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التطبیقیة متخصصة في أنظمة المعلومات الحاسوبیة، حصلت على معدل (95. 92%) لتكون األولى على تخصصھا
وعلى فروع الضفة كافة.  

ثمار الحصاد  

ابتسامتھا العریضة تعلو محیاھا فرحاً بإنجازھا، وتبّین أنھا عملت بجد لتكون بین كوكبة الخریجین المتمیزین األوائل،
أثر كبیر في حیاة لھا من  لما  التحریر،  المفتوحة، جامعة منظمة  القدس  "أفتخر بكوني إحدى خریجات جامعة  تقول: 

أسرتنا، فقد سبقني التفوق والتخرج بامتیاز أربعة من أخوتي".  

بدایة المسیرة 

المتحدة حینما العربیة  اإلمارات  دولة  بدأت عام 2001م في  التي  التعلیمیة  تفاصیل رحلتھا  المتمیزة  الخریجة  تروي 
ذھبت برفقة والدھا ھناك لتسجیل شقیقتھا یاسمین في الصف األول وكانت تكبرھا بعام واحد، تقول ھدیل: "ما زلت
التقاھا والدي وھي تتحدث باللھجة المصریة، وقد سألت عن عمري واقترحْت بأن أسّجل أتذكر مدیرة المدرسة التي 
بذات المدرسة في العام نفسھ، فرح والدي واستجاب لطلبھا، فكانت یاسمین األخت والصدیقة والزمیلة المتمیزة ورفیقة
ذلك توجنا  حتى  للعلم،  المحبین  أبوینا  شفاه  على  البسمة  رسمنا  كلما  نسعد  كنا  معاً،  والتفوق  النجاح  واصلنا  الدرب، 
بنجاحنا في الثانویة العامة عام 2014م بحصول شقیقتي یاسمین على معدل (93%) وحصولي على معدل (%96).  

الحیاة الجامعیة  

تقول ھدیل: "قصة العائلة مع جامعة القدس المفتوحة بدأت بتسجیل أخي عبد الفتاح الحاصل على معدل (86%) في
الثانویة العامة، ثم التحاق أختي أنوار بھذا الصرح، ثم سارت إسالم على الدرب ذاتھ، وبنجاحي ویاسمین في الثانویة
العامة-وبعد أیام عشناھا فرحین بما حققناه من إنجاز-تدارسنا والعائلة أي الجامعات نختار وأي التخصصات، فاقترح
والدي بأن ألتحق بجامعة القدس المفتوحة، وكنت أرغب في دراسة تخصص أنظمة المعلومات الحاسوبیة، فیما أبدت

یاسمین رغبتھا في دراسة تخصص أسالیب تدریس الریاضیات"، وتشیر إلى أنھا تمنت لو تدرس خارج 
مدینة طوباس للتعرف على مجتمع آخر وأشخاص جدد. 

نتیجة فأكثر  أكثر  تتوطد  العالقة  الدراسة، وبدأت  العدید من زمیالت  بالجامعة مع  التحاقي  بعد  براحة  تتابع: "شعرت 
االھتمام والتمییز اإلیجابي الذي حظینا بھ من أعضاء ھیئة التدریس والعاملین في الجامعة، وھا ھو حفل تكریم الطلبة

المتفوقین 
العالي والتعلیم  التربیة  وزارة  منحة  على  بحصولي  أیضاً  سعیدة  وكنت  كافة،  بخریجیھا  الجامعة  اھتمام  على  دلیل 
للجامعات الفلسطینیة التي أتاحت لي تسجیل (18) ساعة في كل فصل دراسي، وحصول شقیقتي على منحة التفوق،
التحدید أخي العائلة بخاصة أن لي أخوة آخرین یلتحقون بجامعات أخرى، وأعني على وجھ  وھذا خفف األعباء عن 

الذي یدرس الطلب في التشیك". 

تقول ھدیل إنھا حققت ذاتھا وشعرت بالفخر نتیجة دعم أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة لھا، وبخاصة كونھا اعتلت
منصة تكریم الطلبة المتفوقین بشكل فصلي، فھي لم تحصل على أي عالمة أقل من (90%) خالل مسیرتھا الجامعیة

التي امتدت طوال ثالث سنوات، كما أنھا مارست أعماالً تطوعیة وأنشطة المنھجیة أسھمت في صقل شخصیتھا. 

في إیجابي  بشكل  وأسھم  المستقبل  مالمح  أرسم  لكي  الدائمین  والسعي  بالتحدي  الجامعیة  مسیرتي  "مّیزُت  وتابعت: 
محیطي أثناء فترة الدراسة الجامعیة وبعد التخرج". 
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وعن طموحھا تقول إن من أھم أمنیاتھا أن تكمل دراستھا العلیا في كنف الجامعة التي أحبت (جامعة القدس المفتوحة)
وتأمل في أن تصبح یوماً ما عضواً في كادرھا األكادیمي أو اإلداري لترّد جزءاً من جمیل الجامعة.  

رسالتھا لطلبة الثانویة العامة  

تقول: "أدعو الطلبة الناجحین في الثانویة العامة ألن یلتحقوا بجامعة القدس المفتوحة؛ فنظامھا یشعرھم بالتمیز، ولو أن
الزمن عاد مرة أخرى الخترت القدس المفتوحة مكاناً لدراستي واخترت التخصص ذاتھ، ذلك أن الجامعة تھتم بالطلبة

وإبداعاتھم أنشطتھم، وھذا یجعل طلبتھا أكثر تمیزاً، بل إن فیھا نظاماً للمنح 
یساعد الكثیرین في إكمال دراستھم".
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