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حصلت المعلمة ازدھار محمد محمود الخطیب “أبو ظاھر” التي أكملت تعلیمھا الجامعي في فرع جامعة القدس

المفتوحة بطولكرم في العام 2001، على جائزة أفضل معلم على مستوى فلسطین للعام 2017.

وقالت ازدھار” نظام التعلیم المفتوح الذي تتبناه القدس المفتوحة، ورسوم الساعات الیسیرة فیھا ھما اللذان دفعاني

لاللتحاق بھا، خصوصاً بعد أن ارتبطُت بالزواج وأنجبت طفلین قبل االلتحاق بھا، فھي الجامعة التي منحتني الفرصة

إلكمال تعلیمي بفضل سیاستھا، ما سھل علّي التوفیق بین دراستي الجامعیة وبیتي وأسرتي، األمر الذي شجعني على

االستمرار والعطاء والتفوق واإلبداع، فحصلت حینئذ على معدالت عالیة، بفضل األسالیب التعلیمیة التي جعلتني أفكر

على نحو مختلف، سواء أكان ذلك من خالل مقرراتھا الدراسیة أم من خالل التطبیق العملي الذي تنتھجھ في

المدارس ضمن مقرر (التربیة العملیة)، ھذا المقرر الذي أكسبني خبرة ووضعني على الطریق الصحیح نحو اإلبداع

والتمیز في التعلیم االبتدائي، ونحو التفكیر خارج الصندوق وبطریقة متفردة.

فرحت أتلقى العلوم والمعارف بطرق مختلفة، سواء أكانت باللعب أو بالموسیقا أو بالتكنولوجیا” وأضافت” ما تعلمتھ

في جامعتي كان بمنزلة خطوات أولى نحو اإلبداع والتمیز، وإحداث التغییر اإلیجابي في المجتمع بوعي ملّم بالتغیرات

التي ینبغي إحداثھا في قطاع التعلیم، ومن ثم خلق بیئة تعلیمیة مناسبة للطلبة حتى ینطلقوا وتنھض أفكارھم

وممارساتھم في مجتمعاتھم، ویسھموا في بناء دولة فلسطین ومؤسساتھا على أسس متینة.

ھذه ھي الرسالة السامیة التي زرعتھا فینا جامعة القدس المفتوحة وسرنا علیھا، وكانت سبباً نحو ھذا التمیز

واإلبداع النوعي”.
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