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"القدس المفتوحة" تعقد ورشة عمل حول استنكاف الطلبة عن الدراسة في الجامعات
تاريخ النشر : 05-10-2019

 

رام هللا - دنیا الوطن

عقدت جامعة القدس المفتوحة، ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع بعثة التعاون

الفلسطیني األوروبي بمجال التعلیم العالي (إیراسموس)، ورشة عمل حول استنكاف طلبة التعلیم العالي

عن الدراسة في الجامعات، وذلك في مقر جامعة القدس المفتوحة بالبالوع.

افتتح الورشة أ. د. سمیر النجدي، ناقالً تحیات أ. د. یونس عمرو، متمنیاً ورشة مثمرة ومفیدة، مشیراً إلى

أن الورشة بدعم من (إیراسموس+) في فلسطین، وھي من الورش التي تقوم بھا لجنة إصالح التعلیم

العالي في فلسطین.
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وأضاف أ. د. النجدي، أن فلسطین كانت في ھذا العام من أكثر الدول الحاصلة على مشاریع في

(إیراسموس+) في المنطقة ككل، وفازت فلسطین بستة مشاریع، منھا أربعة یدیرھا الفلسطینیون.

وتحدث أ. د. النجدي عن موضوع االستنكاف في الجامعات المقیمة والمفتوحة في العالم، وبیّن الفروق

بینھا، وعرض أسباب االستنكاف والنظریات والممارسات المتعلقة بھذا األمر.

وبین أن "القدس المفتوحة" من الجامعات الممیزة في مجال تخریج الطلبة، إذ ال تتجاوز نسبة االستنكاف

عن الدراسة أكثر من (20%)، وھي نسبة تصل إلى نسبة الجامعات المقیمة تقریباً، وكذلك یقضي

الطالب في التعلیم المدمج قرابة (5.5) سنة بالمتوسط، في حین تسمح لھ القوانین بأن یتخرج خالل (12)

سنة في القدس المفتوحة.

من جانبھ، أشار الوكیل المساعد في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، إیھاب القبج، في كلمتھ

بالورشة، إلى أھمیة المحافظة على استمراریة الطلبة في جامعاتھم، وإكمال تعلیمھم.

 وذّكر بأن مؤسسات التعلیم العالي الفلسطیني حدیثة النشأة منذ أربعة عقود فقط، مقارنة بالجامعات على

مستوى العالم، و"لدینا كلیات وجامعات وسیاسة خاصة بالقبول لدرجة الدبلوم، وسیاسة أخرى لدرجات

البكالوریوس"، مشیراً إلى أن سیاسة التعلیم العالي ھي توفیر خدمة تعلیمیة ممیزة للطالب في مؤسسة

وطنیة فلسطینیة.

وأوضح أن الوزارة تحاول أن تحتفظ بالطلبة في الوطن، و"حددنا معدل القبول في الطب البشري وطب

األسنان بمعدل (80%) في الثانویة العامة، فمن یدرس في الخارج ومعدلھ أقل من ذلك لن تجري معادلة

شھادتھ، وھناك تعلیمات ناظمة خاصة بالوزارة لقبول الطلبة في كلیات الدبلوم".

وكشف عن السعي لرفع معدالت الصیدلة والھندسة إلى (80%) في الثانویة العامة، ومن یحصل في

الثانویة العامة على أقل من ھذا المعدل لن تجري المصادقة على شھادة البكالوریوس لھ أیضاً.
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من جانبھ، قال د. نضال الجیوسي، مدیر عام مكاتب بعثة التعاون الفلسطیني األوروبي بمجال التعلیم

العالي (إیراسموس+): إن ھدف ھذه الورشة ھو "إلقاء الضوء على استنكاف الطلبة؛ ألنھ موضوع غایة

في األھمیة، فبرنامج (إیراسموس+) یسعى لتیسیر وتقدیم المعلومات للجامعات بھدف االستفادة من برامج

یقدمھا االتحاد األوروبي في فلسطین، وتجري متابعة تنفیذ المشاریع بشكل یخدم فلسطین".

وأضاف أن الجامعات تستفید بشكل كبیر من البرنامج، و"لدینا حالیاً (50) مشروع بناء قدرات، یجري

تنفیذھا اآلن لمؤسسات التعلیم بقیمة (43) ملیون یورو بالشراكة مع جامعات عربیة ودولیة، وندیر (12)

مشروعاً بشكل مباشر من قبل جامعاتنا".

وأوضح الجیوسي، أن (إیراسموس+) یقوم بتبادل طالبي طال (1200) طالب وطالبة، بینھما (300)

طالب أوروبي، حضروا إلى فلسطین للدراسة ھنا، وھذا التبادل یسھم في تطویر التعلیم العالي في

فلسطین.

وفیما یتعلق بلجنة إصالح التعلیم العالي، قال الجیوسي: إن "لجنة إصالح التعلیم العالي تعمل بشكل كبیر،

ویجري تجدیدھا كل ثالث سنوات برئاسة وزیر التعلیم العالي، ونساھم في رسم سیاسات، وننقل التجارب

المناسبة لفلسطین من العالم، وقمنا بورشات عمل في ھذا السیاق، منھا االستنكاف وإعادة الطلبة

للجامعات، ویجري نقل التجربة الفلسطینیة للجامعات الشریكة".

 وتحدث أ. د. جمال إبراھیم، عن إحصاءات وتجربة جامعة القدس المفتوحة في محاولة استعادة الطلبة،

مشیراً إلى وجود خطة الستعادة الطلبة المستنكفین عن الدراسة بالتواصل معھم، ومعرفة أسباب تركھم

الجامعة، وعمل أشیاء تسھم في استعادتھم للجامعة، خصوصاً الطلبة الذین قطعوا شوطاً كبیراً في

الجامعة.
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