــة عـــن 
أفضـــل مشـــروع تعليمـــي إبداعـــي
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بتاريخ 22-04-2017 

جامعـــة القـــدس املفتوحـــة تفـــوز بجائـــزة ســـقراط الدوليـــة 2017م عـــن أفضـــل مؤسســـة عاملـــة يف 
مجـــال العلـــوم والتربيـــة

بتاريخ: 01-04-2017 

ــة علـــى  ــات اجلوالـ ــو( للتطبيقـ ــابقة )األلكسـ ــة األولـــى مـــن مسـ ــوز يف املرحلـ ــة« تفـ  »القـــدس املفتوحـ
ــتوى فلســـطن  مسـ
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رؤية الجامعة ورسالتها وقيمها:

 :)Vision( الرؤية

ـــوح وخدمـــة املجتمـــع والبحـــث العلمـــي،  ـــي املفت ـــم اجلامع ـــداع يف مجـــاالت التعلي ـــز واإلب ـــادة والتمي الري
ـــم واملعرفـــة. ـــى العل ـــم عل ـــاء مجتمـــع فلســـطيني قائ ـــة يف بن ـــة القيادي ـــة اجلامع وترســـيخ مكان

:)Mission( الرسالة

إعـــداد خريجـــن مؤهلـــن لتلبيـــة حاجـــات املجتمـــع، قادريـــن علـــى املنافســـة يف ســـوق العمـــل احملليـــة 
ـــة والبشـــرية  ـــاء القـــدرات التقني ـــة، واإلســـهام الفاعـــل واملتميـــز يف مجـــال البحـــث العلمـــي وبن واإلقليمي
مـــن خـــالل تقـــدمي برامـــج تعليميـــة وتدريبيـــة وفـــق أفضـــل ممارســـات التعليـــم املفتـــوح وأســـاليب التعليـــم 
ـــادل  ـــاون والشـــراكة وتب ـــي والتع ـــن التفاعـــل املجتمع ـــي يف إطـــار م ـــة البحـــث العلم ـــز بيئ ـــج، وتعزي املدم

ـــز. ـــر اجلـــودة والتمي ـــة مـــع مراعـــاة أحـــدث معايي ـــع األطـــراف املعني ـــرات مـــع جمي اخلب

 :)Values( القيم

- الريادة والتميز.

- االنتماء الوطني والقومي.

- دميقراطية التعليم وتكافؤ الفرص.

- احلرية األكادميية والفكرية.

- احترام األنظمة والقوانن.

- الشراكة املجتمعية.

- اإلدارة باملشاركة.

- اإلميان بدور املرأة الريادي.

- النزاهة والشفافية.

- التنافسية.
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السيد الرئيس محمود عباس
رئيس دولة فلسطين

Mahmoud Abbas
President of the State of Palestine
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المهندس عدنان سمارة
رئيس مجلس األمناء

Eng. Adnan Samarah
Chairman of the Board of Trustees
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األستاذ الدكتور يونس عمرو
رئيس جامعة القدس المفتوحة

Prof. Younis Amr
President of Al-Quds Open University
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)Board Of Trustees( مجلس األمناء

رئيس مجلس األمناء
رئيس املجلس األعلى لإلبداع والتميز

مستشار الرئيس لإلبداع والتميز
املهندس عدنان سمارة           .1

نائب رئيس مجلس األمناء
عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 

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

رئيس جامعة غزة

األستاذ الدكتور رياض 
اخلضري   .2

أستاذ االقتصاد يف جامعة النجاح الوطنية - عضواً األستاذ الدكتور عبد 
الفتاح أبو شكر .3
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أستاذ الفيزياء يف جامعة بيرزيت - عضواً الدكتور عزيز شوابكة          .4

أستاذ مشارك
عميد كلية الزراعة والطب البيطري- جامعة النجاح 

الوطنية - عضواً
الدكتور سليمان اخلليل          

وكيل وزارة التربية والتعليم العالي )سابقاً( /غزة - 
عضواً

الدكتور عبد اهلل عبد 
املنعم

منسق مشروع البنك الدولي لتطوير التعليم العالي / 
غزة - عضواً

األستاذ الدكتور هاني 
جنم .5

وزير احلكم احمللي - عضواً الدكتور حسني األعرج      .8

نائب الرئيس للشؤون األكادميية - كلية دار الكلمة 
اجلامعية للفنون والثقافة / بيت حلم - عضواً الدكتورة نهى خوري .9
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وزير شؤون القدس )سابقاً(
عضو املجلس الثوري حلركة فتح

مسؤول ملف القدس يف حركة فتح - عضواً

األستاذ حامت عبد 
القادر   .10

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

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

رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس - 
عضواً

األستاذ يوسف 
الدجاني .13

رئيس جامعة القدس املفتوحة 
عضو املجلس الثوري حلركة )فتح( -عضواً

األستاذ الدكتور يونس 
عمرو .14

أمن سر مجلس األمناء الدكتور  يوسف الصباح  .15
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:)University Board( مجلس الجامعة

رئيس اجلامعة 
رئيس مجلس اجلامعة

األستاذ الدكتور يونس عمرو       .1

نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية األستاذ الدكتور سمير النجدي .2

نائب رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية الدكتور مروان درويش .3

نائب رئيس اجلامعة للشؤون املالية الدكتور عصام خليل  .4

نائب رئيس اجلامعة لشؤون قطاع غزة األستاذ الدكتور جهاد البطش .5

مساعد رئيس اجلامعة لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج 
مدير مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الدكتور املهندس إسالم عمرو   .6

مساعد رئيس اجلامعة لشؤون التخطيط والتطوير
  

الدكتور ماجد صبيح .7

مساعد رئيس اجلامعة لشؤون العالقات الدولية الدكتور املهندس عماد الهودلي .8
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مساعد رئيس اجلامعة لشؤون املتابعة الدكتورة آالء الشخشير .10

مساعد رئيس اجلامعة لشؤون الفروع الدكتور فيصل عمر  .11

عميد شؤون الطلبة
أمني سر مجلس اجلامعة األستاذ الدكتور محمد شاهني .12

عميد القبول والتسجيل واالمتحانات األستاذ الدكتور جمال ابراهيم .13

مدير فرع رام الله والبيرة الدكتور حسني حمايل .14

مدير فرع غزة األستاذ الدكتور زياد اجلرجاوي .15

مدير فرع نابلس األستاذ الدكتور يوسف ذياب .16

مدير فرع خانيونس الدكتور سلمان الديراوي .17
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مدير فرع شمال غزة الدكتور محمد أبو اجلبني                   .18

مدير فرع طولكرم الدكتور سالمة سالم .19

مدير فرع الوسطى الدكتور عماد نشوان                         .20

مدير فرع اخلليل الدكتور نعمان عمرو .22

مدير فرع رفح الدكتور رأفت جودة .23

مدير مركز خدمات العيزرية الدراسي الدكتور نادر أبو خلف .24

مدير فرع جنني الدكتور املهندس عماد نزال .25

مدير فرع بيت حلم الدكتور علي صالح .26
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مدير فرع قلقيلية
  

الدكتور جمال رباح .27

مدير فرع سلفيت الدكتور باسم شلش .28

مدير فرع دورا الدكتور جمال بحيص  .29

مدير فرع طوباس الدكتور سهيل أبو ميالة  .30

مدير فرع يطا الدكتور محمد احلروب .31

مدير فرع أريحا الدكتور راتب أبو رحمة .32

مدير دائرة اجلودة / أمني سر مجلس األمناء الدكتور املهندس يوسف صباح .33

مديرة العالقات العامة األستاذة سالفة مسلم .34



التقـــريــر الســـنوي
ANNUAL REPORT2017

25

:)Academic  Board( المجلس األكاديمي

األستاذ الدكتور سمير 
النجدي    

نائب الرئيس للشؤون 
األكادميية

رئيساً

الدكتور عبد الهادي صباح   
مساعد نائب الرئيس للشؤون 

األكادميية
مدير مركز القياس والتقومي

نائباً للرئيس

األستاذ الدكتور محمد 
عضواًعميد شؤون الطلبةشاهني      
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األستاذ الدكتور جمال 
إبراهيم

عميد القبول والتسجيل 
واالمتحانات

عضواً

األستاذ الدكتور حسن 
عضواًعميد الدراسات العلياالسلوادي   

األستاذ الدكتور حسني 
عضواًعميد البحث العلميعوض

األستاذ الدكتور هاني أبو 
عضواًعميد كلية اآلدابالرب

عضواًعميد كلية العلوم التربويةالدكتور مجدي زامل        

عميد كلية العلوم اإلدارية الدكتور يوسف أبو فارة
واالقتصادية

عضواً

عميد كلية التنمية االجتماعية الدكتور عماد اشتيه        
واألسرية

عضواً
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عميد كلية التكنولوجيا والعلوم الدكتور يوسف أبو زر  
التطبيقية

عضواً

عضواًعميد كلية الزراعةالدكتور معن شقوارة 

عضواًعميد كلية اإلعالمالدكتور شادي أبو عياش

عضواًمدير دائرة اجلودةالدكتور يوسف صباح

عضواًمديرة مركز القياس والتقومي الدكتورة إسراء أبو عياش 

عضواًمدير فرع الوسطىالدكتور عماد نشوان

عضواًعضو هيئة التدريساألستاذ الدكتور ذياب جرار

قائم بأعمال مدير مركز األستاذ بهاء ثابت
التعليم املفتوح

عضواً
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عضواًمدير عام املكتباتاألستاذ أحمد ثابت

مديرة دائرة املناهج واملقررات األستاذة رندة غنيم طوطح
الدراسية

عضواً

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

رئيس املجلس:

األستاذ الدكتور يونس عمرو
رئيس اجلامعة

العضوية الدائمة:

األستاذ الدكتور سمير النجدي
نائب الرئيس للشؤون األكادميية        

 

الدكتور مروان درويش
 نائب الرئيس للشؤون اإلدارية     

الدكتور عصام خليل
نائب الرئيس للشؤون املالية      

األستاذ الدكتور جهاد البطش
نائب الرئيس لشؤون قطاع غزة
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الدكتور املهندس يوسف صباح
مدير دائرة اجلودة )أميناً للسر( 

الدكتور املهندس إسالم عمرو
مساعد الرئيس لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج
مدير مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

األستاذ جاسر خليل

التخطيــط  قطــاع  عــن  ممثــاًل   – التخطيــط  دائــرة  مديــر 
يــر لتطو وا

الدكتورة آالء الشخشير
مســاعد رئيــس اجلامعــة لشــؤون املتابعــة – ممثــل عــن مكتــب 

رئيــس اجلامعــة

األستاذ الدكتور محمد شاهني
عميد شؤون الطلبة /ممثل عن قطاع شؤون الطلبة
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العضوية الدورية:

األستاذ بهاء ثابت
 قائم بأعمال مدير مركز التعليم املفتوح

ممثل عن قطاع التعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني

األستاذ محمود حوامدة
مدير مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع

ممثاًل عن قطاع التعليم املستمر وخدمة املجتمع

الدكتور محمد أبو اجلبني
 مدير فرع شمال غزة

ممثاًل عن الفروع التعليمية  

األستاذ محمد كساب
رئيس مجلس الطلبة )اللجنة األكادميية(/ فرع قلقيلية 

ممثاًل عن قطاع الطلبة 
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 :)Vice Presidents( نواب الرئيس

الدكتور مروان درويش
نائب الرئيس للشؤون اإلدارية 

األستاذ الدكتور جهاد البطش
نائب الرئيس لشؤون قطاع غزة

األستاذ الدكتور سمير النجدي
نائب الرئيس للشؤون االكادميية

الدكتور عصام خليل
نائب الرئيس للشؤون املالية
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الدكتور فيصل عمر
مساعد رئيس اجلامعة 

لشؤون الفروع

الدكتور املهندس عماد الهودلي
مساعد رئيس اجلامعة لشؤون العالقات 

الدولية

الدكتور ماجد صبيح
مساعد رئيس اجلامعة لشؤون 

التخطيط والتطوير

الدكتورة آالء الشخشير
مساعدة رئيس اجلامعة 

لشؤون املتابعة

الدكتور املهندس إسالم عمرو
مساعد رئيس اجلامعة لشؤون التكنولوجيا 

واإلنتاج

 :)University President Assistants( مساعدو الرئيس
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الدكتور نعمان عمرو
مدير فرع اخلليل 

الدكتورجمال بحيص
مدير فرع دورا

الدكتور محمد احلروب
مدير فرع يطا 

الدكتور علي صالح
مدير فرع بيت حلم 

الدكتور نادر أبو خلف
مدير مركز خدمات العيزرية 

الدراسي

الدكتور حسني حمايل
مدير فرع رام الله والبيرة

الدكتور راتب أبو رحمة
مدير فرع أريحا

الدكتور باسم شلش
مدير فرع سلفيت

الدكتور ذيب ناصيف
مدير مركز خدمات بديا

:)Regional Directors( مديرو الفروع
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الدكتور جمال رباح 
مدير فرع قلقيلية 

األستاذ الدكتور يوسف ذياب
مدير فرع نابلس

الدكتور سهيل أبو ميالة
مدير فرع طوباس

الدكتور املهندس عماد نزال 
مدير فرع جنني 

الدكتور سالمة سالم 
مدير فرع طولكرم

األستاذ الدكتور زياد اجلرجاوي
مدير فرع غزة

الدكتور محمد أبو اجلبني
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 يوسف أبو زر
عميد كلية التكنولوجيا والعلوم 

التطبيقية

األستاذ الدكتور جمال إبراهيم
عميد القبول والتسجيل واالمتحانات

األستاذ الدكتور محمد شاهني
عميد شؤون الطلبة

األستاذ الدكتور حسن السلوادي
عميد الدراسات العليا

الدكتور يوسف أبو فارة
عميد كلية العلوم اإلدارية 

واالقتصادية 

الدكتور مجدي زامل
عميد كلية العلوم التربوية

الدكتور معن شقوارة
عميد كلية الزراعة

األستاذ الدكتور حسني 
عوض

عميد البحث العلمي

 :)Deans( العمداء

الدكتور عماد اشتية
عميد كلية التنمية االجتماعية 

واالسرية

األستاذ الدكتور هاني 
أبو الرب

عميد كلية اآلداب 

الدكتور شادي أبو عياش 
عميد كلية االعالم 
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الدكتور املهندس إسالم عمرو
مدير مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومساعد 

رئيس اجلامعة لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج

األستاذ محمد حجة
مدير مركز اإلنتاج الفني

األستاذ بهاء ثابت 
قائم بأعمال مدير مركز التعليم 

املفتوح

الدكتور إسراء أبو عياش
مدير مركز القياس والتقومي

األستاذة سالفة مسّلم
مدير دائرة العالقات العامة

الدكتور املهندس يوسف صباح
مدير دائرة اجلودة

األستاذ طارق املبروك
مدير دائرة املوارد البشرية

األستاذ راضي عثمان
قائم بأعمال مدير دائرة اللوازم 

واملشتريات

:)Directors of Departments and Centers( مديرو الدوائر والمراكز الفنية
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األستاذ جاسر خليل
مدير دائرة التخطيط

األستاذة رندة غنيم/طوطح
مديرة دائرة املناهج واملقررات

األستاذ محمود حوامدة
مدير مركز التعليم املستمر

األستاذ أحمد ثابت
مدير دائرة املكتبات

الدكتور رسالن محمد
مدير مركز الدراسات املستقبلية 

وقياس الرأي

الدكتورة انصاف عباس
مدير مركز عادل زعيتر للترجمة 

واللغات

الدكتور معن شقوارة
مدير مركز البحوث الزراعية

مديرو المراكز البحثية
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مكتب مساعد الرئيس لشؤون العالقات الدولية

لمحة عن المكتب: 

يخضــع مســاعد رئيــس اجلامعــة لشــؤون العالقــات الدوليــة لإلشــراف املباشــر مــن قبــل رئيــس 
اجلامعــة، ويشــرف إداريــاً علــى العاملــن يف مكتــب مســاعد رئيــس اجلامعــة لشــؤون العالقــات الدوليــة 
)مكتــب العالقــات الدوليــة(، ويقــوم باالتصــال والتشــبيك مــع الهيئــات واملؤسســات واملراكــز واملجالــس 

واملمثليــات والســفارات واجلامعــات الدوليــة يف شــتى املجــاالت.

ويسعى مكتب العالقـــات الدوليـــة إلى بنـــاء عالقـــات رســـمية وشـــراكات مـــع كبـــرى اجلامعـــات العربية 
واألجنبيـــة، واملؤسســـات احلكوميــة الدوليـــة، ومراكــز البحــوث، واملؤسســـات التعليميــة حــول العالــم. 
ــة وعالقــات توأمــة مــع اجلامعــات الدوليــة  ــاق تعأونيــ ــح آفــ ــدف فتــ ــمية بهــ ــود الرســ ــذب الوفــ ويجــ
وعالقات شراكة مع املؤسســــات الدوليــــة. ويسعى إلى توقيـــع مذكــــرات تفاهــــم فــــي مجالــــي التبــــادل 
الثقافــــي واألكادميــــي وبنــــاء شــــبكة عالقــــات تعأونيــــة مــــع جهــــات خارجيــــة، ويســهم فــــي تعزيــــز 
الصــــورة املشــــرقة للجامعــــة ومكانتهــــا الدوليــــة. كمــــا يدعم خطــــة اجلامعــة االســــتراتيجية الهادفــة 
إلى تطويــــر العالقات والشـــراكات الرســـمية للتعـــأون األكادميـــي والطالبي، كذلـــك التنقـــل والزيـــارات 
البحثيـــة والتبـــادل املعرفـــي واخلبـــرات للطـــالب واملوظفيـــن بيـــن اجلامعـــة واجلامعـــات األخـــرى حـــول 
العالـــم، سعياً إلى تطويـــر العمـــل االستشـــاري بيـــن املوظفيـــن وإشـــراكهم فـــي أنشـــطة التطويـــر املهنـــي 

مـــع الشـــركاء واجلامعـــات الدوليـة.

الرؤية:

ــاً  ــاً وإقليمي ــة عربي ــة ودور اجلامع ــة ملكان ــة ورافع ــزة يف العالقــات الدولي ــة متمي ــة إدارية-مهني مرجعي
ودوليــاً.

الرسالة:

 وحــدة إدارة - فنيــة تســعى إلدارة جهــود اجلامعــة وتنســيقها مــن أجــل تعزيــز عالقاتهــا الدولية، لتوحيد 
اجلهــود وتوجيههــا، واســتغالل الطاقــات نحــو حتديــد وتوظيــف فــرص التعــاون املتاحــة عربيــاً وإقليميــاً 
ودوليــاً، ومتابعــة وتقييــم التــزام اجلامعــة وشــركائها باملواثيــق واالتفاقيــات املبرمــة وفــق املعاييــر املهنيــة 
والنوعيــة ذات الصلــة، مــن أجــل االرتقــاء بــأداء اجلامعــة ومتيزهــا يف املجــاالت األكادمييــة واإلداريــة 

والبحثيــة كافــة.

دور المكتب:

• وضــع اخلطــة االســتراتيجية ملكتــب مســاعد الرئيــس لشــؤون العالقــات الدوليــة املنبثقــة 	
مــن خطــة اجلامعــة االســتراتيجية بالتنســيق مــع رئاســة اجلامعــة واللجنــة العليــا للتخطيــط 
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ــى تنفيذهــا. ــة واإلشــراف عل االســتراتيجي يف اجلامع

• ــة مبــا 	 ــات الدولي ــس لشــؤون العالق ــب مســاعد الرئي ــة واخلطــة الســنوية ملكت إعــداد املوازن
ــا. ــق أهدافه ــة ويحق يخــدم اجلامع

• التواصل وبحث سبل التعاون مع السفارات والقنصليات واملمثليات األجنبية والعربية.	

• التشــبيك مــع املؤسســات اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة بتطويــر التعليــم العالــي مبــا يخــدم 	
أهــداف اجلامعــة ورســالتها وقيمهــا.

• تنسيق اجلهود املتعلقة بتحديد وتوظيف فرص التعاون الدولي وتوثيقها.	

• املســاهمة الفاعلــة يف تنســيق وتنظيــم ومتابعــة تنفيــذ االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم مــع 	
املؤسســات املعنيــة بالتعليــم العالــي والهيئــات الدوليــة والتنســيق مــع الدوائــر املختلفــة لتنفيــذ 

اتفاقيــات التعــاون والتوأمــة بــن اجلامعــة واجلامعــات العربيــة والدوليــة.

• مشــاركة اللجــان التــي تعمــل علــى انضمــام اجلامعــة وعضويتهــا يف عــدد مــن االحتــادات 	
واملجالــس واملنظمــات والبرامــج والشــبكات العربيــة والدوليــة التــي تقــدم اخلدمــات لقطــاع 
التعليــم العالــي بشــكل عــام والتعليــم املفتــوح بشــكل خــاص، وتقييــم عضويــات اجلامعــة 

ــزم مــن أجــل تســديد رســومها ســنوياً. والتنســيق مــع مــن يل

• ــة 	 ــة واإلقليمي ــات الدولي ــة أنشــطة العالق ــة بكاف ــات املتعلق ــر األرشــيف وقاعــدة البيان تطوي
ــة. ــة ذات الصل ــر املهني ــق املعايي ــة وف والعربي

• تقييــم وحتليــل أداء ومنجــزات اجلامعــة يف مجــال العالقــات الدوليــة وإعــداد التقاريــر املهنيــة 	
ــى الصعيــد  ووضــع املقترحــات واخلطــط التنفيذيــة حــول ســبل ترســيخ مكانــة اجلامعــة عل

الدولــي.

• القيام بأية مهام ومسؤوليات إضافية أخرى تتطلبها طبيعة الوظيفة.	
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1. العضويات:

مكتب العالقات الدولية ميثل اجلامعة يف عضوية املجالس واالحتادات اآلتية:

• املجلــس األعلــى لإلبــداع والتميــز: الدكتــور عمــاد الهودلــي ميثــل اجلامعــة كعضــو يف مجلــس 	
اإلدارة وأحــد أعضــاء اللجــان املنبثقــة عــن املجلــس، وهــي: جلنــة االستكشــاف واالحتضــان 

التجريبــي والتقييــم، وجلنــة التعــاون العربــي والدولــي. 

• االحتــاد الدولــي للجامعــات )IAU(: متابعــة مكتــب مســاعد الرئيــس لشــؤون العالقــات الدولية 	
عضويــة اجلامعــة يف االحتــاد الدولــي للجامعــات )IAU(، ومتابعــة املراســالت مــع االحتــاد، 

والتنســيق مــع مــن يلــزم يف اجلامعــة مــن أجــل تســديد رســوم العضويــة الســنوية.

• ــة مســاعد الرئيــس لشــؤون العالقــات الدوليــة يف 	 مجلــس التخطيــط االســتراتيجي: عضوي
اللجنــة التوجيهيــة العليــا للتخطيــط االســتراتيجي يف اجلامعــة، ومتابعــة أهــداف اخلطــة 

ــورة. ــة املذك االســتراتيجية مــع أعضــاء اللجن

• املجلــس العاملــي للتعليــم املفتــوح وعــن بُعــد )ICDE(: يتابــع املكتــب عضويــة اجلامعــة يف 	
ــة  ــزم يف اجلامعــة مــن أجــل تغطيــة رســوم العضوي املجلــس واملراســالت، وينســق مــع مــن يل

الســنوية.

• املنظمــة الدوليــة للفضــاء الرقمــي املفتــوح مــن أجــل املتوســط )e-Omed( ومقرهــا فرنســا/ 	
ــة  ــة رســوم العضوي ــن أجــل تغطي ــة م ــع املنظم ــع املراســالت م ــب جمي ــع املكت ــة: يتاب مونبيلي
ــاون بــن اجلامعــة واملنظمــة مــن خــالل التشــبيك مــع جامعــات  الســنوية، وبحــث ســبل التع
ــدس  ــا »الق ــدم به ــي تتق ــق شــراكات اســتراتيجية إلجنــاز املشــاريع الت ــة؛ خلل ــة عريق أوروبي
املفتوحــة« لـــبرنامج )إيرامســوس+(. كمــا أن مســاعد الرئيــس لشــؤون العالقــات الدوليــة 
عضــو يف مجلــس إدارة املنظمــة، وانتخــب يف اجتمــاع الهيئــة العامــة للمنظمــة املنعقــد يف 
ــة القــدس املفتوحــة وفلســطن. ــاًل عــن جامع ــس يف شــباط عــام 2014م ممث ــة تون جمهوري

• ــة 	 ــس اجلامع ــة يف مجل ــات الدولي ــب العالق ــة القــدس املفتوحــة: يشــارك مكت ــس جامع مجل
ــة. ــات الدولي ــس لشــؤون العالق ــه مســاعد الرئي ــي بصفت ــاد الهودل ــة د. م. عم بعضوي

2. االتفاقيات ومذكرات التفاهم:

يرتـــكز عمـــل مكتب العــــالقات الـدوليـــة إلى إبرام االتـفـــاقيات مـــع اجلــــهات اخلارجـيـــة ،بـــما يشـمـــل 
النشــاطــــات األكادمييــة والتطويريــة املختلفــة، منهــا:

       اتفاقيــة التعــاون مــع جامعــة )تولــوز جــون جــوراس( الفرنســية )UT2J(: لقــد مت تفعيــل اتفاقيــة 
الشــراكة مــع اجلامعــة  املذكــورة مــن خــالل العمــل علــى مشــروع تطويــر التخصــص الفرعــي يف اللغــة 
الفرنســية عبــر اإلنترنــت )Minor On-Line FLE(، وقــام د. م. عمــاد الهودلــي/ مســاعد الرئيــس 
لشــؤون العالقــات الدوليــة بتحكيــم )6( مقــررات إلكترونيــة مــن أصــل )12(، ومبتابعــة إعــداد مقــررات 
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التخصــص الفرعــي يف اللغــة الفرنســية الــذي طورتــه اجلامعــة بالتعــاون مــع قســم اللغــة الفرنســية يف 
كليــة اآلداب )بالتعاقــد مــع مطــورات محتــوى تعليمــي يف جامعتــي بيرزيــت والنجــاح( ومركــز التعليــم 

املفتــوح يف اجلامعــة، وخبــراء تربويــن مــن جامعــة )تولــوز جــون جــوراس( الفرنســية.

• لــوزارة التعليــم العالــي 	 لرفعــه  جتهيــز طلــب اعتمــاد تخصــص اللغــة الفرنســية متهيــداً 
الفلســطينية/هيئة االعتمــاد واجلــودة، داخليــاً مــع دائــرة اجلــودة وقســم اللغــة الفرنســية يف 
كليــة اآلداب، وخارجيــاً بطلــب الوثائــق الالزمــة مــن جامعــة )تولــوز جــون جــوراس( كخطــاب 
التــزام ودعــم مــن طرفهــم، والّســير الذاتيــة لعــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف قســم اللغــة 
الفرنســية لغيــر املتحدثــن بهــا يف اجلامعــة املذكــورة مــن حملــة شــهادة الدكتــوراه. وقــد 
حصلــت اجلامعــة علــى االعتمــاد، وســيطرح التخصــص الفرعــي اجلديــد مــع بدايــة الفصــل 

ــام )2017-2018(. ــن الع ــي م الثان

• التعــاون مــع مؤسســة آيركــس الدوليــة )IREX(: التشــبيك مــع آيركــس الدوليــة يف أمريــكا 	
Palestinian University Re- )بشــأن مشــاركة  اجلامعــة يف مشــاريع متعــددة، كان آخرهــا 

 .)search Hub

• بتاريــخ 	 التركيــة،  قلعــة  فريــق  جامعــة  مــع  مشــترك  وبحثــي  علمــي  تعــأون  اتفاقيــة  إبــرام 
.12/12/2016

• بتاريــخ 	 إســبانيا،  يف  خايــن  جامعــة  مــع  مشــترك  وبحثــي  علمــي  تعــأون  اتفاقيــة  إبــرام 
.23/01/2017

• ــاط يف 	 ــة إطــار للتعــأون العلمــي واألكادميــي مــع جامعــة محمــد اخلامــس بالرب ــرام اتفاقي إب
اململكــة املغربيــة، بتاريــخ 25/4/2017.

• إبــرام اتفاقيــة تعــأون علمــي وبحثــي مشــترك مــع جامعــة )أهــي إيفــران( التركيــة بتاريــخ 	
.29/4/2017

• إبــرام اتفاقيــة تعــأون علمــي وبحثــي مشــترك مــع جامعــة شــرق البحــر املتوســط يف جمهوريــة 	
شــمال قبــرص التركيــة، بتاريــخ 20/06/2017.

3. املؤمترات والنشاطات احمللية والدولية:

• 	 Fourth( مشــاركة د. م. عمــاد الهودلــي يف املؤمتــر العربــي األوروبــي الرابــع للتعليــم العالــي
رحــاب  يف  ُعقــد  الــذي   )Arab-Euro Conference on Higher Education AECHE 4
جامعــة محمــد اخلامــس يف اململكــة املغربيــة يف الفتــرة مــن 26-24 نيســان 2017م، وتنــاول 
املؤمتــر »دور اجلامعــات يف البحــث العلمــي مــن أجــل تنميــة مســتدامة للمجتمعــات«، بتنظيــم 

مــن احتــاد اجلامعــات العربيــة بالتعــاون مــع احتــاد اجلامعــات األوروبيــة. 

• التحضيريــة 	 اللجنــة  يف  الدوليــة  العالقــات  لشــؤون  الرئيــس  مســاعد  الدكتــور  عضويــة 
للمنتــدى الوطنــي الثانــي للعلمــاء يف فلســطن 2017م الــذي ُعقــد يف جمعيــة الهــالل األحمــر 
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ــة فلســطن  ــة وحضــور فخامــة رئيــس دول ــخ 22/07/2017م حتــت رعاي الفلســطيني، بتاري
محمــود عبــاس، بتنظيــم مــن املجلــس األعلــى لإلبــداع والتميــز. وتــرأس الدكتــور عمــاد 
الهودلــي جلنــة اختيــار العلمــاء البارزيــن عامليــاً وفلســطينياً، املشــاركن يف املنتــدى، وكذلــك 
املشــاريع العلميــة اإلبداعيــة واألبحــاث التطبيقيــة املميــزة التــي تخــدم املجــاالت والقطاعــات 

ــى هامــش املنتــدى. ــم عل ــي يتناولهــا املنتــدى التــي شــاركت يف املعــرض الــذي أقي الت

• )Smart Learning(: عضويــة مســاعد 	 املجتمــع  الذكــي ودوره يف خدمــة  التعلــم  مؤمتــر 
الرئيــس لشــؤون العالقــات الدوليــة يف اللجنــة التحضيريــة للمؤمتــر الدولــي األول حول التعلم 
الذكــي ودوره يف خدمــة املجتمــع الــذي نظمتــه اجلامعــة يف رام اهلل بتاريــخ 20/3/2017م، 
ــن  ــل نفقــات ســفر وإقامــة أحــد املتحدث ــة ومتوي ــى رعاي ــي عل ــور الهودل حيــث حصــل الدكت
الرئيســين يف املؤمتــر )أ. د. عبــد الفضيــل بنانــي مــن اململكــة املغربيــة( مــن خــالل املنظمــة 
الدوليــة للفضــاء الرقمــي املفتــوح مــن أجــل املتوســط )e-Omed(. حيــث أجــرى مكتــب 
مســاعد الرئيــس للعالقــات الدوليــة اإلجــراءات الالزمــة مــن أجــل اســتصدار تصاريــح زيــارة 
واســتضافة الوفــود األجنبيــة املشــاركة كمتحدثــن رئيســين يف املؤمتــر مــن جامعــات اململكــة 
البريطانيــة املتحــدة )الدكتــور جــون تراكســلر والدكتــورة ماريــا فاراجاكــي(، واململكــة املغربيــة 

)الدكتــور عبــد الفضيــل بنانــي(، وتركيــا )الدكتــورة عائشــة قاضــي أوغلــو(. 

• أدار مســاعد الرئيــس لشــؤون العالقــات الدوليــة جلســة علميــة يف املؤمتــر العلمــي الــذي 	
نظمتــه اجلامعــة العربيــة األمريكيــة، الــذي عقــد يف حــرم اجلامعــة يف ضاحيــة الريحــان يف 

رام اهلل بتاريــخ 4/5/2017 بعنــوان:
THE HYPERHERITAGE INTERNATIONAL SEMINAR )INTERNATIONAL CONFER-
ENCE( SMART HERITAGE

4. الوفود اخلارجية:

• اســتقبال وفــد كويتــي بتاريــخ 20/9/2016 للجامعــة بهــدف افتتــاح املكتبــة اإللكترونيــة 	
ومختبــر احلاســوب يف كليــة مســقط اللذيــن مولهمــا.

• اســتقبال رســمي يف اجلامعــة لعــدد مــن الســفراء األجانــب العاملــن يف دولــة فلســطن وهــم: 	
الســفير الفنزويلــي، والقنصــل األمريكــي العــام، وســفير األكــوادور.

• ــورة ميشــيل 	 ــوز جــون جــوراس( الفرنســية مكــون مــن الدكت ــة )تول ــد مــن جامع اســتقبال وف
بــوردو، والدكتــور شــارلز دولييــر، الــذي عقــد دورة تدريبيــة ملدرســي اللغــة الفرنســية يف فــروع 
اجلامعــة املعنيــة، مت مــن خاللهــا إطالعهــم علــى الوحــدات اإلثنتــي عشــرة التــي أنتجهــا 
التخصــص الفرعــي اجلديــد الــذي طورتــه اجلامعــة بإشــراف خبــراء مــن جامعــة تولــوز 

الفرنســية، وذلــك يف الفتــرة املمتــدة مــن 22 تشــرين األول 27- تشــرين األول 2016.

• اســتقبال د. شــارلز دولييــر مــن جامعــة تولــوز جــون جــوراس الفرنســية الســتكمال العمــل علــى 	
مشــروع اللغــة الفرنســية يف مركــز )OLC( يف الفتــرة املمتــدة مــن 2 – 5/12/2016م إذ قــام 
الدكتــور دولييــر مبراجعــة أخيــرة للوحــدات اإلثنتــي عشــرة التــي طورتهــا اجلامعــة بإشــراف 
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خبــراء تربويــن مــن جامعــة تولــوز الفرنســية.

• اســتقبال وفــد جامعــة الزرقــاء يف األردن املكونــة مــن الدكتــور محمــود أبــو شــعيرة رئيــس إدارة 	
اجلامعــة، ورئيســها الدكتــور محمــود الــوادي، يف زيارتهمــا للجامعــة يف آذار مــن العام 2017.

• استقبال البروفسور )خوسيه أنخيل( من جامعة غرناطة اإلسبانية يف شهر متوز 2017م.	

5. املنح الدراسية:

ــي  ــح الدراســية ألكادميي ــة عــدداً مــن املن ــات الدولي ــس لشــؤون العالق ــب مســاعد الرئي ــر مكت وف
ــح: ــى حــدٍّ ســواء، وأهــم هــذه املن ــا عل ــا وطلبته ــة وإدارييه اجلامع

• منحــة )HESPAL( املقدمــة مــن املجلــس الثقــايف البريطانــي، لترشــيح عــدد مــن موظفــي 	
اجلامعــة بهــدف نيــل درجــة املاجســتير والدكتوراة مــن اجلامعات البريطانيــة، ويف تخصصات 
 )HESPAL( مختلفــة، ضمــن برنامــج منــح الدراســات العليا املقدمة لألكادميين الفلســطينين
ــم احلاســوب،  ــات وعل ــوراه يف الكهربائي ــام )2016/2017(، وفــازت اجلامعــة مبنحــة دكت للع
تعــود املنحــة للمهنــدس حكمــت الدراويــش مــن مركــز تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، 
الــذي اســتوفى طلبــه جميــع الشــروط املتعلقــة باملنحــة التــي اشــترطها املجلــس الثقــايف 

ــة.  البريطانــي واجلامعــات البريطاني

• منح تدريبية من مؤسسة )IREX( الدولية.	

• منــح دراســية مقدمــة مــن احلكومــة املكســيكية؛ وذلــك مــن خــالل ممثليــة املكســيك يف 	
فلســطن، وكان ذلــك يف مجــاالت متعــددة منهــا: الدراســات العليــا: ماجســتير ودكتــوراه، 

وأبحــاث التخــرج لطلبــة البكالوريــوس، وبرامــج التبــادل الطالبــي. 

• منح دراسية يف أذربيجان.	

• منحة احلكومة الفرنسية لدراسة املاجستير والدكتوراه للعام اجلامعي )2017/2018(.	

• منحــة تبــادل الطلبــة مــع جامعــة الشــرق األوســط التقنيــة يف تركيــا على مســتوى البكالوريوس 	
واملاجســتير، ضمــن برنامــج )إيراســموس بلــس(، وبالتنســيق مــع د. م. يوســف صبــاح منســق 

برنامــج التبــادل األكادميــي مــع اجلامعــة املذكــورة.

6. برنامج )إيراسموس+( الوطني:

• مشاركة مكتب مساعد الرئيس لشؤون العالقات الدولية يف اليوم التعريفي الوطني اخلاص 	
ببرنامج )إيراسموس+( الذي ُعقد يف فندق )اجلراند بارك( بتاريخ 12/10/2016م.

• تنظيــم يــوم تعريفــي داخلــي خــاص ببرنامــج )إيراســموس+( الوطنــي يف اجلامعــة بتاريــخ 	
يف  األكادمييــة  والدائــرة  الوطنــي  )إيراســموس+(  مكتــب  مــع  بالتعــاون  14/11/2016م، 

اجلامعــة.
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• االجتمــاع مــع طاقــم برنامــج )إيراســموس+( الوطنــي، مــن أجــل وضــع آليــة عمــل واضحــة 	
لتقــدمي مقترحــات مشــاريع لبرنامــج )إيراســموس+( للــدورة احلاليــة، بتاريــخ 20/11/2016م، 

وتعميمهــا علــى اجلهــات املعنيــة يف اجلامعــة بعــد اعتمادهــا مــن رئيــس اجلامعــة.

• ــة وعــدد مــن األكادمييــن بفــرع 	 مشــاركة مكتــب مســاعد الرئيــس لشــؤون العالقــات الدولي
اجلامعــة بطولكــرم يف اليــوم التعريفــي الداخلــي الــذي نظمــه مكتــب )إيراســموس+( الوطنــي 

يف جامعــة فلســطن التقنية–خضــوري بطولكــرم، وذلــك بتاريــخ 5/12/2016م.

• املســاعدة يف توفيــر شــركاء دوليــن عــرب وأوروبيــن للمشــاركة يف مقترحــات املشــاريع التــي 	
تقدمــت بهــا اجلامعــة للــدورة الســابقة.

7. بنود أخرى )موجز(

• تنظيــم لقــاء يجمــع عــدد مــن طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن 	
كليتــي التنميــة االجتماعيــة واألســرية، والعلــوم التربويــة يف فــرع رام اهلل والبيــرة، مــع وفــد 
 )CSTB( باحثــاً وباحثــة يف العلــوم االجتماعيــة يف مؤسســة )أكادميــي فرنســي ضــم )12
بتاريــخ 1/11/2016م، وهدفــت زيــارة الوفــد األكادميــي إلــى االطــالع عــن قــرب علــى واقــع 
منهجيــة التعليــم املفتــوح الــذي تنتهجــه اجلامعــة وأثرهــا علــى احليــاة احلاليــة واملســتقبلية 

ــة. ــة اجلامع ــن االقتصــادي واالجتماعــي لطلب ــى الصعيدي عل

• مســاعدة رئيســة قســم اللغــة الفرنســية يف اجلامعــة علــى تدقيــق )6( وحــدات مــن أصــل )12( 	
وحــدة دراســية إلكترونيــة مــن التخصــص الفرعــي للغــة الفرنســية خــالل شــهر تشــرين األول 
مــن العــام احلالــي، وهــي الوحــدات )11،8،7،5،3،1( تدقيقــاً نهائيــاً ورفعهــا للمعنيــن، حتــى 
يتــم التعديــل عليهــا مــن قبــل الفنيــن يف مركــز )OLC( متهيــداً العتمادهــا مــن قبــل خبــراء 

جامعــة )تولــوز جــون جــوراس(.

• قــام مكتــب مســاعد الرئيــس لشــؤون العالقــات الدوليــة بإنتــاج فيلــم تعريفــي عــن اجلامعــة 	
باللغــة اإلجنليزيــة مــن )8( دقائــق، بالتعــاون مــع دائــرة العالقــات العامــة ومركــز اإلنتــاج الفنــي 
ــذي أقيــم يف معهــد  ــرة، ومت عرضــه خــالل االحتفــال ال يوضــح جناحاتهــا وإجنازاتهــا األخي
املديريــن بالعاصمــة البريطانيــة لنــدن لإلعــالن عــن فــوز اجلامعــة بجائــزة ســقراط الدوليــة 

للعــام 2017م كأفضــل جامعــة رائــدة يف العلــوم والتربيــة.

• فــوز جامعــة القــدس املفتوحــة بجائــزة ســقراط الدوليــة للعــام 2017م كأفضــل جامعــة رائــدة 	
يف العلــوم والتربيــة، وذلــك يف احتفــال أقيــم بالعاصمــة البريطانيــة لنــدن لإلعــالن عــن 
اجلائــزة يف الثامــن والعشــرين مــن شــهر آذار 2017م. وتســلم اجلائــزة نيابــة عــن جامعــة 
القــدس املفتوحــة مســاعد رئيــس اجلامعــة لشــؤون العالقــات الدولــي الدكتــور عمــاد الهودلي، 
مــن جلنــة اجلائــزة، بالتعــاون مــع اجلمعيــة األوروبيــة لألعمــال التــي مقرهــا مدينــة أكســفورد. 
وفــازت جامعــة القــدس املفتوحــة بصفتهــا واحــدة مــن اجلامعــات املميــزة يف العلــوم والتربيــة، 
كمــا فــاز رئيــس اجلامعــة أ. د. يونــس عمــرو بأفضــل مديــر أدار جامعتــه يف املنطقة. وحصلت 
اجلامعــة بذلــك علــى ترخيــص يتعلــق بحقــوق اســتخدام لقــب »أفضــل جامعــة« ولقــب »أفضــل 
رئيــس« طــوال خمســة أعــوام قادمــة ابتــداء مــن العــام 2017م. علمــاً بــأن اجلامعــة كانــت قــد 
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تلقــت رســالة مــن جلنــة اجلائــزة مفادهــا أن »القــدس املفتوحــة« مرشــحة للدخــول واملنافســة 
يف اجلائــزة، فتقدمــت اجلامعــة مــن خــالل مكتــب مســاعد الرئيــس لشــؤون العالقــات الدوليــة 
بامللــف اخلــاص بالترشــح معــززاً بالوثائــق والتقاريــر والصــور املتعلقــة بالنجاحــات التــي 
ــزة، اســتطاعت »القــدس املفتوحــة« أن  ــة اجلائ ــل جلن ــن قب ــف م ــد دراســة املل ــا، وبع حققته

حتصــل علــى اجلائــزة املذكــورة.

• املشــاركة يف اعــداد مقتــرح مؤمتــر »دور اخلدمــة االجتماعيــة يف خدمــة الشــباب: الشــباب 	
والدميوقراطيــة« مــع الشــبكة الدوليــة للشــباب وعــدم املســاواة االجتماعيــة يف املناطــق 
 ،)Réseau International de la Jeunesse et de l’Injustice( املهمشــة ومقرهــا باريــس
وجامعــة القــدس أبــو ديــس، بالتعــاون مــع كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية يف اجلامعــة، 

ــع 2018م. ــذي مــن املتوقــع ان يُعقــد يف ربي ال

• املشــاركة يف اجتمــاع مجلــس إدارة املنظمــة الدوليــة للفضــاء الرقمــي )e-Omed(، الــذي عقد 	
ــع  ــد أبحــاث )إدارة اإلعــالم »IMI«( التاب ــس/ فرنســا يومــي 6/12/2016-5 يف معه يف باري
جلامعــة كومبيــان للتكنولوجيــا )UTC(، حيــث مت اختيــار املشــاريع الفائــزة التــي تقّدمــت بهــا 
اجلامعــات األعضــاء يف املنظمــة، وفــاز مشــروع »تطويــر كفايــات مدرســي اللغــة العربيــة لغيــر 
الناطقــن بهــا«، الــذي قّدمتــه »القــدس املفتوحــة« بالشــراكة مــع جامعتــي تونــس االفتراضيــة 
ــر املشــروع  ــل لتطوي ــى دعــم ومتوي ــت عل ــك حصل ــى ذل ــاًء عل ــة، وبن ــو( اإليطالي ــو نوتون و)أون

بقيمــة )13000( يــورو.

• قــام د. م. عمــاد الهودلــي بالترتيــب لزيــارة رئيــس منظمــة الفضــاء الرقمــي املفتــوح مــن أجــل 	
املتوســط )فرانســوا هايــن (ولقائــه باألســتاذ الدكتــور يونــس عمــرو/ رئيــس اجلامعــة بحضــور 
النائــب األكادميــي ومديــر مركــز التعليــم املســتمر وخدمــة املجتمــع بتاريــخ 14/12/2016م، 
ــع  ــة واملســاعدة يف التشــبيك م ــة واملنظم ــن اجلامع ــاون ب ــن أجــل بحــث ســبل التع ــك م وذل
جامعــات أوروبيــة عريقــة، كجامعتــي مونبيليــه الفرنســية وبرشــلونة اإلســبانية، خللق شــراكات 
اســتراتيجية إلجنــاز املشــاريع التــي تقدمــت بهــا »القــدس املفتوحــة« لـ)إيرامســوس+( للعــام 

2017م. 

• التنظيــم واملشــاركة يف اجتمــاع عبــر )الفيديــو كونفرنــس( بتاريــخ 8/11/2016م يف مقــر 	
اجلامعــة العربيــة األمريكيــة للدراســات العليــا يف ضاحيــة الريحــان بــرام اهلل، وذلــك بهــدف 

ــون الفرنســية. التواصــل مــع أكادمييــن يف عــدد مــن اجلامعــات الفرنســية يف جامعــة لي

• تنظيــم لقــاء تعريفــي بالتبــادل الطالبــي مــع اجلامعــات االمريكيــة؛ مت خاللــه االلتقــاء بطلبــة 	
اجلامعــة وكوادرهــا مــن إداريــن وأكادمييــن يف فــروع اجلامعــة كافــة، وعقــد أول يــوم وذلــك 

بتاريــخ 14 كانــون األول 2016م يف فــرع رام اهلل والبيــرة.

• ــن يف 	 ــن واملوظفــن العامل ــزا( لعــدد مــن املديري ــى تأشــيرة دخــول )في تســهيل احلصــول عل
اجلامعــة، وعــدد مــن الطلبــة ضمــن برنامــج التبــادل الطالبي اخلاص ببرنامج )إيراســموس+( 

الوطنــي.

• مشــاركة د. م. عمــاد الهودلــي كونــه عضــواً يف مجلــس اجلامعــة بحفــالت تخريــج الفــوج 	
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العشــرين )فــوج كل الوطــن( يف صيــف 2017، حيــث شــارك يف احلفــل املركــزي يف رام اهلل 
ــرة. ــي فــرع بيــت حلــم وفــرع رام اهلل والبي -حفــل املتفوقــن- وحفل

• مشــاركة د. م. عمــاد الهودلــي يف احتفــاالت بعــض الــدول األجنبيــة بيومهــا الوطنــي وهــي: 	
ــدا، واإلكــوادور. فرنســا، وفنزويــال، واملكســيك، وبولن

• ــات التعــاون ومذكــرات التفاهــم يف جامعــة 	 ــرام« اتفاقي املشــاركة يف إعــداد »إجــراء عمــل إب
القــدس املفتوحــة، وهــو قيــد االعتمــاد مــن قبــل مجلــس اجلــودة يف اجلامعــة.

• تنظيــم لقــاء تعريفــي لطلبــة فــرع رم اهلل والبيــرة حــول الدراســة يف الواليــات املتحــدة بالتعــاون 	
مــع مؤسســة )األميديســت( والقنصليــة األمريكية.
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مكتب مساعد الرئيس لشؤون الطلبة

نبذة:. 1

مكتـــب مســـاعد الرئيـــس لشـــؤون الطلبـــة يقـــوم علـــى األشـــراف املباشـــر علـــى مهـــام ومســـؤوليات 
ــم  ــة قضاياهـ ــة، ومتابعـ ــروع كافـ ــن يف الفـ ــة واخلريجـ ــات الطلبـ ــة وخدمـ ــؤون الطلبـ ــادة شـ عمـ

مبجاالتهـــا كافـــة.

الرؤية: 1-1

رعايـــة شـــاملة وعصريـــة لشـــؤون الطلبـــة، وتوافـــر كامـــل اخلدمـــات التـــي تســـهم يف تكيـــف الطلبـــة 
وحتســـن أدائهـــم يف كل املجـــاالت.

الرسالة: 1-2

ــة  ــؤون الطلبـ ــة شـ ــة رعايـ ــى متابعـ ــل علـ ــة بالعمـ ــؤون الطلبـ ــس لشـ ــاعد الرئيـ ــب مسـ ــوم مكتـ يقـ
وخدمـــات اخلريجـــن يف اجلامعـــة، مبـــا يضمـــن توفيـــر بيئـــة مناســـبة تراعـــي إجـــراءات اجلـــودة، 

وتســـهم يف حتســـن رضـــا الطلبـــة عـــن اخلدمـــات املقدمـــة لهـــم.

القيم: 1-3

• الوالء واالنتماء للجامعة. 	

• التميز يف األداء.	

• الشفافية واملساواة. 	

• العمل اجلماعي. 	

• احلداثة واإلبداع.	

 األهداف: 1-4

توفير مستوى مالئم خلدمات الطلبة ورعايتهم. 1

حتسن منظومة اإلشراف واملتابعة لقضايا الطلبة واحتياجاتهم.. 2

تطوير املتابعات الرسمية يف مجال خدمات اخلريجن ومتابعتهم.. 3

 الدور واملهمات: 1-5

متابعة الرعاية لشؤون الطلبة يف اجلامعة وقضاياهم واحتياجاتهم.. 1
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اإلشـــراف علـــى عمـــل عمـــادة شـــؤون الطلبـــة مـــن خـــالل مكوناتهـــا وطواقمهـــا املركزيـــة . 2
والفرعيـــة.

متثيل شؤون الطلبة يف املجالس داخل اجلامعة وخارجها.. 3

اإلشراف على رعاية شؤون اخلريجن ومتابعتهم.. 4

املشاركة يف فعاليات وأنشطة اجلامعة التي تخص الشؤون الطالبية وقضايا الطلبة.. 5

 الوحدات التابعة للمكتب: 1-6

         عمادة شؤون الطلبة، التي تتضمن:

مساعدي عميد شؤون الطلبة لشؤون فروع الضفة والقطاع.. 1

قسم املنح واملساعدات املالية.. 2

قسم األنشطة الطالبية.. 3

قسم متابعة اخلريجن.. 4

السكرتارية.. 5

أقسام شؤون الطلبة يف الفروع.. 6
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 )Academic Profile( الشؤون األكاديمية

اسم الكلية: كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

لمحة عن الكلية:

األهــداف: تهــدف كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة بشــكل عــام  إلــى إعــداد كــوادر بشــرية مؤهلــة 
للعمل يف  الســوق احمللية والعربية والعاملية يف مجاالت احلاســوب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
ويف تصميــم وبرمجــة مواقــع اإلنترنــت، والوســائط املتعــددة، والرســم اجلرافيكــي، وتصميــم وبرمجــة 
األلعــاب، وأمــن املعلومــات، وكذلــك إكســاب الطلبــة مهــارات للعمــل يف القطــاع التعليمــي واملختبــرات 

العلميــة والطبيــة، وتشــجيع البحــث العلمــي، باإلضافــة إلــى األمــور اآلتيــة:

بناء األنظمة احملوسبة وتطويرها وصيانتها.1- 

إكســاب الطلبــة املهــارات العمليــة الالزمــة إلدارة وصيانــة وتطويــر أنظمــة الشــبكات مبختلــف 2- 
أنواعهــا.

إكســاب الطلبــة املهــارات واملعلومــات الالزمــة للعمــل بكفــاءة وفعاليــة يف مجــال االتصــاالت 3- 
وتكنولوجيــا املعلومــات.

تعزيــز العالقــة مــع منظمــات املجتمــع احمللــي والعربــي والدولــي وتقدمي اخلبرات واالستشــارات 4- 
الفنيــة فيمــا يخــص تصميــم وتطويــر وبرمجة املواقــع اإللكترونية.

تعزيز ونشر وتطبيق نظام التعليم املفتوح يف ضوء أحدث املستجدات العلمية والتكنولوجية.5- 

إكســاب اخلريجــن املهــارات الالزمــة يف مجــال تطبيقــات األمــن واحلمايــة املتعلقــة بالبيانــات 6- 
واالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات.

ــي وإجــراء 	-  ــارات البحــث العلم ــداده مبه ــي الســليم، وإم ــر املنطق ــى التفكي ــب عل ــب الطال تدري
الدراســات العلميــة لتلبيــة حاجــات املجتمــع احمللــي والعربــي.

تغطيــة حاجــة املجتمــع الفلســطيني باملختصــن للعمــل يف املجــالت العلميــة والعمليــة يف القطــاع 	- 
العــام واخلــاص والتعليمي.

التــي متنحهــا الكليــة: تطــرح الكليــة أربعــة تخصصــات منفــردة علــى مســتوى درجــة  الشــهادات 
البكالوريــوس يف مختلــف الفــروع يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــذه التخصصــات هــي )أنظمــة 
املعلومــات احلاســوبية، وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، والعلــوم، والرياضيــات( باإلضافــة إلــى 

تخصصــن فرعيــن، همــا )تقنيــات الويــب( و)أمــن املعلومــات(. 
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أحدث البرامج املعتمدة: تخصص فرعي )أمن املعلومات(.

عــدد اخلريجــن لســنة التقريــر: بلــغ عــدد خريجــي الكليــة منــذ تأسيســها أكثــر مــن )5000( خريــج، 
وتخــرج الكليــة مــا يقــرب مــن )300( طالــب ســنوياً يف مختلــف التخصصــات، يعملــون يف مؤسســات 

حكوميــة وخاصــة. 

الخطط المستقبلية:

ــة فيهــا  ــر الدائــم يف برامجهــا وقــدرات الكــوادر األكادميي ــة وبشــكل مســتمر إلــى التطوي تســعى الكلي
واالرتقــاء بأبنائهــا الطلبــة، ومــن أهــم اخلطــط املســتقبلية للكليــة املنســجمة مــع اخلطــة اإلســتراتيجية 

ورســالة اجلامعــة مــا يلــي:

فتــح واســتحداث تخصصــات جديــدة تابعــة للكليــة، وذلــك بطــرح برامــج دبلومــات تلبــي . 1
احلاجــات الفنيــة لســوق العمــل، وبرامــج بكالوريــوس، وكذلــك طــرح برنامــج ماجســتير 

يتناســب مــع اإلســتراتيجية الوطنيــة ويلبــي احتياجــات ســوق العمــل. 
تطوير مقررات بالنمط اإللكتروني واحملتوى الرقمي.. 2
تنظيم مسابقات علمية لطلبة الكلية.. 3
تنظيم معرض ملشاريع التخرج املميزة لطلبة الكلية.. 4
عقد مؤمترات وورش عمل حول أحدث املستجدات العلمية.. 5
تعزيــز الشــراكة مــع املجتمــع احمللــي وقطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل . 6

تفعيــل التدريــب امليدانــي لطلبــة الكليــة وخلــق فــرص عمــل للطلبــة اخلريجــن.
	 ..)Erasmus+( وكذلك مشاريع ،)QIF( مشاركة فاعلة يف مشاريع البنك الدولي
ابتعاث أعضاء هيئة التدريس لتكملة الدراسات العليا، وكذلك الطلبة املتفوقون.. 	
توقيع االتفاقيات للتبادل األكادميي العلمي مع اجلامعات العاملية واألوربية والعربية.. 9

ــة بصــورة  ــة أكادميي ــر املتفرغــن، وعددهــم يف كل رتب ــة التدريــس املتفرغــن وغي أعــداد أعضــاء هيئ
جــدول علــى النحــو اآلتــي:

تضــم الكليــة بــن أعضــاء هيئتهــا التدريســية مــن متفرغــن وغيــر املتفرغــن تخصصــات دقيقــة 
ومتنوعــة تتناســب مــع احتياجــات الكليــة، موزعــن علــى مختلــف فــروع ومراكــز اجلامعــة، وفيمــا يلــي 

ــة: ــة األكادميي ــس موزعــن حســب الرتب ــة التدري ــر أعــداد أعضــاء هيئ جــدول )1( يظه
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جدول )1(: أعداد أعضاء هيئة التدريس يف كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

أعضاء هيئة التدريس/ 
الرتبة األكادميية

العدد
املجموعمحاضرمدرسأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ 

أعضاء هيئة التدريس 
املتفرغن

39212445102

أعضاء هيئة التدريس 
غير املتفرغن

-125894119

1114611349221املجموع

إضاءات وتشمل: 

ــة،  ــى التخصصــات ألخــر ســنة، واالعتمــادات الدولي أهــم اإلجنــازات، وعــدد اخلريجــن موزعــن عل
ــى نحــو:  واجلوائــز التــي حصلــت عليهــا الكليــة، وهــذه جميعاًعل

إجنــازات الكليــة: تقــدم كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة، بالتنســيق والتعــاون مــع دوائــر اجلامعــة 
وفروعهــا ومراكزهــا املختلفــة، إجنــازات علــى الصعيــد األكادميــي والعلمــي وبأشــكال مختلفــة، ســواء 
مبؤمتــرات، أو نــدوات، أو مســابقات عامليــة، أو تعــأون أكادميــي ودولــي مــع مؤسســات عامليــة، وغيــر 

ذلــك، وفيمــا يلــي األنشــطة واإلجنــازات التــي متــت خــالل العــام الدراســي )2016/2017(:

ــا املعلومــات واالتصــاالت . 1 ــز تكنولوجي ــاون مــع مرك ــي بالتع ــي الثان ــم البرمجــة التدريب عقــد مخي
)ICTC(، وذلــك مــن 6/9/2016 إلــى 20/9/2016، والــذي تلقــى فيــه )19( طالبــاً وطالبــة مــن 
جامعــة القــدس املفتوحة/كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة سلســلة مــن احملاضــرات التدريبية 
ــات البرمجــة وأســاليبها، بهــدف إعدادهــم للمشــاركة يف  ــات وتقني املكثفــة يف مجــال اخلوارزمي
ــب: د. بســام  ــى التدري ــي واإلقليمــي. وقــد  أشــرف عل ــى املســتوين احملل ــة عل منافســات برمجي

التــرك ، وأ.عيســى اســعد.

عقــد لقــاء يف فــرع رام اهلل والبيــرة حــول “متطلبــات ســوق العمــل يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات . 2
ــرع رام اهلل  ــع ف ــة بالتنســيق م ــوم التطبيقي ــا والعل ــة التكنولوجي ــث نظمــت كلي واالتصــاالت«: حي
تكنولوجيــا  العمــل يف قطــاع  »متطلبــات ســوق  بعنــوان  نــدوة  بتاريــخ 13/12/2016م  والبيــرة 
املعلومــات واالتصــاالت: الهــوة وجتســيرها« وذلــك بالتعــاون مــع أكادمييــة )Head Way( للتدريــب 
املعلومــات  تكنولوجيــا  العمــل يف قطــاع  أهــم متطلبــات ســوق  اســتعرض خاللهــا  والتطويــر، 
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ــة اخلريجــن يف  ــي تواجــه الطلب ــة، واملعيقــات الت واالتصــاالت مــن الناحيتــن الشــخصية والفني
احلصــول علــى فــرص عمــل يف هــذا القطــاع،  شــارحاً التجربــة األكادمييــة يف جســر الهــوة بــن 
قــدرات ومهــارات خريجــي تخصصــات تكنولوجيــا املعلومــات وســوق العمــل، مــن خــالل طــرح 

ــة. ــة متخصصــة ومكثف برامــج تدريبي

عقــد ورشــة عمــل بالتنســيق مــع مركــز )OLC( لتقييــم مقــرر احلاســوب )0102( بعــد تطويــر . 3
محتــواه وطرحــه بنمــط التعلــم الذاتــي، وذلــك بتاريــخ 29/1/2017م، وحضــر الورشــة عــدد مــن 
ــه بنمطــه اجلديــد. ــى املقــرر، ونوقــش املقــرر ووزعــت لقاءات ــة التدريــس املشــرفن عل أعضــاء هيئ

الكليــة . 4 نظمــت  حيــث  العمــل:  وســوق  التخصصــات  حــول  اجلامعــة  فــروع  يف  نــدوات  عقــد 
ــا املعلومــات  ــة الفلســطينية لتكنولوجي ــاون مــع احلاضن خــالل شــهر نيســان عــام 2017م، وبالتع
ــة ملشــاريع  ــة الكلي ــار طلب ــة اختي ــت آلي ــة، محاضــرات تناول ــروع اجلامع ــي( وف واالتصــاالت )بكت
تخرجهــم وحتويلهــا إلــى أعمــال رياديــة، وعقــدت هــذه النــدوات يف فــروع )رام اهلل والبيــرة، 

وجنــن، ، واخلليــل، وبيــت حلــم، وطولكــرم(.

عقــد دورة )مقدمــة يف املاتــالب Introduction to MATLAB( يف مبنــى مســقط / فــرع رام اهلل . 5
بتاريــخ 29/8/2017. 

عقــد دورة تدريبيــة خاصــة مبفاهيــم أساســية يف العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة واملرتبطــة بتدريس . 6
مقــررات التطبيقــات احلاســوبية يف كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة يف قاعــة التعليــم املســتمر 

وخدمــة املجتمــع ســابقاً / اإلدارة العامــة- البيــرة، بتاريــخ 27-29/8/2017.

عقد أنشطة خاصة بقسم الرياضيات يف عدد من فروع اجلامعة وهي:. 	

ورشــة عمــل علميــة إرشــادية بعنــوان »األخطــاء اإلحصائيــة التــي تواجــه الطلبــة يف مشــاريع - 
التخــرج » يف فــرع غــزة 14/2/2017م، وأشــرف عليهــا: د.حــازم الشــيخ، ود.أحمــد الغليــظ.

نــدوة علميــة بعنــوان »الرياضيــات ودورهــا يف العلــوم اإلداريــة واملاليــة«  يف فرع رفح،  وأشــرف - 
عليهــا: د.حــازم الشــيخ، ود. عمــاد العبادلــة، ود. صالح األغا،  بتاريخ 29/1/2017م.

ورش علميــة حــول املقــرر العالجــي يف الفــروع خانيونــس، وغــزة، ورفــح، وجنــن، موزعــة علــى - 
فتــرات خــالل العــام الدراســي )2016/2017(.

ــوم الرياضيــات، وعقــد يف فــرع غــزة، يــوم األربعــاء املوافــق -24-  اليــوم العلمــي األول يف عل
ــة لشــؤون قطــاع غــزة أ. د.  ــس اجلامع ــب رئي 2017-05، يف قاعــة املؤمتــرات، بحضــور نائ
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جهــاد البطــش، ومديــر فــرع غــزة أ. د. زيــاد اجلرجــأوي، ومديــري فــروع اجلامعــة بالقطــاع، 
ورئيــس اللجنــة املُنظمــة د. حــازم الشــيخ أحمــد، باإلضافــة إلــى الباحثــن املشــاركن، وحشــد 

مــن املختصــن مــن جميــع اجلامعــات الفلســطينية بقطــاع غــزة.

جتهيــز مختبــر االتصــاالت يف فــرع قلقيليــة بقيمــة )25000( دوالر بالتنســيق مــع فــرع قلقيليــة . 1
ــوازم واملشــتريات. ودائــرة الل

املشــاركة بــدور بــارز يف مشــروع )ROMOR(، وجلــب متويــل بقيمــة )44000( دوالر إلنشــاء مختبــر . 2
حاسوب.

اســتحداث خطــط دراســية جديــدة لتخصصــات دبلــوم متوســط )عــدد 4( وتقدميهــا إلــى هيئــة . 3
االعتمــاد واجلــودة يف انتظــار الــرد والتخصصــات هــي:

أنظمة االتصاالت والتحكم الرقمي.	 

املعلوماتية احليوية.	 

تطوير تطبيقات الهاتف الذكي.	 

نظم معلومات األعمال.	 

حتديــث ملــف طلــب االعتمــاد لتخصــص ماجســتير )أنظمــة املعلومــات احلاســوبية( لتقدميــه إلــى . 4
هيئــة االعتمــاد واجلــودة يف وزارة التربيــة والتعليــم العالــي.

أقــر املجلــس األكادميــي املقتــرح املقــدم مــن كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة الســتحداث . 5
مقــرر بعنــوان )التعايــش مــع األجهــزة الذكيــة( كمقــرر جامعــة اختيــاري، يف ســبيل نشــر الثقافــة 

ــة أحــدث املســتجدات يف هــذا املجــال. ــة ومواكب التكنولوجي

أنشــطة ترويجيــة: أعــدت الكليــة، بالتنســيق مــع دائــرة العالقــات العامــة، كتيبــاً )بروشــوراً( يوضــح . 6
رؤيــة الكليــة ورســالتها وتخصصاتهــا ومختصــر اجنازاتهــا، ومت إعــداد فيديــو ترويجــي بالتعــاون 
مــع مركــز اإلنتــاج الفنــي، ثــم تعميــم كل مــن )البروشــور( و)الفيديــو( علــى الفــروع الســتخدامها 
للترويــج للكليــة. وعقــدت الكليــة لقــاءات يف جميــع فــروع اجلامعــة مــع الطلبــة القدامــى واجلــدد 

إلطالعهــم علــى التخصصــات اجلديــدة والتواصــل معهــم. 
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عدد اخلريجني: 

بلــغ عــدد اخلريجــن يف العــام األكادميــي )2016/2017( نحــو )252( خريجــاً، يتوزعــون علــى فــروع 
اجلامعــة يف الضفــة والقطــاع. 

واجلدول التالي يبن توزيع عدد اخلريجن حسب اجلنس والتخصصات:

جدول رقم )1(: إحصائية اخلريجن للعام )2016/2017(

العام الدراسي
2016/2017

تخصص
أنظمة املعلومات احلاسوبية

تخصص
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

العدد الكلي

أنثىذكرأنثىذكراجلنس
252 521084052

16092املجموع

الجوائز:

مسابقة امللتقى اإلبداعي الثامن عشر:. 1

حصــل مشــروع تخــرج للطالبتــن يف كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة )آالء حميــد، وحنن 
ســعادة( وبإشــراف د. م. يوســف صبــاح، علــى املرتبــة الثانيــة يف مســابقة البحــوث العلميــة 
للطلبــة املشــاركن يف امللتقــى الطالبــي اإلبداعــي الثامــن عشــر الحتــاد اجلامعــات العربيــة، 
الــذي عقــد بتاريــخ 5/11/2016م وحتــى 9/11/2016م يف جامعــة جنــوب الــوادي بجمهوريــة 

مصــر العربيــة، وكان بحثهمــا بعنــوان »معالــج التبــول الــالإرادي لــذوي اإلعاقــة«.

جائزة )إكسبوتك( الرقمية:. 2

 فــاز مشــروع »املــرآة الذكيــة« للطالبــة »ديانــا أبــو جعــب«، وبإشــراف أ. ليــث إبراهيــم، 
علــى املرتبــة األولــى للفئــة التجاريــة يف مســابقة )إكســبوتك( الرقميــة، التــي نظمهــا احتــاد 
شــركات أنظمــة املعلومــات الفلســطينية )بيتــا( واحلاضنــة الفلســطينية لتكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــاالت )بيكتــي(، ضمــن فعاليــات أســبوع فلســطن التكنولوجــي »إكســبوتك 2016« 

ــة«. ــات الذكي ــوي واخلدم ــات اخلل ــوان »تطبيق ــث عشــر بعن الثال

/جامعــة . 3  »2017 املعلومــات  وتكنولوجيــا  الهندســة  يف  الثانــي  واالبتــكار  »البحــث  مؤمتــر 
التقنية/خضــوري فلســطني 
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ــكار يف  ــوان: »البحــث واالبت ــدة بــن 3 4- نيســان 2017م،  بعن ــرة املمت عقــد املؤمتــر يف الفت
الهندســة وتكنولوجيــا املعلومــات – مشــاريع تخــرج الطلبــة«، وفــازت اجلامعــة مبشــروعن مــن 

مشــاريع طلبــة الكليــة، وهمــا:

مشــروع »املظلــة الذكيــة«  للطلبــة: ضحــى أبــو خيــط، وأســيل شــحادة، وفــادي عــودة، مــن 	 
قســم تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف فــرع نابلــس، وبإشــراف د. م. ســامر حســني 

جالودي. 

ــاء شــحادة، 	  ــن: آســية غطاشــة، ودع ــل«، للطالبت ــي للطف مشــروع »نظــام الســرير الذك
مــن قســم تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف فــرع اخلليــل، وأشــرف عليــه  د. محمــد 

مصطفــى قباجــة.

جائزة شريف الشطريت 2017:. 4

التخــرج للطالــب محمــد فــزاع اجلعبــري مــن قســم تكنولوجيــا املعلومــات  فــاز مشــروع 
قطــاع  تنافســت يف  التــي  املشــاريع  علــى  الثالثــة  باملرتبــة  اخلليــل  فــرع  واالتصــاالت يف 
تكنولوجيــا املعلومــات يف مســابقة جائــزة شــريف الشــطريت يف كليــة فلســطن األهليــة/ بيــت 
حلــم، حيــث أعلنــت النتائــج بتاريــخ 5/7/2017م، وكان املشــروع الفائــز بعنــوان »نظــام حمايــة 
ــة التدريــس  ــه عضــو هيئ ــع« وأشــرف علي الســيارات مــن الســرقة باســتخدام بصمــة اإلصب

ــد قباجــة. د.محم

املنــح والبعثــات الدراســية والبحثيــة والتدريبيــة التــي حصــل عليهــا أعضــاء هيئــة التدريــس. »مدعمــة 
بالصــور«:

تعمــل الكليــة وبشــكل متواصــل علــى بنــاء وتطــور كوادرهــا يف املجــاالت العلميــة اإلنســانية وتعزيــز 
الشــراكة الدوليــة واملؤسســات، وفيمــا يلــي أهــم إجنــازات الكليــة يف هــذا املجــال:
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شــارك د. م. يوســف أبــو زر، عميــد كليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة، يف االجتمــاع . 1
الســنوي للجمعيــة العموميــة جلمعيــة كليــات احلاســبات واملعلومــات املنبثقــة عــن احتــاد 
اجلامعــات العربيــة )ACIT 2016( الــذي عقــد يف جامعــة الســلطان مــوالي ســليمان بتاريــخ 

8/12/2016، حيــث نوقشــت عــدة قضايــا ماليــة وإداريــة تتعلــق باالحتــاد. 

حصــل د. م. ســامر جالــودي/ ر.ق تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، علــى منحــة تبــادل . 2
أكادميــي إلــى جامعــة قبــرص املفتوحــة مــن 7/5/2017 إلــى 14/5/2017، وذلــك علــى 
البرنامــج األوروبــي )+Erasmus(، وهنــاك قــدم احملاضــرات وعقــد ورش عمــل والتقــى 

ممثلــي اجلامعــة املســتضيفة. 
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يف إطــار مشــاركة الكليــة يف مشــروع )ROMOR(، فقــد أجــرى عميــد الكليــة د. م. يوســف أبــو . 3
 ،)ROMOR( زر زيارتــن للمشــاركة يف ورشــات عمــل ملناقشــة نتــاج البحــث العلمــي ملشــروع
وكانــت الزيــارة األولــى إلــى جامعــة )TU WEIN( يف النمســا مــن )23/1/2017-17(، وكانــت 

الزيــارة الثانيــة إلــى جامعــة )PARMA( يف إيطاليــا مــن 13-19/5/2017. 

ــة حــول . 4 ــدوة علمي ــة التدريــس مــن فــرع بيــت حلــم د. محمــد ذويــب يف ن شــارك عضــو هيئ
Advanced Energy-saving Technology and Equipment for Developing Coun-
tries، التــي عقــدت بالعاصمــة الصينيــة بكــن. وهدفــت النــدوة إلــى جمــع الباحثــن وطلبــة 
ــة يف  ــة والعملي ــا النظري ــدان ملناقشــة القضاي ــف البل ــا واإلداريــن مــن مختل الدراســات العلي
جميــع مجــاالت توفيــر الطاقــة وربطهــا بالتكنولوجيــا احلديثــة، واإلطــالع علــى أهــم وأحــدث 

التقنيــات املســتخدمة يف هــذا املجــال. 
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ابتعــاث عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس إلكمــال الدراســات العليــا يف جامعــات عربيــة . 5
وأجنبيــة، منهــم: 

جدول رقم )2(: أعضاء هيئة التدريس املبتعثن

الدولةوصف الدراسةاسم عضو هيئة التدريس املبتعث
ماليزياالدكتوراةأمجد محفوظ
مصرالدكتوراةعماد سعده

6 .:Erasmus+ منح تبادل الطلبة من خالل مشروع

ــاً، أعلنــت الكليــة للطلبــة عــن  ضمــن برنامــج )+Erasmus( لتبــادل الســاعات املعتمــدة دولي
منــح ابتعــاث ملــدة فصــل دراســي واحــد إلــى جامعــة )PARMA( يف إيطاليــا، وقــد مت مقابلــة 
الطلبــة املهتمــن، ومــن ثــم مت ترشــيح طالبــن مــن الكليــة لالبتعــاث مــن بدايــة شــهر ســبتمبر 

القــادم.  

دعم املشاريع العلمية البحثية: . 	

بتعليمــات مــن أ. د. رئيــس اجلامعــة، شــكل ثمانــي جلــان بحثيــة متخصصــة، ودعمت املشــاريع 
البحثيــة لــكل جلنــة بهــدف االرتقــاء بالبحــث العلمــي يف اجلامعة.

	 .:)Erasmus+( مشاريع

قدمت مقترحات ملشروعن يف )+Erasmus( هما:

1. Bridging the Gap between Education and Labor Market in the Palestinian High-
er  Education Institutions  [BGELM]

2. Joint Master Degree in Data Science / JMDDS

التقــدم مبقترحــات ملشــاريع اجلــودة املمولــة مــن البنــك الدولــي مــن خــالل وزارة التربيــة . 9
.)QIF( والتعليــم العالــي
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مشاركات أعضاء هيئة التدريس يف الندوات/ املؤمترات:

يشــارك أعضــاء هيئــة التدريــس يف الكليــة يف كل عــام يف مؤمتــرات ونــدوات علميــة وعامليــة تناقــش 
أهــم املســتجدات العلميــة، 

يظهــر اجلــدول التالــي أهــم مشــاركات الكليــة يف مؤمتــرات ونــدوات علميــة وعامليــة قــام بهــا عميــد 
ــة التدريــس فيهــا: الكليــة وأعضــاء هيئ

جدول رقم )3(: مشاركات أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات للعام )2016/2017(

عدد اسم الباحث
تاريخ املؤمتر ومكانهاسم املؤمترعنوان املشاركةاملؤمترات

د. يوسف أبو زر

1
Text Mining for 
Efficient Project 

Evaluation 

International Confer-
ence on Research in 

Education and Science 
)ICRES2017( 

 ،18-22/5/2017
تركيا

د. وليد السلعوس

1

دور الشراكات 
املجتمعية بن 

اجلامعات الفلسطينية 
ومؤسسات املجتمع 
احمللي يف تفعيل 
برامج املسؤولية 

املجتمعية للجامعات 
من وجهة نظر مديري 

مؤسسات املجتمع 
احمللي

املسؤولية املجتمعية 
للجامعات العربية يف رحاب 
جامعة الزرقاء مع جامعة 

القدس املفتوحة

19-20/4/2017
األردن

أ. طروب سعد
1

The Contribution 
of Cloud Comput-
ing in Intelligent 

Education

املؤمتر الدولي الثاني للتعلم 
والتعليم يف العالم الرقمي / 

التعلم الذكي

29-
30/3/2017

فلسطن
أ. إبراهيم رمضان

1

Leadership role 
in maintain the 
stability and the 
advancement of 
the open learn-
ing foundation 

)Al-Quads Open 
University as a 

Model(

Open education in Asia 
– changing perspec-

tives-

26-29 October 2016 
, Crown Plaza Ma-

nila Galleria, metro 
Manila, Philippines
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أهم األبحاث:

تولــي الكليــة أعضــاء هيئــة التدريــس اهتمامــاً كبيــراً بالبحــث العلمــي وتشــجعه يف املجــاالت املختلفــة 
لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، ووافقــت رئاســة اجلامعــة علــى دعــم )10( مشــاريع بحثيــة يف 

ــع ومجــاالت مختلفــة. مواضي

قائمة املجالت:

اإلجنليزيــة  باللغــة   )Journal of Palestine for Technology and Applied Sciences( مجلــة 
لنشــر األبحــاث يف تخصصــات التكنولوجيــا والعلــوم مثــل: التكنولوجيــا، وعلــوم احلاســوب، وهندســة 

احلاســوب، والفيزيــاء، والرياضيــات، والكيميــاء، وعلــوم األرض، والزراعــة، والصحــة.

قائمــة الكتــب واملؤلفــات داخــل اجلامعــة وخارجهــا، حتكيــم الكتــب واملجــالت ومناقشــة واإلشــراف علــى 
الرســائل العلميــة: املاجســتير والدكتــوراه:

قائمة الكتب واملؤلفات داخل اجلامعة وخارجها والتحكيم واملناقشة واإلشراف على الرسائل:

ــوح، كمــا تســهم يف  ــم املفت تســهم الكليــة يف توفيــر العديــد مــن املؤلفــات باللغــة العربيــة وبنمــط التعل
ــم  ــى مســتوى العال ــي وعل ــى املســتوى احملل ــك عل ــم املؤلفــات، واملشــاركة يف ذل ــر وحتكي ــف وتطوي تألي
العربــي والعاملــي وجامعــات الوطــن. وقــد قامــت الكليــة بالتعــاون مــع مركــز )OLC( بتطويــر مقــرر 

احلاســوب )0102(  بنمــط إلكترونــي للتعلــم الذاتــي.

وتعمل الكلية حالياً على تأليف الكتب اآلتية:

مهارات التواصل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )1150(.- 
تراسل البيانات بالشبكات )1486(.- 
اتصاالت )1( )1264(.- 
اتصاالت )2( )1370(.- 
أنظمة التشغيل )1385(.- 
الذكاء االصطناعي واألنظمة اخلبيرة )1484(.- 

األبحــاث املنشــورة يف املجــالت احملكمــة بطريقــة املراجــع )اســم الباحــث؟، عنــون البحــث، اســم املجلــة، 
اإلصــدار العــدد والســنة، رقــم العــدد(:

يبــن اجلــدول التالــي تفصيــاًل لألبحــاث املنشــورة يف املجــالت احملكمــة مــن قبــل أعضاء هيئــة التدريس 
يف الكلية خالل العام الدراســي )2016/2017م(:
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جدول رقم )4(: األبحاث املنشورة يف املجالت احملكمة للعام 2016/2017

سنة النشر املجلد والعدد عنوان املجلة عنوان البحث عدد 
األبحاث اسم عضو هيئة التدريس

2016 Vol 2, No 
2 )2016( 

PP 85-93, 
Turkey

International 
Journal of Edu-
cation Science 

and Technology

 Integration
 of  Information
 Technology for

Interactive Learn-
 ing: OOP Using

 C++ Course Case
Study

1

د. يوسف أبو زر+ د. 
محمد ذويب

2016م 4)11(, 290-
296 , ISSN 
2320-5407

 International
Journal of Ad-

 vanced Research
))IJAR

SMA CRYPTOGRA-
 PHY ALGORITHM

 DECRYPT MD5
SOLUTION

1
د. محمد ذويب

 December
2016

Vol. 2, No. 3, International 
Jordanian Jour-
nal of Comput-

ers and Informa-
tion Technology 

)JJCIT(

Minimum Bit Error 
Rate Assisted 

QPSK For Pre-FFT 
Beamforming 
In LTE OFDM 

Communication 
Systems.

1

د. وليد السلعوس، وأ. 
محمد خضير، وأ. مصعب 

عياش

2017 العدد 11 مجلة التعليم 
املفتوح

الصعوبات الفنية 
والتقنية التي 
تواجه أعضاء 

هيئة التدريس يف 
استخدامهم للبوابة 
األكادميية جلامعة 
القدس املفتوحة.

1

أ. ماجد أحمد ريان

February 
2017

Volume 15 
No. 2

 International
Journal of Com-
 puter Science

 and Information
Security

Performance 
comparison of 

Adaptive OFDM 
Pre-and Post-FFT 

Beamforming 
System

1

د. وليد السلعوس، د. 
يوسف أبو زر، أ. محمد 

خضير

May 2017 Volume 11, 
No. 5, 

Internation-
 al Journal of

 Security and Its
Applications

A Conceptual 
Model For Explor-

ing The Factors 
Influencing Infor-
mation Security 

Culture.

1

أمجد محفوظ، د. وليد 
السلعوس
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كلية التنمية االجتماعية واألسرية:

حملة عن الكلية، وتتضمن: 

البرامــج  دبلــوم، ماجســتير(، وأحــدث  الكليــة )بكالوريــوس،  التــي متنحهــا  األهــداف، والشــهادات 
املعتمــدة، وعــدد الطلبــة لســنة التقريــر.

أسســت كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية يف العــام 1991م كأول كليــة متخصصــة يف هــذا املوضــوع 
بــن اجلامعــات الفلســطينية. تعمــل الكليــة علــى إعــداد اختصاصيــن يف التنمية االجتماعية واألســرية، 
يكــون لديهــم مــن القــدرة والكفايــة مــا يؤهلهــم للمنافســة يف ســوق العمــل، وقادريــن على إحــداث التغيير 
اإليجابــي يف املجتمــع والنهــوض بــه. كمــا تهــدف إلــى إعــداد الطــالب نظريــاً ومهنيــاً وباالنســجام مــع 

مجموعــة القيــم واألخالقيــات العليــا التــي توجــه وتضبــط الســلوك املهنــي أثنــاء مزأولتهــم للمهنــة.

متنــح الكليــة درجــة البكالوريــوس يف التخصصــات الرئيســة التاليــة: اخلدمــة االجتماعيــة، وتنميــة 
ــل. ــة الطف ــة اخلاصــة، ورعاي ــي، والتربي ــع احملل املجتم

بلــغ عــدد الطلبــة املســجلن يف كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية يف الفصــل األول )1161( مــن العــام 
الدراســي )2017/2016( )5549( طالبــاً وطالبــة ، يف حــن بلــغ عــدد الطلبــة علــى الفصــل الثانــي مــن 

العــام نفســة )5284(. واجلــدول رقــم )1( يوضــح توزيــع الطلبــة وفــق التخصصــات:

جدول رقم )1(:

التخصص

الفصل الدراسي

اخلدمة 
االجتماعية

تنمية اجملتمع 
احمللي

التربية 
اخلاصة

رعاية 
الطفل

اجملموع

)1161( 35894041510465549
)1162(31643501498435284

اخلطط املستقبلية:

تســعى كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية لزيــادة عــدد التخصصــات األكادمييــة فيهــا مبــا . 1
يتــالءم وحاجــات املجتمــع الفلســطيني واملتغيــرات فيــه، ومــن أجــل حتقيــق هــذا الهــدف 
عملــت الكليــة علــى افتتــاح أقســام جديــدة، تتيــح للطالــب توســيع دائــرة اختيــاره مبــا يلبــي 
ــه األكادمييــة. مت اعتمــاد تخصــص جديــد مينــح درجــة البكالوريــوس يف تخصــص  طموحات
»النــوع االجتماعــي وقضايــا التنميــة«، ســيتم طرحــه خــالل الفصــل الثانــي مــن العام الدراســي 
)2018/2017(، كمــا مت التقــدم إلــى الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة العتمــاد تخصــص 

مينــح درجــة املاجســتير يف »أمــن وحمايــة األســرة«.

تتطلــع الكليــة إلــى أن تكــون لديهــا تخصصــات يف اخلدمــة االجتماعيــة، كخدمــة الفــرد . 2
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ــة درجــة  ــة التدريــس مــن حمل وخدمــة املجتمــع، وقــد أعــدت لذلــك مــن خــالل أعضــاء هيئ
ــوراه يف  ــى درجــة الدكت املاجســتير يف اخلدمــة االجتماعيــة الذيــن مت ابتعاثهــم للحصــول عل
ــة لالعتمــاد واجلــودة  ــة الوطني ــورة، مــا يحســن مــن فــرص التقــدم للهيئ التخصصــات املذك
ــوراه. ــة درجــة الدكت ــر أســاتذة مــن حمل ــذه التخصصــات حــال توف ــى تراخيــص له للحصــول عل

تعمــل الكليــة علــى احلصــول علــى اعتمــاد دولــي لتخصــص اخلدمــة االجتماعيــة، ومــا االجناز . 3
الــذي حققتــه يف االنضمــام إلــى عضويــة املنظمــة األوروبيــة ملــدارس اخلدمــة االجتماعيــة-

ومقــره فرنســا-إال مقدمــة لذلك.

أعضاء الهيئة التدريسية املتفرغني وغير املتفرغني وعددهم، موزعني بحسب الرتبة األكادميية:

 بلــغ عــدد اعضــاء هيئــة التدريــس املتفرغــن يف كليــة التنميــة االجتماعيــة واالســرية يف كافــة فــروع 
ــن  ــر املتفرغــن الذي ــة التدريــس غي ــغ عــدد أعضــاء هيئ ــة )52( عضــواً، يف حــن بل اجلامعــة التعليمي
يدرســون يف تخصصــات الكليــة املختلفــة يف مختلــف فــروع اجلامعــة )99( عضــواً، موزعــن بحســب 

الرتبــة األكادمييــة كمــا هــو يف مجــدول رقــم )2(:

جدول رقم )2(:

أعضاء هيئة التدريس / الرتبة األكادميية
العدد

اجملموعمحاضرمدرسمساعدمشاركأستاذ

1412241152أعضاء هيئة التدريس املتفرغني

211976199أعضاء هيئة التدريس غير املتفرغني

353110112151اجملموع

إضاءات وتشمل: 

أهم اإلجنازات:

انضمــام كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية رســمياً إلــى عضويــة املنظمــة األوروبيــة ملــدارس 	 
اخلدمــة االجتماعيــة، وذلــك بتاريــخ 13/5/2017م

تقدمــت الكليــة، بالشــراكة مــع مديريــة الشــرطة ومركــز يافا ونقابة األخصائيــن االجتماعين 	 
والنفســين، مبشــروع للتمويــل مــن )GIZ( بعنــوان »تعايــش بــن األطفــال وجهــاز الشــرطة 
الفلســطينية«، ويف حــال احلصــول علــى التمويــل ســيتم التنفيــذ مــع مطلــع شــهر آب مــن العــام 

2017م.
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مت اعتمــاد تخصــص »النــوع االجتماعــي وقضايــا التنميــة«، وســيتم طرحــه علــى الفصــل 	 
.»1172« الثانــي 

مت املوافقــة لســتة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن يحملــون درجــة املاجســتير إلكمــال 	 
دراســتهم للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه، وبذلــك يصبــح عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس مــن 

ــس. ــة تدري ــال دراســتهم )11( عضــو هيئ ــن مت إرســالهم إلكم ــة درجــة املاجســتير الذي حمل

مت تســجيل ثالثــة مقــررات ليتــم بثهــا عبــر فضائيــة القــدس التعليميــة وهــذه املقــررات هــي: 	 
مبــادئ علــم النفــس، ونظريــات يف علــم االجتمــاع، ومقــرر خدمــة اجلماعــة.

ــن 	  ــا ب ــة م ــروع اجلامع ــة ف ــة واألســرية )61( نشــاطاً يف كاف ــة االجتماعي ــة التنمي ــذت كلي نف
ورشــة عمــل ونــدوة ومحاضــرة ودورة تدريبيــة وزيــارات ميدانيــة وتصويــر حلقــات تلفزيونيــة، 

وذلــك بالتعــاون مــع مؤسســات الرعايــة واخلدمــة االجتماعيــة املختلفــة.

شــارك أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــالل أبحاثهــم يف عــدد مــن املؤمتــرات العلميــة احملليــة 	 
والعربيــة، حيــث بلــغ عــدد املشــاركات يف هــذه املؤمتــرات )8( مشــاركات.

أنتــج أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية خــالل العــام الدراســي 	 
)2016/2017( مــا مجموعــه )11( بحثــاً علميــاً، نشــرت يف مجــالت علميــة محكمــة.

ــام الدراســي )2016/2017( مؤمتــراً 	  ــة واألســرية خــالل الع ــة االجتماعي ــة التنمي نظمــت كلي
واحتــاد  االجتماعيــة  وأقســام اخلدمــة  كليــات  مــع جمعيــة  بالشــراكة  متخصصــاً  علميــاً 
اجلامعــات العربيــة واجلامعــة احلديثــة لــإلدارة والعلــوم، الــذي عقــد يف بيــروت يف الفتــرة مــن 

4/2017-19-18م بعنــوان »القيــادة يف العمــل االجتماعــي«.

مت تصميــم صفحــة إلكترونيــة لكليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية علــى موقــع اجلامعــة 	 
اإللكترونــي، وذلــك بالتعــاون مــع دائــرة العالقــات العامــة ومركــز )ICTC(، تضمنــت خطــط 

ــة وأخبارهــا. ــة، وأنشــطة الكلي وبرامــج تخصصــات الكلي

وقعــت جامعــة القــدس املفتوحــة مذكــرة تفاهــم مــع وزارة التربيــة والتعليم العالــي، مت مبوجبها 	 
تشــغيل أربــع عشــرة غرفــة مــن غــرف املصــادر يف مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم يف شــمال 
الضفــة الغربيــة، شــارك فيهــا )28( متدربــاً ومتدربــة مــن تخصــص التربيــة اخلاصــة، وقــد 
القــت هــذه التجربــة جناحــاً كبيــراً، وأســهمت يف دمــج الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة يف املــدارس 

ضمــن مفهمــوم التعليــم اجلامــع.
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عدد اخلريجني للعام الدراسي )2017/216(:

بلــغ عــدد اخلريجــن مــن كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية للعــام الدراســي )2017/2016( )1015( 
طالبــاً وطالبــة، موزعــن علــى التخصصــات بحســب اجلــدول رقــم )3(:

جدول رقم )3(

اجملموعالتربية اخلاصةرعاية الطفلتنمية مجتمع محليخدمة اجتماعيةالتخصص

العدد
81311011941115

وبذلــك يكــون عــدد اخلريجــن مــن الكليــة مــن بدايــة تأســيس اجلامعــة وحتــى نهايــة الــدورة الصيفيــة 
الثانيــة  )1164( )14264( خريجــاً وخريجــة.

االعتمادات الدولية:

أصبحــت الكليــة عضــواً يف املنظمــة األوروبيــة ملــدارس اخلدمــة االجتماعيــة ومقرها فرنســا، - 
ــة، يف  ــا، وبخاصــة تخصــص اخلدمــة االجتماعي ــا املجــال العتمــاد تخصصاته ــح له ــا يتي م

اجلامعــات واملعاهــد املنضمــة لهــذه الرابطــة.

املنح والبعثات الدراسية والبحثية والتدريبية التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس:

تســعى كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية إلــى تطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس ورفــع كفايتهــم العلميــة 
ــة درجــة املاجســتير  ــة التدريــس مــن حمل ــغ عــدد أعضــاء هيئ ــة مــن خــالل االبتعــاث، حيــث بل واملهني

املبتعثــن للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه يف اجلامعــات العربيــة أحــد عشــر عضــواً وهــم:

أ. رمضــان أبــو صفيــة/ فــرع رام اهلل والبيــرة ، مبتعــث إلــى جامعــة اإلســكندرية )تخصــص خدمــة . 1
اجتماعية(.

أ. نافز مساملة/ فرع دورا، مبتعث  إلى جامعة اإلسكندرية )تخصص خدمة اجتماعية(.. 2

أ. نظمية حجازي/ فرع طولكرم، مبتعثة إلى جامعة حلوان )تخصص خدمة اجتماعية(.. 3

أ. عاطف صدقي/ فرع طوباس، مبتعث  إلى جامعة اإلسكندرية )تخصص خدمة اجتماعية(.. 4

أ. مراد اجلندي/ فرع اخلليل، مبتعث  إلى جامعة اإلسكندرية )تخصص خدمة اجتماعية(.. 5

أ. محمد أبوعلبة/ فرع قلقيلية، مبتعث إلى جامعة اإلسكندرية )تخصص خدمة اجتماعية(.. 6

أ. زردة شبيطه/ فرع قلقيلية، مبتعثة إلى جامعة الفيوم )تخصص خدمة اجتماعية(.. 	
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أ. خليل عبد الرازق/ فرع سلفيت، مبتعث إلى جامعة االسكندرية )تخصص خدمة اجتماعية(. 	

أ. أسمهان اجلمل/ فرع يطا ، مبتعثة  إلى جامعة اإلسكندرية )تخصص خدمة اجتماعية(.. 9

أ. إميان اشتية/فرع نابلس ، مبتعثة إلى جامعة العالم اإلسالمية )تخصص تربية خاصة(.. 10

أ. إباء خريوش/ فرع جنن ، مبتعثة إلى جامعة العالم اإلسالمية )تربية خاصة(.. 11

مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف الندوات/ املؤمترات:
شارك أعضاء هيئة التدريس خالل العام الدراسي )2017/2016( يف العديد من املؤمترات احمللية 
والعربية واإلقليمية، واجلدول رقم )4( يوضح هذه املشاركات واألوراق العلمية التي قدمها أعضاء 

هيئة التدريس يف كلية التنمية االجتماعية يف املؤمترات:

جدول رقم )4(

اسم عضو هيئة الرقم
التدريس

اسم البحث املقدمتاريخ انعقادهمكان انعقادهاسم املؤمتر

.1
العلوم االجتماعية أ.زردة شبيطة

واإلنسانية في مكافحة 
اإلرهاب

جامعة بني 
سويف - كلية 

االداب

14-13

2016 / 11
العالقة بني اإلرهاب 

االجتماعي واملشكالت 
االجتماعية التي تواجه 

األطفال األسرى 
احملررين في اجملتمع 

الفلسطيني من منظور 
املمارسة العامة في 
اخلدمة االجتماعية.

.2
أ.محمد 
أبوعلبة

الدولة والسيادة 
والفضاء االجتماعي

بيروت - لبنان
2017/3/10

عالقات السلطة 
والقوة والعنف في 
مخيمات الالجئني 

الفلسطينيني.
.3

اإلعالم األمني واقع أ.مراد اجلندي
وحتديات

وزارة الداخلية  
أريحا

2017/1/26-25
ورقه علمية بعنوان 

دور مؤسسات اجملتمع 
احمللي في تعزيز 
اإلعالم األمني.
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.4
د. شادية 
مخلوف

للمؤمتر اإلقليمي 
الثالث لشبكة 

“مينارة” حول احلد 
من مخاطر استخدام 

اخملدرات

بيروت
25 -23

2016/11
أسباب عزوف النساء 

املدمنات عن تلقي 
خدمات العالج 

بالبدائل في وزارة 
الصحة الفلسطينية

.5
د.شادية 
مخلوف

الثالسيميا   “باجلودة 
والعمل نحقق االمل”

رام الله
2017/5/21-20

مستوى الوحدة 
النفسية لدى املصبني 

مبرض الثالسيميا 
مبحافظات الضفة 

الغربية.
.6

د.عاطف 
العسولي

املسؤولية اجملتمعية 
للجامعات العربية

جامعة الزرقاء 
األردن

19-20

2017 / 4
املسؤولية اجملتمعية 

جلامعة القدس 
املفتوحة جتاه األسرى 

احملررين )مشترك(.
.7

الفقر املدقع في د. إياد عمأوي
محافظة طولكرم.

جامعة فلسطني 
التقنية

احلد من الفقر في 2016/10/16
محافظة طولكرم

.8

دعم األشخاص ذوي د. إياد عمأوي
واقع ذوي اإلعاقة بني 2016/12/5طولكرماإلعاقة

القانون والتطبيق.
.9

احلد من العنف املوجه د. إياد عمأوي
نحو النساء

جامعة فلسطني 
التقنية

.2016/12/6

التداعيات السلبية 
لوسائل التواصل 

االجتماعي وأثرها في 
العنف املمارس ضد 

املرأة.

املؤمترات: 

نظمــت كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية وجمعيــة كليــات اخلدمــة االجتماعيــة يف احتــاد اجلامعــات 
العربيــة واجلامعــة احلديثــة لــإلدارة والعلــوم، وبرعايــة معالــي وزيــر الشــؤون االجتماعيــة اللبنانــي 
األســتاذ بيــار أبــو عاصــي، مؤمتــراً علميــاً بعنــوان »القيــادة يف العمــل االجتماعــي« ، وذلــك يف بيــروت 
ــون عــن املؤسســات احلكوميــة واألهليــة  يف الفتــرة مــن 18– 19 نيســان 2017، وحضــر املؤمتــر ممثل
اللبنانيــة، وممثــل عــن ســفارة دولــة فلســطن املستشــار ماهــر مشــيعل، كمــا شــارك يف املؤمتــر عــدد 
مــن اجلامعــات واملؤسســات املهنيــة املتخصصــة مــن إحــدى عشــرة دولــة عربيــة هــي  )لبنــان، فلســطن، 
األردن، مصــر، العــراق، اإلمــارات العربيــة، قطــر، الســعودية، الكويــت، الســودان، املغــرب(، وهــدف 
إلــى إلقــاء الضــوء علــى املشــاكل والنزاعــات التــي أفرزتهــا احلــروب وكيفيــة التدخــل االجتماعــي للحــد 
مــن آثارهــا ونتائجهــا، وتبــادل اخلبــرات بــن الباحثــن واملؤسســات العربيــة مــن خــالل عــرض نتائــج 
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بحوثهــم التــي تعالــج هــذه املشــكالت، وركــز يف جلســاته علــى مجموعــة مــن احملــاور التــي تهتــم مبجاالت 
ــة وميادينهــا املختلفــة، وإعــداد قــادة اجتماعيــن لديهــم مــن املعرفــة واملهــارة مــا  اخلدمــة االجتماعي
ــة  ــة ملؤسســات مهني ــوارث، وعــرض جتــارب عربي ــم للعمــل يف حــاالت األزمــات واحلــروب والك يؤهله
عملــت خــالل األزمــات للحــد مــن اآلثــار املترتبــة عــن املشــكالت االجتماعيــة الناشــئة عــن النزاعــات، 

وبخاصــة مشــكالت األطفــال والنســاء واملشــكالت األســرية.

ثانيًا: تنظيم زيارات جماعية ميدانية:

بهــدف تعريــف طلبــة التدريــب امليدانــي باملؤسســات العاملــة يف مجــال الرعايــة واخلدمــة االجتماعيــة، 
ــي  ــة للمؤسســات مــن خــارج احملافظــة الت ــارات امليداني ــة التدريــس عــدداً مــن الزي نظــم أعضــاء هيئ

يعملــون فيهــا، واجلــدول رقــم )6( يوضــح ذلــك:

جدول رقم )6(:

عضو هيئة الرقم
الفئة الهدفاحملافظةمكان الزيارةالتدريس

التاريخاملستهدفة

1

عاطف عوض
جمعية األمل ومدرسة 

قلقيليةاملكفوفني
تعريف 

طلبة باملؤسسات
تدريب

2016/12/12

2

بيت األجداد + مركز أريحا عاطف عوض
تعريف أريحاللتأهيل اجملتمعي

باملؤسسات
طلبة 
تدريب

2017/4/9

3

لقرى األطفال ومستشفى محمد أبوعلبة
تعريف بيت حلماألمراض العقلية

باملؤسسات
طلبة 
تدريب

2017/03/6

4

جمعية األمل ومدرسة أ. عمرو دراغمة
املكفوفني

تعريف قلقيلية
باملؤسسات

طلبة 
تدريب

2016/12/12

5

أ.عمرو دراغمة
بيت األجداد والتأهيل

اجملتمعي

تعريف أريحا
باملؤسسات

طلبة 
2017/4/9تدريب

ثالثا: إلقاء محاضرات عامة ومتخصصة:

القــى اعضــاء هيئــة التدريــس يف الكليــة عــددا مــن احملاضــرات العامــة واملتخصصــة يف موضوعــات 
مختلفــة بهــدف خدمــة املجتمــع احمللــي، واجلــدول رقــم )7( يوضــح عــدد احملاضــرات ونوعهــا والفئــة 

املســتهدفة فيهــا:



72

جدول رقم )7(:

اسم عضو هيئة الرقم
التدريس

عنوان احملاضرة
الفئة الهدفاملكان

التاريخاملستهدفة

1

أ.عاطف عوض

التنشئة االجتماعية 
جمعية سبيل للطفل اليتيم

لرعاية األيتام

توعية 
ألمهات 
األطفال 

األيتام

أمهات 
األيتام

2017/4/18

2

اجلامعةالتوجيه املهنيأ.محمد أبوعلبة
اختيار 

2017/2/20طالباتالتخصص

3

أ.محمد أبوعلبة

اخلدمة االجتماعية 
الطبية

مركز اشراقة
التعريف 
باخلدمة 

االجتماعية 
الطبية

طلبة 
واجملتمع

2017/4/10

4
د.شادية مخلوف

معا من اجل حياة 
أفضل

مركز توعيهمركز رنالدو
رنالدوا

2017/4/10

5
د.شادية مخلوف

جمعية املرأة العنف األسري
العاملة

املرأة توعية
العاملة

2017/4/27

6
مدرسة ذكور مرض الثالسيمياد.شادية مخلوف

دير دبوان
جمعية توعية

التالسيميا
2017/3/21

7

د.شادية مخلوف
أمناط التنشئة 

االجتماعية وعالقتها 
بحماية األبناء

مدرسة 
ترمسعيا 

للبنني

الصديق توعية
الطيب

2017/4/12

8

أ.عمرو دراغمة
توعية الهالل األحمراإلعاقة واألسرة

باإلعاقة
أسر 

األطفال

2016/10/12

التخصصات في د. راتب أبو رحمة9
اجلامعة وسوق العمل 

الفلسطيني

مدرسة 
بنات العوجا 

الثانوية

تعريف 
باجلامعة

طالب 
الثانوية

2017/3/1
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التخصصات في د. راتب أبو رحمة10
اجلامعة وسوق العمل 

الفلسطيني

مدرسة 
مسقط 
الثانوية

تعريف 
باجلامعة

طالب 
الثانوية

2017/3/5

التخصصات في د. راتب أبو رحمة11
اجلامعة وسوق العمل 

الفلسطيني

مدرسة 
فاطمة 
الزهراء

تعريف 
باجلامعة

طالب 
الثانوية

2017/3/14

التخصصات في د. راتب أبو رحمة12
اجلامعة وسوق العمل 

الفلسطيني

مدرسة بنات 
أريحا الثانوية

تعريف 
باجلامعة

طالب 
الثانوية

2017/4/2

رابعًا: دورات تدريبية:
نظــم اعضــاء هيئــة التدريــس عــددا مــن الــدورات التدريبيــة يف فــروع اجلامعــة املختلفــة، 

واجلــدول رقــم )8( يوضــح هــذه الــدورات:
جدول رقم )8(:

عضو هيئة الرقم
الفئة الهدفاملكانعنوان الدورةالتدريس

التاريخاملستهدفة

1

أ.محمد أبوعلبة
تنفيذ دورة تدريبية 
في اإلرشاد التربوي 

املدرسي

فرع 
قلقيلية

إكسابهم مهارات 
اإلرشاد التربوي

الطلبة 
2017/3/1اخلريجون

2

أ.مراد اجلندي
املشاركة في تدريب 
فرع فريق الدعم النفسي

اخلليل
تشكيل فريق دعم 
نفسي للتدخل في 

وقت األزمات
2017طلبة الفرع

خامسًا: تصوير حلقات تلفزيونية:

مت تصويــر عــدد مــن املقــررات الدراســية واحللقــات التلفزيونيــة مــن خــالل فضائيــة القــدس 
ــة، واجلــدول رقــم )9( يوضــح ذلــك: التعليمي
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جدول رقم )9(:

عضو هيئة الرقم
الفئة الهدفمكان التصويرموضوع احللقةالتدريس

السنةاملستهدفة

1
أ.مراد رشدي 

اجلندي
مقرر ممارسة اخلدمة 
االجتماعية مع األفراد 

والعائالت
فضائية القدس 

طلبة تعليميالتعليمية
التخصص

2017

2
مقرر نظريات في علم د. عماد اشتيه

االجتماع
فضائية القدس 

طلبة تعليميالتعليمية
التخصص

2016

3
فضائية القدس أطفالناد. عماد اشتيه

طالب مجتمعيالتعليمية
ومجتمع

2016

سادسًا: حتكيم أبحاث:

بلــغ عــدد األبحــاث والدراســات التــي حّكمهــا أعضــاء هيئــة التدريــس يف الكليــة خمســة أبحــاث، 
واجلــدول رقــم )10( يوضــح ذلــك:

جدول رقم )10(:

عضو الرقم
هيئة 

التدريس

اسم البحث
اسم اجمللة

البلداجلامعة
السنة

د.حسن 1
البرميل

دور الهيئة العليا لشؤون 
العشائر للمحافظات 
اجلنوبية في تعزيز 
السلم االجتماعي

مجلة جامعة القدس 
املفتوحة للدراسات

القدس 
2016/1/25فلسطنياملفتوحة

د.حسن 2
البرميل

األداء األكادميي 
في التعليم العالي 

وانعكاساته على التعليم 
املدرسي

مجلة كلية فلسطني 
األهلية اجلامعية

كلية فلسطني 
2017/1/29فلسطنياألهلية

د. عماد 3
اشتيه

رعاية املسنني بني األهل 
ودور الرعاية

مجلة جامعة القدس 
املفتوحة لالبحاث

جامعة القدس 
2017/3/15فلسطنياملفتوحة

4

د. عاطف 
العسولي

املساندة االجتماعية 
وعالقتها بالضغوط 
احلياتية لدى زوجات 

األسرى

مجلة جامعة القدس 
املفتوحة لألبحاث

جامعة القدس 
فلسطنياملفتوحة



التقـــريــر الســـنوي
ANNUAL REPORT2017

75

د. عاطف 5
العسولي

رعاية املسنني بني األهل 
ودور الرعاية

مجلة جامعة القدس 
املفتوحة لألبحاث

جامعة القدس 
2017فلسطنياملفتوحة

سابعًا: مناقشة رسائل ماجستير:

شــارك أعضــاء هيئــة التدريــس مــع زمالئهــم مــن اجلامعــات احملليــة مناقشــة رســائل املاجســتير لطلبــة 
مــن تخصصــات ذات عالقــة، واجلــدول رقــم )11( يوضــح هــذه املناقشــات:

جدول رقم )11(:

عضو هيئة الرقم
التدريس

اسم اسم الرسالة
اجلامعة

السنةالبلداسم الطالبة

1
د.حسن 
البرميل

إدارة الذات وعالقتها بالقدرة على 
اتخاذ القرارات في املؤسسات في 

محافظة اخلليل
جامعة 
القدس

2016فلسطني

2

د. عماد اشتيه
فاعلية وحدات النوع 
االجتماعي احلكومية 

من وجهة نظر املؤسسات 
النسوية

جامعة 
النجاح

شيرين 
صوافطة

فلسطني
2017

األبحــاث املنشــورة يف املجــالت احملكمــة بطريقــة املراجــع )اســم الباحــث، عنــون البحــث، اســم املجلــة، 
اإلصــدار العــدد والســنة، رقــم العــدد(:

بلــغ عــدد األبحــاث املنشــورة ألعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــة التنميــة االجتماعيــة واألســرية يف 
مجــالت علميــة محكمــة خــالل العــام الدراســي )2017/2016( ثالثــة عشــر بحثــاً وكتابــاً واحــداً، 

واجلــدول رقــم )12( يوضــح ذلــك:
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جدول رقم )12(:

اسم عضو هيئة الرقم
مكان اسم اجمللةعنوان البحثالتدريس

السنةالعددالصدور

.1

د. إياد عمأوي
أسباب ارتفاع نسب الطالق في 
فلسطني من وجهة نظر احملامني 

الشرعيني
مجلة العلوم 
182016اجلزائراالجتماعية

.2

د. إياد عمأوي
الرضا الزواجي لدى املتزوجني 

من موظفات في محافظة 
طولكرم

مجلة جيل 
العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية
222016لبنان

.3

د. إياد عمأوي
اجتاهات عينة من سكان 

محافظتي طولكرم وقلقيلية نحو 
نقوط العريس

مجلة جيل 
العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية
262016لبنان

.4

أ.نظمية حجازي
أثر األلعاب اإللكترونية على 

مستوى العنف عند األطفال من 
وجهة نظر أولياء األمور في ضوء 

بعض املتغيرات الدميغرافية

مجلة الطفولة 
مت قبول مصروالتنمية

البحث
2017

.5
أ.خليل عبد 

الرازق

)بحث مشترك(

املشكالت االجتماعية التي تواجه 
املرأة املعنفة ودور املؤسسات 

االجتماعية في مواجهتها
رابطة االدب 
احلديث فكر 

وأبداع

كلية 
البنات 
جامعة 

عني شمس

اجمللد

 121

2017

د.شادية مخلوف6.

مستوى السلوك العدواني لدى 
طلبة املرحلة األساسية في 
املدارس اخلاصة مبحافظة 

رام الله والبيرة من وجهة نظر 
املعلمني

مجلة جامعة 
القدس املفتوحة 

لألبحاث 
والدراسات 

التربوية 
والنفسية

سينشر 
في 

العدد 
  )21(

2017

.7
د.عاطف حسنى 
العسولى      

) مشترك (

األوضاع املعيشية لألسر 
الفلسطينية مبراكز اإليواء 

فى وكالة الغوث بعد العدوان 
اإلسرائيلى على غزة عام 2014م 

اجمللة العلمية 
لكلية فلسطني 

التقنية

غزة - 
فلسطني

العدد 
الرابع

2017م

.8
املشكالت الدراسية والنفسية د. مسعود حجو

واالجتماعية لدى طلبة جامعة 
القدس املفتوحة 

مجلة جامعة 
فلسطني 

غزة
2017
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.9
االلتزام الديني وعالقته بالصحة د. مسعود حجو 

النفسية لدى طلبة جامعة القدس 
املفتوحة 

مجلة جامعة 
غزة

الثالثغزة
2017

.10
استراتيجة الدفاع عن الالجئني يزن اللحام

الفلسطينني
العدد   املغربمجلة نور

األول

2017

.11
فلســطني: د. عماد اشتيه فــي  التطوعــي  العمــل 

أســباب التراجــع واليــات النهــوض
جمعيــة  مجلــة 
اخلدمــة  كليــات 

عيــة جتما ال ا

الرابعلبنان
2016

.12
املعوقات التي تواجه مديري د. تامر سهيل

املدارس اخلاصة في محافظة 
رام الله والبيرة في دمج ذوي 

االحتياجات اخلاصة

مجلة )انيغا( 
للدراسات 

العربية 
اإلسالمية

قبل 
للنشر

2017

.13
درجة ممارسة مديري مديريات د. إياد أبو بكر

الشؤون االجتماعية في فلسطني 
ملهارات العالقات اإلنسانية 
في اإلدارة من وجهة نظر 
األخصائيني االجتماعيني

مجلة جامعة 
القدس املفتوحة 

لألبحاث 
والدراسات

فلسطني
39

تشرين أول 
2016

.14
رعاية ذوي االحتياجات اخلاصةد. تامر سهيل

)كتاب(

جامعة القدس 
املفتوحة

فلسطني
2017

  



78

كلية العلوم التربوية

حملة عن الكلية وتتضمن:

1.1 ملخص حول اإلجنازات:

بلـــغ متوســـط عـــدد طلبـــة الكليـــة يف العـــام اجلامعـــي احلالـــي للتخصصـــات الفاعلـــة والتخصصـــات 
املُجمـــدة )15807( مـــن الطلبـــة، يف حـــن بلـــغ متوســـط عـــدد طلبـــة الكليـــة يف العـــام اجلامعـــي احلالـــي 
ـــى  ـــة األساســـية األول ـــة قســـم املرحل ـــد شـــكل طلب ـــة، وق ـــاً وطالب ـــة )10440( طالب للتخصصـــات الفاعل
ــة  ــكل طلبـ ــا شـ ــة للفصلـــن، بينمـ ــاً وطالبـ ــة، مبتوســـط )6237( طالبـ ــة الكليـ ــن طلبـ ــر مـ ــدد األكبـ العـ
قســـم تعليـــم التربيـــة اإلســـالمية العـــدد األقـــل مـــن طلبـــة الكليـــة ومبتوســـط )1677( طالبـــاً وطالبـــة 
ـــي 2016/2017 )5735( خريجـــاً  ـــي احلال ـــام اجلامع ـــة اخلريجـــن يف الع ـــغ عـــدد الطلب ـــن. وبل للفصل
وخريجـــة، وقـــد حـــاز قســـم املرحلـــة األساســـية األولـــى العـــدد األكبـــر مـــن اخلريجـــن بواقـــع )1882( 

خريجـــاً وخريجـــة.

وبلـــغ عـــدد أعضـــاء هيئـــة التدريـــس املتفرغـــن يف الكليـــة )128( عضـــواً، و)1083( عضـــو هيئـــة 
تدريـــس غيـــر متفـــرغ، وبذلـــك يكـــون املجمـــوع الكلـــي ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس متفرغـــن وغيـــر 

متفرغـــن )1211( عضـــواً للعـــام اجلامعـــي احلالـــي 2016/2017.

ــدت  ــا، فعقـ ــس فيهـ ــة التدريـ ــاء هيئـ ــع أعضـ ــل مـ ــل التواصـ ــى تفعيـ ــة علـ ــادة الكليـ ــت عمـ وحرصـ
اجتماعـــات عـــدة متنوعـــة افتراضيـــة ووجاهيـــة، ومتيـــز أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف إنتاجهـــم العلمـــي، 
ـــاً، عـــدا عـــن  ـــة محكمـــة )59( بحث ـــة للنشـــر يف مجـــالت علمي ـــغ عـــدد األبحـــاث املنشـــورة واملقبول إذ بل
ــرة يف  ــة واملؤثـ ــة املتنوعـ ــاطات املجتمعيـ ــدوات والنشـ ــرات والنـ ــم يف املؤمتـ ــر منهـ ــدد كبيـ ــاركة عـ مشـ

املجتمـــع.

ــات  ــي ومديريـ ــم العالـ ــة والتعليـ ــع وزارة التربيـ ــة مـ ــا الكليـ ــي نفذتهـ ــطة التـ ــتوى األنشـ ــى مسـ وعلـ
التربيـــة والتعليـــم ومؤسســـات املجتمـــع احمللـــي، فقـــد نفـــذت الكليـــة خـــالل العـــام اجلامعـــي احلالـــي 
2016/2017 )20( نشـــاطاً مـــا بـــن مؤمتـــرات ونـــدوات وورشـــات عمـــل، وعقـــدت )7( لقـــاءات تربويـــة 
ــة )5(  ــادة البحـــث العلمـــي وفـــروع اجلامعـ ــاون مـــع عمـ ــة التدريـــس، ونفـــذت بالتعـ ــاء هيئـ مـــع أعضـ
لقـــاءات اســـتهدفت املـــدارس املتعأونـــة يف التربيـــة العمليـــة. كمـــا عملـــت عمـــادة الكليـــة علـــى توثيـــق 
عالقتهـــا مـــع مؤسســـات املجتمـــع احمللـــي، إذ وقعـــت ثـــالث اتفاقيـــات تعـــأون مـــع جمعيـــة املصـــادر 
ـــر الفلســـطينية، ومـــدارس دار املعرفـــة  ـــرة شـــؤون الالجئـــن يف منظمـــة التحري ـــة املبكـــرة، ودائ للطفول

يف رام اهلل.

هـــذا وقـــد باشـــرت الكليـــة منـــذ شـــهر كانـــون الثانـــي مـــن العـــام 2016م بتنفيـــذ مشـــروع إعـــداد 
وتأهيـــل املعلمـــن للصفـــوف )4-1( علـــى مســـتوى الوطـــن، واملمـــول مـــن البنـــك الدولـــي، وبالشـــراكة 
مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم العالـــي وجامعـــات فلســـطينية وجامعـــة كانتربـــري البريطانيـــة، الـــذي ميتـــد 
ـــة مجمعـــات رئيســـة مـــن املجمعـــات  ـــى التنســـيق لثالث ـــت اجلامعـــة عل ـــة عـــام 2018م، وحصل ـــى نهاي حت
التدريبيـــة، ومـــن األنشـــطة التـــي نفذتهـــا عمـــادة الكليـــة يف هـــذا املجـــال تدريـــب الدفعـــة األولـــى 
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للمعلمـــن املتدربـــن يف املشـــروع، التـــي امتـــدت مـــن شـــهر أيلـــول 2016 وحتـــى 20/5/2017م، وبلـــغ 
عددهـــم أكثـــر مـــن )200( معلـــم ومعلمـــة يف جنـــن، وقلقيليـــة، ورام اهلل، واخلليـــل، ودورا.

ــل:  ــها مثـ ــة يف تدريسـ ــة والعمليـ ــية النظريـ ــا الدراسـ ــام مبقرراتهـ ــى االهتمـ ــة علـ ــت الكليـ وحرصـ
مشـــروع التخـــرج والتربيـــة العمليـــة علـــى متابعـــة مـــدى التـــزام أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بالتعليمـــات 
اخلاصـــة بهـــا، وجـــرى يف إطـــار املتابعـــة امليدانيـــة للطلبـــة املعلمـــن يف املـــدارس املتعأونـــة ملقـــرر التربيـــة 
العمليـــة تصويـــر )10( حصـــص دراســـية منوذجيـــة للطلبـــة املتميزيـــن، بالتنســـيق مـــع مركـــز اإلنتـــاج 

ـــي.  الفن

ومـــن جانـــب آخـــر، وبتوجيهـــات مـــن الشـــؤون األكادمييـــة، عملـــت الكليـــة علـــى تطويـــر مقـــرر »تعلـــم 
كيـــف تتعلـــم« بنمـــط التعلـــم الذاتـــي اإللكترونـــي )النســـخة الثانيـــة(، وتطويـــر مقـــرر »تاريـــخ القـــدس« 
ومقـــرر »فلســـطن والقضيـــة الفلســـطينية« بشـــكل شـــبه إلكترونـــي. كمـــا عملـــت الكليـــة مـــع فضائيـــة 
القـــدس التعليميـــة ومركـــز التعليـــم املفتـــوح )OLC( علـــى تصويـــر ثالثـــة مقـــررات دراســـية وهـــي: تاريـــخ 
ـــذ  ـــد التنفي ـــة مقـــررات قي ـــوي، ويوجـــد ثالث ـــاج الترب ـــة الفلســـطينية، واملنه القـــدس، وفلســـطن والقضي
ـــات املعاصـــرة. ـــي والتحدي ـــى الفقـــه اإلســـالمي، والوطـــن العرب ـــة فلســـطن، ومدخـــل إل وهـــي: جغرافي

ــتير  ــروع ماجسـ ــدمي مشـ ــى تقـ ــت علـ ــة، إذ عملـ ــاريع اخلارجيـ ــرة باملشـ ــة كبيـ ــة أهميـ ــي الكليـ وتولـ
ــموس +(،  ــاريع )إراسـ ــى مشـ ــدم إلـ ــة وقـ ــة وعربيـ ــات أجنبيـ ــع جامعـ ــترك مـ ــم املشـ ــا التعليـ تكنولوجيـ

ــودة. ــر اجلـ ــدوق تطويـ ــة صنـ ــى منحـ ــاعد إلـ ــم املسـ ــروع املعلـ وتقـــدمي مشـ

ـــدة تلبـــي ســـوق العمـــل، فقـــد قدمـــت عمـــادة  ـــة بفتـــح تخصصـــات جدي وانطالقـــاً مـــن اهتمـــام الكلي
الكليـــة بشـــهر كانـــون الثانـــي 2017م طلبـــات لتخصصـــات جديـــدة، وهـــي: )مصـــادر التعلـــم وتكنولوجيـــا 
ـــى مســـتوى درجـــة  ـــوي( عل ـــوس، و)التخطيـــط واإلشـــراف الترب ـــى مســـتوى درجـــة البكالوري ـــم( عل التعلي

ـــي. ـــم العال ـــة ملؤسســـات التعلي ـــة لالعتمـــاد واجلـــودة والنوعي ـــة الوطني املاجســـتير، للهيئ

ــاد النفســـي  ــتير اإلرشـ ــا علـــى متابعـــة برنامـــج ماجسـ ــة الدراســـات العليـ ــة مـــع كليـ وتعمـــل الكليـ
ــة يف رام  ــاً وطالبـ ــي )44( طالبـ ــي احلالـ ــام اجلامعـ ــور يف العـ ــج املذكـ ــق يف البرنامـ ــوي، والتحـ والتربـ
ـــة  ـــا جلن ـــي أجرته ـــالت الت ـــم للمقاب ـــر محـــددة، وخضوعه ـــم يف ضـــوء معايي ـــد مت قبوله ـــزة، وق اهلل وغ
البرنامـــج املذكـــور. وتعمـــل عمـــادة الكليـــة حاليـــاً بالتعـــاون مـــع دائـــرة شـــؤون الالجئـــن يف منظمـــة 
التحريـــر الفلســـطينية للتحضيـــر ملؤمتـــر »الالجئـــون الفلســـطينيون يف املخيمـــات: الواقـــع والتحديـــات«، 

الـــذي مـــن املقـــرر عقـــده يف 25/9/2017م يف رام اهلل.

ــر  ــل مديـ ــد حصـ ــة، فقـ ــة الكليـ ــس وطلبـ ــة التدريـ ــاء هيئـ ــزة ألعضـ ــز املتميـ ــد اجلوائـ ــى صعيـ وعلـ
فـــرع نابلـــس أ. د. يوســـف ذيـــاب عـــواد، علـــى لقـــب شـــخصية العـــام 2016م، مـــن ســـيدة األرض« 
العامليـــة، بتاريـــخ 16/12/2016م. وحصلـــت الطالبـــة سلســـبيل ربحـــي دار موســـى علـــى املرتبـــة الثانيـــة 
ـــة جنـــوب الـــوادي  ـــات العربيـــة يف جامع يف امللتقـــى اإلبداعـــي الطالبـــي الثامـــن عشـــر الحتـــاد اجلامع
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة، يف تشـــرين الثانـــي 2016م. فضـــاًل عـــن فـــوز )14( مشـــروع تخـــرج يف ملتقـــى 

اإلبـــداع الطالبـــي الثانـــي الـــذي عقدتـــه القـــدس املفتوحـــة يف 20/12/ 2016م يف رام اهلل.
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وتسعى الكلية يف خطتها املستقبلية إلى:. 1

اســـتحداث تخصصـــات جديـــدة تراعـــي متطلبـــات ســـوق العمـــل وتنســـجم مـــع التطـــورات التـــي . 2
يشـــهدها القـــرن احلالـــي، مثـــل: مصـــادر التعلـــم وتكنولوجيـــا التعليـــم، أمـــا علـــى مســـتوى درجـــة 

ـــة اخلاصـــة«. ـــوي«، و«التربي املاجســـتير فستســـتحدث »التخطيـــط واإلشـــراف الترب

تفعيـــل الشـــراكة مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم العالـــي ومؤسســـات املجتمـــع احمللـــي مـــن خـــالل . 3
تنفيـــذ املؤمتـــرات املتخصصـــة والنـــدوات وورشـــات العمـــل ومنهـــا: مؤمتـــر بعنـــوان: الالجئـــون 
الفلســـطينيون يف املخيمـــات الواقـــع والتحديـــات: األوضـــاع التربويـــة والسياســـية والقانونيـــة 
ــن  ــؤون الالجئـ ــرة شـ ــع دائـ ــراكة مـ ــة بالشـ ــتنفذه الكليـ ــذي سـ ــة، الـ ــة واالقتصاديـ واالجتماعيـ
ــة  ــة متخصصـ ــدوات تربويـ ــات ونـ ــول 2017م، وورشـ ــطينية يف أيلـ ــر الفلسـ ــة التحريـ يف منظمـ
مـــع مديريـــات التربيـــة والتعليـــم يف مختلـــف احملافظـــات خـــالل العـــام اجلامعـــي املقبـــل، 
متصلـــة بالتربيـــة العمليـــة واســـتراتيجيات التعليـــم والتعلـــم املعاصـــرة. ودراســـة إمكانيـــة تنظيـــم 
مؤمتـــر تربـــوي متخصـــص حـــول البحـــث العلمـــي ومتطلبـــات تفعيلـــه، يف العـــام اجلامعـــي 

)2017/2018م(.

تطوير بعض كتب املقررات الدراسية ومنها: مقارنة أديان.. 4

تصويـــر حلقـــات متلفـــزة لعـــدد مـــن مقـــررات الكليـــة مـــن خـــالل فضائيـــة اجلامعـــة )القـــدس 
التعليميـــة(، ومركـــز التعليـــم املفتـــوح، مثـــل: القيـــاس والتقـــومي يف التعلـــم والتعليـــم، والتربيـــة العمليـــة 

.)2(

ــتير(،  ــوم، ماجسـ ــوس، دبلـ ــة )بكالوريـ ــا الكليـ ــي متنحهـ ــهادات التـ ــداف، والشـ 1.2  األهـ
ــر: ــنة التقريـ ــن لسـ ــدد اخلريجـ ــدة، وعـ ــج املعتمـ ــدث البرامـ أحـ

أنشـــئت كليـــة العلـــوم التربويـــة منـــذ تأســـيس اجلامعـــة، ومتنـــح درجـــة البكالوريـــوس يف ثالثـــة تخصصات، 
ـــاً  ـــن أكادميي ـــن واملرشـــدين واملختصـــن املؤهل ـــات، وتخـــرج املعلمـــن والتربوي ـــة دبلوم ـــح ثالث ـــا متن كم
ـــى التفكيـــر بعيـــداً عـــن  ـــا، والقادريـــن عل ـــاً، امللمـــن بأحـــدث اســـتراتيجيات التعليـــم والتكنولوجي وتربوي
ـــة  ـــاج املعرف ـــة املشـــكالت وإنت ـــة يف إطـــار مدرســـة املجتمـــع ومواجه ـــادة املواقـــف التعليمي ـــة وقي النمطي

عـــن طريـــق البحـــث العلمـــي.

وانطالقـــاً مـــن مفهـــوم التعليـــم املفتـــوح، فـــإن كليـــة العلـــوم التربويـــة تتيـــح فرصـــة الدراســـة يف املجـــاالت 
التعليميـــة لـــكل الراغبـــن مـــن أبنـــاء فلســـطن، بغـــض النظـــر عـــن أعمارهـــم وأماكـــن وجودهـــم ومواقـــع 
أعمالهـــم، عـــن طريـــق تقـــدمي مـــا يســـتجد يف مجـــال علـــوم التربويـــة وإعـــداد املعلمـــن علـــى شـــكل 
مقـــررات دراســـية لضمـــان اســـتمرارية رفـــع أدائهـــم كمربـــن، ومواكبـــة التطـــورات املعاصـــرة يف مياديـــن 

ـــم. ـــة والتعلي التربي
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1.3 الدرجات التي متنحها كلية العلوم التربوية: 

ــة  ــي: املرحلـ ــات هـ ــة تخصصـ ــة البكالوريـــوس ثالثـ ــتوى درجـ ــى مسـ ــة علـ ــوم التربويـ ــة العلـ ــح كليـ متنـ
األساســـية األولـــى »معلـــم صـــف«، وتعليـــم التربيـــة اإلســـالمية، وتعليـــم االجتماعيـــات. إضافـــة إلـــى 
فرعـــي تربيـــة »أســـاليب تدريـــس«، وثالثـــة دبلومـــات تأهيـــل تربـــوي هـــي: دبلـــوم التأهيـــل التربـــوي، 
ودبلـــوم التأهيـــل التربـــوي يف مجـــال اإلرشـــاد التربـــوي والنفســـي، ودبلـــوم التأهيـــل التربـــوي يف مجـــال 

التربيـــة اخلاصـــة.

ـــة الفلســـطينية،  ـــة والتعليمي ـــة، واالحتياجـــات التربوي ـــة مـــن فلســـفة اجلامع ـــق أهـــداف هـــذه الكلي وتنبث
ـــة مـــن التربويـــن واملعلمـــن واملرشـــدين يف مجـــاالت  وأبرزهـــا رفـــد املجتمـــع بالطاقـــات البشـــرية املؤهل

ـــرة. ـــة املغاي ـــة والتقني ـــة واملهني ـــة للتطـــورات التربوي ـــة والنفســـية واإلرشـــادية املواكب ـــوم التربوي العل

1.4  أعداد الطلبة:

بلـــغ عـــدد طلبـــة الكليـــة يف الفصـــل األول )1161( مـــن العـــام اجلامعـــي 2016/2017 )16596( طالبـــاً 
وطالبـــة، مبـــن فيهـــم طلبـــة دبلـــوم التأهيـــل التربـــوي، منهـــم )10925( طالبـــاً وطالبـــة يف تخصصـــات 
الكليـــة الفاعلـــة وهـــي: املرحلـــة األساســـية األولـــى، وتعليـــم التربيـــة اإلســـالمية، وتعليـــم االجتماعيـــات، 
و)5671( طالبـــاً وطالبـــة يف تخصصـــات الكليـــة املُجمـــدة التـــي نُقلـــت إلـــى كليتـــي اآلداب والتكنولوجيـــا 
ــاً وطالبـــة، مبـــن  ــو )15018( طالبـ ــة، وبلـــغ عددهـــم يف الفصـــل الثانـــي )1162( نحـ والعلـــوم التطبيقيـ
فيهـــم طلبـــة دبلـــوم التأهيـــل التربـــوي، منهـــم )9954( طالبـــاً وطالبـــة يف تخصصـــات الكليـــة الفاعلـــة 
وهـــي: املرحلـــة األساســـية األولـــى، وتعليـــم التربيـــة اإلســـالمية، وتعليـــم االجتماعيـــات، و)5064( طالبـــاً 

ـــة املُجمـــدة. ـــة يف تخصصـــات الكلي وطالب

وبلـــغ متوســـط عـــدد طلبـــة الكليـــة يف العـــام اجلامعـــي احلالـــي للتخصصـــات الفاعلـــة والتخصصـــات 
املُجمـــدة )15807( طالبـــاً وطالبـــة، مقابـــل )19705( للعـــام اجلامعـــي املنصـــرم، وبتراجـــع يف أعـــداد 

الطلبـــة عـــن العـــام املنصـــرم بواقـــع )3898( طالبـــاً وطالبـــة. 

يف حـــن بلـــغ متوســـط عـــدد طلبـــة الكليـــة يف العـــام اجلامعـــي احلالـــي للتخصصـــات الفاعلـــة )10440( 
ــام اجلامعـــي املنصـــرم 2015/2016، وبتراجـــع  ــًة للعـ ــاً وطالبـ ــة، مقابـــل )12230( طالبـ ــاً وطالبـ طالبـ
يف أعـــداد الطلبـــة عـــن العـــام املاضـــي بواقـــع )1790( طالبـــاً وطالبـــة مـــن أعـــداد الطلبـــة. ويعـــود هـــذا 
التراجـــع إلـــى نقـــل أربعـــة تخصصـــات مـــن كليـــة العلـــوم التربويـــة إلـــى كليتـــي اآلداب والتكنولوجيـــا 
والعلـــوم التطبيقيـــة، وللتراجـــع العـــام يف أعـــداد الطلبـــة املســـجلن، وكثـــرة أعـــداد اخلريجـــن، وانحســـار 

ـــة. ـــة يف مجـــال التربي ـــى وظيف فـــرص احلصـــول عل

وقـــد شـــكل طلبـــة قســـم املرحلـــة األساســـية األولـــى العـــدد األكبـــر مـــن طلبـــة الكليـــة، مبتوســـط )6237( 
طالبـــاً وطالبـــة للفصلـــن، بينمـــا شـــكل طلبـــة قســـم تعليـــم التربيـــة اإلســـالمية العـــدد األقـــل مـــن طلبـــة 

الكليـــة مبتوســـط )1677( طالبـــاً وطالبـــة للفصلـــن، كمـــا يظهـــر يف اجلـــدول )1(:
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اجلدول )1(: أعداد ونسب طلبة الكلية حسب التخصص

الفصل القسم
األول

الفصل 
الثاني

النسبةاملتوسط

أوالً: تخصصات الكلية الفاعلة:
%64795995623739.5املرحلة األساسية األولى
%17091645167710.6تعليم التربية اإلسالمية

%20741783192912.2تعليم االجتماعيات
%5714845283.3دبلوم التأهيل التربوي

%9247700.4غير متخصص
ثانياً: تخصصات الكلية املُجمدة:
%16981638166810.6اللغة العربية وأساليب تدريسها

%23762005219113.9اللغة اإلجنليزية وأساليب تدريسها
%1308117212407.8الرياضيات وأساليب تدريسها

%2892492691.7تعليم العلوم
%165961501815807100املجموع

1.5 أعداد الخريجين:

بلـــغ عـــدد الطلبـــة اخلريجـــن يف العـــام اجلامعـــي 2016/2017 )5735( خريجـــاً وخريجـــة، وقـــد حـــاز 
قســـم املرحلـــة األساســـية األولـــى العـــدد األكبـــر مـــن اخلريجـــن بواقـــع )1882( خريجـــاً وخريجـــة، يليـــه 
ـــع )825( خريجـــاً وخريجـــة، واجلـــدول )2( يوضـــح  ـــة وأســـاليب تدريســـها بواق ـــة اإلجنليزي قســـم اللغ

ذلـــك:  

اجلدول )2(: أعداد الطلبة اخلريجن يف كلية العلوم التربوية للعام اجلامعي 2016/2017

القسم
الفصل األول 

1161
الفصل 

الثاني 1162
الصيفي األول 
والثاني  1163، 

1164
املجموع

49710942911882املرحلة األساسية األولى 
16232954545تعليم التربية اإلسالمية

23141895744تعليم االجتماعيات
428010132تعليم العلوم )ُمجمد(

12429384501الرياضيات وأساليب تدريسها )ُمجمد(
21237762651اللغة العربية وأساليب تدريسها )ُمجمد(
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القسم
الفصل األول 

1161
الفصل 

الثاني 1162
الصيفي األول 
والثاني  1163، 

1164
املجموع

اللغة اإلجنليزية وأساليب تدريسها 
219474132825)ُمجمد(

21919442455دبلوم التأهيل التربوي
170632597705735املجموع

ومبقارنـــة عـــدد خريجـــي الكليـــة للعـــام احلالـــي بعددهـــم يف العـــام اجلامعـــي املنصـــرم، يالحـــظ بـــأن 
عددهـــم بلـــغ )4743( خريجـــاً وخريجـــة، وبزيـــادة مقدارهـــا )992( خريجـــاً وخريجـــة عـــن العـــام 

ــرم.  ــي املنصـ اجلامعـ

2. الخطط المستقبلية:
تسعى الكلية يف خطتها املستقبلية إلى:

اســـتحداث تخصصـــات جديـــدة تراعـــي متطلبـــات ســـوق العمـــل وتنســـجم مـــع التطـــورات التـــي . 1
يشـــهدها القـــرن احلالـــي، مثـــل: مصـــادر التعلـــم وتكنولوجيـــا التعليـــم، وعلـــى مســـتوى درجـــة 

ــة. ــة اخلاصـ ــوي، والتربيـ ــراف التربـ ــط واإلشـ ــتير: التخطيـ املاجسـ

ــالل . 2 ــن خـ ــي مـ ــع احمللـ ــات املجتمـ ــي ومؤسسـ ــم العالـ ــة والتعليـ ــع وزارة التربيـ ــراكة مـ ــل الشـ تفعيـ
ــون  ــوان: الالجئـ ــر بعنـ ــا: مؤمتـ ــل ومنهـ ــات العمـ ــدوات وورشـ ــة والنـ ــرات املتخصصـ ــذ املؤمتـ تنفيـ
الفلســـطينيون يف املخيمـــات الواقـــع والتحديـــات »األوضـــاع التربويـــة والسياســـية والقانونيـــة 
واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة«. الـــذي ســـتنفذه الكليـــة بالشـــراكة مـــع دائـــرة شـــؤون الالجئـــن يف 
منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية يف أيلـــول 2017م، وورشـــات ونـــدوات تربويـــة متخصصـــة مـــع 
مديريـــات التربيـــة والتعليـــم يف مختلـــف احملافظـــات خـــالل العـــام اجلامعـــي القـــادم متصلـــة 
بالتربيـــة العمليـــة واســـتراتيجيات التعليـــم والتعلـــم املعاصـــرة. ودراســـة إمكانيـــة تنظيـــم مؤمتـــر 
تربـــوي متخصـــص حـــول البحـــث العلمـــي ومتطلبـــات تفعيلـــه، يف العـــام اجلامعـــي )2017/2018م(.

تطوير بعض كتب املقررات الدراسية ومنها: مقارنة األديان.. 3

ــدس . 4 ــة )القـ ــة اجلامعـ ــالل فضائيـ ــن خـ ــة مـ ــررات الكليـ ــن مقـ ــدد مـ ــزة لعـ ــات متلفـ ــر حلقـ تصويـ
التعليميـــة(، ومركـــز التعليـــم املفتـــوح مثـــل: القيـــاس والتقـــومي يف التعلـــم والتعليـــم، والتربيـــة العمليـــة 

.)2(
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3. أعداد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين وغير المتفرغين:

بلـــغ عـــدد أعضـــاء هيئـــة التدريـــس املتفرغـــن يف الكليـــة )128( عضـــواً، منهـــم )18( يف قســـم تعليـــم 
التربيـــة اإلســـالمية، و)30( عضـــواً يف »تعليـــم االجتماعيـــات«، واملرحلـــة األساســـية األولـــى )80( 
ــي  ــام اجلامعـ ــواً يف العـ ــن )1083( عضـ ــر املتفرغـ ــس غيـ ــة التدريـ ــاء هيئـ ــدد أعضـ ــغ عـ ــواً. وبلـ عضـ
احلالـــي، وبذلـــك يكـــون املجمـــوع الكلـــي ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس متفرغـــن وغيـــر متفرغـــن )1211( 

ــواً، واجلـــدول )3( يوضـــح ذلـــك: عضـ

اجلدول )3(: أعداد أعضاء هيئة التدريس املتفرغن وغير املتفرغن ورتبهم األكادميية

أعضاء هيئة التدريس / الرتبة 
األكادميية

العدد
املجموعمدرسمحاضرأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

233148179128املتفرغن
2022251157751083غير املتفرغن

4353299327841211املجموع

 
4. إضاءات، وتشمل: 

1.4 أهـــم اإلجنـــازات، عـــدد اخلريجـــن موزعـــن علـــى التخصصـــات آلخـــر ســـنة، االعتمـــادات الدوليـــة، 
اجلوائـــز التـــي حصلـــت عليهـــا الكليـــة.

1.1.4 عدد اخلريجن:

ــاً  ــو ( 5735 )خريجـ ــي )2016/2017( نحـ ــي احلالـ ــام اجلامعـ ــن يف العـ ــة اخلريجـ ــدد الطلبـ ــغ عـ بلـ
ـــع )1882(  ـــر مـــن اخلريجـــن بواق ـــدد األكب ـــى الع ـــة األساســـية األول ـــد حـــاز قســـم املرحل وخريجـــة، وق
خريجـــاً وخريجـــة، أمـــا قســـم تعليـــم العلـــوم )ُمجمـــد( فقـــد حـــاز أقـــل عـــدد مـــن اخلريجـــن الـــذي بلـــغ 
)132( خريجـــاً وخريجـــة، ومبقارنـــة عـــدد خريجـــي الكليـــة للعـــام احلالـــي بعددهـــم يف العـــام اجلامعـــي 
املنصـــرم، ياُلحـــظ بـــأن عددهـــم بلـــغ )4743( خريجـــاً وخريجـــة، وبزيـــادة مقدارهـــا )992( خريجـــاً 

ـــي املنصـــرم. ـــام اجلامع وخريجـــة عـــن الع
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2.1.4 املشاريع:

أوالً: املشاريع التي تنفذها الكلية:

مشروع حتسن إعداد وتأهيل املعلمن للصفوف )4-1( على مستوى الوطن: -1

ــى  ــة األولـ ــب الدفعـ ــل بتدريـ ــب املتصـ ــطة والتدريـ ــة، األنشـ ــة يف اجلامعـ ــوم التربويـ ــة العلـ ــذت كليـ نفـ
للمعلمـــن املتدربـــن يف مشـــروع حتســـن إعـــداد وتأهيـــل املعلمـــن )4-1(، املمـــول مـــن البنـــك الدولـــي، 
الـــذي ينفـــذ بالشـــراكة مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم العالـــي وجامعـــات فلســـطينية وجامعـــة )كانتربـــري( 
ـــن  ـــى م ـــة األول ـــة للدفع ـــه الكلي ـــذي نفذت ـــب ال ـــي موجـــز ألهـــم األنشـــطة والتدري ـــا يل ـــة، وفيم البريطاني

ـــن: املعلمـــن املتدرب

أ- إعداد املواد التدريبية:

ـــب  ـــق التدري ـــة، ومراجعتهـــا مجموعـــة مـــن أعضـــاء فري ـــر املجمعـــات التدريبي شـــارك يف ورشـــات تطوي
ـــة واملشـــاركن مـــن اجلامعـــة يف تطويرهـــا. ـــة، واجلـــدول )4( يوضـــح املجمعـــات التدريبي يف اجلامع

اجلدول )4(: مشاركة فريق اجلامعة يف تطوير املجمعات التدريبية للمشروع

املجمعات 
التدريبية

املجمع 
املدخلي

اللغة 
العربية

لغة 
إجنليزية

التربية علومرياضيات
اخلاصة

املجمع 
التكاملي

عضو هيئة 
التدريس 
املشارك 
يف تطوير 
املجمعات

أ. محمد أبو 
معيلق

د. نهى 
عفونة

د. خالد 
دويكات،

د. ماجدة 
الدجاني

د. نبيل 
املغربي 

أ.د. عادل 
ريان.

أ. كايد 
صبرة

د. فخري 
دويكات

د. رندة 
النجدي، 
أ. محمد 
أبو معيلق

ب- التنسيق للمجمعات التدريبية: 

تولـــت اجلامعـــة التنســـيق لثالثـــة مجمعـــات تدريبيـــة هـــي: مجمـــع اللغـــة العربيـــة ومنســـقه د. نهـــى 
عفونـــة، ومجمـــع اللغـــة اإلجنليزيـــة ومنســـقه د. خالـــد دويـــكات، واملجمـــع املدخلـــي ومنســـقه أ. محمـــد 

ـــق. ـــو معيل أب

ج- تأهيل فريق التدريب:

عقـــد ورشـــات تدريبيـــة متخصصـــة للمشـــاركن يف تدريـــب املجمعـــات املختلفـــة، حيـــث قـــام . 1
ــي املدربـــن حســـب التخصـــص،  ــات بإطـــالع باقـ ــداد املجمعـ ــاركن يف إعـ ــق املشـ ــاء الفريـ أعضـ

علـــى أهـــم االســـتراتيجيات املســـتخدمة يف كل لقـــاء.
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ــة التـــي عقـــدت يف الفتـــرة مـــن تشـــرين الثانـــي . 2 ــة مـــن الورشـــات التدريبيـ ــاركة يف مجموعـ املشـ
ــة  ــراء مـــن جامعـ ــق اخلبـ ــع فريـ ــاون مـ ــي، بالتعـ ــد الوطنـ ــباط 2017م، يف املعهـ 2016م وحتـــى شـ

كانتربـــري، وشـــارك فيهـــا اجلانـــب األكبـــر مـــن املدربـــن.

ــة، . 3 ــري البريطانيـ ــة كانتربـ ــية جلامعـ ــارة الدراسـ ــة يف الزيـ ــن اجلامعـ ــن مـ ــة مدربـ ــاركة ثالثـ مشـ
ـــن  ـــات م ـــر املجمع ـــرق تطوي ـــع ف ـــل م ـــارة العم ـــي 2017م، وشـــملت الزي خـــالل شـــهر تشـــرين  الثان
خبـــراء يف اجلامعـــة، كمـــا شـــملت زيـــارات للمـــدارس واجلامعـــات لالطـــالع علـــى أحـــدث آليـــات 

التدريـــب والتعلـــم ملعلمـــي املرحلـــة األساســـية األولـــى.

د- تنفيذ اللقاءات التدريبية وحلقات التعلم:

ـــر قاعـــات  ـــم املســـتمر يف اجلامعـــة علـــى حتضي ـــى التنســـيق مـــع مركـــز التعلي ـــة عل ـــت عمـــادة الكلي عمل
ــا التدريـــب، وهـــي: رام اهلل، وجنـــن، وقلقيليـــة،  التدريـــب ومســـتلزماتها يف الفـــروع التـــي عقـــد فيهـ
وطولكـــرم، ونابلـــس، ورام اهلل والبيـــرة، واخلليـــل، ودورا، وشـــارك فريـــق التدريـــب يف تدريـــب ســـبع 
مجموعـــات تدريبيـــة مـــع جامعـــات: النجـــاح الوطنيـــة، والقـــدس، واخلليـــل، وخمســـة مجموعـــات بشـــكل 
كامـــل للقـــدس املفتوحـــة، ومجموعتـــن بالشـــراكة مـــع جامعتـــي القـــدس واخلليـــل، ملـــا يزيـــد عـــن )200( 

ـــي*: ـــع التال ـــاً للتوزي ـــدرب يف املجموعـــات كافـــة وفق مت

ــات الفصـــل  ــا إلحصائيـ ــات والفـــروع )وفقـ ــع املعلمـــن املتدربـــن حســـب املجموعـ اجلـــدول )5( توزيـ
األول(

عدد املتدربناملجموعةالفروع#
31معلم صفرام اهلل1

35معلم صف
17لغة إجنليزية

25معلم صفاخلليل2
34معلم صفدورا3
16معلم صفجنن4

34لغة إجنليزية
20معلم صفقلقيلية5

212املجموع
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ـــع  ـــة، بواق ـــد عـــن )1000( ســـاعة تدريبي ـــا يزي ـــوا م ـــاً قدم ـــب )22( مدرب ـــدمي التدري ـــا شـــارك يف تق كم
ـــي: ـــع اآلت ـــاً للتوزي )6( ســـاعات أســـبوعياً وفق

مجموعات معلم الصف:

اجلدول )6( توزيع مجموعات معلم الصف »مختلط« وفقاً ملناطق التدريب واملجمعات التدريبية

التربية العلومالرياضياتاللغة العربيةاملجمع املدخليالفرع
اخلاصة

املجمع 
التكاملي

أ. محمد أبو رام اهلل
معيلق

د.رندة د.نهى عفونة
النجدي

جامعة القدس

أ.عبد املنعم د. سعاد العبداخلليل
قباجة

أ.د.عادل 
ريان

أ.د. 
محمد 
شاهن

د.نبيل 
املغربي

أ.د.عادل 
ريان

أ.عبد املنعم د. نبيل املغربيدورا
قباجة

د.نبيل 
املغربي

جامعة اخلليل

أ.محمود د. سائد ربايعةجنن
ربايعة

أ.رياض 
زيدان

د.بشير 
خنفر

د.فخري 
دويكات

د.سائد 
ربايعة

د.حسن أبو د. سليمان كايدقلقيلية
الرب

د.وليد أ.نزيه عودة
العارضة

د.سليمان 
كايد

د.سليمان 
كايد

مجموعات معلم اللغة اإلجنليزية:

اجلدول )7( توزيع مجموعات معلم اللغة اإلجنليزية وفقاً ملناطق التدريب واملجمعات التدريبية

املجمع الفرع
املدخلي

English 1English 2English3 التربية
اخلاصة

املجمع 
التكاملي

د.ماجدة رام اهلل
الدجاني

د.ماجدة 
الدجاني

أ.هشام أبو 
قطيش

د.ماجدة 
الدجاني

د.تامر 
سهيل

أ.محمد 
أبو معيلق

د.رندة 
النجدي

د.خالد جنن
دويكات

د.خالد د.منذر الزيودد.خالد دويكات
دويكات

د.فخري 
دويكات

د.منذر 
الزيود

ـــه )ماعـــدا الرياضيـــات  ـــم يف إحـــدى املـــدارس املوجـــودة يف منطقت ونفـــذ كل مـــدرب ثـــالث حلقـــات تعل
ـــام اخلميـــس. ـــم، عقـــدت يف أي 5 حلقـــات(، بواقـــع ثـــالث ســـاعات لـــكل حلقـــة تعل
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ثانيًا: المشاريع الُمقدمة من الكلية:
تولـــي الكليـــة املشـــاريع املتخصصـــة أهميـــة كبيـــرة، إذ قدمـــت مشـــروع ماجســـتير تكنولوجيـــا التعليـــم 
املشـــترك مـــع جامعـــات أجنبيـــة وعربيـــة، وكان ضمـــن مشـــاريع )إراســـموس +(، وتقـــدمي مشـــروع املعلـــم 
ـــم واملســـتمر وخدمـــة  ـــز التعلي ـــاون مـــع مرك ـــك بالتع ـــر اجلـــودة، وذل ـــدوق تطوي ـــى منحـــة صن املســـاعد إل

املجتمـــع.

3.1.4 تقدمي طلبات اعتماد لتخصصات جديدة:

انطالقـــاً مـــن اهتمـــام الكليـــة بفتـــح تخصصـــات جديـــدة تلبـــي ســـوق العمـــل، فقـــد قدمـــت عمـــادة الكليـــة 
بشـــهر كانـــون الثانـــي 2017م طلبـــات اعتمـــاد للهيئـــة الوطنيـــة لالعتمـــاد واجلـــودة والنوعيـــة ملؤسســـات 
التعليـــم العالـــي، لتخصصـــات جديـــدة منهـــا:  »مصـــادر التعلـــم وتكنولوجيـــا التعليـــم« علـــى مســـتوى 

ـــى مســـتوى درجـــة املاجســـتير. ـــوي« عل ـــوس، و«التخطيـــط واإلشـــراف الترب درجـــة البكالوري

4.1.4 توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم:

اتفاقيـــة تعـــأون مشـــترك خاصـــة مبصـــادر التعلـــم وتصميـــم التعليـــم: وقـــع رئيـــس جامعـــة القـــدس . 1
ـــل  ـــة املبكـــرة يف رام اهلل أ. نبي ـــة املصـــادر للطفول ـــر عـــام جمعي املفتوحـــة أ. د. يونـــس عمـــرو ومدي
صـــب لـــن، يـــوم اإلثنـــن 9/1/2017م، اتفاقيـــة تعـــأون مشـــترك خاصـــة مبصـــادر التعلـــم وتصميـــم 
التعليـــم، وتهـــدف هـــذه االتفاقيـــة إلـــى تطويـــر كـــوادر يف مجـــال مصـــادر التعلـــم وتصميـــم التعليـــم، 
لكونهـــا حاجـــة ماســـة لدعـــم الكـــوادر العاملـــة يف املؤسســـات التعليميـــة )حضانـــات، وريـــاض 
ــإدارة التعليـــم،  ــة بـ األطفـــال، واملـــدارس، والكليـــات، واجلامعـــات( واملؤسســـات واجلهـــات املتعلقـ
مـــن خـــالل عالقـــة تعـــأون مشـــترك يف »تخصـــص مصـــادر التعلـــم وتكنولوجيـــا التعليـــم« ضمـــن 

كليـــة العلـــوم التربويـــة يف جامعـــة القـــدس املفتوحـــة.
اتفاقيـــة تعـــأون مشـــترك خاصـــة بنشـــر الوعـــي بحقـــوق الالجئـــن الفلســـطينين: وقـــع رئيـــس جامعـــة . 2

القـــدس املفتوحـــة أ. د. يونـــس عمـــرو وعضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة يف منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، 
ـــة  ـــق  28/03 /2017م، اتفاقي ـــاء املواف ـــوم الثالث ـــا األغـــا، ي ـــن د. زكري ـــرة شـــؤون الالجئ ـــس دائ رئي
تعـــأون تهـــدف إلـــى نشـــر الوعـــي بحقـــوق الالجئـــن الفلســـطينين، مـــن خـــالل التشـــارك يف إعـــداد 

األبحـــاث العلميـــة واألنشـــطة املتخصصـــة يف القضايـــا املرتبطـــة بهـــم.
مذكـــرة تعـــأون خاصـــة مبقتـــرح مشـــروع قـــدم لصنـــدوق تطويـــر اجلـــودة بعنـــوان »املعلـــم املســـاعد«: . 3

ــة  ــدارس دار املعرفـ ــام مـ ــر عـ ــرو ومديـ ــس عمـ ــة أ. د. يونـ ــدس املفتوحـ ــة القـ ــس جامعـ ــع رئيـ وقـ
يف رام اهلل أ. ســـميح أبـــو ارميلـــة، بتاريـــخ 11/2/2017م، مذكـــرة تعـــأون مشـــترك، تهـــدف إلـــى  
ـــح مســـار  ـــم املســـاعد، وفت ـــي نظـــام املعل ـــر منـــوذج لتبن ـــاون املشـــترك وتطوي ـــاء الشـــراكات والتع بن
ـــرة مـــن اخلريجـــن، ومـــن أجـــل الوصـــول  للتوظيـــف يف املـــدارس األساســـية يســـتوعب أعـــداداً كبي
ـــة  ـــة حاجـــات ســـوق العمـــل، مـــن خـــالل عالق ـــى تلبي ـــادرة عل ـــزة ق ـــة متمي ـــى خريجـــن ذوي نوعي إل

تعـــأون مشـــترك ضمـــن كليـــة العلـــوم التربويـــة يف اجلامعـــة ومـــدارس دار املعرفـــة.
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5.1.4 سلسلة ورشات العمل التربوية املتخصصة: 

1.5.1.4 ورشات العمل التربوية التي عقدتها عمادة الكلية:

1. تكرمي املدارس املتعأونة يف اإلشراف على طلبة التربية العملية:

ــاءات  ــة )5( لقـ ــروع اجلامعـ ــي وفـ ــث العلمـ ــادة البحـ ــع عمـ ــاون مـ ــة بالتعـ ــوم التربويـ ــة العلـ ــذت كليـ نفـ
اســـتهدفت املـــدارس املتعأونـــة يف التربيـــة العمليـــة، وكرمـــت فيهـــا املـــدارس علـــى جهودهـــم يف 
ــورات  ــدارات ومنشـ ــن إصـ ــة مـ ــدمي مجموعـ ــالل تقـ ــن خـ ــة مـ ــة العمليـ ــة التربيـ ــى طلبـ ــراف علـ اإلشـ

اجلامعـــة وشـــهادات تقديـــر، وفيمـــا يلـــي اللقـــاءات التـــي عقـــدت يف فـــروع اجلامعـــة:  

مكان االنعقادتاريخ عقد اللقاء#مكان االنعقادتاريخ عقد اللقاء#
فرع بيت حلم18/2/2017م2.فرع أريحا21/12/2016م1.
فرع طولكرم22/2/2017م4.فرع سلفيت21/2/2017م3.
مديرية التربية والتعليم/ بيت حلم28/2/2017م5.

2. ورشات عمل متصلة بدعم مقررات التربية العملية:

ورشة عمل بعنوان )نحو تكاملية فاعلة يف العمل التربوي(

   عقـــدت كليـــة العلـــوم التربويـــة وفـــرع دورا، وباملشـــاركة مـــع مديريـــة التربيـــة والتعليـــم/ جنـــوب اخلليـــل، 
ـــوم الســـبت املوافـــق  ـــوي (، وذلـــك ي ـــة يف العمـــل الترب ـــة فاعل ـــوان )نحـــو تكاملي ـــة بعن ورشـــة عمـــل تربوي
8/3/2017م يف فـــرع دورا، وبحضـــور مديـــر الفـــرع الدكتـــور جمـــال بحيـــص، وعميـــد كليـــة العلـــوم 
ـــة  ـــل، ومنســـق التربي ـــو هلي ـــوب األســـتاذ فـــوزي أب ـــة اجلن ـــر تربي ـــور مجـــدي زامـــل، ومدي ـــة الدكت التربوي
العمليـــة د. نبيـــل املغربـــي، وعـــدد مـــن مديـــري املـــدارس وأعضـــاء الهيئتـــن اإلداريـــة واألكادمييـــة يف 
اجلامعـــة، وهدفـــت إلـــى تعزيـــز التكامليـــة مـــع مديريـــة التربيـــة والتعليـــم، وتفعيـــل التدريـــب العملـــي 
ملقـــرر التربيـــة العمليـــة، وتعميـــق التعـــاون معهـــم. وعلـــى هامـــش ورشـــة العمـــل افتتـــح معـــرض للوســـائل 
ـــال عمـــرو.  ـــورة فري ـــن تُشـــرف عليهـــم الدكت ـــم الذي ـــا التعلي ـــة مقـــرر تكنولوجي ـــاج طلب ـــة مـــن إنت التعليمي

ـــة. ـــى املـــدارس املتعأون ـــع الوســـائل عل وقـــد حـــاز املعـــرض إعجـــاب احلضـــور، ومت توزي

عقد لقاء تربوي متخصص حول التربية العملية يف فرع جنني:

نظمـــت الكليـــة وفـــرع اجلامعـــة يف جنـــن لقـــاء تربويـــاً حـــول التربيـــة العمليـــة، بتاريـــخ 17/12/2016م، 
ــل، وأ.  ــدي زامـ ــة د. مجـ ــوم التربويـ ــة العلـ ــد كليـ ــزال، وعميـ ــاد نـ ــن د. عمـ ــرع جنـ ــر فـ ــور مديـ بحضـ
ــل  ــة د. نبيـ ــة يف الكليـ ــة العمليـ ــق التربيـ ــرع جنـــن، ومنسـ ــي يف فـ ــاعد األكادميـ ــاري املسـ ــد الفـ محمـ
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املغربـــي، ورئيـــس قســـم املرحلـــة األساســـية د. ســـائد ربايعـــة، وأعضـــاء الهيئـــة التدريســـية يف كليـــة 
العلـــوم التربويـــة، ومجموعـــة مـــن الطلبـــة املســـجلن يف مقـــررات التربيـــة العمليـــة.

3. عقد ورشتي عمل حول مقرري “تاريخ القدس” و“تعلم كيف تتعلم”:

ــرر  ــة مبقـ ــى خاصـ ــن، األولـ ــتن تعريفيتـ ــوح ورشـ ــم املفتـ ــز التعليـ ــع مركـ ــاون مـ ــة بالتعـ ــدت الكليـ عقـ
»تاريـــخ القـــدس« الـــذي طـــرح بنمـــط التعلـــم املدمـــج، والثانيـــة خاصـــة مبقـــرر »تعلـــم كيـــف تتعلـــم« الـــذي 
ـــة العامـــة األكادميـــي )2016/2017م(،  ـــك يف بداي ـــة« وذل ـــة بنمـــط الدراســـة الذاتي طـــرح للســـنة الثاني
يف مبنـــى اإلدارة العامـــة للجامعـــة يف البيـــرة، إذ حضـــر الورشـــتن كل مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس 

الذيـــن يشـــرفون علـــى تدريـــس املقرريـــن يف الفصـــل األول مـــن العـــام اجلامعـــي احلالـــي. 

4. املشـــاركة يف تنفيـــذ معـــرض تربـــوي للوســـائل التعليميـــة يف داخـــل جـــدار الفصـــل العنصـــري يف أم 
الريحـــان:

ـــاً  ـــن معرضـــاً تربوي ـــم/ جن ـــة والتعلي ـــة التربي ـــة القـــدس املفتوحـــة وبالشـــراكة مـــع مديري نظمـــت جامع
للوســـائل التعليميـــة يف مدرســـة أم الريحـــان داخـــل جـــدار الفصـــل العنصـــري، ومثـــل القـــدس املفتوحـــة 
ــة  ــد كليـ ــزال، وعميـ ــاد نـ ــرع جنـــن د. عمـ ــر فـ ــواد، ومديـ ــاب عـ ــرع نابلـــس أ. د. يوســـف ذيـ ــر فـ مديـ
ــائد  ــة د. سـ ــى يف الكليـ ــية األولـ ــة األساسـ ــم املرحلـ ــل، ورئيـــس قسـ ــدي زامـ ــة د. مجـ ــوم التربويـ العلـ
ــان  ــن أم الريحـ ــر مـ ــي نابلـــس وجنـــن، وحضـ ــة التدريـــس يف فرعـ ــاء هيئـ ــن أعضـ ــدد مـ ــة، وعـ ربايعـ
مديـــر مدرســـة أم الريحـــان أ. عائـــد زيـــد، ومجلـــس اآلبـــاء أ. نافـــع زيـــد، وممثلـــون عـــن مديريـــة تربيـــة 
ـــن  ـــة والتربوي ـــار القري ـــن، وحشـــد مـــن كب ـــه السياســـي يف جن ـــاط العســـكري والتوجي ـــم واالرتب والتعلي
ـــة لــــ أ.د. يوســـف  ـــاء ومدرســـة أم الريحـــان دروعـــاً تقديري ـــة احلفـــل، قـــدم مجلـــس اآلب فيهـــا. ويف نهاي
ذيـــاب عـــواد، ود. عمـــاد نـــزال، ود. مجـــدي زامـــل، تقديـــراً جلهودهـــم الطيبـــة، وعلـــى دعمهـــم للتعليـــم 

يف أم الريحـــان. 

5. تنظيم معرض للوسائل التعليمية فرع دورا 8/4/2017

ـــرر تكنولوجيـــا التعليـــم،  ـــاج طلبـــة مق ـــه إنت ـــة يف فـــرع دورا، عـــرض في نظـــم معـــرض للوســـائل التعليمي
وبحضـــور طلبـــة الكليـــة وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف الفـــرع، وعـــدد مـــن املشـــرفن التربويـــن ومديـــري 

ـــل. ـــوب اخللي ـــة جن ـــة تربي ـــة يف مديري ومعلمـــي املـــدارس املتعأون

2.5.1.4 مشاركة عمادة الكلية وطاقمها يف الورشات واألنشطة مع مؤسسات املجتمع احمللي:

شـــارك طاقـــم عمـــادة الكليـــة يف كثيـــر مـــن الورشـــات واألنشـــطة مـــع مؤسســـات املجتمـــع 
احمللـــي، ومنهـــا علـــى ســـبيل املثـــال ال احلصـــر مـــا يلـــي:

1. املشاركة يف اجتماع جلنة التخطيط ملشروع حتسن إعداد وتأهيل املعلمن )1-4(:
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شـــارك عميـــد كليـــة العلـــوم التربويـــة ومســـاعده يف اجتماعـــات جلنـــة التخطيـــط ملشـــروع حتســـن 
إعـــداد وتأهيـــل املعلمـــن )4-1( التـــي عقـــدت خـــالل العـــام اجلامعـــي احلالـــي.

ـــخ -27 ـــي بتاري ـــم العال ـــة والتعلي ـــوزارة التربي ـــوي ل ـــدى اســـتراتيجية التقـــومي الترب 2. املشـــاركة يف منت
  28/9/2016

ـــومي التربـــوي، الـــذي  ـــة بفعاليـــات منتـــدى اســـتراتيجية التق ـــة يف اجلامع ـــوم التربوي شـــاركت كليـــة العل
ــا بتاريـــخ 27 و2016-9-28م،  عقدتـــه وزارة التربيـــة والتعليـــم العالـــي الفلســـطينية يف مدينـــة أريحـ
ومبشـــاركة د. ســـائد ربايعـــة رئيـــس قســـم املرحلـــة األساســـية األولـــى، ود. نبيـــل املغربـــي منســـق 

التربيـــة العمليـــة يف الكليـــة.

3. املشاركة يف اجتماعات جلنة املتابعة والتقييم ملشروع حتسن إعداد وتأهيل املعلمن )1-4(:

شـــارك رئيـــس قســـم املرحلـــة األساســـية األولـــى د. ســـائد ربايعـــة يف اجتماعـــات جلنـــة املتابعـــة 
والتقييـــم ملشـــروع حتســـن إعـــداد وتأهيـــل املعلمـــن )4-1( التـــي تضـــم مجموعـــة مـــن أســـاتذة 
ـــم  ـــة والتعلي ـــي للتدريـــب التربـــوي يف وزارة التربي ـــرة القيـــاس والتقـــومي، واملعهـــد الوطن اجلامعـــات ودائ
ــور. ــروع املذكـ ــة املشـ ــومي ومتابعـ ــدة لتقـ ــومي املعـ ــة أدوات التقـ ــل وصياغـ ــاركة يف تعديـ ــي، واملشـ العالـ

6.1.4 تغيير اسم الكلية:
جـــرى تغييـــر اســـم الكليـــة إلـــى »كليـــة العلـــوم التربويـــة« رســـمياً، وذلـــك اســـتجابة للطلـــب الـــذي تقدمـــت 
بـــه اجلامعـــة للهيئـــة الوطنيـــة لالعتمـــاد واجلـــودة والنوعيـــة ملؤسســـات التعليـــم العالـــي، الـــذي يأتـــي 
اســـتجابة للتطـــور العاملـــي يف مجـــال كليـــات التربيـــة، والتوســـع، وتوفيـــر فـــرص ومجـــاالت متعـــددة 

ـــي. ـــرن احلال ـــات الق ـــع وتوجه ـــة، مبـــا ينســـجم واحتياجـــات املجتم ـــة اجلامع ـــام طلب للدراســـة أم

7.1.4 التعليم اإللكتروني واملقررات التي تبث عبر فضائية القدس التعليمية:
ـــم اإللكترونـــي  ـــذاً لسياســـتها بتوظيـــف التعلي انطالقـــاً مـــن فلســـفة اجلامعـــة ورؤيتهـــا ورســـالتها، وتنفي
يف العمليـــة التعليميـــة التعلميـــة، فقـــد جـــرى تدريـــس )66( مقـــرراً مـــن مقـــررات كليـــة العلـــوم التربويـــة 
ــة  ــرر صفحـ ــكل مقـ ــص لـ ــي، وخصـ ــي واإللكترونـ ــن الوجاهـ ــع بـ ــذي يجمـ ــج، الـ ــم املدمـ ــط التعلـ بنمـ

إلكترونيـــة، ولقـــاءات افتراضيـــة، ومنســـق يتابـــع اجلانـــب اإللكترونـــي للمقـــرر.

ــالل  ــي خـ ــي اإللكترونـ ــم الذاتـ ــط التعلـ ــم« بنمـ ــف تتعلـ ــم كيـ ــرر »تعلـ ــرح مقـ ــى طـ ــة علـ ــت الكليـ وعملـ
الفصلـــن األول والثانـــي، كمـــا طـــرح مقـــرر تاريـــخ القـــدس منـــذ الفصـــل األول )1161(، ومقـــرر 
ـــي؛ إذ طـــورت مـــادة  ـــة الفلســـطينية يف الفصـــل الثانـــي )1162( بشـــكل شـــبه إلكترون فلســـطن والقضي

ــا. ــة لهمـ ــاءات وجاهيـ ــع تخصيـــص لقـ ــن، مـ ــن املذكوريـ ــة للمقرريـ ــة إلكترونيـ علميـ

كمـــا عملـــت الكليـــة مـــع فضائيـــة القـــدس التعليميـــة ومركـــز التعليـــم املفتـــوح )OLC( علـــى تصويـــر ثالثـــة 
مقـــررات دراســـية وهـــي: تاريـــخ القـــدس، وفلســـطن والقضيـــة الفلســـطينية، واملنهـــاج التربـــوي، مقابـــل 
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ـــد )2(،  ـــألوة وجتوي ـــي املنصـــرم وهـــي: ت ـــام اجلامع ـــررات دراســـية جـــرى تصويرهـــا يف الع خمســـة مق
والثقافـــة اإلســـالمية، وإدارة الصـــف وتنظيمـــه، وتكنولوجيـــا التعليـــم، ومشـــروع التخـــرج لقســـم املرحلـــة 
األساســـية األولـــى. ويوجـــد ثالثـــة مقـــررات قيـــد التنفيـــذ وهـــي: جغرافيـــة فلســـطن، ومدخـــل إلـــى 

الفقـــه اإلســـالمي، والوطـــن العربـــي والتحديـــات املعاصـــرة.

ومـــن جانـــب آخـــر، مت تصويـــر )10( حصـــص دراســـية منوذجيـــة للطلبـــة املتميزيـــن يف التدريـــب العملـــي 
ملقـــرر التربيـــة العمليـــة، وذلـــك بالتنســـيق مـــع فضائيـــة القـــدس التعليميـــة.

8.1.4 مقررات الكلية وبنك األسئلة:
ــك  ــتمرار، وذلـ ــة باسـ ــة للكليـ ــررات التابعـ ــب املقـ ــن كتـ ــدد مـ ــر عـ ــداد وتطويـ ــى إعـ ــل علـ ــري العمـ يجـ
بالتعـــاون مـــع دائـــرة املناهـــج واملقـــررات الدراســـية، واجلـــدول )8( يوضـــح عمليـــة التطويـــر واالنتهـــاء 

مـــن بعـــض الكتـــب:

اجلدول )8( حالة كتب مقررات كلية العلوم التربوية التي تخضع للتطوير

مالحظاتاإلجراءاملعدون/املطورينرقمهاسم املقررالرقم

5114علم النفس التربوي1.

معد اخلطة: أ.د. زياد بركات

محكم اخلطة: د. منى البلبيسي

مطور املادة العلمية: د. نبيل املغربي 

تدقيق طباعي

الرياضيات وط. 2.
ت. )1(

5209

معد اخلطة، ومطور املادة العلمية: أ.د. 
عادل الريان

محكم اخلطة: د. عمر توتنجي

محكم املادة: د. رندة النجدي

مت إرسال املادة 
املطورة جزئيا 

واملعدلة للتصميم 
التعليمي

تخضع 
للتصميم 
التعليمي 
في عمان

رعاية ذوي 3.
االحتياجات اخلاصة

5304

معدي املادة: د. تامر سهيل، أ.د. 
حسني عوض، د. موفق اخلطيب

محكم املادة: د. سامي باشا

مدقق املادة: د. فخري دويكات

مت طباعة املقرر 
وطرح للطلبة

مت االنتهاء 
من إنتاجه

5426مقارنة أديان4.

معد اخلطة: د. إياد الصاحب

محكم اخلطة: د.محمد الكحلوت

مطور املادة العلمية: د.إياد الصاحب

قيد التطوير 
اجلزئي للمقرر
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مالحظاتاإلجراءاملعدون/املطورينرقمهاسم املقررالرقم

تاريخ األيوبيني 5.
واملماليك

5338

إعداد اخلطة: د. جالل سالمة

محكم اخلطة: أ.د. سعيد البيشأوي

معد املادة العلمية: د. محمد احلروب

ود. طالب صوايفة

محكم املادة العلمية: أ.د. عبد الرحمن 
املغربي.

قيد التصميم 
التعليمي

 )إعداد جديد(.

5223أصول فقه )1( 6.

معد اخلطة التطويرية: د. حامت موسى

محمكم اخلطة: د. عصام أبو سنينة.

محكم ثان للخطة: أ.د. إسماعيل 
الشندي

مطور املادة العلمية: أ.د. إسماعيل 
الشندي

مدقق طباعي: أ.د. إسماعيل الشندي 
+ د. زاهر حنني.

انتهى إنتاجه

كمـــا أصـــدر كتـــاب فقـــه أحـــوال شـــخصية )2( )5326( كنســـخة مطـــورة، وستســـتخدم يف جميـــع فـــروع 
ـــدة  ـــرآن )5323( نســـخة منقحـــة جدي ـــاب إعجـــاز الق ـــام 2017/2018، وأصـــدر كت ـــة خـــالل الع اجلامع

ـــاً إلـــى جنـــب مـــع نســـخ الكتـــاب القدميـــة. يف العـــام 2017، وستســـتخدم جنب

ــرر  ــئلة ملقـ ــك األسـ ــداد بنـ ــى إعـ ــومي علـ ــاس والتقـ ــز القيـ ــع مركـ ــيق مـ ــة بالتنسـ ــادة الكليـ ــت عمـ وعملـ
ــداد  ــاً علـــى إعـ ــاوي، ويجـــري العمـــل حاليـ ــده د. مجـــدي حنـ ــم )5202(، الـــذي أعـ ــا التعليـ تكنولوجيـ
ـــم  ـــه د. مـــازن ربايعـــة، ومقـــرر تصمي ـــوي )5103(، الـــذي يتولـــى مهمت بنـــك األســـئلة ملقـــرر املنهـــاج الترب
ـــم  ـــف تتعل ـــم كي ـــري ود. عزمـــي احلـــاج، ومقـــرر تعل ـــة صب ـــه د. راني ـــذي يعمـــل علي التدريـــس )5302( ال
الـــذي أعـــده أ. إســـماعيل األفنـــدي، ويدققـــه  د. ســـعاد العبـــد، ود. كفـــاح حســـن، ود. بتـــول غـــامن، وأ. 

محمـــود نـــور.

 9.1.4 اخلطط الدراسية ألقسام الكلية:
ـــة  ـــى قـــرار جلســـة املجلـــس األكادميـــي رقـــم )154( وفـــق 16/5/2017م بنقـــل تخصـــص التربي ـــاء عل بن
ـــة  ـــة، عملـــت عمـــادة الكلي ـــوم التربوي ـــة العل ـــة التنميـــة االجتماعيـــة واألســـرية إلـــى كلي اخلاصـــة مـــن كلي
مـــع اللجـــان املختصـــة علـــى مراجعـــة خطـــة التخصـــص املذكـــور، وإجـــراء التعديـــالت الطفيفـــة التـــي ال 
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تزيـــد عـــن )%18(، وتقدميهـــا للهيئـــة الوطنيـــة لالعتمـــاد واجلـــودة والنوعيـــة ملؤسســـات التعليـــم العالـــي 
منـــذ شـــهر أيـــار 2017م، وجـــاءت املوافقـــة مـــن الهيئـــة الوطنيـــة لالعتمـــاد بتاريـــخ 18/6/2017م. 

وجـــرى العمـــل علـــى إعـــداد دليـــل البحـــث اإلجرائـــي لطلبـــة مشـــاريع التخـــرج يف كليـــة العلـــوم التربويـــة، 
ـــة العـــام اجلامعـــي احلالـــي، وذلـــك ألهميـــة  ـــة التدريـــس فيهـــا منـــذ بداي وطرحـــه للطلبـــة وأعضـــاء هيئ

هـــذا النـــوع مـــن البحـــوث يف معاجلـــة القضايـــا التربويـــة والتعليميـــة. 

10.1.4 اللقاءات واالجتماعات التي عقدتها عمادة الكلية:
ـــة،  ـــة كاف ـــا يف فـــروع اجلامع ـــس فيه ـــة التدري ـــى التواصـــل مـــع أعضـــاء هيئ ـــة عل حرصـــت عمـــادة الكلي

ـــي: ـــا العمـــادة، مـــا يل ـــي عقدته ـــن االجتماعـــات الت فـــكان مـــن ب

مـــن . 1 عـــدد  فيهـــا  بُحـــث  و53(،  و52  و51   50( وهـــي:  الكليـــة  أربـــع جلســـات ملجلـــس  عقـــد 
القضايـــا منهـــا: مشـــروع حتســـن إعـــداد وتأهيـــل املعلمـــن )4-1(، وفتـــح تخصصـــات جديـــدة 
مثـــل تخصـــص »بكالوريـــوس مصـــادر التعلـــم وتكنولوجيـــا التعليـــم«، واملقـــررات العمليـــة، وآفـــاق 
التعـــاون مـــع مؤسســـات املجتمـــع احمللـــي، ومنهـــا دائـــرة شـــؤون الالجئـــن يف منظمـــة التحريـــر 
الفلســـطينية، واالمتحانـــات والتعيينـــات، وتضمـــن حقـــوق الطفـــل يف مقـــررات الكليـــة، ومؤمتـــر 
)الالجئـــون الفلســـطينيون يف املخيمـــات: الواقـــع والتحديـــات(، وقضايـــا متصلـــة بقســـم تعليـــم 

ــا. ــالمية، وغيرهـ ــة اإلسـ التربيـ

ــا، وذلـــك يـــوم اإلثنـــن . 2 ــاء هيئـــة تدريـــس قســـم تعليـــم االجتماعيـــات فيهـ ــاء مـــع أعضـ عقـــد لقـ
23/1/2017 يف قاعـــة االجتماعيـــات يف مبنـــى اإلدارة العامـــة يف البيـــرة، وعبـــر )الفيديوكونفرنس( 
مـــع غـــزة. وضـــم اللقـــاء أ. د. ســـمير النجـــدي، ود. مجـــدي زامـــل، وأ.د. عبـــد الرحمـــن املغربـــي، 
ــم  ــم تعليـ ــة بقسـ ــا متصلـ ــة قضايـ ــاء مبناقشـ ــم اللقـ ــدي، واهتـ ــمير النجـ ــاء أ. د. سـ ــح اللقـ وافتتـ
االجتماعيـــات وأهمهـــا املقـــررات املدمجـــة مثـــل تاريـــخ القـــدس وفلســـطن والقضيـــة الفلســـطينية. 

ـــن . 3 ـــة للفصل ـــة العملي ـــررات التربي ـــى مق ـــس املشـــرفن عل ـــة التدري ـــع أعضـــاء هيئ ـــاءات م ـــد لق عق
األول )1161( والثانـــي )1162( عبـــر تقنيـــة الصـــف االفتراضـــي وفـــق 26/9/2016م و4/3/2017م 
جلميـــع فـــروع اجلامعـــة، بُحـــث فيهمـــا قضايـــا متصلـــة بالتربيـــة العمليـــة مثـــل:  التعليمـــات اخلاصـــة 
ـــة، و دليـــل  ـــة العملي ـــع العالمـــات ملقـــررات التربي ـــى التربيـــة، ومنـــاذج التقـــومي وتوزي باإلشـــراف عل

التربيـــة العمليـــة اجلديـــد وغيرهـــا.

ـــن . 4 ـــى مشـــروع التخـــرج للفصل ـــس املشـــرفن عل ـــة التدري ـــة وأعضـــاء هيئ ـــع الطلب ـــاءات م ـــد لق عق
األول )1161( والثاني )1162(، عبر تقنية الصف االفتراضي وفق 2/11/2016م و25/2/2017م 
جلميـــع فـــروع اجلامعـــة،  نوقـــش فيهمـــا: التعليمـــات اخلاصـــة باإلشـــراف علـــى مقـــرر مشـــروع 
التخـــرج، والتركيـــز علـــى اختيـــار العنأويـــن يف صلـــب التخصـــص، وآليـــة التقـــومي واملوضوعيـــة يف 

تقديـــر العالمـــات، وحثهـــم علـــى تنفيـــذ البحـــوث اإلجرائيـــة.
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عقـــد لقـــاء تربـــوي للجـــان املركزيـــة الختيـــار أفضـــل مشـــروع تخـــرج يف كل قســـم مـــن أقســـام . 5
الكليـــة، يف مبنـــى اإلدارة العامـــة يف البيـــرة، يف 10/7/2017م، الختيـــار مشـــاريع التخـــرج املتميـــزة 
للفصلـــن األول )1161( والثانـــي )1162( مـــن العـــام اجلامعـــي احلالـــي، وخلـــص اللقـــاء إلـــى اختيـــار 
عـــدد مـــن املشـــاريع املتميـــزة، وتعمـــل عمـــادة الكليـــة حاليـــاً علـــى إرســـالها لعمـــادة البحـــث العلمـــي 
لتحكيمهـــا وفـــق األصـــول، ومـــن ثـــم تكـــرمي املشـــاريع الفائـــزة يف ملتقـــى اإلبـــداع الطالبـــي الثالـــث، 

الـــذي مـــن املتوقـــع عقـــده خـــالل العـــام 2017م. 

11.1.4 ترقيات أعضاء هيئة التدريس:
ـــا  ـــس فيه ـــة التدري ـــة ألعضـــاء هيئ ـــادة الكلي ـــة بالبحـــث العلمـــي، وتشـــجيع عم ـــام اجلامع فنظـــراً الهتم
علـــى نشـــر البحـــوث واملشـــاركة يف املؤمتـــرات العلميـــة والتربويـــة املتخصصـــة، ملـــا يف ذلـــك مـــن أهميـــة 
لهـــم وللطلبـــة واجلامعـــة، فقـــد حصـــل )18( عضـــواً مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس علـــى رتـــب علميـــة يف 
ـــى رتبـــة أســـتاذ مشـــارك،  ـــى رتبـــة أســـتاذ، و)10( عل العـــام اجلامعـــي احلالـــي؛ إذ حصـــل )7( منهـــم عل

وحصـــول عضـــو هيئـــة تدريـــس علـــى رتبـــة محاضـــر.  

ــة التدريـــس  ــاء هيئـ ــا أعضـ ــل عليهـ ــة التـــي حصـ ــة والتدريبيـ ــية والبحثيـ ــات الدراسـ ــح والبعثـ 12.1.4 املنـ
»مدعمـــة بالصـــور«:

ـــام 2016م،  ـــى لقـــب شـــخصية الع ـــاب عـــواد عل ـــس أ. د. يوســـف ذي ـــة بنابل ـــرع اجلامع ـــر ف حصـــل مدي
وتلقـــى درعـــاً تقديريـــاً مـــن ســـيدة األرض« العامليـــة، وذلـــك يف احتفـــال أقيـــم يف مســـرح جمعيـــة الهـــالل 

األحمـــر بالبيـــرة، يـــوم اجلمعـــة وفـــق 16/12/2016م، وضـــم أكثـــر مـــن )1200( شـــخصية اعتباريـــة.

13.1.4 اجلوائز واملنح التي حصل عليها طلبة الكلية:
ــرة، علـــى  ــة بفـــرع اجلامعـــة يف رام اهلل والبيـ ــبيل ربحـــي دار موســـى، امللتحقـ حصلـــت الطلبـــة سلسـ
املرتبـــة الثانيـــة ضمـــن محـــور »البحـــث العلمـــي يف العلـــوم االجتماعيـــة واإلنســـانية«، عـــن بحثهـــا 
املوســـوم بعنـــوان: »املعرفـــة البيداغوجيـــة للمحتـــوى الرياضـــي يف وحـــدة الهندســـة لـــدى معلمـــي 
املرحلـــة األساســـية العليـــا يف محافظـــة رام اهلل والبيـــرة«، الـــذي أشـــرف عليـــه أ. د. محمـــد شـــاهن يف 
امللتقـــى اإلبداعـــي الطالبـــي الثامـــن عشـــر الحتـــاد اجلامعـــات العربيـــة، الـــذي ينظمـــه املجلـــس العربـــي 
ــت  ــة حتـ ــر العربيـ ــة مصـ ــوادي بجمهوريـ ــوب الـ ــة جنـ ــة يف جامعـ ــات العربيـ ــالب اجلامعـ ــب طـ لتدريـ
عنـــوان: »معاجلـــات وحلـــول الشـــباب للتحديـــات املعاصـــرة وأزمـــة الهويـــات الفرعيـــة”، يف األســـبوع 

ــهر 11/2016م.  ــن شـ األول مـ

كمـــا فـــاز )14( مشـــروع تخـــرج يف ملتقـــى اإلبـــداع الطالبـــي الثانـــي الـــذي عقدتـــه اجلامعـــة يف 20/12/ 
2016م. وهـــي لطلبـــة الكليـــة يف تخصصاتهـــا الســـبعة يف العـــام اجلامعـــي احلالـــي )2016/2017(.
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14.1.4 مشاركات أعضاء هيئة التدريس يف الندوات/ ورشات العمل:
انطالقـــاً مـــن اهتمـــام اجلامعـــة والكليـــة يف البحـــث العلمـــي، وتشـــجيع أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف 
الكليـــة علـــى االهتمـــام بهـــذا اجلانـــب، فقـــد شـــارك أكثـــر مـــن )93( عضـــواً مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس 
ـــن هـــذه املشـــاركات مشـــاركة  ـــدوات وورشـــات عمـــل متخصصـــة داخـــل الوطـــن وخارجـــه، ومـــن ب يف ن
د. خالـــد دويـــكات ود. رنـــدة النجـــدي وأ. محمـــد أبـــو معيلـــق يف ورشـــة عمـــل يف جامعـــة كانتربـــري 
البريطانيـــة يف الفتـــرة 26/1/2017-17م، ومشـــاركة أ. محمـــد أبـــو معيلـــق، ود. نهـــى عفونـــة، ود. رنـــدة 
النجـــدي، وأ. كايـــد صبـــرة، ود. فخـــري دويـــكات، وأ. هشـــام أبـــو قطيـــش، وعضـــو هيئـــة التدريـــس 
ــل  ــروع تأهيـ ــة ملشـ ــات التدريبيـ ــة باملجمعـ ــل خاصـ ــة عمـ ــي يف ورشـ ــدة الدجانـ ــرغ د. ماجـ ــر املتفـ غيـ
املعلمـــن )4-1( يف فنـــدق )الســـيزر( بـــرام اهلل يف الفتـــرة 21/10/2017-20م. ومشـــاركة د. إســـماعيل 
الفـــرا بورقـــة علميـــة بعنـــوان: »وســـائل التواصـــل االجتماعـــي: إيجابيـــات وســـلبيات« التـــي عقدتهـــا 
ـــدت  ـــدوة عق ـــى بلبيســـي  يف ن ـــس بشـــهر 11/2016م، ومشـــاركة د. من ـــرع خانيون ـــدس املفتوحـــة بف الق
ـــة  ـــوان »املهـــارات الدراســـية اجليـــدة وآلي ـــوط الثانويـــة يف ســـلفيت، كانـــت بعن ـــر بل يف مدرســـة بنـــات دي

حـــل املشـــكالت الدراســـية«، بتاريـــخ 29/11/2016م.

15.1.4 مشاركات أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات: 
شـــارك أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف العـــام اجلامعـــي احلالـــي بأكثـــر مـــن )34( مؤمتـــراً، منهـــا علـــى 
ـــي« يف  ـــم العال ـــر مخرجـــات التعلي ـــال ال احلصـــر: مشـــاركة د. مجـــدي زامـــل مبؤمتـــر »تطوي ســـبيل املث
ـــاب عـــواد وأ.د. حســـني عـــوض و  ـــرة 13/4/2017-12م، ومشـــاركة أ. د. يوســـف ذي املنصـــورة يف الفت
ـــه  ـــذي عقدت ـــة« ال ـــات العربي ـــة للجامع ـــة يف مؤمتـــر »املســـؤولية املجتمعي ـــأوراق بحثي د. ناصـــر األغـــا ب
ـــرة مـــن 20/4/2017-19م، ومشـــاركة  ـــة يف عمـــان يف الفت ـــاء األهلي ـــة الزرق القـــدس املفتوحـــة وجامع
أ. د. زيـــاد علـــي اجلرجـــأوي بورقـــة بحثيـــة يف املؤمتـــر »العلمـــي الثامـــن لكليـــة اآلداب يف اجلامعـــة 
ـــة  ـــدة الشـــيخ جنـــدي بورقـــة بحثي ـــرة مـــن 5/10/2016-4م، ومشـــاركة د. رن اإلســـالمية بغـــزة« يف الفت
يف مؤمتـــر »إعـــداد املعلـــم بـــن الواقـــع واملأمـــول« الـــذي عقدتـــه القـــدس املفتوحـــة والقـــدس يف رام اهلل 

بتاريـــخ 5/10/2016م.

املؤمترات التي عقدتها الكلية )نبذة عن املؤمتر، موعد وتاريخ انعقاده، محاور املؤمتر(: 1.1.4

1.16.1.4 مؤمترات وندوات وأيام علمية عقدتها الكلية:

 مؤمتر تربوي بعنوان »إعداد املعلم: الواقع واملأمول« يف رام اهلل:. 1

ـــر  ـــي وزي ـــة معال ـــة القـــدس، برعاي ـــدس املفتوحـــة وجامع ـــة الق ـــة يف جامع ـــوم التربوي ـــا العل نظمـــت كليت
ــول«،  ــع واملأمـ ــم: الواقـ ــداد املعلـ ــر »إعـ ــات مؤمتـ ــدم، فعاليـ ــري صيـ ــي د. صبـ ــم العالـ ــة والتعليـ التربيـ
وذلـــك يف 5/10/2016م يف قاعـــة فنـــدق فلســـطن- بـــالزا يف رام اهلل، وعبـــر )الفيديـــو كونفرنـــس( 
مـــع مكتـــب نائـــب رئيـــس جامعـــة القـــدس املفتوحـــة لشـــؤون قطـــاع غـــزة يف غـــزة. وافتتـــح املؤمتـــر 
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الوزيـــر صيـــدم، وأ. د. يونـــس عمـــرو رئيـــس جامعـــة القـــدس املفتوحـــة، وأ. د. عمـــاد أبـــو كشـــك رئيـــس 
جامعـــة القـــدس، وعميـــد كليـــة العلـــوم التربويـــة يف »القـــدس املفتوحـــة« د. مجـــدي زامـــل، عـــالوة علـــى 

حشـــد مـــن التربويـــن وممثلـــي اجلامعـــات واملعلمـــن واملشـــرفن.

ـــا: إصـــدار تشـــريعات مناســـبة للمعلمـــن بهـــدف  ـــات أهمه ـــن التوصي ـــون مجموعـــة م وأصـــدر املجتمع
تنميتهـــم ثقافيـــاً ومهاريـــاً طـــوال حياتهـــم املهنيـــة للتكيـــف مـــع املســـتجدات املعاصـــرة، وتشـــريع 
سياســـات داعمـــة للتعلـــم املتمركـــز حـــول الطالـــب، وإيجـــاد املنهـــاج املدرســـي الـــذي يأخـــذ باالعتبـــار 
مهـــارات القـــرن الواحـــد والعشـــرين، وتوظيـــف تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت يف التعليـــم، وتفعيـــل 
ـــدارس  ـــا يف امل ـــة التكنولوجي ـــة التحتي ـــر البني ـــة، وتوفي ـــاء اخلدم ـــدى املعلمـــن يف أثن ـــم الرقمـــي ل التعلي
الفلســـطينية، وإتاحـــة املجـــال أمـــام كليـــات التربيـــة يف فتـــح تخصصـــات ومســـارات متعـــددة إلعـــداد 

املعلمـــن يف املرحلـــة األساســـية ملواكبـــة النهضـــة التنمويـــة يف فلســـطن.

ندوة تربوية متخصصة بعنوان »جودة مشاريع التخرج يف كلية العلوم التربوية«:. 2

نظمـــت الكليـــة وفـــرع اجلامعـــة يف نابلـــس، وبرعايـــة رئيـــس اجلامعـــة أ. د. يونـــس عمـــرو، نـــدوة 
تربويـــة متخصصـــة بعنـــوان: »جـــودة مشـــاريع التخـــرج يف كليـــة العلـــوم التربويـــة«، وذلـــك بتاريـــخ 
23/11/2016م، يف قاعـــة عـــزام يعيـــش يف فـــرع اجلامعـــة بنابلس. وافتتـــح النـــدوة املســـاعد األكادميـــي 
ملديـــر فـــرع نابلـــس د. معـــزوز عالونـــة، وعميـــد كليـــة العلـــوم التربويـــة د. مجـــدي زامـــل، وشـــارك فيهـــا 
بـــأوراق ومداخـــالت علميـــة أ. د. محمـــد شـــاهن، عميـــد شـــؤون الطلبـــة، الـــذي قـــدم شـــرحاً مفصـــاًل 
ــد  ــة، الـــذي يعقـ ــات العربيـ ــاد اجلامعـ ــن احتـ ــق عـ ــات امللتقـــى اإلبداعـــي الطالبـــي املنبثـ ــول فعاليـ حـ
ســـنوياً يف إحـــدى اجلامعـــات العربيـــة وعالقتـــه مبشـــروع التخـــرج، وحتـــدث د. خالـــد دويـــكات، منســـق 
ـــم  ـــات تقيي ـــة، عـــن عناصـــر مشـــاريع التخـــرج وأقســـامه، وآلي ـــوم التربوي ـــة العل مشـــروع التخـــرج يف كلي
ـــة مناقشـــة املشـــاريع حســـب  ـــم املشـــاريع وصـــوالً ملرحل ـــة يف تقيي مشـــاريع التخـــرج، واإلجـــراءات املتبع
النظـــام املتبـــع واملعمـــول بـــه يف الكليـــة. يف حـــن ركـــز د. يحيـــى نـــدى يف مداخلتـــه، علـــى كيفيـــة العمـــل 
علـــى جـــودة مشـــروع التخـــرج مـــن خـــالل األســـئلة والفرضيـــات واالســـتبانة التـــي تدخـــل يف عمليـــة 
ـــات وخاصـــة  ـــاوي عـــن موضـــوع مصـــادر املعلوم ـــج. وحتـــدث د. مجـــدي حن ـــل الســـتخراج النتائ التحلي
اجلانـــب العملـــي فيـــه واملتعلـــق بآليـــات البحـــث عـــن املصـــادر يف املكتبـــات التقليديـــة واســـتخدام 
ــة  ــا يف كتابـ ــن جتربتهـ ــوري عـ ــي العمـ ــة مـ ــت الطالبـ ــت، وحتدثـ ــبكة اإلنترنـ ــث يف شـ ــركات البحـ محـ

مشـــروع تخرجهـــا.

يوم علمي بعنوان »املنهاج الفلسطيني اجلديد )4-1(: واقع وطموح«. . 3

نظمـــت الكليـــة وفـــرع اجلامعـــة يف طولكـــرم، وبالشـــراكة مـــع مديريـــة التربيـــة والتعليـــم يف طولكـــرم، 
ـــاً  ـــدم، يوم ـــري صي ـــي د. صب ـــم العال ـــة والتعلي ـــر التربي ـــي وزي ـــة معال ـــخ 21/5/2017م حتـــت رعاي بتاري
دراســـياً بعنـــوان »املنهـــاج الفلســـطيني اجلديـــد )4-1(: واقـــع وطموح«. وعقـــد هـــذا اليـــوم بحضـــور 
ـــة يف  ـــوم التربوي ـــة العل ـــد كلي ـــرم د. ســـالمة ســـالم، وعمي ـــرع طولك ـــة القـــدس املفتوحـــة بف ـــر جامع مدي
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جامعـــة القـــدس املفتوحـــة د. مجـــدي زامـــل، ومديـــرة التربيـــة والتعليـــم يف احملافظـــة أ. ســـالم الطاهـــر، 
ــة  ــاء الهيئـ ــن أعضـ ــدد مـ ــد، وعـ ــروت زيـ ــج أ. ثـ ــز املناهـ ــم، رئيـــس مركـ ــة والتعليـ ــل وزارة التربيـ وممثـ
ـــة والتعليـــم، ومديـــري املـــدارس ومديراتهـــا،  ـــة التربي التدريســـية يف جامعـــة القـــدس املفتوحـــة، ومديري

ـــة األساســـية. ـــة املرحل ـــور طلب ـــاء أم ـــن أولي ـــن، ورؤســـاء األقســـام، وعـــدد م واملشـــرفن التربوي

ــد  ــطيني اجلديـ ــاج الفلسـ ــول املنهـ ــاركات حـ ــى مشـ ــة األولـ ــتن، اجللسـ ــي جلسـ ــوم العلمـ ــن اليـ وتضمـ
للصفـــوف مـــن )4-1( مـــن قبـــل معلمـــن يف مديريـــة التربيـــة والتعليـــم. وتضمنـــت اجللســـة الثانيـــة 
تقـــدمي ثـــالث أوراق، حتدثـــت الورقـــة األولـــى التـــي قدمهـــا د. نبيـــل املغربـــي، منســـق تخصـــص التربيـــة 
ـــة  ـــة الثاني ـــت الورق ـــدة )4-1(، وكان ـــات الفلســـطينية اجلدي ـــل عـــن مناهـــج الرياضي ـــة، حتلي يف اجلامع
للدكتـــور د. محمـــود صبـــري، عضـــو هيئـــة التدريـــس يف فـــرع طولكـــرم حـــول كتـــاب اللغـــة العربيـــة مـــن 
)4-1(، وتنـــاول د. معمـــر شـــتيوي، مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم العالـــي يف ورقتـــه، املبـــادئ البنائيـــة 

ومكونـــات الثقافـــة العلميـــة يف ُكتـــب العلـــوم واحليـــاة للصفـــن الثالـــث والرابـــع.

يوم علمي بعنوان »استراتيجيات التعليم يف القرن احلادي والعشرين«:. 4

نظمـــت الكليـــة وفـــرع اجلامعـــة يف طوبـــاس، وبالشـــراكة مـــع مديريـــة التربيـــة والتعليـــم يف طوبـــاس، 
ــادي والعشـــرين«،  ــتراتيجيات التعليـــم يف القـــرن احلـ ــوان »اسـ ــا بعنـ ــا علمًيـ بتاريـــخ 1/4/2017م يوًمـ
ـــة  ـــرع جامع ـــر ف ـــد أســـعد، ومدي ـــوار الشـــمالية أحم ـــاس واألغ ـــظ محافظـــة طوب ـــب محاف بحضـــور نائ
ـــة د. مجـــدي زامـــل،  ـــوم التربوي ـــة العل ـــد كلي ـــة، وعمي ـــو ميال ـــاس د. ســـهيل أب القـــدس املفتوحـــة يف طوب
ومديـــر مديريـــة التربيـــة والتعليـــم بطوبـــاس أ. ســـائد قبهـــا، ومديـــر مدرســـة ذكـــور طوبـــاس األساســـية 

أ. جـــالل خضيـــري، ومعلمـــي املرحلـــة يف مـــدارس مدينـــة طوبـــاس. 

وقدمـــت فيـــه أوراق علميـــة، األولـــى بعنوان«مدرســـة القـــرن احلـــادي والعشـــرين«  للدكتـــور مجـــدي 
ـــم  زامـــل، أمـــا الورقـــة الثانيـــة فكانـــت لألســـتاذ محمـــد أبـــو معيلـــق وجـــاءت بعنـــوان »اســـتراتيجية التعل
القائـــم علـــى الصنـــع والتصميـــم كواحـــدة مـــن االســـتراتيجيات التـــي تعمـــل علـــى تطويـــر مهـــارات القـــرن 
احلـــادي والعشـــرين للمعلـــم واملتعلـــم«، وكانـــت الورقـــة الثالثـــة لألســـتاذ بهـــاء ثابـــت بعنـــوان »بيئـــة التعلـــم 
الذكـــي«، أمـــا الورقـــة الرابعـــة فكانـــت للدكتـــور ســـائد ربايعـــة وعنوانهـــا »التعليـــم والتعلـــم التكاملـــي« 
بـــن فيهـــا أهميـــة توظيـــف التعليـــم التكاملـــي يف التعليـــم، وركـــز الدكتـــور خالـــد دويـــكات يف ورقتـــه التـــي 
ـــم«، أمـــا الورقـــة السادســـة فكانـــت لألســـتاذ جـــالل خضيـــري  ـــوان »التقـــومي مـــن أجـــل التعل ـــت عن حمل

ـــوان »جتـــارب تطبيقيـــة«. مديـــر مدرســـة ذكـــور طوبـــاس األساســـية، وكانـــت بعن

التحضيـــر ملؤمتـــر “الالجئـــون الفلســـطينيون يف املخيمـــات: الواقـــع والتحديـــات )األوضـــاع التربويـــة . 5
والسياســـية والقانونيـــة واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة(”: 

ـــر الفلســـطينية،  ـــرة شـــؤون الالجئـــن يف منظمـــة التحري ـــاون مـــع دائ ـــاً بالتع ـــة حالي تعمـــل عمـــادة الكلي
بالتحضيـــر ملؤمتـــر »الالجئـــون الفلســـطينيون يف املخيمـــات: الواقـــع والتحديـــات«، الـــذي مـــن املقـــرر 
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عقـــده يف 25/9/2017م، الـــذي يهـــدف إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى التعـــرف علـــى أهـــم املشـــاكل 
ــي تعانـــي  ــكنية( التـ ــة والسـ ــة والصحيـ ــة واالقتصاديـ ــة واالجتماعيـ ــية والقانونيـ ــة والسياسـ )التعليميـ
منهـــا املخيمـــات الفلســـطينية ومحاولـــة وضـــع حلـــول لهـــا، وحتديـــد دور وكالـــة غـــوث وتشـــغيل 
ــات التـــي  ــرز التحديـ ــد أبـ ــات، ورصـ ــا للخدمـــات يف املخيمـ ــة تقدميهـ ــات وكيفيـ الالجئـــن يف املخيمـ
تواجـــه الالجئـــن الفلســـطينين يف مخيمـــات اللجـــوء يف الداخـــل والشـــتات، ومحاولـــة وضـــع آليـــات 
ملواجهتهـــا، واملســـاهمة يف حشـــد الفعاليـــات الثقافيـــة والوطنيـــة مـــن أجـــل حتقيـــق إجمـــاع والعمـــل 

علـــى ضـــرورة حتســـن أوضـــاع الالجئـــن يف املخيمـــات.

وقـــد عقـــدت اللجنـــة التحضيريـــة للمؤمتـــر اجتماعهـــا األول، وأعلـــن عـــن املؤمتـــر يف الصحـــف اليوميـــة، 
ومخاطبـــة الـــوزارات واجلامعـــات واملؤسســـات املعنيـــة، وتخصيـــص صفحـــة الكترونيـــة للمؤمتـــر، وقـــد 
مت اســـتقبال امللخصـــات، والـــرد علـــى الباحثـــن، ويجـــري حاليـــاً اســـتقبال  األبحـــاث بصورتهـــا الكاملـــة. 

قائمـــة إصـــدارات املؤمتـــرات التـــي نظمتهـــا الكليـــة وتشـــمل )عنـــوان املؤمتـــر، ونبـــذة، فتـــرة املؤمتـــر، . 6
محـــاور املؤمتـــر، الناشـــر إن توفـــر وإال جامعـــة القـــدس املفتوحـــة، املدينـــة، الدولـــة(، مدعمـــة 

بالصـــور« 2-1 صـــورة:

1. كتاب “حق العودة..الواقع والتحديات”:

أصـــدرت كليـــة العلـــوم التربويـــة يف القـــدس املفتوحـــة بالتعـــاون مـــع دائـــرة شـــؤون الالجئـــن يف منظمـــة 
التحريـــر الفلســـطينية كتابـــاً خاصـــاً باليـــوم الدراســـي املوســـوم بـ«حـــق العـــودة: الواقـــع والتداعيـــات« 
ـــي  ـــه عـــدد مـــن األبحـــاث املهمـــة الت ـــة طولكـــرم، وقـــدم في ـــخ 16/4/2016م، يف مدين ـــذي عقـــد بتاري ال
ـــى الواقـــع الفلســـطيني، وكانـــت أهـــم محـــاوره: التهجيـــر  تناولـــت نشـــأة ظاهـــرة اللجـــوء وتداعياتهـــا عل
القســـري والقـــرى املدمـــرة، والسياســـات اإلســـرائيلية يف تهجيـــر الفلســـطينين، ودور القـــوى العظمـــى 

ـــة.  ـــر الفلســـطينين ودعـــم الهجـــرة الصهيوني يف تهجي

2. كتاب وقائع مؤمتر إعداد املعلم: الواقع واملأمول:

أصـــدرت الكليـــة كتـــاب إلكترونـــي لوقائـــع مؤمتـــر »إعـــداد املعلـــم: الواقـــع واملأمـــول«، الـــذي عقدتـــه 
ـــة  ـــر التربي ـــي وزي ـــة معال ـــة القـــدس، برعاي ـــة القـــدس املفتوحـــة وجامع ـــة يف جامع ـــوم التربوي ـــا العل كليت
والتعليـــم العالـــي د.صبـــري صيـــدم، بتاريـــخ 5/10/2017م يف مدينـــة رام اهلل وعبـــر )الفيديوكونفرنـــس( 
مـــع غـــزة، واشـــتمل علـــى تقـــدمي لـــه مـــن رئيـــس جامعـــة القـــدس املفتوحـــة أ. د. يونـــس عمـــرو، وكلمـــات 
ـــات  ـــان اخلتامـــي والتوصي ـــي عرضـــت يف املؤمتـــر، والبي ـــة والبحـــوث والتجـــارب الت اجللســـة االفتتاحي

الـــذي خلـــص بـــه املؤمتـــر. 
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3. قائمة املجالت:

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات.( 1

املجلة الفلسطينية للتعليم املفتوح.( 2

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية.( 3

4. قائمـــة الكتـــب واملؤلفـــات داخـــل اجلامعـــة وخارجهـــا، حتكيـــم الكتـــب واملجـــالت ومناقشـــة واإلشـــراف 
علـــى الرســـائل العلميـــة: املاجســـتير والدكتـــوراه:

تأليف الكتب وإعدادها: 1.1.6

§ د. نبيل املغربي، تأليف كتاب أبعاد التعلم، قيد النشر يف جامعة القدس املفتوحة.	

§ أ. د. إبراهيـــم ربايعـــة، ســـجالت القـــدس )4( أجـــزاء، الناشـــر: مؤسســـة أريســـكا: أســـطنبول يف 	
عامـــي 2016، 2017.

§ أ. د. محمـــد أحمـــد شـــاهن، تأليـــف كتـــاب بعنـــوان » إدمـــان اإلنترنـــت«، الناشـــر: دار العلـــوم 	
العربيـــة للنشـــر واإلعـــالم، مصـــر، يف عـــام 2017م.

§ د. مجـــدي زامـــل، ود. مجـــدي حنـــاوي وأ.محمـــد أبـــو معيلـــق، تطويـــر وحـــدات ملقـــرر تعلـــم كيـــف 	
تتعلـــم اإللكترونـــي، يف عـــام 2016م.

§ أ. د. عبـــد الرحمـــن املغربـــي، وأ. د. إبراهيـــم ربايعـــة، ود. جـــالل ســـالمة، تطويـــر وحـــدات 	
إلكترونيـــة ملقـــرر تاريـــخ القـــدس، يف عـــام 2016م.

§ أ. د. عبـــد الرحمـــن املغربـــي، ود. عبـــد الرحيـــم غـــامن، ود. عبـــد الـــرؤوف جـــرار، تطويـــر وحـــدات 	
إلكترونيـــة ملقـــرر فلســـطن والقضيـــة الفلســـطينية، يف عـــام 2017م.

حتكيم الكتب واألبحاث: 1.1.6

شـــارك عـــدد كبيـــر مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف حتكيـــم الكتـــب واألبحـــاث العلميـــة املقدمـــة 
ملجـــالت اجلامعـــة ومجـــالت جامعـــات أخـــرى، عـــدا عـــن األبحـــاث التـــي حكمـــت ملؤمتـــرات داخـــل 

ــه. ــن وخارجـ الوطـ

اإلشراف على الرسائل اجلامعية ومناقشتها: 0.6.	

شـــارك أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف الكليـــة يف اإلشـــراف علـــى رســـائل ماجســـتير يف اجلامعـــة وجامعـــات 

http://www.qou.edu/homePageItemVcount?file=arabic/index.jsp?pageId=206itid=33.0
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=223
http://www.qou.edu/homePageItemVcount?file=arabic/index.jsp?pageId=3484itid=1.0
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ـــة،  ـــغ عددهـــا )39( رســـالة جامعي ـــة أخـــرى، وبل ـــة، ومناقشـــة رســـائل جامعي فلســـطينية عـــدة مـــن ناحي
وذلـــك وفـــق البيانـــات الـــواردة إلينـــا مـــن طرفهـــم. 

ـــوان البحـــث، اســـم  ـــة املراجـــع )اســـم الباحـــث، عن ـــة بطريق 5. األبحـــاث املنشـــورة يف املجـــالت احملكم
املجلـــة، اإلصـــدار والعـــدد والســـنة، ثـــم  رقـــم العـــدد(:

انطالقـــاً مـــن اهتمـــام اجلامعـــة وعمـــادة الكليـــة بالبحـــث العلمـــي، فقـــد عملـــت الكليـــة باســـتمرار علـــى 
تشـــجيع أعضـــاء هيئـــة التدريـــس فيهـــا علـــى كتابـــة البحـــوث العلميـــة ونشـــرها يف مجـــالت اجلامعـــة 
وخارجهـــا، وبلـــغ عـــدد األبحـــاث املنشـــورة واملقبولـــة للنشـــر يف العـــام اجلامعـــي احلالـــي )2016/2017( 
يف املجـــالت العلميـــة احمُلكمـــة )59( بحثـــاً، وهـــذا يعنـــي وجـــود تطـــور ملحـــوظ لـــدى أعضـــاء هيئـــة 
ـــال ال احلصـــر مـــا  ـــة،  ومـــن هـــذه األبحـــاث املنشـــورة علـــى ســـبيل املث ـــوم التربوي التدريـــس يف كليـــة العل

ـــي: يل

The Influence of English Teaching Forums on Im- »بحـــث للدكتـــور خالـــد دويـــكات بعنـــوان 
proving  Eleventh Graders’ Writing Skills in Habla Secondary School for Girls» يف مجلـــة 
» International journal of English Language Teaching »، وبحـــث لألســـتاذ الدكتـــور عـــادل 
ريـــان بعنـــوان »أثـــر اســـتخدام اســـتراتيجية اخلرائـــط املفاهيميـــة يف التحصيـــل اجلبـــري وتنميـــة 
مهـــارات التفكيـــر الرياضـــي لـــدى طلبـــة الصـــف الســـابع األساســـي مبديريـــة تربيـــة جنـــوب اخلليـــل« 
ــتاذ  ــث لألسـ ــية« وبحـ ــة والنفسـ ــات التربويـ ــاث والدراسـ ــة لألبحـ ــدس املفتوحـ ــة القـ ــة »جامعـ يف مجلـ
الدكتـــور عبـــد الرحمـــن املغربـــي بعنـــوان »رحلـــة صموئيـــل بـــن شمشـــون اليهـــودي إلـــى فلســـطن يف 
العهـــد اململوكـــي 606هــــ/1210م دراســـة وترجمـــة« يف مجلـــة » ابـــن رشـــد احملكمـــة – هولنـــدا«، وبحـــث 
ـــة – املعلمـــن يف جامعـــة القـــدس املفتوحـــة  ـــوان » واقـــع إعـــداد الطلب ـــو قطيـــش بعن لألســـتاذ هشـــام أب
ـــة  ـــة » األردني ـــري املـــدارس« يف املجل ـــة مـــن وجهـــة نظـــر مدي ـــة العملي ـــي ملقـــرر التربي ـــب العمل يف التدري

للعلـــوم التطبيقيـــة«.
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كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية 

حملة عن الكلية: 

تعــّد كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة كبــرى الكليــات يف جامعــة القــدس املفتوحــة، وقــد بلــغ عــدد 
ــن  ــة ضم ــب وطالب ــي )23000( طال ــام األكادميــي )2016-2017( حوال ــا يف الع ــن به ــة امللتحق الطلب
تخصصاتهــا املختلفــة. وبلــغ عــدد اخلريجــن منــذ نشــأتها يف العــام 1992 ولغايــة نهايــة الفصــل 
الدراســي الثانــي للعــام األكادميــي2016-2017 حوالــي )20000( طالــب وطالبــة، وبلــغ عــدد أعضــاء 
ــام 2016/2017  ــي مــن الع ــا للفصــل الدراســي الثان ــر املتفرغــن فيه ــس املتفرغــن وغي ــة التدري هيئ

حوالــي )209(.

وتســعى كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة )حتقيقــا لرؤيتهــا( أن تكــون وتبقــى كليــة رائــدة ومتميــزة 
بتخصصاتهــا املختلفــة علــى املســتوى احمللــي واإلقليمــي، وتســعى إلــى املســاهمة احلقيقيــة يف إحــداث 

التنميــة اإلداريــة واالقتصاديــة. 
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وترّكــز رســالتها علــى إعــداد خريجــن مؤهلــن يف العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة، مواكبــن للتطــورات 
العلميــة واملهنيــة، واإلســهام الفاعــل واملتميــز يف مجــال البحــث العلمــي وبنــاء القــدرات اإلداريــة 
والبشــرية، مــن خــالل تقــدمي برامــج تعليميــة وتدريبيــة متميــزة وفــق أفضــل ممارســات التعليــم، 
وتعزيــز بيئــة البحــث العلمــي يف إطــار مــن التفاعــل املجتمعــي والتعــاون والشــراكة وتبــادل اخلبــرات مــع 

ــز. ــر اجلــودة والتمي ــة مــع مراعــاة أحــدث معايي األطــراف املعني

وتهــدف الكليــة إلــى حتقيــق مجموعــة مــن األهــداف العامــة أهمهــا: إعــداد خريجــن مؤهلــن يف العلــوم 
ــة  ــي الداعم ــة البحــث العلم ــز بيئ ــة، وتعزي ــة واملهني ــن للتطــورات العلمي ــة مواكب ــة واالقتصادي اإلداري
ــة واملتميــزة، وتقــدمي برامــج تعليميــة وتدريبيــة  لإلبــداع والتميــز وحتفيــز املســاهمات البحثيــة الفاعل
ــود التفاعــل  ــم املدمــج، وتكثيــف جه ــوح وأســاليب التعلي ــم املفت ــزة وفــق أفضــل ممارســات التعلي متمي
املجتمعــي والتعــاون والشــراكة وتبــادل اخلبــرات مــع األطــراف املعنيــة يف توفيــر البيئــة التعليميــة 

ــة الشــاملة يف فلســطن. ــة الداعمــة، واإلســهام الفاعــل يف أحــداث التنمي والتطبيقي
ومتنــح كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة شــهادة البكالوريــوس يف ســتة تخصصــات وهــي: إدارة 

األعمــال، واحملاســبة، والعلــوم املاليــة واملصرفيــة، والتســويق واالقتصــاد، واإلدارة الصحيــة.

اخلطط املستقبلية لكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية:

• تطويــر كتــب بعــض املقــررات الدراســية ضمــن بعــض التخصصــات )خصوصــاً إدارة األعمــال 	
واحملاســبة واإلدارة الصحيــة(، وتطويــر هــذه املقــررات مبــا يتوافــق مــع احتياجــات الســوق بالتعاون 
معــه شــركاء مــن القطــاع العــام واخلــاص )مــع تعزيــز اســتخدام اللغــة اإلجنليزيــة يف كتــب املقــررات 

الدراســية(.

• ترخيــص برنامــج دبلــوم مهنــي متخصــص حــول التأمــن وإدارة املخاطــر بالتعــاون مــع مركــز 	
التعليــم املســتمر وخدمــة املجتمــع واحتــاد شــركات التأمــن(.

• محاولــة ترخيــص برامــج دراســات عليــا يف مجــال القيــادة واإلدارة اإلســتراتيجية ويف مجــال 	
اإلدارة والسياســات العامــة ويف مجــال التنميــة االقتصاديــة.

• محاولة ترخيص برامج بكالوريوس جديدة تخدم سوق العمل.	
• عقــد دورات تدريبيــة لبعــض أعضــاء هيئــة التدريــس لتأهيلهــم ورفــع كفاءتهــم يف تدريــس مقــررات 	

التطبيقــات احلاســوبية واألنظمة.
• العــام 	 خــالل  واالقتصاديــة  اإلداريــة  العلــوم  مجــال  متخصصــن يف  علميــن  مؤمتريــن  عقــد 

.2017/2018
• ــادة التعــاون مــع اجلهــات احملليــة واإلقليميــة )ذات العالقــة بتخصصــات الكليــة( مــن 	 تعزيــز وزي

خــالل األنشــطة املشــتركة.
• عقد )5( ندوات يف قضايا وموضوعات إدارية واقتصادية. 	
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• )التخصــص 	 الكليــة حســب اخلطــط اجلديــدة  بتخصصــات  االلتحــاق  علــى  الطلبــة  تشــجيع 
الرئيــس/ والفرعــي( وذلــك لزيــادة مواءمــة اخلريجــن مــع فــرص العمــل احملتملــة )إضافــة إلــى 

حتفيــز الطلبــة علــى اإلقبــال علــى التخصصــات التــي تعانــي مــن اإلقبــال الضعيــف(.
• زيــادة تفعيــل االســتخدامات اإللكترونيــة يف العمليــة التعليميــة، وإتاحــة جميــع مقــررات التطبيقــات 	

احلاســوبية واألنظمــة كمقــررات الكترونيــة، وزيــادة تأهيــل أعضــاء الهيئــة التدريســية يف أســاليب 
التدريــس احلديثــة والتعلــم املدمــج.

• اإلطالق الرسمي ملركز البحوث اإلدارية واالقتصادية.	
• زيــادة تأهيــل أعضــاء الهيئــة التدريســية يف مهــارات البحــث العلمــّي وتقنياتــه وأدواتــه بالتعــاون مــع 	

مركــز البحــوث اإلداريــة واالقتصاديــة، وتشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس علــى اإلنتــاج العلمــي مــع 
إطــالق مجموعــة مــن نشــاطات املركــز مــن خــالل املجموعــات البحثيــة التــي مت تشــكيلها.

• زيــادة تأهيــل أعضــاء الهيئــة التدريســية يف أســاليب القياس والتقومي احلديثــة وإعداد االمتحانات 	
اجليــدة يف بيئــة التعلــم املدمــج بالتعــاون مــع مركــز القيــاس والتقومي ومركــز التعلم املفتوح.

• البحــث عــن فــرص للمنــح اخلارجيــة البتعــاث مرشــحن للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه يف مجــال 	
اإلدارة العامــة ويف مجــال القيــادة  وللحصــول علــى درجــة الدكتــوراه أو املاجســتير يف مجــال 

ــادق. الســياحة وإدارة الفن
• استكمال تنفيذ اتفاقية حراك الطلبة ضمن برنامج )إراسموس بلس(.	
• تطوير دليل وتعليمات مشروع التخرج.	
• تطوير دليل وتعليمات مقررات التدريب العملي.	
• السعي للحصول على شهادة اجلودة ألحد تخصصات الكلية )تشكيل فريق لهذه الغاية(.	

أعداد أعضاء هيئة التدريس املتفرغن وغير املتفرغن يف كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية:

أعضاء هيئة التدريس / 
الرتبة األكادميية:

العدد
املجموعمحاضرمدرسأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

أعضاء هيئة التدريس 
املتفرغن

21033201883

أعضاء هيئة التدريس 
غير املتفرغن

--22104126

2105520122209املجموع
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إضاءات:

خريجو الكلية يف العام 2016/2017:

بلــغ عــدد خريجــي الكليــة يف العــام 2016/2017 حوالــي )2920( خريجــاً وخريجــة موزعــن علــى 
ــي : ــى النحــو اآلت التخصصــات عل

إدارة الفصل/التخصص
أعمال

مالية محاسبة
ومصرفية

إدارة اقتصادتسويق
صحية

مجموع

116153343818061203501582
116236138915154373461338

894827331115576962920مجموع

أهم األبحاث واجلهود احملكمة املنشورة ألعضاء هيئة التدريس:

املجلة احملكمةاسم البحث املنشورالفرعاسم الباحث
اإلصدار

العدد/ 
السنة

رقم العدد

د.أمجد 
سلفيتالقاضي

درجة تسويق اخلدمات 
املصرفية و عالقاتها برضا 
الزبائن يف البنوك العاملة يف 

مدينة رام اهلل

مجلة جامعة فلسطن 
املجلد السادس 2016لالبحاث والدراسات

العدد الرابع

واقع استخدام التسويق 
اإللكتروني يف الشركات 
الصناعية يف شمال الضفة

2016مجلة جامعة االزهر
املجلد الثامن 
عشر العدد 

الثاني
د.صالح 
صبري

د.عطية مصلح
قلقيلية

مدى إسهام املؤمترات 
العلمية التي تنظمها 

اجلامعات الفلسطينية يف 
صنع السياسات العامة

مجلة رماح للدراسات 
2016واالبحاث

العدد التاسع 
عشر

قلقيليةأ.سلوى زريق
الدور االقتصادي 

واالجتماعي للتسويق 
األخضر

العدد 2017191مجلة القراءة واملعرفة
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شمال د.جميل النجار
غزة

أثر التوجه نحو أنشطة 
املسؤولية االجتماعية من 
قبل منشات األعمال على 

األداء املالي.

مجلة جامعة اخلليل 
قيد النشرقيد النشرللبحوث

قياس أثر االلتزام بتطبيق 
قواعد حوكمة الشركات على 
األداء املالي »دراسة تطبيقية 

على الشركات املساهمة 
العامة املدرجة يف بورصة 

فلسطن«

مجلة جامعة خضوري 
املجلد الرابع 2016للبحوث

العدد الثاني

أثر العوامل السلوكية 
احملددة لقرارات املستثمرين 
األفراد على أداء احملفظة 

االستثمارية  “دراسة حتليلية 
من سوق فلسطن لألوراق 

املالية”

مجلة اجلامعة العربية 
قيد النشرقيد النشراالمريكية للبحوث

 Activation of Tax
 Policy as a Prelude

  to Achieve Financial
Sustainability of Pales-
 tinian Public Treasury

-Analytical Study

 Middle East
 Review of Public

Administration
املجلد الثالث 2017

العدد األول

غزةد. نبيل شعث
أثر تطبيق نظام القيلولة 

على أداءالعاملن من منظور 
إسالمي

قيد النشرقيد النشراألندلس-اليمن

د. محمود 
قلقيليةملحم

التمكن اإلداري وعالقته 
بإبداعات العاملن بالتطبيق 
على بلديتي قلقيلية وعزون 

يف محافظة قلقيلية  

مجلة األطروحة للعلوم 
املصرفية والتطبيقية 

احملكمة - العراق
املجلد األول-2017

العدد السابع

د. عبد الرحمن 
أحمد

رام اهلل 
والبيرة

The Power to Influ-
 ence: Leadership
 effectiveness in

 Influencing Behaviors
 During Organizational
 Constructive Change

Processe

 International
 Research Journal
 of Business and

Economics

2017

د. مروان 
أبوهالل

رام اهلل 
والبيرة

ابتكار أساليب احملاسبة 
اإلدارية ودورها يف تطوير 
اإلدارة اإلستراتيجية يف 

فلسطن

املجلة التونسية لإلدارة 
عدد رقم 20153العمومية
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د. رأفت محمد 
رفحجودة 

مدى ممارسة إدارة األرباح 
لدوافع ضريبية من قبل 
الشركات الفلسطينية من 
وجهة نظر موظفي ضريبة 
الدخل يف قطاع غزة – 

دراسة ميدانية

مجلة جامعة القدس 
املفتوحة لألبحاث 

والدراسات اإلدارية 
واالقتصادية

كانون 
الثاني 
2017م

املجلد الثاني، 
العدد السابع

د. عمر محمود 
أبو عيدة

فرع 
طولكرم

أثر اجلهاز املصريف 
الفلسطيني على متغيرات 
االستقرار االقتصادي: 
دراسة قياسية تطبيقية 

خالل الفترة )2014-1994(

مجلة جامعة القدس 
املفتوحة لألبحاث 

والدراسات اإلدارية 
واالقتصادية

كانون 
الثاني 
2017م

املجلد الثاني، 
العدد السابع

د. سالمة 
“محمد وليد” 

سالم

د. عمر محمود 
أبو عيدة

فرع 
طولكرم

مصادر ضغط العمل يف 
قطاع التمريض الفلسطيني: 
دراسة ميدانية يف املؤسسات 

الصحية يف مدينة طولكرم

مجلة جامعة القدس 
املفتوحة لألبحاث 

والدراسات

كانون 
الثاني 
2017م

احلادي 
واألربعون، 
اجلزء الثاني

د. يوسف 
أبوفارة

االدارة 
العامة

التقييم والرقابة على أداء 
املشاريع الصغيرة

فصل محكم يف كتاب 
املشاريع الصغيرة 

للصف الثاني الثانوي 
التجاري

كتاب املشاريع 2016
الصغيرة

فرع غزةد. نبيل شعث
أثر تطبيق نظام القيلولة على 
أداء العاملن يف مؤسسات 
األعمال من منظور اسالمي.

قيد النشرقيد النشراالندلس-اليمن

د. محمد 
تاللوة

أثر تطبيق معيار التدقيق جنن
الدولي رقم )700( املعدل 
واخلاص بتقرير املدقق 

يف تضييق فجوة التوقعات 
من وجهة نظر املستثمر 

الفلسطيني

مجلة اجلامعة األردنية 
إلدارة األعمال

مجلد  رقم 12 2016
عدد رقم 3

د. محمد 
تاللوة

العوامل املؤثرة على محاسبة جنن
االستدامة لدى الشركات 
املدرجة يف سوق فلسطن 

لألوراق املالية 

مجلة جامعة فلسطن-
غزة

مجلد رقم 6 2017
عدد رقم 3

د. عطية 
مصلح

مستوى الوالء الوظيفي لدى قلقيلية
موظفي الوزارات احلكومية 
وعالقته ببعض املتغيرات يف 

فلسطن   

العدد ررقم 20163مجلة نور-اجلزائر

واقع تخصص اإلدارة دوراأ. عالء زايد
الصحية يف فلسطن

املجلد األول 2017مجلة ينابيع
العدد 3
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اثر االنضباط السلوكي على طولكرمد. فواز بدوي
األداء االداري يف املؤسسات 

العامة الفلسطينية

مجلة اجلمعية املصرية 
للقراءة واملعرفة

العدد2017195

دور القيادة التحويلية يف 
متكن العاملن

العدد 201717مجلة األطروحة

أثر االنضباط السلوكي على طولكرمأ.عالء عاشور
األداء اإلداري يف املؤسسات 

العامة الفلسطينية

مجلة اجلمعية املصرية 
للقراءة واملعرفة

العدد2017195

مدى فاعلية برامج التدريب طولكرمأ.أنيس ربايعة
املطبقة لدى ادارة املوارد 

البشرية يف القطاع الصحي 
يف محافظة جنن من وجهة 

نظر  العاملن  

العدد:198  2017مجلة القراءة واملعرفة

أ. د. فتح اهلل 
غامن

-THE IMPACT OF CORجنن
 PORATE GOVERNANCE

ON THE PERFOR-
 MANCE OF SELECTED
 COMPANIES LISTED IN
 PALESTINE FINANCIAL

MARKET

 The International
Journal of Busi-

 ness Quantitative
 Economics and

Applied Manage-
ment Research

املجلد 3 العدد 2017
9

دور سلطة النقد الفلسطينية طولكرمد. خالد زبدة
يف تقليل مخاطر العمل 

املصريف يف فلسطن

مجة البحوث التجارية 
املعاصرة/جامعة 

سوهاج

املجلد 30 2017
العدد 2

تأثير ابعاد ادارة املعرفة يف جنند. شاهر عبيد
املنظمة املتعلمة من وجهة 
نظر اعضاء هيئة التدريس 

يف اجلامعة  العربية 
األمريكية

املجلة  األردنية يف 
إدارة األعمال اجلامعة 

األردنية

املجلد 12 2017
العدد 4

معوقات تطبيق إدارة اجلودة 
الشاملة يف اجلامعات 

الفلسطينية- دراسة حالة 
اجلامعة العربية األمريكية-

مجلة املنارة للبحوث 
والدراسات - جامعة 

آل البيت

2017--

تأثير أبعاد إدارة املعرفة يف 
امليزة التنافسية يف البنوك

مجلة جامعة النجاح 
لألبحاث العلوم 

االنسانية

2017--

د. مجدي 
سالمة

مدى االلتزام بالدليل نابلس
االسترشادي حلوكمة 

الشركات العائلية يف شمال 
الضفة الغربية من وجهة 

نظر مالكيها

قيد النشرقيد النشرمجلة جامعة األقصى
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ابحاث منشورة يف مؤمترات

فرع اسم الباحث#
اجلامعة 
التابع له

اسم البحث 
املنشور

السنةاجلهة املنظمةاسم املؤمتر

دور حوكمة قلقيليةد.عطية مصلح1
الشركات يف 
حتقيق جودة 

املعلومات 
احملاسبية يف 

الشركات املدرجة 
يف سوق فلسطن 

لألوراق املالية

احلوكمة والتنمية 
اإلدارية واالقتصادية 
يف املؤسسات: الواقع 

والطموح

جامعة القدس 
املفتوحة واجلامعة 

األردنية

2017

مدى تأثير األداء شمال غزةد.جميل النجار2
املالي وسياسة 

توزيع األرباح على 
القيمة السوقية 
لدى للشركات 

املساهمة العامة  
املدرجة يف بورصة 

فلسطن

املؤمتر العلمي األول 
للتنمية املجتمعية 

الذي تنظمه

2016جامعة االزهر

ل جامعة قلقيليةد.محمود ملحم3 درجة حتمُّ
القدس املفتوحة 

للمسؤولية 
املجتمعية من 
وجهات نظر 

موظفيها

املسؤولية املجتمعية 
للجامعات العربية

جامعة القدس 
املفتوحة وجامعة 
الزرقاء األهلية

2017

دور منظمات قلقيليةد.محمود ملحم4
املجتمع املدني 

يف تدعيم التنمية 
الشاملة

اإلدارة العامة 
حتت الضغط: نحو 
إدارة عاّمة مرنة، 
متجأوبة، تعأونية، 

حتّولية

املؤمتر الدولي 
املشترك بن الرابطة 

الدولية ملدارس 
ومعاهد اإلدارة 

IASIA وشبكة الشرق 
الوسط وشمال 

إفريقيا لبحوث اإلدارة 
 MENAPAR  العامة
وديوان املوظفن العام  

البلدة: فلسطن- 
جامعة بير زيت  

2017

املعايير الدولية شمال غزةأ.هاني عودة5
لضمان حقوق 

األشخاص ذوي 
اإلعاقة"،

متكنن األشخاص 
ذوي اإلعاقة يف 

شمال غزة

جامعة القدس 
املفتوحة/شمال غزة

2017
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د.صبري 6
مشتهى

حتليل نفقات غزة
الدعم  املالي 

اخلارجي لوزارة 
التربية والتعليم 
ومدى مساهمته 
يف حتقيق تنمية 

مستدامة

املؤمتر العلمي األول 
للتنمية املجتمعية

2017جامعة االزهر

توظيف األساليب 
احلديثة لنظام 

محاسبة املسؤولية 
كمدخل لتقييم 

أداء البلديات يف 
محافظات غزة- 
دراسة ميدانية

املؤمتر العلمي 
الدولي  

2017بلدية خانيونس

ضمان الودائع 
بالبنوك العاملة يف 

فلسطن

ضمان الودائع 
بالبنوك العاملة يف 

فلسطن

جامعة القدس 
ومؤسسة ضمان 

الودائع

2017

أ.د.فتح اهلل 7
غامن

Giving Away جنن
 Intellectual
 Property of
Open Educa-

tional Re-
 sources )OER(:
 Al Quds Open

 University
Experience

 30th Annual
 Conference of

the Associa-
 tion of Asian
Open Univer-
 sities ?Open
 Education in

 Asia: Changing
Perspectives

 University of
 the Philippines

- UPOU

2016

 The Impact of
 Massive Open
Online Cours-
 es )MOOC(
 Adapted by

Higher Educa-
tion Institu-

 tions on Social
 Responsibility:
 Al-Quds Open
 University as a

model

مؤمتر املسؤولية 
املجتمعية للجامعات 

العربية )مؤمتر 
علمي محكم(

جامعة القدس 
املفتوحة وجامعة 

الزرقاء

2017



التقـــريــر الســـنوي
ANNUAL REPORT2017

111

عالقة أنظمة جنند.شاهر عبيد8
املعلومات اإلدارية 
يف حتسن األداء 

اإلداري يف 
مؤسسات الوقف 

يف محافظات 
شمال الضفة 

الغربية

الوقف اإلسالمي 
والتنمية املستدامة

مركز البحث وتطوير 
املوارد البشرية 

)رماح(

2017

أ.أسلم 9
الشندغلي

اقتصاديات التعليم شمال غزة
وسوق العمل

املؤمتر العلمي األول 
للتنمية املجتمعية 
6/11/2016-5م

2017جامعة االزهر

د.مجدي 10
سالمة

أثر البطالة على نابلس
الوضع االقتصادي 

يف املخيمات 
الفلسطينية يف 

محافظات شمال 
الضفة الغربية من 
وجهة نظر سكانها

الالجئون 
الفلسطينيون يف 
املخيمات الواقع 

والتحديات

كلية العلوم التربوية 
يف جامعة القدس 
املفتوحة مع دائرة 
شؤون الالجئن يف 

منظمة التحرير 
الفلسطينية

2017

جوائز حصل عليها بعض طلبة الكلية:

حصلـــت الطالبـــات: رقيـــة بـــدران عـــن مشـــروعها )إدارة النفايـــات اإللكترونيـــة الواقـــع واحللـــول 	 
ــار طميـــزي عـــن مشـــروعهما )تعـــرض العاملـــن يف  يف محافظـــة اخلليـــل( ودالل الشـــوبكي ومنـ
ــه اخلليـــل( وإســـراء طنينـــة  ــة التوثيـــق واملتابعـــة يف محافظـ ــر وآليـ ــز اإلبـ ــاع الصحـــي لوخـ القطـ
بـــدران عـــن مشـــروعها )رضـــا املوظفـــن عـــن جـــودة اخلدمـــات الصحيـــة( علـــى املراكـــز: الثانـــي 
والثالـــث والرابـــع علـــى التوالـــي مبســـابقة جائـــزة شـــريف الشـــطريت ألفضـــل مشـــروع تخـــرج، وقـــد 
مت تســـليمهن اجلوائـــز ضمـــن احتفـــال رســـمي يف جامعـــة فلســـطن األهليـــة وبحضـــور رســـمي 
مـــن اجلامعـــة. يذكـــر أن الطالبـــات الثالثـــة هـــن مـــن تخصـــص اإلدارة الصحيـــة يف فـــرع اخلليـــل. 

فـــازت الطالبـــة جنـــة عبـــد الفتـــاح فحجـــان، طالبـــة احملاســـبة يف فـــرع اخلليـــل، باملرتبـــة الثانيـــة 	 
يف مســـابقة محـــاكاة التـــدأول العاشـــرة علـــى مســـتوى جامعـــات الوطـــن ، و قـــد شـــارك يف هـــذه 
املســـابقة )280( مشـــتركاً مـــن )12( جامعـــة فلســـطينية. ومثـــل اجلامعـــة يف حفـــل اختتـــام 
املســـابقة و توزيـــع اجلوائـــز  د. يوســـف أبـــو فـــارة عميـــد الكليـــة ، ود. مجـــدي الكببجـــي عضـــو 
هيئـــة التدريـــس يف فـــرع اخلليـــل ، و د. مـــروان أبـــو هـــالل عضـــو هيئـــة التدريـــس يف فـــرع رام 

ــرة. اهلل والبيـ

املنح والبعثات الدراسية والبحثية والتدريبية التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس:	 

شـــارك مجموعـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف دورة تدريبيـــة  يف مجـــال التخطيـــط االســـتراتيجي 	 
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والنشـــر البحثـــي والعلمـــي يف األكادمييـــة امللكيـــة الســـويدية يف الســـويد، وذلـــك ضمـــن مشـــروع 
.)BERC( معهـــد البحـــوث اإلداريـــة واالقتصاديـــة

ضمـــن مشـــروع معهـــد البحـــوث اإلداريـــة واالقتصاديـــة )BERC(، شـــارك مجموعـــة مـــن أعضـــاء 	 
هيئـــة التدريـــس يف دورة تدريبيـــة يف مجـــال البحـــث العلمـــي والتحليـــل االقتصـــادي يف جامعـــة 

)الكويـــال( اإليطاليـــة خـــالل املـــدة 8-12/5/ 2017.

شـــارك مجموعـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف دورة تدريبيـــة  يف مجـــال البحـــث العلمـــي 	 
والتحليـــل االقتصـــادي يف جامعـــة امليريـــا اإلســـبانية خـــالل املـــدة 15-19/5/2017.

ـــادة واملشـــاريع الصغيـــرة ضمـــن مشـــروع 	   شـــاركت الكليـــة يف دورة تدريـــب مدربـــن يف مجـــال الري
"ابـــدأ" بالتعـــاون مـــع منظمـــة العمـــل الدوليـــة، بالشـــراكة بـــن الكليـــة ومركـــز التعليـــم املســـتمر 
ـــة، واألســـتاذ  ـــة واملصرفي ـــوم املالي ـــس قســـم العل ـــوة رئي ـــد تالل ـــع، وشـــارك د. محم ـــة املجتم وخدم
عمـــر جابـــر عضـــو هيئـــة التدريـــس يف فـــرع بيـــت حلـــم يف دورة تدريـــب املدربـــن يف مجـــال الريـــادة 
ـــدورة  ـــة التدريـــس ال ـــاز عضـــوا هيئ ـــدأ" بالتعـــاون مـــع البنـــك الدولـــي. وقـــد اجت ضمـــن مشـــروع "اب
املذكـــورة بنجـــاح، ويجـــري حاليـــاً اإلعـــداد لتدريـــب مجموعـــة مـــن طلبـــة اجلامعـــة واخلريجـــن 
وأفـــراد مـــن املجتمـــع احمللـــي اســـتكماال ملتطلبـــات احلصـــول علـــى اعتمـــاد منظمـــة العمـــل الدوليـــة 
لعضـــوي هيئـــة التدريـــس املذكوريـــن كمدربـــن معتمديـــن مـــن املنظمـــة لتقـــدمي دورات تدريبيـــة يف 
مجـــال الريـــادة وإدارة املشـــروعات الصغيـــرة. ويجـــري التنســـيق والتعـــاون يف هـــذا املجـــال مـــع 
ـــع. ـــة املجتم ـــم املســـتمر وخدم ـــز التعلي ـــة وإدارة مرك ـــادة شـــؤون الطلب ـــة وعم إدارة الشـــؤون األكادميي

املشاركة يف مؤمترات وندوات ونشاطات ودورات تدريبية وورش عمل:

عقـــدت الكليـــة بالتنســـيق مـــع إدارة مركـــز البحـــوث اإلداريـــة واالقتصاديـــة ورشـــة عمـــل تناولـــت 	 
نتائـــج زيـــارة وفـــد الكليـــة إلـــى األكادمييـــة امللكيـــة الســـويدية، ومت عـــرض مجموعـــة أوراق يف هـــذه 
الورشـــة، وقـــد افتتـــح هـــذه الورشـــة األســـتاذ الدكتـــور ســـمير النجـــدي نائـــب الرئيـــس للشـــؤون 

األكادمييـــة.

ــل 	  ــن قبـ ــا مـ ــة مت تنظيمهـ ــات اإلحصائيـ ــتخدام البيانـ ــول اسـ ــل حـ ــة عمـ ــة يف ورشـ ــاركت الكليـ شـ
ــطيني. ــاء الفلسـ ــزي لإلحصـ ــاز املركـ اجلهـ

  شاركت الكلية يف ورشة عمل مع كلية التكنولوجيا حول برامج الدبلوم املهني املتخصص.	 

ــاليب 	  ــول األسـ ــومي حـ ــاس والتقـ ــرة القيـ ــع دائـ ــاون مـ ــل بالتعـ ــة عمـ ــة ورشـ ــادة الكليـ ــدت عمـ عقـ
احلديثـــة يف تقييـــم الطلبـــة وأســـس إعـــداد االمتحـــان اجليـــد.

ــا إدارة 	  ــد حضرهـ ــم وقـ ــت حلـ ــرع بيـ ــي يف فـ ــا الرقابـ ــد ودورهـ ــلطة النقـ ــول سـ ــدوة حـ ــدت نـ عقـ
ــة  ــن الطلبـ ــد مـ ــطينية، وحشـ ــد الفلسـ ــلطة النقـ ــن سـ ــون عـ ــة وممثلـ ــن الكليـ ــون عـ ــرع وممثلـ الفـ
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وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس، وضيـــوف مـــن املؤسســـات واملجتمـــع احمللـــي. ومت يف هـــذه النـــدوة 
تقـــدمي نبـــذة حـــول ســـلطة النقـــد الفلســـطينية ودورهـــا كمؤسســـة عامـــة مســـتقلة مســـؤولة عـــن 
رســـم وتنفيـــذ السياســـات النقديـــة واملصرفيـــة لضمـــان ســـالمة القطـــاع املصـــريف ومنـــو االقتصـــاد 
ـــز النمـــو االقتصـــادي  ـــي وتعزي ـــى االســـتقرار النقـــدي واملال ـــوازن، واحملافظـــة عل ـــي بشـــكل مت احملل
املســـتدام، واإلشـــراف علـــى املصـــارف ومؤسســـات اإلقـــراض املتخصصـــة والصيارفـــة العاملـــن 
ـــة، ورســـم  ـــة بكفـــاءة عالي ـــى تنفيـــذ وتشـــغيل نظـــم املدفوعـــات احلديث يف فلســـطن، واإلشـــراف عل

وتنفيـــذ السياســـة النقديـــة بهـــدف حتقيـــق االســـتقرار النقـــدي. 

متـــت املشـــاركة يف ورشـــة عمـــل ملناقشـــة اجلانـــب العملـــي يف كليتـــي التكنولوجيـــا وكليـــة العلـــوم 	 
اإلداريـــة واالقتصاديـــة.

عقـــدت عمـــادة الكليـــة نـــدوة علميـــة حـــول آفـــاق وحتديـــات تخصـــص اإلدارة الصحيـــة، وقـــد مت 	 
ـــن. ـــرع جن ـــدوة يف ف ـــد هـــذه الن عق

ـــك بترشـــيح 	  ـــد مت ذل ـــة، وق ـــا اجلنوبي ـــي يف كوري ـــد الدول ـــة يف املعه ـــة يف دورة تدريبي شـــاركت الكلي
مـــن إدارة الشـــؤون، حيـــث شـــارك الدكتـــور عطيـــة مصلـــح عضـــو هيئـــة التدريـــس يف فـــرع قلقيليـــة 
ممثـــال عـــن الكليـــة  يف دورة تدريبيـــة يف املعهـــد الكـــوري ألبحـــاث اإلدارة )GMRI( يف كوريـــا 
اجلنوبيـــة بعنـــوان: “Innovation Based Policy and Management”. وقـــد مت ذلـــك بالتعـــاون 
مـــع املجلـــس األعلـــى لإلبـــداع والتميـــز، وتناولـــت الـــدورة محاضـــرات يف مجـــاالت متعـــددة شـــملت 
مواضيـــع يف التنميـــة الشـــاملة وحاضنـــات األعمـــال مثـــل احلوكمـــة والتطـــورات يف احلكومـــة 
الكوريـــة، واإلبـــداع االقتصـــادي والتطـــورات التكنولوجيـــة يف كوريـــا، وبنـــاء القطاعـــات التطويريـــة، 
ــادي الـــذي حصـــل يف  ــة. وقـــد خلصـــت الـــدورة إلـــى إن التقـــدم االقتصـ ــع أخـــرى مهمـ ومواضيـ
كوريـــا اجلنوبيـــة كان يف القيـــادة املخلصـــة والرشـــيدة، والتـــي ركـــزت علـــى مكافحـــة الفقـــر مـــن 
ــال  ــاً يف املجـ ــة خصوصـ ــادرات اإلبداعيـ ــام باملبـ ــة واالهتمـ ــة التكنولوجيـ خـــالل تشـــجيع الصناعـ
االقتصـــادي، وكان مـــن مميـــزات هـــذه السياســـة أيضـــا اهتمامهـــا بالعلـــم واجلامعـــات، ومتكـــن 
وتدريـــب املـــوارد البشـــرية دون إهمـــال النواحـــي االجتماعيـــة والبيئيـــة. وكبيئـــة حاضنـــة طـــورت 
الدولـــة البنـــى التحتيـــة وطـــورت قوانـــن لتنظيـــم عالقـــات الدولـــة بقطـــاع اإلعمـــال وخصوصـــاً 
لألعمـــال الصغيـــرة. كمـــا شـــجعت الدولـــة العمـــل التطوعـــي والتعاونـــي إلحـــداث قفـــزات يف مجـــال 

التنميـــة.

مت عقـــد ورشـــة عمـــل بعنـــوان )جتربـــة مستشـــفى جنـــن احلكومـــي اإلداريـــة، مـــا لهـــا ومـــا عليهـــا( 	 
ـــة يف فـــرع جنـــن وبالتنســـيق مـــع إدارة فـــرع جنـــن، وقـــد حتـــدث  ـــة تخصـــص اإلدارة الصحي لطلب

ـــة املديـــر اإلداري ملستشـــفى جنـــن احلكومـــي. فيهـــا اخلبيـــر يف اإلدارة الصحيـــة عصـــام عالون

شـــارك طلبـــة وأســـاتذة الكليـــة يف ورشـــة العمـــل التـــي مت تنظيمهـــا يف فـــرع رام اهلل والبيـــرة 	 
بالتعـــاون مـــع اجلهـــاز املركـــزي لإلحصـــاء حـــول مضامـــن مفهـــوم االقتصـــاد الكلـــي، ومـــن اجلهـــاز 
ـــة يف  ـــرة احلســـابات القومي ـــرة دائ ـــب )مدي ـــة خصي ـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني شـــاركت أمين املرك
اجلهـــاز(، وقـــد تناولـــت موضـــوع احلســـابات القوميـــة بـــن النظريـــة والتطبيـــق، باإلضافـــة إلـــى 
منهجيـــة العمـــل والتعاريـــف الدوليـــة املختلفـــة التـــي يقـــوم عليهـــا العمـــل يف احلســـابات القوميـــة 
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وبعـــض النتائـــج اإلحصائيـــة للمســـح، وقـــدم فائـــد ريـــان عرضـــاً ملوضـــوع ميـــزان املدفوعـــات 
ــس يف  ــة التدريـ ــو هيئـ ــدان عضـ ــرين حمـ ــت نسـ ــة، وحتدثـ ــة احلكومـ ــي وماليـ ــتثمار الدولـ واالسـ

الكليـــة عـــن موضـــوع السياســـات االقتصاديـــة.

ــوان 	  ــة واالقتصاديـــة حتـــت عنـ ــة واملاليـ ــة توعويـــة يف املجـــاالت املصرفيـ ــم نـــدوة تثقيفيـ مت تنظيـ
التحديـــات التـــي تواجـــه االقتصـــاد الفلســـطيني، وقـــد نظمـــت بالتعـــاون مـــع ســـلطة النقـــد 
ــل  ــائد خليـ ــور سـ ــطينية الدكتـ ــد الفلسـ ــلطة النقـ ــن سـ ــارك مـ ــرع نابلـــس. وشـ ــطينية يف فـ الفلسـ
ـــة، ومت يف  ـــات الداخلي ـــد، وأدهـــم رضـــوان مســـؤول العالق ـــس قســـم االقتصـــاد يف ســـلطة النق رئي
النـــدوة تنـــاول واقـــع االقتصـــاد الفلســـطيني الـــذي مت وصفـــه بالصغيـــر واملنفتـــح واملجـــزأ جغرافيـــاً 
)الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة(، وأنـــه يعانـــي مـــن االحتـــالل واالنقســـام وضعـــف كبيـــر يف الهيـــكل، 
ـــن  ـــادم القوان ـــة وتق ـــاج، والبيروقراطي ـــاز وضعـــف يف االنت ـــات والغ ـــب االســـتيراد واحملروق وضرائ
والنظـــام الصحـــي الضعيـــف والنظـــام التعليمـــي غيـــر املنتـــج، ومت التأكيـــد يف النـــدوة علـــى ضـــرورة 
التوســـع يف التعليـــم املهنـــي، ومتـــت االشـــارة إلـــى أن االقتصـــاد الفلســـطيني يعتمـــد بشـــكل كبيـــر 
علـــى املســـاعدات  اخلارجيـــة وهـــو اقتصـــاد تابـــع غيـــر مســـتقل،  كمـــا أن أســـعار املنتجـــات والســـلع 

ـــة جـــداً.    ـــر ضعيف ـــة التصدي ـــر شـــديد وحرك ـــاك فق ـــي، وهن ـــط العرب ـــة باحملي ـــة مقارن مرتفع

مت تنظيـــم نـــدوة يف فـــرع جنـــن لطلبـــة الكليـــة بعنـــوان واقـــع قطـــاع التأمـــن يف فلســـطن اإلجنـــازات 	 
واإلخفاقـــات والتحديات.

مت عقـــد ورشـــة عمـــل بالتعـــاون مـــع إدارة فـــرع غـــزة واملكتبـــة املركزيـــة لعـــدد مـــن طلبـــة قســـم 	 
احملاســـبة بخصـــوص تنميـــة املهـــارات والقـــدرات البحثيـــة للطلبـــة وكيفيـــة االســـتفادة مـــن قواعـــد 

البيانـــات اخلاصـــة بالعلـــوم اإلداريـــة واملاليـــة املتاحـــة لـــدى اجلامعـــة.

شـــاركت الكليـــة بنـــدوة بعنـــوان "الرياديـــات الفلســـطينيات" والتـــي نظمهـــا كل مـــن  مؤسســـة )شـــيري 	 
بليـــر( لدعـــم املـــرأة، ومنظمـــة شـــباب الغـــد، ومؤسســـة الشـــرق األدنـــى الدوليـــة.

شـــارك كل مـــن د.محمـــد تاللـــوة رئيـــس قســـمي العلـــوم املاليـــة واملصرفيـــة واالقتصـــاد، ود. خالـــد 	 
زبـــدة عضـــو هيئـــة التدريـــس يف فـــرع طولكـــرم، ود.جميـــل عالونـــة عضـــو هيئـــة التدريـــس يف فـــرع 
ـــي حـــول  ـــال املؤمتـــر الدول ـــاس يف أعم ـــرع طوب ـــة املســـاعد االكادميـــي يف ف ـــاد ربايع ـــس، أ.جه نابل
مهنـــة تدقيـــق احلســـابات الـــذي نظمتـــه جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة حتـــت عنـــوان "مهنـــة تدقيـــق 

ـــة ومكافحـــة الفســـاد". ـــز احلوكم ـــا يف تعزي احلســـابات و دوره

اختيـــر د.يوســـف أبـــو فـــارة عميـــد الكليـــة عضـــواً يف اللجنـــة التحضيريـــة واللجنـــة العلميـــة  ملؤمتـــر 	 
.)MENAPAR(

شـــارك د. يوســـف أبـــو فـــارة عميـــد الكليـــة، وعـــدد مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف الكليـــة، يف 	 
املؤمتـــر الدولـــي حـــول اإلدارة العامـــة الـــذي عقـــد بالتعـــاون مـــع ديـــوان املوظفـــن.

شـــارك كل مـــن د.محمـــد تاللـــوة رئيـــس قســـم العلـــوم املاليـــة واملصرفيـــة، ود. مجـــدي الكببجـــي 	 
ـــة األولـــى مـــن تدريـــب موظفـــي  ـــة املرحل ـــة التدريـــس يف فـــرع اخلليـــل يف احتفاليـــة نهاي عضـــو هيئ
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ـــة العامـــة. ـــات الوظيف ـــة الســـلوك وأخالقي ـــى مدون ـــام عل القطـــاع الع

ـــق 	  ـــارد عـــن طري ـــة هارف ـــا جامع ـــرع غـــزة يف دورة متخصصـــة نظمته ـــن ف ـــل شـــعث م شـــارك د.نبي
."Humanitarian Response To Conflict And Disaster" الفيديوكونفرنـــس( بعنـــوان(

شـــارك إبراهيـــم عليـــان مســـاعد العميـــد يف دورة التحليـــل وقـــراءة املؤشـــرات اإلحصائيـــة التـــي 	 
عقدهـــا مركـــز التعليـــم املســـتمر بالتعـــاون مـــع اجلهـــاز املركـــزي لإلحصـــاء.

شـــارك أ. أنيـــس ربايعـــة مبوجـــب عضويتـــه يف  املجلـــس التنفيـــذي ملكتـــب التشـــغيل والتدريـــب- 	 
طولكـــرم يف عـــدة نشـــاطات.

كان أ. د. فتـــح اهلل غـــامن مـــن فـــرع جنـــن عضـــواً يف اللجنـــة العلميـــة ملؤمتـــر "احلوكمـــة" املشـــترك 	 
 The International Arab مـــع اجلامعـــة األردنيـــة، كمـــا كان عضـــواً يف اللجنـــة العلميـــة ملؤمتـــر
Conference on Quality Assurance in Higher Education – IACQA  املنظـــم مـــن قبـــل 
ـــة ســـوق  ـــة ، كمـــا قـــدم استشـــارة علميـــة يف موضـــوع االشـــتمال املالـــي لهيئ جامعـــة الزرقـــاء األهلي

رأس املـــال الفلســـطينية.

نفـــذ  أ. أســـلم الشـــندغلي حصـــة تدريبيـــة يف مؤمتـــر "كـــن رياديـــاً" الـــذي نظمتـــه جامعـــة  القـــدس 	 
املفتوحـــة /فـــرع شـــمال غـــزة.

شـــارك د. محمـــد اشـــتيوي مـــن فـــرع الوســـطى يف نـــدوة بعنـــوان "التمويـــل اجلماعـــي" التـــي 	 
ـــة ، وكذلـــك يف  ـــو أمون عقدتهـــا جامعـــة القـــدس املفتوحـــة /فـــرع الوســـطى مبشـــاركة أ. يوســـف أب
اإلعـــداد لنـــدوة بعنـــوان "جســـر الفجـــوة بـــن الواقـــع النظـــري وســـوق العمـــل" التـــي عقدهـــا الفـــرع 

مبشـــاركة كل مـــن أ. همـــام اليازجـــي، وأ. ســـمير رشـــيد.

عقـــدت الكليـــة بالتنســـيق مـــع إدارة مركـــز البحـــوث اإلداريـــة واالقتصاديـــة ومبشـــاركة األســـتاذ 	 
الدكتـــور ســـمير النجـــدي نائـــب الرئيـــس للشـــؤون األكادمييـــة وعميـــد الكليـــة ومديـــر دائـــرة اجلـــودة 
ــاون  ــدت بالتعـ ــل عقـ ــة عمـ ــة التدريـــس، ورشـ ــاء هيئـ ــن أعضـ ــدد مـ ــروع )BERC( وعـ ــق مشـ منسـ
ـــي و القطـــاع اخلـــاص يف البحـــوث  ـــاج مؤسســـات املجتمـــع احملل ـــوان "إدم ـــت بعن ـــة بيرزي مـــع جامع
اإلداريـــة واالقتصاديـــة يف مؤسســـات التعليـــم العالـــي الفلســـطينية". وقـــد خرجـــت تلـــك الورشـــة 

مبجموعـــة مـــن التوصيـــات أهمهـــا:

وضـــع خطـــة واضحـــة الســـتدامة مشـــروع مراكـــز البحـــوث اإلداريـــة واالقتصاديـــة، بحيـــث  ■
يشـــارك يف عمليـــة توفيـــر التمويـــل كل مـــن احلكومـــة والقطـــاع اخلـــاص واجلامعـــات.

تعزيـــز الشـــراكة مـــع القطـــاع اخلـــاص مـــن خـــالل الدراســـات والبحـــوث التـــي تـــدرس  ■
احتياجـــات أســـواق العمـــل وتســـهم يف بنـــاء املناهـــج الدراســـية اجلديـــدة وتعديـــل املقـــررات 
الدراســـية وتدعيمهـــا باجلوانـــب العمليـــة التـــي تكفـــل مواءمـــة مخرجـــات توصيـــات التعليـــم 
العالـــي مـــع االحتياجـــات الفعليـــة ألســـواق العمـــل، وتعزيـــز الشـــراكات البحثيـــة بـــن اجلامعـــات 
ــاليب  ــك بأسـ ــق ذلـ ــن حتقيـ ــة، وميكـ ــة واالقتصاديـ ــوث اإلداريـ ــال البحـ ــطينية يف مجـ الفلسـ
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متنوعـــة مثـــل إصـــدار مجـــالت علميـــة محكمـــة مشـــتركة وبنـــاء مجموعـــات بحثيـــة مشـــتركة.

ضـــرورة توجيـــه طلبـــة الدراســـات العليـــا والباحثـــن يف مؤسســـات التعليـــم العالـــي نحـــو  ■
إجـــراء البحـــوث التـــي تخـــدم احتياجـــات القطاعـــات االقتصاديـــة الفلســـطينية املختلفـــة.

االســـتفادة مـــن خبـــرات الكـــوادر األكادمييـــة املوجـــودة خـــارج فلســـطن والتعـــاون معهـــم يف  ■
إجـــراء البحـــوث املشـــتركة وتوفيـــر التمويـــل للمراكـــز.

ضـــرورة االهتمـــام باملجـــاالت البحثيـــة التـــي تخـــدم قطـــاع الشـــباب وتســـهم يف معاجلـــة  ■
البطالـــة، مثـــل الرياديـــة والتنافســـية والتســـويق اإللكترونـــي ومتويـــل املشـــاريع الصغيـــرة.

إجـــراء البحـــوث التـــي تـــدرس الســـوق وحتـــدد الفـــرص االســـتثمارية املمكنـــة للمشـــاريع  ■
الصغيـــرة واقتـــراح ســـبل التمويـــل منخفـــض التكلفـــة لهـــذه املشـــاريع.

ضـــرورة حتديـــد أولويـــات للبحـــث العلمـــي يف فلســـطن ضمـــن مســـتويات مختلفـــة، كوضـــع  ■
ـــات  ـــى مســـتوى كل اجلامع ـــة، وعل ـــى مســـتوى كل جامع ـــى مســـتوى العمـــداء، وعل ـــات عل أولوي

الفلســـطينية.

االســـتفادة مـــن برامـــج التدريـــب املتاحـــة لـــدى بعـــض مؤسســـات القطـــاع اخلـــاص ) مثـــل  ■
ـــات  ـــع الشـــركات واجلامع ـــات هـــذه املؤسســـات م ـــى االســـتفادة مـــن عالق ـــة إل ـــي(، إضاف رواب

العامليـــة.

تثقيـــف وتوعيـــة الشـــركات بأهميـــة البحـــوث واالستشـــارات واخلدمـــات التـــي ميكـــن أن  ■
ــل. ــع أفضـ ــى واقـ ــا إلـ ــوض بهـ ــا والنهـ ــن أدائهـ ــركات ويف حتسـ ــذه الشـ ــا هـ ــتفيد منهـ تسـ

عقـــد ورشـــات خاصـــة مـــع القطـــاع اخلـــاص لتحديـــد األولويـــات واالحتياجـــات الفعليـــة لهـــذا  ■
القطـــاع.

ــة لعـــدم موافقـــة الشـــركات علـــى تزويـــد الباحثـــن بالبيانـــات الكميـــة  ■ ــاد حلـــول جذريـ إيجـ
والنوعيـــة الكافيـــة التـــي متكنهـــم مـــن إجـــراء دراســـات ذات جـــودة عاليـــة وتكشـــف املشـــكالت 

احلقيقيـــة التـــي تعانـــي منهـــا الشـــركات.

العمل اجلاد على جسر الفجوة وبن مخرجات التعليم واحتياجات أسواق العمل. ■

ـــة  ■ ـــي حتظـــى بقيم ـــة بالبحـــوث املشـــتركة الت ـــة املتعلق ـــة العلمي إعـــادة النظـــر يف شـــروط الرتب
أقـــل.

اإلجنازات يف مجال اخلطط واملقررات الدراسية:

حتديـــث بطاقـــات اإلرشـــاد الذاتـــي، وذلـــك بســـبب اعتمـــاد تخصصـــات فرعيـــة ورئيســـة، وإضافـــة 	 
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مقـــررات جديـــدة مثـــل حوكمـــة الشـــركات، والنزاهـــة والشـــفافية، واإلدارة املاليـــة املتقدمـــة 
وغيرهـــا.

متابعـــة ملـــف اجلانـــب العملـــي ملجموعـــة مـــن املقـــررات، فمثـــال مت حـــذف اجلانـــب العملـــي احلالـــي 	 
ــاً تعديـــل اجلانـــب العملـــي  ملقـــرر حتليـــل وتقييـــم املشـــاريع وتغييـــر وزن عـــبء املقـــرر. ومت أيضـ
لـــإلدارة الصحيـــة ليصبـــح التدريـــب مقـــررا واحـــداً بـــوزن )4( ســـاعات معتمـــدة. ومت تطويـــر 
دليلـــن للتدريـــب امليدانـــي للكليـــة وتعميمهمـــا علـــى الفـــروع. ومت التأكيـــد علـــى التعليمـــات املعممـــة 
ســـابقاً مـــن الكليـــة حـــول البرامـــج احلاســـوبية املســـتخدمة يف اجلانـــب العملـــي ملقـــررات الكليـــة 

ذات اجلانـــب العملـــي احملوســـب.
مت تعديـــل أوزان بعـــض املقـــررات ذات اجلانـــب العملـــي بعـــد التنســـيق مـــع إدارة الشـــؤون األكادمييـــة 	 

بحيـــث تضـــاف عالمـــات التعيينـــات الدراســـية إلـــى اجلانـــب العملـــي )لكـــن مت وقـــف العمـــل بهـــذا 
األمـــر مؤقتـــاً(.

مت تكليـــف بعـــض املختصـــن بإعـــداد خطـــط دراســـية لبعـــض املقـــررات، ومت االنتهـــاء مـــن تطويـــر 	 
بعـــض املقـــررات، وقـــد شـــمل ذلـــك: االقتصـــاد التحليلـــي اجلزئـــي واالقتصـــاد التحليلـــي الكلـــي 

ومبـــادئ االقتصـــاد )1( والتطويـــر التنظيمـــي وأخالقيـــات املهـــن الصحيـــة.
ـــك إدارة 	  ـــة، وقـــد شـــمل ذل ـــا العلمي ـــي تقادمـــت مادته ـــة لبعـــض املقـــررات الت ـــب بديل مت اعتمـــاد كت

ـــات. ـــة يف أقـــرب فرصـــة وحســـب اإلمكان ـــب أصيل ـــر كت التأمـــن واإلدارة اإلســـتراتيجية، وســـيتم توفي
مت إعداد خطط زمنية لتدريس املقررات موزعة على األسابيع.	 
بنـــاء علـــى تعليمـــات عمـــادة الكليـــة، قـــام أعضـــاء هيئـــة التدريـــس املشـــرفن علـــى مقـــررات 	 

التدريـــب العملـــي يف تخصـــص اإلدارة الصحيـــة )وبرفقـــة الطلبـــة املتدربـــن( بزيـــارات ميدانيـــة 
ـــة العمـــل  ـــا وطبيع ـــى أقســـام املستشـــفيات ومرافقه ـــة عل ـــف الطلب ـــة لتعري ـــى املؤسســـات الصحي إل

ــا. اإلداري فيهـ
ـــي 	  ـــة الت ـــة يف الفـــروع املختلفـــة )مـــن املســـاقات املظلل ـــدة للطلب ـــة جدي مت طـــرح مقـــررات تخصصي

ـــة(. ـــم يســـبق ان طرحـــت للطلب ل
متـــت اعـــادة النظـــر يف الوحـــدات احملذوفـــة يف بعـــض املقـــررات ومت إلغـــاء عمليـــة احلـــذف يف 	 

بعـــض املقـــررات، خصوصـــاً بعـــد أن أصبحـــت مـــادة االمتحـــان النصفـــي ال تدخـــل ضمـــن االمتحـــان 
ـــي. النهائ

ـــع 	  ـــع جمي ـــاون م ـــة وبالتع ـــة  واإلجنليزي ـــة العربي ـــررات باللغ ـــع املق مت إعـــداد وصـــف متكامـــل جلمي
الزمـــالء بالتخصصـــات. 

مت تنســـيق وترتيـــب وحـــدات مقـــرر حتليـــل وتقييـــم املشـــاريع لقســـمي اإلدارة والتنميـــة االجتماعيـــة، 	 
وصـــار املقـــرر يـــدرس بصـــورة مشـــتركة يف الكليتـــن.

مراجعـــة املقـــررات اإللكترونيـــة ومـــدى انســـجامها مـــع الوحـــدات املطلوبـــة وكذلـــك مـــع وصـــف 	 
املقـــررات والتعديـــل بالتعـــاون مـــع دائـــرة التعليـــم اإللكترونـــي.
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مت تدقيق اجلزء اخلاص بالكلية يف دليل اجلامعة، حيث مت إرسال تقرير مفصل باخلصوص.	 
مت مراجعة وتعديل الصفحة اإللكترونية للعديد من املقررات.	 
مـــن املخطـــط أن يتـــم طـــرح مقـــرر محاســـبة املؤسســـات اخلدميـــة كمقـــرر تخصـــص اختيـــاري 	 

لطلبـــة قســـم احملاســـبة، حيـــث يعـــزز هـــذا املســـاق اخلطـــة املعتمـــدة للقســـم. ومت إعـــداد الوصـــف 
ـــرر. ـــذا املق له

مت مراجعـــة املقـــررات املمنوعـــة مـــن التصـــص ومت التعديـــل عليهـــا بشـــكل يراعـــي التغيـــرات يف 	 
املـــادة العلميـــة.

برامج ماجستير:

مت إعـــداد خطـــة برنامـــج ماجســـتير بعنـــوان القيـــادة واإلدارة اإلســـتراتيجية، ومت تقدميهـــا 	 
لالعتمـــاد.

مت إعـــداد خطـــة برنامـــج ماجســـتير بعنـــوان اإلدارة والسياســـات العامـــة، وهـــي جاهـــزة لتقدميهـــا 	 
لالعتمـــاد. 

برامج الدبلوم :

ـــة ، 	  ـــوم التطبيقي ـــا والعل ـــة التكنولوجي ـــع كلي ـــة املشـــترك م ـــة املعلومـــات اإلداري ـــوم أنظم برنامـــج دبل
ـــاد. و مت تقدميـــه لالعتم

برنامج دبلوم الريادة وادارة االعمال الصغيرة، ويجري العمل على تعديالت طفيفة لتقدميه.	 

املشاركة يف أنشطة محلية بحثية وغير بحثية:

شاركت عمادة الكلية يف مجموعة من األنشطة احمللية، أهمها:

مت حضور ثالث ندوات يف مؤسسة ماس.	 

ــر النهائـــي 	  ــرة، وعـــرض التقريـ ــة رام اهلل والبيـ ــوان "تقييـــم محافظـ ــور ورشـــة عمـــل بعنـ مت حضـ
ــة. ــازات احملافظـ إلجنـ

ـــة مـــع )األمديســـت( بالتعـــاون مـــع 	  ـــح الطالبي ـــم واملن مت حضـــور ورشـــة عمـــل لعـــرض برامـــج التعلي
ـــرة. ـــي/ البي املعهـــد الوطن

مت حضـــور املؤمتـــر املصـــريف الفلســـطيني يف أريحـــا بعنـــوان " الطاقـــة النظيفـــة وإمكانيـــات 	 
التمويـــل".
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مت حضور افتتاح بنك الصفا/ رام اهلل 	 

مت حضور لقاء يف بنك فلسطن مبناسبة جائزة التميز.	 

مت حضور ندوة حول فكرة البنك املركزي الفلسطيني يف سلطة النقد.	 

مت حضور ثالث ورشات عمل يف وزارة االقتصاد بعنوان "العالمات التجارية وبراءة االختراع".	 

ــة 	  ــة جلمعيـ ــة اإلداريـ ــة الهيئـ ــدة علـــى عضويـ ــل عيـ ــور فضـ ــويق الدكتـ ــم التسـ ــل رئيـــس قسـ حصـ
حمايـــة املســـتهلك يف محافظـــة اخلليـــل، ومـــن املخطـــط أن يتـــم عقـــد نشـــاطات مشـــتركة ودمـــج 

طلبـــة تخصـــص التســـويق يف نشـــاطات اجلمعيـــة.

املشـــاركة يف إعـــداد اخلطـــة الوطنيـــة لالشـــتمال املالـــي وذلـــك بالتنســـيق مـــع ســـلطة النقـــد 	 
الفلســـطينية وهيئـــة ســـوق رأس املـــال.

ــطن 	  ــن فلسـ ــاون بـ ــروع التعـ ــالق مشـ ــل إطـ ــة يف حفـ ــد الكليـ ــارة عميـ ــو فـ ــف أبـ ــارك د. يوسـ شـ
ــإلدارة. ــة لـ ــة الوطنيـ ــام واملدرسـ ــن العـ ــوان املوظفـ ــه ديـ ــرف عليـ ــذي يشـ ــة الـ ــا اجلنوبيـ وكوريـ

ـــة مدققـــي 	  ـــة العامـــة جلمعي ـــة الهيئ ـــرة عضوي ـــو هـــالل مـــن فـــرع رام اهلل والبي يشـــغل د. مـــروان أب
احلســـابات القانونيـــن.

املؤمترات التي نظمتها الكلية خالل العام 2016/2017:

ـــة واالقتصاديـــة يف جامعـــة القـــدس املفتوحـــة وكليـــة األعمـــال يف اجلامعـــة  ـــوم اإلداري نظمـــت كليـــة العل
األردنيـــة )عمـــان/ األردن( املؤمتـــر العلمـــي الدولـــي اخلامـــس بعنـــوان "احلوكمـــة والتنميـــة اإلداريـــة 
واالقتصاديـــة يف املؤسســـات: الواقـــع والطمـــوح" خـــالل املـــدة  23-21 / 3 / 2017 يف رحـــاب اجلامعـــة 

ـــة األردني

وجـــاء تنظيـــم املؤمتـــر ضمـــن سلســـلة مـــن املؤمتـــرات التـــي تركـــز علـــى موضوعـــات ذات صلـــة جوهريـــة 
بالبيئـــة اإلداريـــة واالقتصاديـــة للمؤسســـات، كمـــا أنـــه جـــاء ضمـــن الشـــراكة البحثيـــة بـــن اجلامعـــة 
األردنيـــة وجامعـــة القـــدس املفتوحـــة، ويف إطـــار التعـــاون العلمـــي بـــن الكـــوادر األكادمييـــة يف اجلامعـــات 
العربيـــة. وتنـــاول املؤمتـــر موضوعـــاً حيويـــاً لـــه انعكاســـات واضحـــة وبـــارزة وتأثيـــرات جوهريـــة علـــى 
واقـــع املؤسســـات وأدائهـــا وجناحهـــا وبقائهـــا واســـتدامتها. كمـــا أن اختيـــار إدارة املؤمتـــر لهـــذا املوضـــوع 
ـــدة للحوكمـــة،  ـــاألدوار اإلســـتراتيجية املتزاي ـــق ب ـــع مـــن إدراكهـــا العمي ـــاً ملؤمترهـــا املشـــترك قـــد نب عنوان
وجـــاء مـــن الثقـــة الكبيـــرة واإلميـــان األكيـــد باملزايـــا واملنافـــع التـــي حتققهـــا تطبيقـــات احلوكمـــة يف 
ـــة،  ـــة االقتصادي ـــة والتنمي ـــة اإلداري ـــى واقـــع التنمي ـــة عل ـــا اجلوهري املؤسســـات، وبانعكاســـاتها وتأثيراته
فاحلوكمـــة تســـاعد يف تعزيـــز فـــرص جـــذب االســـتثمارات وزيادتهـــا، وتـــؤدي إلـــى تعظيـــم ربحيـــة 
املؤسســـات، وتثـــري األســـواق بفـــرص عمـــل جديـــدة وواعـــدة، كمـــا أن احلوكمـــة متثـــل ضمانـــاً قويـــاً 
ملنـــع املمارســـات اإلداريـــة واالقتصاديـــة واملاليـــة اخلاطئـــة التـــي تخالـــف أو ال تنســـجم مـــع التشـــريعات 
باملمارســـات  العالقـــة بأعمـــال املؤسســـات، وكذلـــك فإنهـــا ال تســـمح  والقوانـــن واألنظمـــة ذات 

والتصرفـــات التنظيميـــة التـــي ال تلتـــزم بأخالقيـــات األعمـــال وأخالقيـــات املهنـــة. 
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وقـــد رّكـــز املؤمتـــر علـــى حتقيـــق مجموعـــة أهـــداف أهمهـــا: إثـــراء الســـاحة األكادمييـــة العربيـــة بدراســـات 
ومشـــاركات بحثيـــة جديـــدة يف مجـــاالت احلوكمـــة والتنميـــة اإلداريـــة واالقتصاديـــة، وتوجيـــه االنتبـــاه 
نحـــو أهميـــة احلوكمـــة ومســـتوى ارتباطهـــا بتحقيـــق التنميـــة اإلداريـــة واالقتصاديـــة، واالطـــالع علـــى 
واقـــع احلوكمـــة والتنميـــة يف املؤسســـات العربيـــة، ورصـــد جوانـــب القـــوة والضعـــف يف تطبيقاتهـــا يف 
هـــذه املؤسســـات، والتعـــرف علـــى التحديـــات واملعوقـــات التـــي تواجـــه تطبيقـــات احلوكمـــة يف املؤسســـات 
العربيـــة، وتوثيـــق وتعزيـــز جســـور التعـــاون والتنســـيق والعالقـــات البحثيـــة والعلميـــة بـــن الباحثـــن وبـــن 

مؤسســـات التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي يف املســـتوى العربـــي واإلقليمـــي والدولـــي.

وقد تضمن املؤمتر عدة محاور هي:

احملـــور األول: احلوكمـــة وتطبيقاتهـــا: ومت التركيـــز فيـــه علـــى مفهـــوم احلوكمـــة وتطورهـــا وأهميتهـــا 
وتطبيقاتهـــا، واإلطـــار التشـــريعي والقانونـــي للحوكمـــة، وثقافـــة احلوكمـــة وتطورهـــا لـــدى املؤسســـات 
واملجتمـــع، واإلعـــالم وثقافـــة احلوكمـــة، ودور املؤسســـات التعليميـــة والتدريبيـــة يف الترويـــج للحوكمـــة 
وحتقيـــق التنميـــة، ومؤسســـات املجتمـــع املدنـــي ودورهـــا يف الترويـــج للحوكمـــة وحتقيـــق التنميـــة، 
واألجهـــزة الرقابيـــة ودورهـــا يف فاعليـــة احلوكمـــة، والنزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد، واملســـاءلة املجتمعيـــة، 
واحلوكمـــة والعوملـــة، واملؤسســـات العربيـــة والدوليـــة التـــي تعنـــى باحلوكمـــة: الواقـــع والـــدور احلالـــي 
ـــة ناجحـــة يف تطبيقـــات احلوكمـــة، واحلوكمـــة واملســـؤولية  ـــة ودولي واآلفـــاق املســـتقبلية، وجتـــارب عربي
االجتماعيـــة، واحلوكمـــة ودورهـــا يف حمايـــة صغـــار املســـاهمن، واحلوكمـــة وانعكاســـاتها علـــى 
العالقـــات االيجابيـــة مـــع أصحـــاب املصالـــح، واحلوكمـــة يف املؤسســـات املاليـــة واملصرفيـــة، واحلوكمـــة 
ـــة،  ـــة، واحلوكمـــة يف القطاعـــات الســـياحية والفندقي ـــات، واحلوكمـــة يف القطاعـــات الصحي يف اجلامع
ـــة واملســـاعدات  ـــة يف املؤسســـات، واحلوكم ـــة، ومســـتقبل احلوكم ـــق احلوكم ـــات تطبي وحتديـــات ومعوق

اخلارجيـــة والتنميـــة، والتنميـــة املعتمـــدة علـــى الـــذات يف ظـــل تطبيقـــات احلوكمـــة.

احملـــور الثانـــي: احلوكمـــة والتنميـــة اإلداريـــة: ومت التركيـــز فيـــه علـــى احلوكمـــة وتنميـــة املـــوارد البشـــرية، 
واحلوكمـــة واإلصـــالح اإلداري، واحلوكمـــة وإدارة التميـــز، واحلوكمـــة وامليـــزة التنافســـية، واحلوكمـــة 
ودورهـــا يف فاعليـــة الشـــراكة بـــن املؤسســـات العامـــة واخلاصـــة، وتطبيقـــات عربيـــة ودوليـــة ناجحـــة 
للحوكمـــة وانعكاســـاتها يف التنميـــة اإلداريـــة، واحلوكمـــة ومكافحـــة الفســـاد املالـــي واإلداري، واحلوكمـــة 
وانعكاســـاتها علـــى العمليـــات التشـــغيلية يف املنظمـــات، واحلوكمـــة وجـــودة العمـــل وجـــودة حيـــاة العمـــل، 
واحلوكمـــة وانعكاســـاتها علـــى البيئـــة وإدارة نظـــام البيئـــة، واحلوكمـــة وانعكاســـاتها يف اســـتراتيجيات 

ـــة.  ـــة اإلداري التنمي

احملـــور الثالـــث: احلوكمـــة والتنميـــة االقتصاديـــة: ومت التركيـــز فيـــه علـــى احلوكمـــة واألزمـــات املاليـــة 
واالقتصاديـــة، واحلوكمـــة وحتقيـــق الكفـــاءة االقتصاديـــة، واحلوكمـــة واإلصـــالح االقتصـــادي، واحلوكمـــة 
ومكافحـــة اجلرائـــم االقتصاديـــة، واحلوكمـــة وجـــودة البيئـــة االســـتثمارية، واحلوكمـــة وفاعليـــة سياســـة 
ـــي(  ـــي )االشـــتمال املال ـــام، واحلوكمـــة يف ظـــل اقتصـــاد املعرفـــة، والشـــمول املال ـــاق الع ـــاءة يف اإلنف الكف
ــف،  ــل والتكاليـ ــتثمار والتمويـ ــى االسـ ــاتها علـ ــة وانعكاسـ ــة، واحلوكمـ ــة يف التنميـ ــاته املختلفـ وانعكاسـ
واحلوكمـــة وانعكاســـاتها علـــى البطالـــة، والتنميـــة االقتصاديـــة: حتليـــل السياســـات واملناهـــج واملقومـــات 
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ومؤشـــرات األداء يف ضـــوء تطبيقـــات احلوكمـــة، واحلوكمـــة وانعكاســـاتها يف اســـتراتيجيات التنميـــة 
االقتصاديـــة احملليـــة، واحلوكمـــة والسياســـة املاليـــة العامـــة واســـتراتيجيات التنميـــة االقتصاديـــة يف 

ـــة. ـــالد العربي الب

وقـــد خـــرج هـــذا املؤمتـــر مبجموعـــة مـــن التوصيـــات التـــي ركـــزت علـــى حتســـن واقـــع احلوكمـــة والتنميـــة 
اإلداريـــة واالقتصاديـــة والتنميـــة املســـتدامة يف املؤسســـات، وفيمـــا يأتـــي أهـــم هـــذه التوصيـــات: 

ـــا 	  ـــي فكـــر احلوكمـــة ومناهجه ـــراد واملؤسســـات واحلكومـــات وتضافرهـــا يف تبن ـــود األف تكامـــل جه
ـــّد  ـــا ال ب ـــى مجتمـــع يؤمـــن بالنزاهـــة والشـــفافية واملســـاءلة واإلفصـــاح، وهن وتطبيقاتهـــا وصـــوالً إل

ـــا. ـــي تدعـــم ثقافـــة احلوكمـــة وتطبيقاته ـــة الت ـــة التنظيمي مـــن االهتمـــام بســـلوكيات املواطن
تبنـــي آليـــات مكافحـــة الفســـاد املالـــي واالداري واالقتصـــادي مـــن خـــالل التطبيـــق الصحيـــح 	 

للحوكمـــة، وحتفيـــز املواطنـــن علـــى كشـــف حـــاالت الفســـاد املالـــي واإلداري واالقتصـــادي، وإظهـــار 
النتائـــج املتحققـــة مـــن مكافحـــة الفســـاد وانعكاســـاتها علـــى األفـــراد واملؤسســـات واملجتمـــع، 
وتشـــريع القوانـــن التـــي تكفـــل احلمايـــة الكافيـــة لـــكل مـــن يواجـــه ويكافـــح الفســـاد واملفســـدين 

عبـــر القنـــوات القانونيـــة.
تشـــكيل مجلـــس عربـــي للحوكمـــة علـــى مســـتوى الـــدول العربيـــة الراغبـــة يف ذلـــك، بحيـــث يهتـــم 	 

املجلـــس بشـــر ثقافـــة احلوكمـــة وأسســـها، وإعـــداد ونشـــر الدراســـات والتقاريـــر التـــي تعنـــى 
ــة(. ــوان )احلوكمـ ــة بعنـ ــة محكمـ ــة دوريـ ــدار مجلـ ــة، وإصـ باحلوكمـ

حتديـــث القوانـــن واألنظمـــة التـــي ال تتوافـــق مـــع متطلبـــات احلوكمـــة، واتخـــاذ التدابيـــر القانونيـــة 	 
واإلداريـــة الالزمـــة التـــي تكفـــل تعديـــل مدونـــات احلوكمـــة يف املؤسســـات العربيـــة، وضـــرورة وضـــع 
ـــى  ـــع املؤسســـات، والعمـــل اجلـــاد عل ـــزم جلمي ـــا يف إطـــار مل ـــة ومعاييرهـــا ومبادئه قواعـــد احلوكم
حتويـــل جميـــع بنودهـــا إلـــى بنـــود إجباريـــة )دون وجـــود بنـــود اختياريـــة( خـــالل مـــدة محـــددة ال 

تتجـــاوز الــــ)5( ســـنوات، ووضـــع دليـــل املمارســـة اجليـــدة لهـــذه القواعـــد واملبـــادئ. 
املعاجلـــة القانونيـــة واإلداريـــة الســـريعة للممارســـات احملاســـبية اخلادعـــة )التـــي تدعـــى أحيانـــاً 	 

ــتثمارات  ــروب االسـ ــة وهـ ــارات املاليـ ــات واالنهيـ ــى األزمـ ــود إلـ ــي تقـ ــة( والتـ ــبية اإلبداعيـ احملاسـ
وارتفـــاع تكاليـــف التمويـــل.

بنـــاء منظومـــة متكاملـــة ترعاهـــا وزارات التربيـــة والتعليـــم يف الـــدول العربيـــة مبـــا يكفـــل تبنـــي 	 
ـــع ضـــرورة  ـــات، م ـــادئ وممارســـات النزاهـــة والشـــفافية واإلفصـــاح واملســـاءلة يف هـــذه اجلامع مب
االســـتفادة والتطويـــر للعمـــل القيـــم الـــذي أجنـــزه  احتـــاد اجلامعـــات العربيـــة يف مجـــال حوكمـــة 
اجلامعـــات. وهنـــاك ضـــرورة لتضمـــن مبـــادئ احلوكمـــة وأفكارهـــا وأبعادهـــا يف املناهـــج املدرســـية 
واجلامعيـــة، مـــع التركيـــز علـــى اجلوانـــب املتعلقـــة بالنزاهـــة والشـــفافية ومكافحـــة الفســـاد 

واملفســـدين. 
تشـــكيل فـــرق مـــن اخلبـــراء لوضـــع أســـس ومعاييـــر جديـــدة وواضحـــة حلوكمـــة الوظائـــف األساســـية 	 

يف املؤسســـات مثـــل وظائـــف اإلنتـــاج والتســـويق واملـــوارد البشـــرية وغيرهـــا، اذ ان حوكمـــة هـــذه 
الوظائـــف سيســـاعد حتمـــا يف حتقيـــق احلوكمـــة املؤسســـية الشـــاملة. وينبغـــي اعتمـــاد حوكمـــة كل 
وظيفـــة مـــن هـــذه الوظائـــف كمنهـــج ثقـــايف يتبنـــاه العاملـــون يف هـــذه الوظائـــف باالرتـــكاز علـــى 
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ـــي  ـــاد عـــن مظاهـــر الفســـاد الوظيف ـــة القوميـــة واالبتع ـــات األعمـــال والســـلوكيات األخالقي أخالقي
مـــن خـــالل التجســـيد الكامـــل لإلفصـــاح والشـــفافية والنزاهـــة واملســـاءلة.

التطويـــر الـــدوري املمنهـــج لعمليـــات التدقيـــق الداخلـــي واخلارجـــي مبـــا يضمـــن التزامـــاً كامـــاًل 	 
باحلوكمـــة يف جميـــع هـــذه العمليـــات ومـــا يتصـــل بهـــا، وينبغـــي أن تتـــم عمليـــة التطويـــر علـــى أيـــدي 

ـــراء مـــن داخـــل املؤسســـات ومـــن خارجهـــا.  خب
ـــق إال 	  ـــاح، وهـــذا ال يتحق ـــع املمارســـات الســـيئة إلدارة األرب ـــة ومن ـــر املالي ـــام بجـــودة التقاري االهتم

مـــن خـــالل االلتـــزام باحلوكمـــة. كمـــا يجـــب أن تلتفـــت املؤسســـات النعكاســـات املمارســـات املتعلقـــة 
ـــإدارة األربـــاح علـــى املســـتثمرين وقراراتهـــم االســـتثمارية. ب

تعزيـــزاً وتعميقـــاً للحوكمـــة يف املؤسســـات فانـــه ينبغـــي عـــدم إغفـــال متثيـــل صغـــار املســـاهمن 	 
بعضـــو مجلـــس إدارة ينـــوب عنهـــم، وضـــرورة تعيـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة مســـتقلن ذوي خبـــرة 
ـــة وتعزيـــز ممارســـات احلوكمـــة  يف مجـــاالت احملاســـبة واملاليـــة واحلوكمـــة، وهـــذا مـــن شـــأنه تقوي

وتطبيقاتهـــا.
ـــق 	  ـــن أن يتحق ـــا الصحيحـــة، وهـــذا ميك ـــة وتطبيقاته ـــادات املؤسســـية باحلوكم ـــة القي ـــز معرف تعزي

بوســـائل وأســـاليب متعـــددة مثـــل الـــدورات التدريبيـــة املعـــدة جيـــداً، وبنـــاء برامـــج دبلـــوم مهنـــي 
ــات  ــروط  املتطلبـ ــن الشـ ــر مـ ــذا األمـ ــون هـ ــرورة أن يكـ ــع ضـ ــم ، مـ ــال احلوكـ متخصـــص يف مجـ

الالزمـــة لشـــغل الوظائـــف القياديـــة يف املؤسســـات.
يوصـــي املؤمتـــرون بعقـــد املؤمتـــر القـــادم حتـــت عنـــوان: مســـتجدات العلـــوم اإلداريـــة واالقتصاديـــة 	 

ودورهـــا يف حتســـن أداء املؤسســـات، وذلـــك يف النصـــف األول مـــن العـــام 2018.

قائمة املجالت ان وجدت:

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية.	 
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات.	 

قائمـــة الكتـــب واملؤلفـــات داخـــل اجلامعـــة وخارجهـــا، حتكيـــم الكتـــب واملجـــالت ومناقشـــة واإلشـــراف علـــى 
الرســـائل العلميـــة: املاجســـتير والدكتـــوراه:

أشـــرف د. جميـــل النجـــار علـــى دراســـة ماجســـتير يف جامعـــة األزهـــر بعنـــوان "العالقـــة بـــن 	 
مقاييـــس األداء احملاســـبي والعوائـــد الســـوقية للســـهم". وأشـــرف علـــى دراســـة ماجســـتير يف 
ـــة يف فلســـطن -  ـــوك العامل ـــدى البن ـــق محاســـبة الترشـــيد ل ـــدى تطبي ـــوان "م ـــة األزهـــر بعن جامع

دراســـة حالـــة علـــى بنـــك فلســـطن".
ــازك 	  ــة نـ ــة الطالبـ ــتير للطالبـ ــالة ماجسـ ــى رسـ ــة علـ ــرع قلقيليـ ــن فـ ــح مـ ــة مصلـ ــرف د.عطيـ أشـ

عنيتـــأوي مـــن جامعـــة القـــدس / أبـــو ديـــس بعنـــوان "واقـــع العمـــل التطوعـــي يف املنظمـــات األهليـــة 
ـــب  ـــوراة للطال ــالة دكت ــى رسـ ــرف علـ ــة". وأشـ ــؤولية املجتمعيـ ــز املسـ ــطينية ودوره يف تعزيـ الفلسـ
طـــارق مبـــروك مـــن جامعـــة اجلنـــان / طرابلـــس لبنـــان بعنـــوان "واقـــع اإلدارة اإللكترونيـــة للمـــوارد 
البشـــرية ودورهـــا يف حتســـن األداء الوظيفـــي للعاملـــن يف اجلامعـــات الفلســـطينية/ دراســـة 
ميدانيـــة يف جامعـــة القـــدس املفتوحـــة". و أشـــرف علـــى رســـالة ماجســـتير للطالـــب دأود عـــودة مـــن 
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ـــة  ـــى جـــودة اخلدمـــات املصرفي ـــة وأثرهـــا عل ـــادة التحويلي ـــوان "القي ـــو ديـــس بعن ـــة القدس-أب جامع
التـــي يقدمهـــا بنـــك فلســـطن مـــن وجهـــة نظـــر اإلدارة التشـــغيلية". وكان ممتحنـــاً خارجيـــاً 
لرســـالة ماجســـتير للطالـــب مؤمـــن شـــرمي مـــن جامعـــة النجـــاح، التـــي كانـــت بعنـــوان "تســـييس 
الوظيفـــة العامـــة وأثـــره يف ماسســـة اجلهـــاز اإلداري الفلســـطيني". وكان ممتحنـــاً خارجيـــاً لرســـالة 
ماجســـتير الطالـــب أمجـــد اجلـــالد مـــن جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة، التـــي كانـــت بعنـــوان "دور 

الفصائـــل الفلســـطينية يف إقامـــة الوحـــدة الوطنيـــة". 
كان د. صـــالح صبـــري مـــن فـــرع قلقيليـــة مشـــرفاً ثانيـــاً لرســـالة ماجســـتير الطالـــب عبيـــدة األقـــرع 	 

مـــن جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة، التـــي كانـــت بعنـــوان
 	water  Major Obstacles facing Implementation of  Model  in Palestinian Infrastruc-

ture

ـــي 	  ـــة، لت ـــة النجـــاح الوطني ـــب مؤمـــن شـــرمي مـــن جامع ـــاً لرســـالة ماجســـتير الطال كان مشـــرفاً ثاني
ـــاز اإلداري الفلســـطيني". ـــره يف مأسســـة اجله ـــة وأث ـــه العام ـــوان "تســـييس الوظيف ـــت بعن كان

كان أ. د. ذيـــاب جـــرار ممتحنـــاً خارجيـــاً لرســـالتي ماجســـتير يف جامعـــة القـــدس األولـــى  للطالبـــة 	 
جمانـــة دبابســـة، وكانـــت بعنـــوان "إعـــادة هندســـة العمليـــات يف جهـــاز الدفـــاع املدنـــي الفلســـطيني"، 
و الثانيـــة للطالبـــة منـــى جناجـــرة، وكانـــت بعنـــوان "محـــددات وعـــي املســـتهلك الفلســـطيني نحـــو 
ـــة يف مؤمتـــر دور القطـــاع اخلـــاص  ـــا أدار جلســـة علمي ـــة ". كم ـــواد الغذائي شـــراء أو اســـتهالك امل
واألهلـــي يف تنميـــة املـــوارد البشـــرية يف الـــدول العربيـــة  الـــذي عقـــده احتـــاد مجالـــس البحـــث 
العلمـــي العربيـــة يف مدينـــة شـــرم الشـــيخ مبصـــر، كمـــا أجنـــز تقوميـــاً ملشـــروع بحثـــي حـــول مجلـــس 
ــف  ــز ملـ ــدة، وأجنـ ــة املتحـ ــارت العربيـ ــة اإلمـ ــارقة بدولـ ــة الشـ ــح جامعـ ــي لصالـ ــاون اخلليجـ التعـ

ـــة. ـــة األردني ـــوم التطبيقي ـــة العل ـــس يف جامع ـــة تدري ـــة لعضـــو هيئ ـــة علمي ترقي
كان د. صبـــري مشـــتهى مـــن فـــرع غـــزة ممتحنـــاً خارجيـــاً لرســـائل ماجســـتير مختلفـــة وهـــي : رســـالة 	 

ـــوان "تفعيـــل دور املراجعـــة الداخليـــة يف ضـــوء متطلبـــات حوكمـــة اجلامعـــات: دراســـة ميدانيـــة  بعن
علـــى اجلامعـــات الفلســـطينية يف قطـــاع غـــزة" للطالـــب فايـــز نشـــوان مـــن جامعـــة األزهـــر، كمـــا 
كان ممتحنـــاً خارجيـــاً لرســـالة بعنـــوان "أثـــر اســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــات علـــى كفـــاءة اســـاليب 
ـــدي  ـــب ســـراج الوحي ـــة يف قطـــاع غـــزة" للطال ـــة يف الشـــركات الصناعي ـــة احلديث احملاســـبة اإلداري
مـــن اجلامعـــة اإلســـالمية، و ممتحنـــاً خارجيـــاً لرســـالة بعنـــوان "مـــدى تأثيـــر الســـيولة والفـــرص 
االســـتتثمارية علـــى هيـــكل رأس املـــال: دراســـة تطبيقيـــة علـــى الشـــركات الصناعيـــة املدرجـــة يف 
بورصـــة فلســـطن لـــألوراق املاليـــة" للطالـــب وليـــد أبـــو شـــعبان مـــن اجلامعـــة اإلســـالمية ، وممتحنـــاً 
خارجيـــاً كذلـــك لرســـالة بعنـــوان "قيـــاس مـــدى اإلفصـــاح عـــن األصـــول غيـــر امللموســـة يف التقاريـــر 
املاليـــة للشـــركات املدرجـــة يف بورصـــة فلســـطن" للطالـــب ســـائد كشـــكو مـــن اجلامعـــة اإلســـالمية، 
وممتحنـــاً خارجيـــاً كذلـــك لرســـالة بعنـــوان "أثـــر تطبيـــق آليـــات حوكمـــة الشـــركات علـــى االحتفـــاظ 
ــة  ــة يف بورصـ ــة املدرجـ ــر املاليـ ــة علـــى الشـــركات غيـ ــة تطبيقيـ ــة نظريـ ــيولة النقدية-دراسـ بالسـ
فلســـطن 2015-2011 " للطالـــب محمـــد أبـــو بركـــة مـــن أكادمييـــة اإلدارة والسياســـة - جامعـــة 
األقصى،كمـــا أشـــرف د. صبـــري علـــى رســـالة ماجســـتير بعنـــوان "تقييـــم أداء الرقابـــة املاليـــة التـــي 
ميارســـها ديـــوان الرقابـــة املاليـــة واألداريـــة يف فلســـطن" للطالـــب محمـــد بـــدوي مـــن أكادمييـــة 
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اإلدارة والسياســـة - جامعـــة األقصـــى، وأشـــرف علـــى رســـالة ماجســـتير بعنـــوان "العوامـــل املؤشـــرة 
ــة بالقوائـــم املاليـــة لشـــركات التأمـــن  علـــى جـــودة املراجعـــة اخلارجيـــة ودورهـــا يف تعزيـــز الثقـ
الفلســـطينية" للطالـــب رامـــي أبـــو عجـــوة مـــن أكادمييـــة اإلدارة والسياســـة - جامعـــة األقصـــى. 
كمـــا شـــارك د. صبـــري يف مراجعـــة وحتديـــث خطـــط تخصـــص احملاســـبة جلامعـــة اإلســـراء بغـــزة، 
ـــة مدققـــي احلســـابات القانونيـــن بغـــزة. وهـــو  ـــدورة لتدقيـــق احلســـابات نظمتهـــا جمعي وشـــارك ب

ـــة. ـــات يف اجلمعي ـــة االمتحان عضـــو أيضـــاً بلجن
كان أ. ســـامي حنونـــة مـــن فـــرع شـــمال غـــزة رئيســـاً للجنـــة التحضيريـــة ملؤمتـــر متكـــن ذوي 	 

االحتياجـــات اخلاصـــة يف محافظـــة شـــمال غـــزة الـــذي عقـــده فـــرع اجلامعـــة يف شـــمال غـــزة.
قـــدم أ. ســـامي حنونـــة مـــن فـــرع شـــمال غـــزة استشـــارات علميـــة يف مجـــال إدارة املشـــاريع ضمـــن 	 

اخلطـــة التطويريـــة حملافظـــة شـــمال غـــزة.
إعـــد د.عبـــد احلميـــد شـــعبان مـــن فـــرع جنـــن املـــادة العلميـــة لكتـــاب االقتصـــاد التحليلـــي اجلزئـــي 	 

يف اجلامعـــة.
كان د. شاهر عبيد عضواً للجنة العلمية ملجلة املركز اجلامعي نور البشير البيض.	 
كان د. مفيـــد أبـــو زنـــط ممتحنـــا خارجيـــا لرســـالة ماجســـتير الطالبـــة ياســـمن ياســـن مـــن 	 

جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة، التـــي كانـــت بعنـــوان "مـــدى االلتـــزام بالقواعـــد الضريبيـــة األساســـية 
ــالة  ــاً لرسـ ــاً خارجيـ ــك كان ممتحنـ ــطيني"، كذلـ ــي الفلسـ ــام الضريبـ ــاء  النظـ ــتخدمة يف بنـ واملسـ
ماجســـتير للطالبـــة صفـــاء عـــوض مـــن جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة والتـــي كانـــت بعنـــوان "تعرفـــة 
الســـجائر مـــا بـــن العائـــد املالـــي واســـترداد تكلفـــة العـــالج الصحيفـــي فلســـطن"، وممتحنـــاً 
ـــر   ـــوان "أث ـــت بعن ـــة النجـــاح، وكان ـــن جامع ـــى م ـــب أميـــن مصطف ـــاً لرســـالة ماجســـتير الطال خارجي
ـــى تشـــجيع  ـــة الدخـــل خـــالل عامـــي )2014/2015( عل ـــون ضريب ـــى قان ـــي متـــت عل التعديـــالت الت

ــة". ــة الضريبيـ ــق العدالـ ــا يف حتقيـ ــتثمار ودورهـ االسـ
يشغل د. براء صبحة من فرع نابلس عضوية اللجنة العامة يف نقابة أطباء األسنان.	 
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كلية اآلداب

أهداف الكلية:

• ــاً، واملؤهلــن 	 تلبيــة حاجــة املجتمــع الفلســطيني والعربــي مــن اخلريجــن املتخصصــن علمي
تربويــاً، وامللمــن باســتخدام التقنيــات التربويــة احلديثــة، والقادريــن علــى العمل يف مؤسســات 
الدولــة والقطــاع اخلــاص، وااللتحــاق ببرامــج الدراســات العليــا يف مجالــي اللغــة العربيــة 
واللغــة اإلجنليزيــة مــن خــالل خطــط دراســية شــاملة وكادر أكادميــي متخصــص قــادر علــى 

حتقيــق األهــداف املنشــودة.

• ــي 	 ــر املناهــج والبحــث العلم ــى تطوي ــادرة عل ــاً الق ــاً وتربوي ــة علمي ــوادر املؤهل اســتقطاب الك
ورفــع مســتوى اخلريــج كل يف مجــال تخصصــه.

• تعزيــز البحــث العلمــي يف العلــوم اإلنســانية التــي تضمهــا أقســام الكليــة لــدى أعضــاء هيئــة 	
التدريــس والطلبــة علــى حــد ســواء، مبــا يلبــي متطلبــات ســوق العمــل وحاجــات املجتمــع 

ــي. احملل

• املعرفيــة 	 للمســتجدات  وفقــاً  التدريــس  وأســاليب  الدراســية  للمناهــج  املســتمر  التطويــر 
املعاصــرة. التربويــة  والتقنيــات  واملنهجيــة 

• تعزيــز الصــالت بــن الكليــة واملجتمــع احمللــي مــن خــالل إقامة النــدوات واملؤمتــرات والدورات 	
املتخصصــة التــي تبحــث يف قضايــاه امللحة وتســهم يف حل مشــكالته.

• إعــداد اخلريــج املؤهــل علميــاً وتربويــاً القــادر علــى منافســة خريجــي اجلامعــات األخــرى يف 	
ســوق العمــل والدراســات العليــا. 

• ــة 	 ــة، واملطلع ــر املختلف ــارات التفكي ــة واملســلحة مبه ــادرة والواعي ــب الق ــاء شــخصية الطال بن
ــه مــن خدمــة املجتمــع وحــل مشــكالته. ــى ثقافــات الشــعوب األخــرى، مبــا ميكن عل

• توثيــق العالقــات مــع كليــات اآلداب الفلســطينية والعربيــة وتبــادل اخلبــرات والكفــاءات 	
العلميــة وتعزيــز البحــث العلمــي املشــترك. 

الشهادات التي متنحها الكلية )بكالوريوس، دبلوم، ماجستير(:

متنح الكلية كذلك درجة البكالوريوس يف التخصصات اآلتية:

• اللغة العربية وآدابها: منفرد، رئيسي، فرعي.	
• اللغة اإلجنليزية وآدابها: منفرد، رئيسي، فرعي.	

متنح الكلية درجة املاجستير يف اللغة العربية وآدابها يف مجالن اثنن هما:
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• األدب والنقد.	
• اللغة والنحو.	

أحدث البرامج: 

   جميعهــا حديثــه ألنــه لــم ميــر علــى إنشــائها ســنتان، وال يوجــد فيهــا خريجــون كمــا أفادتنــا عمــادة 
القبــول والتســجيل واالمتحانــات، ومعظــم طالبهــا مــن مســتويات الســنة األولــى والثانيــة، وعــدد قليــل 

منهــم يف مســتوى ســنة ثالثــة وســنة رابعــة.
اخلطط املستقبلية:

تنــوي الكليــة فتــح أقســام جديــدة منهــا: تخصــص فرعــي يف اللغــة الفرنســية، وقدمــت طلبــاً - 
بذلــك إلــى هيئــة االعتمــاد واجلــودة يف وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بتاريــخ 26/6/2016م، 
وأبــدت الهيئــة املذكــورة بعــض املالحظــات علــى الطلــب بتاريــخ 26/4/2017م، وأخــذت عمــادة 
الكليــة ومنســقة اللغــة الفرنســية فيهــا بتلــك املالحظــات وإجــراء التعديــالت املطلوبــة عليهــا 
ــورة  ــة املذك ــة الهيئ ــخ 10/5/2017م، وهــي تنتظــر موافق ــاد بتاري ــة االعتم ــى هيئ ــا إل وإعادته
علــى اعتمــاد هــذا التخصــص. العمــل جــار علــى  فتــح تخصــص بكالوريــوس لغــة عبريــة، وقــد 
فرغــت عمــادة الكليــة مــن وضــع خطــة هــذا التخصــص وترقيمهــا، وعمــل دراســة جــدوى لــه 
بالتعــاون مــع دائــرة التخطيــط، وهــي بصــدد رفعــه إلــى هيئــة االعتمــاد واجلــودة يف الــوزارة يف 

القريــب العاجــل مــن أجــل اعتمــاده.
تنــوي الكليــة عقــد مؤمتــر عــن قضيــة األســرى يف األدب الفلســطيني املعاصــر يف العــام - 

ــة  ــداً لتقدميــه للجن ــه ومحــاوره متهي ــد مت وضــع أهداف ــادم 2017/2018م،  وق ــي الق اجلامع
املؤمتــرات يف الوقــت املناســب.

 أعضاء هيئة التدريس:

بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس املتفرغــن يف كليــة اآلداب )50( عضــواً، منهــم عضــو هيئــة 
تدريــس )1( لغــة فرنســية، و)33( عضــو هيئــة تدريــس يف قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، و)16( عضــو 
هيئــة تدريــس يف قســم اللغــة اإلجنليزيــة وآدابهــا. وبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس غيــر املتفرغــن يف 
الفصلــن األول والثانــي مــن العــام اجلامعــي املنصــرم )54( عضــواً، موزعــن حســب درجاتهــم العلميــة 

ورتبهــم األكادمييــة، وفقــاً ملــا هــو مبــن يف اجلــدول اآلتــي:

أعضاء هيئة التدريس / الرتبة 
األكادميية

العدد
املجموعمحاضرمدرسأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

672310450أعضاء هيئة التدريس املتفرغن
أعضاء هيئة التدريس غير 

املتفرغن
22545054

8928554104املجموع
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كلية الزراعة

حملة عن الكلية: 

البرامــج  دبلــوم، ماجســتير(، وأحــدث  الكليــة )بكالوريــوس،  التــي متنحهــا  األهــداف، والشــهادات 
املعتمــدة، وعــدد اخلريجــن لســنة التقريــر.

أهداف الكلية:
ــة وتزويدهــم مبســتوى . 1 ــى أســس علمي ــة عل ــوم الزراعي ــل اخلريجــن يف مجــال العل إعــداد وتأهي

ــم. ــة يف مجــال اختصاصه ــا احلديث ــة والتكنولوجي عــال مــن املعرف

التطويــر املســتمر للبرامــج واخلطــط الدراســية وربــط املجــال النظــري باملجــال التطبيقــي لتلبيــة . 2
الحتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل الفلســطيني واإلقليمــي.

العمــل كمؤسســة علميــة متخصصــة وعلــى تقــدمي  الدراســات الفنيــة ملختلــف القطاعــات العامــة . 3
واخلاصــة ذات العالقــة.

إدخــال تخصصــات زراعيــة جديــدة تواكــب التكنولوجيــا احلديثــة وتلبي متطلبات التنميــة الزراعية . 4
مــن خــالل رفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة لوحدة املســاحة.

الدرجات التي متنحها الكلية:

متنح كلية الزراعة درجة البكالوريوس يف التخصصات اآلتية:

تخصص اإلنتاج النباتي والوقاية.§●

تخصص التنمية الريفية.§●

تخصص اإلنتاج احليواني والوقاية.§●
عدد اخلريجن من الكلية لغاية العام األكادميي )2014/2015(:

بلــغ عــدد اخلريجــن يف كليــة الزراعــة منــذ نشــأتها لغايــة الفصــل الدراســي الثانــي للعــام األكادميــي 
ــي: )2016/2017( كمــا يل

تخصص اإلنتاج النباتي والوقاية:§●

منذ عام 2007 حتى تاريخه، بلغ عدد اخلريجن )79( طالباً وطالبة.

تخصص التنمية الريفية:§●

منذ عام 2007 حتى تاريخه، بلغ عدد اخلريجن  )27( طالباً وطالبة.
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ومنــذ نشــأت الكليــة ولغايــة 2006 بلــغ عــدد اخلريجــن )289( طالبــاً وطالبــة، ليصبــح إجمالــي 
عــدد اخلريجــن )395( طالبــاً وطالبــة لغايــة العــام األكادميــي )2016-2017(.

تخصص اإلنتاج احليواني:§●

لم يتخرج أي طالب يف هذا التخصص.

اخلطط املستقبلية:

تفعيل وإعادة فتح تخصص اإلنتاج احليواني يف فرع اخلليل. §●

دراسة فتح برنامج كلية الزراعة يف فرع رام اهلل.§●

دراســة اســتحداث تخصــص جديــد معــدل ومطــور عــن تخصــص التنميــة الريفيــة لكــي يصبــح §●
مســماه »اإلرشــاد الزراعــي والتنميــة الريفيــة املســتدامة« أو »اإلرشــاد والتســويق الزراعي«.

دراسة استحداث برنامج الدبلوم يف تخصص اإلنتاج احليواني يف فرع اخلليل.§●

عدد اخلريجني:
أعداد الطلبة الذين التحقوا بالكلية من تاريخ اإلنشاء )1301(.	 

أعداد اخلريجن، كل بتخصصه، حتى الفصل األول )2016/2017( )395(.	 

أعداد اخلريجن العاملن يف القطاع احلكومي )26(.	 

أعداد اخلريجن العاملن يف القطاع اخلاص )31(.	 

أعداد اخلريجن الذين أكملوا دراستهم العليا )10(.	 

أعداد اخلريجن املتفوقن بالتحصيل العلمي مبعدل تراكمي )%80( فما فوق )37(.	 

أعداد اخلريجن املبدعن الذين حصلوا على جوائز يف املسابقات )2(.	 
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أعداد أعضاء هيئة التدريس املتفرغن وغير املتفرغن وعددهم يف كل رتبة أكادميية.

أعضاء هيئة التدريس / 
الرتبة األكادميية

العدد

أستاذ أستاذ
مشارك

أستاذ 
املجموعمحاضرمدرسمساعد

أعضاء هيئة التدريس 
املتفرغن.

013004

أعضاء هيئة التدريس غير 
املتفرغن

02828442

31128446املجموع

إضاءات وتشمل: )يتم وضعهم بصيغة نص(.	 

اهــم اإلجنــازات، وعــدد اخلريجــن موزعــن علــى التخصصــات آلخــر ســنة، واالعتمــادات الدولية، 	 
واجلوائــز التــي حصلــت عليهــا الكليــة.

إجنازات كلية الزراعة:

تأسيس وإنشاء مركز البحوث الزراعية.	 

تعريف:

يشــكل املركــز طليعــة البحــث العلمــي الزراعــي التطبيقــي جلامعــة القــدس املفتوحــة، وقــد أنشــئ 
مبحافظــة أريحــا لتطويــر القطــاع الزراعــي يف املناطــق املرويــة واملطريــة، ولكــي يســهم يف حــل 
املشــكالت التــي يواجههــا املــزارع الفلســطيني مــن أجــل حتســن مســتوى معيشــته وزيــادة دخلــه.

أهداف املركز:

ترجمــة رؤيــة اجلامعــة ورســالتها يف خدمــة املجتمــع الفلســطيني يف البعــد السياســي واالجتماعــي . 1
واالقتصــادي، بالتعــاون مــع كليــات اجلامعــة ومنهــا كليــة اإلعــالم.

معاجلــة الضعــف القائــم يف البحــوث العلميــة الزراعيــة التطبيقيــة يف فلســطن مــن خــالل تطويــر . 2
التعــاون البحثــي بــن اجلامعــات ومراكــز البحــوث الوطنيــة، وتفعيــل التشــبيك بينهــم لتبــادل 

ــة خدمــة للقطــاع الزراعــي. ــرات واملعرفــة العلمي اخلب

ــج . 3 ــا، والبرام ــة الدراســات العلي ــع كلي ــاون م ــة، بالتع ــة الزراعيــة يف اجلامع ــج البحثي دعــم البرام
ــر وحتســن جــودة اخلريجــن. ــة الزراعــة مــن أجــل تطوي ــة كلي ــة لطلب التدريبي

مشاريع التخرج املميزة.. 4
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مشاريع تخرج مميزة تاريخ النشر
مصائد حشرات ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية.” 17/02/2013

“مكافحة حشرة املن على نباتات الفول باستخدام املستخلصات الطبيعية”  24/04/2013
“إنتاج الزيت العضوي من وجهة نظر مزارعي الزيتون يف محافظة اخلليل”  

“تطعيم اخلضرأوات”  
“إنتاج أشتال زيتون مطعمة على أصل بذرة خالل عام واحد”  

“تكنولوجيا إنتاج الفحم احليوي و استخدامه يف خصوبة التربة”  
“الري اآللي” 28/01/2015

“إنتاج سماد عضوي )سائل وصلب( باستخدام ديدان األرض”  
“استغالل االستزراع السمكي يف إنتاج اخلضروات و األسماك و مقارنته بالزراعة التقليدية 

املفتوحة”
 

“تقليل تبخر املاء يف ري األشجار” 6/11/2016

مسابقات وجوائز:

حصــول الطالــب بهــاء الديــن محمــد كرجــة علــى املرتبــة األولــى يف برنامــج »القــادة البيئيــون« §●
مبشــروع تخرجــه الــذي جــاء بعنــوان »مكافحــة حشــرة املــن علــى نباتــات الفــول باســتخدام 
املســتخلصات الطبيعيــة«، اســتكماالً ملتطلبــات درجــة البكالوريــوس يف تخصــص إنتــاج النبــات 

ووقايته/كليــة الزراعــة، وبإشــراف عميــد الكليــة د. شــاهر حجــة.

حصــول الطالــب أســامة نعيــرات جامعــة القــدس املفتوحة-كليــة الزراعة-فــرع جنــن، علــى §●
املرتبــة الثانيــة يف مســابقة »الريــادة وتشــغيل اخلريجــن 2015« مبشــروع تخرجــه الــذي جــاء 
بعنــوان »تربيــة النحــل، وإنتــاج النحــل والعســل وحبــوب اللقــاح وغــذاء امللــكات، وكل منتجــات 

اخلليــة، وإنتــاج ملــكات النحــل مــن خــالل محطــة متخصصــة للمــرة األولــى يف فلســطن«.

حصــول الطالــب صالــح العطأونــة جامعــة القــدس املفتوحــة / كليــة الزراعــة / فــرع اخلليــل، §●
ــادة وتشــغيل اخلريجــن 2015«، مبشــروع تخرجــه  ــة العاشــرة يف مســابقة »الري ــى املرتب عل

الــذي جــاء بعنــوان »إنتــاج أشــتال زيتــون مطعمــة علــى أصــل بــذرة خــالل عــام واحــد«.

ــدس املفتوحــة« يف §● ــرع »الق ــة الزراعــة بف ــة بكلي ــو احلســن امللتحق ــة أب ــة جم حصــول الطالب
جنــن، علــى أفضــل مشــروع مناخــي علــى مســتوى فلســطن، وذلــك باملســابقة التــي نظمهــا 
مركــز التعليــم املســتمر يف جامعــة بيرزيــت بعنــوان: »رياديــون بيئيــون مــن أجــل املنــاخ« بالتعاون 

مــع ســلطة جــودة البيئــة الفلســطينية. 
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مشاركات أعضاء هيئة التدريس يف الندوات/ املؤمترات:

ورشة عمل إنتاج شجرة الزيتون - جامعة النجاح - تاريخ 13/10/2016م.§●
ندوة »إنتاج الشعير املستنبت« - جامعة النجاح - تاريخ 29/10/2016م.§●
اآلثار السلبية على شجرة الزيتون - اإلغاثة الزراعية - تاريخ 22/11/2016م.§●
املشــاركة يف املؤمتــر الدولــي الثالــث للزيتــون يف فلســطن جامعــة الثقافة/خضــوري، تاريــخ §●

8/12/2016-7م.
نــدوة إرشــادية حــول أهــم األمــراض الفيروســية التــي تصيــب محصــول البنــدورة يف محافظــة §●

طولكرم.
جامعة القدس املفتوحة شاركت يف فعاليات يوم املياه العاملي.§●
شــارك عميــد كليــة الزراعــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة د. معــن شــقوارة يف النــدوة العلميــة §●

التــي عقــدت بجامعــة فلســطن التقنيــة -خضــوري بعنــوان: »إعــداد وكتابــة ونشــر أوراق 
البحــوث العلميــة«، التــي قدمهــا أ. د. ســميح أبــو بكــر مــن جامعــة البلقــاء التطبيقيــة يف 

األردن.
املشاركة يف ورشة عمل بعنوان: »االبتكار واالستدامة يف القطاع الزراعي يف فلسطن«.§●
 املشــاركة يف ورشــة عمــل بعنــوان: »االبتــكار واالســتدامة يف القطــاع الزراعــي يف فلســطن«، §●

التــي انعقــدت مبدينــة أريحــا بتنظيــم مــن مجلــس اجلامعــات الفلســطينية ووزارة الزراعــة، 
وبتمويــل مــن احلكومــة الهولنديــة، مثــل اجلامعــة يف الورشــة مســاعد رئيــس اجلامعــة للمــوارد 
املاليــة واملجتمعيــة د. عــودة مشــارقة، ومســاعد رئيــس برنامــج التعليــم املفتــوح يف القــدس د. 

عالئــي البيطــار.
مشاركة كلية الزراعة يف لقاء ملناقشة حتديات التنمية الزراعية يف طولكرم.§●
شــارك عميــد كليــة الزراعــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة، د. معــن شــقوارة، يف لقــاء عقــد §●

مبقــر اإلغاثــة الزراعيــة يف محافظــة طولكــرم، يــوم اخلميــس املوافــق 2017-02-23م، وذلــك 
يف إطــار رســالة اجلامعــة املتمثلــة يف خدمــة القطاعــات املختلفــة مبــا فيهــا الزراعــي. 

وجــاءت مشــاركة اجلامعــة تلبيــًة لدعــوة مــن املنتــدى الزراعــي، كمــا حضــر الفعاليــة ممثلــون عــن 
املؤسســات والفعاليــات الزراعيــة الرســمية واخلاصــة ورؤســاء اجلمعيــات التعاونيــة يف محافظــة 

طولكــرم.

ــة يف  ــة املتابع ــة الزراعــة، عضــواً يف جلن ــد كلي ــة بعمي ــدس املفتوحــة، ممثل ــة الق ــرت جامع ــد اختي وق
املنتــدى الزراعــي يف محافظــة طولكــرم، التــي مــن مهامهــا متابعــة جميــع القضايــا ذات العالقــة 
بالقطــاع الزراعــي واملزارعــن، حيــث ستســهم كليــة الزراعــة باجلامعــة يف حــل تلــك املشــكلة وغيرهــا 

ــي مــن انتشــارها املزارعــون. ــي يعان ــة الت ــات الزراعي مــن اآلف
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املؤمترات: )نبذه عن املؤمتر، موعد وتاريخ انعقاده، محاور املؤمتر(:

املؤمترات التي عقدتها الكلية:

مؤمتــر »واقــع الثــروة احليوانيــة واملراعــي واإلرشــاد الزراعــي يف محافظــة األغــوار« الــذي عقــد . 1
يف مدينــة أريحــا بتاريــخ 27/05/2015.

مؤمتــر »حتديــات التنميــة الزراعيــة يف فلســطن« يف مدينــة قلقيليــة بتاريــخ 25 – 26 /04 . 2
.2011/

مؤمتر »التنمية الزراعية يف منطقة األغوار« الذي عقد يف مدينة أريحا بتاريخ 19/02/2014.. 3
محاور املؤمتر )التنمية الزراعية يف منطقة األغوار(:

احملور األول: اإلنتاج نباتي.§●

احملور الثاني اإلنتاج احليواني.§●

احملور الثالث: التصنيع الغذائي.§●

احملور الرابع: التنمية الريفية.§●

 احملور اخلامس: البيئة واملصادر الطبيعية. §●

أهم األبحاث:

بحــث تأثيــر عوامــل املنــاخ احليــوي علــى إنتــاج الزيتــون: لزيــادة االقتصــاد واحملافظــة علــى §●
األمــن الغذائــي يف فلســطن.

تأثير عوامل املناخ واملناخ احليوي على إنتاج النبات يف منطقة جنن شمال فلسطن.§●
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األبحــاث املنشــورة يف املجــات احملكمــة بطريقــة املراجــع )اســم الباحــث؟، عنــوان البحــث، 
اســم املجلــة، اإلصــدار، العــدد والســنة ورقــم العــدد(:

اسم الباحث د. معن شقوارة. 

عنوان البحث:
Control of soil borne pathogens by soil fumigation with paraformaldehyde )Fogides- 

  .farm( as alternative to methyl bromide

اسم املجلة: 

اسم الباحث د. جهاد اغبارية

بحــث تأثيــر عوامــل املنــاخ احليــوي علــى إنتــاج الزيتــون: لزيــادة االقتصــاد واحملافظــة علــى . 1
األمــن الغذائــي يف فلســطن. 

اسم املجلة العلمية هو )املجلة الدولية لألبحاث احلالية(، وعامل التأثير لها )7.086(.

تأثير عوامل املناخ واملناخ احليوي على إنتاج النبات يف منطقة جنن شمال فلسطن.. 2

اسم املجلة العلمية هو )املجلة الدولية ألبحاث التنمية(، وعامل التأثير لها )4.75(.

ومن أهم األبحاث العلمية املنشورة أيضاً مبينة يف اجلدول أدناه:

الكتب واألبحاث العلمية املنشورة.

اسم عضو هيئة الرقم 
التدريس 

مكان عقد اسم املؤمتر عنوان البحث 
املؤمتر 

املشكالت التي تواجه إدارة قطاع د. شاهر حجة1 
املشروعات الصغيرة وتنميتها يف 

محافظة اخلليل

حتديات التنمية الزراعية يف 
فلسطن

قلقيلية

دور الصناعات التقليدية الغذائية د. شاهر حجة2 
)املنزلية( يف تعزيز االقتصاد األسري 

قدمياً وحديثاً يف محافظة اخلليل

التراث الشعبي يف محافظة 
خليل الرحمن/ هوية وانتماء

اخلليل

االجتاه نحو استخدام املياه العادمة د. شاهر حجة3 
الرمادية كمصدر ري بديل يف جنوب 

اخلليل من وجهة نظر املؤسسات 
العامة 

الواقع البيئي يف محافظة 
سلفيت “ حتديات وآمال “

سلفيت
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معوقات التسويق الزراعي يف منطقة د. شاهر حجة4 
األغوار

التنمية الزراعية يف منطقة 
األغوار

أريحا

واقع الثروة احليوانية يف محافظة د. شاهر حجة5 
األغوار 

واقع الثروة احليوانية واملراعي 
واإلرشاد الزراعي يف محافظة 

األغوار

أريحا

واقع زراعة النخيل يف فلسطن د. عالئي البيطار 6 
وآفاق تطويره

حتديات التنمية الزراعية يف 
فلسطن

قلقيلية

آفاق تطوير زراعة البندورة الكرزية د. عالئي البيطار 7 
والعنقودية يف منطقة األغوار

التنمية الزراعية يف محافظة 
األغوار

أريحا

دور االرشاد الزراعي يف تنمية د. عالئي البيطار 8 
وتطوير قطاع االغنام 

واقع الثروة احليوانية واملراعي 
واإلرشاد الزراعي يف محافظة 

األغوار 

أريحا

زراعة احملاصيل احلقلية يف فلسطن د. عالئي البيطار 9 
والسياسية 

مؤمتر احملاصيل الثامن جامعة 
قناة السويس – باالسماعيلية– 

كلية الزراعة 28-29/11/1998. 
ج.ق.م 

القاهرة

احملطات الزراعية واإلرشاد الزراعي د. عالئي البيطار 10 
يف فلسطن ودورهما يف دعم البحث 

العلمي 

مجلة جامعة القدس املفتوحة 
لألبحاث والدراسات العدد )2( 

زراعة احلمضيات يف فلسطن “ د. عالئي البيطار 11 
الواقع وآفاق التطوير 

البساتن العربي السادس 
كلية الزراعة جامعة قناة 

السويس “ اإلسماعيلية “ 
23/3/2005-20.ج.ق.م 

تأثير الرش الورقي بكبريتات د. عالئي البيطار 12 
النحاس على منو محصول القمح 

املنزرع حتت مستويات مختلفة من 
التسميد النيتروجيني 

مجلة البحوث الزراعية 
كلية الزراعة – جامعة قناة 

السويس-باإلسماعيلية. العدد 
)8(، )2(. ج.ق.م 

تأثير أنواع مختلفة من البيئات على د. عالئي البيطار 13 
منو شتالت املوز الناجتة من زراعة 

األنسجة 

مجلة البحوث الزراعية كلية 
الزراعة جامعة قناة السويس-
باإلسماعيلية العدد )9( ، )1( 

ج.ق.م 
تأثير التسميد الورقي على منو د. عالئي البيطار 14 

ومحصول احلبوب والعلف للذرة 
احللوة 

مجلة اإلنتاج النباتي - كلية 
الزراعة، جامعة املنصورة العدد 

)5( املجلد )1( ج.ق.م 
واقع معاصر الزيتون يف الضفة د. عالئي البيطار 15 

الغربية 
مقبول للنشر يف مجلة جامعة 

القدس املفتوحة لألبحاث 
والدراسات 
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كلية اإلعالم الجديد )اإلعالم الرقمي( - مبنى مسقط 

حملة عن الكلية: 

أسســت كليــة اإلعــالم بجامعــة القــدس املفتوحــة يف أيلــول 2014م، بعــد اعتمادهــا مــن الهيئــة الوطنيــة 
لالعتمــاد واجلــودة يف التعليــم العالــي، ومتنــح درجــة البكالوريــوس يف برنامــج اإلعــالم اجلديــد.

ــاً  ــاًل علمي ــة إلــى إعــداد خريجــن متميزيــن يف مجــال اإلعــالم اجلديــد وتأهيلهــم تأهي وتهــدف الكلي
ومهنيــاً وتكنولوجيــاً يلبــى احتياجــات ســوق العمــل ومتطلبــات املنافســة محليــاً وعربيــاً، واإلســهام 
الفاعــل يف مجــال البحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع واالرتقــاء مبســتوى املســؤولية املجتمعيــة جتــاه 

الوطــن وقضايــاه.

اخلطط املستقبلية:

تســعى الكليــة ألن تصبــح رائــدة يف تعليــم اإلعــالم اجلديــد، ومركــزاً بحثيــاً متميــزاً يف مجــال اإلعــالم 
ــى املســتوى الدولــي، وتســعى أيضــاً إلــى فتــح  ــه عل ــي وتطورات ــى املســتوى احملل الرقمــي وتأثيراتــه عل
تخصصــات جديــدة يف املســتقبل، مثــل العالقــات العامــة، واإلعــالن الرقمــي، كمــا نأمــل بــأن تكــون أول 

كليــة تطــرح درجــة املاجســتير يف مجــال اإلعــالم يف الضفــة الغربيــة.

أعضاء هيئة التدريس يف الكلية: 

ــة بصــورة  ــة أكادميي ــر املتفرغــن، وعددهــم يف كل رتب ــة التدريــس املتفرغــن وغي أعــداد أعضــاء هيئ
جــدول  علــى النحــو اآلتــي:

أعضاء هيئة التدريس / الرتبة 
األكادميية

العدد

استاذ أستاذ
مشارك

أستاذ 
املجموعمحاضرمدرسمساعد

1214أعضاء هيئة التدريس املتفرغن
غيــر  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 

غــن ملتفر ا
11213

18املجموع

إضاءات وتشمل:

أهــم اإلجنــازات، وعــدد اخلريجــن موزعــن علــى التخصصــات آلخــر ســنة، واالعتمــادات الدولية، 	 
واجلوائــز التــي حصلــت عليهــا الكلية.

 - يتخــرج الفــوج األول يف كليــة اإلعــالم - برنامــج اإلعــالم الرقمــي، مــع نهايــة العــام الدراســي 
)2017/2018م(.



136

إجنازات أخرى للكلية )فرع رام اهلل والبيرة(: 

نفــذت الكليــة سلســلة مــن األيــام الدراســية وورشــات العمــل التدريبيــة، وشــارك طلبتهــا يف العديــد مــن 
النشــاطات الصحفيــة مثــل:

شــارك )10( مــن طلبــة مســاق الصحافــة االســتقصائية، بإشــراف أ. محمــد حجــة،  يف لقــاء . 1
مؤسســة »أريــج« الــذي عقــد يف األردن بتاريــخ 1 ديســمبر/2016م ملــدة ثالثــة أيــام، وهدفــت 

الرحلــة إلــى االطــالع علــى كيفيــة إعــداد التحقيقــات الصحفيــة.
نظمــت كليــة اإلعــالم بإشــراف د. شــادي أبــو عيــاش وأ. مأمــون املصــري زيارة إلى املؤسســات . 2

الصحفيــة يف مدينــة بيــت حلــم )راديــو بيــت حلــم 2000، وكالــة معــا، وكنيســة املهــد(، بتاريــخ 
1/3/2017 ، وقــد شــارك )42( طالًبــا/ة يف هــذا اللقــاء، وهدفــت الزيــارة إلــى تعريــف الطلبــة 

عــن قــرب علــى املؤسســات الصحفية.
نظمــت كليــة اإلعــالم بإشــراف أ. بــالل دوفــش وأ. مأمــون املصــري زيــارة إلــى مدينــة . 3

اخلليــل )احلــرم اإلبراهيمــي، البلــدة القدميــة، مصانــع اخلــزف والزجــاج الفنــي( بتاريــخ 
9/4/2017م، وقــد شــارك )38( طالًبــا/ة، وهدفــت الزيــارة إلــى تصويــر التــراث الفلســطيني 

ــر املتقــدم.  مــن أجــل مســاق التصوي
نظمــت الكليــة ورشــة تدريبيــة حــول »اســتطالعات الــرأي العــام«، بإشــراف املدرســة )بينــاز . 4

بطــرأوي(، وقــد عقــدت بالتعــاون مــع مركــز العالــم العربــي للبحــوث والتنميــة »أوراد«، وأدار 
الورشــة الدكتــور نــادر ســعيد، وذلــك يــوم اإلثنــن املوافــق 10/4/2017م، وهدفــت إلــى تعريف 

الطالــب/ة علــى كيفيــة إعــداد اســتمارة اســتطالع الــرأي العــام.
نظمــت الكليــة نــدوة حــول »تاريــخ رســم الكاريكاتيــر«، يف مبنــى الكليــة بالتعــاون مــع شــبكة . 5

يــوم 15/4/2017م، بإشــراف  حمايــة رســامي الكاريكاتيــر يف الشــرق األوســط ، وذلــك 
أ.محمــد ســباعنة )عضــو شــبكة حمايــة رســامي الكاريكاتيــر(،  وأ. رمــزي الطويــل مــدرس 
مــن رســوم  الهــدف  علــى  الطالــب  تعريــف  إلــى  التصميــم اجلرافيكــي، وهدفــت  مســاق 

الكاريكاتيــر وكيــف ميكــن أن يوصــل رســالة كبيــرة برســوم بســيطة.
عقــدت ورشــة عمــل دراســية لطلبــة مقــرر التصويــر املتقــدم، وذلــك يــوم األحــد املوافــق . 6

التــي مت التقاطهــا خــالل الفصــل الدراســي )1162(  7/5/2017، لعــرض صــور الطلبــة 
وتقييمهــا مــن قبــل مشــرف املقــرر أ. بــالل دوفــش ،ومبشــاركة جلنــة مكونــة مــن الصحفيــن 
احملترفــن: د.نــادر صاحلــة و أ. أســامة الســلوادي، وهدفــت إلــى حتفيــز الطالــب علــى 

التقــاط أجمــل الصــور.
نظمــت الكليــة معــرض للصــور الفوتوغرافيــة بعنــوان »فلســطن بعيونهــم« عــرض خاللــه مئــة . 	

ــس  ــاون مــع مجل ــوم الســبت املوافــق 20/5/2017، بالتع ــك ي ــة، وذل ــاج الطلب صــورة مــن إنت
إحتــاد الطلبــة يف اجلامعــة، وقــد أشــرف أ. بــالل دوفــش علــى تنظيــم املعــرض. 

ــن . 	 ــب عــدد م ــخ 11/6/2017م لتدري ــا بتاري ــع شــركة بامليدي ــأون م ــة تع ــة اتفاقي ــت الكلي وقع
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الطلبــة يف مقــر الشــركة لفتــرة )3( أشــهر.
نفــذ طلبــة مســاق »حمــالت الشــبكات االجتماعيــة« يف فــرع رام اهلل والبيــرة )حملــة منبــه(، . 9

بهــدف محاربــة الفســاد.

الدورات التدريبية

نظمت الكلية العديد من الدورات التدريبية لطلبتها، واملشاركة يف دورات خارج الكلية:

1 . )18( الــدورة  مــدة  اإللقــاء«،  وفــن  اإلذاعــة  »دورة  بعنــوان:  تدريبيــة  دورة  الكليــة  عقــدت 
ــاء، املوافــق -30 ــن، والثالث ــام األحــد، واإلثن ــى مســقط، أي ــة، عقــدت يف مبن ســاعة تدريبي

31/10/2016 و 1/11/2016، حتــت إشــراف اخلبيــر اإلذاعــي أ. عبــد الرحمــن عثمــان، 
وهدفــت الــدورة إلــى تعلــم أســلوب الكتابــة للراديــو وكيفيــة حتويــل خبــر مــن لغــة العــن إلــى 
لغــة األذن، والقــدرة علــى التحكــم بالصــوت، وتعريــف الطالــب علــى مؤهــالت وصفــات املقــدم 

ــه. اإلذاعــي ومهارات

ســاعة . 2  )12( الــدورة  مــدة  اإلخباريــة«،  »الكتابــة  بعنــوان:  تدريبيــة  دورة  الكليــة  عقــدت 
تدريبيــة، وقــد عقــدت يف مبنــى مســقط بواقــع )6( ســاعات كل يــوم خــالل يومــي األربعــاء 
املوافــق 16/10/2016 واألربعــاء املوافــق 26/10/2016، حتــت إشــراف د. نشــأت األقطــش 
)العميــد(، والصحفــي نــور األقطــش )صحفــي يف إذاعــة أجيــال(، ومحمــد ضراغمــة )مراســل 
وكالــة األنبــاء AP( ، وهدفــت الــدورة إلــى إكســاب الطلبــة مهــارة الكتابــة اإلخباريــة والتميــز 

بــن اخلبــر البســيط واملركــب والتقريــر. 

عقــدت الكليــة دورة تدريبيــة بعنــوان: »صحافــة اإلســتقصاء«، مــدة الــدورة ســتة أيــام بواقــع . 3
ــة الفســاد،  ــة مكاف ــاون مــع هيئ ــى مســقط بالتع ــدت يف مبن )36( ســاعة تدريبيــة، وقــد عق
وشــارك بهــا العديــد مــن اإلعالميــن )فــراس الطويــل، محمــد الرجــوب، رشــا عمارنــة، بــالل 
غيــث، وليــد بطــرأوي، نــداء يونــس، منتصــر حمــدان( وكانــت مشــاركة الطلبــة فاعلــة حيــث 
شــارك بهــا )32( طالبــاً وطالبــة يف الفتــرة مــا بــن 28/3/2017م، وانتهــت يف 6/4/2017، 
وهدفــت الــدورة إلــى كســر حاجــز اخلــوف عنــد الطلبــة مــن خــالل إشــراك املؤسســات 
احلكوميــة الناشــطة يف مجــال مكافحــة الفســاد، وانتهــت بحفــل تخريــج حضــره معالــي األخ 
رفيــق النتشــة رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد وأ. د. ســمير النجــدي )نائــب الرئيــس للشــؤون 
األكادمييــة( ود. مــروان درأويــش )نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة( ود. حســن حمايــل )مديــر 
فــرع رام اهلل والبيــرة( وأ. د. محمــد شــاهن )عميــد الطلبــة(، ومت تغطيتهــا بشــكل مباشــر 

مــن قبــل فضائيــة القــدس التعليميــة. 
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عقــدت الكليــة دورة تدربيــة بعنــوان: »جنــي املــال عبــر الويــب«، مــدة الــدورة )30( ســاعة . 4
ــوم الســبت املوافــق  ــوم، وعقــدت يف مبنــى مســقط مــن ي بواقــع ســت ســاعات تدريبيــة كل ي
ــر املوقــع  ــاء 30/8/2017، حتــت إشــراف أ. عمــاد موســى )مدي ــى األربع 26/8/2017 وحت
اإللكترونــي للجزيــرة باللغــة اإلجنليزيــة( وبالتعــاون مــع مركــز اجلزيــرة للتدريــب اإلعالمــي، 
وهدفــت الــدورة إلــى إكســاب الطالــب املعرفــة التامــة بالتســويق املالــي واإلعالمــي مــن خــالل 
اإلنترنــت واختتمــت بتوزيــع الشــهادات مــن قبــل اجلزيــرة ممثلــة باألســتاذ عمــاد وبحضــور د. 

حســن حمايــل مديــر فــرع رام اهلل والبيــرة.

املشاركة يف دورات خارجية

شــارك عــدد مــن طلبــة الكليــة يف دورة حــول »إنتــاج الفيلــم القصيــر« حتــت إشــراف مؤسســة . 1
)أيريكــس(، بالفتــرة مــا بــن 16/2/2017-13، وهدفــت إلــى تعليــم الطلبــة حــول كيفيــة إنتــاج 

فيلــم قصيــر يف مــدة )3( دقائــق. 

شــارك عــدد مــن طلبــة الكليــة يف ورشــة تدريبيــة يف مجــال صناعــة األفــالم »إنتــاج الفيلــم . 2
القصيــر عبــر الهواتــف الذكيــة« حتت إشــراف اخلبيرة البريطانية د.ميشــيل ارون املتخصصة 
يف صناعــة األفــالم، التــي نظمهــا منتــدى »شــارك« الشــبابي بالتعــاون مــع كليــة فلســطن 
ــن  ــن 19/4/2017-17 م ــا ب ــرة م ــاء يف الفت ــاء، واألربع ــن، الثالث ــات، أيام:اإلثن ــة للبن التقني
الســاعة 9:00 صباحــاً حتــى الســاعة 3:00 عصــراً، وهدفــت إلــى تعليــم الطالــب الزوايــا 

والتقنيــات التــي متكنــه مــن إعــداد وإنتــاج الفيلــم القصيــر مــن خــالل الهاتــف احملمــول.

إجنازات أخرى للكلية )فرع غزة(

اتفاقيات تعاون ودورات:

اســتقبال وفــد مــن مركــز تطويــر اإلعــالم - بيرزيــت واالتفــاق معــه علــى دورة تدريبيــة مجانيــة . 1
لطلبــة الكليــة، يــوم األربعاء املوافــق 8/3/2017.

توقيــع اتفاقيــة تعــأون مــع نقابــة الصحفيــن الفلســطينين، يوم الســبت املوافــق 25/3/2017، . 2
حــول التعــاون مــا بــن الكليــة والنقابــة يف تنظيــم أيــام دراســية للطلبــة وعقــد ورشــات عمــل 

ودورات تدريبيــة.

اتفاقيــة مــع إذاعــة اإلميــان لتدريــب )4( طلبــة يف اإلذاعــة ملــدة )3( أشــهر يــوم األربعــاء . 3
.10/5/2017 املوافــق 

دورة تدريبيــة للطلبــة مــع الهيئــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان »حــول حقــوق اإلنســان واملناصــرة« . 4
بالتنســيق مــع التعليــم املســتمر يف فــرع غــزة يف شــهر أيــار 2017.
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حمات ميدانية على )السوشيال ميديا(:

نفــذ طلبــة مســاق »حمــالت الشــبكات االجتماعيــة«،  حملــة )حياتــك بتهمنــا( ضــد املخــدرات . 1
و)األترمــال( يــوم الســبت املوافــق 25/2/2017، وكان هدفهــا تدريــب الطلبــة علــى إدارة 

احلمــالت مــن خــالل شــبكات التواصــل االجتماعــي.

نفــذ طلبــة مســاق »حمــالت الشــبكات االجتماعيــة« حملــة يف نهايــة املســاق بعنــوان »ســيبك . 2
مــن حتليلــك« ضــد مخاطــر اإلشــاعة يــوم األربعــاء املوافــق 12/4/2017، وقــد القــت احلملــة 
جناحــاً واســعاً، ومت عقــد لقــاءات مــع اإلذاعــات احملليــة وبعــض الفضائيــات مــع الدكتــور 

حســن ســعد ومــع طلبــة الكليــة لتغطيــة هــذه احلملــة التــي اســتمرت لعــدة أيــام.

كمــا نفــذ طلبــة املســاق حملــة بعنــوان »ابتســامتك علينــا«، يــوم الســبت املوافــق 15/4/2017، . 3
لإلعــالن عــن افتتــاح عيــادة األســنان يف فــرع غــزة.

لقاءات مع الطلبة:

• عقــد لقــاء ترحيبــي لطلبــة كليــة اإلعــالم الذيــن يســكنون يف محافظــة شــمال غــزة، يــوم اإلثنــن 	
املوافــق 20/2/2017 يف فــرع شــمال غزة.

مشاركات أعضاء هيئة التدريس يف الندوات/ املؤمترات:

شــارك عميــد كليــة اإلعــالم الدكتــور نشــأت األقطــش يف نــدوة يف األردن حــول “69 عامــاً علــى 
النكبــة”، بدعــوة مــن جلنــة فلســطن يف احتــاد النقابــات األردنيــن، بتاريــخ 15/5/2017.
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كلية الدراسات العليا

حملة عن الكلية: 

أُنشــئت كليــة الدراســات العليــا أواخــر عــام 2015م، وتُقــدم برنامجــن دراســين همــا: اللغــة العربيــة 
وآدابهــا، واإلرشــاد النفســي والتربــوي.

رؤية كلية الدراسات العليا:

التميــز والريــادة يف تقــدمي برامــج دراســات عليــا نوعيــة، تتصــف بالعمــق واإلبــداع العلمــي والبحثــي، 
وإيصــال املعرفــة وابتكارهــا محليــاً وإقليميــاً.

رسالة كلية الدراسات العليا:

بنــاء كــوادر بحثيــة مميــزة قــادرة علــى االبتــكار املعــريف وتوظيــف مخرجاتــه مبــا يلبــي احتياجــات 
املجتمــع ومتطلبــات املنافســة محليــاً واقليميــاً، مــن خــالل تقــدمي برامــج دراســات عليــا تتصــف بالعمــق 
واإلبــداع العلمــي والبحثــي، وتعزيــز البيئــة الداخليــة للكليــة احملفــزة للبحــث العلمــي والداعمــة للتميــز 
واالبتــكار وإيصــال املعرفــة يف إطــار مــن التفاعــل املجتمعــي والتعــاون والشــراكة، وتبــادل اخلبــرات مــع 

األطــراف املعنيــة كافــة وفــق أحــدث معاييــر اجلــودة والتميــز.

األهداف:

رفــد املجتمــع بكــوادر بحثيــة مميــزة قــادرة علــى االبتــكار املعــريف وتوظيــف مخرجاتــه، مبــا . 1
ــاً. ــاً وإقليمي يلبــي احتياجــات املجتمــع ومتطلبــات املنافســة محلي

تقدمي برامج دراسات عليا متميزة تتصف بالعمق واإلبداع العلمي والبحثي.. 2
تعزيــز البيئــة الداخليــة للكليــة احملفــزة للبحــث العلمــي والداعمــة للتميــز واالبتــكار وإيصــال . 3

املعرفــة.
تكثيــف اجلهــود لرفــع مســتوى التفاعــل املجتمعــي والتعــاون والشــراكة وتبــادل اخلبــرات مــع . 4

جميــع األطــراف املعنيــة لتطويــر البيئــة التعليميــة التطبيقيــة لطلبــة كليــة الدراســات العليــا، 
واملســاهمة الفاعلــة يف التنميــة الشــاملة للمجتمــع الفلســطيني، وإيجــاد احللــول الناجعــة 

للمشــكالت التــي تواجههــا قطاعاتــه املختلفــة.
تنميــة البعــد القيمــي وترســيخه لــدى طلبــة الدراســات العليــا، مــن خــالل التقيــد بأخالقيــات . 5

البحــث العلمــي وااللتــزام مببــدأ األمانــة العلميــة يف البحــث والتأليــف والنشــر.
الدرجات التي متنحها الكلية:

درجة املاجستير يف اللغة العربية وآدابها.	 
درجة املاجستير يف اإلرشاد النفسي والتربوي.	 
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التخصصات:

اللغة العربية وآدابها. 	 
اإلرشاد النفسي والتربوي.	 

اخلطط املستقبلية:

ماجستير أمن وحماية األسرة.. 1
ماجستير التخطيط واإلشراف والتربوي.. 2
ماجستير القيادة واإلدارة االستراتيجية.. 3

ــة بصــورة  ــة أكادميي ــر املتفرغــن، وعددهــم يف كل رتب ــة التدريــس املتفرغــن وغي أعــداد أعضــاء هيئ
جــدول، كاآلتــي:

أعضاء هيئة التدريس / 
الرتبة األكادميية

العدد

أستاذ أستاذ
مشارك

أستاذ 
املجموعمحاضرمدرسمساعد

أعضاء هيئة التدريس 
املتفرغن

أعضاء هيئة التدريس غير 
املتفرغن

176326
يشمل الضفة 

وغزة

املجموع

الفصل الدراسي األول )1161( تخصص إرشاد النفسي والتربوي

الرتبةمدرس املساقالرقم
أستاذأ.د. حسني عوض1.
أستاذأ.د. محمد شاهن2.
أستاذأ.د زياد بركات3.
مشاركد. كمال سالمة4.
مساعدد. إياد أبو بكر5.
مساعدد. حسن حمايل6.
مساعدد. راتب أبو رحمة7.
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الفصل الدراسي الثاني )1162( ) إرشاد نفسي وتربوي(

الرتبةمدرس املساقالرقم
أستاذأ.د. حسني عوض1.
أستاذأ.د محمد شاهن2.
مشاركد. عبد الهادي صباح3.
مساعدد. إياد أبو بكر4.

الدورة الصيفية )1163( )إرشاد نفسي وتربوي(

الرتبةمدرس املساقالرقم
أستاذأ.د. محمد شاهن1.
مشاركد. كمال سالمة2.

الفصل الدراسي األول )1161( / اللغة العربية وآدابها

الرتبةمدرس املساقالرقم
أستاذأ.د يحيى جبر1.
أستاذأ.د. محمد جواد النوري2.
أستاذأ.د. عمر عتيق3.
أستاذأ.د مشهور حبازي4.
مشاركد. زهير إبراهيم5.
مشاركد. زاهر حنني6.

الفصل الدراسي الثاني )1162( / اللغة العربية وآدابها

الرتبةمدرس املساقالرقم
أستاذأ.د. محمد دوابشة1.
أستاذأ.د. عمر عتيق2.
أستاذد. معتصم خضر3.
مشاركد. زاهر حنني4.
مشاركد. عبد الرؤوف خريوش5.
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إضاءات وتشمل: 

ــة  ــدم برنامجــن دراســين همــا: اللغــة العربي ــا أواخــر عــام 2015، وتُق ــة الدراســات العلي أُنشــئت كلي
وآدابهــا، واإلرشــاد النفســي والتربــوي، وســيتم إرفــاق مرفــق بأعــداد الطلبــة امللتحقن بــكال البرنامجن 

يف الضفــة وغــزة.

ومــن اإلجنــازات املهمــة كذلــك فتــح بــاب القبــول والتســجيل لطلبــة غــزة ابتــداًء مــن الفصــل الدراســي 
)1161(، وإرفــاق ملــف بأعدادهــم موزعــة حســب الفصــول.

ومــن اإلجنــازات املهمــة لكليــة الدراســات العليــا بــدء الفــوج األول مــن كال التخصصن بتجهيز رســائلهم 
ــة  ــف بالطلب يف الفصــل الدراســي )1162(، بإشــراف أســاتذة كل حســب تخصصــه، وســيتم إرفــاق مل

واألســاتذة املشــرفن. 

املؤمترات: 

مؤمتــر املغاربيــن بعنــوان: دور املغاربيــن يف الثــورة الفلســطينية )نظمتــه كليــة اآلداب يف اجلامعــة( 	 
)رئيــس اللجنــة العلميــة للمؤمتر(.
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ــة 	  ــة الثاني ــس اللجن ــدس )رئي ــت املق ــا لبي ــة اإلســالمية العلي ــه الهيئ ــت املقــدس/ نظمت مؤمتــر بي
ــه(. في

مؤمتر اللغة العربية والتعليم )مجمع اللغة العربية / القاهرة 2017.	 

مؤمتر تعريب املصطلحات )مجمع اللغة / اجلزائر 2017.	 

مؤمتــر التــراث الشــعبي الفلســطيني يف محافظــة جنــن واجلليــل / رئيــس اللجنــة التحضيريــة. 	 
)ســيعقد يف شــهر )10( مــن هــذا العــام. 

ــا 	  تنظيــم ملتقــى اإلبــداع األول لطلبــة ماجســتير اللغــة العربيــة وآدابهــا يف كليــة الدراســات العلي
2017 م.

اهم االبحاث:

صــدور كتــاب عــن دار الفــاروق للطباعــة والنشــر / عمــان بعنــوان: عبــد احلميــد بــن باديــس 	 
مفســراً.

ــوان: محمــد عــزة دروزة وتفســيره املســمى 	  ــاب عــن دار الفــاروق للطباعــة والنشــر بعن صــدور كت
التفســير احلديــث.

كتــاب ســيصدر قريبــاً عــن عمــادة البحــث العلمــي بعنــوان: جوانــب مــن حيــاة محمــد إســعاف 	 
النشاشــيبي، وهــو قيــد التصميــم والطباعــة. 

ــة مــن 	  ــة للصــف العاشــر / الفصــل األول وهــو قيــد الطباعــة، وســيطبق بداي ــاب اللغــة العربي كت
العــام الدراســي القــادم.

حتقيــق مخطوطــة الرحلــة احللبيــة ملصطفــى الصيــريف البكــري وهــو مــن ضمــن املشــاريع البحثيــة 	 
الفائــزة بتمويــل مــن الصنــدوق القومــي العربــي لدعــم اجلامعــات الفلســطينية.

املسؤولية املجتمعية

املشــاركة يف اجتماعــات الهيئــة اإلســالمية العليــا بصفتــي نائبــاً أول لرئيســها، وهــي هيئــة تعنــى 	 
بقضايــا القــدس واملقدســات اإلســالمية خاصــة.

املشــاركة يف اجتماعــات مجلــس اإلفتــاء األعلــى يف القــدس والديــار الفلســطينية بصفتــي عضــواً 	 
فيــه.
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املشاركة يف جلنة التراث والبحث العلمي يف جمعية إنعاش األسرة. 	 

عضو الفريق الوطني للمناهج الفلسطينية اجلديدة، ومنسق فريق الصف العاشر فيها.	 

حتكيم أبحاث علمية لبعض الباحثن.	 

املشاركة يف العديد من الفعاليات الثقافية يف الوطن بتكليف من إدارة اجلامعة.	 

األبحــاث املنشــورة يف املجــالت احملكمــة بطريقــة املراجــع )اســم الباحــث؟، عنــون البحــث، اســم املجلــة، 
اإلصــدار العــدد والســنة، رقــم العــدد(:

رقم 
العدد

تاريخ 
النشر

اسم املجلة عنوان البحث اسم الباحث الرقم

- - - - أ.د حسني عوض.
18 كانون 

الثاني 
2016/

مجلة جامعة 
القدس املفتوحة 

لألبحاث 
والدراسات 
التربوية 
والنفسية

درجة امتالك املرشدين 
التربوين يف املدارس احلكومية 

الفلسطينية

للمهارات اإلرشادية وعالقتها 
بالصعوبات التي يواجهونها

أ.د. محمد 
شاهن

- - - - د. عبد الهادي 
الصباح

18 كانون 
الثاني 
2016/

مجلة جامعة 
القدس املفتوحة 

لألبحاث 
والدراسات 
التربوية 
والنفسية

واقع التعليم اإللكتروني يف 
اجلامعات الفلسطينية يف ضوء 

إدارة املعرفة من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس فيها.

د. حسن حمايل

)بحث مشترك 
مع د.محمد  

الطيطي(

دائرة المناهج والمقررات الدراسية

نبذه عن الدائرة:

تعــد الدائــرة وحــدة إداريــة حيويــة مــن ضمــن وحــدات اجلامعــة املتنوعــة، حيــث يعــود تاريــخ إنشــائها 
إلــى مــا ورد يف قــرار مجلــس اجلامعــة يف جلســته رقــم 99 بتاريــخ 29/9/1999، وتتولــى الدائــرة مهــام 
اإلشــراف واملتابعــة يف ميــدان إعــداد وتطويــر وتقييــم املقــررات الدراســية لتأمينهــا لطلبــة اجلامعــة، 
هــذا وتتبــع هــذه الدائــرة إلــى إدارة الشــؤون األكادمييــة يف هيكليتهــا، ولهــا ارتبــاط مباشــر مــع عمــداء 
ــوب تنفيذهــا  ــق اإلجــراءات املطل ــة حتقي ــأون معهــم يف متابع ــث تنســق وتتع ــة، بحي ــات األكادميي الكلي
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إلجنــاز املقــررات الدراســية ومبــا يلبــي احتياجــات طــالب اجلامعــة، وللدائــرة أيضــاً ارتبــاط يف مهامهــا 
املتعلقــة باملقــررات الدراســية مــع مكتــب اجلامعــة يف عمــان، وعمــادة القبــول والتســجيل و االمتحانــات، 
ودائــرة اللــوازم واملشــتريات و العطــاءات، ومركــز تكنولوجيــا املعلومــات واإلنتــاج الفنــي )ICTC(، ومركــز 
التعليــم املفتــوح )OLC(، ودائــرة اجلــودة، ودائــرة التخطيــط، باإلضافــة إلــى فــروع اجلامعــة التعليميــة.

الرؤية:

ــة  ــة يف مجــال متابع ــة لطــالب اجلامع ــزة والريادي ــات املتمي ــع اخلدم ــدمي أرف ــى تق ــرة إل تســعى الدائ
إعــداد وتطويــر املقــررات الدراســية.

الرسالة:

ــة  ــة بكفــاءة عالي ــادة العلمي ــة الالزمــة ملســاعدة طــالب اجلامعــة وتزويدهــم بامل ــواد التعليمي ــر امل توفي
ــة وفــق منهــج اجلــودة الشــاملة.. ــك التطــورات التكنولوجي ــة بذل مواكب

األهداف: 

تسهم الدائرة بالتعاون والتنسيق مع جهات عدة يف اجلامعة يف:

• إعــداد كتــب املقــررات الدراســية ضمــن آليــة محــددة ومعتمــدة تتــالءم مــع أســلوب التعليــم 	
املفتــوح.

• الدراســية 	 املقــررات  كتــب  تطويــر  يخــص عمليــات  فيمــا  الكليــات  مــع عمــداء  املتابعــة 
ومعتمــدة. محــددة  وآليــة  معاييــر  ضمــن  ومراجعتهــا 

• تأمن طباعة الكتب الالزمة للطالب.	

• تنقيــح دليــل اجلامعــة وحتديثــه مبــا يتــالءم مــع حتديــث اخلطــط الدراســية لكافــة الكليــات 	
األكادمييــة.

• التعــاون املثمــر والفعــال مــع عمــداء الكليــات األكادمييــة ومديــري املراكــز اإلنتاجيــة والفنيــة 	
والتنســيق بــن اجلهــات املضطلعــة بإعــداد مصــادر التعلــم املختلفــة.

• توفير أوجه الدعم الالزمة لفئة الطلبة املكفوفن يف اجلامعة.	
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دور الدائرة:

تتولــى الدائــرة القيــام بالعديــد مــن املهــام الفنيــة واإلداريــة املوكلــة اليهــا ومــن ضمــن مرتكــزات العمــل 
يف الدائــرة نذكــر املهــام الرئيســة اآلتيــة:

متابعة عمليات إعداد وتطوير وحتديث املقررات الدراسية وإجراءات طباعتها.- 

حتديــد احتياجــات طلبــة اجلامعــة يف كافــة فــروع ومراكــز اجلامعــة مــن املقــررات الدراســية - 
يف كافــة الفصــول الدراســية.

جتهيــز قوائــم و كشــوفات خاصــة باملقــررات الدراســية الثابتــة للكليــات األكادمييــة وفقــاً - 
ــة  ــة الدراســية و للجهــات املعني ــز اجلامع ــع فــروع ومراك للفصــول الدراســية وتأمينهــا جلمي

ــك. بذل

ــات و -  ــع اخلطــط الدراســية للكلي ــة ومبــا يتماشــى م ــل اجلامع ــح دلي ــة وتنقي ــام مبراجع القي
التخصصــات اجلديــدة التــي يتــم اســتحداثها يف اجلامعــة.

التعــاون املثمــر والفعــال مــع عمــداء الكليــات األكادمييــة ومديــري املراكــز اإلنتاجيــة والفنيــة - 
واتخــاذ أوجــه التنســيق املطلوبــة بــن هــذه اجلهــات مبــا يختــص بإعــداد مصــادر التعلــم 

املختلفــة يف اجلامعــة.

ــة املكفوفــن يف اجلامعــة فيمــا يرتبــط باملقــررات -  ــة الطلب ــر أوجــه الدعــم الالزمــة لفئ توفي
الدراســية الالزمــة لهــم.

هــذا ويتــم إجــراء الدائــرة للمهــام التــي ســبق ذكرهــا بالتنســيق و التعــاون مــع عمــادات الكليات 
ــة يف اجلامعــة ومكتــب  ــر املعني ــات والدوائ ــول والتســجيل واالمتحان ــة وعمــادة القب األكادميي

اجلامعــة يف عمــان.

آلية إعداد كتب املقررات الدراسية:

يخضــع إعــداد املقــرر الدراســي لطلبــة اجلامعــة ملعاييــر وأســس تربويــة وقوالــب إجرائيــة تعــد مبنزلــة 
دليــل العمــل الــذي يلتــزم بــه املكلفــون بإعــداد وتطويــر املــواد التعليميــة، ومبــا ينســجم مــع منــط التعليــم 
املفتــوح والتعلــم الذاتــي الــذي يتيــح للطلبــة االعتمــاد علــى أنفســهم يف دراســتهم لهــذه املــواد، وهــذا 
يحقــق اجلــودة التعليميــة املطلوبــة يف إعــداد املقــرر الدراســي مــن خــالل تضمينــه أحــدث املســتجدات 

املعرفيــة والتكنولوجيــة واملتطــورة.

يتــم إعــداد كتــاب املقــرر الدراســي وفقــاً ألســلوب خــاص يتــالءم مــع أســلوب التعلــم املفتــوح ومبســتوى 
عالــي النوعيــة، ولــدى الدائــرة املعاييــر املعتمــدة إلعــداد هــذه الكتــب، علمــاً بــأن حقوق طبعهــا محفوظة 
للجامعــة. ومــن األهميــة التأكيــد علــى أن املعاييــر اخلاصــة بإعــداد املقــرر الدراســي إمنــا تتمثــل يف 
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إتبــاع نهــج واضــح مــن خــالل إجــراءات العمــل احملــددة واملوثقــة بصــدد ذلــك التــي تراعــي اتخــاذ 
أوجــه التنســيق والتعــاون املطلوبــن مــن قبــل إدارة الشــؤون األكادمييــة ومــا يتبعهــا مــن دائــرة املناهــج 
واملقــررات الدراســية وعمــداء الكليــات األكادمييــة، ومــا يتــم أيضــاً مــن التعــاون مــع مكتــب اجلامعــة يف 

عمــان واملعديــن للمقــررات الدراســية ومبــا يحقــق مــن إجنــاز هــذه املقــررات.

وجتــدر اإلشــارة يف مجــال إعــداد املقــررات الدراســية إلــى املســاهمات اإليجابيــة التــي تتمثــل يف تنامــي 
روح املبــادرة واإلبــداع لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس واملختصــن يف اجلامعــة مــن حيــث قيامهــم، إمــا 

منفرديــن أو مشــاركن مــع جهــات خــارج اجلامعــة مبهــام إعــداد وتطويــر الكتــب اجلامعيــة.
هــذا وتتولــى الدائــرة مهــام متابعــة التأكــد مــن دقــة طباعــة املقــررات الدراســية ومطابقتهــا للمواصفات 

النموذجيــة الطباعيــة املتبــع مراعاتهــا بالنســبة للجامعة.

آخر إصدارات كتب اجلامعة للسنه احلالية حسب اجلدول أدناه:

تاريخ الكليةاملعدوناسم املقرر
اإلصدار

مدخل إلى التربية اخلاصة )5145( 

)إعداد جديد(

د.موفق محمد اخلطيب
) معد املادة العلمية(.
د.مصطفى القمش

) محكم املادة العلمية(

2017كلية العلوم التربوية

فقه أحوال شخصية )2(

)5326( نسخة مطورة

أ.د.اسماعيل شندي/مطور املادة 
العلمية

الشيخ مصطفى الطويل )محكم 
املادة العلمية(

د.جمال محمد احلشاش
)محكم املادة العلمية(

2017كلية العلوم التربوية

أصول فقه )1( )5223(

نسخة مطورة – لم تطبع بعد

أ.د.اسماعيل شندي
)مطور املادة العلمية(

حكم من قبل عمادة الكلية

مت االنتهاء كلية العلوم التربوية
من إنتاجه 

ولكن لم 
يطبع بعد 

الفيزياء العامة العملية )1125(

نسخة مطورة

د.هشام الهدمي
)معد التجارب(
أ.زياد أبو علي
)معد التجارب(
د.مروان الكوني
)محكم التجارب(

كلية التكنولوجيا 
والعلوم التطبيقية

2017
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 Twentieth Century American
)Literature )8455

د.معتصم اخلضر
)مطور املادة العلمية(
د.نادية القواسمي

)محكم املادة العلمية(

2017كلية اآلداب

أخالقيات املهن الصحية )4208(

 دوسية أصيل

لم يطبع الكتاب األصيل بعد

د.عيسى هويدي 
)معد املادة العلمية (
أ.د.منتهى الغرايبة 
)معد املادة العلمية(
أ.د.فتحية أبو مغلي

)محكم املادة العلمية(

كلية العلوم اإلدارية 
واالقتصادية

2017

إعجاز القرآن )5323(

نسخة منقحة

مت تنقيحها ومراجعتها من قبل 
عمادة الكلية

2017كلية العلوم التربوية

إدارة املؤسسات االجتماعية )3313(

نسخة منقحة

مت تنقيحها ومراجعتها من قبل 
عمادة الكلية

كلية التنمية 
االجتماعية واألسرية

2017

املشكالت االجتماعية )3314(

نسخة منقحة

مت تنقيحها ومراجعتها من قبل 
عمادة الكلية

كلية التنمية 
االجتماعية واألسرية

2017

فقه العقوبات )5423(

نسخة منقحة

مت تنقيحها ومراجعتها من قبل 
عمادة الكلية

2017كلية العلوم التربوية

التغير االجتماعي )3214(

نسخة منقحة

مت تنقيحها ومراجعتها من قبل 
عمادة الكلية

كلية التنمية 
االجتماعية واألسرية

2017

العمل اجلماعي التطوعي
)3408(

نسخة منقحة

مت تنقيحها ومراجعتها من قبل 
عمادة الكلية

كلية التنمية 
االجتماعية واألسرية

2017

علم النفس االجتماعي  )3105(

نسخة منقحة

مت تنقيحها ومراجعتها من قبل 
عمادة الكلية

كلية التنمية 
االجتماعية واألسرية

2016

Listening Skills )8255(

نسخة منقحة
مت تنقيحها ومراجعتها من قبل 

عمادة الكلية
2016كلية اآلداب
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مركز التعلم المستمر وخدمة المجتمع. 1
 Continuing Education & Community Service Center )CEC(       

حملة عن املركز:

أســس مركــز التعليــم املســتمر يف جامعــة القــدس املفتوحــة ســنة 1991م، كأحــد املراكــز املهمــة خلدمــة 
ــع  ــاة جلمي ــم مــدى احلي ــم املســتمر والتعل ــر فــرص التعلي ــك مــن أجــل توفي املجتمــع الفلســطيني، وذل
شــرائح املجتمــع الفلســطيني وفئاتــه، واملســاهمة بشــكل فاعــل يف تنميــة وتطويــر قــدرات األفــراد 
ــر اجلــودة  ــي وفــق معايي ــي والتقن واملؤسســات الفلســطينية مــن خــالل تقــدمي خدمــات التدريــب املهن
احملليــة والعامليــة، باإلضافــة إلــى تقــدمي خدمــة االستشــارات اإلداريــة والفنيــة وتنفيــذ املشــاريع 
التنمويــة املجتمعيــة. كمــا يعمــل املركــز علــى تنميــة إمكانيــات اجلامعــة وقدراتهــا مــن خــالل تطويــر أداء 

ــة فيهــا وحتســن مرافقهــا. الكــوادر العامل

الرؤية:

الريــادة يف تقــدمي خدمــات التدريــب املهنــي والتقنــي، وتنفيــذ املشــاريع التنموية واخلدمات االستشــارية 
)اإلداريــة والفنيــة(، التــي مــن شــأنها أن تســهم يف بنــاء القــدرات الفلســطينية جلميــع شــرائح املجتمــع 

وفئاتــه ومؤسســاته، وفــق معاييــر اجلــودة احملليــة والعامليــة

الرسالة:

وتنفيذهــا،  التنمويــة  املشــاريع  وإعــداد  والتقنــي،  املهنــي  التدريــب  توفيــر خدمــات  االســتمرار يف 
باإلضافــة إلــى تقــدمي خدمــات االستشــارات يف املجــاالت اإلداريــة والفنيــة التــي تســهم يف بنــاء وتطويــر 
قــدرات شــرائح املجتمــع الفلســطيني، وخاصــة فئاتــه املهمشــة، ومؤسســاته املختلفــة، مبــا يتماشــى مــع 
اســتراتيجيات املركــز يف تبنــي »الشــراكة مــن أجــل التعليــم املســتدام« و«التعلــم مــدى احليــاة«، وذلــك 
مــن خــالل العمــل علــى جتويــد اخلدمــات التــي يقدمهــا املركــز وفــق املعاييــر احملليــة والعامليــة و »أفضــل 
املمارســات الدوليــة«، مبــا يتماشــى مــع رســالة اجلامعــة وأهدافهــا، و التميــز يف تقــدمي خدمــات نوعيــة 
ــع الفلســطيني  ــد ودراســة احتياجــات املجتم ــع الفلســطيني، وحتدي ــة احتياجــات املجتم ــدة لتلبي جدي

وتلبيتهــا.

األهداف:

املســاهمة يف حتقيــق رســالة اجلامعــة املتمثلــة يف تطويــر قــدرات اجلامعــة وإمكانياتهــا ومتكــن 
اإلنســان واملجتمــع الفلســطيني، مبــا ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى زيــادة اإلنتاجيــة وحتســن مســتوى 
العمــل يف املؤسســات الفلســطينية، واملســاهمة يف التنميــة املجتمعيــة وحتقيــق التميــز وفًقــا للخطــط 
ــة،  ــع كاف ــات املجتم ــة وفئ ــن اجلامع ــة ب ــق الصل ــم توثي ــي يف فلســطن. ث ــم العال االســتراتيجية للتعلي
ــة  ــة عالي ــة والفني ــة واإلداري مــن خــالل تقــدمي خدمــات التدريــب املهنــي والتقنــي واالستشــارات املالي
 )Life Long Learning( اجلــودة للمجتمــع احمللــي. باإلضافــة إلــى توفيــر فــرص التعلــم مــدى احليــاة
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املبنيــة علــى الشــراكة املجتمعيــة جلميــع أفــراد الشــعب الفلســطيني. إلــى جانــب الشــراكة املجتمعيــة 
ــة. ــة والدولي والتشــبيك املؤسســاتي مــع املؤسســات الفلســطينية واإلقليمي

أقسام املركز وحملة عنها )موجز(:

قســم املشــاريع: أســس قســم املشــاريع التنمويــة يف إطــار الهيكليــة اجلديــدة ملركــز التعليــم  ■
املســتمر وخدمــة املجتمــع، وتؤكــد خطــة تطويــر اجلامعــة علــى ضــرورة تأســيس هــذا القســم 
ضمــن املركــز لكــي يكــون هدفــه األساســي اســتحداث وإدارة وتنفيــذ املشــروعات املمولــة مــن 
جهــات أجنبيــة أو محليــة، والعمــل بالتعــاون مــع دوائــر اجلامعــة املختلفــة واخلبــراء مــن أجــل 
حتقيــق التطويــر املســتمر لعمليــات التعليــم والتعلــم ألفــراد املجتمــع الفلســطيني ومؤسســاته، مبــا 

يســهم يف حتقيــق التنميــة املســتدامة.

قســم التدريــب: أســس قســم التدريــب والتطويــر عــام 2000م يف مركــز تكنولوجيــا املعلومــات  ■
واالتصــاالت التابــع للجامعــة، واســتمر حتــى العــام 2013م، ثــم ُدمــج هــذا القســم يف مركــز التعليــم 
املســتمر وخدمــة املجتمــع مــن أجــل حشــد اجلهــود واخلبــرات يف مــكان ومرجعيــة واحــدة للتدريب. 
ويتكــون قســم التدريــب والتطويــر مــن وحدتــن أساســيتن همــا: وحــدة التدريــب واملتابعــة، ووحــدة 
االمتحانــات والتراخيــص الدوليــة. ويعمــل القســم علــى تخطيــط وتنفيــذ برامــج التدريــب املهنــي 
والتقنــي تلبيــة لالحتياجــات التدريبيــة ملوظفــي اجلامعــة وطلبتهــا، وألفــراد املجتمــع احمللــي 

ومؤسســاته مــن خــالل اتبــاع أفضــل املمارســات التدريبيــة وفــق أســس ومعاييــر دوليــة.

قســم الدبلــوم املهنــي: تلبــي الدبلومــات املهنيــة املتخصصــة التــي تعتمدهــا وزارة التربيــة  ■
والتعليــم العالــي احتياجــات أفــراد املجتمــع احمللــي وســوق العمــل مــن خــالل تخصصــات متنوعــة.

شــعبة االمتحانــات الدوليــة : وهــي مســؤولة عــن إدارة االعتمــادات والتراخيــص الدوليــة  ■
واســتثمارها خلدمــة األغــراض التدريبيــة لتحقيــق التكامــل يف توفيــر تدريــب مــدروس بعنايــة 
مــن مصــادره األصليــة مــن جانــب، ومــن خــالل اعتمــادات وشــهادات دوليــة مــن كبــرى املؤسســات 
العامليــة يف مجــال التدريــب مــن جانــب آخــر، كمــا وتتولــى هــذه الوحــدة إدارة اخلــوادم واألنظمــة 
احملوســبة اخلاصــة مبراكــز االمتحانــات الدوليــة واإلشــراف علــى الشــؤون املتعلقــة بهــا ومتابعتهــا 

ضمــن اإلجــراءات واملعاييــر الدوليــة.

دور املركز:

توفيــر فــرص التعليــم املســتمر والتعلــم مــدى احليــاة جلميــع شــرائح املجتمــع الفلســطيني وفئاتــه، 
واملســاهمة بشــكل فاعــل يف تنميــة وتطويــر قــدرات األفــراد واملؤسســات الفلســطينية مــن خــالل تقــدمي 
خدمــات التدريــب املهنــي والتقنــي وفــق معاييــر اجلــودة احملليــة والعامليــة، باإلضافــة إلــى تقــدمي خدمــة 
االستشــارات اإلداريــة والفنيــة وتنفيــذ املشــاريع التنمويــة املجتمعيــة. كمــا يعمــل مركــز التعليــم املســتمر 
علــى تنميــة إمكانيــات اجلامعــة وقدراتهــا مــن خــالل تطويــر أداء الكــوادر العاملــة فيهــا وحتســن 

مرافقهــا.
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أهم األنشطة:

التدريب

تدريــب مــا يزيــد عــن )5000( شــخص يف جميــع فــروع اجلامعــة مــن طلبــة اجلامعــة واملجتمــع احمللــي 
يف دورات تدريبيــة يف مجــال اللغــات واملهــارات الشــخصية وغيرهــا.
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الدبلومات املهنية املتخصصة:

تخريــج مــا يزيــد عــن )80( طالبــاً يف الدبلومــات املهنيــة املتخصصصــة كدبلــوم تطويــر املهــارات 
املكاتــب. وإدارة  الســكرتاريا احلديثــة،  ودبلــوم  اإلداريــة، 

جوائز دولية:
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احلصــول علــى جائــزة أفضــل مشــروع دولــي إبداعــي مــن احتــاد اجلامعــات للتعلــم مــدى احليــاة مــن 
ــا، وذلــك عــن مشــروع حتســن فــرص التعليــم يف املناطــق املهمشــة جنــوب اخلليــل واألغــوار  بريطاني

الشــمالية.

مؤمترات

• مشــاركة مديــر مركــز التعليــم املســتمر وخدمــة املجتمــع أ. محمــود حوامــدة يف إلقــاء كلمــة يف 	
فلســطن يف افتتــاح امللتقــى الدولــي للتعليــم والقيــم، الــذي عقــد يف مدينــة بــودرم التركيــة يف 
الفتــرة مــا بــن 10/2017-5، واملشــاركة يف ورقــة عمــل حــول دور التعليــم املفتــوح يف تعزيــز 

القيم.
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اتفاقيات

• توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة األناضــول التركيــة، حيــث ســيتم مبوجــب هــذه املذكــرة 	
تفعيــل التعــاون يف مجــال املشــاريع والبحــث العلمــي والتعليــم املفتــوح واإللكترونــي.
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دور املركز يف إدارة املشاريع )موجز(:

• تقدمي اخلدمات االستشارية والفنية للمؤسسات املجتمع احمللي.	

• إعــداد وجتيــز مقترحــات املشــاريع ضمــن أهــداف اجلامعــة وتطلعاتهــا يف تنميــة قدراتهــا وتطويــر 	
كوادرهــا األكادمييــة واإلدرايــة وتعزيــز دورهــا الريــادي يف تطويــر وتنميــة مؤسســات وأفــراد 

املجتمــع الفلســطيني.

• تنفيذ املشاريع التنموية املبنية على الشراكة املجتمعية وفقاً ملعايير اجلودة احمللية والدولية.   	

• تعزيــز مــوارد املركــز واجلامعــة مــن خــالل إعــداد مقترحــات املشــاريع التنمويــة وإســتحداث 	
مشــاريع تســهم يف تطويــر اجلامعــة واملجتمــع الفلســطيني.

• وضــع اخلطــة التطويريــة ورســم السياســات واإلســتراتيجيات للنمــو والتطــور يف إطــار عمــل املركــز 	
واجلامعة. 

• تعزيز قاعدة املعلومات باملركز للتمكن من وضع السياسات واإلستراتيجيات.	

مشاريع بناء القدرات:

مشــروع املركــز التعليمــي املتنقــل لتحســني فــرص التعليــم يف املناطــق املهمشــة منطقــة األغــوار . 1
الشــمالية محافظــة طوبــاس:



التقـــريــر الســـنوي
ANNUAL REPORT2017

157

ــذي  ــة وصمــود املجتمــع يف مناطــق )ج( والقــدس الشــرقية، ال هــذا املشــروع بدعــم مــن برنامــج تنمي
تديــره احلكومــة الفلســطينية، وينفــذ مــن خــالل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي/ برنامــج مســاعدة 
الشــعب الفلســطيني، وبتمويــل مــن حكومــات الســويد والنمســا والنرويــج. هــذا املشــروع هــو الثانــي مــن 
نوعــه يف املنطقــة، ويهــدف إلــى حتســن جــودة التعليــم يف املناطــق املهمشــة )C( يف محافظــة طوبــاس، 
مــن خــالل توفيــر مركــز تعليمــي مجهــز مبختبــر حاســوب ومكتبــة علــى شــاحنة تتنقــل مــا بــن املناطــق 

املهمشــة.

مشروع متكني الشباب »إبدأ« بالتعاون مع مؤسسة فلسطني للتنمية ومنظمة العمل الدولية.. 2

يهــدف املشــروع إلــى متكــن الشــباب مــن االنخــراط يف احليــاة االقتصاديــة، وذلــك مــن خــالل املعرفــة، 
التدريــب، واخلبــرة العمليــة يف التحضيــر وإنشــاء مشــاريع مــدّرة للدخــل. علمــاً بــأن املشــروع يبــدأ بنقــل 
احملتــوى الفنــي واخلبــرات العامليــة التــي تقــدم مــن منظمــة العمــل الدوليــة مــن خــالل تدريــب مدربــن 
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ــادة مــع الســوق الفلســطينية،  ــى مســارين، أوالً: مواءمــة امل ــة. حيــث يركــز املشــروع عل ــم للطلب أوالً، ث
ثانيــاً: تدريــب املدربــن علــى كيفيــة تدريــب املــادة وايصالهــا إلــى الطلبــة مــن قبــل خبــراء، وذلــك بعــد 

اعتمــاد املدربــن ضمــن الشــروط احملــددة مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة، ثالثــاً: تدريــب الطلبــة.

3 . Erasmus+ مشروع التبادل األكادميي مع جامعة قبرص املفتوحة ضمن برنامج

Erasmus+ Interna- )مشــروع التبــادل األكادميــي ضمــن برنامــج االحتــاد األوروبــي )ايراســموس+( 
tional Credit Mobility(، وذلــك بنــاء علــى االتفاقيــة املوقعــة مــع جامعــة ماالجــا اإلســبانية، والتــي 
مبوجبهــا يتــم تبــادل ألعضــاء الهيئــة التدريســية والطلبــة مــا بــن جامعــة القــدس املفتوحــة وجامعــة 

ماالجــا وجامعــة بيرزيــت يف تخصصــات كليــة العلــوم التربويــة.

مشــروع التطبيــق الذكــي للمصــادر التربويــة املفتوحــة )مفهومهــا، واســتخداماتها، واملمارســات . 4
اجليــدة(:

مت متويــل هــذا املشــروع مــن قبــل منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )UNESCO( مكتــب 
 :)OER( اليونســكو يف القاهــرة، ويهــدف إلــى تطويــر مســاق ذكــي بعنــوان »املصــادر التربويــة املفتوحــة
مفهومهــا واســتخدامها واملمارســات اجليــدة يف توظيفهــا بالعمليــة التربويــة«، ويهــدف املشــروع بشــكل 
أساســي إلــى تعزيــز الوعــي حــول أهميــة املصــادر التربويــة املفتوحــة مــن حيــث إنتاجهــا وإعــادة 
اســتخدامها وتوزيعهــا وفــق معاييــر عاليــة اجلــودة، وتراخيــص التأليــف والنشــر املفتــوح، واملمارســات 
التربويــة املفتوحــة لتحســن جــودة التعليــم ومخرجاتــه، ويعــد هــذا املشــروع أحــد املشــاريع احملــدودة 

الفائــزة علــى مســتوى املنطقــة العربيــة.
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مشــروع تعزيــز مهــارات معلمــي اللغــة العربيــة لتطويــر وحــدات تعليميــة عبــر )اإلنترنــت( لتعليــم . 5
اللغــة العربيــة للناطقــني بغيرهــا:

يهــدف هــذا املشــروع إلــى تدريــب معلمــي اللغــة العربيــة علــى تصميــم مقررات بنمــط التعلــم اإللكتروني 
ــة الفضــاء الرقمــي مــن أجــل املتوســط،  ــة للناطقــن بغيرهــا، وهــو ممــول مــن جمعي ــة العربي يف اللغ
وتكــون مخرجــات املشــروع علــى نحــو: موظفــن مدربــن علــى اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن وســائل 
التدريــس لتطويــر وحــدات تعليميــة عبــر اإلنترنــت تناســب اســتيعاب املتعلمــن غيــر الناطقــن باللغــة 
العربيــة، ووحــدات تعليميــة عبــر )اإلنترنــت( لتعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقــن بهــا، ووحــدة خاصــة 

لتعليــم اللغــة العربيــة الفصحــى احلديثــة لغيــر الناطقــن بهــا.

مشروع تعزيز قدرات الصحفيني يف التحقيق الصحفي. 6

يهــدف املشــروع إلــى زيــادة قــدرات الصحفيــن الفلســطيني يف مجــال التحقيــق الصحفــي، وذلــك 
مــن خــالل عقــد لقــاءات وتدريبــات نظريــة وعمليــة مكثفــة للصحفيــن الفلســطيني لتعزيــز قدراتهــم 
يف مجــال التحقيــق الصحفــي وأدواتــه، لتطبيــق التحقيــق الصحفــي وإنتــاج تقاريــر حتقيقــه صحفيــة 
بطريقــة مهنيــة خــالل فتــرة املشــروع وبعــده، هــذا املشــروع املمــول مــن القنصليــة األمريكيــة يف القــدس.

مشروع زيادة صمود املواطنني يف بلدة السموع يف املنطقة )ج(. 7

يهــدف املشــروع إلــى تطويــر شــامل لبلــدة الســموع ابتــداء مــن اخلدمــات التــي تقدمهــا البلديــة بتطويــر 
ــز صمــود  ــدة، وتعزي ــدة مــن خــالل عمــل مســح كامــل للبل ــط االســتراتيجي للبل ــى التخطي ــا عل قدرته
املواطنــن مــن خــالل توفيــر خدمــات افضــل مــن ناحيــة قانونيــة ودعــم نفســي ومالــي للمواطنــن 
ومؤسســات املجتمــع املدنــي العاملــة يف املنطقــة، وكذلــك تعزيــز دور املــرأة يف العمــل، و تنشــيط اإلنتــاج 
احمللــي للبســاط البلــدي كنــوع مــن أنــواع الدعــم املــدي لســكان البلــدة. وينفــذ املشــروع بلديــة الســموع 

بالشــراكة مــع مركــز التعليــم املســتمر – جامعــة القــدس املفتوحــة، بدعــم مــن االحتــاد األوروبــي.

مشروع الواقع االفتراضي كأدوات تعليمية مبتكرة يف مؤسسات التعليم العالي.. 8
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يهــدف هــذا املشــروع إلــى تعزيــز قــدرات مؤسســات التعليــم العالــي الفلســطيني يف مجــال اســتخدام 
الواقــع االفتراضــي كأدوات تعليميــة، وتعزيــز مشــاركة األكادمييــن يف األبحــاث املتعلقــة بذلــك. ينفــذ 
هــذا املشــروع بالشــراكة مــا بــن جامعــة االســتقالل وجامعــة القــدس املفتوحــة واجلامعــة العربيــة 
االمريكيــة وجامعــة بوليتكنــك فلســطن وأربعــة جامعــات أوروبيــة بدعــم مــن برنامــج )أراســموس بلــس( 

واالحتــاد األوروبــي.

2 . )Measurement & Evaluation Center( )M&E( مركز القياس والتقويم

حملة عن املركز:

أســس مركــز القيــاس والتقــومي يف جامعــة القــدس املفتوحــة بقــرار مــن رئيــس اجلامعة األســتاذ الدكتور 
ــومي،  ــاس والتق ــي القي ــر عمليت ــة تطوي ــة بأهمي ــام 2005، نتيجــة إلدراك اجلامع ــرو يف الع ــس عم يون
وحتســن جــودة املخرجــات التعليميــة لكليــات اجلامعــة وبرامجهــا املختلفــة، ولتقــدمي خدمــات التقــومي 

للمجتمــع احمللــي ومؤسســاته اخلاصــة والعامــة.
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الرؤية:
ــة يف اجلامعــة، بحيــث يســهم يف  ــع مركــز القيــاس والتقــومي ألن يكــون أحــد أهــم املراكــز الفاعل يتطل
ــث  ــج لتحدي ــدروس واملبرم ــل امل ــن خــالل العم ــة، م ــة التعليمي ــب العملي ــف جوان ــر مختل ــومي وتطوي تق
اســتراتيجيات التقــومي وأدواتــه، وحتويلــه إلــى عمليــة تعأونيــة وظيفيــة فاعلــة ومؤثــرة، ومبــا ينســجم 
مــع متطلبــات اجلــودة يف اجلامعــة ويخــدم أهدافهــا وخطتهــا االســتراتيجية املســتقبلية، مــع مراعــاة 

ــي والدولــي. ــى الصعيديــن احملل ــوح وآفــاق تطــوره وازدهــاره عل ــم املفت خصائــص وفلســفة التعلي

الرسالة:
انســجاماً مــع أهــداف اجلامعــة وتطلعاتهــا املســتقبلية، ســيعمل مركــز القيــاس والتقــومي علــى االســهام 
يف ضمــان جــودة التعليــم والتعلــم، مــن خــالل اعتمــاد آليــات التدريــب والبحــث وتصميــم أدوات تقــومي 
مناســبة وحوســبة االمتحانــات والتعيينــات وفــق معاييــر علميــة وتعزيــز املفاهيــم العلميــة الصحيحــة 
للقيــاس والتقــومي وتعميــق كفايــات العاملــن يف هــذا املجــال خللــق وعــي إيجابــي مؤســس علــى 

ــه األطــراف ذات العالقــة باجلامعــة. ــع ب ــة لتقــومي فعــال تضطل ــة واألدائي القاعدتــن املعرفي

األهداف:

يهدف مركز القياس والتقومي إلى حتقيق التطلعات اآلتية:
تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس علــى اســتراتيجيات إعــداد االمتحانــات والتعيينــات مبــا ينســجم 	§

مــع معاييــر اجلــودة ومتطلباتهــا.

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

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

تقــدمي اخلطــط واملقترحــات ملعاجلــة نقــاط الضعــف التــي تظهــر يف النشــاطات املشــار اليهــا يف 	§
البنــد الســابق ومتابعــة تنفيذهــا.

إصدار النشرات واألدلة املتخصصة يف مجال القياس والتقومي.	§

تقــدمي االستشــارات واخلدمــات ملراكــز التقــومي يف املؤسســات التعليميــة املختلفــة وللباحثــن 	§
ــا. ــة وخارجه داخــل اجلامع

مــد جســور التعــاون مــع املؤسســات املثيلــة علــى الصعيديــن احمللــي والدولــي يف مجــال تطويــر 	§
عمليــات التقــومي.

تنظيم الورشات واأليام الدراسية واملؤمترات العلمية اخلاصة مبجال القياس والتقومي.	§

تقــومي مســتويات اخلريجــن مــن برامــج اجلامعــة املختلفــة، بغيــة تطويــر برامــج اجلامعــة، ملواكبــة 	§
العصر.
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أقسام املركز وحملة عنها )موجز(:

وحــدة بنــك االســئلة: هــي الوحــدة املســؤولة عــن االشــراف علــى اعــداد بنــوك األســئلة - 
للمقــررات املختلفــة ومتابعــة العمــل مــع أعضــاء هيئــة التدريــس املعديــن لألســئلة، كمــا أنهــا 
تعقــد ورشــات العمــل املتعلقــة بتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس علــى إعــداد االختبــار اجليــد 

ووضــع أســئلة بنــك األســئلة.
ــة -  ــة بإجــراء الدراســات العلمي ــة، وهــي الوحــدة املعني وحــدة األبحــاث والدراســات التقوميي

املتعلقــة بالعمليــة التعليميــة ونتائــج التحصيــل وتقــدمي اخلطــط واملقترحــات ملعاجلــة نقــاط 
ــام الدراســية اخلاصــة مبجــال القيــاس والتقــومي. ــورش واألي ــم ال الضعــف وتنظي

وحدة االختبارات واملقاييس، )مجمدة(.- 
دور املركز:

حوســبة االمتحانــات والتعيينــات مــن خــالل إنشــاء بنــك لألســئلة وفــق معاييــر )ســيكومترية( . 1
مناســبة.

تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس علــى اســتراتيجيات إعــداد االمتحانــات والتعيينــات مبــا ينســجم . 2
مــع معاييــر اجلــودة ومتطلباتهــا. 

ــات . 3 ــة وخاصــة االمتحان ــة التعليمي ــب العملي ــة لتقــومي أهــم جوان ــة ميداني ــام بدراســات علمي القي
ــل.  ــج التحصي ــات ونتائ والتعيين

تقــدمي اخلطــط واملقترحــات ملعاجلــة نقــاط الضعــف التــي تظهــر يف النشــاطات املشــار إليهــا يف . 4
البنــد الســابق ومتابعــة تنفيذهــا. 

تنظيم الورش واأليام الدراسية اخلاصة مبجالي القياس والتقومي. . 5
أهم االنشطة:

• يف الفتــرة الواقعــة بــن شــهر أيلــول 2016 إلــى شــهر أيلــول 2017 مت إجنــاز بنــك أســئلة ملقــررات 	
مبــادئ علــم االجتمــاع، ومبــادئ اإلحصــاء االحصــاء التطبيقــي، وتكنولوجيــا التعليــم، وقواعــد 

ــم.  ــم كيــف تتعل ــات العالجــي، وتعل ــم التدريــس، والرياضي ــم، وتصمي ــة والترقي الكتاب
• عقــد ورشــة عمــل بتاريــخ 6/12/2016 حــول إعــداد االختبــار اجليــد ألعضــاء هيئــة التدريــس يف 	

كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة، حيــث حضــر هــذه الورشــة )20( عضــواً متفرغــاً مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس.

• إعــداد دورة إلكترونيــة بالتعــاون مــع مركــز التعليــم املفتــوح يف اجلامعــة، حتــت عنــوان “االختبــار 	
اجليــد”، وتهــدف إلــى تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــة علــى إعــداد االختبــار اجليــد 

وإعــداد أســئلة بنــك األســئلة بشــكل تدريجــي علــى مجموعــات.
• تطوير أدوات تقييم أعضاء هيئة التدريس من قبل الطلبة لدرجتي البكالوريوس واملاجستير.	
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الدعم األكاديمي
)Academic support(
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)Academic support( الدعم األكاديمي

ويشمل:
§	  )Admission & Registration( القبول والتسجيل

ـــة،  ـــن باجلامع ـــة امللتحق ـــع عـــدة تخـــص الطلب ـــات مبواضي ـــول والتســـجيل واالمتحان ـــادة القب ـــم عم تهت
ــم  ــة قضاياهـ ــم ومتابعـ ــظ ملفاتهـ ــجيلهم وحفـ ــة وتسـ ــول الطلبـ ــادة يف قبـ ــام العمـ ــص مهـ ــث تتلخـ حيـ
األكادمييـــة حتـــى تخرجهـــم، باســـتخدام أحـــدث التقنيـــات التكنولوجيـــة، كمـــا تعمـــل علـــى تزويـــد رئاســـة 
اجلامعـــة والدوائـــر املعنيـــة باإلحصـــاءات اخلاصـــة بالطلبـــة واخلريجـــن وفـــق منهـــج إدارة اجلـــودة 

الشـــاملة.

ــا  ــي تعتمدهـ ــوح( التـ ــرن )املفتـ ــول املـ ــة القبـ ــات سياسـ ــجيل واالمتحانـ ــول والتسـ ــادة القبـ ــد عمـ تعتمـ
اجلامعـــة، حيـــث يتـــم قبـــول الطلبـــة احلاصلـــن علـــى شـــهادة الثانويـــة العامـــة أو مـــا يعادلهـــا مبعـــدل ال 
ـــى حصولهـــم  ـــن مضـــى عل يقـــل عـــن )%65( للخريجـــن اجلـــدد أو )%55( للخريجـــن القدامـــى الذي
علـــى الثانويـــة العامـــة عـــام دراســـي أو أكثـــر، ويتـــم قبـــول الطلبـــة دون النظـــر إلـــى ســـنة تخرجهـــم 
يف الثانويـــة العامـــة، كمـــا أنهـــا تقبـــل حاملـــي شـــهادات الثانويـــة العامـــة مبختلـــف أنواعهـــا يف جميـــع 
التخصصـــات األكادمييـــة التـــي تطرحهـــا اجلامعـــة، حيـــث تفتـــح أبـــواب القبـــول والتســـجيل لـــكل الطلبـــة 

ـــم. ـــة التعلي ـــق سياســـة دميقراطي ـــات وفـــ ـــود أو معوق ـــة دون قي ـــم واملعرف ـــن يف اكتســـاب العل الراغب

جدول رقم )1(: اعداد الطلبة املقبولن للعام اجلامعي 2016/2017

املجموعجدد من اإلناثجدد من ذكورالعام اجلامعي
2016/201766761088117557

الشكل البيانـي )1(: أعداد الطلبة املقبولن يف العام اجلامعي )2016/2017(:
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جدول رقم )2(: اعداد الطلبة اخلريجن للعام اجلامعي )2016/2017(:

املجموع الكليخريجات إناثخريجون ذكورالعام اجلامعي
2017/20163423841811841

الشكل البيانـي )2(: أعداد الطلبة اخلريجن يف العام اجلامعي 2016/2017:

جدول رقم )3(: أعداد الطلبة املقبولن واخلريجن خالل اخلمس سنوات السابقة:

السنة 
2013/20122014/20132015/20142016/20152017/2016الدراسية

7457834997701077311841اخلريجون
1747417595164841573617557املقبولون

الشكل البيانـي )3(: أعداد الطلبة املقبولن واخلريجن خالل اخلمس سنوات السابقة.



166

أهم اإلجنازات التي قامت بها عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات عام 2017م
* قسم التسجيل: 

تتمثـــل أهـــم أعمـــال القســـم يف قبـــول وتســـجيل الطلبـــة وطـــرح املقـــررات الدراســـية ومعاجلـــة 
ــوزارة  ــراً لـ ــدرت تقريـ ــد أصـ ــا، فقـ ــر بحقهـ ــدرت تقاريـ ــث صـ ــة، حيـ ــص الطلبـ ــي تخـ ــا التـ القضايـ
التربيـــة والتعليـــم العالـــي عـــن )العاملـــن، الطلبـــة، املبانـــي، املاليـــة، اخلريجـــن.....(، وتقريـــراً آخـــر 
عـــن أعـــداد الطلبـــة يف املقـــررات الدراســـية )األصيـــل، املكتبـــي( موزعـــة حســـب املقـــرر والفـــرع، 
وتقريـــراً عـــن أعـــداد الطلبـــة املســـجلن والدافعـــن خـــالل العـــام. ويوضـــح أدنـــاه يوضـــح أعـــداد 

ــالل العـــام اجلامعـــي )2016/2017(: ــول خـ ــجلن يف الفصـ ــة املسـ الطلبـ

مجموع الطلبةالفصل الدراسيالرقم
56020الفصل الدراسي األول “1161”1.
51862الفصل الدراسي الثاني “1162”2.
18774الدورة الصيفية األولى “1163”3.
19850الدورة الصيفية الثانية “1164”4.

وأعـــد القســـم التقـــومي األكادميـــي الســـنوي، كمـــا عالـــج قضايـــا الطلبـــة املعتقلـــن يف اجلامعـــة، وأجـــرى 
ــل  ــن قبـ ــات مـ ــال العالمـ ــات وإدخـ ــن فتـــح شاشـ ــراً عـ ــدر تقريـ ــة وأصـ ــى البوابـ ــات علـ ــال العالمـ إدخـ

أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف الفـــروع.

ورصـــد القســـم األخطـــاء التـــي وقـــع فيهـــا أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف الفصلـــن األول والثانـــي، 
والدورتـــن الصيفيتـــن األولـــى والثانيـــة، وإصـــدار تقريـــر متابعـــة األخطـــاء التـــي وقـــع فيهـــا أعضـــاء 
هيئـــة التدريـــس يف رصـــد العالمـــات علـــى كشـــوف العالمـــات ودفاتـــر اإلجابـــة، وعالـــج اســـتثناءات دورة 
ــتثناًء، وعالـــج  ــتثناءات )673( اسـ ــية، حيـــث بلغـــت هـــذه االسـ ــول الدراسـ ــة يف الفصـ ــة اإلجنليزيـ اللغـ

حـــاالت الزائريـــن أثنـــاء االمتحانـــات التـــي بلغـــت )1041( حالـــة.

كما أدخل القسم اخلطط الدراسية للتخصصات اجلديدة على النظام والبوابة. 

* قسم االمتحانات: 

      أهم أعمال هذا القسم خالل العام كانت على النحو اآلتي:

إصـــدار برنامـــج االمتحانـــات للطلبـــة واملعنيـــن للفصـــول الدراســـية »1161«، »1162«، »1163«، . 1
.»1164«

إرســـال كتـــب تكليـــف ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس إلعـــداد اإلمتحانـــات النصفيـــة والنهائيـــة للفصـــول . 2
الدراسية »1161«، »1162«، »1163«، »1164«.
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متابعة مشاكل التكليفات واالعتذارات.. 3

تدقيق وأرشفة ما يقارب من )4274( امتحاناً، واجلدول التالي يوضح ذلك:. 4

الفصل 
الدراسي

االمتحانات

األصيلة

االمتحانات

غير املكتمل

االمتحانات

املجموعاملكتبية
نهائينصفينهائينصفينهائينصفي

11613263383263381141141556
11623183373183371491551614
116377797779------312
116477797779240240792

7988337988335035094274املجموع

تصويـــر االمتحانـــات النصفيـــة والنهائيـــة وتغليفهـــا وإرســـالها للفـــروع، واجلـــدول التالـــي يوضـــح . 5
ذلـــك:

عدد الطلبة الفصل
املسجلن يف 

اجلامعة

عدد املغلفات 
املرسلة إلى فروع 

اجلامعة

مجموع 
االمتحانات التي 
تقدم لها الطلبة

عدد أوراق 
االمتحانات التي مت 

تصويرها للطلبة
560088000370,000800,000األول “1161”

518577200350,000780,000الثاني “1162”

18774190059700174,000الصيفي األول “1163”

19850201063000184,000الصيفي الثاني “1164”

146489191108427,000185,754املجموع

متابعة سير االمتحانات ومتابعة اجللسات.. 6

متابعة أخطاء االمتحانات أثناء وبعد عقد االمتحان ومعاجلة األخطاء.. 	

متابعة إعداد وتصوير إمتحان املستوى.. 	

متابعة إعداد وتصوير امتحانات األسرى يف السجون.. 9

متابعـــة امتحانـــات كليـــة غرناطـــة )تكليـــف وتدقيـــق وأرشـــفة، ثـــم إرســـاله للكليـــة بعـــد إعـــداد . 10
برنامـــج االمتحانـــات(.
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متابعة االمتحان العالجي )تكليف وتدقيق وأرشفة، وإرساله للفروع بعد إعداد البرنامج(.. 11

عقد االمتحانات البديلة )غير املكتمل( النصفية والنهائية مركزياً.. 12

* عقـــد دورتـــن لالمتحانـــات العالجيـــة، واجلـــدول التالـــي يبـــن أعـــداد الطلبـــة املتقدمـــن لالمتحـــان 
العالجـــي:

عدد الطلبةالفصل
528األول “1161”
256الثاني “1162”

784املجموع

* تصوير ما يقارب )140,000( نسخة امتحان مستوى يف الفصل »1161«.

* قسم اخلريجن: 

أهم أعمال القسم خالل العام كانت على النحو اآلتي:

والشـــهادات  التخـــرج  وإصـــدار مصدقـــات  وثائقهـــم،  مـــن  والتأكـــد  تدقيـــق كشـــوف اخلريجـــن، 
اإللكترونيـــة واعتمادهـــا وتوقيعهـــا، حيـــث بلـــغ عـــدد اخلريجـــن للعـــام اجلامعـــي 2016/2017 نحــــــو 

)11841(، واجلـــدول والشـــكل البيانـــي يبينـــان أعـــداد اخلريجـــن خـــالل العـــام:

جدول رقم )4(: أعداد اخلريجن  خالل العام الدراسي )2016/2017(:

املجموعإناثذكورالفصل الدراسي
1161120427183922
1162121434554669
1163270670940
116473515752310

3423841811841املجموع
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الشكل البيانـي )4(: أعداد اخلريجن خالل العام )2016/2017(:

مت إصدار نحو )2000( كشف ومصدقة تخرج بدل مفقود باللغتن العربية واإلجنليزية.

* قسم الدراسات العليا واألسرى وغرناطة / معادلة الشهادات يف وزارة املعارف

الدراسـات العليـا:

أهم أعمال القسم خالل العام كانت على النحو اآلتي:

*  تدقيق وثائق الطلبة امللتحقن، وتسجيلهم، وفتح شعب لهم وإصدار وثائقهم.

• واجلدول اآلتي يبن أعداد الطلبة املسجلن يف العام اجلامعي )2016/2017(:	

فصل “1163”فصل “1162”فصل “1161”التخصص
697354اإلرشاد النفسي والتربوي

1217اللغة العربية وآدابها / اللغة والنحو
3030اللغة العربية وآدابها / األدب والنقد

11112054املجموع

األســــرى:

أهم األعمال كانت على النحو اآلتي:
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* تدقيـــق وثائـــق الطلبـــة يف ســـجون: النقـــب، ورميـــون، ونفحـــة، وجلبـــوع، وإدخـــال العالمـــات بعـــد 
التأكـــد منهـــا. واجلـــدول اآلتـــي يبـــن أعـــداد الطلبـــة املســـجلن يف الســـجون خـــالل العـــام اجلامعـــي 

:)2016/2017(

عدد املسجلنالسجن
11611162

263312النقب
7104“إيشل”/نفحة

5370“جلبوع”
156239“رميون”
479725املجموع

كلية غرناطــــة:

• قبـــول الطلبـــة وتســـجيلهم، وتدقيـــق العالمـــات وإدخالهـــا، واجلـــدول أدنـــاه يبـــن أعـــداد الطلبـــة 	
امللتحقـــن باجلامعـــة مـــن خـــالل كليـــة غرناطـــة خـــالل العـــام اجلامعـــي )2016/2017(:

املجموعاجلنس غرناطة - مسجلن
----اناثذكورالفصل الدراسي

116128155183
116223133156
116321104125

قسم االعتــــراف بشهادات اجلامعة من قبل وزارة املعارف اإلسرائيلية:

يقوم القسم باآلتي:

تدقيـــق الطلبـــات واألوراق الرســـمية وتســـلّمها مـــن الطلبـــة الراغبـــن بتقـــدمي طلبـــات معادلـــة 	 
الشـــهادات مـــن وزارة املعـــارف اإلســـرائيلية.

إعـــداد تقاريـــر خاصـــة باملـــواد وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس والطلبـــة، وتقاريـــر أخـــرى ملقـــررات 	 
ــة والتدريـــب امليدانـــي. ــة العمليـ التربيـ

إصدار شهادات اجلامعة باللغة اإلجنليزية من قسم اخلريجن باجلامعة.	 
متابعة الطلبات مع احملامي أ. محمد عليان.	 
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واجلـــدول اآلتـــي يبـــن أعـــداد الطلبـــة الذيـــن تقدمـــوا بطلبـــات لالعتـــراف بشـــهاداتهم مـــن وزارة 
املعـــارف اإلســـرائيلية يف العـــام اجلامعـــي )2016/2017(:

العدداجلنس
31ذكـــر
212أنثى

243املجموع

منسق نظام القبول والتسجيل والبوابة األكادميية

تتلخص أعمال العام 2017:

ـــة يتقدمـــون المتحـــان املســـتوى -  ـــح الطلب ـــث أصب ـــاً، حي ـــح إلكتروني برمجـــه امتحـــان املســـتوى ليصب
ـــرات. ـــزة احلاســـوب املوجـــودة يف املختب مـــن خـــالل أجه

أخذ البيانات اخلاصة مبكتب عمان وإضافتها إلى بيانات فروع اجلامعة.- 
تصميم برمجيه خاصة باالمتحانات العملية.- 
برمجه تسجيل مقررات التدريب امليداني ومشاريع التخرج على الدورة الصيفية األولى.- 
إنشاء إحصائية حتت اسم »حقائق وأرقام« على نظام التسجيل لتصبح إلكترونية.- 
إجراء تعديالت خاصة بالطلبة األسرى على نظام التسجيل والبوابة األكادميية.- 
إجـــراء تعديـــالت خاصـــة بفـــرع القـــدس لتتوافـــق مـــع الترخيـــص الـــذي يعمـــل مبوجبـــه برنامـــج - 

التعليـــم املفتـــوح.
إنشاء عده تقارير خاصة بسير االمتحانات )تقارير مسانده( على نظام التسجيل.- 
تطوير عملية متابعة رفع أسئلة وإجابات االمتحانات والتعيينات عبر البوابة األكادميية.- 
التطوير على عملية ترحيل البيانات إلى البوابة األكادميية مبا يخص ثوابت النظام.- 
متكن املساعدين األكادمين من االطالع على االجابات النموذجيه لالمتحانات.- 
التعديل املستمر ملواكبة متطلبات العمل على نظام التسجيل والبوابة األكادميية.- 

** إجنــــــاز البرمجيــــــات املذكـــــورة أعـــــاله كـــــان بالتعــــاون والتنســــــيق مـــــــع مركـــــــز تكنولوجيــــــا 
املعلومـــــــات واالتصــــــاالت.
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قسم التدقيق الداخلي

يقـــوم هـــذا القســـم بتدقيـــق إجـــراءات العمـــل يف العمـــادة وفحـــص مـــدى تطبيـــق الفـــروع - 
واألقســـام التابعـــة للعمـــادة لألنظمـــة والقوانـــن األكادمييـــة، ويقـــوم مبعاجلتهـــا مـــع املعنيـــن يف 

حالـــة وجـــود خلـــل مـــا يف التطبيـــق.

قسم التعيينات 

أهم األعمال التي قام بها القسم:

تكليـــف أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بإعـــداد التعيينـــات، واجلـــدول اآلتـــي يبـــن عـــدد التعيينـــات التـــي 	•
أعـــدت خـــالل العـــام:

عدد التكليفاتالفصل
1161290
1162251
116350
116451

تدقيق أسئلة التعين األول والثاني ورفعها على البوابة.	•

رفع إجابات التعيينات على حسابات أعضاء هيئة التدريس.	•

معاجلة جميع املالحظات التي ترد من الطلبة والفروع.	•

قسم االحتساب واإلرشاد األكادميي

قـــام هـــذا القســـم باحتســـاب )4135( طلـــب احتســـاب لدراســـة ســـابقة خـــالل العـــام اجلامعـــي 
ــاد األكادميـــي يف  ــام اإلرشـ ــاً مـــن خـــالل أقسـ ــم أكادمييـ ــة ووجههـ ــد الطلبـ ــا أرشـ )2016/2017(، كمـ

الفـــروع.

واجلدول يبن توزيع طلبات االحتساب يف العام اجلامعي )2016/2017(:

املجموععدد طلبات - إناثعدد طلبات - ذكورالفصل الدراسي
112814002528األول “1161”
6889191607الثاني “1162”

181623194135املجموع
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قسم البطاقات

قـــام هـــذا القســـم بإصـــدار )13319( بطاقـــة خـــالل العـــام اجلامعـــي )2016/2017(، واجلـــدول يبـــن 
توزيـــع البطاقـــات موزعـــة علـــى الفصـــول يف العـــام اجلامعـــي )2016/2017(:

املجموعبطاقات الطالب القدامىبطاقات الطالب اجلددالفصل الدراسي
1056822610794األول “1161”
23601652525الثاني “1162”

1292839113319املجموع

 كما أصدر القسم )400( بطاقة موظف خالل العام )2016/2017(.	•

1 . )Student Affairs( الشؤون الطالبية

حملة موجزة عن عمادة شؤون الطلبة

هـــي حلقـــة الوصـــل الرئيســـة مـــا بـــن الطالـــب واإلدارة، فهـــي منظومـــة تهـــدف إلـــى متابعـــة الشـــؤون 
الطالبيـــة وتنميتهـــا وتفعيلهـــا يف كل احملافـــل، وتشـــرف علـــى أقســـام شـــؤون الطلبـــة يف فـــروع اجلامعـــة 

ومراكزهـــا الدراســـية كافـــة.

رؤية العمادة:

ــة  ــف والدافعيـ ــن التكيـ ــب مـ ــتوى مناسـ ــق مسـ ــن، لتحقيـ ــة واخلريجـ ــة للطلبـ ــات متكاملـ ــر خدمـ توفيـ
واالنتمـــاء، وإعطـــاء األولويـــة للـــدور الوقائـــي واإلمنائـــي مـــن خـــالل آليـــة عمـــل متطـــورة ومتجـــددة.

رسالة العمادة:

ـــة  ـــة تربوي ـــق رؤي ـــاً ونفســـيا،ً وف ـــاً واجتماعي ـــاً وتربوي ـــرة دراســـتهم علمي ـــة طـــوال فت ـــة الطلب ـــى برعاي تعن
وتقنيـــة، وتهتـــم بتوفيـــر األجـــواء املناســـبة للطلبـــة ضمـــن متطلبـــات اجلـــودة الشـــاملة، وتســـعى أيضـــاً 
إلـــى تنميـــة مواهـــب الطلبـــة وإبـــراز طاقاتهـــم اإلبداعيـــة مـــن خـــالل رعايـــة أنشـــطتهم بهـــدف اســـتكمال 
ــؤولية  ــل مسـ ــاًء، يتحمـ ــاً ومعطـ ــاً إيجابيـ ــون مواطنـ ــداده ليكـ ــب وإعـ ــر لشـــخصية الطالـ ــب اآلخـ اجلانـ

ـــه.  ـــه ورقي ـــدم مجتمع تق

القيم:

• الوالء واالنتماء للجامعة. 	
• التعاون والعمل اجلماعي. 	
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• التميز يف األداء واخلدمات. 	
• الشفافية واملساواة. 	
• استمرارية التطور والتحسن. 	
• تطويع التكنولوجيا خلدمة الطلبة واجلامعة. 	

دورها ومهام:

تتابـــع عمـــادة شـــؤون الطلبـــة مهامهـــا عبـــر هيكليـــة تتمثـــل يف أربعـــة أقســـام مركزيـــة هـــي: متابعـــة 
اخلريجـــن، واألنشـــطة الطالبيـــة واملنـــح واملســـاعدات املاليـــة، واإلرشـــاد النفســـي واالجتماعـــي إضافـــة 

إلـــى أقســـامها يف الفـــروع التعليميـــة.

تنفـــذ العمـــادة أنشـــطتها وتـــؤدي مهامهـــا عبـــر أقســـام شـــؤون الطلبـــة يف الفـــروع التعليميـــة، وتتمثـــل 
هـــذه املهـــام يف:

رعاية شؤون الطلبة يف اجلامعة ومتابعة قضاياهم ومساعدتهم يف حل مشكالتهم.- 
ـــة -  ـــة املختلف ـــر األكادميـــي ودعـــم النشـــاطات الطالبي ـــي غي ـــى أوجـــه النشـــاط الطالب اإلشـــراف عل

وتوجيههـــا.
اإلشـــراف واملصادقـــة علـــى تقـــدمي املســـاعدات واملنـــح الطالبيـــة مـــن خـــالل صنـــدوق الطالـــب - 

ــا. ــهداء وغيرهـ ــح املتفوقـــن وذوي الشـ ومنـ
االهتمام بالطالب من خالل صقل شخصيته وتنميتها ورعايتها.- 
اإلشراف على برنامج الرعاية الصحية للطلبة يف حال اعتماده.- 
اإلشراف على انتخابات مجالس الطلبة والنوادي املختلفة وتشكيل املجلس القطري للطلبة.- 
املساهمة املباشر يف إرشاد الطلبة وتوجيههم نفسياً وتربوياً وأكادميياً.- 
ـــة -  ـــة يف مجلســـي اجلامع ـــد شـــؤون الطلب ـــة وعمي ـــة لشـــؤون الطلب ـــس اجلامع ـــة مســـاعد رئي عضوي

ـــا. ـــة لهم ـــع النشـــاطات املوكل واألكادميـــي ومشـــاركته يف جمي
رئاســـة مســـاعد رئيـــس اجلامعـــة لشـــؤون الطلبـــة وعميـــد شـــؤون الطلبـــة الرئيســـة للجنـــة املشـــرفة - 

علـــى حفـــل تخريـــج الطلبـــة.
املشاركة يف جميع نشاطات إدارة اجلامعة التي تخص اجلسم الطالبي يف املجاالت املختلفة.- 
ــؤون -  ــام شـ ــاء أقسـ ــالل رؤسـ ــن خـ ــنوي مـ ــاطات السـ ــر النشـ ــة وتقريـ ــاطات الطالبيـ ــة النشـ متابعـ

ــة. الطلبـ
متابعة القضايا الطالبية املالية مع الدائرة املالية ورئاسة اجلامعة.- 
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ـــى فـــرص التوظيـــف -  ـــب ومســـاعدتهم يف احلصـــول عل متابعـــة اخلريجـــن وتقـــدمي خدمـــات التدري
ـــا املتاحـــة. والدراســـات العلي

خدمات عمادة شؤون الطلبة:

املساعدات املالية واملنح والقروض

ـــة احملتاجـــن يف  ـــة للطلب ـــح واملســـاعدات املالي ـــر املن ـــى توفي ـــة إل ـــكل الوســـائل املمكن ـــة ب تســـعى اجلامع
ـــا، وخاصـــًة يف ظـــل الظـــروف  ـــن طلبتن ـــة م ـــي تواجـــه هـــذه الفئ ـــة الت ـــات املالي ـــل العقب ـــة، وتذلي اجلامع
احلاليـــة الصعبـــة التـــي ميـــر بهـــا شـــعبنا الفلســـطيني، وذلـــك مـــن خـــالل توفيـــر نظـــام للمنـــح واملســـاعدات 
ــاد آليـــات ومعاييـــر تضبـــط هـــذه املســـاعدات، وســـعيها الدائـــم  ــة الداخليـــة واخلارجيـــة، وإيجـ املاليـ
ـــات وحوســـبتها بشـــكل مســـتمر لتتوافـــق مـــع إجـــراءات اجلـــودة املعتمـــدة، ولتضمـــن  ـــر هـــذه اآللي لتطوي

ـــة املســـتحقن بدقـــة وشـــفافية. ـــح للطلب وصـــول هـــذه املن

ونظـــراً النتشـــار اجلامعـــة اجلغـــرايف، وحجـــم طلبتهـــا، وحجـــم املنـــح املقدمـــة للطلبـــة وتنوعهـــا، فقـــد 
ــى  ــة، حتـ ــرق ذكيـ ــذ بطـ ــا، وأن تنفـ ــى يائهـ ــا إلـ ــن ألفهـ ــة مـ ــذه األنظمـ ــب هـ ــك أن حتوسـ ــتدعى ذلـ اسـ
ـــة،  ـــة ومســـيرتهم التعليمي ـــاة الطلب ـــة هـــذه اخلدمـــة املهمـــة يف تيســـير حي يتســـنى تســـهيل تفاعـــل الطلب
ـــح  ـــة حـــول هـــذه املن ـــة والتفصيلي ـــر اإلجمالي ـــى مســـتوى مـــن الشـــفافية، واســـتخراج التقاري وضمـــن أعل
بســـرعة ودقـــة، حيـــث يســـتطيع الطالـــب أن يتقـــدم للمنحـــة مـــن أي مـــكان يتواجـــد فيـــه عبـــر اســـتمارة 
إلكترونيـــة، ويرفـــق معهـــا الوثائـــق الثبوتيـــة الالزمـــة، التـــي تدقـــق وتراجـــع مـــن قبـــل املوظـــف بشـــكل 
إلكترونـــي، ليتخـــذ القـــرار اســـتناداً إلـــى املعطيـــات التـــي قدمهـــا الطالـــب نفســـه معـــززة باإلثباتـــات 
الضروريـــة، وقـــد أســـهم حوســـبة هـــذا النظـــام يف إرتفـــاع عـــدد املتقدمـــن للمســـاعدات فصليـــاً إلـــى 

الضعـــف مقارنـــة بالعـــدد حـــن كان النظـــام يدويـــاً.

وتقسم املساعدات املقدمة إلى الطلبة إلى ثالثة أنواع رئيسة، وهي:

• املنـــح واإلعفـــاءات: وهـــي منـــح دراســـية داخليـــة )تصـــرف مـــن موازنـــة اجلامعـــة(، وأخـــرى خارجيـــة 	
)تصـــرف مـــن خـــارج موازنـــة اجلامعـــة(.

• ـــي 	 ـــم العال ـــة مؤسســـات التعلي ـــدوق إقـــراض طلب القـــروض: وهـــي قـــروض دراســـية مقدمـــة مـــن صن
يف فلســـطن، التـــي يســـتفيد منهـــا الطالـــب يف تســـديد جـــزء مـــن قســـطه اجلامعـــي، ويقـــوم بتســـديد 

هـــذه القـــروض وفقـــاً لآلليـــة احملـــددة واملعتمـــدة مـــن قبـــل إدارة الصنـــدوق يف هـــذا الشـــأن.

• التقســـيط: يوفـــر هـــذا النظـــام للطالـــب إمكانيـــة تســـديد نصـــف الرســـوم املســـتحقة عليـــه علـــى 	
ــل  ــا قبـ ــى مـ ــدة حتـ ــة واحـ ــي دفعـ ــع الباقـ ــه دفـ ــة التســـجيل، ويتوجـــب عليـ ــدأ عمليـ ــد بـ ــل عنـ األقـ
ـــب املقســـط التقـــدم ألي مســـاعدة  ـــة الفصـــل الدراســـي نفســـه، ويحـــق للطال شـــهر واحـــد مـــن نهاي

خارجيـــة لتســـديد قســـطه الثانـــي.
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وتقسم املنح واإلعفاءات املقدمة للطلبة يف اجلامعة إلى قسمني:

أوالً: املنـــح الداخليـــة: وهـــي املنـــح املقدمـــة للطلبـــة احملتاجـــن مـــن ميزانيـــة اجلامعـــة، وتخضـــع 	 
هـــذه املنـــح ملجموعـــة مـــن الشـــروط واملعاييـــر اخلاصـــة بـــكل منحـــة، ومنهـــا املنـــح اآلتيـــة )منحـــة 
ـــاء وزوجـــات  ـــاج، منـــح األخـــوة، منحـــة األزواج، منـــح التفـــوق، منحـــة أبن صنـــدوق الطالـــب احملت
الشـــهداء، منحـــة مرضـــى الثالســـيميا والهيموفيليـــا، منحـــة الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة(، وغيرهـــا 

مـــن املنـــح الداخليـــة األخـــرى. 

ثانيـــاَ: املنـــح اخلارجيـــة: وهـــي املنـــح املقدمـــة للطلبـــة احملتاجـــن مـــن خـــارج ميزانيـــة اجلامعـــة، 	 
وتقـــدم هـــذه املنـــح مـــن جهـــات ومؤسســـات داخليـــة وخارجيـــة، ســـواًء أكانـــت أهليـــة أم حكوميـــة، 
ـــح  ـــي تضعهـــا اجلهـــة املانحـــة. ومـــن أهـــم هـــذه املن ـــر الت ـــح للشـــروط واملعايي وتخضـــع هـــذه املن
ـــة الدائمـــة لدعـــم القـــدس، منحـــة  ـــة القطري ـــن، منحـــة اللجن ـــل األســـرى واحملرري )منحـــة تأهي
اجلمعيـــة اخليريـــة املتحـــدة لألراضـــي املقدســـة، منحـــة مؤسســـة التعـــاون البلجيكيـــة(، وغيرهـــا 

مـــن املنـــح األخـــرى.

قسم متابعة اخلريجني:

تتميـــز اجلامعـــة بتقـــدمي خدمـــات متابعـــة خلريجيهـــا أثنـــاء دراســـتهم وبعـــد تخرجهـــم مـــن خـــالل قســـم 
متخصـــص ملتابعـــة اخلريجـــن يف عمـــادة شـــؤون الطلبـــة، يهـــدف إلـــى بنـــاء جســـور الثقـــة والتعـــاون بـــن 
خريجـــي اجلامعـــة وبـــن قطاعـــات العمـــل املختلفـــة، مجســـداً رؤيـــة اجلامعـــة ودورهـــا يف املســـؤولية 
االجتماعيـــة بشـــكل حقيقـــي وعملـــي، حيـــث أبـــرم العديـــد مـــن االتفاقيـــات والشـــراكات مـــع مؤسســـات 
املجتمـــع احمللـــي مـــن أجـــل زيـــادة القـــدرة علـــى حتديـــد متطلبـــات ســـوق العمـــل واحتياجاتـــه، ضمـــن 

ـــط بـــن احتياجـــات الســـوق وقـــدرات اخلريجـــن التنافســـية. ـــة الرب عملي

ــة  ــل الدائمـ ــرص العمـ ــن فـ ــد مـ ــر العديـ ــى توفيـ ــة علـ ــن يف اجلامعـ ــة اخلريجـ ــات متابعـ ــوم خدمـ وتقـ
واجلزئيـــة، وفـــرص التدريـــب للخريجـــن يف مختلـــف املؤسســـات احلكوميـــة واخلاصـــة، وعقـــْد سلســـلة 
مـــن أيـــام التوظيـــف، وتنظيـــم العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة التأهيليـــة والـــدورات املتخصصـــة. كمـــا 
يتوفـــر للخريجـــن بوابـــة الكترونيـــة ونظـــام محوســـب خـــاص بهـــم يســـمى بوابـــة »خريجـــو اجلامعـــة« 
ـــن  ـــل املتاحـــة يف الســـوق الفلســـطيني، وسلســـلة م ـــرص العم ـــة عـــن ف ـــات يومي ـــة إعالن ـــن البواب وتتضم

الـــدورات التدريبيـــة املتخصصـــة، ومنـــح للدراســـات العليـــا وغيرهـــا.

وملزيـــد مـــن املعلومـــات واإلجنـــازات ميكـــن زيـــارة بوابـــة اخلريجـــن علـــى صفحـــة اجلامعـــة الرئيســـة 
 )Facebook( االجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  عبـــر  القســـم  وصفحـــة   ،)http:alumni.qou.edu(

)خريجـــو جامعـــة القـــدس املفتوحة-الصفحـــة الرســـمية(.
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إحصائية بأعداد خريجي اجلامعة مقسمن حسب الفروع للعام الدراسي )2017/2016(:

إحصائية بأعداد خريجي اجلامعة مقسمن حسب الكليات للعام الدراسي )2016/2017(:

تقرير إجمالي فرص التدريب للعام الدراسي )2017/2016(:
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- وخـــالل العـــام )-2016 2017( أســـهم بعـــض أقســـام شـــؤون الطلبـــة يف الفـــروع مـــن خـــالل منســـقي 
ـــة لبعـــض اخلريجـــن، زادت عـــن )209(  ـــة أو جزئي ـــر فـــرص عمـــل دائم ـــة اخلريجـــن يف توفي متابع
ــة،  ــس )17( فرصـ ــرة )35(، ونابلـ ــة، ورام اهلل والبيـ ــن )85( فرصـ ــروع جنـ ــزت يف فـ ــة، وتركـ فرصـ
ــة، والقـــدس  ــا )13( فرصـ ــة، وأريحـ ــرم )16( فرصـ ــي )16(، وطولكـ ــا الدراسـ ــز بديـ ــلفيت ومركـ وسـ

ومركـــز العيزريـــة الدراســـي )7( فـــرص، وتوزعـــت باقـــي الفـــرص علـــى الفـــروع األخـــرى.

برنامج الدراسات املسحية لقياس رضا املشغلني عن خريجي اجلامعة.

قامـــت عمـــادة شـــؤون الطلبـــة وبالتعـــاون مـــع دوائـــر اجلامعـــة ذات العالقـــة، بإعـــداد إجـــراء الدراســـات 
ـــة القطاعـــات عـــن خريجـــي  ـــي يف كاف ـــع احملل ـــن مؤسســـات املجتم ـــاس رضـــا املشـــغلن م املســـحية لقي
اجلامعـــة العاملـــن يف هـــذه املؤسســـات، وجمـــع معلومـــات االتصـــال والتواصـــل معهـــا، بهـــدف توفيـــر 

ـــا. ـــات خاصـــة به قاعـــدة بيان

كمـــا يجـــري العمـــل حاليـــاً علـــى حوســـبة اإلجـــراء بالتعـــاون مـــع مركـــز تكنولوجيـــا املعلومـــات واإلتصـــاالت 
)ICTC( مـــن خـــالل نظـــام محوســـب لتنظيـــم العمـــل وحتقيـــق األهـــداف املرجـــوة منـــه.

ـــل، ورام  ـــس، واخللي ـــن، ونابل ـــة يف )جن ـــاون مـــع فـــروع اجلامع ـــي وبالتع تنفـــذ العمـــادة يف الوقـــت احلال
ـــات املؤسســـات  ـــع بيان ـــة )جم ـــي وهـــي مرحل ـــن اإلجـــراء بشـــكل جتريب ـــى م ـــة األول ـــرة( املرحل اهلل والبي
ـــة حـــول اإلجـــراء مـــن األطـــراف  ـــة راجع ـــى تغذي ـــة( للحصـــول عل ـــة االســـتمارات الورقي مـــن خـــالل تعبئ

ـــذ اإلجـــراء. ـــة بتنفي ذات العالق
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التطلعات املستقبلية لقسم متابعة اخلريجني خالل الفترة القادمة

عـــدا عـــن التحديـــث والتطويـــر الدائـــم واملســـتمر لقاعـــدة بيانـــات اخلريجـــن ومؤسســـات ســـوق العمـــل 
ــق  ــى حتقيـ ــن، إلـ ــة اخلريجـ ــم متابعـ ــالل قسـ ــن خـ ــادة مـ ــع العمـ ــم، فتتطلـ ــل معهـ ــات التواصـ ومعلومـ
ــة للخريجـــن،  ــات املقدمـ ــيع اخلدمـ ــعيها لتوسـ ــة، يف سـ ــتقبلية والتطويريـ ــاريع املسـ ــن املشـ ــد مـ العديـ

ومـــن أهمهـــا:

مساعدة خريجي اجلامعة يف تأسيس رابطة لهم.. 1

ـــع . 2 ـــى بواق ـــي تعن ـــة الدراســـات واألبحـــاث الت ـــه كاف ـــر في ـــاً تتواف ـــر القســـم ليكـــون مرجع تطوي
اخلريجـــن.

فتـــح آفـــاق جديـــد مـــن مؤسســـات املجتمـــع احمللـــي يف القطاعـــن احلكومـــي واخلـــاص . 3
لتدريـــب وتوظيـــف اخلريجـــن، وتوقيـــع مذكـــرات تعـــأون وشـــراكة حســـب أهـــداف القســـم 

يف اخلطـــة اإلســـتراتيجية.

إصدار مجلة دورية سنوية للخريجن.. 4

األنشطة الطابية

ـــس  ـــة أنشـــطة املجال ـــا مبتابع ـــة فيه ـــن خـــالل قســـم األنشـــطة الطالبي ـــة وم ـــادة شـــؤون الطلب ـــوم عم تق
واألطـــر الطالبيـــة التـــي تفرزهـــا فـــروع اجلامعـــة ومراكزهـــا الدراســـية، وإعـــداد املوازنـــات الفصليـــة 
ملخصصـــات األنشـــطة جلميـــع املجالـــس احملليـــة واملجلـــس القطـــري، وكذلـــك متابعـــة شـــكأوى 
ــاطات  ــق بالنشـ ــا يتعلـ ــاته فيمـ ــي ومؤسسـ ــع احمللـ ــع املجتمـ ــات مـ ــة عالقـ ــة، وإقامـ ــات الطلبـ واقتراحـ
الطالبيـــة، إســـهاماً يف تعزيـــز الروابـــط االجتماعيـــة بـــن الطلبـــة أنفســـهم ومـــع املجتمـــع احمللـــي 
ومؤسســـات التعليـــم العالـــي يف الوطـــن واخلـــارج، هادفـــًة إلـــى صقـــل شـــخصية الطالـــب، وتنميـــة 
قدراتـــه، وتكيفـــه مـــع املوقـــع التعليمـــي، مبـــا يســـهم يف تكامـــل األدوار والتواصـــل الفعـــال داخـــل اجلســـم 

ــا. ــام األخـــرى داخـــل اجلامعـــة وخارجهـ الطالبـــي مـــع األجسـ

وتراعـــي عمـــادة شـــؤون الطلبـــة يف أنشـــطتها كافـــة اجلوانـــب املعرفيـــة والفكريـــة واألخالقيـــة التـــي 
حتتضـــن الطالـــب لضمـــان املشـــاركة الفعليـــة والفعالـــة لكافـــة الفعاليـــات لتحقيـــق الشـــخصية املتكاملـــة، 
فتعـــددت وشـــملت األنشـــطة الرياضيـــة، والثقافيـــة، والفنيـــة، واالجتماعيـــة، والعلميـــة، وغيرهـــا، 
ــة، التـــي  ــم املتاحـ ــات الطـــالب بحســـب إمكاناتهـ ــات وقـــدرات واهتمامـ ــع رغبـ ــا يتفـــق مـ وتنوعـــت مبـ
ـــغ عـــدد  ـــاة بـــكل جوانبهـــا والبحـــث عـــن دور مهـــم يف التنميـــة والتطويـــر، وبل تؤهلهـــم لالندمـــاج يف احلي
األنشـــطة التـــي رعتهـــا عمـــادة شـــؤون الطلبـــة ونظمـــت يف الفـــروع التعليميـــة خـــالل العـــام الدراســـي 

ــزاً. ــاً ومتميـ ــاطاً متنوعـ )2016/2017( )476( نشـ
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 رعاية الطلبة املوهوبن:

اســـتطاعت اجلامعـــة ومـــن خـــالل عمـــادة شـــؤون الطلبـــة أن تطـــور مـــن أســـاليب وآليـــات عملهـــا وأنشـــطتها 
املختلفـــة عبـــر بلـــورة مهامهـــا وإدارتهـــا لتوفيـــر منـــاخ علمـــي، وثقـــايف، ورياضـــي، وفنـــي، تســـعى مـــن 
ـــة  ـــاء شـــخصية طالبي ـــق دورهـــم لبن ـــة مواهبهـــم وحتقي ـــا لتنمي ـــى إتاحـــة الفـــرص أمـــام طلبته ـــه إل خالل
متوازنـــة نحـــو اإلبـــداع والتميـــز. فقامـــت العمـــادة بتشـــجيع املواهـــب الطالبيـــة وتنميتهـــا علـــى مســـتوى 
اجلامعـــة وخارجهـــا مبـــا يحقـــق طمـــوح الطلبـــة املتميزيـــن يف شـــتى املجـــاالت، إضافـــة لتبنيهـــا ورعايتهـــا 
ألصحـــاب املواهـــب والعناصـــر ذات القـــدرات اخلاصـــة والبـــارزة يف اإلبـــداع واالبتـــكار والعمـــل علـــى 

تذليـــل أي صعوبـــات قـــد تواجههـــم أثنـــاء ممارســـتهم لهواياتهـــم املختلفـــة.

وتابعـــت العمـــادة خـــالل  )2017-2016( نحـــو )485( موهبـــة طالبيـــة، تنوعـــت مـــا بـــن املواهـــب 
الرياضيـــة كألعـــاب القـــوى، والتعليـــق الرياضـــي، والتنـــس األرضـــي، وتنـــس الطأولـــة، والســـباحة، 
والشـــطرجن، والكاراتيـــه، واملالكمـــة، وكـــرة القـــدم والســـلة، والطائـــرة، واليـــد، كذلـــك املواهـــب الفنيـــة 
كالدبكـــة والـــراب والزجـــل الشـــعبي والشـــعر والعـــزف والغنـــاء والتمثيـــل واملســـرح، إضافـــة إلـــى العديـــد 
مـــن املواهـــب اإلبداعيـــة كفـــن كتابـــة اخلاطـــرة والقصـــة، واملقالـــة، والنثـــر، ومهـــارات اخلطابـــة واإللقـــاء، 
والتصويـــر الفوتوغـــرايف، والتطريـــز، والرســـم، وســـرعة البديهـــة، وتـــألوة القـــران وجتويـــده، وفنـــون 

اخلـــط العربـــي،، وغيرهـــا مـــن املواهـــب. 

ـــة  ـــة »فرق ـــة دبك ـــاون مـــع فـــرع طولكـــرم التعليمـــي، وفرق ـــة بالتع ـــورال للجامع ـــة ك وشـــكلت العمـــادة فرق
وطـــن«، بالتعـــاون مـــع فـــرع نابلـــس التعليمـــي، وجـــاري العمـــل لتشـــكيل فرقـــة كشـــافة بالتعـــاون مـــع فـــرع 

طوبـــاس، وتشـــكيل فرقـــة مســـرح يف أحـــد الفـــروع التعليميـــة.

حفات تكرمي الطلبة املتفوقن:

ــو  ــم نحـ ــم ودفعهـ ــزاً لزمالئهـ ــم، وحتفيـ ــن وتكرميهـ ــة املتفوقـ ــة بالطلبـ ــام اجلامعـ ــن اهتمـ ــاً مـ انطالقـ
التحصيـــل العالـــي، فـــإن عمـــادة شـــؤون الطلبـــة ومـــن خـــالل أقســـامها يف الفـــروع التعليميـــة كافـــة تنظـــم 
ـــرمي املتفوقـــن«، ويجـــري  ـــل تك ـــم حتـــت مســـمى »حف ـــح له ـــاد املن ـــة العتم ـــؤالء الطلب ـــاً له ـــاًل تكرميي حف
ــة  ــطة العامـ ــد األنشـ ــه أحـ ــة، إذ إنـ ــة كافـ ــروع اجلامعـ ــدة لفـ ــة موحـ ــة وآليـ ــن صبغـ ــل ضمـ ــذا احلفـ هـ
التـــي تنظمهـــا عمـــادة شـــؤون الطلبـــة، والهادفـــة إلـــى زيـــادة مســـاحة التفاعـــل مـــع اجلســـم الطالبـــي 

واملســـاهمة يف صقـــل شـــخصية الطالـــب وتنميتهـــا.

ويف هـــذا العـــام عقـــدت اجلامعـــة )13( حفـــاًل يف فروعهـــا املختلفـــة، قـــدم مـــن خاللهـــا )853( منحـــة 
تفـــوق، تطبيقـــاً ملـــا ورد يف آليـــة املســـاعدات املاليـــة ملنحـــة التفـــوق، إضافـــة إلـــى شـــهادة خاصـــة تكرميـــاً 

ـــاً لهـــم. ـــاً ومعنوي رمزي
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فعاليات املجلس العربي الحتاد اجلامعات العربية:

شـــاركت اجلامعـــة يف أنشـــطة وفعاليـــات املجلـــس العربـــي الحتـــاد اجلامعـــات العربيـــة ضمـــن محوريهـــا، 
فـــكان األول مشـــاركة اجلامعـــة يف أنشـــطة املجلـــس العربـــي لتدريـــب طـــالب اجلامعـــات العربيـــة، 
حيـــث تتيـــح اجلامعـــة مـــن خـــالل هـــذه املشـــاركة فـــرص التدريـــب العملـــي لطلبتهـــا يف األقطـــار العربيـــة 
مبـــا يتوافـــق مـــع تخصصاتهـــم وبرامجهـــم األكادمييـــة، بهـــدف تطويـــر مهاراتهـــم وخبراتهـــم، إضافـــة 
ـــة الفلســـطينين ونظرائهـــم يف  ـــن الطلب ـــادل املعـــريف والثقـــايف ب ـــى مســـاهمتها يف رفـــع مســـتوى التب إل
اجلامعـــات العربيـــة املســـتضيفة لعـــروض التدريـــب، وبنـــاء عالقـــة إيجابيـــة مـــع العديـــد مـــن اجلامعـــات 

ـــة. العربي

 ويف هـــذا العـــام ومـــن خـــالل امللتقـــى الثالـــث والعشـــرين لتدريـــب طـــالب اجلامعـــات العربيـــة، أشـــرفت 
العمـــادة علـــى إرســـال )15( طالبـــاً وطالبـــة للتدريـــب يف اجلامعـــات العربيـــة يف دول جمهوريـــة مصـــر 

ـــة الهاشـــمية. ـــة، وســـلطنة عمـــان، واململكـــة األردني العربي

ــة  ــاركة اجلامعـ ــدأت مشـ ــث بـ ــة، حيـ ــة اإلبداعيـ ــات الطالبيـ ــاركة يف امللتقيـ ــت املشـ ــة فكانـ ــا الثانيـ أمـ
فيهـــا منـــذ ســـتة أعـــوام فقـــط، تعـــززت باملشـــاركات اإلبداعيـــة والبحثيـــة املقدمـــة مـــن الطلبـــة، وتأهـــل 
اجلامعـــة وحصولهـــا علـــى املراتـــب األولـــى يف هـــذه املشـــاركات، إذ تخضـــع البحـــوث املشـــاركة إلـــى 
ــات  ــاتذة اجلامعـ ــن أسـ ــة مـ ــم متخصصـ ــان حتكيـ ــن خـــالل جلـ ــي مـ ــي ومنهجـ ــم علمـ ــراءات حتكيـ إجـ
ـــة ومناقشـــتها،  ـــى اللجن ـــا بعـــرض البحـــث عل ـــب يف نهايته ـــوم الطال ـــة يق ـــر مراحـــل متتالي ـــة، وعب العربي
ــا  ــة، ومـــن بينهـ ــار كافـ ــنوياً مـــن األقطـ ــة سـ ــر مـــن )90( جامعـــة عربيـ ــارك يف هـــذا امللتقـــى أكثـ وتشـ
معظـــم اجلامعـــات الفلســـطينية، وآخـــر هـــذه املشـــاركات، كانـــت خـــالل امللتقـــى الطالبـــي اإلبداعـــي 
التاســـع عشـــر )2017( الـــذي عقـــد يف اجلامعـــة العربيـــة االمريكيـــة يف امـــارة رأس اخليمـــة- يف دولـــة 
ـــر  ـــن محـــور »أث ـــة ضم ـــة الثاني ـــى املرتب ـــة عل ـــه اجلامع ـــن خالل ـــت م ـــة املتحـــدة، وحصل ـــارات العربي االم

وســـائل التواصـــل االجتماعـــي علـــى ســـلوك األفـــراد«.

التطلعات املستقبلية لقسم األنشطة الطابية خال الفترة القادمة

تتطلـــع العمـــادة مـــن خـــالل قســـم األنشـــطة الطالبيـــة إلـــى حتقيـــق العديـــد مـــن املشـــاريع املســـتقبلية 
والتطويريـــة، يف ســـعيها لتوســـيع اخلدمـــات املقدمـــة للطلبـــة ومـــن أهمهـــا:

• عقـــد مباريـــات وديـــة بـــن فـــروع اجلامعـــة لتشـــكيل الفـــرق الرياضيـــة املركزيـــة للعديـــد مـــن 	
ــات. الرياضـ

• إقامـــة مهرجـــان للمواهـــب الفنيـــة واألدبيـــة تتمثـــل يف الدبكـــة، الشـــعر، الغنـــاء والزجـــل الشـــعبي، 	
التقليـــد، املســـرح،...

• إقامة معرض ألهم اجنازات وإبداعات الطلبة وابتكاراتهم.	
• التحضير ملؤمتر متخصص حول الطلبة ذوي اإلعاقة.	
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هـــو أحـــد األقســـام التـــي تضمنتهـــا هيكليـــة العمـــادة، ويهـــدف إلـــى تقـــدمي خدمـــات اإلرشـــاد النفســـي، 
واالجتماعـــي املتخصـــص لطلبـــة اجلامعـــة كافـــة، ومســـاعدتهم يف منوهـــم الشـــخصي واالجتماعـــي، 
واإلفـــادة ممـــا لديهـــم مـــن قـــدرات ذاتيـــة، والعمـــل علـــى تطويـــر مهاراتهـــم، وتشـــجيعهم علـــى التميـــز 
واإلبـــداع، ومســـاعدتهم يف فهـــم ذاتهـــم وقدراتهـــم، وتوجيههـــم نحـــو الدراســـة األكادمييـــة يف التخصصـــات 

املختلفـــة التـــي تقدمهـــا اجلامعـــة.

نبذة عن األنظمة احملوسبة:

ــا  ــبة، ومنهـ ــة احملوسـ ــن األنظمـ ــد مـ ــى العديـ ــتناد إلـ ــن خـــالل االسـ ــي مـ ــا اليومـ ــادة عملهـ ــر العمـ تديـ
ــة: ــة اآلتيـ األنظمـ

نظام متابعة اخلريجني احملوسب: . 1

انطالقـــاً مـــن رؤيـــة جامعـــة القـــدس املفتوحـــة وفلســـفتها يف إدارة ومتابعـــة اخلريجـــن ويف ظـــل 
ـــدة والســـباقة  ـــة الرائ ـــت اجلامع ـــث، كان ـــذي يشـــهد العصـــر احلدي ـــر ال التطـــور التكنولوجـــي الكبي
ـــات الفلســـطينية،  ـــن اجلامع ـــن ب ـــا م ـــة خريجيه ـــر نظـــام محوســـب إلدارة ومتابع يف إنشـــاء وتطوي
ــباً إلدارة ومتابعـــة اخلريجـــن ضمـــن بوابـــة »خريجـــو اجلامعـــة« علـــى  ــاً محوسـ إذ متتلـــك نظامـ
ـــزة للخريجـــن، مـــن اإلعـــالن  ـــد مـــن اخلدمـــات املتمي ـــس، إذ تقـــدم العدي ـــي الرئي ـــع اإللكترون املوق
عـــن الـــدورات التدريبيـــة املتخصصـــة، والوظائـــف الشـــاغرة يف الســـوق احمللـــي، ومنـــح الدراســـات 
العليـــا يف مجـــال املاجســـتير والدكتـــوراه، ونشـــر العديـــد مـــن املقـــاالت والدراســـات التـــي تســـهم 

إســـهاماً فاعـــاًل يف زيـــادة الوعـــي لـــدى خريجـــي اجلامعـــة.

وتقـــوم وحـــدة متابعـــة اخلريجـــن بتحديـــث بيانـــات التواصـــل مـــع خريجـــي اجلامعـــة بشـــكل دؤوب 
ومســـتمر مـــن خـــالل حســـاب مخصـــص لـــكل خريـــج ميكنـــه حتديـــث بياناتـــه والدخـــول إلـــى بوابـــة 
ـــات  ـــة للخريجـــن، وإصـــدار كشـــوفات بيان ـــات املقدم ـــة« واالســـتفادة مـــن اخلدم »خريجـــو اجلامع
ـــب للمســـاهمة  ـــد الطل ـــم وإرســـالها للمؤسســـات املجتمـــع عن اخلريجـــن ومعلومـــات التواصـــل معه
يف توفيـــر فـــرص عمـــل دائمـــة أو جزئيـــة أو فـــرص تدريبيـــة لهـــم، وكمـــا وتقـــوم مـــن خـــالل النظـــام 
احملوســـب بإصـــدار العديـــد مـــن التقاريـــر حـــول إحصائيـــات اخلريجـــن وأعدادهـــم للجهـــات ذات 

االختصـــاص وأصحـــاب القـــرار.

ـــال منســـقي  ـــة أعم ـــزة يف مجـــال متابع ـــات املمي ـــن اخلدم ـــد م ـــر النظـــام احملوســـب العدي ـــا يوف كم
متابعـــة اخلريجـــن يف الفـــروع، ودليـــل متكامـــل للمؤسســـات وبيانـــات التواصـــل معهـــا ومراســـلتها.
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نظام متابعة شكأوى الطلبة واقتراحاتهم احملوسب. 2

مـــن منطلـــق الشـــفافية يف تقـــدمي اخلدمـــات للطلبـــة والوقـــوف علـــى درجـــة الرضـــا لديهـــم جتـــاه هـــذه 
اخلدمـــات، ومـــا قـــد يواجههـــم مـــن معوقـــات أو مشـــكالت، حرصـــت عمـــادة شـــؤون الطلبـــة علـــى 
توفيـــر خدمـــة تقـــدمي الشـــكوى مـــن الطالـــب يف مجـــاالت اخلدمـــة كافـــة، األكادمييـــة، واإلداريـــة، 
ــداً  ــا كان متواجـ ــة أينمـ ــة األكادمييـ ــر البوابـ ــكوى عبـ ــنى للطالـــب تقـــدمي الشـ ــة، بحيـــث يتسـ واملاليـ
ـــة، أو  ـــب باملعلومـــة املتكامل ـــادة الطال ـــي بإف ـــات محـــددة تخضـــع إلجـــراءات اجلـــودة، تنته وضمـــن آلي
حتقيـــق مطلبـــه إذا كان ذلـــك حقـــاً مـــن حقوقـــه. وتهـــدف هـــذه اخلدمـــة إلـــى ضبـــط ومتابعـــة آراء 
وشـــكأوى الطلبـــة، والعمـــل علـــى حتقيـــق متطلباتهـــم وحـــل مشـــكالتهم يف الفـــروع واملراكـــز الدراســـية 
كافـــة، مبـــا يحقـــق مصلحتهـــم التـــي هـــي الهـــدف األســـمى للجامعـــة وطواقمهـــا اإلداريـــة واألكادمييـــة. 
حيـــث يتـــم ذلـــك ضمـــن إطـــار منظـــم، ووفقـــاً لألســـس واملناهـــج العلميـــة الســـليمة التـــي تنســـجم مـــع 

ـــة.  ـــع األكادميـــي للجامع الواق

وخدمـــة شـــكأوى الطلبـــة اســـتحدثت مـــع بدايـــة الفصـــل األول مـــن العـــام 2007/2006، وجـــرى 
تطويرهـــا إلكترونيـــاً، انطالقـــاً مـــن واقـــع اتســـاع رقعـــة اجلامعـــة والزيـــادة املطـــردة يف أعـــداد 
ـــة  ـــا املختلف ـــة وطواقمه ـــى اجلامع ـــات ومســـؤوليات عل ـــع مـــن حتدي ـــا يفرضـــه هـــذا الواق ـــة، وم الطلب
وكذلـــك علـــى الطلبـــة، وتشـــمل جميـــع اآلراء، واملقترحـــات، واملســـتلزمات والشـــكأوى التـــي يرغـــب 
الطالـــب بإيصالهـــا لـــذوي االختصـــاص، وذلـــك مـــن أجـــل الرقـــي بالواقـــع الطالبـــي واألكادميـــي علـــى 
ـــا أن تكـــون، وعـــدم اإلغفـــال أو التغاضـــي عـــن  ـــة كمـــا ينبغـــي له ـــة التعليمي حـــد ســـواء، وســـير العملي

أي مـــن احليثيـــات التـــي تواجـــه الطلبـــة.

نظام العمل التطوعي:. 3

دأبـــت جامعـــة القـــدس املفتوحـــة وبنـــاًء علـــى قـــرار مجلـــس اجلامعـــة يف جلســـته رقـــم )365(، املنعقـــدة 
بتاريـــخ 14/06/2010، باعتمـــاد )العمـــل التطوعـــي( متطلبـــاً إجباريـــاً لتخـــرج الطلبـــة بـــدون ســـاعات 
معتمـــدة، إذ يطلـــب مـــن كل طالـــب أن ينفـــذ مـــا مجموعـــه )50( ســـاعة عمـــل مجتمعـــي خـــالل فتـــرة 
ــل  ــن العمـ ــة مـ ــاعات املطلوبـ ــذ السـ ــت لتنفيـ ــراءات وضعـ ــات وإجـ ــن آليـ ــة، ضمـ ــوده يف اجلامعـ وجـ
ــب  ــاق الطالـ ــل األول اللتحـ ــن الفصـ ــة مـ ــاعات التطوعيـ ــذه السـ ــذ هـ ــدأ تنفيـ ــث يبـ ــي، بحيـ التطوعـ
ـــادة  ـــدى عم ـــب ل ـــف الطال ـــى مل ـــاً إل ـــى فصـــل التخـــرج، وإدخـــال هـــذه الســـاعات دوري ـــة وحت باجلامع
ـــة مـــن  ـــره عمـــادة شـــؤون الطلب ـــى هـــذا النشـــاط وتدي ـــات، وتشـــرف عل ـــول والتســـجيل واالمتحان القب
خـــالل أقســـامها يف فـــروع اجلامعـــة التعليميـــة. ويأخـــذ تطبيـــق وتنفيـــذ العمـــل التطوعـــي يف جامعـــة 
القـــدس املفتوحـــة مســـارين، أولهمـــا تقـــدمي خدمـــات تطوعيـــة بالتعـــاون والتنســـيق مـــع مؤسســـات 
ـــا،  ـــل معه ـــل والتكام ـــق التكاف ـــا يف حتقي ـــة، إســـهاماً منه ـــة واألهلي ـــا العام ـــي بقطاعاته ـــع احملل املجتم
وحتقيقـــاً ملبـــدأ التفاعـــل اإليجابـــي بـــن املواطنـــن والبيئـــة املجتمعيـــة، ومبـــا يضمـــن الســـعي لتقـــدمي 
خدمـــات مميـــزة وذات طابـــع إنســـاني. واملســـار اآلخـــر تقـــدمي خدمـــات وأنشـــطة تطوعيـــة داخـــل 
أروقـــة اجلامعـــة كاملشـــاركة يف املؤمتـــرات والنـــدوات واملهرجانـــات، إضافـــة إلـــى حمـــالت التبـــرع 
بالـــدم، وقطـــف الزيتـــون، وحمـــالت حمايـــة البيئـــة كالزراعـــة والتشـــجير،...وغيرها، والتـــي تنفـــذ 
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بشـــكل فـــردي أو جماعـــي خـــالل حمـــالت ونشـــاطات معينـــة، التـــي تنفـــذ ضمـــن إجـــراء تقوميـــي 
ألداء الطالـــب ينعكـــس علـــى احتســـاب العمـــل كســـاعات عمـــل تطوعـــي. ويحـــق للطالـــب املوظـــف 
ومـــن هـــو علـــى رأس عملـــه، أن ينفـــذ ســـاعات العمـــل التطوعـــي يف مـــكان عملـــه كإضافـــة علـــى 
ـــه بالتنســـيق مـــع مؤسســـته. ـــر ملجـــال عمل ـــه خـــارج ســـاعات العمـــل الرســـمي، ويف مجـــال مغاي التزامات

نظام األنشطة الطالبية الالمنهجية:. 4

 قـــام قســـم األنشـــطة الطالبيـــة باســـتحداث نظـــام خـــاص باألنشـــطة الطالبيـــة الالمنهجيـــة ومـــا 
ينـــدرج ضمـــن مســـؤولياته اخلاصـــة كمصروفـــات مجالـــس الطلبـــة املاليـــة، وأعضـــاء مجالـــس الطلبـــة، 
واملواهـــب الطالبيـــة، وذوي اإلعاقـــة، والهادفـــة إلـــى تنظيـــم عمليـــة وإدارة األنشـــطة الطالبيـــة يف 

ـــة، وأســـرع وقـــت ممكـــن. ـــة املعلومـــات بدق ـــى كاف ـــة واحلصـــول عل ـــة فـــروع اجلامع كاف

نظام املنح واملساعدات املالية. 5

دأبـــت عمـــادة شـــؤون الطلبـــة علـــى إدارة هـــذه املنـــح ومتابعـــة تنفيذهـــا، وذلـــك مـــن خـــالل توفيـــر 
نظـــام للمنـــح واملســـاعدات املاليـــة الداخليـــة واخلارجيـــة، وأوجـــدت آليـــات ومعاييـــر تضبـــط هـــذه 
املســـاعدات، كمـــا حرصـــت العمـــادة علـــى تطويـــر هـــذه اآلليـــات للتوافـــق مـــع آليـــات اجلـــودة، وذلـــك 
مـــن خـــالل ضبطهـــا مبجموعـــة مـــن األنظمـــة والقوانـــن اخلاصـــة بـــكل منحـــة وحوســـبتها ابتـــداء مـــن 
تعبئـــة طلبـــات الترشـــح اإللكترونيـــة، ومـــا يتبعهـــا مـــن اختيـــار الطلبـــة املســـتفيدين بشـــكل إلكترونـــي، 
ـــا مـــدى  ـــر أساســـية حتـــدد مـــن خالله ـــى عـــدة معايي ـــة املســـتفيدين إل ـــار الطلب ـــة اختي وتســـتند عملي
حاجـــة الطالـــب املرشـــح لالســـتفادة مـــن هـــذه املســـاعدات، حيـــث حتـــدد الدرجـــة اخلاصـــة بـــكل 
معيـــار وفقـــاً للمعلومـــات التـــي عبئهـــا الطالـــب املرشـــح يف االســـتمارة اإللكترونيـــة، وتعتبـــر نتيجـــة 
هـــذه املعاييـــر شـــرطاً أساســـياً يحـــدد مـــن خاللـــه حصـــول الطالـــب علـــى منحتـــي األخـــوة واألزواج أم 
ال، وأمـــا يف منحـــة صنـــدوق الطالـــب احملتـــاج تعتبـــر هـــذه النتائـــج استرشـــادية تســـاعد جلنـــة املســـح 
االجتماعـــي علـــى اختيـــار الطلبـــة املســـتفيدين. ويســـتكمل هـــذا اجلهـــد بعمليـــة مســـح ميدانـــي دقيـــق 
مـــن خـــالل زيـــارات ميدانيـــة مباشـــرة لعّينـــة مـــن الطلبـــة املرشـــحن للتأكـــد مـــن صحـــة املعلومـــات 
املعبئـــة يف االســـتمارة، كمـــا يســـاعد النظـــام احملوســـب موظفـــي أقســـام شـــؤون الطلبـــة علـــى 

ـــة. ـــة بســـرعة ودق ـــح املختلف ـــر املن اســـتخراج تقاري

6 . Graduate Tracking نظـــام متابعـــة اخلريجـــني التابـــع لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم العالـــي
)System )GTS

أنشـــئت وزارة التربيـــة والتعليـــم ومـــن خـــالل شـــركة نيـــو ســـوفت للبرمجـــة ومبنحـــة مقدمـــة مـــن 
البنـــك الدولـــي نظامـــاً ملتابعـــة اخلريجـــن يف مؤسســـات التعليـــم العالـــي )GTS(، الـــذي يقـــوم 
علـــى نشـــر ثـــالث اســـتبانات وطنيـــة )اســـتبانة يف مرحلـــة مـــا قبـــل التخـــرج، واســـتبانة مـــع بعـــد 
ــتبانة أربـــاب العمـــل »املشـــغلن«(  مـــن خاللـــه، وذلـــك للحصـــول علـــى بيانـــات مـــن  التخـــرج، واسـ
ـــة  ـــر الالزم ـــا وإعـــداد التقاري ـــن أجـــل حتليله ـــل، م ـــاب العم ـــي وأرب ـــم العال خريجـــي مؤسســـات التعلي



التقـــريــر الســـنوي
ANNUAL REPORT2017

185

علـــى مســـتوى اجلامعـــات والكليـــات واألقســـام، ممـــا يســـاعد صنـــاع القـــرار علـــى تطويـــر البرامـــج 
الدراســـية، ورســـم اخلطـــط املســـتقبلية، والبحـــث يف البرامـــج األكادمييـــة التـــي يختارهـــا الطـــالب 
ــوق  ــات سـ ــع متطلبـ ــا يتناســـب مـ ــم مبـ ــم وقدراتهـ ــر مهارتهـ ــل خصائـــص اخلريجـــن، وتطويـ وحتليـ
ـــة  ـــة الوطني ـــي والهيئ ـــم العال ـــة التعلي ـــة قـــدرات وزارة التربي ـــة، وتقوي ـــة املطلوب العمـــل والفـــرص املهني
ـــا مؤسســـات  ـــي جتمعه ـــى جمـــع واســـتخدام املعلومـــات الت ـــي عل ـــم العال لالعتمـــاد واجلـــودة يف التعلي
التعليـــم العالـــي ملســـاندة عمليـــة صياغـــة السياســـات وتنفيذهـــا، ورصـــد عمليـــة انتقـــال خريجـــي 

هـــذه املؤسســـات مـــن برامـــج التعليـــم العالـــي إلـــى ســـوق العمـــل.

مذكرات التفاهم

يف العـــام )2017-2016( أبرمـــت اجلامعـــة مـــن خـــالل عمـــادة شـــؤون الطلبـــة العديـــد مـــن 
االتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم التـــي تخـــدم رؤيـــة اجلامعـــة يف رعايـــة طلبتهـــا ومتابعـــة خريجيهـــا، 

ومـــن هـــذه املذكـــرات:

مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية االجتماعية. 1

تهـــدف املذكـــرة إلـــى تعزيـــز التعـــاون بـــن وزارة التنميـــة االجتماعيـــة وجامعـــة القـــدس املفتوحـــة 
ــة،  ــؤوليتها املجتمعيـ ــة ومسـ ــالة اجلامعـ ــع رسـ ــع مـ ــي تتقاطـ ــة التـ ــات الوطنيـ ــج والفعاليـ يف البرامـ
ـــة  ـــة كلي ـــي لطلب ـــب امليدان ـــررات التدري ـــل التطوعـــي ومق ـــل العم ـــة وتفعي ـــح الطالبي يف مجـــاالت املن
ــه  ــا لـ ــتركة، مـ ــات املشـ ــوث والدراسـ ــراء البحـ ــاالت إجـ ــرية، ويف مجـ ــة واألسـ ــة االجتماعيـ التنميـ

مـــردود إيجابـــي علـــى طلبـــة اجلامعـــة وخريجيهـــا.

مذكرة تفاهم مع الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب )بياالرا(. 2

تهـــدف املذكـــرة إلـــى تعزيـــز التعـــاون بـــن الفريـــق األول »الهيئـــة الفلســـطينية لألعـــالم وتفعيـــل 
دور الشـــباب )بيـــاالرا(، والفريـــق الثانـــي »جامعـــة القـــدس املفتوحـــة«، مـــن أجـــل متكـــن الفريـــق 
ــبابي  ــدرات الشـ ــز القـ ــروع »تعزيـ ــن مشـ ــة ضمـ ــات التدريبيـ ــن الفعاليـ ــدد مـ ــذ عـ ــن تنفيـ األول مـ
ـــه  ـــة الشـــباب اخلريجـــن منهـــم، مبـــا في ـــد( الفرنســـية مـــع فئ اإلقليمـــي« املمـــول مـــن مؤسســـة )أكت
املصلحـــة الفضلـــى للفئـــة املســـتهدفة، بهـــدف التمكـــن االجتماعـــي واالقتصـــادي لهـــم، يف كافـــة 
فـــروع اجلامعـــة املنتشـــرة يف محافظـــات الوطـــن )الضفـــة الغربيـــة، وقطـــاع غـــزة( مبـــا يتوافـــق مـــع 
أهـــداف اجلامعـــة وغايتهـــا وإمكانياتهـــا حيـــث أن الفريـــق الثانـــي يعتبـــر أحـــد أكبـــر اجلامعـــات 

ــطينية. الفلسـ

مذكرة تفاهم مع منتدى شارك الشبابي ومؤسسة صلتك، لتنفيذ برنامج متيز »4«. 3

يعـــد برنامـــج »متيـــز« برنامجـــاً وطنيـــا ًمبنيـــاً علـــى أســـاس شـــراكة حقيقيـــة بـــن مختلـــف القطاعـــات 
الفلســـطينية، ويهـــدف إلـــى متكـــن وتطويـــر الشـــباب الفلســـطيني وزيـــادة دافعيتهـــم وحتســـن فـــرص 
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منافســـتهم يف ســـوق العمـــل مـــن خـــالل برنامـــج متكامـــل صمـــم بوجـــه خـــاص لطلبـــة اجلامعـــات 
ـــم  ـــر قدراته ـــر ركيزتن، األولى: تطوي ـــرايف عب ـــم ضمـــن برنامـــج احت الفلســـطينية. ويســـعى لتهيئته
الذاتيـــة ومهاراتهـــم احلياتيـــة مبـــا يشـــمل تعزيـــز الثقافـــة العامـــة وحتفيزهـــم علـــى التفكيـــر النقـــدي 
البنـــاء وتوســـيع املـــدارك واملعـــارف لديهـــم، وتعزيـــز مهـــارات االتصـــال والتعبيـــر عـــن الـــذات، إضافـــة 
القـــدرات  والتكنولوجيـــة وروح االستكشـــاف، والثانية: تطوير  اللغويـــة  إلـــى تطويـــر مهاراتهـــم 
الالزمـــة النخراطهـــم بســـوق العمـــل، عبـــر تزويدهـــم باملهـــارات العمليـــة وربـــط معارفهـــم األكادمييـــة 
النظريـــة الحتياجـــات ســـوق العمـــل مبـــا يتضمـــن املهـــارات اإلداريـــة والتنظيميـــة والتخطيطيـــة، 
ــم  ــز مفاهيـ ــف، وتعزيـ ــي يف الوظائـ ــب العملـ ــادة، والتدريـ ــل والريـ ــل العمـ ــن أجـ ــم مـ ــم التعليـ ودعـ

ـــة والعمـــل التطوعـــي. املواطن

اتفاقية تفاهم مشترك مع شركة بامليديا للخدمات اإلعالمية. 4

ـــة  ـــة مـــن كاف ـــة اجلامع ـــى طلب ـــة إل ـــة ذات جـــودة عالي ـــر الفـــرص تعليمي ـــى توفي ـــة إل تهـــدف االتفاقي
قطاعـــات املجتمـــع الفلســـطيني مـــن خـــالل تخصصـــات فريـــدة ومتميـــزة يف عـــدة مجـــاالت، بهـــدف 
نشـــر املعرفـــة األكادمييـــة ومراكمتهـــا، وإيجـــاد فـــرص عمـــل جديـــدة ألبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني 

ـــة. ـــرة العملي ـــا وإكســـابهم اخلب ـــي لطالبه ـــب ميدان ـــذ تدري وترغـــب يف تنفي

مذكرة تفاهم منصة تعمل اإللكترونية. 5

تهـــدف املذكـــرة إلـــى تنفيـــذ مبـــادرة )مايكروســـوفت( للمواطنـــة حتـــت مســـمى »بوابـــة تعمـــل« وهـــي 
أول بوابـــة توظيـــف تعنـــى بصـــورة شـــخصية بالشـــباب يف عـــدة بلـــدان ومـــن مختلـــف الفئـــات 
ــى  ــاعدتهم علـ ــة ملسـ ــواد واألدوات املقدمـ ــن املـ ــتفادة مـ ــن االسـ ــباب مـ ــن الشـ ــة، لتمكـ االقتصاديـ

ــيرتهم. ــالق يف مسـ االنطـ

مذكرة تفاهم مع شركة )فاذر كنسلتنج آند كوتشنج( خلدمات األعمال املساهمة اخلصوصية. 6

تهـــدف املذكـــرة إلـــى تزويـــد الشـــركة بعـــدد مـــن طلبـــة اجلامعـــة مـــن هـــم يف مســـتوى الســـنة الثالثـــة 
والرابعـــة مـــن كليـــة العلـــوم اإلداريـــة واالقتصاديـــة مـــن فـــرع رام اهلل والبيـــرة، املهتمـــن مبجـــال 
املـــواد البشـــرية، لتطويـــر مهاراتهـــم وقدراتهـــم يف هـــذا املجـــال، مـــن خـــالل إشـــراكهم يف عـــدد مـــن 

التدريبـــات املختلفـــة ضمـــن برنامـــج )Chief People Officer( الـــذي تنفـــذه الشـــركة.
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2 . )Libraries( المكتبات

دائرة املكتبات

حملة عن الدائرة:

هــي الدائــرة التــي تشــرف علــى املكتبتــن املركزتــن يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إدارياً وفنيــاً، وعمل 
ــاً، وتوفــر أوعيــة املعلومــات ومصادرهــا بشــتى صورهــا، كــي تســاند املســاقات  املكتبــات الفرعيــة فني
املطروحــة باجلامعــة، وكذلــك حاجــات البحــث العلمــي واألكادميــي ألعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة 
ــع مباشــرة إدارة الشــؤون  ــوح، وتتب ــم املفت ــالءم وفلســفة التعلي ــع، مبــا يت ــات األخــرى مــن املجتم والفئ
األكادمييــة، ويديرهــا مديــر دائــرة املكتبــات، وميثلهــا يف جميــع الهيئــات العلميــة والرســمية يف الوطــن 

وخارجــه.

الرؤية:

الوصــول إلــى مكتبــة متميــزة تتناســب وفلســفة التعليــم املفتــوح والتعليــم عــن بعــد، تلبــي حاجــات البحــث 
العلمــي وتخــدم مشــرفيها ودارســيها والفئــات األخــرى مــن املجتمــع مســتخدمة أفضــل التقنيات.

األهداف:

• حتقيق املعايير الدولية يف إدارة املكتبات.	

• توفير مصادر املعلومات.	

• تطوير األمكنة املناسبة للمكتبة املركزية واملكتبات الفرعية.	

فروع املكتبة وأقسامها:

تتألــف مكتبــات اجلامعــة مــن )21( مكتبــة: مكتبتــن مركزيتــن، واحــدة يف الضفــة الغربيــة، واألخــرى 
يف قطــاع غــزة ومقرهــا فــرع غــزة التعليمــي، و)19( مكتبــة فرعيــة.

فروع املكتبة:

مكتبة فرع سلفيت12املكتبة املركزية - قطاع غزة1
مكتبة فرع رام اهلل13املكتبة املركزية - الضفة الغربية2
مكتبة فرع دورا14مكتبة فرع شمال غزة3
مكتبة فرع اخلليل15مكتبة فرع الوسطى4
مكتبة فرع طوباس16مكتبة فرع خانيونس5
مكتبة فرع اريحا17مكتبة فرع رفح6
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مكتبة فرع يطا18مكتبة فرع جنن7
مكتبة عمادة البحث العلمي19مكتبة فرع طولكرم8
مكتبة مركز خدمات العيزرية20مكتبة فرع نابلس9
مكتبة فرع القدس21مكتبة فرع قلقيلية10
مكتبة فرع بيت حلم11

املكتبات الرقمية اإللكترونية:

- قواعد بيانات باشتراك

املدة املتاحةاحملتوىالقاعدةم.
2017-12-31دوريات ومؤمتراتقاعدة بيانات EduSearch التربوية1
2017-12-31دوريات ومؤمتراتقاعدة بيانات EcoLink اإلدارية2
2017-12-31دوريات ومؤمتراتقاعدة بيانات ArabBase لعلوم اللغة واألدب3
4EBSCO 2017-06-31كتب إلكترونية ودورياتقاعدة بيانات
5Springer بدون مدة محددةكتب إلكترونية ودورياتقاعدة بيانات
بدون مدة محددةرسائل جامعيةقاعدة  الرسائل اجلامعية – اجلامعة األردنية6
7 SPIE Digital Library 2017-12-31كتب إلكترونية ودورياتقاعدة بيانات

8 The University of Chicago قاعدة بيانات
 Press Journals

2017-12-31دوريات

9CambridgeJournals 2017-12-31دورياتقاعدة بيانات

- قواعد البيانات مفتوحة املصدر:

1 Hindawi قاعدة بيانات
2  OpenAIRE( Open Access Infrastructure for Research in Europe(قاعدة بيانات
3  Directory of Open Access Journals قاعدة بيانات
4  DOAB - Directory of Open Access Books قاعدة بيانات
5  Directory of Open Access Repositories قاعدة بيانات
6 OKR - Open Knowledge Repository  قاعدة
7 )Scientific & Academic Publishing )SAP قاعدة بيانات
8 Scientific Research قاعدة بيانات
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عدد الكتب والدوريات وأنواعها:

عدد نسخ الكتب: )191095( كتاباً ومرجعاً.

عدد نسخ الدوريات: )15129( نسخة دورية.

3 . )Educational Resources & Digital Repositories( املستودعات الرقمية ومصادر التعلم

4 .)Quality Assurance(  ضمان اجلودة

 Quality Department دائرة الجودة

الرؤية: 

ضمـــان اجلـــودة والتميـــز يف املجـــاالت كافـــة، اســـتناداً إلـــى معاييـــر ضمـــان اجلـــودة والتميـــز محليـــاً 
ودوليـــاً.

الرسالة:

ضمـــان مســـتوى عـــاٍل لنوعيـــة املدخـــالت والعمليـــات واملخرجـــات ألعمـــال اجلامعـــة األكادمييـــة 
واإلداريـــة واألنظمـــة احملوســـبة بتطبيـــق مبـــادئ اجلـــودة وأدواتهـــا وفـــق أحـــدث التقنيـــات.

سياسة اجلودة:
تســـعى جامعـــة القـــدس املفتوحـــة لالرتقـــاء بصفـــة مســـتمرة بخدمـــات التعليـــم املفتـــوح والتعلـــم 
ـــق  ـــة، وتســـعى لتطبي ـــر جـــودة معتمـــدة يف ضـــوء نظـــم اجلـــودة العاملي ـــى معايي املدمـــج، للوصـــول إل
بتطويرهـــا  واالهتمـــام  تكاملهـــا،  علـــى  واحلـــرص  واإلداريـــة،  األكادمييـــة  أفضـــل اخلدمـــات 
وحتســـينها باســـتمرار، مـــن أجـــل تخريـــج كـــوادر بشـــرية متميـــزة تســـهم يف رقـــي املجتمـــع، كمـــا 

يأتـــي: 

االهتمام باجلودة يشمل جميع قطاعات العمل يف اجلامعة. . 1

حتقيـــق اجلـــودة عمـــل مؤسســـي يتـــم مـــن خـــالل أنظمـــة وتعليمـــات ومعاييـــر وإجـــراءات . 2
عمـــل واضحـــة وموثقـــة. 

ـــر والتحســـن املســـتمرين يف . 3 ـــة والتقـــومي لضمـــان التطوي ـــات اجلـــودة للمراجع تخضـــع عملي
ـــات ســـوق العمـــل.  ـــة ومتطلب ـــة والتقني ضـــوء املســـتجدات العلمي
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إجناح عمليات اجلودة مسؤولية مشتركة بن رئاسة اجلامعة والعاملن فيها.. 4

التركيز على تدريب العاملن يف إطار التطوير املهني املستمر. . 5

العمـــل برؤيـــة واضحـــة وأداء مهنـــي متميـــز، مـــع توخـــي الشـــفافية وحتمـــل املســـؤولية يف . 6
تقـــدمي اخلدمـــات واملخرجـــات. 

تقـــدمي خدمـــات متميـــزة ومبتكـــرة خلريجـــي اجلامعـــة مبـــا يكفـــل تقويـــة العالقـــة معهـــم . 	
واســـتمراريتها. 

االهتمام مبالحظات العاملن والطلبة واخلريجن وذوي العالقة.. 	

املراجعة اإلدارية الفاعلة واملراقبة الدؤوبة للعملية التعليمية التعلمية. . 9

تقدير دور العاملن، وحتفيزهم للعمل واإلنتاج واإلبداع.. 10

العدل واملساواة وتكافؤ الفرص سواء بن العاملن يف اجلامعة أو بن طلبتها. . 11

دور الدائرة يف املجال األكادميي:

املساهمة يف وضع اخلطة التشغيلية للدائرة.. 1

إدارة عمليات التقومي الذاتي على املستوى املؤسسي والبرامج األكادميية.. 2

إعداد تقارير التقومي الذاتي وتقدميها للجهات املختصة.. 3

تقـــدمي التســـهيالت للمقييمـــن اخلارجيـــن يف زياراتهـــم امليدانيـــة خـــالل التقـــومي اخلارجـــي . 4
بغـــرض االعتمـــاد املؤسســـي والبرامجـــي.

متابعة تنفيذ التوصيات بناء على نتائج التقومي الذاتي واخلارجي.. 5

متابعة ملفات اجلامعة لدى الهيئة الوطنية للجودة واالعتماد التابعة للتعليم العالي.. 6

اعتماد الوثائق واملنتجات التي تصدرها اجلامعة.. 	

إعداد إجراءات العمل للفرق للعمليات األكادميية بالتعاون مع فرق اجلودة.. 	

ضمـــان العدالـــة يف توزيـــع العـــْب األكادميـــي والســـاعات املكتبيـــة علـــى أعضـــاء هيئـــة التدريـــس . 9
وفـــق املعاييـــر والتعليمـــات.
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الدعم اإلداري والمالي 
والتقني

 )Administrative,  
Financial and Technical 

Support( 
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الدعم اإلداري والمالي والتقني

 )Administrative, Financial and Technical Support( 

ويشمل:

1 .)Human Resources( الموارد البشرية

حملة عن الدائرة:

ســـعت اجلامعـــة منـــذ نشـــأتها يف العـــام 1990 إلـــى اســـتقطاب الكفـــاءات اإلداريـــة واألكادمييـــة مـــن 
أجـــل الوصـــول إلـــى أهدافهـــا املرجـــوة. فبـــدأت عملهـــا بأربعـــة موظفـــن تولـــوا مهمـــة التأســـيس ووضـــع 
ـــاً متفرغـــاً ونحـــو  ـــي )1570( موظف ـــى حوال ـــوم إل ـــت الي ـــى أن وصل ـــح إل ـــق الصحي ـــى الطري ـــة عل اجلامع

ـــة. ـــا اإلداري ـــا ووحداته ـــف فروعه ـــرغ يف مختل ـــر متف ـــس غي ـــة تدري )1000( عضـــو هيئ

وملتابعـــة هـــذا الطاقـــم الضخـــم مـــن العاملـــن، كان ال بـــد مـــن وجـــود دائـــرة متخصصـــة يف اجلامعـــة 
تعنـــي بأمورهـــم كافـــة، فـــإن كانـــت دائـــرة القبـــول والتســـجيل هـــي الدائـــرة التـــي يبـــدأ منهـــا الطالـــب 

وينتهـــي إليهـــا، فدائـــرة املـــوارد البشـــرية هـــي الدائـــرة التـــي يبـــدأ منهـــا املوظـــف وينتهـــي إليهـــا.

ــاً لنائـــب الرئيـــس  بـــدأت الدائـــرة عملهـــا حتـــت مســـمى »دائـــرة شـــؤون املوظفـــن« وهـــي تتبـــع إداريـ
للشـــؤون اإلداريـــة، إال أن ازديـــاد أعـــداد العاملـــن يف اجلامعـــة، وازديـــاد املهـــام املوكلـــة للدائـــرة، 
ـــرة شـــؤون املوظفـــن  ومتاشـــياً مـــع سياســـات اجلـــودة، جـــرى تعديـــل مســـماها يف العـــام 2007 مـــن دائ

إلـــى »دائـــرة املـــوارد البشـــرية«.

هيكلية الدائرة:

تتبـــع دائـــرة املـــوارد البشـــرية وفقـــاً لهيكليـــة اجلامعـــة نائـــب الرئيـــس للشـــؤون اإلداريـــة، وقـــد ُخصصـــت 
وحـــدات وأقســـام إلدارة شـــؤون املوظفـــن والتوظيـــف يف الرئاســـة وأقســـام شـــؤون املوظفـــن يف فـــروع 

اجلامعـــة، كمـــا خصصـــت يف الدائـــرة وحـــدات خاصـــة بالرواتـــب والتأمينـــات.

أما عن اخلدمات التي تقدمها الدائرة فيمكن اختصارها باآلتي:

املشـــاركة يف أعمـــال جلـــان التوظيـــف وإجـــراء االختبـــارات الالزمـــة للمرشـــحن وإعـــداد التوصيـــات . 1
الالزمـــة. 

ـــق واملســـتندات . 2 ـــع الوثائ اســـتكمال إجـــراءات تعيـــن املوظفـــن اجلـــدد والتحقـــق مـــن اســـتيفاء جمي
ـــة.  املطلوب

اجنـــاز اإلجـــراءات املتعلقـــة بالترقيـــات، والزيـــادات الســـنوية والتشـــجيعية، واإلجـــازات مبختلـــف . 3
أنواعهـــا، وإجـــراءات نهايـــة اخلدمـــة، واجلـــزاءات التأديبيـــة، والنقـــل ورصـــد جميـــع التغييـــرات 
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املتعلقـــة بوضـــع املوظفـــن وفـــق األنظمـــة والتعليمـــات والقـــرارات املعمـــول بهـــا. 

املتابعـــة مـــع مســـؤولي شـــؤون املوظفـــن يف فـــروع اجلامعـــة املختلفـــة والدوائـــر واملراكـــز بشـــأن . 4
تطبيـــق األنظمـــة والتعليمـــات والقـــرارات اخلاصـــة بشـــؤون املوظفـــن والتأكـــد مـــن دقـــة اإلجـــراءات 

ـــع املجـــاالت واألمـــور املتعلقـــة بهـــا.  املتبعـــة يف جمي

اإلشـــراف علـــى األنشـــطة والفعاليـــات املتعلقـــة بالتطويـــر اإلداري للمـــوارد البشـــرية بهـــدف . 5
التعـــرف علـــى الطـــرق املثلـــى لزيـــادة فعاليـــة وإنتاجيـــة املوظفـــن. 

تســـجيل وتوثيـــق وحتديـــث جميـــع املعلومـــات واإلجـــراءات املتعلقـــة باملوظفـــن كالترقيـــات، وتقييـــم . 6
األداء، واحلضـــور واالنصـــراف، والغيـــاب، وإنهـــاء اخلدمـــة. 

متابعة جميع األعمال املتعلقة بإدارة التأمن الصحي جلميع املوظفن العاملن يف اجلامعة. . 	

تطبيق نظام مراقبة الدوام والتحقق من التزام املوظفن بأوقات الدوام الرسمي. . 	

متابعة اإلجراءات املتعلقة بنظام اإلجازات املرضية والسنوية. . 9

إعـــداد ومراجعـــة كشـــوفات رواتـــب املوظفـــن ومتابعـــة جميـــع التغييـــرات التـــي تطـــرأ مـــن عـــألوات . 10
واقتطاعـــات ومســـتحقات كل موظـــف. 

مراجعة أدلة العمل وصحف تقومي األداء وتقدمي التوصيات لتحديثها. . 11

ـــر النمـــاذج الالزمـــة إلدارة املـــوارد البشـــرية واالحتفـــاظ بالســـجالت وامللفـــات لتنظيـــم ســـير . 12 تطوي
أعمـــال الدائـــرة. 

ـــرة . 13 ـــة والســـنوية ألنشـــطة وأعمـــال الدائ ـــة الدوري ـــات واجلـــدأول اإلحصائي ـــر والبيان إعـــداد التقاري
واجنـــاز اإلجـــراءات املتعلقـــة بهـــا. 

تطبيـــق نظـــام إدارة اجلـــودة مـــن خـــالل قيـــاس األداء والتدقيـــق علـــى تطبيـــق إجـــراءات العمـــل . 14
اخلاصـــة بالوحـــدات اإلداريـــة املختلفـــة واإلشـــراف علـــى تنفيـــذ اإلجـــراءات التصحيحيـــة. 

إدارة ملـــف التقاعـــد اخلـــاص بالعاملـــن يف اجلامعـــة بالتعـــاون مـــع صنـــدوق هئـــة التقاعـــد . 15
الفلســـطيني.

تعتمـــد دائـــرة املـــوارد البشـــرية الـــكادر املوحـــد للجامعـــات الفلســـطينية املعمـــول بـــه ســـنة 1998 
وتعديالتـــه الصـــادرة عـــام 2008 ومـــا تبعهـــا مـــن تعديـــالت اتفـــق عليهـــا مـــع نقابـــة العاملـــن بدايـــة 
ــى  ــة إلـ ــآت. باإلضافـ ــة واملكافـ ــب العاملـــن يف اجلامعـ ــلم رواتـ ــد سـ ــاس يف حتديـ ــام 2016م كأسـ العـ

ــد. ــا يف العقـ ــكام محـــددة ينـــص بهـ ــع ألحـ ــة تخضـ ــود خاصـ ــات بعقـ ــن التعيينـ ــود عـــدد مـ وجـ
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خطة الدائرة ومنجزاتها يف تنمية قدرات العاملني:

ـــأول ســـيعود بالنفـــع  ـــه أوالً ب ـــذا فـــإن تدريـــب املوظـــف وتأهيل رأس مـــال اجلامعـــة يكمـــن يف عامليهـــا، ل
علـــى اجلامعـــة أوالً وآخـــراً، لـــذا فـــإن هنـــاك توجـــه الســـتحداث قســـم للتدريـــب والتطويـــر تكـــون مهامـــه 
توفيـــر وإدارة التدريـــب للعاملـــن وفقـــاً الحتياجاتهـــم. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الدائـــرة تســـعى بشـــكل 
جـــاد حلوســـبة أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن العمـــل اإلداري اخلـــاص بهـــا، بحيـــث يتـــم عكـــس النمـــاذج الورقيـــة 
املعمـــول بهـــا إلـــى منـــاذج إلكترونيـــة مـــن خـــالل البوابـــة اإلداريـــة. مـــع رفـــد النظـــام احملوســـب اخلـــاص 
بالدائـــرة مبجموعـــة مـــن التقاريـــر والشاشـــات التـــي تســـهم يف توفيـــر إدارة شـــاملة ومؤمتتـــة لعمـــل 

الدائـــرة يف جميـــع الوحـــدات اإلداريـــة.

أما عن املنجزات خالل العام األكادميي املنصرم فيمكن تلخيصها مبا يلي:

• قـــام مركـــز تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت، وبنـــاء علـــى رغبتنـــا، بالبـــدء بحوســـبة نظـــام خـــاص 	
باحتســـاب مكافـــأة العـــبء اإلضـــايف ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس بالتعـــاون مـــع كل مـــن الدائـــرة املاليـــة 

والشـــؤون األكادمييـــة.

• جـــرى تطويـــر منـــاذج صجـــف التقـــومي مبـــاء يتـــواءم ومعايبـــر اجلـــودة الشـــاملة، مراعـــن بذلـــك 	
التطـــورات يف العمليـــة األكادمييـــة والعمـــل اإلداري.

• يف ذات الســـياق، جـــرى تطويـــر منـــوذج محوســـب لرصـــد النـــاجت العلمـــي ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس 	
ـــة  ـــح بإمـــكان عضـــو هيئ ـــة أصب ـــة اإلداري ـــي، فمـــن خـــالل البواب بالتعـــاون مـــع عمـــادة البحـــث العمل
التدريـــس رصـــد ناجتـــه العلمـــي خـــالل العـــام، مـــن أجـــل رصـــد قاعـــدة بيانـــات شـــاملة عـــن النـــاجت 

العلمـــي، وتوفيـــر عناصـــر التقـــومي اخلاصـــة بصحيفـــة التقـــومي املعـــدة ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس.

• أمـــا علـــى صعيـــد الرواتـــب واملعاشـــات، فقـــد جـــرى تنفيـــذ اتفـــاق إدارة اجلامعـــة املوقـــع مـــع نقابـــة 	
العاملـــن بتاريـــخ 8/2/2016 والقاضـــي بصـــرف )%2( عـــالوة راتـــب علـــى الراتـــب األساســـي، 

أســـوة بالعـــام املاضـــي.

• ـــوم عمـــل مـــن راتـــب املوظفـــن تبرعـــاً ودعمـــاً ألهـــل القـــدس بعـــد وقفتهـــم الباســـلة 	 جـــرى حســـم ي
ـــواب املســـجد األقصـــى. ـــان إغـــالق أب إب

• ــروع 	 ــاز مشـ ــم يف إجنـ ــاهمة منهـ ــم ودورا مسـ ــي بيـــت حلـ ــن العاملـــن ملبنيـ ــرع مـ ــم تبـ جـــرى حسـ
البنـــاء.

• ــم 	 ــرى حسـ ــرطان يف األردن، جـ ــالج السـ ــل لعـ ــز األمـ ــع مركـ ــا مـ ــة التفاقيتهـ ــع اجلامعـ ــد توقيـ بعـ
اشـــتراكات املوظفـــن الذيـــن رغبـــوا باالشـــتراك يف برنامـــج رعايـــة للعـــالج مـــن مـــرض الســـرطان – 
عافانـــا اهلل واياكـــم- اعتبـــاراً مـــن تشـــرين األول املاضـــي، بعـــد جمـــع منـــاذج املشـــتركن وأرشـــفتها 

حســـب األصـــول.



التقـــريــر الســـنوي
ANNUAL REPORT2017

195

• جتديد اتفاقية التأمن الصحي مع الشركة العاملية للتأمن لعام آخر.	

سياسة التوظيف:

تســـعى الدائـــرة وبالتعـــاون مـــع دائـــرة اجلـــودة بوضـــع إجـــراء عمـــل حتـــدد مـــن خاللـــه آليـــات التوظيـــف 
وسياســـاته يف اجلامعـــة مـــن خـــالل خطـــوات واضحـــة ومدروســـة مدعومـــة بالنمـــاذج ذات العالقـــة.

وهـــي تســـعى منـــذ البدايـــة إلـــى توظيـــف الشـــخص املناســـب يف املـــكان املناســـب مـــع إعطـــاء فـــرص 
ــة. ــات اخلاصـ ــأوية للجنســـن وذوي االحتياجـ متسـ

الشـــكل البيانـــي: إحصائيـــات عـــن أعـــداد املوظفـــن اإلداريـــن واألكادمييـــن للســـنة احلاليـــة وتوزيعهـــم 
حســـب املؤهـــل العلمـــي
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الشكل البياني: توزيع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة حسب الرتبة األكادميية

2 . )Physical Resources( املوارد املادية

3 . )Financial Resources(  املوارد املالية

4 . )ICT Infrastructure( املوارد التقنية

تعريف باملركز

ـــات  ـــا املعلوم ـــة يف مجـــال تكنولوجي ـــات الالزم ـــة باخلدم ـــروع اجلامع ـــد ف ـــز املتخصـــص بتزوي هـــو املرك
ـــال الـمـالـيــــة واإلداريـــة واإلنتاجيـــة واألكادمييـــة، وتعزيـــز بيئـــة التعليـــم  واالتصـــــاالت، وحـــــوسبة األعـمـ
اإللكترونـــي، وتوفيـــر البنـــى التحتيـــة الالزمـــة مـــن شـــبكات وحواســـيب ومســـتلزماتها، وربـــط فـــروع 
ــكادر  ــب الـ ــة، وتدريـ ــات ذات العالقـ ــن اخلدمـ ــا مـ ــدة، وغيرهـ ــة موحـ ــبكة مركزيـ ــة بشـ ــة كافـ اجلامعـ
ــع الفلســـطيني  ــة املجتمـ ــاهمة يف خدمـ ــى املسـ ــة إلـ ــتخدامها. إضافـ ــى اسـ ــة علـ الوظيفـــي يف اجلامعـ

احمللـــي يف قطـــاع تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت.
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ويوجد يف املركز األقسام اآلتية:

§ قسم هندسة البرمجيات. 	
§ قسم أمن املعلومات والشبكات.	
§ قسم التدريب والتطوير.	
§ قسم تكنولوجيا التعلم اإللكتروني والدعم الفني.	
§ وحدة أبحاث تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.	
§ قسم ضمان اجلودة.	
§ قسم هندسة األنظمة والبنى التحتية للتكنولوجيا.	

الرؤية:

تســـخير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خلدمة قطاعات اجلامعة كافة، وكذلك املجتمع احمللي وفق 
 أحـــدث التقنيـــات، باإلضافـــة إلـــى تقدمي االستشـــارات، ونقل اخلبرات للمؤسســـات واجلامعات األخرى.

الرسالة:

ـــة مـــن حواســـيب  ـــى التحتي ـــر البن ـــة كافـــة، وتوفي ـــة واملالي ـــة واإلداري حوســـبة أعمـــال اجلامعـــة األكادميي
وشـــبكات ومســـتلزماتها، ودعـــم العمليـــة التعليميـــة مـــن خـــالل إيجـــاد بيئـــة إلكترونيـــة حتقـــق ذلـــك، 
وتدريـــب وتأهيـــل الطواقـــم العاملـــة يف اجلامعـــة كافـــة علـــى اســـتخدام التكنولوجيـــا واالســـتفادة منهـــا، 

ـــرات. ـــادل اخلب ـــب، وتقـــدمي االستشـــارات، وتب ـــة مـــن خـــالل التدري ـــل املعرف ونق

القيم

§ التطوير والتحسن املستمران.	

§ االجتاه نحو التعليم اإللكتروني.	

§ حوسبة أعمال اجلامعة كافة.	

§ رضا الطالب يف وحدات اجلامعة كافة عن اخلدمات التي يقدمها املركز لهم.	

§ اإلدارة باملشاركة.	

§ العمل بروح الفريق.	

§ مكافأة األداء املتميز وتقديره.	
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§ تفويض السلطات ومنح الصالحيات.	

§ االلتزام باألنظمة والقوانن والتشريعات.	

§ تشجيع عمليات التغيير والتطوير واإلبداع واالبتكار.	

§ الدقة يف العمل.	

§ تعزيز التوجه نحو البيئة اخلضراء والنظيفة.	

أهداف املركز:

ميكن تلخيص أهداف املركز يف النقاط الرئيسة اآلتية:

§ تلبيـــة متطلبـــات األنظمـــة احملوســـبة للمهـــام واألعمـــال اإلداريـــة واألكادمييـــة يف اجلامعـــة، 	
ومواكبـــة تطويرهـــا وحتديثهـــا مـــن خـــالل تطويـــر البنيـــة التحتيـــة لشـــبكة )اإلنترانـــت( 

و)اإلنترنـــت(.

§ خدمـــة العمليـــة التعليميـــة والبحـــث العلمـــي يف اجلامعـــة، بتوفيـــر مختبـــرات تكنولوجيـــا 	
املعلومـــات واالتصـــاالت ومختبـــرات احلاســـوب وشـــبكات اإلنترنـــت لألكادمييـــن والطـــالب 

علـــى حـــد ســـواء.

§ ـــى يف هـــذا التحـــول 	 ـــة األول ـــي بشـــكل تدريجـــي ســـلس، واملرحل ـــم اإللكترون ـــى التعل التحـــول إل
ـــة. ـــة األكادميي ـــة اجلامع ـــر بواب ـــدأت بتطوي ب

§ التفاعـــل مـــع املجتمـــع الفلســـطيني وكذلـــك اجلامعـــات واملؤسســـات التعليميـــة الفلســـطينية 	
والدوليـــة الصديقـــة.

§ تعزيـــز التواصـــل بـــن رئاســـة اجلامعـــة وفروعهـــا داخـــل الوطـــن وخارجـــه بتطويـــر وســـائط 	
االتصـــال، وحـــل املشـــاكل املتعلقـــة باحلمـــل الزائـــد علـــى شـــبكتي اإلنترانـــت واإلنترنـــت يف 

اجلامعـــة، وضمـــان األمـــن واحلمايـــة للمعلومـــات املتبادلـــة عبـــر هاتـــن الشـــبكتن.

§ توفيـــر اخلدمـــات التكنولوجيـــة األساســـية للجامعـــة، مـــن بريـــد إلكترونـــي وإنترنـــت ووســـائط 	
تعليميـــة محوســـبة إلغنـــاء العمليـــة التعليميـــة التعلميـــة.

§ ضبـــط البيانـــات اخلاصـــة باجلامعـــة، وتوفيـــر االحتياطـــات الالزمـــة حلمايتهـــا مـــن التلـــف أو 	
الضيـــاع، مـــن خـــالل إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات مركزيـــة مشـــتركة.

§ ــبة، 	 ــة احملوسـ ــر األدوات واألنظمـ ــق توفيـ ــن طريـ ــة، عـ ــة يف اجلامعـ ــدات البحثيـ ــم الوحـ دعـ
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والتســـجيل يف املكتبـــات اإللكترونيـــة العامليـــة واســـتضافتها علـــى موقـــع اجلامعـــة اإللكترونـــي، 
وبنـــاء مكتبـــة افتراضيـــة.

§ إعـــداد ودعـــم مشـــاريع بحثيـــة يف مجالـــي تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت، ورعايـــة 	
املشـــاريع واإلبداعـــات الطالبيـــة يف املجالـــن املذكوريـــن. 

§ وضع سياسات أمن املعلومات )Information Security Policies( وضمان تطبيقها.	
§ إدارة الثغـــرات ومعاجلتهـــا )Vulnerability Management( بشـــكل دوري و/أو عنـــد إجـــراء 	

تغييـــرات جذريـــة علـــى األنظمـــة أو الشـــبكة.
§ فحـــص دوري لشـــبكة وأنظمـــة اجلامعـــة )Penetration Testing( لضمـــان حتصـــن الشـــبكة 	

واألنظمـــة ضـــد االختراقـــات والهجمـــات )الســـايبرية(.
§ 	Intrusion Detection Sys- )تركيـــب وتشـــغيل أنظمـــة مراقبـــة لشـــبكة وأنظمـــة اجلامعـــة 

.)tem

§ توعيـــة املســـتخدمن للمخاطـــر اإللكترونيـــة عـــن طريـــق نشـــر ثقافـــة الوعـــي بأمـــن املعلومـــات، 	
وذلـــك بعقـــد ورش عمـــل توعيـــة بأمـــن املعلومـــات للمســـتخدمن كافـــة.

اإلجنازات:

فيما يلي اخلص أهم اإلجنازات التكنولوجية موزعة وفقاً ملسؤولية األقسام يف متابعتها: 
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قسم هندسة البرمجيات

مرفـــق أدنـــاه أهـــم اإلجنـــازات يف قســـم هندســـة البرمجيـــات التـــي أجُنـــزت خـــالل الســـنة األخيـــرة، 
ملخصـــة بالصـــورة مـــع نبـــذة مختصـــرة عـــن كل إجنـــاز.

صورة من النظام وصف مختصر اسم النظام
/اخلدمة/البواب

نظام لتقدمي امتحانات املستوى، 
حيث يتم جدولة االمتحانات 

إلكترونياً من خالل نظام 
التسجيل، وعندما يقوم الطالب 
بتسجيل الدخول تظهر له قائمة 
باالمتحانات اخلاصة به، وعند 

الدخول لالمتحان يتم إعداد 
امتحان خاص بكل طالب يعرض 

وينهى بناء على الوقت احملدد في 
اجلدولة، كما أن النظام ميتاز 

بخصائص أمان؛ فال ميكن فتح 
االمتحان إال من خالل متصفح 
معني مينع املستخدم من القيام 

بأي مهام على جهاز احلاسوب.  

امتحان املستوى 
اإللكتروني لطلبة 

املاجستير و 
البكالوريوس

مكتبة حتتوي على أكثر من 
)8000( كتاب إلكتروني ميكن 
البحث حسب معايير مختلفة 

وميكن حتميل هذه الكتب.

بوابة املكتبة للكتب 
اإللكترونية

هو موقع لإلعالن عن حفالت 
التخرج السنوية، حيث يتم إضافة 
اإلعالن إلى جانب برنامج احلفل، 

ويتم الحقاً إرفاق )ألبوم( الصور 
اخلاص بحفل التخرج الذي ميكن 
املستخدم من الوصول إلى احلفل 
بعامة وإلى صوره بخاصة في أي 

وقت الحق.

موقع حفالت 
التخرج السنوي 

على بوابة 
اخلريجني
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 يعد هذا النظام من األنظمة 
امللحقة بنظام التسجيل، 
وتستخدمه دائرة املناهج 

واملقررات الدراسية.

يقوم هذا النظام بإدارة ومتابعة 
جميع العمليات واإلجراءات 

املتعلقة باملناهج الدراسية للجامعة 
من حيث متابعة بيانات املؤلفني 
واملعدين، ومتابعة بيانات إعداد 

املقررات وتطويرها، وتقدير 
االحتياجات وعطاءات طباعة 

املقررات، وتوفير البيانات الالزمة 
من نظامي التسجيل واللوازم.

نظام إدارة املناهج 
واملقررات الدراسية

نظام خاص بإدارة اجملالت العلمية 
احملكمة للجامعة وأرشفتها، 

بحيث ميكن الباحثني واملدققني 
وأعضاء هيئة التحرير واملشرفني 
من القيام باملهام واإلجراءات التي 

مير بها البحث من وقت تسلمه 
حتى نشره.

مت إنشاء موقع خاص بكل مجلة 
على نظام )OJS( ونشر جميع 

األعداد اخلاصة بكل مجلة 
باللغتني العربية واإلجنليزية، ما 
يتيح الفرصة النضمام مجالت 

اجلامعة العلمية للعديد من قواعد 
البيانات العاملية، وكذلك الدخول 
في التصنيفات الدولية اخملتلفة 
اخلاصة باجلامعات واملوسسات 

العلمية واألكادميية.

نظام إدارة مجالت 
اجلامعة العلمية 

)OJS(
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مشروع )حتسني إعداد وتأهيل 
املعلمني( الذي ميوله البنك 

الدولي منذ توقيع اتفاقيات العمل 
املشتركة مع وزارة التربية والتعليم 

العالي الفلسطينية واجلامعات 
املشاركة فيه، ويهدف إلى 

االرتقاء مبهارات نحو )1800( 
معلم ومعلمة ممن تنقصهم 

املؤهالت من معلمي الصفوف 
)من األول إلى الرابع( في الضفة 

الغربية وقطاع غزة، وذلك من 
أجل الوصول مبؤهالت هؤالء 
املعلمني إلى ما يعادل اإلجازة 
املهنية، ما يتيح لهم  استيفاء 

املعايير املطلوبة ملنحهم تراخيص 
ممارسة املهنة.  ويستهدف هذا 
املكوُن أيضاً املعلمني املشتغلني 

الذين تنقصهم املؤهالت ممن ال 
يحملون إجازة تدريس، وسيُعطى 

املعلمون اخملضرمون واجلدد 
الذين تنقصهم املؤهالت الفرصة 

لالرتقاء مبؤهالتهم األكادميية 
أو املهنية من أجل متكينهم من 

تلبية املعايير اجلديدة ملنح إجازة 
التدريس.

مشروع حتسني 
إعداد وتأهيل 

املعلمني في املدارس 
الفلسطينية )4-1(

تهتم جامعة القدس املفتوحة برأي 
طلبتها، وحترص على حتسني 
خدماتها لضمان اجلودة، لذا 

يقوم الطالب بتقييم أعضاء هيئة 
التدريس لكل مادة يقوم الطالب 

بدراستها ومن ثم تقوم دائرة 
اجلودة بدراسة هذه التقييمات 

والعمل على حتسني جودة العملية 
التعليمية.

مناذج التقييم 
ألعضاء هيئة 
التدريس على 

البوابة األكادميية
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مت إنشاء خدمة الناجت العلمية 
ألعضاء هيئة التدريس على 

البوابة اإلدارية إلتاحة الفرصة 
لعضو هيئة التدريس من أجل 

رصد ناجته العلمي خالل العام 
األكادميي العتماده في عملية 

التقومي السنوي، باإلضافة إلى 
استخدامه من قبل عمادة البحث 
العلمي ألغراض الدراسة وحتليل 

الناجت العلمي على مستوى 
اجلامعة.

بيانات الناجت 
العلمي و املهني 

ألعضاء هيئة 
التدريس على 
البوابة اإلدراية

قسم هندسة األنظمة والبنى التحتية للتكنولوجيا

التعريف بالقسم

ــة التكنولوجيـــة يف  ــاء البنيـ ــا مســـؤول عـــن إنشـ ــة للتكنولوجيـ ــة والبنـــى التحتيـ ــة األنظمـ قســـم هندسـ
مواقـــع اجلامعـــة كافـــة داخـــل الوطـــن وخارجـــه ودعمهـــا وضمـــان اســـتمرارية عملهـــا بسالســـة وكفـــاءة 
عاليـــة وبأقـــل تكلفـــة ماليـــة ممكنـــة، باالعتمـــاد علـــى الكـــوادر الفنيـــة يف القســـم. ويصبـــو هـــذا القســـم 
ــوح  ــم املفتـ ــم اإللكترونـــي والتعلـ ــال التعليـ ــفة اجلامعـــة يف مجـ ــاهمة يف حتقيـــق فلسـ ــاً إلـــى املسـ أيضـ
وتوفيـــر تكنولوجيـــا متطـــورة تيّســـر للطـــالب االلتحـــاق ببرامـــج اجلامعـــة. ويعـــد قســـم هندســـة األنظمـــة 
والبنـــى التحتيـــة مبثابـــة اجلهـــاز العصبـــي وصّمـــام األمـــان للجامعـــة فيمـــا يخـــص اســـتخدام احلاســـوب 
ـــا. ـــا وحتديثه ـــا الشـــبكات احملوســـبة وأنظمته ـــر تكنولوجي ـــة تطوي ـــة، ومتابع ـــة كاف يف قطاعـــات اجلامع

اهداف القسم

يهـــدف القســـم بشـــكل رئيســـي إلـــى وضـــع اخلطـــط الالزمـــة لتوفيـــر بنيـــة تكنولوجيـــة متكاملـــة يف 
اجلامعـــة يف مجـــال أنظمـــة التشـــغيل والشـــبكات وتنفيذهـــا، وميكـــن تلخيـــص أهـــداف القســـم علـــى 

النحـــو اآلتـــي:

للتكنولوجيـــا يف اجلامعـــة كشـــبكة احلاســـوب . 1 املتينـــة  التحتيـــة  البنيـــة  توفيـــر وتشـــغيل 
وفاعليـــة. بكفـــاءة  واإلنترنـــت 

ــدءاً . 2 ــة بـ ــز دراســـي يف اجلامعـ ــرع أو مركـ ــة يف كل فـ ــوب محليـ ــبكة حاسـ ــغيل شـ ــاء وتشـ إنشـ
بالتخطيـــط ومـــروراً بالتنفيـــذ وانتهـــاًء باإلشـــراف الفنـــي وربـــط هـــذه الشـــبكة بالشـــبكة 

املركزيـــة )اإلنترنـــت(.
توفيـــر خدمـــات الدعـــم الفنـــي املتعلقـــة بتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت علـــى مســـتوى . 3

عـــال مـــن اجلـــودة وتقدميهـــا إلـــى جميـــع فـــروع ودوائـــر اجلامعـــة ومراكزهـــا الدراســـية 
ــبكة. ــات الشـ ــوب وخادمـ ــزة احلاسـ ــة أجهـ لصيانـ
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توفيـــر البيئـــة التكنولوجيـــة املناســـبة واملالئمـــة ألعضـــاء الهيئـــة التدريســـية والطلبـــة لالســـتفادة . 4
مـــن بيئـــة التعليـــم اإللكترونـــي وتقـــدمي اخلدمـــات التكنولوجيـــة ملوظفـــي اجلامعـــة كخدمـــة 

ـــي وربـــط املســـتخدمن بالشـــبكة. ـــد اإللكترون اإلنترنـــت والبري

تأمـــن خطـــوط عاليـــة الســـرعة خلدمـــة تطبيقـــات اجلامعـــة وربطهـــا بغرفـــة التحكـــم . 5
الرئيســـية، وهـــي مـــزودة بأحـــدث إصـــدارات نظـــم التشـــغيل.

ــة . 6 ــاء األنظمـ ــبكات واحلفـــاظ علـــى بقـ ــة والشـ ــزة املركزيـ ــغيل األجهـ ــتمرارية تشـ ــان اسـ ضمـ
واألجهـــزة عاملـــة بشـــكل طبيعـــي يف جميـــع فـــروع اجلامعـــة.

ــة . 	 ــدف خدمـ ــة بهـ ــة وعامليـ ــبكات محليـ ــع شـ ــة مـ ــبكة اجلامعـ ــط شـ ــت لربـ ــتخدام اإلنترنـ اسـ
البحـــث والتطويـــر.

تركيـــب أنظمـــة تشـــغيل الشـــبكات ومتابعتهـــا وإدارة جميـــع اخلدمـــات اإللكترونيـــة املتعلقـــة . 	
ـــا. به

البنية التحتية و )السيرفرات(

صورة من النظام وصف مختصر اسم  النظام
يعد هذا النظام من أهم األنظمة التي 

تعمل عليها خوادم اجلامعة كافة، 
حيث مت حتويل اخلوادم الفيزيائية 

إلى خوادم افتراضية وإنشاء العشرات 
من اخلوادم اجلديدة بسرعة عالية، 
حيث يتميز النظام بسهولة التحكم 

  Central Management املركزي
بكافة اخلوادم واألنظمة احملوسبة.  

يهدف النظام إلى االستفادة القصوى 
 Memory, CPU( من املوارد املتاحة

Storage…(على اخلوادم ، إضافة إلى 
السرعة في إنشاء أي خادم افتراضي 

ألي قسم في اجلامعة.

ولنجاح هذا النظام فقد مت تكريس )9( 
Blade servers  مع وحدة تخزين 

.EMC مركزية

نظام اخلوادم االفتراضي

)Virtualization(
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يســتخدم هــذا النظــام ملراقبــة حركــة 
البيانــات والســيرفرات فــي اجلامعــة، 
بــني  االتصــال  مراقبــة  إلــى  إضافــة 
املركــز وفــروع اجلامعــة لضمــان عمــل 
يتــم  األنظمــة احملوســبة، حيــث  كافــة 
االطــالع علــى عمــل اخلطــوط واخلوادم 
مــن خــالل التقاريــر وشاشــات العــرض 
التــي مت تركيبهــا فــي الطابــق الثالــث 
ــر أداء  ــي تظه ــى اإلرســال، والت مــن مبن
خــوادم  اســتخدام  مت  وقــد  الشــبكة، 

خاصــة لهــذا النظــام :

أنظمة املراقبة 
للسيرفرات وشبكة 

اجلامعة

أنظمــة  أهــم  مــن  النظــام  هــذا  يعــد 
مراقبــة األداء للخــوادم واخلطوط حيث 
ــات  ــه عــرض إحصائي ــا مــن خالل ميكنن
عــن شــبكة االتصــال اخلاصــة باجلامعة 
)خــوادم وخطــوط الفــروع( فــي الوقــت 
احلقيقــي حلظــة بلحظــة، األمــر الــذي 
ميكننــا مــن التدخــل فــي حالــة حصــول 
ألحــد  قطــع  أو  األنظمــة  فــي  خلــل 

خطــوط االتصــال مــع الفــروع.

األول: 

 
Solar Winds Moni-
tor Server

يستخدم هذا النظام كأداة ملراقبة أداء 
اخلوادم االفتراضية حيث يوجد تكامل 

تام بني خوادم الـ )VMware( وخادم 
الـ)Veeam(، حيث يقدم األخير بيئة 

متكاملة يتم من خاللها إدارة واالطالع 
على كافة اخلوادم االفتراضية بشكل 

مركزي وحتليل األداء، إضافة إلى 
تفعيل وإرسال الـ )alarms( إلى 

البريد اإللكتروني ليتم التعاطي مع أي 
إشكاليات بشكل فوري.

الثاني:

 
Veeam ONE Mon-
itor 
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نســخ  أخــذ  مــن  النظــام  هــذا  ميكــن 
احتياطيــة عــن اخلــوادم بشــكل يومــي 
بيانــات،  أي  فقــدان  دون  للحيلولــة 
إضافــة إلــى اســترجاع أي خــادم خــالل 
دقائــق معــدودة فــي حالــة حصــول خلــل.

متتــاز  أدوات  النظــام  هــذا  يوفــر 
بالســرعة والدقــة فــي احلفــاظ علــى 
مــن  يتــم  حيــث  االفتراضيــة،  البيئــة 
خاللــه نســخ اخلــوادم االفتراضيــة إلــى 

خاصــة. تخزيــن  وحــدة 

نظام النسخ االحتياطي:

 Veeam Backup and
Replication

نظــام يهــدف إلــى اخــذ نســخ احتياطيــة 
باجلامعــة  اخلاصــة  البيانــات  لكافــة 
والتــي تشــمل قواعــد البيانــات املاليــة 
حيــث  واملوظفــني،  الطــالب  وبيانــات 
يتــم اســترجاعها فــي حــال حــدوث خلــل 
ــة. ــة طبيعي ــى أحــد األنظمــة أو كارث عل

 نظام النسخ االحتياطي:

 Symantec Backup
Exec

تطبيق اإلعدادات اخلاصة بخدمة 
ال )QoS( بشكل رئيسي على 

)راوترات( اجلامعة، بحيث يتم حتديد 
الــ BandWidth (  )اخلاص بخدمة 

Band-  اإلنترنت للفروع وكذلك الــ(
width ) اخلاص باألنظمة احملوسبة 
وإعطاء األفضلية لهذة األنظمة على 

غيرها. 

Quality of Service 
)QoS(

استبدال اخلوادم الفيزيائية القدمية 
 )Blade Servers( بخوادم جديدة
مبواصفات عالية ومتماثلة لتوفير 

البنية التحتية املناسبة واألفضل 
لتشغيل البيئة االفتراضية.

Blade Servers

جتميع خدمات اجلامعة على وحدة 
تخزين واحدة، وتوفير احلماية لهذه 

اخلدمات على املستويات  كافة سواء 
 Hardware or Software أكانت

Failure  مع إمكانية تخزين هذه 
اخلدمات إلى وحدات تخزين ثانوية.

نظام وحدة التخزين 
املركزية

Storage
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نظــام مراســالت الكترونــي ميكــن مــن 
الرســمية  املراســالت  جميــع  اجــراء 
باســتخدام  اجلامعــة  خــارج  و  داخــل 
ميتــاز  و  الذكيــة  الهواتــف  أو  الويــب 
االســتخدام.  وســهولة  األداء  بســرعة 

 نظام البريد اإللكتروني
Zimbra

هــو نظــام يقــوم بالكشــف عــن محــاوالت 
شــبكة  إلــى  املرغوبــة  غيــر  الوصــول 
تســتخدم  احملــاوالت  هــذه  اجلامعــة. 
كســر  مثــل  للهجمــات،  أشــكال   عــدة 
احلمايــة أو باســتخدام برامــج ضــارة.

نظام كشف التسلل

Intrusion Detection

ــوب  ــزة احلاس ــة أجه ــام حلماي ــو نظ وه
اخلاصــة باملوظفــني واخلــوادم ومراقبــة 
شــبكة اجلامعــة مــن الفيروســات. كمــا 
البريــد  رســائل  ضــد  حمايــة  يوفــر 
اإللكترونــي العشــوائية الضــارة وحجــب 

املواقــع التــي حتتــوي ملفــات خبيثــة.

نظام مضاد الفيروسات

نظــام  املركزية هــو  توفير اخلدمــات 
لشــبكة  والتوثيــق  الهويــة  لتحديــد 
تســتخدم نظام  من احلواســيب التي 
حســابات  وإدارة  )وينــدوز(.  تشــغيل 
ومشــاركة  وإدارة  واألجهــزة  املوظفــني 

الشــبكة. علــى  امللفــات 

نظام إدارة حسابات 
املوظفني

Active Directory

املســتخدمني  إلدارة  إضافــي  نظــام 
دقيقــة  تفاصيــل  وإعطــاء  واألجهــزة 
ووقــت  احلســابات  بخصــوص  أكثــر 
الدخــول واحلســابات املنتهيــة واملعطلــة، 

بذلــك. مفصلــة  تقاريــر  واســتخراج 

 Additional Auditing
System

حلسابات املوظفني 
واألجهزة 

 Manage Engine AD
Manager Plus 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA_%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2
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وانصــراف  حضــور  لتســجيل  نظــام 
املوظفــني، ومــن ثــم نقــل هــذه البيانــات 
والســجالت علــى خــادم مركــزي ومــن 

ثــم ترحيلهــم للمــوارد البشــرية.

نظام بصمة احلضور 
واالنصراف

Finger Print

نظــام يقــوم بتنزيــل جميــع التحديثــات 
تطبيقهــا  ثــم  ومــن  لألجهــزة  الالزمــة 
الشــبكة  فــي  األجهــزة  جميــع  علــى 
يقــوم  ألن  داعــي  وال  الوقــت  بنفــس 
مــن  التحديثــات  بتنزيــل  جهــاز  كل 

مســتقل. بشــكل  )اإلنترنــت( 

نظام حتديث أجهزة 
املوظفني بشكل مركزي 
ومن خالل خادم مركزي

WSUS Server

املوظفــني  أجهــزة  علــى  مطبــق  نظــام 
فــي مكاتــب رئاســة اجلامعــة فــي مبنــى 
اإلرســال والبالــوع، يقــوم بأخــذ امللفــات 
ــى خــادم  ــا عل اخلاصــة بالعمــل ووضعه
معــني وبشــكل مركــزي. باإلضافــة إلــى 
ســحب امللفــات اخلاصــة بـ)األوتلــوك( 

ــز. ــي املرك ــزة الســكرتاريا ف ــى أجه عل

نظام النسخ االحتياطي 
مللفات املوظفني اخلاصة 

بالعمل

Document Backup 
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• األنظمة الكهربائية واالتصاالت	

صورة من النظام وصف مختصر اسم  النظام

يعمل هذا النظام على تزويد االحمال 
املهمة من مصدرين UPS مختلفني 

أساسي وثانوي، بحيث تزود األحمال 
بشكل طبيعي من الـ UPS األساسي، 

وفي حال حدوث اي هبوط في 
اجلهد على املصدر األساسي يقوم 
النظام بالتحويل للمصدر الثانوي 

في أجزاء من الثانية، ما يعمل على 
حماية األجهزة من جهة وتأمني 

مصدر بديل للطاقة من جهة اخرى، 
حيث مت أيًضا متديد شبكة كهرباء 

كاملة وخطوط UPS جديدة ولوحات 
حتكم كاملة بالنظام.

STS  نظام

 Static Transfer(
)Switch

 	 Modular UPS تركيب جهازي
KVA 30   في مبنى اإلرسال 

الطابق الثالث، أحدهما يغذي 
ال Datacenter وموظفي ط3، 
واآلخر يغذي الفضائية وموظفي 

ط6.

 	 Modular UPS 40 توريد جهاز
KVA   ملبنى اإلدارة في البالوع و 

جاري اجرائات التركيب.

 	   UPS 10 KVA توريد جهاز
ملركز التعليم املستمر - اإلرسال

طلب جهاز UPS 20KVA ملبنى 	 
كلية مسقط، وإجراءات التوريد 

جارية.

طلب جهاز UPS 10KVA  لفرع 	 
طولكرم وإجراءات التوريد جارية.

UPS نظام
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تركيب مولد إضافي بقدرة )150 
KVA ( في مبنى اإلرسال يعمل بشكل 
مواز للمولد القدمي، وذلك من خالل 

لوحة حتكم تدير العمل بني املولدات. 
 KVA 65 كما مت تركيب مولد بقدرة
لفرع رام الله والبيرة، وتوريد مولد 
بقدرة KVA 200  ملبنى اإلدارة في 
البالوع، وإجراءات التركيب جارية.

نظام املولدات كهربائية

هو نظام تنبيه عبر الرسائل القصيرة 
من خالل خدمة الـGSM ، حيث مت 

تركيب النظام للمولِّدين الكهربائيني 
و جهازي ال Modular UPSفي 

مبنى اإلرسال، يقوم النظام بإرسال 
رسائل نصية ألرقام الهواتف املضافة 

عليه، وذلك عند عمل أحد األجهزة 
أو وجود مشكلة ما.

نظام تنبيه الرسائل 
GSM النصية

مت تركيــب النظــام فــي مبنــى اإلرســال، 
وهــو نظــام يســتخدم حلمايــة الشــبكة 
الكهربائيــة واألجهــزة اخملتلفــة داخــل 
تســرب  تســهيل  خــالل  مــن  املبنــى 
الفولتيــة  ذات  الكهربائيــة  الشــحنات 
العاليــة الناجتــة مــن احتــكاك الســحب 

والغيــوم إلــى األرض.

نظام مانعة الصواعق 
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تركيب نظام إرسال واستقبال 
للبيانات )Microwave Links( بني 

مبنيي اإلرسال والبالوع.

Microwave Links

الســلكية  شــبكة  عــن  عبــارة  هــي 
الســلكية  اجلامعــة  لشــبكة  مرادفــة 
اجلامعــة  فــروع  جميــع  فــي  متوفــرة 
بشــكل  األكادمييــة  الهيئــة  وتخــدم 
بشــكل  الطــالب  وتخــدم  رئيــس، 
فــي  اســتخدامها  يتــم  حيــث  ثانــوي، 
تخفيــف  بهــدف  التســجيل  فتــرات 

اخملتبــرات. علــى  الضغــط 

الشبكة الالسلكية 
األكادميية

مختبرات الفروع يف اجلامعة

صورة من النظام وصف مختصر اسم  النظام

يوجد في فروع اجلامعة 	 
اخملتبرات اآلتية:

• 55 مختبر حاسوب مجهزة بـ 	
1429 جهاز حاسوب.

• 22 مختبر إنترنت مجهزة بـ 493 	
جهاز حاسوب.

• 6 مختبرات ICT  مجهزة بـ 23 	
حاسوب.

• 9 مختبرات وسائط متعددة.	
• 5 مختبرات مكفوفني مجهزة بـ 	

28 جهاز حاسوب.

• 12 مختبر تعليم الكتروني مجهزة 	
ب 156 جهاز حاسوب.

• 4 مختبرات للتعليم املستمر 	
مجهزة بـ 88 جهاز حاسوب.

مختبرات الفروع في 
اجلامعة
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قسم ضمان اجلودة 

تأسس هذا القسم حديثا يف آذار 2016، وعمل خالل الفترة املاضية على إجناز اآلتي:

• 	.)IT Policies( كتابة سياسات لتكنولوجيا املعلومات
• التوثيق الفني للعمليات الفنية داخل املركز.	

• تفعيل نظام املراقبة على اخلدمات اإللكترونية يف اجلامعة.	

• 	.)ISO 27001( التدقيق الداخلي لنظام الـ

قسم التدريب والتطوير

• تنفيـــذ العديـــد مـــن الـــدورات التدريبيـــة التكنولوجيـــة لطلبـــة وموظفـــي اجلامعـــة، 	
ـــي ضمـــن مجـــاالت البرمجـــة والشـــبكات وأمـــن  ـــن مســـتفيدين مـــن املجتمـــع احملل وآخري

ــل.   ــن وزارة العمـ ــذه الـــدورات مـ ــاد هـ ــات واعتمـ املعلومـ
• توقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون مـــع كليـــة غرناطـــة لتشـــغيل مراكـــز االمتحانـــات الدوليـــة وبنـــاء 	

موقـــع خـــاص بالكليـــة   والتدريـــب عليـــه، وكذلك توقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون مـــع وزارة 
ــب. ــال التدريـ ــرات يف  مجـ ــادل اخلبـ ــطينية لتبـ ــات الفلسـ ــا املعلومـ ــاالت وتكنولوجيـ االتصـ

• توقيـــع اتفاقيـــة مـــع مؤسســـة )ريفـــورم Reform( للتعـــاون يف مجـــال االنشـــطة التدريبيـــة 	
واملشـــاريع.

• ـــع 	 ـــاون م ـــه بالتع ـــة في ـــل اجلامع ـــام 2016 م، ومتثي املشـــاركة يف معـــرض )إكســـبوتك( للع
ـــة. ـــة يف اجلامع ـــز الفني املراك

• تنفيذ دورتن تدريبتن ملوظفي جلنة االنتخابات املركزية يف مجال أمن املعلومات.	
• تنفيـــذ دورة تدريبيـــة ملدرســـتي فلســـطن يف الرخصـــة الدوليـــة لقيـــادة احلاســـوب 	

.)ICDL(
• تدريـــب مـــا يزيـــد عـــن )4000( شـــخص يف جميـــع فـــروع اجلامعـــة مـــن طلبـــة اجلامعـــة 	

واملجتمـــع احمللـــي يف دورات تدريبيـــة يف مجـــال اللغـــات واملهـــارات الشـــخصية وغيرهـــا.
• ــات 	 ــتل )castel ( واخلـــاص باالمتحانـ ــز امتحانـــات جديـــد كاسـ احلصـــول علـــى مركـ

اإلداريـــة. 

• الصفحـــة التاليـــة تتضمـــن بعضـــاً مـــن االعتمـــادات التـــي يوفرهـــا القســـم لبعـــض 	
اســـتخدامها  يكثـــر  التـــي  األنظمـــة واحلوســـبة،  املختصـــة يف مجـــاالت  املؤسســـات 

عامليـــاً. ومنتشـــرة 
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قسم أمن املعلومات والشبكات

• املساعدة يف احلصول على اعتماد تخصص فرعي )أمن املعلومات(.	

• أمـــن 	 لتخصـــص  الالزمـــة  واألدوات  بالبرمجيـــات  املختبـــرات  وإعـــداد  جتهيـــز 
املعلومـــات:

جتهيز مختبر فرع رام اهلل والبيرة.. 1

جتهيز مختبر فرع جنن.. 2

جتهيز مختبر فرع اخلليل.. 3

• ــا 	 ــا ملعاجلتهـ ــل تركيبهـ ــدة قبـ ــة اجلديـ ــد االختراقات وفحـــص األنظمـ الفحـــص ضـ
مـــن الثغـــرات، منهـــا:

نظام امتحانات املستوى.. 1

نظام متابعة اخلريجن التابع للوزارة.. 2

3 ..Active Directory Weak Passwords Scan

4 ../https://stnews.qou.edu مدونة طلبة كليةاإلعالم

5 ..http://journals.qou.edu املجالت العلمية جلامعة القدس املفتوحة

https://stnews.qou.edu/
https://stnews.qou.edu/
http://journals.qou.edu/
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صورة من النظام وصف مختصر املهمة

لقد مت االشتراك من قبل قسم أمن 
املعلومات في وضع املقررات الالزمة 

لتخصص أمن املعلومات والوصف 
اخلاص بكل مقرر واجلانب العمي لكل 

مقرر إن وجد.

املساعدة في احلصول 
على اعتماد تخصص 

فرعي )أمن املعلومات(.

مت البحث عن وتوفير واملساعدة في 
تثبيت ما يلزم من برمجيات وأدوات في 

مختبرات أمن املعلومات في الفروع التي 
مت اعتماد التخصص بها.

جتهيز وإعداد 
اخملتبرات 

بالبرمجيات واألدوات 
الالزمة لتخصص أمن 

املعلومات:
فرع رام الله والبيرة

فرع اخلليل

فرع جنني
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   نظام امتحانات املستوى:

حيث قمنا بفحص النظام ضد الثغرات 
ونقاط الضعف ورفع التقارير الالزمة 

وإعادة الفحص بعد معاجلة الثغرات من 
قبل اخملتصني.

الفحص ضد 
االختراقات وفحص 

األنظمة اجلديدة قبل 
تركيبها ملعاجلتها من 

الثغرات، ومنها:

  نظام متابعة اخلريجني التابع للوزارة:

قمنا بفحص النظام ضد الثغرات 
ونقاط الضعف، ورفع التقارير الالزمة 

وإعادة الفحص بعد معاجلة الثغرات من 
قبل اخملتصني.

 Active Directory Weak  
Passwords Scan

مت العمل على فحص كلمات املرور 
الضعيفة على النظام ورفع التقارير 

الالزمة وذلك باستخدام أدوات فحص 
متخصصة.

  مدونة طلبة كلية االعالم

/https://stnews.qou.edu 

حيث قمنا بفحص النظام ضد الثغرات 
ونقاط الضعف ورفع التقارير الالزمة 

وإعادة الفحص بعد معاجلة الثغرات من 
قبل اخملتصني.

https://stnews.qou.edu/
https://stnews.qou.edu/
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اجملالت العلمية جلامعة القدس 
املفتوحة

http://journals.qou.edu 

قمنا بفحص النظام ضد الثغرات 
ونقاط الضعف ورفع التقارير الالزمة 

وإعادة الفحص بعد معاجلة الثغرات من 
قبل اخملتصني.

 

العمل على حتديث ما يلزم من قوانني 
وسياسات ونشر أنظمة وخدمات من 

خالل نظام احلماية املركزي.

املساعدة في موضوع 
جهاز احلماية املركزي

بعض التطبيقات املستخدمة يف عمليات الفحص واملتابعة، موضحة يف الشاشات اآلتية:

http://journals.qou.edu/
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وحدة تكنولوجيا التعلم اإللكتروني والدعم الفني

صورة توضيحيةوصف مختصراسم  النظام

العاملــة  اخلــوادم  ترقيــة 
فــي تقــدمي خدمــات التعلــم 

اإللكترونــي.

مــن  العاملــة  اخلــوادم  ترقيــة  مت 
حيــث املعــدات وأنظمــة التشــغيل، 
بالتعــاون مــع قســم هندســة األنظمة 
للتكنولوجيــا،  التحتيــة  والبنــى 
املســتخدمة  البرمجيــات  وكذلــك 
)خــوادم الويــب وقواعــد البيانــات(.

خاصــة  مدونــة  تطويــر 
اإلعــالم  كليــة  بطلبــة 
األطــراف  مــع  بالتعــاون 

. ملعنيــة ا

تعــد هــذه املدونــة مســاحة تفاعليــة 
مخصصــة لنشــر وتوثيــق مــا ينجــزه 
أعمــال  مــن  اإلعــالم  كليــة  طلبــة 
إعالميــة لتكــون مبثابــة نافــذة يطــل 
منهــا الطلبــة علــى اجملتمــع احمللــي 

والعالــم. 
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اجلديــد  تطويرالتصميــم 
اإللكترونــي. التعلــم  ملوقــع 

مــن خــالل هــذه الصفحــة يتــم نشــر 
كل جديــد حــول اخلدمــات التعلــم 

اإللكترونــي.

التقرير السنوي لوحدة أبحاث تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICTC( للعام 2017

§ املشـــاركة يف ورشـــة يف »التحليـــل الكمـــي والنوعـــي للبيانـــات والبيانـــات الضخمـــة وعلـــم 	
البيانـــات« ضمـــن برامـــج بنـــاء القـــدرات املمولـــة مـــن )إيراســـموس+( ملركـــز البحـــوث اإلداريـــة 

ــبانيا. ــة )BERC( يف إسـ واالقتصاديـ
§ ــة 	 ــعب الهوائيـ ــاب الشـ ــروس التهـ ــة لفيـ ــة اجلينيـ ــى اخلارطـ ــرف علـ ــث للتعـ ــاركة يف بحـ املشـ

ـــات  ـــس للخســـارة يف هـــذا القطـــاع يف الوالي ـــب الدواجـــن واملســـبب الرئي ـــذي يصي ـــة ال املعدي
 Computational Methods for Next Generation Sequencing األمريكيـــة  املتحـــدة 
Data Analysis, Ch. 17, John Wiley & Sons,  http://onlinelibrary.wiley.com/

book/10.1002/9781119272182

§ املشاركة يف املؤمتر الدولي األول حول التعلم الذكي ودوره يف خدمة املجتمع يف رام اهلل.	
§ املشاركة يف ورشة تصميم التعليم يف عالم متصل باألجهزة الذكية يف رام اهلل.	
§ املشـــاركة يف جلنـــة اعـــداد خطـــة دبلـــوم املعلوماتيـــة احليويـــة بتكليـــف مـــن عمـــادة كليـــة 	

التكنولوجيـــا والعلـــوم التطبيقيـــة.
§ اإجناز مهام جلنة التقومي الذاتي املؤسسي – مسار البحث العلمي واملشاركة فيها.	
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§ حتكيم أبحاث ملؤمترات دولية.	
§ املشاركة يف ورشة جسر العلوم الفلسطيني األملاني يف رام اهلل–البيرة.	
§ متابعة العمل على إجراء مشاريع التخرج. 	
§ العمل على مقترحات مشاريع ضمن برامج )إيراسموس+(. 	
§ نشر ثقافة املشاركة يف املسابقات التكنولوجية احمللية واإلقليمية والدولية بن الطلبة.	
§ العمـــل علـــى حتديـــد مســـارات ملشـــاريع التخـــرج ذات أهميـــة تخـــدم املجتمـــع احمللـــي والســـوق 	

احملليـــة والعامليـــة مـــن خـــالل توجيـــه الطلبـــة وتزويـــد املشـــرفن األكادمييـــن مبســـارات 
مقترحـــة للطلبـــة بالتنســـيق مـــع كليـــة التكنولوجيـــا والعلـــوم التطبيقيـــة.

§ إجـــراء التوصيـــات الالزمـــة بخصـــوص الكلفـــة املاليـــة ملشـــاريع التخـــرج والدعـــم الـــذي 	
تســـتحقه بالتنســـيق مـــع كليـــة التكنولوجيـــا والعلـــوم التطبيقيـــة.

§ املشـــاركة يف اللجنـــة العلميـــة ملؤمتـــر البحـــث واالبتـــكار يف الهندســـة وتكنولوجيـــا املعلومـــات 	
- خضـــوري. 

§ ــا املعلومـــات - خضـــوري - 	 التحكيـــم يف مؤمتـــر البحـــث واالبتـــكار يف الهندســـة وتكنولوجيـ
طولكـــرم.

§ ــة 	 ــه وزارة التربيـ ــذي نظمتـ ــا 2017 والـ ــوم والتكنولوجيـ ــطن للعلـ ــرض فلسـ ــم يف معـ التحكيـ
والتعليـــم يف رام اهلل - البيـــرة.

§ ــة 	 ــز والقابلـ ــداع والتميـ ــى لالبتـ ــس األعلـ ــزة للمجلـ ــة مميـ ــاريع طالبيـ ــيح مشـ ــار وترشـ اختيـ
للتطبيـــق لدعمهـــا.

§ متابعات مع مجلس البحث العلمي.	
§ متابعات مع مجلس كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.	
§ متابعـــة وحتضيـــر الطلبـــة للمشـــاركة يف املســـابقات مثـــل مؤمتـــر البحـــث واالبتـــكار يف الهندســـة 	

وتكنولوجيـــا املعلومـــات يف جامعـــة فلســـطن التقنيـــة - خضـــوري حيـــث شـــارك يف املؤمتـــر 
ـــة مشـــروع إبداعـــي مـــن كليـــات الهندســـة يف اجلامعـــات الفلســـطينية، وقـــد  مـــا يزيـــد عـــن مئ

فـــازت املشـــاريع التاليـــة مـــن جامعـــة القـــدس املفتوحـــة:

o  مشـــروع »املظلـــة الذكيـــة«، الـــذي شـــارك يف محـــور تكنولوجيـــا املعلومـــات فئـــة 
oral presentation ، حيـــث فـــاز باملرتبـــة األولـــى الطلبـــة: ضحـــى أبـــو خيـــط، 

ــرع نابلـــس. ــن فـ ــودة، مـ ــادي عـ ــيل شـــحادة، وفـ وأسـ

o  مشـــروع » نظـــام الســـرير الذكـــي للطفـــل » الـــذي شـــارك يف محـــور تكنولوجيـــا
املعلومـــات فئـــة )poster(، حيـــث فـــاز باملرتبـــة األولـــى للطلبـــة الطالبتـــان: آســـية 

غطاشـــة، ودعـــاء شـــحادة، مـــن فـــرع اخلليـــل.
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§ ترشـــيح املشـــاريع املميـــزة للمشـــاركة يف امللتقـــى الطالبـــي اإلبداعـــي التاســـع عشـــر الحتـــاد 	
اجلامعـــات العربيـــة الـــذي ينظمـــه املجلـــس العربـــي لتدريـــب طـــالب اجلامعـــات العربيـــة.

§ ــع 	 ــاالت مـ ــات واالتصـ ــا املعلومـ ــطينية لتكنولوجيـ ــة الفلسـ ــدوات للحاضنـ ــاءات ونـ ــم لقـ تنظيـ
طلبـــة اجلامعـــة حـــول كيفيـــة اختيـــار الطلبـــة ملشـــاريع تخرجهـــم وحتويلهـــا إلـــى أعمـــال رياديـــة 

ـــة. ـــوم التطبيقي ـــا والعل ـــة التكنولوجي ـــع كلي ـــك بالتنســـيق م وذل
ـــر مســـتقبلية،  ـــي ســـتدرج يف تقاري ـــن البعـــض اإلجنـــازات والت ـــو م ـــر يخل ـــد يالحـــظ ان التقري ـــا ق ختام

ـــث(. ـــي )وهـــو اإلصـــدار الثال ـــر احلال ـــا التقري ـــي يغطيه ـــرة الت ـــاً بالفت ـــك التزام وذل

مركز اإلنتاج الفني

ــة  ــة ومنظمـ ــة األملانيـ ــن احلكومـ ــي بـ ــم تقنـ ــة دعـ ــى اتفاقيـ ــي إلـ ــاج الفنـ ــز اإلنتـ ــيس مركـ ــود تأسـ  يعـ
التحريـــر الفلســـطينية املمثلـــة بالســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية، وذلـــك يف الثانـــي عشـــر مـــن شـــهر أيـــار 

مايـــو عـــام 1997، لينضـــم بذلـــك إلـــى مجموعـــة مراكـــز جامعـــة القـــدس املفتوحـــة. 

يعـــد مركـــز اإلنتـــاج الفنـــي ركنـــاً أساســـياً وترجمـــًة فعليـــًة لفلســـفة التعليـــم املفتـــوح و«املدمـــج«، التـــي 
تتبناهـــا اجلامعـــة، وتقـــدم خدماتهـــا التعليميـــة ضمـــن إطارهـــا منـــذ انطالقتهـــا، فاملركـــز يعمـــل بجهـــود 

ـــم األكادميـــي. ـــة يف حتصيله ـــي تســـاعد الطلب ـــة، الت ـــم التعليمي ـــاج املفاهي ـــه املتخصصـــة إلنت طواقم

ــة  ــة، وتغطيـ ــا املختلفـ ــة وفعالياتهـ ــاطات اجلامعـ ــة لنشـ ــة اإلعالميـ ــن التغطيـ ــؤوٌل عـ ــاً مسـ ــو أيضـ وهـ
احتياجـــات دوائـــر اجلامعـــة كافـــة، مـــن تصاميـــم جرافيكيـــة، ومنشـــورات، ومطبوعـــات أخـــرى، 
ـــة  ـــاج األفـــالم الوثائقي ـــاج الفنـــي يف مجـــاالت متعـــددة، أهمهـــا إنت ـــى تقـــدمي خدمـــات اإلنت باإلضافـــة إل

والتعليميـــة.

رؤيتنا 

تلبيـــة احتياجـــات اجلامعـــة مـــن الوســـائط التعليميـــة بطريقـــة مبتكـــرة تواكـــب املســـتجدات التكنولوجيـــة 
العامليـــة وفـــق مواصفـــات اجلـــودة الشـــاملة ومعاييرهـــا.

مهمتنا

• مواكبـــة التطـــور يف إنتـــاج املفاهيـــم التعليميـــة وحتديثهـــا، وفقـــاً ملتطلبـــات العصـــر وانســـجاماً 	
مـــع التقـــدم التكنولوجـــي احلاصـــل يف مجـــال اإلنتـــاج الفنـــي والتقنـــي.  

• التعـــاون مـــع املؤسســـات األكادمييـــة احملليـــة واخلارجيـــة يف مجـــاالت اإلنتـــاج والتدريـــب 	
ــي.  ــي والتقنـ الفنـ

• تقدمي خدمات إعالمية رائدة.	
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األهداف

حتقيق فلسفة التعليم املفتوح التي تتبناها اجلامعة من خالل:

• التصميـــم واإلنتـــاج الفيديـــوي الغنـــي باملـــواد التفاعليـــة للمقـــررات الدراســـية بشـــكل يخـــدم 	
العمليـــة التعليميـــة.

• إنتـــاج برامـــج مســـاندة للمقـــررات الدراســـي وأفـــالم وتقاريـــر وريبورتاجـــات ثقافيـــة وإجتماعيـــة 	
ودعائيـــة ووطنيـــة تخـــدم طلبـــة اجلامعـــة.

• خدمـــة عمليتـــي التعليـــم املفتـــوح و«املدمـــج«، واملســـاهمة يف تطويـــر البحـــث العلمـــي يف 	
اجلامعـــة وبثهـــا مـــن خـــالل  فضائيـــة القـــدس التعليميـــة التـــي انطلقـــت يف األول مـــن نيســـان 

يف العـــام 2016.

أقسام املركز

قسم الوسائط املتعددة 

 لدعـــم رؤيـــة جامعـــة القـــدس املفتوحـــة يف تطبيـــق نظـــام التعليـــم املفتـــوح و«املدمـــج«، ومتشـــياً مـــع 
ـــاج املفاهيـــم التعليميـــة  ـــة، بـــدأ القســـم تقـــدمي خدماتـــه يف مجـــال إنت املســـتجدات العلميـــة والتكنولوجي

املســـاندة الغنيـــة باملـــواد التفاعليـــة، بشـــكل يســـهم يف تطويـــر العمليـــة التعليميـــة.

 يطمـــح القســـم ويســـعى بشـــكل دائـــم إلثـــراء مقـــررات اجلامعـــة اإللكترونيـــة مبحتويـــات عاليـــة اجلـــودة، 
ــج  ــوح واملدمـ ــم املفتـ ــات التعليـ ــال خدمـ ــة يف مجـ ــة والفنيـ ــارات التقنيـ ــه لتقـــدمي االستشـ ــح أبوابـ ويفتـ

للمؤسســـات األكادمييـــة ذات العالقـــة. 

قسم البرامج 

ـــل  ـــوم بعم ـــا يق ـــة، كم ـــي واجلامع ـــع احملل ـــي تخـــدم املجتم ـــة الت ـــج التلفزيوني ـــاج البرام ـــوم القســـم بإنت يق
التقاريـــر التلفزيونيـــة، باإلضافـــة إلـــى التغطيـــة اإلعالميـــة لفعاليـــات اجلامعـــة وأنشـــطتها يف محافظـــات 
ـــج القســـم  ـــك ينت ـــى ذل ـــة إل ـــج، باإلضاف ـــل، وحفـــالت التخري ـــة، كاملؤمتـــرات، وورشـــات العم الوطـــن كاف

األفـــالم التعريفيـــة والوثائقيـــة والدعائيـــة.

قسم التصميم اجلرافيكي 

يقـــوم القســـم بتصميـــم كافـــة احتياجـــات دوائـــر اجلامعـــة مـــن مـــواد دعائيـــة وإعالنيـــة مـــن الفتـــات 
)بوســـترات( ومطويـــات وإعالنـــات متحركـــة ثنائيـــة وثالثيـــة األبعـــاد، تعكـــس املهـــارات احلقيقيـــة التـــي 

يتمتـــع بهـــا كادر اجلامعـــة يف هـــذا املجـــال.

كما يقوم القسم بإنتاج وسائـط مـتـعددة “Rich Media Interactive” تخدم العملية التعليمية.
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ـــي يف  ـــع احملل ـــراد املجتم ـــة وأف ـــي اجلامع ـــب ملوظف ـــات التدري ـــدم خدم ـــك أن القســـم يق ـــى ذل ـــف إل أضـ
مجـــال التصميـــم و)امللتيميديـــا(. ويســـعى بشـــكل دائـــم كذلـــك إلـــى تطويـــر املفاهيـــم التعليميـــة املســـاندة 

ـــة التعليميـــة. التـــي تخـــدم العملي

فضائية القدس التعليمية

انطلقـــت جامعـــة القـــدس املفتوحـــة مـــن حلـــم القـــادة العظـــام، ثـــم حتـــول هـــذا احللـــم  إلـــى حقيقـــة 
ـــى  ـــوة حت ـــكل ق ـــة ب ـــالل اإلســـرائيلي، واســـتمرت الرحل ـــى إجـــراءات االحت ـــب عل ـــة مـــن أجـــل التغل واقعي

أصبحـــت اجلامعـــة كبـــرى اجلامعـــات العاملـــة يف فلســـطن.

ّقـــَق  هـــذا احُللـــم،  حلـــم القائمـــون علـــى اجلامعـــة دائمـــاً بإطـــالق فضائيـــة تعليميـــة خاصـــة بهـــا، وقـــد حَتَ
وذلـــك اســـتكمااًل لوســـائط التعليـــم اإللكترونـــي التـــي ســـعت اجلامعـــة بـــكل إمكاناتهـــا لتوفيرهـــا بـــن 
يـــدي طلبتهـــا، ِلتُـــزاوج بـــن هـــذه الوســـائط والتعليـــم املفتـــوح، تطبيقـــاً لفلســـفة التعليـــم املدمـــج كأحـــدث 
فلســـفة للتعليـــم يف العالـــم، ثـــم إننـــا نســـعى مـــن خـــالل هـــذه الفضائيـــة إلـــى ترســـيخ الثقافـــة املجتمعيـــة 

والتربيـــة الوطنيـــة الفلســـطينية، إلـــى جانـــب الـــدور التعليمـــي.

األستاذ الدكتور يونس عمرو
رئيس اجلامعة

ــا  ــالة فحواهـ ــام 2016م يف رسـ ـــن العـ ــان م ــن نيسـ ــة يف األول مـ ــدس التعليميـ ــة القـ ــت فضائيـ انطلقـ
»إعـــالم تعليمـــي وعصـــري حديـــث” يخـــدم املجتمـــع الفلســـطيني بـــكل فئاتـــه مـــن خـــالل تقـــدمي محتـــوى 

ـــة الفلســـطينية. ـــة الوطني ـــزز الهوي ـــوع يع ـــه بأســـلوب متن ـــع وتثقيف ـــم املجتم ـــى تعلي ـــز عل يرك

وتســـتهدف الفضائيـــة شـــرائح املجتمـــع الفلســـطيني كافـــة، وبشـــكل خـــاص طلبـــة اجلامعـــات واخلريجـــون 
وطـــالب املـــدارس.

الهدف من إنشاء فضائية القدس التعليمية:

أواًل: تقـــدمي إعـــالم عصـــري ذي طابـــع تثقيفـــي يخاطـــب كل فئـــات املجتمـــع وينســـجم مـــع متغيـــرات 
اإلعـــالم الرقمـــي مـــن خـــالل:

إنتـــاج محتـــوى يبـــرز الشـــخصية الفرديـــة للجمهـــور وأهميـــة دوره ورأيـــه يف الفضائيـــة 	 
كل يف مجالـــه. واملجتمـــع، 

إنتاج محتوى يظهر التجمعات احلضرية والبيئة التي يعيش فيها اجلمهور.	 

إنتـــاج محتـــوى يعـــزز اســـتخدام أســـاليب التربيـــة األســـرية املعاصـــرة التـــي تربـــط بـــن احلداثـــة 	 
واألصالة.
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إنتاج محتوى تعليمي وتربوي لألطفال بشكل جذاب يراعي املستويات الذهنية لديهم.	 

إنتاج محتوى تثقيفي وتوعوي للمرأة الفلسطينية يف األمور احلياتية املختلفة.	 

إنتـــاج محتويـــات خاصـــة بالتعليـــم املدرســـي مـــن حيـــث تســـهيل املفاهيـــم، وأســـاليب اإلدارة 	 
الصفيـــة احلديثـــة، وتنـــاول القضايـــا التربويـــة بعمـــق.

تقدمي محتوى تعليمي لطلبة التعليم العالي، كمهارات الدراسة، وإدارة الوقت.	 

ــامل  ــوع وشـ ــارات إعـــالم متنـ ــر مسـ ــع اإلعـــالم التقليـــدي وتطويـ ــائل اإلعـــالم الرقمـــي مـ ــًا: دمـــج وسـ ثانيـ
واإلعـــالم  )املوبايـــل(  تطبيقـــات  توظيـــف  مـــع  املختلفـــة  اإلعالميـــة  املنصـــات  علـــى  للنشـــر  يصلـــح 

عـــن طريـــق: وذلـــك  )الفضائيـــة(،  التقليـــدي  اإلعـــالم  االجتماعـــي يف 

إنتـــاج محتـــوى إعالمـــي يدمـــج مـــا بـــن اإلعـــالم املرئـــي و)املوبايـــل( واإلعـــالم االجتماعـــي، 	 
ويصلـــح للنشـــر يف املجالـــن.

استخدام برمجيات )املوبايل( يف إنتاج البرامج التلفزيونية.	 

حتفيز اجلمهور على إنتاج محتوى للبث يتالءم مع أهداف احملطة.	 

اســـتخدام الشـــبكات االجتماعيـــة يف إنتـــاج محتـــوى تلفزيونـــي والتفاعـــل مـــع اجلمهـــور مـــن 	 
خاللـــه، واســـتخدامها يف النشـــر أيضـــاً.

إنشـــاء صفحـــات خاصـــة بالقنـــاة وقنـــوات البـــث علـــى اإلنترنـــت، وإنشـــاء تواجـــد علـــى 	 
االجتماعـــي. التواصـــل  صفحـــات 

ثالثًا: تعزيز الثقافة املجتمعية يف املجاالت احليوية للمجتمع الفلسطيني من خالل:

إنتـــاج محتـــوى إعالمـــي يخاطـــب الشـــباب بشـــكل خـــاص وشـــرائح املجتمـــع عامـــة، وإنتـــاج 	 
مضمـــون يعـــزز املواطنـــة والصالـــح العـــام.

إنتـــاج محتـــوى يوضـــح أهـــم الســـلوكات واملمارســـات الصحيحـــة يف املجـــاالت املذكـــورة، 	 
وأهميـــة االلتـــزام بهـــا مـــع توجيـــه اجلمهـــور علـــى ذلـــك.

تعزيز الوعي البيئي لإلنسان الفلسطيني وربطه مبفهوم.	 

رابعـــًا: تعزيـــز منـــط التعليـــم املدمـــج يف جامعـــة القـــدس املفتوحـــة بتقنيـــة البـــث الفضائـــي، وذلـــك عـــن 
طريـــق:

بث حلقات صفوف تفاعلية.	 

إنتاج مواد تعليمية بأمناط جديدة.	 
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إنتاج مواد إرشادية للطلبة حول اجلامعة.	 

إنتاج مواد إرشادية للخريجن.	 

خامسًا: تقدمي معارف متنوعة تثري معلومات ومناهج تفكير املشاهدين من خالل:

توفير وإنتاج إعالم متنوع مبضمون راق يجذب اجلمهور ويبرز أهمية التنوع املعريف.	 

جـــذب املشـــاهد مـــن خـــالل تقـــدمي تنـــوع برامجـــي ثقـــايف وفنـــي يحفـــز اجلمهـــور علـــى االطـــالع 	 
وفهـــم اآلخـــر، ذلـــك ألهميـــة الثقافـــة واملعرفـــة واملعلومـــات وفائدتهـــا.

سادســـًا: إبـــراز املســـؤولية املجتمعيـــة للجامعـــة وخريجيهـــا مـــن خـــالل التركيـــز علـــى طلبـــة جامعـــة 
القـــدس املفتوحـــة ودورهـــم الريـــادي يف املجتمـــع الفلســـطيني ومؤسســـاته العامـــة واخلاصـــة وتقـــدمي 

قصـــص جنـــاح عنهـــم.

سابعًا: إبراز الهوية الفلسطينية وتعزيز وحدة الوطن واالنتماء من خالل عرض:

ــول 	  ــرى حـ ــة، وأخـ ــدة الوطنيـ ــزز الوحـ ــج تعـ ــال الفلســـطيني، وبرامـ ــخ النضـ ــول تاريـ ــج حـ برامـ
ــرى. ــهداء واألسـ ــول الشـ ــج حـ ــطينين، وبرامـ ــادة الفلسـ القـ

ثامنـــًا: تقـــدمي محتـــوى يعـــزز الشـــراكات مـــع املؤسســـات العربيـــة والدوليـــة واإلنفتـــاح علـــى املجتمعـــات 
األخـــرى والثقافـــة العامليـــة عـــن طريـــق:

ـــة، أبرزهـــا )اليونيســـكو(، مـــن خـــالل 	  ـــد مـــن املؤسســـات واملنظمـــات الدولي ـــع العدي الشـــراكة م
ـــارف الشـــباب الفلســـطيني. ـــات ومع ـــزز مـــن طاق ـــات تع ـــات وعمـــل أفـــالم وتدريب تغطي

تسليط الضوء على نشاطات املنظمات الدولية يف املجاالت املختلفة.	 

إنتاجات مشتركة حول موضوعات تهم املجتمع الفلسطيني واجلهات الشريكة احملتملة.	 

تقدمي محتوى وبرامج ذات طابع تدريبي وتطويري يف مجاالت املهنية املختلفة.	 

التركيز على قضايا املهن والتدريب املهني وأهميته يف قطاع التعليم.	 

تاسعًا: تعزيز دور املرأة وأهميته يف املجتمع والتربية يف البيت والعمل.

عاشـــرًا: تســـليط الضـــوء علـــى فئـــات املجتمـــع املختلفـــة مـــن خـــالل برامـــج حـــول املناطـــق املهمشـــة 
واملناطـــق النائيـــة، باإلضافـــة إلـــى إشـــراك والتركيـــز علـــى ذوي اإلعاقـــة وإبـــراز احتياجاتهـــم وحقوقهـــم 

يف العيـــش الكـــرمي.

وخـــالل هـــذا العـــام الـــذي اســـتكملت فيـــه فضائيـــة القـــدس التعليميـــة دورتهـــا الثالثـــة، التـــي ضمـــت 
ـــادة الفلســـطينين  ـــف الشـــارع بالق ـــة«  لتعري ـــورة وحكاي ـــج »صـــ ـــا برنامـــ ـــن ضمنهـــ )23( برنامجـــاً، مـــ

الـــذي رحلـــوا خـــالل القـــرن املاضـــي، وقـــد القـــى رواجـــاً كبيـــراً وغيـــر مســـبوق.
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وامتـــدت اإلجنـــازات خـــالل العـــام 2017م لتنطلـــق الـــدورة البرامجيـــة الرابعـــة يف األول مـــن نيســـان 
للعـــام 2017م والتـــي تخللهـــا )27( برنامجـــاً، أبرزهـــا برنامـــج »الوجـــه اآلخـــر« الــــــذي يتحـــدث عـــن 

تفاصيـــل عمـــل املؤسســـات الســـيادية يف دولـــة فلســـطن.

ـــة مـــن البرامــــــج  ويف رمضـــان هـــذا العـــام انطلقـــت دورة رمضـــان البرامجيـــة التـــي تضمنــــــت مجموعـــ
املميــــــزة بلغـــت )17( برنامجـــاً، أبرزهــــــا »زريـــف الطـــول«، و«كوميـــدي ميتـــر« وهـــو التجربـــة األولـــى 
الدراميــــــة للفضائيـــة، والقـــى جناحـــاً غيـــر مســـبوق، وحتـــدث عـــن همـــوم الشـــباب والشـــارع الفلســـطيني.

وتـــال ذلـــك الـــدورة البرامجيـــة اخلامســـة التـــي انطلقـــت يف األول مـــن آب للعـــام 2017م، واهتمــــــت 
مبختلــــــف قضايــــــا املجتمـــع، أبــــــرز برامجهـــا هـــو »صغــــــار بـــس كبــــــار«، الـــذي كتبــــــت عنـــه كبريــــــات 
الصحـــف والفضائيــــــات العامليـــة، مـــن بينهـــا اجلزيــــــرة، والعربيـــة، وغيرهـــا، وعـــرض مـــن خـــالل أصغـــر 

صحفـــي فلســـطيني يقـــوم بإعـــداد تقاريـــر صحفيـــة إلـــى جانـــب طفلـــة تقـــدم البرنامـــج أيضـــاً.

ــة التـــي  ــة السادسـ ــدورة البرامجيـ ــمبر، انطلقـــت الـ ــن ديسـ ــام، وبالتحديـــد يف األول مـ ــة العـ ويف نهايـ
تضـــم )37( برنامجـــاً منوعـــاً وبتقنيـــات وجـــودة وتنـــوع عـــال لتناقـــش مختلـــف القضايـــا، ومـــن أبـــرز 
هـــذه البرامـــج »جتربـــة حيـــاة« الـــذي وثـــق جتـــارب شـــخصيات مهمـــة كان لهـــا أثـــر وبصمـــة يف مســـيرة 
ـــن  ـــذي يفتـــح حقائـــب العديـــد مـــن املصوري النضـــال الفلســـطيني، وأيضـــاً برنامـــج »حقيبـــة مصـــور« ال
الفلســـطينين الذيـــن عاصـــروا أبـــرز األحـــداث يف الســـنوات األخيـــرة، وكان لصورهـــم األثـــر الفاعـــل 

حينهـــا ولغايـــة اليـــوم.

وامتـــدت البرامـــج يف هـــذه الـــدورة إلـــى املوضـــة، والتـــراث، واحلضـــارة، والرياضـــة، وإصابـــات املالعـــب، 
إضافـــة إلـــى اخلـــوض يف الوثائقيـــات مـــن خـــالل طواقـــم مختصـــة.

ويف الفتـــرة األخيـــرة توســـعت اآلفـــاق وامتـــدت اإلجنـــازات مـــن خـــالل اخلـــوض يف العديـــد مـــن القضايـــا 
أبرزهـــا:

ـــاً 	  ـــث يومي ـــذي يب ـــد« ال ـــوم جدي ـــب البرنامـــج الصباحـــي »ي ـــى جان صبـــاح التواصـــل املقدســـي: إل
ـــاح التواصـــل املقدســـي« وهـــو  ـــق برنامـــج »صب ـــواء مباشـــرة، فقـــد انطل ـــى اله ـــة عل عـــدا اجلمع
برنامــــــج أســــــبوعي يبـــث صبــــــاح كل يـــوم جمعــــــة، يجـــري التركيـــز فيـــه علـــى القضايـــا اخلاصـــة 
مبدينـــة القـــدس، ويتـــم فيـــه اســـتضافة مواطنـــن مقدســـين يف بـــث حـــي ومباشـــر، ويجـــري 
ـــه مـــن امليـــدان، واالعتمـــاد علـــى أجهـــزة البـــث املباشـــر علـــى مـــدار ســـاعتن  بـــث بعـــض حلقاتـــ

مـــن الزمـــن.
التغطيـــات املباشـــرة: حيـــث تقـــوم فضائيـــة القـــدس التعليميـــة ببـــث حـــي ومباشـــر مـــن امليــــــدان 	 

بإقامــــــة اســــــتوديوهات خارجيــــــة، أبــــــرز تلــــــك التغطيـــات كانــــــت التغطيـــة اخلاصة ألحداث 
املســــــجد األقصــــــى مؤخــــــراً، كذلك جتــــــري تغطيات مباشــــــرة من جميع احملافظات والقرى 

الفلســـطينية.

ويضـــاف إلـــى هـــذه التجربـــة البـــث مـــن خـــالل اســـتوديوهات خارجيـــة لبرنامـــج يـــوم جديـــد 
طـــوال أيـــام عيـــد األضحـــى املبـــارك لهـــذا العـــام.
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ـــة 	  ـــة مــــــن األفــــــالم الوثائقيـــ األفـــالم الوثائقيـــة: أنتجـــت فضائيـــة القـــدس التعليميـــة مجموعـــ
ـــم وثائقـــي  ـــة، وأبرزهـــا فل ـــة للفضائي ـــؤولية االجتماعيـــ ـــع يف إطـــار املســـ ـــي تخـــدم املجتمـــ التـــ
ـــة  ـــه رؤي ـــت خالل ـــزة، قدمـــ ـــن األفـــالم املمي ـــذي يعـــد واحـــداً مـــ ـــطن2050«، ال ـــوان: »فلســـ بعن

للمـــدن الفلســـطينية خـــالل العقـــود املقبلـــة.
ـــال 	  ـــث جـــرى إرســـ ـــام، حي ـــذا الع ـــة موســـم احلـــج له ـــاركة يف تغطي تغطيـــة موســـم احلـــج: املشـــ

موفــــــد لفضائيـــة القــــــدس التعليميـــة إلـــى مكـــة، ومت بـــث تغطيـــات مباشــــــرة مـــن هنــــــاك، 
باإلضافـــة إلـــى تقاريـــر عـــن أوضـــاع حجـــاج فلســــــطن، وهـــذه هـــي التجربـــة األولـــى للفضائيــــــة، 

ـــل معهـــا اجلمهـــور بشـــكل الفـــت. ـــت مميـــزة وتفاعـــ وقـــد كانـــ
ـــون 	  ـــن يتلقـــ ـــالم الذي ـــة اإلعـــ ـــب لطلب ـــر تدري ـــة بتوفيـــ ـــوم الفضائيـــ تدريـــب طلبـــة اإلعـــالم: تقـــ

علومهم يف كلية اإلعــــــالم يف جامعة القــــــدس املفتوحــــــة، حيــــــث يتخــــــرج الطلبة علــــــى أعلى 
درجــــــات املهنيــــــة وقادريـــن علـــى املنافســــــة يف ســــــوق العمـــل والتفـــوق علـــى نظرائهـــم مـــن 

اجلامعـــات األخـــرى
املســـؤولية املجتمعيـــة: وقعـــت فضائيـــة القـــدس التعليميـــة وعبـــر جامعـــة القـــدس املفتوحـــة 	 

العديـــد مـــن االتفاقيـــات للمســـاهمة يف خدمـــة املجتمــــــع أبرزهــــــا مــــــع الشــــــرطة، ومكافحــــــة 
الفســــــاد، والدفــــــاع املدنــــــي، ووزارة التربيــــــة والتعليــــــم العالــــــي، ومنظمــــــة األمــــــم املتحــــــدة 

ـــوم والثقافـــة )اليونيســـكو(. ـــة والعلـــ للتربيـــ
ـــا تنتـــج فــــــي 	  إنتـــاج الدرامـــا: تعكـــف الفضائيـــة حاليـــاً علـــى إنتـــاج مسلســــــل لتصبـــح أول درامـــ

الفضائيــــــة، وجـــرى إعــــــداد حلقـــات جتريبيــــــة منـــه بنجـــاح، ويتوقـــع أن يالقــــــى رواجـــاً كبيـــراً 
عنـــد بثــــــه، خصوصــــــاً أنـــه يقــــــدم بطريقـــة مختلفـــة عــــــن الدرامـــا التقليديـــة املنتجـــة محليـــاً.

نخطـــو اليـــوم مـــن خـــالل شاشـــتنا، شاشـــة جامعـــة القـــدس املفتوحـــة، خطـــى واثقـــة نحـــو رفعـــة وتطويـــر 
ـــا الثقـــايف واحلضـــاري واالجتماعـــي الـــذي يعـــزز  إعالمنـــا الفلســـطيني للمحافظـــة علـــى إرثنـــا وموروثن

صمودنـــا.

شركاؤنا:

• دوائر اجلامعة املختلفة.	
• الفروع واملراكز التعليمية.	
• الدائرة األكادميية ممثلة بعمداء الكليات. 	
• 	.)ICTC( ومركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،)OLC( مركز التعليم املفتوح
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5 .)Buildings & Regional Centers( فروع الجامعة ومبانيها

الشراكات االستراتيجية
Strategic Partnerships 
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)Strategic Partnerships( الشراكات االستراتيجية

• توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع جامعـــة االناضـــول التركيـــة، حيـــث ســـيتم مبوجـــب هـــذا املذكـــرة تفعيـــل 	
التعـــاون يف مجـــال املشـــاريع والبحـــث العلمـــي والتعليـــم املفتـــوح وااللكترونـــي.

اتفاقيـــة التعـــاون مـــع جامعـــة تولـــوز جـــون جـــوراس الفرنســـية )UT2J(: لقـــد مت تفعيـــل اتفاقيـــة 	 
ــر التخصـــص  ــروع تطويـ ــل علـــى مشـ ــرا مـــن خـــالل العمـ ــورة مؤخـ ــة املذكـ ــع اجلامعـ ــراكة مـ الشـ
عمـــاد  م.  د.  وقـــام   ،)Minor On-Line FLE( االنترنـــت  عبـــر  الفرنســـية  اللغـــة  الفرعـــي يف 
الهودلـــي/ مســـاعد الرئيـــس لشـــؤون العالقـــات الدوليـــة بتحكيـــم 6 مقـــررات الكترونيـــة مـــن أصـــل 
12 ومبتابعـــة إعـــداد مقـــررات التخصـــص الفرعـــي يف اللغـــة الفرنســـية والـــذي قامـــت اجلامعـــة 
بتطويـــره بالتعـــاون مـــع قســـم اللغـــة الفرنســـية يف كليـــة اآلداب )بالتعاقـــد مـــع مطـــورات محتـــوى 
تعليمـــي يف جامعتـــي بيرزيـــت والنجـــاح( ومركـــز التعليـــم املفتـــوح يف اجلامعـــة وخبـــراء تربويـــن مـــن 

جامعـــة تولـــوز جـــون جـــوراس الفرنســـية.

• ــكا 	 ــة يف أمريـ ــع آيركـــس الدوليـ ــبيك مـ ــة IREX: التشـ ــة آيركـــس الدوليـ ــع مؤسسـ ــاون مـ التعـ
 Palestinian University]( بشـــأن مشـــاركة  اجلامعـــة يف مشـــاريع متعـــددة كان آخرهـــا

 )Research Hub

• إبـــرام اتفاقيـــة تعـــاون علمـــي وبحثـــي مشـــترك مـــع جامعـــة فريـــق قلعـــة التركيـــة بتاريـــخ 	
.12/12/2016

• إبـــرام اتفاقيـــة تعـــاون علمـــي وبحثـــي مشـــترك مـــع جامعـــة خايـــن يف إســـبانيا بتاريـــخ 	
.23/01/2017

• ـــاط يف 	 ـــة محمـــد اخلامـــس بالرب ـــاون العلمـــي واألكادميـــي مـــع جامع ـــة إطـــار للتع ـــرام اتفاقي إب
ـــخ 25/4/2017. ـــة بتاري ـــة املغربي اململك

• إبـــرام اتفاقيـــة تعـــاون علمـــي وبحثـــي مشـــترك مـــع جامعـــة أهـــي إيفـــران التركيـــة بتاريـــخ 	
.29/4/2017

• إبـــرام اتفاقيـــة تعـــاون علمـــي وبحثـــي مشـــترك مـــع جامعـــة شـــرق البحـــر املتوســـط يف جمهوريـــة 	
شـــمال قبـــرص التركيـــة بتاريـــخ 20/06/2017
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• مذكـــرة تفاهـــم بـــن النيابـــة العامـــة دولـــة فلســـطن وجامعـــة القـــدس املفتوحـــة بتاريـــخ 	
23/8/2017

• مذكرة تفاهم وتعاون مع وكالة االنباء واملعلومات )وفا( يوم الثالثاء 15/8/2017	

• ـــع الســـيد 	 ـــاد مســـاق أكادميـــي حـــول مكافحـــة الفســـاد م ـــاون مشـــترك بشـــأن اعتم ـــة تع اتفاقي
رفيـــق شـــاكر النتشـــة بتاريـــخ 17/7/2017
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• اتفاقيـــة تعـــاون مشـــترك مـــع شـــركة بامليديـــا للخدمـــات االعالميـــة مـــع الســـيد هشـــام زيـــد 	
ــخ 11/6/2017 ــركة بتاريـ ــام للشـ ــر العـ املديـ

• اتفاقيـــة اعتمـــاد اختبـــار التنـــال العربـــي د. عبـــد الـــرؤوف مصطفـــى األمـــن العـــام ملؤسســـة 	
ــي 22/5/2017 ــال العربـ التنـ

• اتفاقيـــة جامعـــة محمـــد اخلامس/الربـــاط باململكـــة املغربيـــة وجامعـــة القـــدس املفتوحـــة 	
25/4/2017 فلســـطن 

• اتفاقيـــة تعـــاون مـــع اللجنـــة الوطنيـــة الفلســـطينية للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم ميثلهـــا األمـــن 	
ــوداني 28/3/2017 ــراد السـ ــة د.مـ ــة الوطنيـ ــام للجنـ العـ
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• اتفاقيـــة تعـــاون مـــع دائـــرة شـــؤون الالجئـــن يف منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية مـــع د.زكريـــا 	
ــن رام اهلل 28/3/2017 ــؤون الالجئـ ــرة شـ ــس دائـ ــا رئيـ اآلغـ

• اتفاقيـــة تعـــاون مـــع جمعيـــة التنميـــة الزراعيـــة )االغاثـــة الزراعيـــة( الســـيد خليـــل شـــيحة 	
20/2/2017
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• اتفاقيـــة تعـــاون مـــع بنـــك االســـتثمار الفلســـطيني أ. عيســـى قســـيس وجامعـــة القـــدس املفتوحـــة 	
13/2/2017

• ـــة وتأهيـــل املدمنـــن ميثلهـــا الســـيد ماجـــد 	 ـــة الصديـــق الطيـــب لرعاي ـــة تعـــاون مـــع جمعي اتفاقي
ـــة 30/1/2017 ـــر عـــام اجلمعي ـــوش مدي عل
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أبرز الفعاليات
)Major Events(
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)Major Events(  أبرز الفعاليات يف صور
أهم نشاطات اجلامعة

مؤمترات اجلامعة

• مؤمتر )إعداد املعلم: الواقع واملأمول( بتاريخ 5/10/2016م.	

• ملتقى اإلبداع الطالبي الثاني بتاريخ 20/12/2016م.	
• ملتقى اإلبداع األدبي األول لطلبة ماجستير اللغة العربية وآدابها بتاريخ 17/1/2017م. 	
• ورشة عمل بعنوان »التقييم الذاتي املؤسسي« بتاريخ 27/2/2017 م.	
• املؤمتر الدولي األول بعنوان »التعلّم الذكي ودوره يف خدمة املجتمع« بتاريخ 20/3/2017م.	

• مؤمتر )دور املغاربين يف الثورة الفلسطينية( فلسطن – تونس- 10/5/2017م.	
• مؤمتـــر بعنـــوان »احلركـــة التعاونيـــة يف فلســـطن.. الواقـــع وآفـــاق التطويـــر«  بالتعـــاون مـــع 	

وزارة الزراعـــة بتاريـــخ 26/7/2017م.
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أبرز ندوات وورش عمل اجلامعة: 

• ورشـــة عمـــل بعنـــوان »خطواتـــك األولـــى نحـــو جنـــاح مشـــروعك« بالتعـــاون مـــع )وافـــا( 	
األندنوســـية األوليـــة، بحضـــور عميـــد كليـــة الزراعـــة، ومديـــر دائـــرة اإلعـــالم يف اجلامعـــة، 

وممثـــل برنامـــج األمم املتحـــدة اإلمنائـــي، بتاريـــخ 28/11/2016م.
• ورشـــة عمـــل عـــن اخلدمـــة االجتماعيـــة واحلمايـــة، بحضـــور عميـــد كليـــة اخلدمـــة االجتماعيـــة، 	

ـــب األحمـــر الدمناركـــي،  ـــة عـــن الصلي ـــل، وممثل ـــة يف اخللي ـــة الطبي ـــر اإلغاث ومســـاعده، ومدي
ومديـــر احلركـــة العامليـــة للدفـــاع عـــن األطفـــال يف اخلليـــل، بتاريـــخ 3/4/2017م.

• ندوة عن الشاعر راشد حسن، بتاريخ 27/11/2016م.	

• ندوة حول التحديات التي تواجه االقتصاد الفلسطيني، بتاريخ 8/4/2017م.	

• ورشة عمل عن دورة عن الشباب يف املشاركة يف صنع القرار، بتاريخ 18/2/2017م.	
• ورشة عمل حول العنف ضد املرأة، بتاريخ 7/12/2016م.	
• ورشة عمل حول عزوف الشباب عن العمل التطوعي، بتاريخ 6/3/2016م.	
• نـــدوة بعنـــوان »زواج شـــباب عـــرب 48 مـــن حامـــالت الهويـــة الفلســـطينية واآلثـــار املترتبـــة 	

عليـــه«، بتاريـــخ 4/4/2017م.
• نـــدوة سياســـية حـــول النكبـــة بعنـــوان »الروايـــة التاريخيـــة للنكبـــة.. إجنـــازات وحتديـــات »، 	

بتاريـــخ 24/5/2017م.
• ندوة بعنوان »مشاكل متويل مشروعات الصناعة املنزلية« بتاريخ 14/3/2017م.	
• ورشة عمل بعنوان »املخدرات طريقك إلى الهالك« 20/9/2016م.	
• نـــدوة بعنـــوان »واقـــع األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة الســـمعية ودمجهـــم يف املجتمـــع«، بتاريـــخ 	

12/4/2017م.
• ورشـــة عمـــل بعنـــوان العنـــف ضـــد املـــرأة مبناســـبة األســـبوع العاملـــي ملناهضـــة العنـــف ضـــد 	

املـــرأة بالشـــراكة مـــع )آيركـــس(، بتاريـــخ 2016-12-14م. 
• نـــدوة بعنـــوان »ريـــادة األعمـــال اإلبـــداع واملســـتقبل« للمحاضـــر احمـــد خنفـــر الرئيـــس 	

بتاريـــخ 8/10/2017م. البشـــرية،  املـــوارد  لتنميـــة  املاليـــزي  اإلبـــداع  التنفيـــذي ملركـــز 
• نـــدوة حـــول »آليـــة عمـــل الضابطـــة اجلمركيـــة وإجنازاتهـــا«، بالتعـــاون مـــع الضابطـــة اجلمركيـــة، 	

بتاريخ 27-2-2017
• توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم تخـــدم املشـــاريع واألفـــكار االبداعيـــة اخلاصـــة بطلبـــة اجلامعـــة مـــع 	

ــخ 31/8/2016م. ــي(، بتاريـ ــطينية )بكتـ ــة الفلسـ احلاضنـ
• تنظيـــم ورشـــة عمـــل بعنـــوان »املشـــاريع الصغيـــرة الناجحـــة ودور املؤسســـات املعنيـــة يف 	
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تطويرهـــا ودعمهـــا« مـــع جمعيـــة منتـــدى التواصـــل، وذلـــك بهـــدف التعـــرف علـــى كيفيـــة 
املشـــروعات الصغيـــر وطـــرق دعمهـــا وتطويرهـــا، بتاريـــخ 30/10/2016م.

• ـــي 	 ـــم محمـــود والروائ ـــد الرحي ـــاء ذكـــرى األديبـــن الشـــهيدين الشـــاعر عب ـــة يف إحي ـــدوة أدبي ن
ـــخ 30/7/2017م. ـــاب الفلســـطيني، بتاري ـــاون مـــع احتـــاد الكت ـــي، عقـــدت بالتع غســـان كنفان

• عقـــد دعـــوة ورشـــات عمـــل يف عـــدد مـــن مـــدارس الضفـــة وقطـــاع غـــزة بهـــدف تقـــدمي الدعـــم 	
النفســـي للطلبـــة والترويـــج للجامعـــة.
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البيئة الخضراء النظيفة
 Towards Green And Clean(

)Environment
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 )Towards Green and Clean Environment( البيئـــــة اخلضـــراء النظيفــة
§ شـــارك د. ماجـــد مـــن قســـم اللغـــة اإلجنليزيـــة وآدابهـــا يف نشـــاطات بيئيـــة يف محافظـــة 	

ـــة، كمـــا شـــارك  ـــة واملجتمـــع يف املدين ـــة بالبيئ ـــة العناي ـــه يف جمعي ـــه، مـــن خـــالل عضويت قلقيلي
ــا بالنشـــاطات املتعلقـــة بتحســـن البيئـــة التـــي  طلبـــة الكليـــة وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس فيهـ
ــة، وتنظيـــف  ــق العامـ ــل غـــرس األشـــجار يف احلدائـ ــة، مثـ ــة املختلفـ ــروع اجلامعـ متـــت يف فـ

األماكـــن العامـــة كاملقابـــر والشـــوارع والســـاحات.

ـــة وحتســـينها  ـــق بالبيئ ـــى تشـــجيع البحـــث العلمـــي املتعل ـــة عل ـــوم التطبيق ـــا والعل ـــة التكنولوجي تعمـــل كلي
عـــن طريـــق األبحـــاث ومشـــاريع التخـــرج، فقـــد مت اختيـــار كليـــة التكنولوجيـــا والعلـــوم التطبيقيـــة يف 

اجلامعـــة مـــن قبـــل وزارة التعليـــم العالـــي عضـــواً يف األنشـــطة املتعلقـــة يف حتســـن البيئـــة.

ــر حتســـن  ــل وعناصـ ــة بعوامـ ــة املتعلقـ ــة الزراعـ ــة كليـ ــرج لطلبـ ــاريع التخـ ــن مشـ ــد مـ ــر العديـ مت تغييـ
البيئـــة ومنهـــا:

الزراعة بدون تربة )الزراعة املائية(.1- 

الزراعة بدون تربة )الزراعة الهوائية(.2- 

اختراع منتج طبيعي يعمل على رفع كفاءة الري لألشجار املثمرة البيتية )60%(.3- 

§ 	 .PIP يف النقاش الفني اخلاص مبشروع القرية الذكية ومجمع التقنيات الفلسطيني

• شــاركت عمــادة كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة يف ورشــتي عمــل تدريبيتــن مــع مؤسســة 	
املواصفــات واملقاييــس، بعنــوان »البصمــة املائيــة«، وقــد عقــدت هــذه الورشــة يف فنــدق )اجلرانــد 
بــارك( يف مدينــة رام اهلل، وركــزت علــى التوعيــة البيئيــة فيمــا يتعلــق بـ«البصمــة املائيــة« وتطبيــق 
مواصفــة )اآليــزو 14046(، والتوعيــة بــإدارة امليــاه وجوانــب االســتدامة املتعلقــة بهــا، وعــرض 
مواصفــة البصمــة املائيــة )آيــزو 14046( واألدوات املســتخدمة لتطبيــق هــذه املواصفــة والفوائــد 
الناجتــة عــن تطبيقهــا. ومت التأكيــد يف الورشــة علــى أن العالــم اليــوم أصبــح يهتــم بــإدارة مصــادر 
امليــاه وإدارة اســتخدامها ومعاجلتهــا وتتبــع امليــاه وحجــم االســتهالك، وخاصــة بعــد املشــكلة التــي 
تعانــي منهــا دول العالــم بشــكل عــام وفلســطن بشــكل خــاص، ومت التأكيــد علــى ضــرورة وضــع 
آليــات وطــرق لتقييــم وضــع امليــاه وكيفيــة اســتهالكها. وتأكيــد ضــرورة حتقيــق التوعيــة الكافيــة 
خللــق نــوع مــن التــوازن مــع العالــم ولنكــون جــزءاً مــن املنظومــة العامليــة، ونواكــب التطــور العلمــي، 

وكيفيــة احتســاب امليــاه وإدارتهــا بأفضــل الوســائل والطــرق لالســتفادة منهــا.

   شــاركت الكليــة بورشــة عمــل حــول املســابقة العربيــة للتغليــف، التــي نظمهــا برنامــج حتديــث 	•
ــة األمم املتحــدة  ــي ومنظم ــع وزارة االقتصــاد الوطن ــاون م ــر الصناعــة يف فلســطن، بالتع وتطوي

للتنميــة الصناعيــة ومركــز التعبئــة والتغليــف اللبنانــي.
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املسؤولية املجتمعية )مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف نشاطات مجتمعية(.

مشـــاركة أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف النـــدوات املتعلقـــة بقضايـــا ومشـــاكل القطـــاع الزراعـــي واملزارعـــن 
يف فلســـطن، بالتعـــاون مـــع املؤسســـات واملنظمـــات الرســـمية )وزارة الزراعـــة( واألهليـــة )اإلغاثـــة 

الزراعيـــة(، للمســـاهمة يف حـــل تلـــك املشـــاكل واملعوقـــات ذات العالقـــة.

أوال: تنظيم ورش عمل وندوات وفعاليات علمية ومهنية:

ــع  ــاون مـ ــس، وبالتعـ ــة التدريـ ــاء هيئـ ــالل اعضـ ــن خـ ــرية مـ ــة واألسـ ــة االجتماعيـ ــة التنميـ ــت كليـ نظمـ
مؤسســـات الرعايـــة االجتماعيـــة يف احملافظـــات الفلســـطينية، عـــدداً مـــن ورش العمـــل والنـــدوات 

العلميـــة واملهنيـــة املتخصصـــة، واجلـــدول رقـــم )5( يوضـــح هـــذه النـــدوات والفعاليـــات:

جدول رقم )5(

اسم عضو الرقم
هيئة 

التدريس
الفئة الهدفمكان انعقادهعنوان النشاط

تاريخ النشاطاملستهدفة

د. إياد 1
عماوي

تكرمي املؤسسات 
تكرمي املؤسسات فرع طولكرمالتدريبية

التدريبية
املؤسسات 
27/2/2017التدريبية

2
عاطف 
عوض

الوصمة 
االجتماعية 
لألمراض 
النفسية

فرع طوباس
تقبل املريض 

النفسي يف أسرته 
واملجتمع

29/11/2016طلبة الكلية

3
عاطف 
عوض

اليوم العاملي 
لذوي اإلعاقة

مركز الشهيد 
6/12/2016ذوي اإلعاقةنشاط ترفيهيصالح خلف

4
عاطف 
مناهضة العنف فرع طوباسالعنف ضد املرأةعوض

7/12/2016طلبة اجلامعةضد املرأة

5

عاطف 
عوض

الضغوط التي 
تواجه أسر 

األطفال ذوي 
اإلعاقة وكيفية 
التعامل معها + 
نشاط ترفيهي

الهالل األحمر
التعريف بالضغوط 
التي تواجه أسر 
األطفال املعوقن

أسر األطفال 
3/4/2017ذوي اإلعاقة

عاطف 6
عوض

االمراض النفسية 
وتأثيرها على 
املرضى وأسرهم

فرع طوباس
توضيح دور 

اخلدمة 
االجتماعية الطبية

4/4/2017طلبة الكلية
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7

عاطف 
عوض

املشكالت 
االجتماعية 
الناجمة عن 
استخدام 

مواقع التواصل 
اإللكترونية

وقاية من االبتزاز فرع طوباس
11/4/2017طلبة اجلامعةاإللكتروني

محمد 8
أبوعلبة

تنفيذ ورشة 
حول اجلرائم 

اإللكترونية
حماية من اجلرائم اجلامعة

13/12/2016طلبة اجلامعةاإللكترونية

محمد 9
أبوعلبة

التوجيهي خطوة 
نحو حتقيق 

الطموح

املدرسة 
الشرعية

طلبة الثانوية تنظيم الدراسة
03/04/2017العامة

محمد 10
أبوعلبة

زواج شباب عرب 
48 من بنات 
الضفة الغربية

دار احملافظة
مناقشة مشكالت 

04/04/2017املجتمع احملليالزواج

محمد 11
أبوعلبة

واقع األشخاص 
العمل على تقبل اجلامعةذوي اإلعاقة

12/04/2017املجتمع احملليهذه الفئة

محمد 12
أبوعلبة

دور املؤسسات يف 
مقاطعة البضائع 

اإلسرائيلية
اجلامعة

مقاطعة البضائع 
اإلسرائيلية

الطلبة 
واملجتمع 

احمللي
15/04/2017

محمد 13
أبوعلبة

إبداعات ومواهب 
احلرم اجلامعياألسرى

إكساب الطلبة 
مهارات الضغط 

واملناصرة

طلبة اجلامعة 
واملجتمع 

احمللي
22/04/2017

محمد 14
أبوعلبة

ندوة إذاعية عن 
مواقع التواصل 

االجتماعي
إذاعة الهدى

زيادة وعي األفراد 
بوسائل التواصل 

االجتماعي
17/01/2017املجتمع احمللي

مراد 15
اجلندي

تعزيز تبني بنود 
اتفاقية مناهضة 

مناهضة التعذيباخلليلالتعذيب
مؤسسات 
اخلدمة 

االجتماعية
2017

16
د.عاطف 
العسولى

طرق التفكير 
االيجابى وعالقته 
بالنفس املطمئنة

مدرسة 
الزهراء 

ومدرسة أمير 
املنسى

ترويج للجامعة 
ومشاركة مجتمعية

طالبات 
وطالب 
املدارس

أكتوبر 2016

17
أ.عمرو 
دراغمة

مواقع التواصل 
االجتماعي 
وأثرها  على 
األمن األسري.

مناهضة العنف طوباس
ضد املرأة

املرأة 
واملؤسسات 
30/11/2016االجتماعية

أ.عمرو 18
دراغمة

الوصمة 
االجتماعية 

واملرض النفسي

طلبة اجلامعةالتعريف بالوصمةفرع طوباس
28/11/2016
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أ.عمرو 19
12/10/2016أسر األطفالالتوعية باإلعاقةالهالل األحمراإلعاقة واألسرةدراغمة

20
أ.عمرو 
دراغمة

قضايا العنف 
ضد

املرأة

مؤسسات التعريف بالعنففرع طوباس
7/12/2016وطلبة

21

أ.عمرو 
دراغمة

املشكالت 
االجتماعية 
الناجمة عن 
استخدام 

مواقع  التواصل 
االجتماعي

نشر الوعيفرع طوباس

طلبة اجلامعة
18/4/2017

22
أ.عمرو 
دراغمة

الضغوط النفسية 
واالجتماعية 

التي تواجة أسر 
املعاقن

تعريف بالضغوط الهالل األحمر
النفسية

أسر املعاقن

وطلبة 
اجلامعة

7/4/2017

23
أ.عمرو 
دراغمة

ضعف اخلدمات 
املقدمة لذوي 
االحتياجات 

اخلاصة

مؤسسات خدمات املعوقنبلدية طوباس
املجتمع احمللي 
2/2/2017وأسر املعوقن

24
أ.عمرو 
دراغمة

مواقع التواصل 
االجتماعي 
وأثرها  على 
األمن األسري

محافظة 
طوباس

توعية األسر 
بالعنف األسري

املرأة 
واملؤسسات 
30/11/2016االجتماعية

أ.عمرو 25
دراغمة

الوصمة 
االجتماعية 

واملرض النفسي

طلبة اجلامعةتعريف بالوصمةفرع طوباس
28/11/2016

26
أ.عمرو 
دراغمة

قضايا العنف 
ضد

املرأة

طلبة اجلامعةالتعريف بالعنففرع طوباس
7/12/2016

27
سوسن 
مبارك

الوضع الضاغط 
لعمالة الشباب 
الفلسطيني يف 

القدس

فندق الشبرد 
28/11/2016مؤسساتعمالة الشبابيف بيت حلم

مراد 28
اجلندي

اخلدمة 
االجتماعية 

واحلماية
فرع اخلليل

التعريف 
بدور اخلدمة 

االجتماعية

طلبة 
2/4/2017ومؤسسات
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 .)Social Responsibility( املسؤولية املجتمعية
تشـــارك كليـــة التكنولوجيـــا والعلـــوم التطبيقيـــة يف كل عـــام املجتمـــع احمللـــي بأنشـــطة ومناســـبات 
ــاركات  ــار كانـــت املشـ ــذا اإلطـ ــع، ويف هـ ــات املجتمـ ــع فئـ ــة بجميـ ــق العالقـ ــل علـــى توثيـ ــة وتعمـ مختلفـ

ــة: التاليـ
ـــى مســـتوى . 1 ـــة املتنافســـة عل ـــم املشـــاريع الطالبي ـــة شـــرف احلضـــور واملشـــاركة حتكي كان للكلي

مـــدارس فلســـطن يف »معـــرض فلســـطن للعلـــوم والتكنولوجيـــا 2017« الـــذي نظمتـــه وزارة 
التربيـــة والتعليـــم العالـــي يـــوم األحـــد 26/2017م يف جمعيـــة الهـــالل األحمـــر الفلســـطيني 
ـــم مـــن جامعـــة القـــدس املفتوحـــة كل مـــن )د. محمـــد  ـــرة، وقـــد شـــارك يف التحكي – فـــرع البي
ذويـــب/ عضـــو هيئـــة تدريـــس –بيـــت حلـــم، ود. وليـــد الســـلعوس/ عضـــو هيئـــة تدريس-فـــرع 
ـــات واالتصـــاالت(. ـــا املعلوم ـــس وحـــدة أبحـــاث تكنولوجي ـــرك/ رئي ـــرة، ود. بســـام ت رام اهلل والبي

ــة، . 2 ــان العلميـ ــة التدريـــس يف اللجـ ــاء هيئـ ــة وأعضـ ــاء مجلـــس الكليـ ــارك عـــدد مـــن أعضـ شـ
وكذلـــك يف حتكيـــم مشـــاريع التخـــرج يف مؤمتـــر »البحـــث واالبتـــكار الثانـــي يف الهندســـة 
وتكنولوجيـــا املعلومـــات 2017« /جامعـــة فلســـطن التقنية/خضـــوري، واملشـــاركون هـــم: )د.م. 
يوســـف أبـــو زر/عميـــد الكليـــة، ود.م. ســـامر جالـــودي/ر.ق تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت، 
ود.م.يوســـف صباح/مديـــر دائـــرة اجلـــودة، ود.بســـام تـــرك/ رئيـــس وحـــدة أبحـــاث تكنولوجيـــا 
ـــو عمـــر/  ـــي، ود.محمـــد أب ـــب امليدان ـــد عوض/منســـق التدري املعلومـــات واالتصـــاالت، ود. ولي

ـــس –فـــرع طولكـــرم(. ـــة تدري عضـــو هيئ

أســـهم أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف كليـــة العلـــوم التربويـــة يف كثيـــر مـــن األنشـــطة والفعاليـــات املجتمعيـــة 
ـــن املشـــاركة يف ورشـــات عمـــل  ـــا ب ـــي 2016/2017، وتنوعـــت مشـــاركاتهم م ـــام اجلامعـــي احلال يف الع
ونـــدوات ولقـــاءات مـــع مؤسســـات املجتمـــع احمللـــي، ومشـــاركاتهم يف عضويـــة اللجـــان واملشـــاريع 
واملؤسســـات اخليريـــة واملســـاهمة يف أحـــداث مجتمعيـــة، ونشـــر املقـــاالت املتخصصـــة يف مجـــاالت 
ـــى  ـــع الفلســـطيني، كل حســـب اختصاصـــه، ومـــن هـــذه املشـــاركات عل ـــة بشـــؤون املجتم ـــا متصل وقضاي

ســـبيل املثـــال ال احلصـــر:   

§ ـــس، 	 ـــاء األمـــور عـــن مـــدارس شـــرق نابل ـــس أولي ـــكات يف عنقـــود مجل ـــة د. فخـــري دوي  عضوي
ـــة. ـــة الثقافي ـــة عســـكر التنموي ـــة جلمعي ـــة إداري وعضـــو هيئ

§ ـــي، يف 	 ـــون فلســـطن الدول ـــو خلـــف يف اإلدارة واإلشـــراف واملتابعـــة ملاراث ـــادر أب مســـاهمة د. ن
ســـاحة كنيســـة املهـــد- بيـــت حلـــم.

§ ـــع« 	 ـــة »ينابي ـــة( يف مجل ـــوط الشـــبكة العنكبوتي ـــن خي ـــوان )ب ـــة بعن ـــع مقال نشـــر أ. أميمـــة قراق
ـــة للقـــدس املفتوحـــة. التابع

§ عضوية أ. د. محمد مساملة يف هيئة التحرير ملجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث.	

§ عضويـــة أ.د. يوســـف ذيـــاب وأ.د. تيســـير أبـــو ســـاكور وأ. د. معـــزوز عالونـــة وأ.د. حمـــدي 	
ـــل يف  ـــركات ود. مجـــدي زام ـــاد ب ـــاد وأ.د. زي ـــان وأ.د. شـــريف حم ـــادل ري ـــو جـــراد وأ.د. ع أب
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هيئـــة حتريـــر مجلـــة جامعـــة القـــدس املفتوحـــة لألبحـــاث والدراســـات التربويـــة والنفســـية.

§ محاضـــرة لألســـتاذ عصـــام بـــدران عـــن أهميـــة النظافـــة واحتـــرام النظـــام يف الشـــريعة 	
اإلســـالمية يف مدرســـة ســـعد صايـــل األساســـية.

• ـــة بالعمـــل 	 ـــادة فـــرص خريجـــي تخصـــص اإلدارة الصحي ـــل وزارة الصحـــة لزي مت التنســـيق مـــع وكي
ـــوزارة،  ـــل ال ـــور أســـعد رمـــالوي وكي ـــع الدكت ـــاع  م ـــد اجتم ـــد مت عق يف منشـــآت وزارة الصحـــة، وق
حضـــره عميـــد كليـــة العلـــوم اإلداريـــة، وعميـــد شـــؤون الطلبـــة، ورئيـــس قســـم اإلدارة الصحيـــة، وقـــد 
كان اجتماعـــاً مثمـــراً إلـــى حـــد كبيـــر، ووعـــد الدكتـــور رمـــالوي بوضـــع تخصـــص اإلدارة الصحيـــة 
ضمـــن اهتمـــام الـــوزارة بالتوظيـــف لألقســـام اإلداريـــة. ويجـــري العمـــل حاليـــاً مـــع ديـــوان اخلدمـــة 

املدنيـــة يف هـــذا الصـــدد.

• قـــدم د. أمجـــد القاضـــي مـــن فـــرع ســـلفيت محاضـــرة بعنـــوان »األبعـــاد االقتصاديـــة للتخصصـــات 	
األكادمييـــة يف اجلامعـــات الفلســـطينية وفـــرص العمـــل املتوفـــرة يف الســـوق« يف نـــدوة نظمهـــا فـــرع 
ســـلفيت حـــول التخصصـــات األكادمييـــة وعالقتهـــا بســـوق العمـــل. وشـــارك بصفتـــه عضـــواً يف 
منظمـــة »تطـــوع« للتنميـــة االجتماعيـــة يف العديـــد مـــن النشـــاطات املجتمعيـــة. وقـــدم محاضـــرة 
لطـــالب التوجيهـــي حـــول اختيـــار تخصـــص الدراســـة اجلامعيـــة يف لقـــاء عقـــد ببلـــدة ديـــر اســـتيا، 
وكان بعنـــوان »كيفيـــة اختيـــار التخصـــص املناســـب بعـــد التوجيهـــي مبـــا يتناســـب مـــع احتياجـــات 

الســـوق الفلســـطينية«.

• قـــدم أ. هانـــي عـــودة مـــن فـــرع شـــمال غـــزة محاضـــرة بعنـــوان »احلقـــوق السياســـية للمـــرأة 	
الفلســـطينية » يف نـــدوة عقـــدت يف الفـــرع. وقـــدم بحًثـــا بعنـــوان »متكـــن األشـــخاص ذوي 
االحتياجـــات اخلاصـــة« يف شـــمال غـــزة ، ضمـــن مؤمتـــر عقـــد هنـــاك، وأدار إحـــدى اجللســـات.

• شـــارك د.عطيـــة مصلـــح مـــن فـــرع قلقيليـــة كعضـــو جلنـــة حتضيريـــة يف مؤمتـــر جامعـــة النجـــاح 	
واللجنـــة املجتمعيـــة لتشـــجيع القـــراءة. وشـــارك يف عـــدة نشـــاطات مـــن خـــالل عضويتـــه يف مجلـــس 
احملافظـــة للتشـــغيل. وشـــارك  يف مؤمتـــر بعنـــوان »مؤشـــرات القـــوى العاملـــة يف قلقيليـــة« الـــذي 
عقدتـــه غرفـــة جتـــارة قلقيليـــة بالتعـــاون مـــع احملافظـــة واجلهـــاز املركـــز لإلحصـــاء، بورقـــة بحثيـــة 
 Bridging « ـــوان ـــوان »اإلســـهام بـــدور محـــوري يف النقـــاش وإدارة النـــدوة«. وعمـــل دراســـة بعن بعن
the Gap between Education and Labor Market »وذلـــك بالتعـــاون مـــع جامعـــات فلســـطينية 

وعربيـــة وأوروبيـــة عـــدة.

• ـــه يف املجلـــس 	 شـــارك د. صـــالح صبـــري مـــن فـــرع قلقيليـــة يف عـــدة نشـــاطات مـــن خـــالل عضويت
ـــة  ـــه طـــالب الثانوي ـــاءات حـــول توجي ـــة. وشـــارك يف عـــدة لق ـــة قلقيلي ـــة يف بلدي االقتصـــادي للتنمي
العامـــة، وذلـــك بالقـــاء محاضـــرات. وشـــارك بعـــدة أنشـــطة مجتمعيـــة مـــن خـــالل عضويتـــه يف 

جمعيـــة »تراحمـــوا« اخليريـــة.

• شـــارك د. محمـــود ملحـــم مـــن فـــرع قلقيليـــة كعضـــو يف جلنـــة اخلطـــة التنمويـــة اإلســـتراتيجية 	
املكانيـــة حملافظـــة قلقيليـــة يف عـــدة نشـــاطات مجتمعيـــة. وشـــارك عضـــواً يف جلنـــة القطـــاع 
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الســـياحي للخطـــة التنمويـــة اإلســـتراتيجية املكانيـــة حملافظـــة قلقيليـــة يف عـــدة اجتماعـــات 
ونشـــاطات مجتمعيـــة. وشـــارك بصفتـــه عضـــواً يف جلنـــة قطـــاع التعليـــم للخطـــة التنمويـــة 
ــارك  ــة. وشـ ــاطات مجتمعيـ ــات ونشـ ــدة اجتماعـ ــة يف عـ ــة قلقيليـ ــة حملافظـ ــتراتيجية املكانيـ اإلسـ
عضـــواً يف جلنـــة التنميـــة االقتصاديـــة ببلديـــة قلقيليـــة يف عـــدة اجتماعـــات ونشـــاطات مجتمعيـــة. 
وشـــارك عضـــواً يف اللجنـــة الفنيـــة ملجلـــس التشـــغيل احمللـــي يف محافظـــة قلقيليـــة يف عـــدة 
ـــة متنوعـــة مـــن خـــالل تطوعـــه  ـــة. ويشـــارك يف نشـــاطات مجتمعي اجتماعـــات ونشـــاطات مجتمعي

ــة.  ــادي يف بلديـــة قلقيليـ كمستشـــار اقتصـ

• شـــارك د. نبيـــل شـــعث )مـــن فـــرع غـــزة( يف دورة تدريبيـــة عقـــدت بالتعـــاون مـــع جامعـــة )هرفـــرد( 	
.Humanitarian Response To Conflict And Disaster :بطريقـــة )الفيديـــو كونفرنـــس( بعنـــوان

• ـــوان »إدارة وتنســـيق املشـــاريع«، 	 ـــإدارة ورشـــة عمـــل بعن شـــاركت أ. ســـلوى ثابـــت )مـــن فـــرع غـــزة( ب
ـــوان »إعـــداد املدربـــن« عقدتهـــا  ـــإدارة دورة بعن ـــاة واألمـــل بغـــزة. وشـــاركت ب ـــة احلي عقدتهـــا جمعي
جمعيـــة »بيتنـــا« بغـــزة. وأدارت جلســـة يف مؤمتـــر »األزمـــة االقتصاديـــة يف غـــزة وســـبل مواجهتهـــا« 
ــة  ــر الهيئـ ــن سـ ــب أمـ ــغل منصـ ــا تشـ ــزة، كمـ ــرع غـ ــة بفـ ــدس املفتوحـ ــة القـ ــه جامعـ ــذي نظمتـ الـ

الفلســـطينية للتنميـــة وحمايـــة البيئـــة.

• شـــارك د. شـــبلي الســـويطي )مـــن فـــرع رام اهلل والبيـــرة( بصفتـــه نائبـــاً لرئيـــس جمعيـــة أهالـــي 	
دورا اخليريـــة مبحافظـــة القـــدس يف نشـــاطات مجتمعيـــة. 

• ـــن الفلســـطينين، 	 ـــة االقتصادي ـــة جمعي ـــرة( عضوي تشـــغل أ. نســـرين حمـــدان )فـــرع رام اهلل والبي
وكذلـــك عضويـــة املنظمـــة العربيـــة للتعليـــم عـــن بعـــد، كمـــا حضـــرت ورشـــة عمـــل حـــول »تعزيـــز 
ـــة، وورشـــة عمـــل  ـــا الكلي ـــي عقدته ـــة واألســـاتذة« مـــن خـــالل البحـــث اإلجرائ ـــة للطلب ـــة املهني الهوي

ـــي. ـــم احملل ـــع وزارة احلك ـــاون م ـــدت بالتع ـــي عق ـــة الت ـــة احمللي ـــة االقتصادي حـــول التنمي

• شـــارك د. محمـــود ملحـــم )مـــن فـــرع قلقيليـــة( بصفـــة عضـــو يف جلنـــة اخلطـــة التنمويـــة 	
اإلســـتراتيجية املكانيـــة حملافظـــة قلقيليـــة يف عـــدة نشـــاطات مجتمعيـــة. وعضـــواً يف جلنـــة قطـــاع 
احلكـــم احمللـــي للخطـــة التنمويـــة اإلســـتراتيجية املكانيـــة حملافظـــة قلقيليـــة يف عـــدة اجتماعـــات 
ونشـــاطات مجتمعيـــة. وعضـــواً يف جلنـــة القطـــاع الســـياحي للخطـــة التنمويـــة اإلســـتراتيجية 
ـــة  ـــة. وشـــارك كعضـــو يف جلن ـــة يف عـــدة اجتماعـــات ونشـــاطات مجتمعي ـــة حملافظـــة قلقيلي املكاني
قطـــاع التعليـــم للخطـــة التنمويـــة اإلســـتراتيجية املكانيـــة حملافظـــة قلقيليـــة  يف عـــدة اجتماعـــات 
ونشـــاطات مجتمعيـــة. وعضـــواً يف جلنـــة التنميـــة االقتصاديـــة يف بلديـــة قلقيليـــة يف عـــدة 
اجتماعـــات و نشـــاطات مجتمعيـــة. وشـــارك كعضـــو يف اللجنـــة الفنيـــة ملجلـــس التشـــغيل احمللـــي يف 
ـــة  ـــة. ويشـــارك يف نشـــاطات مجتمعي ـــة يف عـــدة اجتماعـــات و نشـــاطات مجتمعي محافظـــة قلقيلي

متنوعـــة مـــن خـــالل تطوعـــه كمستشـــار اقتصـــادي يف بلديـــة قلقيليـــة.

• ـــرد( 	 ـــة )هرف ـــع جامع ـــاون م ـــدت بالتع ـــة عق ـــرع غـــزة يف دورة تدريبي ـــن ف ـــل شـــعث م شـــارك د. نبي
.Humanitarian Response To Conflict And Disaster :ــوان ــس( بعنـ ــو كونفرنـ ــة )الفيديـ بطريقـ
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• ــاريع  	 ــإدارة ورشـــة عمـــل بعنـــوان »إدارة وتنســـيق املشـ شـــاركت أ. ســـلوى ثابـــت مـــن فـــرع غـــزة بـ
ــاة واألمـــل بغـــزة«.  ــا جمعيـــة احليـ عقدتهـ

• شاركت أ.سلوى ثابت بادارة دورة بعنوان :اعداد املدربن عقدتها جمعية بيتنا بغزة.	

• ـــذي 	 ـــا« ال ـــة يف غـــزة وســـبل مواجهته ـــة االقتصادي ـــت جلســـة يف مؤمتـــر »األزم أدارت أ. ســـلوى ثاب
ـــة القـــدس املفتوحـــة بفـــرع غـــزة. ـــه جامع نظمت

• نشـــر أ. هانـــي عـــودة مـــن فـــرع شـــمال غـــزة مقالـــن يف مجلـــة »دنيـــا الـــرأي«، األول بعنـــوان 	
»إســـتنهاض احلالـــة الفلســـطينية: رؤيـــة اســـتراتيجية«، والثانـــي بعنـــوان »إســـتنهاض احلالـــة 

الفلســـطينية: رؤيـــة اســـتراتيجية«.

• شـــارك د.فـــواز بـــدوي كعضـــو يف اللجنـــة االقتصاديـــة إلعـــداد اخلارطـــة االســـتثمارية حملافظـــة 	
طولكـــرم يف عـــدة نشـــاطات.

• نشـــر د. زكريـــا اجلمـــال مـــن فـــرع جنـــن مقـــاال بعنـــوان »القيادة...فطريـــة أم مكتســـبة؟« يف جريـــدة 	
ــاة االقتصاديـــة العـــدد )7759(، كمـــا شـــارك يف حتديـــث اخلطـــة التنمويـــة االســـتراتيجية  احليـ

ـــام 2017. ـــن للع ـــة جن ملدين

• ــة 	 ــة جلمعيـ ــة اإلداريـ ــه يف الهيئـ ــالل عضويتـ ــن خـ ــن مـ ــرع جنـ ــن فـ ــيد مـ ــام ارشـ ــارك أ. حسـ شـ
الهـــالل األحمـــر الفلســـطيني يف عـــدة نشـــاطات.

• ـــة يف فلســـطن«مالحظات 	 ـــوك العامل ـــوان »البن ـــدة مـــن فـــرع طولكـــرم مقـــاالً بعن ـــد زب نشـــر د. خال
حـــول التســـهيالت االئتمانيـــة« يف العـــدد )256( يف جريـــدة احليـــاة اجلديـــدة. كمـــا شـــارك مـــن 

خـــالل عضويتـــه يف جمعيـــة شـــويكة اخليريـــة يف عـــدة نشـــاطات مجتمعيـــة.

• ـــراف )اليونســـكو( بإســـالمية 	 ـــرع  الوســـطى محاضـــرة حـــول اعت ـــن ف ـــد اشـــتيوي م ـــى د. محم ألق
ـــة غـــزة. ـــع جامع ـــاون م ـــز القومـــي للبحـــوث بالتع ـــه املرك ـــذي نظم ـــى ال القـــدس يف امللتق

• شـــاركت أ.زيـــزي حســـيبا مـــن فـــرع نابلـــس ورقـــة عمـــل بعنـــوان »القانـــون الدولـــي اإلنســـاني« يف 	
مؤمتـــر حـــول املوضـــوع نظمتـــه جمعيـــة الهـــالل األحمر،كمـــا اســـتلمت عرافـــة نـــدوة بعنـــوان »الســـلم 
األهلـــي واقـــع وحتديـــات« يف نـــدوة حـــول املوضـــوع نظمهـــا فـــرع نابلـــس. وتشـــغل أ. زيـــزي عضويـــة 
نقابـــة احملامـــن، وعضويـــة جمعيـــة أصدقـــاء احليـــاة ملكافحـــة املخـــدرات والعقاقيـــر اخلطـــرة، 

ـــون. ـــة حـــواء للثقافـــة والفن وجمعي

• يشـــغل د.جميـــل عالونـــة مـــن فـــرع نابلـــس عضويـــة الهيئـــة العامـــة يف كل مـــن جمعيـــة »شـــباب بـــال 	
حـــدود، وجمعيـــة »جـــذور« للثقافـــة والفنـــون، وجمعيـــة »أصدقـــاء احليـــاة« ملكافحـــة املخـــدرات.
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)University Graduates(  خريجو الجامعة

إحصائية بأعداد خريجي اجلامعة مقسمن حسب الفروع للعام الدراسي 2017/2016
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إحصائية بأعداد خريجي اجلامعة مقسمن حسب الكليات للعام الدراسي 2016/2017

تقرير إجمالي فرص التدريب للعام الدراسي 2017/2016
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ــروع مـــن خـــالل منســـقي  ــة يف الفـ ــؤون الطلبـ ــام شـ ــاهم بعـــض أقسـ ــام -2016 2017 سـ وخـــالل العـ
متابعـــة اخلريجـــن يف توفيـــر فـــرص عمـــل دائمـــة أو جزئيـــة لبعـــض اخلريجـــن، زادت عـــن )209( 
فرصـــة، وتركـــزت يف فـــروع جنـــن )85( فرصـــة، ورام اهلل والبيـــرة )35(، ونابلـــس )17( فرصـــة، 
وســـلفيت ومركـــز بديـــا الدراســـي )16(، وطولكـــرم )16( فرصـــة، وأريحـــا )13( فرصـــة، والقـــدس ومركـــز 

العيزريـــة الدراســـي )7( فـــرص، وتوزعـــت باقـــي الفـــرص علـــى الفـــروع األخـــرى.
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المنح والبعثات الدراسية 
والبحثية

 Fellowships And
Scholarships
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المنح والبعثات الدراسية والبحثية والتدريبية
  )Fellowships and Scholarships(

املساعدات املالية واملنح والقروض

ـــة احملتاجـــن يف  ـــة للطلب ـــح واملســـاعدات املالي ـــر املن ـــى توفي ـــة إل ـــكل الوســـائل املمكن ـــة ب تســـعى اجلامع
ـــا، وخاصـــًة يف ظـــل الظـــروف  ـــن طلبتن ـــة م ـــي تواجـــه هـــذه الفئ ـــة الت ـــات املالي ـــل العقب ـــة، وتذلي اجلامع
احلاليـــة الصعبـــة التـــي ميـــر بهـــا شـــعبنا الفلســـطيني، وذلـــك مـــن خـــالل توفيـــر نظـــام للمنـــح واملســـاعدات 
ــاد آليـــات ومعاييـــر تضبـــط هـــذه املســـاعدات، وســـعيها الدائـــم  ــة الداخليـــة واخلارجيـــة، وإيجـ املاليـ
ـــات وحوســـبتها بشـــكل مســـتمر لتتوافـــق مـــع إجـــراءات اجلـــودة املعتمـــدة، ولتضمـــن  ـــر هـــذه اآللي لتطوي

ـــة املســـتحقن بدقـــة وشـــفافية. ـــح للطلب وصـــول هـــذه املن

ونظـــراً النتشـــار اجلامعـــة اجلغـــرايف، وحجـــم طلبتهـــا، وحجـــم املنـــح املقدمـــة للطلبـــة وتنوعهـــا، فقـــد 
ــى  ــة، حتـ ــرق ذكيـ ــذ بطـ ــا، وأن تنفـ ــى يائهـ ــا إلـ ــن ألفهـ ــة مـ ــذه األنظمـ ــب هـ ــك أن حتوسـ ــتدعى ذلـ اسـ
ـــة،  ـــة ومســـيرتهم التعليمي ـــاة الطلب ـــة هـــذه اخلدمـــة املهمـــة يف تيســـير حي يتســـنى تســـهيل تفاعـــل الطلب
ـــح  ـــة حـــول هـــذه املن ـــة والتفصيلي ـــر اإلجمالي ـــى مســـتوى مـــن الشـــفافية، واســـتخراج التقاري وضمـــن أعل
بســـرعة ودقـــة، حيـــث يســـتطيع الطالـــب أن يتقـــدم للمنحـــة مـــن أي مـــكان يتواجـــد فيـــه عبـــر اســـتمارة 
إلكترونيـــة، ويرفـــق معهـــا الوثائـــق الثبوتيـــة الالزمـــة، التـــي تدقـــق وتراجـــع مـــن قبـــل املوظـــف بشـــكل 
إلكترونـــي، ليتخـــذ القـــرار اســـتناداً إلـــى املعطيـــات التـــي قدمهـــا الطالـــب نفســـه معـــززه باإلثباتـــات 
الضروريـــة، وقـــد أســـهم حوســـبة هـــذا النظـــام يف إرتفـــاع عـــدد املتقدمـــن للمســـاعدات فصليـــاً إلـــى 

الضعـــف مقارنـــة بالعـــدد حـــن كان النظـــام يدويـــاً.

وتقسم املساعدات املقدمة إلى الطلبة إلى ثالثة أنواع رئيسة، وهي:

• املنـــح واإلعفـــاءات: وهـــي منـــح دراســـية داخليـــة )تصـــرف مـــن موازنـــة اجلامعـــة(، وأخـــرى خارجيـــة 	
)تصـــرف مـــن خـــارج موازنـــة اجلامعـــة(.

• ـــي 	 ـــم العال ـــة مؤسســـات التعلي ـــدوق إقـــراض طلب القـــروض: وهـــي قـــروض دراســـية مقدمـــة مـــن صن
يف فلســـطن، والتـــي يســـتفيد منهـــا الطالـــب يف تســـديد جـــزء مـــن قســـطه اجلامعـــي، ويقـــوم 
ـــدوق يف هـــذا الشـــأن. ـــل إدارة الصن ـــة احملـــددة واملعتمـــدة مـــن قب ـــاً لآللي بتســـديد هـــذه القـــروض وفق

• التقســـيط: يوفـــر هـــذا النظـــام للطالـــب إمكانيـــة تســـديد نصـــف الرســـوم املســـتحقة عليـــه علـــى 	
ــل  ــا قبـ ــى مـ ــدة حتـ ــة واحـ ــي دفعـ ــع الباقـ ــه دفـ ــة التســـجيل، ويتوجـــب عليـ ــدأ عمليـ ــد بـ ــل عنـ األقـ
ـــب املقســـط التقـــدم ألي مســـاعدة  ـــة الفصـــل الدراســـي نفســـه، ويحـــق للطال شـــهر واحـــد مـــن نهاي

خارجيـــة لتســـديد قســـطه الثانـــي.



256

وتقسم املنح واإلعفاءات املقدمة للطلبة يف اجلامعة إلى قسمني:

ـــة اجلامعـــة، وتخضـــع هـــذه  ـــة احملتاجـــن مـــن ميزاني ـــح املقدمـــة للطلب أواًل - املنـــح الداخليـــة: وهـــي املن
املنـــح ملجموعـــة مـــن الشـــروط واملعاييـــر اخلاصـــة بـــكل منحـــة، ومنهـــا املنـــح اآلتيـــة )منحـــة صنـــدوق 
ـــاء وزوجـــات الشـــهداء، منحـــة  ـــح التفـــوق، منحـــة أبن ـــح األخـــوة، منحـــة األزواج، من ـــاج، من الطالـــب احملت
مرضـــى الثالســـيميا والهيموفيليـــا، منحـــة الطلبـــة ذوي اإلعاقـــة(، وغيرهـــا مـــن املنـــح الداخليـــة األخـــرى. 

ثانيـــاَ - املنـــح اخلارجيـــة: وهـــي املنـــح املقدمـــة للطلبـــة احملتاجـــن مـــن خـــارج ميزانيـــة اجلامعـــة، وتقـــدم 
هـــذه املنـــح مـــن جهـــات ومؤسســـات داخليـــة وخارجيـــة، ســـواًء أكانـــت أهليـــة أم حكوميـــة، وتخضـــع هـــذه 
املنـــح للشـــروط واملعاييـــر التـــي تضعهـــا اجلهـــة املانحـــة. ومـــن أهـــم هـــذه املنـــح )منحـــة تأهيـــل األســـرى 
واحملرريـــن، منحـــة اللجنـــة القطريـــة الدائمـــة لدعـــم القـــدس، منحـــة اجلمعيـــة اخليريـــة املتحـــدة 

ـــح األخـــرى. ـــة(، وغيرهـــا مـــن املن ـــاون البلجيكي لألراضـــي املقدســـة، منحـــة مؤسســـة التع
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