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دور جامعة القدس املفتوحة
يف التنمية الوطنية يف فلسطني

د .مجال حممد إبراهيم

تاريخ التسليم2012/6/16 :م  ،تاريخ القبول2012/7/24 :م.
أستاذ مساعد /كلية التربية /عميد القبول والتسجيل واالمتحانات /جامعة القدس المفتوحة /فلسطين.
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د .جمال محمد إبراهيم

ملخص:
تهدف الدرا�سة �إىل �إظهار دور جامعة القد�س املفتوحة يف تنمية املجتع الفل�سطيني،
وتو�ضح الظروف التي ن�ش�أت فيها اجلامعة ،والتي كانت ا�ستجابة للتحديات التي يتعر�ض
لها املجتمع الفل�سطيني .كما بينت الدار�سة الدور الفاعل الذي �أدته اجلامعة على م�ستوى
التعليم العايل يف فل�سطني ،ودور اجلامعة يف تنمية املجتمع الفل�سطيني على امل�ستويني
ج�سدت دورها يف تعليم الكبار ،وتعليم املر�أة ،وتطوير كفاءات
االقت�صادي واالجتماعي� ،إذ ّ
املوظفني الفل�سطينيني ،وامل�ساعدة يف تخفيف الأعباء املالية على امللتحقني باجلامعة.
حيث ا�ستطاعت اجلامعة الو�صول �إىل املناطق البعيدة والنائية لتو�صيل خدمة التعليم
العايل يف فل�سطني ،والكيفية التي ا�ستطاعت من خاللها اجلامعة حتقيق مبد�أ دميقراطية
التعليم باتاحة فر�صة التعليم لفئات ال�شعب كافة.
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Abstract:
This study aimed at manifesting the role of Al – Quds Open University
in developing the Palestinian society. It also explained the circumstances
in which the University was established to be a response to the challenges
to which the Palestinian society was exposed. Moreover, it highlighted the
effective roles which the University played at the level of higher education
in Palestine and in the development of the Palestinian society at both the
economic and social levels. In so doing the study pinpointed the role of the
university in educating adults, women and developing the competencies of
Palestinian employees. It, furthermore, showed how the University alleviated
the financial pressure shouldered by the University enrollees. In addition,
the study elaborated on how the University managed to provide higher
education to all locations and areas in Palestine including the remotest ones.
At the same time it elaborated how the University was able to achieve the
principle of democracy of education through giving access to education to
all Palestinians.
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مقدمة:
تعر�ضت فل�سطني كغريها من الدول �إىل ا�ضطرابات �سيا�سية ،وعدم ا�ستقرار نتيجة
االحتالل الإ�رسائيلي ،الأمر الذي �أثر على م�سرية التعليم العايل ،و�أدى يف �أحيان كثرية �إىل
�إغالق امل�ؤ�س�سات الرتبوية واجلامعات من قبل �سلطات االحتالل. )acocollege, 2010( .
فقد د�أبت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي منذ احتالل الأرا�ضي الفل�سطينية عام 1967م على
ممار�سة و�سائل الإعاقة ،والت�ضييق على �إن�شاء م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف فل�سطني ،حيث
كان الهدف من امل�ضايقات امل�ستمرة عدم تطوير قطاع التعليم العايل من الناحيتني الكمية
والنوعية ،لإبقاء الفل�سطينني يف املناطق املحتلة جمموعة من العمال غري املهرة للعمل يف
املن�ش�أت الإ�رسائيلية ب�أجور زهيدة (الأطر�ش ، )2008 ،و�إبقائهم َت َبعاً للمحتل َي ّ�سري �أمناط
حياتهم املختلفة كيفما ي�شاء.
وعلى الرغم من الت�ضييق فقد بد�أ العمل ب�سواعد فل�سطينية خمل�صة على �إن�شاء م�ؤ�س�سات
للتعليم العايل ،ففي �سبعينيات القرن املا�ضي ،وبعد مرور �أقل من عقد على االحتالل
الإ�رسائيلي لل�ضفة الغربية وقطاع غزه ،بد�أ �إن�شاء جامعات تقليدية عدة يف فل�سطني .ويف
الفرتة ذاتها بد�أ التفكري جدياً ب�إن�شاء نظام تعليمي يتنا�سب مع حاجات املجتمع الفل�سطيني،
نظام تعليمي يتحدى احلواجز والإغالقات واال�ستفزاز اليومي ،وي�ؤمن ملختلف فئات ال�شعب
الفل�سطيني تعليماً عالياً فعاالً راقي النوعية .فكان ال بد من اعتماد نظام التعليم املفتوح� ،إذ
�إن هذا النظام يمُ كّن الطلبة من جتاوز احلدود املفرو�ضة ويتجاوز امل�سافات بني املناطق،
وبخا�صة يف ظل القيود التي و�ضعتها �سلطات االحتالل على �سفر كثري من �أبناء ال�شعب
الفل�سطيني للخارج من �أجل �إكمال حت�صيلهم العلمي( .الأعرج. )1993 ،
يتتبع تطور احلياة يجد كثرياً من �أبناء ال�ضفة الغربية وقطاع غزه حرموا من
فمن َّ
االلتحاق باجلامعات املقيمة ب�سبب االعتقال �أو املالحقة �أو املنع من ال�سفر �أو ب�سبب
اال�ضطرار �إىل العمل لك�سب العي�ش يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية املرتدية التي �صنعها
االحتالل الإ�رسائيلي ،نتيجة لذلك �أ�صبحت هناك قناعة ب�أن املجتمع الفل�سطيني بحاجة
ما�سة �إىل التعليم املفتوح( .كمال)1993 ،
من هنا بد�أ القائمون على القرار ال�سيا�سي يف املجتمع الفل�سطيني واملهتمون ببنية
التعليم و�أدائه التفكري جدياً بالتعليم املفتوح ،فبد�أ التفكري ب�إن�شاء جامعة القد�س املفتوحة
عام 1975م انطالقاً من حاجات ال�شعب الفل�سطيني للتعليم العايل يف ظل ظروفه ال�سكانية
واالجتماعية واالقت�صادية ال�سائدة .فقامت منظمة اليون�سكو بطلب من منظمة التحرير
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الفل�سطينية ب�إعداد درا�سة اجلدوى مل�رشوع اجلامعة ،و�أقرها امل�ؤمتر العام لليون�سكو عام
1980م .وافتتحت اجلامعة مقراً م�ؤقتاً لها يف عمان عام 1985م وتركز العمل بني عام
 91 -85على �إعداد اخلطط ،و�إنتاج املواد التعليمية واملطبوعات ،وبا�رشت عملها يف
فل�سطني يف الن�صف الثاين من عام  1991متخذة من القد�س ا�سماً ومقراً لها .وقد وقع
االختيار على مدينة القد�س لتكون رئا�سة اجلامعة املفتوحة فيها من واقع اعتبارات عدة
�أهمها :كون املدينة عا�صمة فل�سطني وقلبها الناب�ض الذي يتو�سط الوطن ،ف�ضالً عن �أهمية
ا�سمها يف العاملني العربي والإ�سالمي الذي اختري ليكون عنواناً لهذا ال�رصح العايل العظيم.
(عمرو)1993 ،
ا�ستعملت ت�سميات عدة جلامعة القد�س املفتوحة عند ن�ش�أتها مثل الربنامج املفتوح يف
جامعة النجاح ،والربنامج املفتوح يف جامعة بريزيت جتنباً مل�ضايقات �سلطات االحتالل.
م�سميات لكيان واحد هو جامعة القد�س املفتوحة.
وامل�سميات املعنية كانت يف احلقيقة َّ
َّ
وقد ان�ضمت اجلامعة فور ن�ش�أتها �إىل جمل�س التعليم العايل الفل�سطيني( .الأعرج)1993 ،
يف البداية اعتمدت جامعة القد�س املفتوحة يف �إدارة �أعمالها على اجلامعات
الفل�سطينية التقليدية اخلم�س( :اخلليل وبيت حلم والقد�س وبريزيت والنجاح) املوجودة يف
ال�ضفة الغربية ،حيث طلبت جامعة القد�س املفتوحة من هذه اجلامعات �إعارتها عدداً من
املوظفني للعمل فيها ،ف�أعارتها جامعة اخلليل واحداً من �أع�ضاء هيئتها التدري�سية كمدير
ملنطقة اخلليل التعليمية ،و�أعارتها جامعة بيت حلم ثالثة من �أع�ضاء هيئتها التدري�سية،
الأول رئي�ساً للربنامج والثاين كمدير ملنطقة بيت حلم التعليمية والثالث كم�ساعد �إداري،
و�أعارت جامعة القد�س االنتظامية �أحد �أع�ضاء هيئتها التدري�سية كمدير ملنطقة القد�س
التعليمية ،و�أعارت جامعة بريزيت �أحد �أع�ضاء هيئتها الإدارية ليعمل مديراً لدائرة القبول
والت�سجيل واالمتحانات .ووافقت جامعة النجاح على �إعارة �أربعة من �أع�ضاء هيئتها
التدري�سية ليعملوا يف منطقة رام اهلل التعليمة ومنطقة نابل�س التعليمية .كما وافقت
اجلامعات الفل�سطينية التقليدية على فتح ح�ساب للجامعة يف دوائرها املالية ،و�أعطت
العاملني التابعني للجامعة �أرقاما مالية و�رصفت رواتبهم من خالل الأموال التي و�ضعتها
اجلامعة املفتوحة يف تلك اجلامعات( .الأعرج)1993 ،
للتعليم املفتوح يف فل�سطني دور مهم يف �سد الثغرات ال�ضاربة يف ج�سد التعليم
امل�سوغات الرئي�سة يف ت�أ�سي�س جامعة القد�س املفتوحة،
العايل الفل�سطيني ،وهذا كان �أحد
ّ
فقد عمدت جامعة القد�س املفتوحة منذ ن�ش�أتها على ت�أ�سي�س فروع لها يف خمتلف املدن
والبلدات الفل�سطينية ،حيث �أن�ش�أت يف البداية �ستة فروع ،وتزايد العدد �إىل �أن �أ�صبح 22
فرعاً ومركزاً درا�سياً� ،أدى فتحها قرب مناطق �سكن الطلبة �إىل تخفيف الأعباء املالية عليهم
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كما �إدى �إىل تخفيف الأعباء النف�سية واملعنوية على الفل�سطينيني .فقد �ساعد تواجد فروع
اجلامعة يف خمتلف املناطق الفل�سطينية يف التخفيف عنهم والتقليل من حاجتهم للمرور
عرب احلواجز التي �أقامتها �سلطات االحتالل على مداخل املدن الفل�سطينية ،الأمر الذي كان
ي�ؤثر عليهم نف�سياً ومعنوياً ب�سبب الإجراءات الال�إن�سانية والال�أخالقية ،وا�ستفزازات اجلنود
بالإ�ضافة �إىل التفتي�ش املهني الذي يتعر�ض له ج ّل �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ال�شباب منهم
خا�صة.

هدف البحث:
● ●تو�ضح الدور الذي تتطلع به جامعة القد�س املفتوحة يف جمال تنمية املر�أة
وت�أهيلها.
● ●�إبراز الدور الذي تتطلع به جامعة القد�س املفتوحة يف تعليم الكبار وتطوير كفاءة
املوظفني مهنياً.
● ●تو�ضيح �إ�سهامات اجلامعة يف جمال التنمية املجتمعية امل�ستدامة.
● ●�إبراز الدور الذي تقوم به جامعة القد�س املفتوحة يف خدمة ال�رشائح املهم�شة
واملحرومة.
● ●مقارنة كلفة اخلدمات الأكادميية واالجتماعية والثقافية والتنموية التي تقدمها
جامعة القد�س املفتوحة مع كلفة اخلدمات التي تقدمها اجلامعات االنتظامية يف فل�سطني.

أسئلـة البحث:
●
●
●
●
●

●ما دور جامعة القد�س املفتوحة يف تعليم الكبار؟
●ما دور جامعة القد�س املفتوحة يف تعليم املر�أة الفل�سطينية؟
●ما دور اجلامعة يف تخفيف الأعباء املالية على الطالب؟
●ما دور اجلامعة يف تطوير كفايات املوظفني والعاملني يف القطاعات املختلفة؟
●ما دور اجلامعة يف حتقيق التوزان يف التوزيع اجلغرايف لفروعها؟

منهجية البحث:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي املنا�سب لأهداف الدرا�سة ،حيث �أخذت
البيانات الرئي�سة من عمادة القبول والت�سجيل واالمتحانات يف جامعة القد�س املفتوحة،
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و�أخذت باقي البيانات من م�صادر خمتلفة .وقد حاولت الدرا�سة الإجابة على جميع
الت�سا�ؤالت.

تنظيم البحث:
من �أجل حتقيق الهدف املن�شود للبحث ،والذي حتدد باظهار الأبعاد التنموية لدور
جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني ،نظم البحث يف خم�سة �أق�سام يتناول كل منها بعداً
تنموياً رئي�ساً قامت به اجلامعة ،و�ست�ستمر يف القيام به عمالً بر�ؤيتها ور�سالتها .و�سيجري
تو�ضيح هذه الأبعاد وحتليلها كلها.

مصطلحات رئيسة فـي البحث:
◄◄التعليم املفتوح :هو منط من التعليم يعتمد على التعليم الذاتي وا�ستقاللية املتعلم،
وي�ستثمر الو�سائط املتعددة ال�سمعية والب�رصية وااللكرتونية يف نقل املعلومة �إىل املتعلم،
ويعتمد مبد�أ الف�صل بني املعلم واملتعلم �إما يف الزمان �أو املكان �أو كليهما.
◄◄التعليم التقليدي :هو منط من التعليم يركز على ثالثة حماور رئي�سة ،املعلم
واملتعلم واملعلومة ،وقد وجد هذا النوع من التعليم منذ القدم ،ويعتمد ب�شكل رئي�س على
التلقني يف نقل املعلومات من املعلم �إىل املتعلم خالل لقاءات تتم وجهاً لوجه بينهما يف
قاعات �صفية (املحا�رضات الوجاهية) .
◄◄مبد�أ دميقراطية التعليم :هو مبد�أ يوفر فر�صة التعليم العايل والتدريب للجميع،
وبخا�صة للفئــات
املحرومة ،ويتيح للطالب فر�صة املزاوجة بني العمل والتعليم ،ويحل امل�شكالت
الناجمة عن
عجز م�ؤ�س�سات التعليم العايل التقليدي عن ا�ستيعاب الطلب املتزايد على التعليم
العايل.
◄◄القدرة اال�ستيعابية :هي احلد الأعلى الذي ت�ستطيع اجلامعة �أو امل�ؤ�س�سة الأكادميية
قبوله من الطالب.
◄◄الفئات املحرومة :هم الأ�شخا�ص الذين حرموا من �إكمال تعليمهم العايل لأ�سباب
اقت�صادية �أو جغرافية �أو اجتماعية �أو ثقافية� ،أو الذين فاتتهم فر�صة التعليم العايل لظروف
خا�صة �أو عامة.
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أوالً -تعليم الكبار:
�إن �أهمية تعليم الكبار كميدان تربوي ،ال يقت�رص على دولة معينه ذات م�ستوى
اقت�صادي واجتماعي معني ،بل تن�سحب �أهميته على الدول املعا�رصة ،ومل يعد تعليم الكبار
يخ�ضع ملنطق التطوع �أو االختيارية ،و�إمنا يخ�ضع ملنطق التنظيم واملنهجية ،ومل يعد عمالً
يعتمد فقط على اخلربة ال�شخ�صية ،و�إمنا �أ�صبح عمالً تربوياً متطوراً له نظرياته و�أ�صوله
وتطبيقاته و�أبحاثه.
كما �أن تعليم الكبار ال تقت�رص �أهميته على �إك�ساب فئة الرا�شدين من املتعلمني
املهارات الالزمة لهم يف عملهم ،ومن ثم تطوير قدرتهم على الإنتاج وامل�ساهمة يف تنمية
املجتمع ،بل �إن الآباء املتعلمني �أكرث قدرة على م�ساعدة �أبنائهم و�أ�رسهم على التعلم.ومن
هنا ف�إن التعليم اجلامعي املفتوح ي�ؤدي دوراً �أ�سا�سياً يف التنمية الثقافية واالجتماعية،
ويفتح الآفاق �أمام الكبار من خالل الربامج التعليمية املنا�سبة لهم.وب�شكل عام ف�إن التعليم
املفتوح ي�ساعد الكبار على تنمية قدراتهم على القيام بدور فعال يف تطوير جمتمعاتهم
وتنميتها ،كما ي�ساعدهم على تنمية املواطنة ال�صاحلة ،وميكنهم من القدرة على ممار�سة
الدميقراطية ال�صحيحة ،ويعرفهم بحقوقهم وواجباتهم ،وي�ساعدهم يف زيادة الدخل ب�سبب
زيادة مهاراتهم ومعارفهم�(.شوا�رشه)2008 ،
�سمحت جامعة القد�س املفتوحة ،بحكم نظامها التعليمي املفتوح ،للطالب اجلمع ما
بني الدرا�سة والعمل ،كما �ساهمت يف �إعطاء فر�صة التعليم العايل للراغبني باملزاوجة بني
العمل والتعلم يف �آن واحد.فتميزت اجلامعة باملرونة من حيث التنظيم الإداري والأكادميي،
بغ�ض النظر عن �أعمارهم
كما �أنها تخطت حدود القبول وحواجزه ،حيث قبلت اجلامعة الطالب ِّ
�أو وظائفهم �أو �أماكن �سكناهم� ،أو حتى �سنة ح�صولهم على �شهادة الثانوية التي تع ُّد �رشطاً
�أ�سا�سياً يف قبول الطالب يف اجلامعات التقليدية.وبالتايل فقد �أعطت اجلامعة فر�صة التعليم
العايل جلميع الذين حالت الظروف ال�شخ�صية �أو العائلية �أو االجتماعية �أو االقت�صادية �أو
الوظيفية �أو املكانية �أو الزمنية دون متكنهم من االلتحاق بالتعليم العايل التقليدي.لقد
�ساهمت جامعة القد�س املفتوحة يف توفري الفر�صة لهذه الفئة بتمكينها من �إكمال تعليمها
العايل ،حيث �أكدت الإح�صاءات ال�صادرة عن عمادة القبول والت�سجيل واالمتحانات على
ذلك بو�ضوح ،وقد �أخذت هذه الدرا�سة �إح�صائيتني ل�سنتني درا�سيتني خمتلفتني ،الأوىل كانت
حتليالً للإح�صاءات ال�صادرة عن عمادة القبول والت�سجيل واالمتحانات يف اجلامعة للف�صل
الدرا�سي الأول من العام اجلامعي  ،1998 /1997حيث �أكدت نتائح حتليل الإح�صاءات �أن
�أكرث من  %80.9من الطلبة امللتحقني بجامعة القد�س املفتوحة كانت �أعمارهم تزيد عن 21
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عاماً عند التحاقهم باجلامعة ،و�أ�شارت الإح�صاءات �إىل �أن  %35.4كانت �أعمارهم ترتاوح
ما بني  21و  25عاماً ،كما �أ�شارت �إىل �أن �أكرث من  %45.5من الطلبة كانت تزيد �أعمارهم
عن  25عاماً عند التحاقهم باجلامعة ،للمزيد �أنظر اجلدول ()1
الجدول ()1
توزيع الطلبة المسجلين بجامعة القدس المفتوحة للفصل األول من العام 1998 /1997
حسب الفئة العمرية والجنس

ذكور

اجلن�س

الفئة

�إناث

املجموع

عدد

ن�سبة

عدد

ن�سبة

�أقل من 21

1124

%10.5

920

%8.6

2044

من 25 – 21

2240

%20.9

1549

%14.5

3789

من 30 – 26

1531

%14.3

1047

%9.8

2578

من 35 – 31

872

%8.2

503

%4.7

1375

�أكرب من 35

539

%5.0

372

%3.5

911

املجموع

6306

%58.9

4391

%41.1

10697

(عمادة القبول والتسجيل)1998 ،

والإح�صائية الثانية كانت تلك ال�صادرة عن عمادة القبول والت�سجيل واالمتحانات
يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي  ،2012 /2011فقد �أكدت نتائج التحليل
�أن �أكرث من  %57.1من الطلبة امللتحقني بجامعة القد�س املفتوحة لهذا العام كانت تزيد
�أعمارهم عن  21عاماً عند التحاقهم باجلامعة و�أ�شارت الإح�صائية �إىل �أن  %38.3كانت
�أعمارهم ترتاوح ما بني  21و  25عاماً ،كما �أ�شارت �إىل �أن �أكرث من  %18.8من الطلبة
كانت �أعمارهم تزيد عن  25عاماً عند التحاقهم باجلامعة� ،أنظر اجلدول ( )2الآتي:
الجــدول ()2
توزيع الطلبة المسجلين بجامعة القدس المفتوحة للفصل األول من العام 2012 /2011
حسب الفئة العمرية والجنس

الفئة

ذكور

اجلن�س
�أقل من 21

�إناث

عدد

ن�سبه

عدد

ن�سبة

10044

%15.2

18320

%27.7

215
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ذكور

اجلن�س

الفئة

�إناث

املجموع

عدد

ن�سبه

عدد

ن�سبة

من 25 -21

9470

%14.3

15896

%24.0

25366

من 30 -26

2708

%4.1

3930

%5.9

6638

من 35 -31

1198

%1.8

1752

%2.6

2950

�أكرب من 35

1384

%2.1

1449

%2.3

2833

املجموع

24804

%37.5

41347

%62.5

66151

(عمادة القبول والتسجيل)2011 ،

يت�ضح من اجلدول (� )2أن �أعمار غالبية امللتحقني باجلامعة يف الن�صف الثاين من
العقد الأول الفتتاحها كانت فوق  21عاماً ،وكانت ت�شكل ما يزيد عن الثلثني يف بداية العقد
الثاين من عمر اجلامعة ،و�شكلت �أكرث من الن�صف يف بداية العقد الثالث من عمر اجلامعة،
ويعود �سبب انخفا�ض متو�سط �أعمار امللتحقني باجلامعة يف ال�سنوات الأخرية �إىل اعتبارات
عدة منها :تو�سع اجلامعة وانت�شارها والتحاق �أعداد كبرية من الإناث بها بعد جناحهم يف
الثانوية العامة ،لأن �أ�رسهم مل تكن ت�سمح لهم يف ال�سابق بالذهاب �إىل مناطق بعيدة عن
�أماكن �سكناهم ،وعندما ا�ستحدثت اجلامعة فروعاً عدة لها يف خمتلف املدن والبلدات يف
فل�سطني ،زاد �إقبال الإناث على اجلامعة ،لأنها و�صلت �إىل �أماكن �سكناهن.ولأن ن�سبة الذكور
كانت يف بداية افتتاح اجلامعة تزيد عن ن�سبة الإناث ،ف�إن �أعمار امللتحقني باجلامعة يف
بدايتها كانت �أكرب ،كون الذكور الذين يلتحقون باجلامعة يف الغالب يزاوجون ما بني العمل
والتعليم� ،أما الإناث ،ف�إن التحاقهن باجلامعة يكون يف كثري من الأحيان بعد االنتهاء من
الثانوية العامة.
و�أكدت الإح�صاءات ال�صادرة عن العمادة بخ�صو�ص الطلبة الذين �سجلوا يف اجلامعة
يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي � 2012 /2011إىل �أن متو�سط �أعمار الطالب
عند التحاقهم باجلامعة كان  23.06عاماً ،ومتو�سط �أعمار الإناث  22.8عاماً ،ون�سبة
متو�سط �أعمار الذكور 23.33عاماً(.عمادة القبول والت�سجيل)2012 ،
و�أ�شارت الإح�صاءات للفئة امل�ستهدفة نف�سها (الطلبة الذين �سجلوا يف الف�صل الدرا�سي
الأول من العام اجلامعي � )2012 /2011أن متو�سط �أعمار الطالب عند التخرج للفئة ذاتها
بلغت  29.07عاماً ،ومتو�سط �أعمار الإناث  28.71عاماً ،ومتو�سط �أعمار الذكور بلغ 29.58
عاماً(.عمادة القبول والت�سجيل)2012 ،
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وبالتايل فقد �أظهرت الإح�صاءات �أن جامعة القد�س املفتوحة كان لها دور مميز
باعطائها فر�صة التعليم العايل للذين حالت ظروفهم دون �إكمال تعليمهم العايل ،فقد
منحتهم الوقت الكايف النهاء متطلبات التخرج حيث بلغ متو�سط �أعمار اخلريجني يف
اجلامعة  29.07عاماً ،الأمر الذي ي�ؤكد على �أن اجلامعة لها دور رائد ومميز يف منحهم
فر�صة التعليم العايل التي كان من غري املمكن حتقيقها لهم لوال وجود جامعة القد�س
املفتوحة ،وبخا�صة �إذا ما عرفنا �أن العمر االفرتا�ضي لإنهاء متطلبات التخرج يف اجلامعات
التقليدية هو  22عاماً ،كما �أ�شارت درا�سة �شوا�رشه املذكورة �أعاله.

ثانيا -تعليم املرأة:
�أ َّدت جامعة القد�س املفتوحة دوراً مميزاً يف تعليم املر�أة الفل�سطينية وتثقيفها وتدريبها
وتطوير كفاءتها ،كما �أ َّدت دوراً مهماً يف معاجلة امل�شكالت التي كانت تواجهها للح�صول
على تعليمها العايل ،كما �ساهمت يف تغيري العادات والتقاليد التي مل تكن ت�شجع املر�أة على
التعليم.ولكن عندما بد�أت جامعة القد�س املفتوحة ،قلت معوقات خروج الفتاة من البيت
للتعلم ،حيث �أو�صلت اجلامعة التعليم �إىل �أماكن قريبة جداً من �أماكن �سكن الطالبات ،الأمر
مهمة
الذي زاد من �إقبالهن على التعليم اجلامعي ،وبالتايل �أزال هذا النوع من التعليم عقبة َّ
كانت تعرت�ض م�سرية تعليم املر�أة (ن�شوان. )1999 ،
ففي درا�سة قدمها عيو�ش بعد مرور عامني على �إن�شاء جامعة القد�س املفتوحة� ،أكد
على �أن قرب اجلامعة من �سكن الطالب ،كان من �أهم الدوافع التي كانت وراء التحاق الطالب
بجامعة القد�س املفتوحة فقال« :فقد حاز قرب اجلامعة من مكان �سكن الطالب على �أعلى
ن�سبة وراء التحاق الطالب باجلامعة ،حيث بلغت هذه الن�سبة  %60.7من الذكور  %68.7من
الإناث»(.عيو�ش)1993 ،
تواجه املر�أة الفل�سطينية �صعوبات ومعوقات كثرية كانت حائال �أمام ا�ستكمال
درا�ستها وتعليمها العايل ،منها نق�ص املوارد املالية ب�سبب انخفا�ض امل�ستوى املعي�شي
يف فل�سطني ،وثقل امل�س�ؤوليات الأ�رسية التي جعلتها يف خوف دائم من عدم القدرة على
املوازنة بينها �سواء كانت زوجة �أم �أماً �أم بنتاً �أم �أختاً ،بالإ�ضافة �إىل النظرة الدونية لتعليم
املر�أة ،وتبني فكرة �أن التعليم مهم للرجل �أكرث منه للمر�أة(.الفريح)2005 ،
بعد قيام جامعة القد�س املفتوحة بد�أ عدد كبري من �أولياء الأمور يفكرون جدياً يف
ال�سماح لبناتهم �أو زوجاتهم �أو �إخوتهم ،و�أحياناً �أمهاتهم االلتحاق بجامعة القد�س
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املفتوحة لأ�سباب عدة منها:

♦ ♦وجود فروع للجامعة يف معظم املدن والبلدات الفل�سطينية ،فقد �أ�شارت �إح�صاءات
عمادة القبول والت�سجيل واالمتحانات للعام اجلامعي � ،2012 /2011أنه �أ�صبح للجامعة
يف فل�سطني  22فرعاً ومركزاً درا�سياً.
♦ ♦ر�سوم ال�ساعات املعتمدة �أقل من ن�صف الر�سوم يف اجلامعات املحلية يف فل�سطني،
وهي  15ديناراً �أردنياً لل�ساعة الواحدة(.جامعة القد�س املفتوحة)2013 ،
♦ ♦ال حتتاج املر�أة لالنتقال من مكان �سكنها �إىل مكان �آخر ،وبالتايل فهي ت�ستطيع �أن
توائم بني قيامها بواجباتها يف البيت ،والقيام بواجباتها اجلامعية.كما �أنها ال حتتاج �إىل دفع
م�صاريف موا�صالت كبرية لالنتقال من مكان �سكنها �إىل املركز الدرا�سي �أو فرع اجلامعة.
وقد �أكدت الإح�صاءات ال�صادرة عن عمادة القبول والت�سجيل واالمتحانات يف
اجلامعة والإح�صاءات ال�صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم العايل �أن ن�سبة الإناث
اللواتي التحقن بجامعة القد�س املفتوحة كانت مرتفعة موازنة مع �أعداد الذكور ،حيث

�أ�شارت الإح�صاءات �إىل ما ي�أتي:

● ●�أوالً� :شكلت الإناث ن�سبة  %62.50من امللتحقني بجامعة القد�س املفتوحة ،و�شكلت
هذه الن�سبة  %66.34من امللتحقني باجلامعة يف ال�ضفة الغربية للعام اجلامعي /2011
(.2012عمادة القبول والت�سجيل)2012 ،
● ●ثانياً :ن�سبة الإناث امللتحقات باجلامعة من القرى والبلدات تزيد عن ن�سبة
امللتحقات من املدن الكبرية مثل :اخلليل ونابل�س وطولكرم.ويعود �سبب ذلك �إىل وجود
جامعات تقليدية �أخرى يف تلك املناطق(.عمادة القبول والت�سجيل)2012 ،
● ●ثالثاً :عدد الإناث امللتحقات باجلامعة يف قطاع غزه �أقل من ن�سبة الذكور وقد
�أظهر اجلدول ( )3ا لآتي ذلك بو�ضوح.
الجــدول ()3
أعداد الطلبة الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة في الفصل األول من العام الجامعي 2012 /2011
موزعين حسب الجنس

م.

الفرع

 .1ال�ضفة الغربية
 .2قطاع غزه
املجموع

Total

ذكور

متو�سط ن�سبة الذكور

�إناث

متو�سط ن�سبة الإناث

املجموع
52680
13471

%66.34
34948
%33.66
17732
%47.50
6399
%52.50
7072
متو�سط الن�سبة يف ال�ضفة وغزه
متو�سط الن�سبة يف ال�ضفة وغزه
66151
%62.50
41347
%37.50
24804

(عمادة القبول والتسجيل)2012 ،

218

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )1نيسان 2013

ويعود �سبب زيادة الذكور عن الإناث يف قطاع غزه للأ�سباب الآتية:
 وجود �إحدى ع�رشة م�ؤ�س�سة تعليمية جامعية يف قطاع غزة ،وبالتايل ال حتتاج
الطالبة �إىل قطع م�سافات كبرية للو�صول �إىل اجلامعة التي تود االلتحاق بها(.وزراة الرتبية
والتعليم العايل)2011 ،
 توزيع م�ؤ�س�سات التعليم العايل التي متنح درجة البكالوريو�س على جميع مناطق
قطاع غزه من �شماله �إىل جنوبه فهناك جامعة يف رفح ،و  3يف غزة ،و  3يف خان يون�س ،و
 3يف �شمال غزة ،وواحدة يف الو�سطى(.وزارة الرتبية والتعليم العايل)2011 ،
 قلة املوارد املالية يف قطاع غزه ب�سبب احل�صار �أدى �إىل تف�ضيل �أولياء الأمور
تقدمي تعليم الذكور على الإناث.
 ر�سوم ال�ساعات املعتمدة يف اجلامعات التقليدية يف قطاع غزه متدنية جداً لدى
مقارنتها مع اجلامعات التقليدية يف ال�ضفة الغربية.
 �أعمار امللتحقني باجلامعة يف قطاع غزه �أقل عمراً من امللتحقني باجلامعة يف
ال�ضفة الغربية.
● ●رابعاً :معظم الذكور يف مدينة القد�س والعيزرية يلتحقون بجامعة القد�س التقليدية
(�أبو دي�س) �أو بيت حلم �أو بريزيت ،وبالتايل ف�إن ن�سبة الإناث يف فرع اجلامعة داخل القد�س
والعيزرية مرتفعة جداً.
مما ذكر �أعاله يت�ضح دور جامعة القد�س املفتوحة الريادي يف تنمية املر�أة الفل�سطينية
وتطوير كفاءتها ،فقد �أتاحت لها اجلامعة مزايا عدة متثلت مبا ي�أتي:
♦ ♦ا�ستطاعت املر�أة الفل�سطينية من خالل اجلامعة متابعة درا�ستها العليا دون �أن
ي�ؤثر ذلك على ابتعادها عن البيت ،ودون �أن ي�ؤثر على عالقتها مع زوجها و�أطفالها ،حيث
كان ي�صعب عليها يف النظام التقليدي اجلمع بني دورها ك�أم �أو زوجة وبني انتظامها
يف التعليم اجلامعي ،وبالتايل فقد كانت جامعة القد�س املفتوحة �أي�رس و�أ�سهل لها ،وقد
�أظهرت الإح�صاءات �أن ن�سبة تعليم الن�ساء ارتفعت ب�شكل ملحوظ عندما بد�أت جامعة القد�س
املفتوحة.
♦ ♦زاد منط التعليم يف جامعة القد�س املفتوحة من ثقة املر�أة بنف�سها عند التعامل
مع الآخرين ،لأنه �ساعدها على حت�سني �أو�ضاعها االجتماعية واالقت�صادية ،وفتح �أمامها
الفر�صة للح�صول على وظيفة.كما �أنه �أدى دوراً رئي�ساً يف تطوير قدراتها يف خمتلف
القطاعات.
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♦ ♦�أدى نظام التعليم يف جامعة القد�س املفتوحة �إىل اقتداء الأطفال بالأم الفل�سطينية،
كونها تنظم حياتها ،وتوازن بني قيامها بواجباتها جتاه زوجها و�أطفالها ،وقيامها
بتح�ضري واجباتها الدرا�سية ،وبالتايل �أ�صبحت الأم يف هذه احلالة قدوة لأ�رستها يف تنظيم
�ش�ؤون حياتها اليومية.
♦ ♦ا�ستطاعت املر�أة الفل�سطينية من خالل نظام التعليم يف جامعة القد�س املفتوحة �أن
تتبادل اخلربات مع الن�ساء الأخريات امللتحقات باجلامعة ،و�أفادت من جتاربهن املماثلة
يف احلياة.
♦ ♦مكَّن نظام التعليم يف جامعة القد�س املفتوحة املر�أة الفل�سطينية من التخل�ص من
اخلوف من �أن تكون طالبة علم تعود مرة �أخرى ملقاعد الدرا�سة ،وبخا�صة املر�أة املتزوجة
�أو املر�أة التي مل ت�ساعدها ظروفها على �إكمال تعليمها العايل فالتحقت باجلامعة ،وهي
كبرية يف ال�سن ،وقد ات�ضح يف بع�ض الأحيان �أن بع�ض الأمهات يلتحقن باجلامعة مع
�أبنائهن.
♦ ♦مكَّن نظام التعليم املفتوح الذي اعتمدته جامعة القد�س املفتوحة ،كما �أفادت
الإح�صائيات ال�صادرة عن عمادة القبول والت�سجيل واالمتحانات للفرتة املمتدة من عام
 ،1991حتى الف�صل الأول من العام اجلامعي  ،2011 /2010من تخريج  29900طالبة
�شكَّلن ما ن�سبته  %58.8من املجموع الكلي خلريجي اجلامعة للفرتة ذاتها ،والبالغ 50834
خريج وخريجة(.عمادة القبول والت�سجيل)2011 ،

ثالثاً -خفض كلفة الدراسة اجلامعية:
�أ�صبح التعليم العايل باهظ التكاليف حيث ال ت�ستطيع الفئات حمدودة الدخل من نيل
حظها منه ،ومبا �أن التعليم املفتوح �أقل كلفة من التعليم التقليدي ف�إنه يكون بذلك �أكرث
مالئمة للذين متنعهم ظروفهم االقت�صادية من االلتحاق باجلامعات التقليدية (ن�شوان،
. )1999وقد �أفاد �شوا�رشه �أن التعليم املفتوح ميثل ا�ستحقاقات منطقية لو�ضع العامل يف
القرن احلادي والع�رشين و�أنه من منظور التكاليف املالية قليل التكاليف �إذ تكاد تكاليفه
ب�شكل عام تقارب ن�صف كلفة التعليم التقليدي (�شوا�رشه. )2008 ،
وقد كان �أحد �أهداف �إن�شاء جامعة القد�س املفتوحة «الإ�سهام يف احلد من نزوج
الدار�سني �إىل خارج الوطن طلباً للتح�صيل العلمي» (جامعة القد�س املفتوحة)2011 ،
وهذا الإ�سهام يكون بطرق عدة ،منها تخفيف ر�سوم ال�ساعات املعتمدة يف اجلامعة ،وقد
متيزت جامعة القد�س املفتوحة بانخفا�ض ر�سومها اجلامعية ،فقد �أ�شارت الإح�صاءات �أن
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الفارق ما بني ر�سوم ال�ساعات املعتمدة يف اجلامعات التقليدية يف فل�سطني وجامعة القد�س
املفتوحة وا�ضح وجلي ،واجلدول ( )4الآتي يقارن ما بني ر�سوم ال�ساعات املعتمدة التي
يدفعها الطالب يف جامعة القد�س املفتوحة ،ور�سوم ال�ساعات املعتمدة التي يدفعها الطالب
يف �أهم �أربع جامعات يف فل�سطني للملتحقني بهذه اجلامعات يف الف�صل الدرا�سي الأول من
العام اجلامعي :2012 /2011
الجــدول ()4
مقارنة ما بين الرسوم الدراسية بالدينار األردني التي يدفعها الطالب في جامعة القدس المفتوحة
بالدينار األردني وبعض الجامعات التقليدية الفلسطينية

ا�سم الكلية �أو التخ�ص�ص

الرقم

القد�س املفتوحة القد�س (�أبو دي�س) بريزيت النجاح الإ�سالمية

.1

كلية الآداب �أو تربية /تخ�ص�صات �أدبية

15

27

28

26

25

.2

كلية العلوم �أو تربية /تخ�ص�صات علمية

15

27

32

30

30

.3

كلية الرتبية

15

--

40

26

25

.4

كلية العلوم الإدارية واالقت�صادية �أو التجارة
واالقت�صاد

15

38

30

26

25

.5

كلية هند�سة االت�صاالت �أو �أنظمة االت�صاالت

15

55

40

40

30

.6

علم احلا�سوب

15

32

36

---

--

.7

التنمية االجتماعية والأ�رسية

15

--

--

---

--

.8

تنمية ريفية

15

27

--

--

--

.9

الزراعة

15

--

--

28

--

(جامعة القدس المفتوحة /2012 ،وجامعة القدس /2012 ،وجامعة بيرزيت /2012 ،جامعة النجاح
الوطنية /2012 ،والجامعة اإلسالمية غزه)2012 ،

يت�ضح من اجلدول �أعاله ما ي�أتي:
 ر�سوم ال�ساعات املعتمدة يف اجلامعات التقليدية هي �ضعف� ،أو ما يقارب من
�ضعف الر�سوم التي يدفعها الطالب يف جامعة القد�س املفتوحة.
 ر�سوم ال�ساعات املعتمدة يف كلية �أنظمة املعلومات واالت�صاالت يف اجلامعات
الفل�سطينية ت�صل �إىل ما يقارب ثالثة �أ�ضعاف ر�سوم ال�ساعات املعتمدة يف جامعة القد�س
املفتوحة با�ستثناء اجلامعة الإ�سالمية التي ت�شكل فيها هذه الر�سوم �ضعف ما يدفعه الطالب
من ر�سوم يف جامعة القد�س املفتوحة.
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ومل يقت�رص الأمر على تخفيف الأعباء املالية على الأق�سام التي يدفعها الطالب يف
جامعة القد�س املفتوحة ،بل تعداه �إىل تخفيف امل�صاريف الأخرى التي يدفعها الطالب
يف اجلامعات التقليدية ،فمثالً يحتاج الطالب �إىل ا�ستخدام املوا�صالت للذهاب والعودة
من اجلامعة التقليدية حل�ضور حما�رضاته ،ويف �أحيان �أخرى ي�ضطر �إىل ال�سكن يف املدنية
التي توجد فيها اجلامعة التقليدية ،وبالتايل تع ُّد هذه م�صاريف �إ�ضافية يدفعها الطالب يف
اجلامعة التقليدية.
كما يحتاج الطالب �إىل ح�ضور جميع اللقاءات ال�صفية يف اجلامعة التقليدية ،مبعنى
�آخر ي�ضطر �إىل ا�ستخدام املوا�صالت ،وبالتايل دفع مبالغ مالية �أخرى حل�ضور هذه اللقاءات
التي ت�شكل � 4أ�ضعاف اللقاءات يف جامعة القد�س املفتوحة.
كما �أن �أثمان الكتب الدرا�سية يف جامعة القد�س املفتوحة تبلغ  3دنانري ،بينما ت�صل
يف اجلامعات التقليدية �إىل ثالثة �أو �أربعة �أ�ضعاف ثمنها يف جامعة القد�س املفتوحة،
وبالتايل فقد �أ َّدت جامعة القد�س املفتوحة دوراً ريادها مهماً يف تخفيف الأعباء املالية
على �أ�رس الطالب من حيث تدين الأق�ساط من جهة وقلة امل�صاريف الإ�ضافية التي يدفعها
الطالب الذي يلتحق باجلامعة التقليدية من �سكن وموا�صالت ور�سوم �إ�ضافية ال يدفع
معظمها عند التحاقه بجامعة القد�س املفتوحة من جهة �أخرى.

رابعاً -تطوير كفاءات املوظفني والعاملني:
يوفر التعليم املفتوح الفر�صة للذين �أعاقتهم ظروفهم من االلتحاق باجلامعات
التقليدية بعد الثانوية العامة ،لأن ظروفهم االقت�صادية �أو االجتماعية �أو ال�سيا�سية مل تكن
ت�ساعدهم ،فالتحقوا ب�سوق العمل وعملوا يف مهن عديدة ،ولكن رغبتهم يف �إكمال درا�ستهم مل
تغادرهم ،وبالتايل منحهم التعليم اجلامعي املفتوح الفر�صة يف �إكمال درا�ستهم دون النظر
�إىل �أعمارهم ،حيث �سمح لهم نظام التعليم املفتوح اجلمع بني التعليم والعمل ،وحررهم من
قيود الزمان واملكان بغ�ض النظر عن العمر ،ووفر لهم الفر�صة للتدريب ،وتطوير مهاراتهم
املهنية ،الأمر الذي �أنعك�س على الإنتاج وحت�سني جودته.
اهتمت جامعة القد�س املفتوحة منذ ن�ش�أتها بتطوير املوظفني وتدريبهم وت�أهيلهم
حيث �أكدت �أهدافها على �أن اجلامعة «توفر فر�ص املزاوجة بني التعليم والعمل للفئات
املتخرجة يف �سوق العمل ،وتوفري فر�ص التعلم والتدريب امل�ستمرين يف �أثناء اخلدمة ،وذلك
ملواكبة التطورات املتالحقة يف جماالت املعرفة وتكنولوجيا املعلومات وتطوير الكفاءات،
ورفع م�ستوى الأداء والإنتاج بني العاملني»(.جامعة القد�س املفتوحة)2011 ،
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وقد عمدت جامعة القد�س املفتوحة �إىل عقد اتفاقيات عدة مع م�ؤ�س�سات علمية �أو
زراعية �أو طبية ،تهدف منها �إىل تطوير كفاءة املوظفني لدى تلك امل�ؤ�س�سات ،فقد عقدت
اجلامعة اتفاقاً مع الإغاثة الزراعية يف فل�سطني لفتح تخ�ص�ص التنمية الريفية يف كلية
الزراعة ،حيث كان هذا التخ�ص�ص �رشاكة ما بني جامعة القد�س املفتوحة وبني جمعية
م�سوغات �إن�شاء هذا التخ�ص�ص �أنه يجمع ما بني
املهند�سني الزراعيني العرب ،وقد كان �أحد ّ
«امتالك املهارات والقدرات واملعرفة يف املجاالت الزراعية والتنموية وهو من التخ�ص�صات
املطلوبة يف �سوق العمل» (جامعة القد�س املفتوحة )2008 ،وقد طرحت اجلامعة هذا
التخ�ص�ص يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي ( 2008 /2007كتاب النائب
الأكادميي. )2008 ،كما عقدت اجلامعة اتفاقاً ثانياً لت�أهيل املعلمني يف مدار�س وكالة
الغوث الدولية لت�أهيل  450معلماً ومعلمة حيث بد�أت اجلامعة تطبيق هذه االتفاقية يف
الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي ( 2009 /2008كتاب النائب الأكادميي)2008 ،
.وقدمت اجلامعة منحة للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف حمافظة طوبا�س
�أعفت امللتحقني منهم باجلامعة من ن�صف ر�سوم ال�ساعات املعتمدة ،حيث بد�أ تطبيق هذه
املنحة يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي (.2012 /2011كتاب عميد القبول
والت�سجيل )2011 ،وكانت اجلامعة قد قدمت منحة كاملة جلميع معلمي حمافظة القد�س
قبل ذلك.ومل يقت�رص دور اجلامعة على ذلك فقط ،بل تعداه �إىل تطوير كفاءة العاملني يف
قطاع الرتبية والتعليم ،فقد �أ�شارت الإح�صاءات ال�صادرة عن عمادة القبول والت�سجيل
واالمتحانات يف جامعة القد�س املفتوحة يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعة
� 2012 /2011أن عدد امللتحقني باجلامعة من العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بلغ
 536موظفاً منهم  342من الإناث و  194من الذكور.
وانطالقاً من توجه اجلامعة نحو امل�ساهمة الفاعلة يف بناء امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية
وموا�صلة دورها التنموي النابع من امل�س�ؤولية املجتمعية ،عقدت اجلامعة اتفاق ُ ًا �آخر مع
وزارة ال�صحة هدفت منه �إىل ت�أهيل جمموعة من العاملني يف وزارة ال�صحة ،ممن ال يحملون
الدرجة اجلامعية الأوىل (البكالوريو�س) ب�إحلاقهم يف تخ�ص�ص الإدارة ال�صحية وتقرر يف
هذا االتفاق �أن يبد�أ التحاق الطلبة باجلامعة يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي
( 2010 /2009جامعة القد�س املفتوحة ،االتفاقية. )2010 ،افتتح هذا التخ�ص�ص يف
اجلامعة يف العام الدرا�سي  2010 /2009حيث التحق به حتى بداية الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام اجلامعي  2012 /2011ما يقرب من  344طالب وطالبة (عمادة القبول
والت�سجيل. )2012 ،
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وبالتايل فقد تبني لنا مما ذكر �أعاله �أن اجلامعة �ساعدت يف الأمور الآتية:
 .أ�إعطاء الفر�صة للعاملني با�ستكمال درا�ستهم واملزاوجة ما بني العمل والتعليم حيث
ت�شري الإح�صائيات ال�صادرة عن عمادة القبول والت�سجيل واالمتحانات يف اجلامعة للف�صل
الدرا�سي الأول من العام اجلامعي � 2012 /2011أن عدد الطالب امل�سجلني يف اجلامعة بلغ
 66151طالب وطالبة منهم  7817طالباً وطالبة ،يعملون يف وظائف حكومية� ،أو �صناعية
�أو يف التجارة �أو �أمور �أخرى ،حيث �شكلت ن�سبة الطالب العاملني وامللتحقني باجلامعة يف
الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي  2012 /2011ما ن�سبته  %11.8من �إجمايل عدد
الطالب امللتحقني باجلامعة بهذا الف�صل.واجلدول ( )5الآتي يو�ضح عدد هذه الفئة موزعة
ح�سب اجلن�س ونوع العمل:
الجــدول ()5
توزيع الطلبة العاملين حسب مجاالت العمل والجنس للملتحقين بجامعة القدس المفتوحة
في الفصل الدراسي األول من العام 2012 /2011

جمال العمل

موظف

�صناعة

جتارة

زراعه

�أخرى

اجلن�س

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

ذكور

202

177

325

158

3816

4678

�إناث

355

18

71

76

2619

3139

557

195

396

234

6435

7817

املجموع

املجموع

(عمادة القبول والتسجيل)2012 ،

.ب�أعفت اجلامعة عدداً ال ب�أ�س به من ه�ؤالء املوظفني من بع�ض الر�سوم �أو كامل
الر�سوم يف بع�ض الأحيان ،فقد �أ�شارت بيانات عمادة �ش�ؤون الطلبة يف الف�صل الدرا�سي
الأول من العام اجلامعي � 2012 /2011أن جمموع املنح الداخلية واخلارجية التي قدمتها
اجلامعة للطلبة بلغت  18066منحه داخلية وخارجية ،وبالتايل فقد بلغت ن�سبة الطالب
الذين ح�صلوا على منح  %27من �إجمايل عدد طالب اجلامعة البالغ  66151يف ذلك الف�صل.
(عمادة �ش�ؤون الطلبة)2012 ،
.تفتحت اجلامعة تخ�ص�صات جديدة تتنا�سب مع حاجات العاملني واملوظفني يف
القطاعات املختلفة مثل :تخ�ص�ص تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وتخ�ص�ص التنمية
الريفية وتخ�ص�ص الإدارة ال�صحية.
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خامساً -حققت اجلامعة نوعاً من التوازن يف التوزيع اجلغرايف لفروعها:
كما هو معروف ،ف�إن املناطق قليلة ال�سكان ي�صعب اقت�صادياً �أن تقام فيها م�ؤ�س�سات
تقليدية للتعليم تغطي م�ستويات التدري�س وجماالته كافة والتعليم العايل والتدريب املهني،
وبالتايل ف�إن التعليم املفتوح يع ُّد فر�صة بديلة عن التعليم التقليدي على جميع امل�ستويات
وبكلفة اقت�صادية معقولة ( ، )NewJamal, 2010فقد مكَّن التعليم اجلامعي املفتوح الأفراد
يف املناطق النائية من �إكمال درا�ستهم ،لأن هذا النوع من التعليم ا�ستطاع الو�صول �إىل
عال (ن�شوان،
التجمعات ال�سكانية املعزولة التي ال يوجد فيها جامعات �أو م�ؤ�س�سات تعليم ٍ
. )1997
كافة
فقد �أ�شارت الدرا�سات �أن التوزيع اجلغرايف مل�ؤ�س�سات التعليم العايل يف العامل العربي،
ومن �ضمنها فل�سطني مل يكن عادالً �أو متوازناً� ،إذ �إن �أغلب اجلامعات العربية ح�رضية
الطابع مت �إن�شا�ؤها وتطويرها يف املدن ،مما ترتب عليه تقليل فر�ص التعليم اجلامعي
ل�سكان الريف والبادية ،الأمر الذي �شجع على الهجرة �إىل املدن وحرمان املجتمعات النائية
من اخلدمات ،لذا ف�إن التعليم املفتوح �شجع على التوا�صل بني �أبناء الريف مع التطورات
الهائلة التي تعي�شها املدن(.اجلهني. )2009 ،وقد جاء هذا النظام التعليمي للتغلب على
املعوقات اجلغرافية التي حترم كثرياً من الطالب من االلتحاق بالتعليم العايل التقليدي
�إما لبعد امل�سافة� ،أو ل�ضيق القدرة اال�ستيعابية املتاحة يف امل�ؤ�س�سات الأكادميية (عفيفي،
1425هـ) .
وقد �أو�ضحت درا�سة مكتب اليون�سكو الإقليمي للرتبية يف الدول العربية عام 1986
�أن اجلامعة املفتوحة هي احلل الأمثل ملواجهة م�شكالت ملحة يف املنطقة العربية ،منها
التوزيع اجلغرايف غري املتوازن مل�ؤ�س�سات التعليم (مو�سى. )2005 ،
وانطالقاً من مبد�أ التوزيع اجلغرايف العادل ،وبهدف التوا�صل مع املناطق الفل�سطينية
كا ّفة ،عمدت جامعة القد�س املفتوحة منذ ن�ش�أتها على فتح فروع لها يف املدن الرئي�سة
املختلفة ،ثم انتقلت لفتح فروع ومراكز يف املدن ال�صغرية والبلدات النائية والأغوار،
وبالتايل فقد �أتاحت اجلامعة للأفراد يف املناطق النائية الفر�صة ملوا�صلة تعليمهم على
الرغم من بعد امل�سافات من خالل ت�أمني املقررات واملواد التعليمية لهم ،وا�ستغالل النظام
التكاملي متعدد الو�سائط يف ت�سهيل التفاعل بني الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
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لقد كان �أحد �أهداف �إن�شاء جامعة القد�س املفتوحة العمل على “توفري فر�ص التعليم
والتدريب للفئات املحرومة �أو التي فاتتها هذه الفر�ص نتيجة ظروف خا�صة �أو عامة”
(جامعة القد�س املفتوحة )2011 ،والظروف اخلا�صة قد تكون عدم وجود م�ؤ�س�سات تعليمية
يف هذه املناطق ،وبالتايل حرمان بع�ض الفئات من متابعة تعليمها.
�أ�شارت الإح�صاءات ال�صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية للعام
اجلامعي � 2011 /2010أن عدد اجلامعات التقليدية والكليات اجلامعية وكليات املجتمع
عال منها  13جامعة تقليدية التحق بها  122482طالباً
املتو�سطة بلغت  48م�ؤ�س�سة تعليم ٍ
وطالبة� ،شكل عدد الطالب فيها ما ن�سبته  %57من �إجمايل عدد الطالب يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل الفل�سطيني.وبلغ عدد الكليات اجلامعية  15م�ؤ�س�سة ،التحق بها  14996طالباً
وطالبة� ،شكل عدد الطالب فيها من املجموع الكلي للملتحقني بالتعليم العايل الفل�سطيني
ما ن�سبته  %7وبلغ عدد كليات املجتمع املتو�سطة  20م�ؤ�س�سة التحق بها  12584طالباً
وطالبة �شكلوا ما ن�سبته .%5وزعت م�ؤ�س�سات التعليم العايل التقليدية يف فل�سطني على 14
مدينة كما ورد يف اجلدول رقم ( )6على النحو الآتي:
الجــدول ()6
مؤسسات التعليم العالي موزعة على المدن والبلدات الفلسطينية للعام الجامعي 2011 /2010

الرقم

املدينة التي توجد فيها
م�ؤ�س�سة التعليم العايل

اجلامعات التقليدية الكليات اجلامعية كليات املجتمع املتو�سط املجموع

1

خانيون�س

1

2

---

3

.2

نابل�س

1

1

4

6

.3

جنني

1

---

---

1

.4

غزه

1

2

3

6

.5

رفح

1

--

1

2

.6

اخلليل

2

1

2

5

.7

بيت حلم1

1

2

3

6

.7

�أبو دي�س

1

--

--

1

.8

القد�س

---

1

2

3

.8

بريزيت *2

1

---

--

1

.9

رام اهلل

--

3

4

7
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الرقم

املدينة التي توجد فيها
م�ؤ�س�سة التعليم العايل

اجلامعات التقليدية الكليات اجلامعية كليات املجتمع املتو�سط املجموع

 .10طولكرم

1

--

--

1

� .11شمال غزه

2

1

--

3

� .12أريحا

---

1

---

1

 .13قلقيلية

---

1

---

1

 .14غزه الو�سطى

---

1

--

1

13

16

19

48

املجموع

(وزارة التربية والتعليم العالي)2011 ،

يت�ضح من اجلدول �أن توزيع م�ؤ�س�سات التعليم العايل التقليدية يف فل�سطني مل يكن
عال من  48م�ؤ�س�سة
عادالً ،فقد �أ�شارت الإح�صاءات �أعاله �إىل �أن ثالثني م�ؤ�س�سة تعليم ٍ
موجودة يف 5
عال
مدن رئي�سة هي :نابل�س واخلليل وبيت حلم ورام اهلل وغزه و  41م�ؤ�س�سة تعليم ٍ
عال رئي�سة احتوت على
موجودة يف ت�سع مدن فل�سطينية.كما يت�ضح �أن  13م�ؤ�س�سة تعليم ٍ
 %57من طالب التعليم العايل يف فل�سطني وجدت يف  11مدينة فل�سطينية.
وبالتايل كان �أحد �أهداف �إن�شاء جامعة القد�س املفتوحة الو�صول �إىل املناطق النائية
يف فل�سطني للت�سهيل على الذين حالت الظروف دون متكنهم من االلتحاق بالتعليم العايل،
فكان �أن فتحت اجلامعة لها  22فرعاً ومركزاً درا�سياً داخل فل�سطني ،وزعت على جميع املدن
والبلدات الفل�سطينية ،فعلى �سبيل املثال فتحت اجلامعة فروعاً لها يف مناطق تع ُّد �إىل حد
ما نائية ال يوجد فيها م�ؤ�س�سات تعليمية مثل �أريحا وطوبا�س و�سلفيت وبديا ودورا ويطا،
والإح�صاءات ال�صادرة عن عمادة القبول والت�سجيل واالمتحانات يف الف�صل الدرا�سي الأول
من العام اجلامعي  2012 /2011تذكر هذه املناطق ،كما تذكر عدد الطالب امللتحقني
باجلامعة البالغ  66151طالباً وطالبة �شكلوا ما ن�سبته  %31تقريباً من جمموع امللتحقني
بالتعليم العايل الفل�سطيني ،واجلدول ( )7الآتي يذكر �أ�سماء املدن والبلدات التي فتحت
اجلامعة لها فروعاً فيها مع توزيع �أعداد الطلبة امللتحقني باجلامعة ،ون�سبتهم بالن�سبة
للمجموع الكلي لطلبة اجلامعة:
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الجــدول ()7
أعداد الطلبة الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة في الفصل الدراسي األول
من العام الجامعي  2012 /2011موزعين حسب الفرع والجنس

رقم

ا�سم الفرع

Branch

عدد ذكور ن�سبة الذكور عدد �إناث ن�سبة الإناث املجموع

.1

القد�س Jerusalem

113

%21.04

424

%78.96

537

.2

العيزريه Ezareyah

122

29.90

286

%70.10

408

.3

رام اهلل والبرية Ramallh

2626

%33.98

5103

%66.02

7729

.4

�أريحا Jericho

290

%32.29

608

67.71

898

.5

نابل�س Nablus

2852

%38.88

4484

%61.12

7336

 .6طوبا�س Tubas

660

%32.72

1357

%67.28

2017

.7

قلقيلية Qalqilya

873

%31.06

1938

%68.94

2811

.8

�سلفيت Salfeet

560

%37.46

935

%62.54

1495

.9

بديا Bedya

264

%28.39

666

%71.61

930

.10

طولكرم Tulkarm

1826

%37.48

3046

%62.52

4872

.11

جنني Jenin

1780

%27.97

4585

72.03

6365

.12

م.جنني Jenin Center

640

%32.41

1335

%67.59

1975

.13

بيت حلم Bethlehem

1308

%33.95

2545

%66.05

3853

.14

بيت �ساحور Beit Sahour

386

%28.45

971

%71.55

1357

.15

اخلليل Hebron

2150

%37.56

3574

%62.44

5724

.16

دورا Dora

710

%27.02

1918

%72.98

2628

.17

يطا Yatta

572

%32.78

1173

%67.22

1745

.18

غزه Gaza

2547

%59.55

1730

%40.45

4277

.19

غزه الو�سطى Al- Wosta

830

%43.55

1076

%56.45

1906

.20

خان يون�س Khanyounis

1078

%58.05

779

%41.95

1857

.21

رفح Rafah

868

%45.76

1029

%54.24

1897

.22

�شمال غزه North Gaza

1749

%49.49

1785

%50.51

3534

24804

%37.50

41347

%62.50

66151

املحموع الكلي
(عمادة القبول والتسجيل)2012 ،
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التوصيات:
�1 .1رضورة االهتمام بالتعليم املفتوح ،و�إعطائه الرعاية والدعم من قبل وزارة التعليم
العايل ،والهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة وامل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى.
�2 .2رضورة العمل على ت�أ�سي�س ثقافة اجتماعية وم�ؤ�س�سية تتقبل التعليم املفتوح
بو�صفه نظاماً تعليمياً مكمالً للتعليم التقليدي ولي�س مناف�ساً له.
�3 .3رضورة دعم هذا النظام من التعليم ،لأنه الأقدر على �إتاحة فر�صة التعليم العايل
للكبار وللمر�أة والفئات املحرومة واملناطق النائية.
�4 .4رضورة العمل على توفري و�إيجاد الدعم املايل لتعليم الكبار واملر�أة والفئات
املحرومة يف املجتمع الفل�سطيني.
5 .5امل�ساعدة يف توفري البيئة املنا�سبة لدى امللتحقني بهذا النمط من التعليم ،مثل
توفري خدمة االنرتنت و�أجهزة احلا�سوب...الخ.
�6 .6رضورة العمل على توفري فر�ص التعاون العلمي والبحثي وتبادل اخلربات بني
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الوطن العربي التي تعتمد هذا النمط من التعليم.
7 .7الت�أكيد على �رضورة العمل على �إعداد املزيد من الدرا�سات التي تبني دور التعليم
املفتوح يف تنمية املجتمعات املحلية.
�8 .8رضورة �إعداد درا�سات تو�ضح دور جامعة القد�س املفتوحة ،يف تعليم الأ�رسى
وال�سجناء ورعاية ذوي الإحتياجات اخلا�صة والفئات املهم�شة والفقرية وعالقتها
بامل�ؤ�س�سات الوطنية.
�9 .9رضورة عقد م�ؤمترات علمية الإفادة من جتارب اجلامعات املفتوحة الأخرى
ومعاجلة امل�شكالت التي تواجه هذا النمط من التعليم.
�1010رضورة العمل على اعتماد ال�شهادات ال�صادرة من اجلامعات املفتوحة يف الوطن
العربي و�إعطائها احلقوق واملزايا املمنوحة لل�شهادات ال�صادرة عن اجلامعات التقليدية
كلها.
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اهلوامش:
1 .1ذكر يف تقرير الوزارة خط�أً �أن جامعة بيت حلم موجودة يف مدينه �أريحا كما �أن جامعة
بريزيت موجودة يف مدينة رام اهلل وال�صحيح �أن جامعة بيت حلم موجودة يف مدينه
بيت حلم ،وجامعة بريزيت موجودة يف مدينة بريزيت.
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املصادر واملراجع:
1 .1الأطر�ش ،جوين ، )2008( .ملحة يف تاريخ التعليم العايل الفل�سطيني ،احتاد جلان الطلبة
الثانويني ،ملتقى طالب فل�سطني.
http:// pal- stu. com/ vb/ archive/ index. php/ t- 15038. html

2 .2الأعرج ،ح�سني ، )1993( .العالقة بني جامعة القد�س املفتوحة واجلامعات املقيمة،
درا�سة تقومي التعليم عن بعد للفل�سطينيني :جتربة جامعة القد�س املفتوحة ،مقدمة �إىل
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ،جامعة القد�س املفتوحة ،عمان� ،أيار
.1993
3 .3بيد�س ،مهند ، )2008( .م�رشوع الت�أهيل حلملة الدبلوم /ومعلمو وكالة الغوث الدولية،
كتاب رئي�س برنامج التعليم والتعلم يف وكالة الغوث الدولية رقم �إ .ي .د430 -3 /
بتاريخ .2008 /8 /6
4 .4اجلامعة الإ�سالمية غزة /الرابط

http:// www. iugaza. edu. ps/ ar/ Deanery/ Admission/ Admission.
aspx?PageID=1480

طُ لب (�شوهد) بتاريخ 2012 /5 /7
5 .5جامعة بريزيت /الرابط

http:// www. birzeit. edu/ admission/ Enrollment/ p/ 18161

طُ لب (�شوهد) بتاريخ 2012 /5 /7
6 .6اجلامعة العربية املفتوحة ل�شمال امريكا ( ، )2010الواليات املتحدة االمريكية

http://acocollege.com/aouna/index.php?option=com_content&view=article&id=139:
2010- 07- 01- 05- 13- 56&catid=37: 2010- 05- 23- 02- 41- 32&Itemid=131

7 .7جامعة القد�س /الرابط

http:// admission. alquds. edu/ 2091/ BA- second. php

طُ لب (�شوهد) بتاريخ 2012 /5 /7
8 .8جامعة القد�س املفتوحة ، )2007( .اخلطة اجلديدة لربنامج الزراعة ،املجل�س الأكادميي
يف جامعة القد�س املفتوحة جل�سة رقم ( )74بتاريخ .2007 /7 /3
9 .9جامعة القد�س املفتوحة ، )2008( .تطوير برنامج الزراعة ،جمل�س جامعة القد�س
املفتوحة جل�سة رقم  ،321بتاريخ .2008 /2 /12
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1010جامعة القد�س املفتوحة ، )2008( .اتفاقية تفعيل تخ�ص�ص التنمية الريفية يف
برنامج الزراعة يف جامعة القد�س املفتوحة ،ما بني جامعة القد�س املفتوحة وجمعية
املهند�سني الزراعني.
1111جامعة القد�س املفتوحة� ، )2008( .إعالن عن طرح تخ�ص�ص التنمية الريفية للف�صل
الدرا�سي الثاين “ ،”1072كتاب النائب الأكادميي يف جامعة القد�س املفتوحة رقم �إ.
�ش .ك 2008 /91 /بتاريخ .2008 /2 /23
1212جامعة القد�س املفتوحة ، )2010( .االتفاقية املوقعة ما بني رئي�س جامعة القد�س
املفتوحة ،ووزير ال�صحة بتاريخ .2010 /3 /16
1313جامعة القد�س املفتوحة ، )2011( .دليل جامعة القد�س املفوحة ،فل�سطني.
1414جامعة القد�س املفتوحة ، )2013( .دائرة القبول والت�سجيل واالمتحانات ،مر�شد الطالب
2013 /2012
1515جامعة النجاح الوطنية /الرابط

http:// www. najah. edu/ ar/ page/ 3686

طُ لب (�شوهد) بتاريخ 2012 /5 /7
1616اجلهني ،حممد فالح ، )2009( .التعليم العايل عن بعد والتعليم اجلامعي املفتوح4 :
ممار�سات تقوميية وطرد ال�شكوك ،جملة املعرفة ،العدد  ،159املدينة املنورة
http:// www. almarefh. org/ news. php?action=show&id=580

�1717شوا�رشه ،عاطف ح�سن ( ، )2008التعليم اجلامعي املفتوح وتعليم الكبار ،ورقة بحث
مقدمة �إىل م�ؤمتر دور املنظمات الأهلية العربية يف حتقيق الأهداف التنمية للألفية يف
الدول العربية ،الكويت  20 -18كانون �أول  ،2006اجلامعة العربية املفتوحة ،فرع الأردن.

http:// www. aoua. com/ vb/ showthread. php?t=239495

1818عمادة �ش�ؤون الطلبة ( ، )2012جامعة القد�س املفتوحة� ،إح�صائيات عن املنح الدرا�سية
للف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي .2012 /2011
1919عمادة القبول والت�سجيل واالمتحانات ( ، )1998جامعة القد�س املفتوحة ،اح�صائيات
�أعداد طالب اجلامعة للعام اجلامعي .1998 /1997
2020عمادة القبول والت�سجيل واالمتحانات ( ، )2011جامعة القد�س املفتوحة ،اح�صائيات
�أعداد خريجي جامعة القد�س املفتوحة منذ ن�ش�أتها حتى العام اجلامعي /2010
.2011
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2121عمادة القبول والت�سجيل واالمتحانات ( ، )2012جامعة القد�س املفتوحة� ،إح�صائيات
�أعداد طالب اجلامعة للعام اجلامعي .2012 /2011
2222عمرو ،يون�س ( ، )1993ت�سهيالت التعليم واملواد يف برنامج التعليم املفتوح ،درا�سة
تقومي التعليم عن بعد للفل�سطينيني :جتربة جامعة القد�س املفتوحة ،مقدمة �إىل منظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ،جامعة القد�س املفتوحة ،عمان.
2323عفيف ،بن حممد بن يو�سف احمد 1425( ،هـ) التعليم عن بعد احلاجة �إليه وكيفية
تطبيقه ،ورقة عمل مقدمة للملتقى الثاين للجمعية ال�سعودية للإدارة ما بني /17 -16
1425 /1هـ.
http:// www. qwled. com/ vb/ t105619. html

2424عيو�ش ،ذياب ( ، )1993خ�صائ�ص الدار�سني ،وامل�رشفني الأكادمييني ،والإداريني يف
جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني ،درا�سة تقومي التعليم عن بعد للفل�سطينني جتربة
جامعة القد�س املفتوحة ،مقدمة �إىل منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة،
جامعة القد�س املفتوحة ،عمان.
2525الفريح� ،سعاد عبد العزيز ( )2005التعليم عن بعد ودورة يف تنمية املر�أة العربية،
كلية الرتبية ،جامعة الكويت ،ورقة بحث مقدمة �إىل منتدى املر�أة العربية والعلوم
والتكنولوجيا ( 10 -8يناير  )2005القاهرة ،جمهورية م�رص العربية.
http:// sh22y. com/ vb/ t46439. html

2626كتاب النائب الأكادميي يف جامعة القد�س املفتوحة (� ، )2008إلتحاق معلمي وكالة
الغوث بجامعة القد�س املفتوحة ،جامعة القد�س املفتوحة ،كتاب رقم د .ق .ت� .إ/
 /2008 /1392ق� .أ 28 .بتاريخ .2008 /8 /19
2727كتاب عميد القبول والت�سجيل واالمتحانات يف جامعة القد�س املفتوحة ()2011
احت�ساب ال�ساعات املعتمدة حلملة دبومل الت�أهيل يف حمافظة طوبا�س ،رقم د .ق .ت� .إ/
 /2011 /2637ق .م 23 .بتاريخ .2011 /11 /1
2828كمال� ،سفيان عبد اللطيف ( ، )1993امل�شاكل التي تكتنف برنامج التعليم املفتوح
يف الأرا�ضي املحتلة درا�سة تقومي التعليم عن بعد للفل�سطينيني :جتربة جامعة القد�س
املفتوحة ،مقدمة �إىل منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ،جامعة القد�س
املفتوحة ،عمان.
2929مدونة  )2010( ،NewJamalالتعليم املفتوح والتعليم عن بعد

http:// newjamal. blogspot. com/ 2010/ 03/ blog- post_7500. html
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3030مو�سى ،ا�سماعيل )2005( ،جتربة التعليم املفتوح وامناطة ،جريدة االحتاد ،ال�صحيفة
املركزية لالحتاد الوطني الكرد�ستاين
http:// www. alitthad. com/ paper. php?name=News&file=article&sid=54332

3131ن�شوان ،يعقوب ( ، )1997التعليم عن بعد والتعليم اجلامعي املفتوح ،جامعة القد�س
املفتوحة ،فل�سطني.
3232ن�شوان ،يعقوب ( ، )1999التعليم عن بعد مفهومه وفل�سفته و�أهدافه و�أهميته يف التنمية،
الأوراق العلمية مل�ؤمتر التعليم عن بعد ،ودور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،نظمته
جامعة القد�س املفتوحة بالتعاون مع احتاد اجلامعات العربية واحتاد جمال�س البحث
العلمي العربية يف الفرتة ما بني  10و  12ني�سان .1999
3333وزارة الرتبية والتعليم العايل ( ، )2011واقع التعليم يف فل�سطني� ،أرقام و�إح�صائيات
 2011 -2010رام اهلل ،فل�سطني.
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