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 في جامعة القدس المفتوحةالتكنولوجية اختتام سلسلة من أيام العمل 

  في الجامعة ICTCبالتعاون بين مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 PICTIوالحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 
 مقدمة

 23بفروعها المختلفة داخل وخارج الوطن والتي بلغ عددها          ياً ودولياً تحققه الجامعة يوماً بعد يوم داخل     حققته و ي  بعد النجاح الكبير الذ   
كما يبلغ عدد   . 10التي يبلغ عددها      واإلنتاجية المختلفة  الفنيةوالمراكز اإلدارية و   باإلضافة إلى الدوائر     منطقة تعليمية ومركزاً دراسياً   

 أكاديميين وإداريـين  ارسة ويبلغ عدد موظفي الجامعة من        دارس ود  46,000الدارسين في الجامعة في التخصصات المختلفة حوالي        
ويبلغ عدد الدارسين في تخصصي أنظمة المعلومات الحاسوبية وتكنولوجيا المعلومـات واالتـصاالت             .  موظف 1150وفنيين حوالي   

 .  دارس ودارسة في جميع المناطق التعليمية والمراكز الدراسية2700حوالي 
 في جامعة القدس المفتوحة لنشر التكنولوجيا وتوعية األكـاديميين          (ICTC)المعلومات واالتصاالت   ضمن نشاطات مركز تكنولوجيا     

عقد المركز وبالتعاون مع الحاضنة الفلسطينية      والدارسين في الجامعة من الناحية التكنولوجية وما لذلك من أهمية في إنجاز األعمال،              
 من أيام العمل التكنولوجية مكونة من ستة أيام لتشمل جميع منـاطق الجامعـة                سلسلة (PICTI)لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    

 بمشاركة مـا يزيـد    منطقة تعليمية ومركزاً دراسيا15ًالتعليمية والمراكز الدراسية في جميع محافظات الضفة الغربية والبالغ عددها           
وسيتم عقد أيام مماثلة في منـاطق        .ولوجيا والعلوم التطبيقية  من المشرفين األكاديميين والدارسين في برنامج التكن      مشاركاً   800 لىع

أقيمت فيهـا   المراكز الدراسية التي    و  المناطق التعليمية  أدناه) 1(رقم  يبين الجدول   . كزها الدراسية في وقت الحق    اغزة التعليمية ومر  
 :هذه النشاطات وتواريخها وأعداد المشاركين فيها

 
 الهدف من أيام العمل 

ألفكار اإلبداعية في الجامعة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودعمها وتسويقها من خالل الحاضنة الفلـسطينية                احتضان ا 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحويل هذه األفكار إلى شركات تساهم في دعم أصحاب تلك األفكار وتطوير صناعة التكنولوجيا                 

 .واالقتصاد الفلسطيني
 

 لمستهدفةالفئة ا

تتكون الفئة المستهدفة من المشرفين األكاديميين والدراسين في تخصصي أنظمة المعلومـات الحاسـوبية وتكنولوجيـا المعلومـات                  
 .واالتصاالت التابعين لبرنامج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في الجامعة

 
 نشاطات وتواريخها وأعداد المشاركينالمناطق التعليمية والمراكز الدراسية التي أقيمت فيها ال: )1(جدول 

 
 المناطق التعليمية

 المراكز الدراسية المشاركةو

 عدد التاريخ المكان

المشاركين

 القدس التعليمية. م
 رام اهللا التعليمية. م
 سلفيت التعليمية. م
 أريحا الدراسي. م

 مدينة  في مقر الحاضنة
 رام اهللا

23/03/2005 113 

 134 30/03/2005 نابلس التعليمية. م نابلس التعليمية. م



 

 3

  طوباس الدراسي. م
 جنين التعليمية. م
 جنين الدراسي. م

 جنين التعليمية. م
 

06/04/2005 183 

 طولكرم التعليمية. م
 قلقيلية التعليمية. م

 طولكرم التعليمية. م
 

13/04/2005 116 

 بيت لحم التعليمية. م
 بيت ساحور الدراسي. م

 مدينةقاعة الفينيق في 
  بيت لحم

20/04/2005 165 

 الخليل التعليمية. م
 دورا الدراسي. م
 يطا الدراسي. م

 الخليل التعليمية. م
 

27/04/2005 130 

 841 المجموع

 
 

 الفعاليات

/ ز الحـسيني  والسيد فاي نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية      / سفيان كمال .  د  في رام اهللا   افتتح هذه السلسلة من األيام التكنولوجية     
 بحضور كل   23/03/2005 وذلك في اليوم األول األربعاء الموافق     مدير عام الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت        

مـدير  / عبد حمايـل  . مدير منطقة سلفيت التعليمية، د    / أحمد الزير . ة رام اهللا والبيرة التعليمية، د     ـمدير منطق / رسالن محمد . من د 
/ سامي زواهرة . ة وأ ـدس التعليمي ـة الق ـالمساعد اإلداري واألكاديمي في منطق    / عائد صالح الدين  . حا الدراسي وكذلك أ   مركز أري 

رئيس / سعادة الشلبي. م  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،مدير مركز/ عماد الهودلي. مدير برنامج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، م
محمـد  . رئيس قـسم التـدريب و أ      / يوسف صباح . رئيس قسم هندسة البرمجيات و م     / بسام الترك .  و أ  ي والدعم الفن  قسم الشبكات 

.  في مركـز تكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت     نمبرمجيال و نمهندسيالوكذلك    المدير الفني لمشروع ابن سينا للمعرفة      /حمارشة
مـدير تكنولوجيـا    / حسن عمر . نائب المدير وم  / ليث قسيس . أام الحاضنة و  ـر ع ـمدي/ وحضر من الحاضنة السيد فايز الحسيني     

مـوظفي  في الحاضنة باإلضافة إلى جميع       العالقات العامة    ديرة م /فداء مصلح . و أ ويق  ـــسمدير الت / أحمد مصلح . لمعلومات وأ ا
 .الحاضنة
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 اليوم األول

ناطق القدس التعليمية، رام اهللا التعليمية، سـلفيت التعليميـة          بلغ عدد المشاركين من م    ل في مقر الحاضنة في رام اهللا و       عقد اليوم األو  
 . مــشاركا113ًومركــز أريحــا الدراســي مــن مــشرفين أكــاديميين ودارســين وضــيوف مــا يقــارب          

 

 
 

نائب / يها بالدكتور سفيان كمال   فالحاضنة رحب   عام  مدير  / لسيد فايز الحسيني  ألقاها ا ابتدأت فعاليات اليوم التكنولوجي بكلمة ترحيب       
عمـاد  .  للشؤون األكاديمية وبالعاملين في الجامعة وباألخص مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعلى رأسه م              الجامعة رئيس
اء الوطن  مدير المركز وأكد على حرص الحاضنة على التعاون مع المؤسسات األكاديمية التي تُعنى بالتكنولوجيا كركيزة لبن               / الهودلي
 .العظيم
رئيس الجامعة الذي منعه السفر إلى خارج الوطن من افتتاح      / يونس عمرو حفظه اهللا   . د. سفيان كمال بكلمة افتتاح نيابة عن أ      . تاله د 

ت فـي   سفيان كمال على مدى أهمية مثل هذه األيام التكنولوجية وكذلك الحاضنا          . وقد أكد د  .  هذه السلسلة المهمة من أيام التكنولوجيا     
تطوير األكاديميين والدارسين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كما شـكر الحاضـنة الفلـسطينية ومركـز تكنولوجيـا                   

رئـيس  / يوسف صباح . مدير المركز وم  / عماد الهودلي . المعلومات واالتصاالت وخاصة القائمين على هذه السلسلة من النشاطات م         
ذه االنجازات التي تساهم بنشر ما توصلت إليه الجامعة من تقدم ملمـوس فـي مجـال تكنولوجيـا                   قسم التدريب في المركز على ه     

 .المعلومات واالتصاالت إلى المؤسسات المعنية داخل وخارج الوطن
 بعرض مميز حول الوضع الحالي لتكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت والخطـط              ICTCكز  رمدير م / عماد الهودلي . مثم تاله   
ـ             المستقب ة األكاديميـة التـي تخـدم       لية في الجامعة، واستعرض انجازات المركز خالل السنوات الثالث الماضية ومنها بوابة الجامع

، وكذلك مشروع جامعة ابن سينا االفتراضية وإنتاج الوسائط المتعددة والمساندة للمقررات الدراسية،             يندارسالمشرفين األكاديميين وال  
اإلدارية والمالية المحوسبة التي أنتجها المركز لمساعدة العاملين في الجامعة على إنجاز األعمال بسرعة              واألكاديمية  وكذلك األنظمة   

 .وبدقة
ثم بدأت الحاضنة بتقديم عروض حول الحاضنة وخدماتها وما تقدمه لألكاديميين والدارسين والمبدعين في مجال تكنولوجيا المعلومات            

أحمد مصلح، كما شملت العروض كيفية احتضان المشاريع واالبتكارات         . حسن عمرو وأ  .  تاله م  ليث قسيس ثم  . واالتصاالت بدأها أ  
مختصة وتوجيه المتقدمين خالل فترة االحتضان      فنية  وكيفية تعبئة النماذج الخاصة بذلك ومتابعة هذه المشاريع وتقييمها من قبل لجان             

لمشاركين لألسئلة واالستفسارات وتقديم االجابات والتوضيحات مـن قبـل          واختتمت الجلسات باتاحة الفرصة ل    .  لتحقيق سبل النجاح  
  الفـضائية  وقامتبتصوير الفعاليات لنشرها    وقامت وسائل اإلعالم كالصحف المحلية والقناة الفضائية الفلسطينية         .  مقدمي العروض 

 الساعة السادسة   17/04/2005الموافق  ألحد   يوم ا  Online حول التكنولوجيا في فلسطين وهو برنامج        ثها في برنامج خاص تقدمه    بب
مساء. 

والسيد فايز الحسيني خالل االفتتاح في مقر الحاضنة في سفيان آمال . د
 .رام اهللا

 السيد ليث قسيس خالل عروض الحاضنة في رام اهللا
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 اليوم الثاني

 وشمل األكاديميين والدارسين في برنامج التكنولوجيـا        30/3/2005يوم األربعاء الموافق    في منطقة نابلس التعليمية     عقد اليوم الثاني    
ــي     ــاس الدراس ــز طوب ــي مرك ــة وف ــي المنطق ــة ف ــوم التطبيقي ــشاركين  والعل ــدد الم ــغ ع ــشارك134، وبل  . م

 

 
 

مدير منطقة نابلس التعليمية بكلمة ترحيب وشكر للقائمين على هـذا النـشاط وحـث األكـاديميين          / افتتح اليوم الدكتور يوسف ذياب    
 . والدارسين على اإلنجاز واإلبداع لرفع اسم الجامعة عالياً

خر اإلنجازات التكنولوجية في المركز لدعم مسيرة البنـاء التـي            آ ICTC مدير مركز / وبعرض سريع قدم المهندس عماد الهودلي     
أخذتها الجامعة على عاتقها من خالل أكاديمييها ودارسيها في برنامج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية حيث بلغ عدد الدارسين في هـذا                    

 فـي   دارس ودارسة في فروع الجامعة المختلفة 2700 حوالي  2004/2005 من العام الدراسي الدراسي األولالبرنامج في الفصل 
  .فلسطين

أحمد مصلح بعرضين متتاليين األول حول أهداف الحاضنة وكيفية تقديم الفائدة للمبـدعين فـي هـذا                 .  وأ حسن عمر . تاله كل من م   
.  كلمـة االختتـام د  ىألقكما . اباتالمجال والثاني حول كيفية االلتحاق بالحاضنة وتعبئة النماذج الخاصة بذلك ثم جلسة األسئلة واإلج    

دة لألكاديميين   والحاضنة في تقديم الدعم والمسان     ICTCمدير مركز طوباس الدراسي أثنى فيها على جهود مركز          / نضال عبد الغفور  
رئيس قسم التدريب في مركـز      / يوسف صباح . أدار الجلسات المختلفـــة م   . ICTوالدارسين الستنباط أفكارهم الخالقة في مجال       

ICTCوشكر مدير المنطقة والضيوف من مركز طوباس على اهتمامهم البالغ . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم الثالث

 أحمد مصلح خالل عروض الحاضنة في منطقة نابلس التعليمية. أ افتتاح يوم العمل في منطقة نابلس التعليمية
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ـ    06/04/2005يوم األربعاء الموافق    وذلك  استضافت منطقة جنين التعليمية ومركزها الدراسي اليوم التكنولوجي الثالث           دت  وقـد أب
ــضور          ــدد الح ــغ ع ــث بل ــزة حي ــشاركة الممي ــالل الم ــن خ ــاً م ــاً ملحوظ ــة اهتمام ــشاركا183ًالمنطق  . م

 

 
 

مدير منطقة جنين التعليمية بكلمة شكر وترحيب بالضيوف والمشاركين، كما أشار إلى تنامي االهتمام              / هاني أبو الرب  . افتتح اليوم د  
يونس عمرو ودعمه للتكنولوجيا في الجامعة بما يـضمن         . د.  القدس المفتوحة وأشاد برعاية رئيس الجامعة أ       بالتكنولوجيا في جامعة  
 .  لها النجاح واالستمرارية

لته ا أوضح فيه أهداف مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ورس        ICTCمدير مركز   / أعقب ذلك عرض للمهندس عماد الهودلي     
وأشار إلى المشاريع الطموحة التي تم إنجازها في المركز بما في           " نحو جامعة إلكترونية  " القدس المفتوحة    رسالة جامعة والتي تتناغم   

ذلك مركز ابن سينا للمعرفة ومختبرات المكفوفين في كل من منطقة جنين التعليمية ومنطقة الخليل التعليمية لمساعدة الدارسـين ذوي        
  . من الدارسيندة من التكنولوجيا كغيرهماالحتياجات الخاصة لتدريبهم على االستفا

 على استنباط األفكار االبداعيـة والتـي يمكـن          ICTحسن عمر بعرض لتحفيز المشرفين األكاديميين والدارسين في مجال          . تاله م 
ما أشار إلى ما ك.  في تطوير هذا القطاع ودعم االقتصاد المحليلذلك من تأثير     تحويلها إلى مشاريع ربحية ذات جدوى اقتصادية وما       

وحول كيفية تحويل هذه األفكار إلى منتجات على أرض الواقع وكيفية االنتساب إلى الحاضـنة               .  تقدمه الحاضنة من دعم لهذ األفكار     
يوسف صباح مـدير الجلـسات      . وبعد اإلجابة على أسئلة واستفسارات المشاركين شكر م       .  أحمد مصلح بعرض لهذا الغرض    . قام أ 

 .لحاضرين علـى مـشاركتهم الفاعلـة      اجميع  مدير المركز و  عبد الحميد شعبان    .  جنين الدراسي وعلى رأسهم د     الضيوف من مركز  
 .المحلية بنشر وبث فعاليات ذلك اليوموقامت وسائل اإلعالم كالصحف ومحطات التلفزيون واإلذاعة 

 
 الرابعاليوم 

ـ  عقد اليوم التكنولوجي الرابع يوم األربعـاء الموا        وفي منطقة طولكرم التعليمية وبمشاركة منطقة قلقيلية التعليمية         13/04/2005ق  ف
 .   مشاركا165ًووصل عدد المشاركين 

مدير منطقة طولكرم التعليمية بالقائمين على النشاط وشكر المشاركين على اهتمامهم واسـتحث             / فيصل عمر . بكلمة موجزة رحب د   
 .هممهم للعمل والمثابرة واالبتكار كوسيلة للنجاح

حسن عمر خالل عروض الحاضنة في منطقة جنين التعليمية، يظهر . م المشارآون  في منطقة جنين التعليمية
 سف صباحيو. عماد الهودلي و م. في الصورة  م
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التي يقوم  ز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فقد قام بعرض حول أهمية التطبيقات المحوسبة            كرمدير م / ما المهندس عماد الهودلي   أ

ية على الجامعة في     في تطوير األعمال وتقليص التكاليف المال      ألكاديميةباإلضافة إلى بوابة الجامعة ا    المركز بإنتاجها وحوسبتها داخلياً     
كما أشار إلى التقنيات المستخدمة في حوسبة هذه األنظمة التي تخدم موظفي الجامعـة الـذين يزيـد                  .  حال حوسبتها خارج المركز   

 . دارس46,000 موظف والدراسين الذين يبلغ عددهم حوالي 1150عددهم على 
 توضيح مهمة الحاضنة وأفكارها وأهميتها العلمية        مصلح لتشمل  أحمد. ن عمر وأ  حس. ثم بدأت جلسات الحاضنة التي قدمها كل من م        

شـكر وتقـدير    عطية مصلح مدير منطقة قلقيلة التعليمة بكلمة        . ثم اختتم د  .  ICTواالقتصادية في تطوير األفكار الخالقة في مجال        
 . أدار الجلسات والنقاش بالشكر للجميعيوسف صباح الذي . وختمها م .  في نشر التكنولوجيا   ICTCبذلها مركز   للجهود الجبارة التي ي   

 .وقامت الصحف واإلذاعات المحلية بنشر الخبر
 

 اليوم الخامس

 20/4/2005عمل الخامس في منطقة بيت لحم التعليمية وبمشاركة مركز بيت ساحور الدراسي يوم األربعاء الموافـق                 التال ذلك يوم    
 الذي أبداه األكـاديميون وفنيـو       والنشاط المميز ، امتاز هذا اليوم بالحضور      م مشاركاً في قاعة الفينيق في مدينة بيت لح        165حضره  

 . فــــــي المنطقــــــةالدارســــــونكــــــذلك  ومختبــــــرات الحاســــــوب واإلنترنــــــت
 

 
 

 على هذا   PICTIة   والحاضنة الفلسطيني  ICTCمدير منطقة بيت لحم التعليمية شكر فيها مركز         / إبراهيم الشاعر . ابتدأ اليوم بكلمة د   
 .  النشاط
مدير المركز الذي منعته مهمـة عمـل        / عماد الهودلي .  بالنيابة عن م   ICTCرئيس قسم التدريب في مركز      / يوسف صباح . تاله م 

الدارسـين فـي برنـامج      وخارج الوطن من المشاركة، حيث قدم عرضاً سريعاً شمل بعض االحصائيات حول أعداد األكـاديميين                

عماد الهودلي يجيب على اسفسارات المشارآين في منطقة طولكرم . م
 التعليمية

 المشارآون في منطقة طولكرم التعليمية

 عروض الحاضنة في منطقة بيت لحم التعليمية المشارآون في منطقة بيت لحم التعليمية
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لعلوم التطبيقية وكذلك البنية التحتية لشبكة الجامعة المتسعة التي تربط جميع فروع الجامعة في شبكة واحـدة وأعـداد                   لوجيا وا التكنو
  ICTCالتي ينفذها مركز ذات التقانات العالية لمشاريع الطموحة وضح أهمية اأو.   جهاز2000الحواسيب والخوادم التي تزيد على 

 . والتعليم المفتوحE-learningم اإللكتروني فيما يخص التعل
حسن عمر صورة الحاضنة وفوائدها وريادتها في مجـال احتـضان األشـخاص             . تال ذلك عرض الحاضنة الفلسطينية حيث نقل م       
بكلمـة شـكر     مدير مركز بيت ساحور الدراسـي     /  مناصرة أسامة. ثم اختتم اليوم د    .الرياديين وتطويرهم وتشجيعهم على االستثمار    

.  على هذا االهتمام بمواضيع التكنولوجيا والتي تهم الجميع، ثـم أنهـى اليـوم م               PICTI والحاضنة   ICTC ومركز   لرئاسة الجامعة 
 . وقامت الصحف واإلذاعات والتلفزيونات المحلية بنشر الخبر.يوسف صباح كمدير للجلسات والنقاش بالشكر للمضيفين والضيوف

 
 اليوم السادس

 130بعـدد تجـاوز     مه مسكاً في منطقة الخليل التعليمية وبمشاركة مركزي دورا ويطا الدارسيين            في اليوم السادس واألخير كان ختا     
رئيس الجامعة ذلك اليوم بكلمة صادقة عبر فيها عن مدى إعجابه وثقته بجنود هذه الجامعة               / يونس عمرو . د. حيث اختتم أ  مشاركاً،  

ونهم الذي أوصل الجامعة إلى ما هي عليه من تحدي الصعاب والنجـاح             الممتدة في أرجاء الوطن وخارجه، وبجهودهم المباركة وتعا       
 .البــــــاهر الــــــذي حققتــــــه علــــــى الــــــصعيد المحلــــــي والــــــدولي      

 

 
 

 مدير منطقة الخليل التعليمية، عبر فيها عن شكره لمنظمي هذا النشاط وأكد على األكاديميين والدارسين              / محمد شاهين . افتتح اليوم د  
 .التكنولوجيا بانتهاز مثل هذه الفرص التي لم تكن تتوفر سابقاً الحتضان مشاريعهم مما يحفزهم على االبتكار والريادة في برنامج

 بين المراكز التكنولوجية المتخصصة في فلسطين وسبقه في عـدد           ICTCعماد الهودلي بعرض ركز فيه على ريادة مركز         . تاله م 
الذي تترأسه جامعة القـدس المفتوحـة عـن         ) جامعة ابن سينا االفتراضية   (لمعرفة  لمركز ابن سينا    من المشاريع وبخاصة مشروع     

 ثم قـام    .ة والبنى التحتية من شبكات وحواسيب وخادمات      ي وكذلك اإلحصائيات الخاصة ببرنامج التكنولوجيا والعلوم التطبيق       فلسطين،
التي تم إعدادها   لم اإللكتروني والتعليم المفتوح     المشروع والتي تعتمد مبدأ التع    بعرض ألحد المقررات اإللكترونية التي تم إعدادها لهذا         

 .داخل الجامعة
مدير تكنولوجيا المعلومات في الحاضنة وضح فيه ما ترمي إليه الحاضنة من خالل هذا النشاط               / تبع ذلك عرض للمهندس حسن عمر     

لتحاق بالحضانة لمساعدتهم في إنجاز مشاريعهم الطموحـة وأجـاب علـى    وغيرها من التفاصيل التي تفيد الرياديين الذين يودون اال       
 .  استفسارات وأسئلة المشاركين

ـ  وكذلك الاركين والحضوريوسف صباح هذا اليوم بشكر المش. الكلمة االختتامية لرئيس الجامعة أنهى م    وبعد   شـاهر  .  دضيوفــ
 وقامت الصحف والتلفزيونات المحلية المدعوة بنشر       .كز يطا الدراسي  مدير مر / كمال خليل .  د ، و   مدير مركز دورا الدراسي    /حجة
 .الخبر

صورة تذآارية للمشرفين األآاديميين والفنيين في منطقة الخليل 
 PICTI والحاضنة ICTCالتعليمية ومنظمي النشاط من مرآز 

امعة يختتم سلسلة أيام العمل في منطقة يونس عمرو رئيس الج. د. أ
 الخليل التعليمية
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وبهذا اليوم تمت تغطية جميع مناطق الجامعة التعليمية ومراكزها الدراسية الخمسة عشر في الضفة الغربية وسيتولى مركز تكنولوجيا               

أولية لفرز المشاريع واألفكار المقدمـة للحاضـنة للتحكـيم          م  تقييالمعلومات واالتصاالت متابعة األكاديميين والدراسين بتشكيل لجان        
 .ي وفحص أي منها يمكن اعتباره ريادياًم تلك األفكار على التعبير عنها بشكل علولي ومساعدة أصحاباأل
 




