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القدس المفتوحة تنظم ملتقى اإلبداع الطالبي الثالث بقلقيلية

قلقیلیة - معا - نظمت جامعة القدس المفتوحة فرعھا بقلقیلیة، يوم اإلثنین، ملتقى اإلبداع الطالبي الثالث، تحت رعاية عدنان سمارة

رئیس مجلس أمناء الجامعة، رئیس المجلس األعلى لإلبداع والتمیز.

وعقد الملتقى عبر نظام الربط التلفزيوني الفیديو كونفرنس مع مكتب نائب رئیس الجامعة لشؤون قطاع غزة.

افُتتح اللقاء بكلمة للمھندس سمارة قال فیھا إن اختیار محافظة قلقیلیة إلقامة ھذا الملتقى في فرعھا التعلیمي يعّد رسالة للعالم بأننا

نبني مؤسساتنا التعلیمیة من جھة ونقارع االحتالل من جھة أخرى، ومحافظة قلقیلیة خیر مثال لھذه الرسالة، مقدماً تحیة للرئیس

محمود عباس، فھو راعي اإلبداع، وھو صاحب فكرة إنشاء المجلس األعلى لإلبداع والتمیز، ويتابعه بنفسه سبیالً للتخفیف من البطالة

وبناء ورفع االقتصاد الفلسطیني للوصول إلى اقتصاد المعرفة.

وطالب سمارة الطلبة بالتعاون الحثیث مع المجلس األعلى لإلبداع والتمیز، ألنه يحتضن كل المشاريع التي يمكن أن تنتج شیئاً يخدم أبناء

شعبنا، ويوفر إمكانیة دعم ھذه المشاريع مادياً، وإرسال الطلبة للمشاركة في الملتقیات اإلبداعیة العالمیة.

من جانبه، شكر رواجبة جامعة القدس المفتوحة ممثلة بمجلس أمنائھا وإدارتھا وكوادرھا العاملة في الفرع، على جھودھم وتنظیمھم

لھذا الملتقى في المحافظة، الذي يسلط الضوء على إبداعات الطلبة المتمیزين، إيماناً منھم بالرسالة الوطنیة للجامعة، داعیاً إلى تكثیف

مثل ھذه النشاطات لصقل شخصیة الطلبة وتنمیة حافز اإلبداع والتمیز عندھم.

وأكد ان المحافظة تحتاج إلى جھد استثنائي، لتسلیط الضوء على واقعھا، نظراً الستھدافھا استیطانیاً، ما ولّد واقعاً معقداً في ظل

سیاسة الحصار المفروضة على المحافظة.

وأشار إلى أن الشعب الیوم لديه مشروع واحد ووحید، ھو الخالص من االحتالل وبناء الدولة بعاصمتھا القدس، وسیواصل العمل من أجل

تحقیق أھداف مشروعنا، وإن إعالن الرئیس األمريكي دونالد ترامب بمنح القدس للمحتلین لن ينجح، فالقدس للشعب الفلسطیني

وستبقى كذلك.

من جانبه، قال يونس عمرو رئیس الجامعة، إنه سعید باالحتفال بالمتفوقین في بحوثھم، تماشیاً مع رسالة الجامعة التي زاوجت بین

وسائط التعلیم اإللكتروني والتعلیم المفتوح بمحاضراته المجزأة وصوالً للتعلم المدمج، وقد حققت القدس المفتوحة سائر وسائط التعلم

اإللكتروني بإطالق فضائیتھا التي تعد قمة الوسائط.
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وقال عمرو إنه بعد تحقیق تلك األھداف، وجھت الجامعة أعینھا نحو البحث العلمي، فقرر مجلس األمناء أن يخصص موازنة لرعاية البحوث،

وأنشأت الجامعة عدداً من مراكز البحوث العلمیة، وأوجدت األرضیة البحثیة للبحث العلمي في الجامعة وفي المجتمع عبر تشجیع أعضاء

الھیئة التدريسیة، للقیام بالبحوث المطلوبة وتوفیر منصات البحث والنشر، ثم نبھت إلى المسار الثاني وھو بحوث الطلبة، وأوجدت مسار

الطالب الفلسطیني الباحث المتمیز، وبناء علیه حصلت الجامعة على عدد من الجوائز في منتديات عربیة وعالمیة ذات شأن.

وأوضح عمرو أن الجامعة، وھي تعقد الملتقى اإلبداعي الطالبي الثالث، تولي اھتماماً كبیراً بطلبتھا الباحثین، داعیاً الطلبة وأعضاء ھیئة

التدريس لبذل أقصى الجھود للتركیز في البحث العلمي على وجه يسھم في رفعة الباحثین والجامعة.

وأشار ان الجامعة تواجه تحديات كبیرة، وھي جامعة قادرة على الصمود والتمیز والوصول إلى أھدافھا التي تسعى إلیھا، وستواصل عملھا

لتثبیت أبناء شعبنا في أرضنا لیبقوا مرابطین في فلسطین حتى دحر االحتالل، بتوفیر التعلیم وسبل الحیاة الكريمة.

ثم تحدث حسني عوض عمید البحث العلمي ورئیس اللجنة التحضیرية للملتقى، موضحاً أن البحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة

شھد انطالقة كبیرة انعكست أصداؤھا على الجامعة والوطن كله، بتوجیھات من رئیس الجامعة ومجلس أمنائھا، وبجھود المخلصین في

العمل، وبالتخطیط السلیم على المستويین المحلي والعالمي.

وقال عوض إن الجامعة أصدرت مجموعة من المجالت العلمیة المحكمة، التي تسھم في نشر األعمال الفكرية للباحثین وإيصالھا للعالم،

وإبراز الجامعة عالمیاً، وإن حصول تلك المجالت على اعتراف من مؤسسات أكاديمیة دولیة، لیصدح باإلنجاز العلمي في جامعة القدس

المفتوحة في أرجاء العالم.

 وأشار إلى أن عدد الكتب التي ألفھا ونشرھا أعضاء ھیئة التدريس بالجامعة خالل العام المنصرم بلغ 27 كتاباً، وأن عدد األبحاث

المنشورة في مجالت عالمیة بلغ 259 بحثاً، في حین شارك نحو 130 باحثاً من الجامعة في مؤتمرات دولیة وعالمیة، وُأنشئت مراكز

بحثیة في الجامعة حظیت باھتمام ودعم من رئاسة الجامعة ومجلس أمنائھا، بصفتھا إحدى أھم ركائز البحث العلمي، وغدت اآلن حقیقة

واقعة تمارس عملھا بكل جد واجتھاد.

وقال إنه ترشح للملتقى 39 بحثاً، وقد اجتاز منھا 20 بعد التحكیم، وھي التي يكرَّم أصحابھا الیوم، وشكر كل من أسھم في إنجاح ھذا

الملتقى، خاصاً فرع الجامعة بقلقیلیة، ومكتب نائب الرئیس في قطاع غزة.

وشكرت الطالبة آمال شواھنة، في كلمة الطلبة المتفوقین المشاركین في الملتقى، كل من أسھم في إنجاح الملتقى، وقالت إن جامعة

القدس المفتوحة جاءت لتكون النور لطلبتھا ولتدعم اإلبداع والمبدعین وترتقي بالمواھب الشابة وترعى المتمیزين. 

ثم خاطبت زمالءھا قائلة "علینا أن نعي أنه ال سبیل للحديث عن النھضة والتطور واإلصالح لوطننا، دون البحث في الوسائل والطرق التي

تزيد من القدرات اإلبداعیة لإلنسان، فالمبدع بما يملكه من وضوح الرؤية ھو القادر على تغییر الواقع وتحسینه".

وحضر الملتقى أمین سر إقلیم حركة فتح في محافظة قلقیلیة محمود الولويل، وقائد المنطقة في قوات األمن الوطني العمید الركن

مھدي سرداح، ومديرة التربیة والتعلیم في محافظة قلقیلیة نائلة فحماوي، ومديرو المؤسسات الحكومیة والخاصة، والفعالیات الرسمیة

والشعبیة بالمحافظة، وحضر من الجامعة نواب الرئیس ومساعدوه، ومديرو الفروع، وعمداء الكلیات، ومديرو الدوائر والمراكز، وحشد غفیر

من الطلبة. وفي الختام وزعت شھادات التقدير على الطلبة المشاركین في المؤتمر.

الجلسات العلمیة

تخلل الملتقى جلستان، ترأس األولى د.يوسف أبو فارة، فیما كان مقرر الجلسة د.محیي الدين حرارة، ونوقشت خاللھا (5) مشاريع

بحثیة، ھي: "التصنیع الرشیق وعالقته بتحقیق المیزة التنافسیة في شركة القدس للمستحضرات الطبیة"، للطالب فراس وائل الحداد

من كلیة العلوم اإلدارية واالقتصادية. 

تاله بحث بعنوان "دور رأس المال الفكري في تعزيز المیزة التنافسیة لدى الشركات المزودة لخدمات اإلنترنت في قطاع غزة: دراسة حالة

شركة أورنج فلسطین"، للطالبة رانیا جھاد البطش من كلیة العلوم اإلدارية واالقتصادية، ثم "نظام البصمة اإللكتروني" للطالبة مآثر مأمون

شديد من كلیة التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة، وجاء الرابع بعنوان (CNC Plotter Machine) للطالب محمد عماد زقوط من كلیة التكنولوجیا

والعلوم التطبیقیة. 

أما األخیر فكان حول "دور النحل في تحسین وزيادة الكفاءة اإلنتاجیة في محصولي اللوز والكوسا"، للطالبة في كلیة الزراعة ھنادي أمجد

موسى.
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ثم ترأس الجلسة الثانیة أ. د. زياد الجرجاوي، وكان مقررھا د. خالد دويكات، وعرض فیھا (4) مشاريع إبداعیة، أولھا حول "التوجه نحو

الحیاة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الحركیة في محافظة رفح" للطالبة آية عبد الرؤوف البطة من كلیة التنمیة االجتماعیة واألسرية. 

وجاء الثاني حول "واقع التدريب المیداني في الخدمة االجتماعیة: كلیة غرناطة أنموذًجا"، للطالبة تھالیل فھیم عیسى من كلیة التنمیة

االجتماعیة واألسرية. فیما كان الثالث بعنوان "ظاھر العمر الزيداني ملتزم شمال فلسطین" للطالبة میساء رمزي زايد بكلیة العلوم

التربوية. 

أما الرابع فتحدث عن "مستوى مساھمة معلمي التربیة اإلسالمیة في تشكیل شخصیة طلبة المرحلة األساسیة العلیا" للطالب محمد

أحمد شیخ العید بكلیة العلوم التربوية.


