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ملخص: 

تهدف الدرا�سة اإىل اإظهار دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تنمية املجتع الفل�سطيني، 
وتو�سح الظروف التي ن�ساأت فيها اجلامعة، والتي كانت ا�ستجابة للتحديات التي يتعر�ص 
اأدته اجلامعة على م�ستوى  لها املجتمع الفل�سطيني. كما بينت الدار�سة الدور الفاعل الذي 
الفل�سطيني على امل�ستويني  العايل يف فل�سطني، ودور اجلامعة يف تنمية املجتمع  التعليم 
القت�سادي والجتماعي، اإذ ج�ّسدت دورها يف تعليم الكبار، وتعليم املراأة، وتطوير كفاءات 
امللتحقني باجلامعة.  املالية على  الأعباء  الفل�سطينيني، وامل�ساعدة يف تخفيف  املوظفني 
التعليم  خدمة  لتو�سيل  والنائية  البعيدة  املناطق  اإىل  الو�سول  اجلامعة  ا�ستطاعت  حيث 
ا�ستطاعت من خللها اجلامعة حتقيق مبداأ دميقراطية  التي  العايل يف فل�سطني، والكيفية 

التعليم باتاحة فر�سة التعليم لفئات ال�سعب 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: 	
نتيجة  ا�ستقرار  وعدم  �سيا�سية،  ا�سطرابات  اإىل  الدول  من  كغريها  فل�سطني  تعر�ست 
الحتلل الإ�رسائيلي، الأمر الذي اأثر على م�سرية التعليم العايل، واأدى يف اأحيان كثرية اإىل 
 . )acocollege, 2010( .اإغلق املوؤ�س�سات الرتبوية واجلامعات من قبل �سلطات الحتلل
فقد داأبت �سلطات الحتلل الإ�رسائيلي منذ احتلل الأرا�سي الفل�سطينية عام 1967م على 
ممار�سة و�سائل الإعاقة، والت�سييق على اإن�ساء موؤ�س�سات التعليم العايل يف فل�سطني، حيث 
كان الهدف من امل�سايقات 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�ساأت الإ�رسائيلية باأجور زهيدة )الأطر�ص، 2008( ، واإبقائهم َتَبعاً للمحتل َي�ّسري اأمناط 

حياتهم املختلفة كيفما ي�ساء. 
وعلى الرغم من الت�سييق فقد بداأ العمل ب�سواعد فل�سطينية خمل�سة على اإن�ساء موؤ�س�سات 
الحتلل  على  عقد  من  اأقل  مرور  وبعد  املا�سي،  القرن  �سبعينيات  ففي  العايل،  للتعليم 
الإ�رسائيلي لل�سفة الغربية وقطاع غزه، بداأ اإن�ساء جامعات تقليدية عدة يف فل�سطني. ويف 
الفرتة ذاتها بداأ التفكري جدياً باإن�ساء نظام تعليمي يتنا�سب مع حاجات املجتمع الفل�سطيني، 
نظام تعليمي يتحدى احلواجز والإغلقات وال�ستفزاز اليومي، ويوؤمن ملختلف فئات ال�سعب 
الفل�سطيني تعليماً عالياً فعالً راقي النوعية. فكان ل بد من اعتماد نظام التعليم املفتوح، اإذ 
اإن هذا النظام مُيّكن الطلبة من جتاوز احلدود املفرو�سة ويتجاوز امل�سافات بني املناطق، 
ال�سعب  اأبناء  �سفر كثري من  �سلطات الحتلل على  التي و�سعتها  القيود  وبخا�سة يف ظل 

الفل�سطيني للخارج من اأجل اإكمال حت�سيلهم العلمي. )الأعرج، 1993( . 
الغربية وقطاع غزه حرموا من  ال�سفة  اأبناء  فمن يتتبَّع تطور احلياة يجد كثرياً من 
ب�سبب  اأو  ال�سفر  من  املنع  اأو  امللحقة  اأو  العتقال  ب�سبب  املقيمة  باجلامعات  اللتحاق 
�سنعها  التي  املرتدية  القت�سادية  الأو�ساع  ظل  يف  العي�ص  لك�سب  العمل  اإىل  ال�سطرار 
الفل�سطيني بحاجة  باأن املجتمع  اأ�سبحت هناك قناعة  الإ�رسائيلي، نتيجة لذلك  الحتلل 

ما�سة اإىل التعليم املفتوح. )كمال، 1993( 
من هنا بداأ القائمون على القرار ال�سيا�سي يف املجتمع الفل�سطيني واملهتمون ببنية 
التعليم واأدائه التفكري جدياً بالتعليم املفتوح، فبداأ التفكري باإن�ساء جامعة القد�ص املفتوحة 
عام 1975م انطلقاً من حاجات ال�سعب الفل�سطيني للتعليم العايل يف ظل ظروفه ال�سكانية 
التحرير  منظمة  من  بطلب  اليون�سكو  منظمة  فقامت  ال�سائدة.  والقت�سادية  والجتماعية 
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الفل�سطينية باإعداد درا�سة اجلدوى مل�رسوع اجلامعة، واأقرها املوؤمتر العام لليون�سكو عام 
1980م. وافتتحت اجلامعة مقراً موؤقتاً لها يف عمان عام 1985م وتركز العمل بني عام 
يف  عملها  وبا�رست  واملطبوعات،  التعليمية  املواد  واإنتاج  اخلطط،  اإعداد  على   91  -85
وقع  وقد  لها.  ومقراً  ا�سماً  القد�ص  من  متخذة   1991 عام  من  الثاين  الن�سف  يف  فل�سطني 
الختيار على مدينة القد�ص لتكون رئا�سة اجلامعة املفتوحة فيها من واقع اعتبارات عدة 
اأهمها: كون املدينة عا�سمة فل�سطني وقلبها الناب�ص الذي يتو�سط الوطن، ف�سلً عن اأهمية 
ا�سمها يف العاملني العربي والإ�سلمي الذي اختري ليكون عنواناً لهذا ال�رسح العايل العظيم. 

)عمرو، 1993( 
ا�ستعملت ت�سميات عدة جلامعة القد�ص املفتوحة عند ن�ساأتها مثل الربنامج املفتوح يف 
جامعة النجاح، والربنامج املفتوح يف جامعة بريزيت جتنباً مل�سايقات �سلطات الحتلل. 
القد�ص املفتوحة.  يات لكيان واحد هو جامعة  يات املعنية كانت يف احلقيقة م�سمَّ وامل�سمَّ

وقد ان�سمت اجلامعة فور ن�ساأتها اإىل جمل�ص التعليم العايل الفل�سطيني. )الأعرج، 1993( 
اجلامعات  على  اأعمالها  اإدارة  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  اعتمدت  البداية  يف 
الفل�سطينية التقليدية اخلم�ص: )اخلليل وبيت حلم والقد�ص وبريزيت والنجاح( املوجودة يف 
ال�سفة الغربية، حيث طلبت جامعة القد�ص املفتوحة من هذه اجلامعات اإعارتها عدداً من 
املوظفني للعمل فيها، فاأعارتها جامعة اخلليل واحداً من اأع�ساء هيئتها التدري�سية كمدير 
اأع�ساء هيئتها التدري�سية،  ملنطقة اخلليل التعليمية، واأعارتها جامعة بيت حلم ثلثة من 
اإداري،  التعليمية والثالث كم�ساعد  الأول رئي�ساً للربنامج والثاين كمدير ملنطقة بيت حلم 
القد�ص  ملنطقة  كمدير  التدري�سية  هيئتها  اأع�ساء  اأحد  النتظامية  القد�ص  جامعة  واأعارت 
التعليمية، واأعارت جامعة بريزيت اأحد اأع�ساء هيئتها الإدارية ليعمل مديراً لدائرة القبول 
هيئتها  اأع�ساء  من  اأربعة  اإعارة  على  النجاح  جامعة  ووافقت  والمتحانات.  والت�سجيل 
وافقت  كما  التعليمية.  نابل�ص  ومنطقة  التعليمة  اهلل  رام  منطقة  يف  ليعملوا  التدري�سية 
واأعطت  املالية،  دوائرها  يف  للجامعة  ح�ساب  فتح  على  التقليدية  الفل�سطينية  اجلامعات 
العاملني التابعني للجامعة اأرقاما مالية و�رسفت رواتبهم من خلل الأموال التي و�سعتها 

اجلامعة املفتوحة يف تلك اجلامعات. )الأعرج، 1993( 
التعليم  ج�سد  يف  ال�ساربة  الثغرات  �سد  يف  مهم  دور  فل�سطني  يف  املفتوح  للتعليم 
العايل الفل�سطيني، وهذا كان اأحد امل�سّوغات الرئي�سة يف تاأ�سي�ص جامعة القد�ص املفتوحة، 
فقد عمدت جامعة القد�ص املفتوحة منذ ن�ساأتها على تاأ�سي�ص فروع لها يف خمتلف املدن 
اأ�سبح 22  اأن  اإىل  العدد  وتزايد  �ستة فروع،  البداية  اأن�ساأت يف  الفل�سطينية، حيث  والبلدات 
فرعاً ومركزاً درا�سياً، اأدى فتحها قرب مناطق �سكن الطلبة اإىل تخفيف الأعباء املالية عليهم 
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كما اإدى اإىل 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 اأقامتها �سلطات الحتلل على مداخل املدن الفل�سطينية، الأمر الذي كان 
يوؤثر عليهم نف�سياً ومعنوياً ب�سبب الإجراءات اللاإن�سانية واللاأخلقية، وا�ستفزازات اجلنود 
بالإ�سافة اإىل التفتي�ص املهني الذي يتعر�ص له جّل اأبناء ال�سعب الفل�سطيني ال�سباب منهم 

خا�سة. 

هدف البحث: 
املراأة  ● تنمية  جمال  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  به  تتطلع  الذي  الدور  تو�سح 

وتاأهيلها. 
اإبراز الدور الذي تتطلع به جامعة القد�ص املفتوحة يف تعليم الكبار وتطوير كفاءة  ●

املوظفني مهنياً. 
تو�سيح اإ�سهامات اجلامعة يف جمال التنمية املجتمعية امل�ستدامة.  ●
املهم�سة  ● ال�رسائح  خدمة  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  به  تقوم  الذي  الدور  اإبراز 

واملحرومة. 
مقارنة كلفة اخلدمات الأكادميية والجتماعية والثقافية والتنموية التي تقدمها  ●

جامعة القد�ص املفتوحة مع كلفة اخلدمات التي تقدمها اجلامعات النتظامية يف فل�سطني. 

أسئلـة البحث: 
ما دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تعليم الكبار؟  ●
ما دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تعليم املراأة الفل�سطينية؟  ●
ما دور اجلامعة يف تخفيف الأعباء املالية على الطلب؟  ●
ما دور اجلامعة يف تطوير كفايات املوظفني والعاملني يف القطاعات املختلفة؟  ●
ما دور اجلامعة يف حتقيق التوزان يف التوزيع اجلغرايف لفروعها؟  ●

منهجية البحث: 
اأخذت  حيث  الدرا�سة،  لأهداف  املنا�سب  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم 
البيانات الرئي�سة من عمادة القبول والت�سجيل والمتحانات يف جامعة القد�ص املفتوحة، 
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جميع  على  الإجابة  الدرا�سة  حاولت  وقد  خمتلفة.  م�سادر  من  البيانات  باقي  واأخذت 
الت�ساوؤلت. 

تنظيم البحث: 
لدور  التنموية  الأبعاد  باظهار  والذي حتدد  للبحث،  املن�سود  الهدف  اأجل حتقيق  من 
اأق�سام يتناول كل منها بعداً  جامعة القد�ص املفتوحة يف فل�سطني، نظم البحث يف خم�سة 
تنموياً رئي�ساً قامت به اجلامعة، و�ست�ستمر يف القيام به عملً بروؤيتها ور�سالتها. و�سيجري 

تو�سيح هذه الأبعاد وحتليلها كلها. 

مصطلحات رئيسة فـي البحث: 

التعليم املفتوح: هو منط من التعليم يعتمد على التعليم الذاتي وا�ستقللية املتعلم،  ◄
وي�ستثمر الو�سائط املتعددة ال�سمعية والب�رسية واللكرتونية يف نقل املعلومة اإىل املتعلم، 

ويعتمد مبداأ الف�سل بني املعلم واملتعلم اإما يف الزمان اأو املكان اأو كليهما. 
املعلم  ◄ رئي�سة،  حماور  ثلثة  على  يركز  التعليم  من  منط  هو  التقليدي:  التعليم 

القدم، ويعتمد ب�سكل رئي�ص على  التعليم منذ  النوع من  واملتعلم واملعلومة، وقد وجد هذا 
التلقني يف نقل املعلومات من املعلم اإىل املتعلم خلل لقاءات تتم وجهاً لوجه بينهما يف 

قاعات �سفية )املحا�رسات الوجاهية( . 
مبداأ دميقراطية التعليم: هو مبداأ يوفر فر�سة التعليم العايل والتدريب للجميع،  ◄

وبخا�سة للفئــات
امل�سكلت  ويحل  والتعليم،  العمل  بني  املزاوجة  فر�سة  للطالب  ويتيح  املحرومة، 

الناجمة عن 
التعليم  على  املتزايد  الطلب  ا�ستيعاب  عن  التقليدي  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  عجز 

العايل. 
القدرة اال�ستيعابية: هي احلد الأعلى الذي ت�ستطيع اجلامعة اأو املوؤ�س�سة الأكادميية  ◄

قبوله من الطلب. 
الفئات املحرومة: هم الأ�سخا�ص الذين حرموا من اإكمال تعليمهم العايل لأ�سباب  ◄

اقت�سادية اأو جغرافية اأو اجتماعية اأو ثقافية، اأو الذين فاتتهم فر�سة التعليم العايل لظروف 
خا�سة اأو عامة. 
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أوالً- تعليم الكبار: 
م�ستوى  ذات  معينه  دولة  على  يقت�رس  ل  تربوي،  كميدان  الكبار  تعليم  اأهمية  اإن 
اقت�سادي واجتماعي معني، بل تن�سحب اأهميته على الدول املعا�رسة، ومل يعد تعليم الكبار 
يخ�سع ملنطق التطوع اأو الختيارية، واإمنا يخ�سع ملنطق التنظيم واملنهجية، ومل يعد عملً 
اأ�سبح عملً تربوياً متطوراً له نظرياته واأ�سوله  ال�سخ�سية، واإمنا  يعتمد فقط على اخلربة 

وتطبيقاته واأبحاثه.
املتعلمني  من  الرا�سدين  فئة  اإك�ساب  على  اأهميته  تقت�رس  ل  الكبار  تعليم  اأن  كما 
املهارات اللزمة لهم يف عملهم، ومن ثم تطوير قدرتهم على الإنتاج وامل�ساهمة يف تنمية 
املجتمع، بل اإن الآباء املتعلمني اأكرث قدرة على م�ساعدة اأبنائهم واأ�رسهم على التعلم.ومن 
الثقافية والجتماعية،  التنمية  اأ�سا�سياً يف  التعليم اجلامعي املفتوح يوؤدي دوراً  هنا فاإن 
ويفتح الآفاق اأمام الكبار من خلل الربامج التعليمية املنا�سبة لهم.وب�سكل عام فاإن التعليم 
بدور فعال يف تطوير جمتمعاتهم  القيام  تنمية قدراتهم على  الكبار على  ي�ساعد  املفتوح 
وتنميتها، كما ي�ساعدهم على تنمية املواطنة ال�ساحلة، وميكنهم من القدرة على ممار�سة 
الدميقراطية ال�سحيحة، ويعرفهم بحقوقهم وواجباتهم، وي�ساعدهم يف زيادة الدخل ب�سبب 

زيادة مهاراتهم ومعارفهم.)�سوا�رسه، 2008( 
�سمحت جامعة القد�ص املفتوحة، بحكم نظامها التعليمي املفتوح، للطلب اجلمع ما 
بني الدرا�سة والعمل، كما �ساهمت يف اإعطاء فر�سة التعليم العايل للراغبني باملزاوجة بني 
العمل والتعلم يف اآن واحد.فتميزت اجلامعة باملرونة من حيث التنظيم الإداري والأكادميي، 
كما اأنها تخطت حدود القبول وحواجزه، حيث قبلت اجلامعة الطلب بغ�صِّ النظر عن اأعمارهم 
اأو وظائفهم اأو اأماكن �سكناهم، اأو حتى �سنة ح�سولهم على �سهادة الثانوية التي تعدُّ �رسطاً 
اأ�سا�سياً يف قبول الطالب يف اجلامعات التقليدية.وبالتايل فقد اأعطت اجلامعة فر�سة التعليم 
العايل جلميع الذين حالت الظروف ال�سخ�سية اأو العائلية اأو الجتماعية اأو القت�سادية اأو 
التقليدي.لقد  العايل  بالتعليم  اللتحاق  من  متكنهم  دون  الزمنية  اأو  املكانية  اأو  الوظيفية 
�ساهمت جامعة القد�ص املفتوحة يف توفري الفر�سة لهذه الفئة بتمكينها من اإكمال تعليمها 
القبول والت�سجيل والمتحانات على  ال�سادرة عن عمادة  الإح�ساءات  اأكدت  العايل، حيث 
ذلك بو�سوح، وقد اأخذت هذه الدرا�سة اإح�سائيتني ل�سنتني درا�سيتني خمتلفتني، الأوىل كانت 
حتليلً للإح�ساءات ال�سادرة عن عمادة القبول والت�سجيل والمتحانات يف اجلامعة للف�سل 
الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 1997/ 1998، حيث اأكدت نتائح حتليل الإح�ساءات اأن 
اأكرث من 80.9% من الطلبة امللتحقني بجامعة القد�ص املفتوحة كانت اأعمارهم تزيد عن 21 
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عاماً عند التحاقهم باجلامعة، واأ�سارت الإح�ساءات اإىل اأن 35.4% كانت اأعمارهم ترتاوح 
ما بني 21 و 25 عاماً، كما اأ�سارت اإىل اأن اأكرث من 45.5% من الطلبة كانت تزيد اأعمارهم 

عن 25 عاماً عند التحاقهم باجلامعة، للمزيد اأنظر اجلدول )1( 
الجدول (1) 

توزيع الطلبة المسجلين بجامعة القدس المفتوحة للفصل األول من العام 1997/ 1998 
حسب الفئة العمرية والجنس

اجلن�س
الفئة

اإناثذكور
املجموع

ن�سبةعددن�سبةعدد

8.62044%10.5920%1124اأقل من 21
14.53789%20.91549%2240من 21 – 25
9.82578%14.31047%1531من 26 – 30
4.71375%8.2503%872من 31 – 35
3.5911%5.0372%539اأكرب من 35

41.110697%58.94391%6306املجموع

)عمادة القبول والتسجيل، 1998( 

القبول والت�سجيل والمتحانات  ال�سادرة عن عمادة  الثانية كانت تلك  والإح�سائية 
التحليل  نتائج  اأكدت  فقد   ،2012  /2011 اجلامعي  العام  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل  يف 
اأن اأكرث من 57.1% من الطلبة امللتحقني بجامعة القد�ص املفتوحة لهذا العام كانت تزيد 
اأعمارهم عن 21 عاماً عند التحاقهم باجلامعة واأ�سارت الإح�سائية اإىل اأن 38.3% كانت 
الطلبة  اأكرث من 18.8% من  اأن  اإىل  اأ�سارت  اأعمارهم ترتاوح ما بني 21 و 25 عاماً، كما 

كانت اأعمارهم تزيد عن 25 عاماً عند التحاقهم باجلامعة، اأنظر اجلدول )2( الآتي: 
الج��دول (2) 

توزيع الطلبة المسجلين بجامعة القدس المفتوحة للفصل األول من العام 2011/ 2012 
حسب الفئة العمرية والجنس

اجلن�س
الفئة

اإناث ذكور
املجموع

ن�سبةعددن�سبهعدد

27.728364%15.218320%10044اأقل من 21
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اجلن�س
الفئة

اإناث ذكور
املجموع

ن�سبةعددن�سبهعدد

24.025366%14.315896%9470من 21- 25
5.96638%4.13930%2708من 26- 30
2.62950%1.81752%1198من 31- 35
2.32833%2.11449%1384اأكرب من 35

62.566151%37.541347%24804املجموع

)عمادة القبول والتسجيل، 2011( 

الثاين من  الن�سف  اأعمار غالبية امللتحقني باجلامعة يف  اأن  يت�سح من اجلدول )2( 
العقد الأول لفتتاحها كانت فوق 21 عاماً، وكانت ت�سكل ما يزيد عن الثلثني يف بداية العقد 
الثاين من عمر اجلامعة، و�سكلت اأكرث من الن�سف يف بداية العقد الثالث من عمر اجلامعة، 
ويعود �سبب انخفا�ص متو�سط اأعمار امللتحقني باجلامعة يف ال�سنوات الأخرية اإىل اعتبارات 
عدة منها: تو�سع اجلامعة وانت�سارها والتحاق اأعداد كبرية من الإناث بها بعد جناحهم يف 
الثانوية العامة، لأن اأ�رسهم مل تكن ت�سمح لهم يف ال�سابق بالذهاب اإىل مناطق بعيدة عن 
اأماكن �سكناهم، وعندما ا�ستحدثت اجلامعة فروعاً عدة لها يف خمتلف املدن والبلدات يف 
فل�سطني، زاد اإقبال الإناث على اجلامعة، لأنها و�سلت اإىل اأماكن �سكناهن.ولأن ن�سبة الذكور 
كانت يف بداية افتتاح اجلامعة تزيد عن ن�سبة الإناث، فاإن اأعمار امللتحقني باجلامعة يف 
بدايتها كانت اأكرب، كون الذكور الذين يلتحقون باجلامعة يف الغالب يزاوجون ما بني العمل 
والتعليم، اأما الإناث، فاإن التحاقهن باجلامعة يكون يف كثري من الأحيان بعد النتهاء من 

الثانوية العامة.
واأكدت الإح�ساءات ال�سادرة عن العمادة بخ�سو�ص الطلبة الذين �سجلوا يف اجلامعة 
يف الف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 2011/ 2012 اإىل اأن متو�سط اأعمار الطلب 
ون�سبة  عاماً،   22.8 الإناث  اأعمار  ومتو�سط  عاماً،   23.06 كان  باجلامعة  التحاقهم  عند 

متو�سط اأعمار الذكور23.33 عاماً.)عمادة القبول والت�سجيل، 2012( 
واأ�سارت الإح�ساءات للفئة امل�ستهدفة نف�سها )الطلبة الذين �سجلوا يف الف�سل الدرا�سي 
الأول من العام اجلامعي 2011/ 2012( اأن متو�سط اأعمار الطلب عند التخرج للفئة ذاتها 
بلغت 29.07 عاماً، ومتو�سط اأعمار الإناث 28.71 عاماً، ومتو�سط اأعمار الذكور بلغ 29.58 

عاماً.)عمادة القبول والت�سجيل، 2012( 



217

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

مميز  دور  لها  كان  املفتوحة  القد�ص  جامعة  اأن  الإح�ساءات  اأظهرت  فقد  وبالتايل 
فقد  العايل،  تعليمهم  اإكمال  دون  ظروفهم  حالت  للذين  العايل  التعليم  فر�سة  باعطائها 
يف  اخلريجني  اأعمار  متو�سط  بلغ  حيث  التخرج  متطلبات  لنهاء  الكايف  الوقت  منحتهم 
اأن اجلامعة لها دور رائد ومميز يف منحهم  الذي يوؤكد على  الأمر  اجلامعة 29.07 عاماً، 
القد�ص  جامعة  وجود  لول  لهم  حتقيقها  املمكن  غري  من  كان  التي  العايل  التعليم  فر�سة 
املفتوحة، وبخا�سة اإذا ما عرفنا اأن العمر الفرتا�سي لإنهاء متطلبات التخرج يف اجلامعات 

التقليدية هو 22 عاماً، كما اأ�سارت درا�سة �سوا�رسه املذكورة اأعله.

ثانيا- تعليم املرأة: 
ت جامعة القد�ص املفتوحة دوراً مميزاً يف تعليم املراأة الفل�سطينية وتثقيفها وتدريبها  اأدَّ
ت دوراً مهماً يف معاجلة امل�سكلت التي كانت تواجهها للح�سول  وتطوير كفاءتها، كما اأدَّ
على تعليمها العايل، كما �ساهمت يف تغيري العادات والتقاليد التي مل تكن ت�سجع املراأة على 
البيت  الفتاة من  القد�ص املفتوحة، قلت معوقات خروج  التعليم.ولكن عندما بداأت جامعة 
للتعلم، حيث اأو�سلت اجلامعة التعليم اإىل اأماكن قريبة جداً من اأماكن �سكن الطالبات، الأمر 
ة  الذي زاد من اإقبالهن على التعليم اجلامعي، وبالتايل اأزال هذا النوع من التعليم عقبة مهمَّ

كانت تعرت�ص م�سرية تعليم املراأة )ن�سوان، 1999( .
ففي درا�سة قدمها عيو�ص بعد مرور عامني على اإن�ساء جامعة القد�ص املفتوحة، اأكد 
على اأن قرب اجلامعة من �سكن الطالب، كان من اأهم الدوافع التي كانت وراء التحاق الطلب 
بجامعة القد�ص املفتوحة فقال: »فقد حاز قرب اجلامعة من مكان �سكن الطلب على اأعلى 
ن�سبة وراء التحاق الطلب باجلامعة، حيث بلغت هذه الن�سبة 60.7% من الذكور 68.7% من 

الإناث«.)عيو�ص، 1993( 
ا�ستكمال  اأمام  حائل  كانت  كثرية  ومعوقات  �سعوبات  الفل�سطينية  املراأة  تواجه 
انخفا�ص امل�ستوى املعي�سي  العايل، منها نق�ص املوارد املالية ب�سبب  درا�ستها وتعليمها 
يف فل�سطني، وثقل امل�سوؤوليات الأ�رسية التي جعلتها يف خوف دائم من عدم القدرة على 
املوازنة بينها �سواء كانت زوجة اأم اأماً اأم بنتاً اأم اأختاً، بالإ�سافة اإىل النظرة الدونية لتعليم 

املراأة، وتبني فكرة اأن التعليم مهم للرجل اأكرث منه للمراأة.)الفريح، 2005( 
اأولياء الأمور يفكرون جدياً يف  بعد قيام جامعة القد�ص املفتوحة بداأ عدد كبري من 
القد�س  بجامعة  االلتحاق  اأمهاتهم  واأحياناً  اإخوتهم،  اأو  زوجاتهم  اأو  لبناتهم  ال�سماح 
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املفتوحة الأ�سباب عدة منها: 
وجود فروع للجامعة يف معظم املدن والبلدات الفل�سطينية، فقد اأ�سارت اإح�ساءات  ♦

عمادة القبول والت�سجيل والمتحانات للعام اجلامعي 2011/ 2012، اأنه اأ�سبح للجامعة 
يف فل�سطني 22 فرعاً ومركزاً درا�سياً.

ر�سوم ال�ساعات املعتمدة اأقل من ن�سف الر�سوم يف اجلامعات املحلية يف فل�سطني،  ♦
وهي 15 ديناراً اأردنياً لل�ساعة الواحدة.)جامعة القد�ص املفتوحة، 2013( 

ل حتتاج املراأة للنتقال من مكان �سكنها اإىل مكان اآخر، وبالتايل فهي ت�ستطيع اأن  ♦
توائم بني قيامها بواجباتها يف البيت، والقيام بواجباتها اجلامعية.كما اأنها ل حتتاج اإىل دفع 

م�ساريف موا�سلت كبرية للنتقال من مكان �سكنها اإىل املركز الدرا�سي اأو فرع اجلامعة.
يف  والمتحانات  والت�سجيل  القبول  عمادة  عن  ال�سادرة  الإح�ساءات  اأكدت  وقد 
الإناث  ن�سبة  اأن  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  عن  ال�سادرة  والإح�ساءات  اجلامعة 
اللواتي التحقن بجامعة القد�ص املفتوحة كانت مرتفعة موازنة مع اأعداد الذكور، حيث 

اأ�سارت االإح�ساءات اإىل ما ياأتي: 
اأولً: �سكلت الإناث ن�سبة 62.50% من امللتحقني بجامعة القد�ص املفتوحة، و�سكلت  ●

هذه الن�سبة 66.34% من امللتحقني باجلامعة يف ال�سفة الغربية للعام اجلامعي 2011/ 
2012.)عمادة القبول والت�سجيل، 2012( 

ن�سبة  ● عن  تزيد  والبلدات  القرى  من  باجلامعة  امللتحقات  الإناث  ن�سبة  ثانياً: 
وجود  اإىل  ذلك  �سبب  وطولكرم.ويعود  ونابل�ص  اخلليل  مثل:  الكبرية  املدن  من  امللتحقات 

جامعات تقليدية اأخرى يف تلك املناطق.)عمادة القبول والت�سجيل، 2012( 
الذكور وقد  ● ن�سبة  اأقل من  الإناث امللتحقات باجلامعة يف قطاع غزه  ثالثاً: عدد 

اأظهر اجلدول )3( ا لآتي ذلك بو�سوح.
الج��دول (3) 

أعداد الطلبة الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة في الفصل األول من العام الجامعي 2011/ 2012 
موزعين حسب الجنس

املجموعمتو�سط ن�سبة االإناثاإناثمتو�سط ن�سبة الذكورذكورالفرعم.

66.3452680%33.6634948%17732ال�سفة الغربية1.

47.5013471%52.506399%7072قطاع غزه2.
متو�سط الن�سبة يف ال�سفة وغزهمتو�سط الن�سبة يف ال�سفة وغزه

Total 62.5066151%37.5041347%24804املجموع
)عمادة القبول والتسجيل، 2012( 
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ويعود �سبب زيادة الذكور عن االإناث يف قطاع غزه للأ�سباب االآتية: 
وبالتايل ل حتتاج  - تعليمية جامعية يف قطاع غزة،  موؤ�س�سة  اإحدى ع�رسة  وجود 

الطالبة اإىل قطع م�سافات كبرية للو�سول اإىل اجلامعة التي تود اللتحاق بها.)وزراة الرتبية 
والتعليم العايل، 2011( 

توزيع موؤ�س�سات التعليم العايل التي متنح درجة البكالوريو�ص على جميع مناطق  -
قطاع غزه من �سماله اإىل جنوبه فهناك جامعة يف رفح، و 3 يف غزة، و 3 يف خان يون�ص، و 

3 يف �سمال غزة، وواحدة يف الو�سطى.)وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2011( 
الأمور  - اأولياء  تف�سيل  اإىل  اأدى  احل�سار  ب�سبب  غزه  قطاع  املالية يف  املوارد  قلة 

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�سفة الغربية.
اأقل عمراً من امللتحقني باجلامعة يف  - اأعمار امللتحقني باجلامعة يف قطاع غزه 

ال�سفة الغربية.
رابعاً: معظم الذكور يف مدينة القد�ص والعيزرية يلتحقون بجامعة القد�ص التقليدية  ●

)اأبو دي�ص( اأو بيت حلم اأو بريزيت، وبالتايل فاإن ن�سبة الإناث يف فرع اجلامعة داخل القد�ص 
والعيزرية مرتفعة جداً.

مما ذكر اأعله يت�سح دور جامعة القد�ص املفتوحة الريادي يف تنمية املراأة الفل�سطينية 
وتطوير كفاءتها، فقد اأتاحت لها اجلامعة مزايا عدة متثلت مبا ياأتي: 

اأن  ♦ دون  العليا  درا�ستها  متابعة  اجلامعة  خلل  من  الفل�سطينية  املراأة  ا�ستطاعت 
يوؤثر ذلك على ابتعادها عن البيت، ودون اأن يوؤثر على علقتها مع زوجها واأطفالها، حيث 
انتظامها  وبني  زوجة  اأو  كاأم  دورها  بني  اجلمع  التقليدي  النظام  يف  عليها  ي�سعب  كان 
وقد  لها،  واأ�سهل  اأي�رس  املفتوحة  القد�ص  فقد كانت جامعة  وبالتايل  اجلامعي،  التعليم  يف 
اأظهرت الإح�ساءات اأن ن�سبة تعليم الن�ساء ارتفعت ب�سكل ملحوظ عندما بداأت جامعة القد�ص 

املفتوحة.
التعامل  ♦ القد�ص املفتوحة من ثقة املراأة بنف�سها عند  التعليم يف جامعة  زاد منط 

مع الآخرين، لأنه �ساعدها على حت�سني اأو�ساعها الجتماعية والقت�سادية، وفتح اأمامها 
خمتلف  يف  قدراتها  تطوير  يف  رئي�ساً  دوراً  اأدى  اأنه  وظيفة.كما  على  للح�سول  الفر�سة 

القطاعات.
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اأدى نظام التعليم يف جامعة القد�ص املفتوحة اإىل اقتداء الأطفال بالأم الفل�سطينية،  ♦
وقيامها  واأطفالها،  زوجها  جتاه  بواجباتها  قيامها  بني  وتوازن  حياتها،  تنظم  كونها 
بتح�سري واجباتها الدرا�سية، وبالتايل اأ�سبحت الأم يف هذه احلالة قدوة لأ�رستها يف تنظيم 

�سوؤون حياتها اليومية.
ا�ستطاعت املراأة الفل�سطينية من خلل نظام التعليم يف جامعة القد�ص املفتوحة اأن  ♦

تتبادل اخلربات مع الن�ساء الأخريات امللتحقات باجلامعة، واأفادت من جتاربهن املماثلة 
يف احلياة.

ن نظام التعليم يف جامعة القد�ص املفتوحة املراأة الفل�سطينية من التخل�ص من  ♦ مكَّ
اخلوف من اأن تكون طالبة علم تعود مرة اأخرى ملقاعد الدرا�سة، وبخا�سة املراأة املتزوجة 
العايل فالتحقت باجلامعة، وهي  اإكمال تعليمها  التي مل ت�ساعدها ظروفها على  اأو املراأة 
مع  باجلامعة  يلتحقن  الأمهات  بع�ص  اأن  الأحيان  بع�ص  يف  ات�سح  وقد  ال�سن،  يف  كبرية 

اأبنائهن.
اأفادت  ♦ كما  املفتوحة،  القد�ص  جامعة  اعتمدته  الذي  املفتوح  التعليم  نظام  ن  مكَّ

الإح�سائيات ال�سادرة عن عمادة القبول والت�سجيل والمتحانات للفرتة املمتدة من عام 
1991، حتى الف�سل الأول من العام اجلامعي 2010/ 2011، من تخريج 29900 طالبة 
لن ما ن�سبته 58.8% من املجموع الكلي خلريجي اجلامعة للفرتة ذاتها، والبالغ 50834  �سكَّ

خريج وخريجة.)عمادة القبول والت�سجيل، 2011( 

ثالثاً- خفض كلفة الدراسة اجلامعية: 
اأ�سبح التعليم العايل باهظ التكاليف حيث ل ت�ستطيع الفئات حمدودة الدخل من نيل 
اأكرث  التقليدي فاإنه يكون بذلك  التعليم  اأقل كلفة من  التعليم املفتوح  اأن  حظها منه، ومبا 
)ن�سوان،  التقليدية  باجلامعات  اللتحاق  من  القت�سادية  ظروفهم  متنعهم  للذين  ملئمة 
1999( .وقد اأفاد �سوا�رسه اأن التعليم املفتوح ميثل ا�ستحقاقات منطقية لو�سع العامل يف 
القرن احلادي والع�رسين واأنه من منظور التكاليف املالية قليل التكاليف اإذ تكاد تكاليفه 

ب�سكل عام تقارب ن�سف كلفة التعليم التقليدي )�سوا�رسه، 2008( .
نزوج  من  احلد  يف  »الإ�سهام  املفتوحة  القد�ص  جامعة  اإن�ساء  اأهداف  اأحد  كان  وقد 
 )2011 املفتوحة،  القد�ص  )جامعة  العلمي«  للتح�سيل  طلباً  الوطن  خارج  اإىل  الدار�سني 
ال�ساعات املعتمدة يف اجلامعة، وقد  الإ�سهام يكون بطرق عدة، منها تخفيف ر�سوم  وهذا 
متيزت جامعة القد�ص املفتوحة بانخفا�ص ر�سومها اجلامعية، فقد اأ�سارت الإح�ساءات اأن 



221

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

الفارق ما بني ر�سوم ال�ساعات املعتمدة يف اجلامعات التقليدية يف فل�سطني وجامعة القد�ص 
ال�ساعات املعتمدة التي  املفتوحة وا�سح وجلي، واجلدول )4( الآتي يقارن ما بني ر�سوم 
يدفعها الطالب يف جامعة القد�ص املفتوحة، ور�سوم ال�ساعات املعتمدة التي يدفعها الطالب 
يف اأهم اأربع جامعات يف فل�سطني للملتحقني بهذه اجلامعات يف الف�سل الدرا�سي الأول من 

العام اجلامعي 2011/ 2012: 
الج��دول (4) 

مقارنة ما بين الرسوم الدراسية بالدينار األردني التي يدفعها الطالب في جامعة القدس المفتوحة 
بالدينار األردني وبعض الجامعات التقليدية الفلسطينية

االإ�سلميةالنجاحبريزيتالقد�س )اأبو دي�س( القد�س املفتوحةا�سم الكلية اأو التخ�س�سالرقم

1527282625كلية الآداب اأو تربية/ تخ�س�سات اأدبية1.

1527323030كلية العلوم اأو تربية/ تخ�س�سات علمية2.

402625-- 15كلية الرتبية3.

كلية العلوم الإدارية والقت�سادية اأو التجارة 4.
1538302625والقت�ساد

1555404030كلية هند�سة الت�سالت اأو اأنظمة الت�سالت5.

-- --- 153236علم احلا�سوب6.

-- --- -- -- 15التنمية الجتماعية والأ�رسية7.

-- -- -- 1527تنمية ريفية8.

-- 28-- -- 15الزراعة9.

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

يت�سح من اجلدول اأعله ما ياأتي: 
من  - يقارب  ما  اأو  �سعف،  هي  التقليدية  اجلامعات  يف  املعتمدة  ال�ساعات  ر�سوم 

�سعف الر�سوم التي يدفعها الطالب يف جامعة القد�ص املفتوحة.
اجلامعات  - يف  والت�سالت  املعلومات  اأنظمة  كلية  يف  املعتمدة  ال�ساعات  ر�سوم 

الفل�سطينية ت�سل اإىل ما يقارب ثلثة اأ�سعاف ر�سوم ال�ساعات املعتمدة يف جامعة القد�ص 
املفتوحة با�ستثناء اجلامعة الإ�سلمية التي ت�سكل فيها هذه الر�سوم �سعف ما يدفعه الطالب 

من ر�سوم يف جامعة القد�ص املفتوحة.
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ومل يقت�رس الأمر على تخفيف الأعباء املالية على الأق�سام التي يدفعها الطالب يف 
الطالب  يدفعها  التي  الأخرى  امل�ساريف  تخفيف  اإىل  تعداه  بل  املفتوحة،  القد�ص  جامعة 
والعودة  للذهاب  املوا�سلت  ا�ستخدام  اإىل  الطالب  يحتاج  فمثلً  التقليدية،  اجلامعات  يف 
من اجلامعة التقليدية حل�سور حما�رساته، ويف اأحيان اأخرى ي�سطر اإىل ال�سكن يف املدنية 
التي توجد فيها اجلامعة التقليدية، وبالتايل تعدُّ هذه م�ساريف اإ�سافية يدفعها الطالب يف 

اجلامعة التقليدية.
كما يحتاج الطالب اإىل ح�سور جميع اللقاءات ال�سفية يف اجلامعة التقليدية، مبعنى 
اآخر ي�سطر اإىل ا�ستخدام املوا�سلت، وبالتايل دفع مبالغ مالية اأخرى حل�سور هذه اللقاءات 

التي ت�سكل 4 اأ�سعاف اللقاءات يف جامعة القد�ص املفتوحة.
كما اأن اأثمان الكتب الدرا�سية يف جامعة القد�ص املفتوحة تبلغ 3 دنانري، بينما ت�سل 
املفتوحة،  القد�ص  جامعة  يف  ثمنها  اأ�سعاف  اأربعة  اأو  ثلثة  اإىل  التقليدية  اجلامعات  يف 
ت جامعة القد�ص املفتوحة دوراً ريادها مهماً يف تخفيف الأعباء املالية  اأدَّ وبالتايل فقد 
على اأ�رس الطلب من حيث تدين الأق�ساط من جهة وقلة امل�ساريف الإ�سافية التي يدفعها 
يدفع  ل  اإ�سافية  ور�سوم  وموا�سلت  �سكن  من  التقليدية  باجلامعة  يلتحق  الذي  الطالب 

معظمها عند التحاقه بجامعة القد�ص املفتوحة من جهة اأخرى.

رابعاً- تطوير كفاءات املوظفني والعاملني: 
باجلامعات  اللتحاق  من  ظروفهم  اأعاقتهم  للذين  الفر�سة  املفتوح  التعليم  يوفر 
التقليدية بعد الثانوية العامة، لأن ظروفهم القت�سادية اأو الجتماعية اأو ال�سيا�سية مل تكن 
ت�ساعدهم، فالتحقوا ب�سوق العمل وعملوا يف مهن عديدة، ولكن رغبتهم يف اإكمال درا�ستهم مل 
تغادرهم، وبالتايل منحهم التعليم اجلامعي املفتوح الفر�سة يف اإكمال درا�ستهم دون النظر 
اإىل اأعمارهم، حيث �سمح لهم نظام التعليم املفتوح اجلمع بني التعليم والعمل، وحررهم من 
قيود الزمان واملكان بغ�ص النظر عن العمر، ووفر لهم الفر�سة للتدريب، وتطوير مهاراتهم 

املهنية، الأمر الذي اأنعك�ص على الإنتاج وحت�سني جودته.
وتاأهيلهم  وتدريبهم  املوظفني  بتطوير  ن�ساأتها  منذ  املفتوحة  القد�ص  جامعة  اهتمت 
للفئات  والعمل  التعليم  بني  املزاوجة  فر�ص  »توفر  اجلامعة  اأن  على  اأهدافها  اأكدت  حيث 
املتخرجة يف �سوق العمل، وتوفري فر�ص التعلم والتدريب امل�ستمرين يف اأثناء اخلدمة، وذلك 
ملواكبة التطورات املتلحقة يف جمالت املعرفة وتكنولوجيا املعلومات وتطوير الكفاءات، 

ورفع م�ستوى الأداء والإنتاج بني العاملني«.)جامعة القد�ص املفتوحة، 2011( 
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اأو  علمية  موؤ�س�سات  مع  عدة  اتفاقيات  عقد  اإىل  املفتوحة  القد�ص  جامعة  عمدت  وقد 
اإىل تطوير كفاءة املوظفني لدى تلك املوؤ�س�سات، فقد عقدت  اأو طبية، تهدف منها  زراعية 
الريفية يف كلية  التنمية  لفتح تخ�س�ص  فل�سطني  الزراعية يف  الإغاثة  اتفاقاً مع  اجلامعة 
جمعية  وبني  املفتوحة  القد�ص  جامعة  بني  ما  �رساكة  التخ�س�ص  هذا  كان  حيث  الزراعة، 
املهند�سني الزراعيني العرب، وقد كان اأحد م�سّوغات اإن�ساء هذا التخ�س�ص اأنه يجمع ما بني 
»امتلك املهارات والقدرات واملعرفة يف املجالت الزراعية والتنموية وهو من التخ�س�سات 
هذا  اجلامعة  طرحت  وقد   )2008 املفتوحة،  القد�ص  )جامعة  العمل«  �سوق  يف  املطلوبة 
النائب  )كتاب   2008  /2007 اجلامعي  العام  من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  التخ�س�ص 
املعلمني يف مدار�ص وكالة  لتاأهيل  ثانياً  اتفاقاً  .كما عقدت اجلامعة  الأكادميي، 2008( 
التفاقية يف  بداأت اجلامعة تطبيق هذه  لتاأهيل 450 معلماً ومعلمة حيث  الدولية  الغوث 
الف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 2008/ 2009 )كتاب النائب الأكادميي، 2008( 
طوبا�ص  حمافظة  يف  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  للعاملني  منحة  اجلامعة  .وقدمت 
اأعفت امللتحقني منهم باجلامعة من ن�سف ر�سوم ال�ساعات املعتمدة، حيث بداأ تطبيق هذه 
املنحة يف الف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 2011/ 2012.)كتاب عميد القبول 
والت�سجيل، 2011( وكانت اجلامعة قد قدمت منحة كاملة جلميع معلمي حمافظة القد�ص 
قبل ذلك.ومل يقت�رس دور اجلامعة على ذلك فقط، بل تعداه اإىل تطوير كفاءة العاملني يف 
والت�سجيل  القبول  عمادة  عن  ال�سادرة  الإح�ساءات  اأ�سارت  فقد  والتعليم،  الرتبية  قطاع 
اجلامعة  العام  من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  والمتحانات 
اأن عدد امللتحقني باجلامعة من العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم بلغ   2012 /2011

536 موظفاً منهم 342 من الإناث و 194 من الذكور.
الفل�سطينية  الفاعلة يف بناء املوؤ�س�سات  وانطلقاً من توجه اجلامعة نحو امل�ساهمة 
وموا�سلة دورها التنموي النابع من امل�سوؤولية املجتمعية، عقدت اجلامعة اتفاقُاً اآخر مع 
وزارة ال�سحة هدفت منه اإىل تاأهيل جمموعة من العاملني يف وزارة ال�سحة، ممن ل يحملون 
الدرجة اجلامعية الأوىل )البكالوريو�ص( باإحلاقهم يف تخ�س�ص الإدارة ال�سحية وتقرر يف 
هذا التفاق اأن يبداأ التحاق الطلبة باجلامعة يف الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 
يف  التخ�س�ص  هذا  .افتتح   )2010 التفاقية،  املفتوحة،  القد�ص  )جامعة   2010  /2009
الدرا�سي  الف�سل  بداية  حتى  به  التحق  حيث   2010  /2009 الدرا�سي  العام  يف  اجلامعة 
الثاين من العام اجلامعي 2011/ 2012 ما يقرب من 344 طالب وطالبة )عمادة القبول 

والت�سجيل، 2012( .
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وبالتايل فقد تبني لنا مما ذكر اأعله اأن اجلامعة �ساعدت يف االأمور االآتية: 
اإعطاء الفر�سة للعاملني با�ستكمال درا�ستهم واملزاوجة ما بني العمل والتعليم حيث أ. 

ت�سري الإح�سائيات ال�سادرة عن عمادة القبول والت�سجيل والمتحانات يف اجلامعة للف�سل 
الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 2011/ 2012 اأن عدد الطلب امل�سجلني يف اجلامعة بلغ 
66151 طالب وطالبة منهم 7817 طالباً وطالبة، يعملون يف وظائف حكومية، اأو �سناعية 
اأو يف التجارة اأو اأمور اأخرى، حيث �سكلت ن�سبة الطلب العاملني وامللتحقني باجلامعة يف 
الف�سل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 2011/ 2012 ما ن�سبته 11.8% من اإجمايل عدد 
الطلب امللتحقني باجلامعة بهذا الف�سل.واجلدول )5( الآتي يو�سح عدد هذه الفئة موزعة 

ح�سب اجلن�ص ونوع العمل: 
الج��دول (5) 

توزيع الطلبة العاملين حسب مجاالت العمل والجنس للملتحقين بجامعة القدس المفتوحة 
في الفصل الدراسي األول من العام 2011/ 2012

املجموعاأخرىزراعهجتارة�سناعةموظفجمال العمل

عددعددعددعددعدداجلن�ص

20217732515838164678ذكور
35518717626193139اإناث

55719539623464357817املجموع

)عمادة القبول والتسجيل، 2012( 

كامل ب.  اأو  الر�سوم  بع�ص  من  املوظفني  هوؤلء  من  به  باأ�ص  ل  عدداً  اجلامعة  اأعفت 
الدرا�سي  الف�سل  الطلبة يف  �سوؤون  بيانات عمادة  اأ�سارت  فقد  الأحيان،  بع�ص  الر�سوم يف 
الأول من العام اجلامعي 2011/ 2012 اأن جمموع املنح الداخلية واخلارجية التي قدمتها 
اجلامعة للطلبة بلغت 18066 منحه داخلية وخارجية، وبالتايل فقد بلغت ن�سبة الطلب 
الذين ح�سلوا على منح 27% من اإجمايل عدد طلب اجلامعة البالغ 66151 يف ذلك الف�سل.

)عمادة �سوؤون الطلبة، 2012( 
العاملني واملوظفني يف ت.  تتنا�سب مع حاجات  فتحت اجلامعة تخ�س�سات جديدة 

القطاعات املختلفة مثل: تخ�س�ص تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، وتخ�س�ص التنمية 
الريفية وتخ�س�ص الإدارة ال�سحية.
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خامساً- حققت اجلامعة نوعاً من التوازن يف التوزيع اجلغرايف لفروعها: 
كما هو معروف، فاإن املناطق قليلة ال�سكان ي�سعب اقت�سادياً اأن تقام فيها موؤ�س�سات 
تقليدية للتعليم تغطي م�ستويات التدري�ص وجمالته كافة والتعليم العايل والتدريب املهني، 
وبالتايل فاإن التعليم املفتوح يعدُّ فر�سة بديلة عن التعليم التقليدي على جميع امل�ستويات 
ن التعليم اجلامعي املفتوح الأفراد  وبكلفة اقت�سادية معقولة )NewJamal, 2010( ، فقد مكَّ
اإىل  الو�سول  ا�ستطاع  التعليم  النوع من  اإكمال درا�ستهم، لأن هذا  النائية من  يف املناطق 
التجمعات ال�سكانية املعزولة التي ل يوجد فيها جامعات اأو موؤ�س�سات تعليم عاٍل )ن�سوان، 

. )1997
كافة

فقد اأ�سارت الدرا�سات اأن التوزيع اجلغرايف ملوؤ�س�سات التعليم العايل يف العامل العربي، 
ح�رسية  العربية  اجلامعات  اأغلب  اإن  اإذ  متوازناً،  اأو  عادلً  يكن  مل  فل�سطني  �سمنها  ومن 
اجلامعي  التعليم  فر�ص  تقليل  عليه  ترتب  مما  املدن،  يف  وتطويرها  اإن�ساوؤها  مت  الطابع 
ل�سكان الريف والبادية، الأمر الذي �سجع على الهجرة اإىل املدن وحرمان املجتمعات النائية 
اأبناء الريف مع التطورات  من اخلدمات، لذا فاإن التعليم املفتوح �سجع على التوا�سل بني 
للتغلب على  التعليمي  النظام  .وقد جاء هذا  املدن.)اجلهني، 2009(  تعي�سها  التي  الهائلة 
التقليدي  العايل  بالتعليم  اللتحاق  الطلب من  التي حترم كثرياً من  املعوقات اجلغرافية 
اإما لبعد امل�سافة، اأو ل�سيق القدرة ال�ستيعابية املتاحة يف املوؤ�س�سات الأكادميية )عفيفي، 

1425هـ( .
وقد اأو�سحت درا�سة مكتب اليون�سكو الإقليمي للرتبية يف الدول العربية عام 1986 
اأن اجلامعة املفتوحة هي احلل الأمثل ملواجهة م�سكلت ملحة يف املنطقة العربية، منها 

التوزيع اجلغرايف غري املتوازن ملوؤ�س�سات التعليم )مو�سى، 2005( .
وانطلقاً من مبداأ التوزيع اجلغرايف العادل، وبهدف التوا�سل مع املناطق الفل�سطينية 
الرئي�سة  ن�ساأتها على فتح فروع لها يف املدن  القد�ص املفتوحة منذ  كاّفة، عمدت جامعة 
والأغوار،  النائية  والبلدات  ال�سغرية  املدن  يف  ومراكز  فروع  لفتح  انتقلت  ثم  املختلفة، 
اأتاحت اجلامعة للأفراد يف املناطق النائية الفر�سة ملوا�سلة تعليمهم على  وبالتايل فقد 
الرغم من بعد امل�سافات من خلل تاأمني املقررات واملواد التعليمية لهم، وا�ستغلل النظام 

التكاملي متعدد الو�سائط يف ت�سهيل التفاعل بني الطلب واأع�ساء هيئة التدري�ص.
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لقد كان اأحد اأهداف اإن�ساء جامعة القد�ص املفتوحة العمل على “توفري فر�ص التعليم 
اأو عامة”  نتيجة ظروف خا�سة  الفر�ص  فاتتها هذه  التي  اأو  املحرومة  للفئات  والتدريب 
)جامعة القد�ص املفتوحة، 2011( والظروف اخلا�سة قد تكون عدم وجود موؤ�س�سات تعليمية 

يف هذه املناطق، وبالتايل حرمان بع�ص الفئات من متابعة تعليمها.
للعام  الفل�سطينية  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  عن  ال�سادرة  الإح�ساءات  اأ�سارت 
اجلامعي 2010/ 2011 اأن عدد اجلامعات التقليدية والكليات اجلامعية وكليات املجتمع 
املتو�سطة بلغت 48 موؤ�س�سة تعليم عاٍل منها 13 جامعة تقليدية التحق بها 122482 طالباً 
وطالبة، �سكل عدد الطلب فيها ما ن�سبته 57% من اإجمايل عدد الطلب يف موؤ�س�سات التعليم 
طالباً   14996 بها  التحق  موؤ�س�سة،   15 اجلامعية  الكليات  عدد  الفل�سطيني.وبلغ  العايل 
وطالبة، �سكل عدد الطلب فيها من املجموع الكلي للملتحقني بالتعليم العايل الفل�سطيني 
ما ن�سبته 7% وبلغ عدد كليات املجتمع املتو�سطة 20 موؤ�س�سة التحق بها 12584 طالباً 
وطالبة �سكلوا ما ن�سبته 5%.وزعت موؤ�س�سات التعليم العايل التقليدية يف فل�سطني على 14 

مدينة كما ورد يف اجلدول رقم )6( على النحو الآتي: 
الج��دول (6) 

مؤسسات التعليم العالي موزعة على المدن والبلدات الفلسطينية للعام الجامعي 2010/ 2011

املدينة التي توجد فيها الرقم
املجموعكليات املجتمع املتو�سطالكليات اجلامعيةاجلامعات التقليديةموؤ�س�سة التعليم العايل

3--- 12خانيون�ص1
1146نابل�ص2.
1--- --- 1جنني3.
1236غزه4.
12-- 1رفح5.
2125اخلليل6.
1236بيت حلم71.
1-- -- 1اأبو دي�ص7.
123--- القد�ص8.
1-- --- 1بريزيت 2*8.
347-- رام اهلل9.
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املدينة التي توجد فيها الرقم
املجموعكليات املجتمع املتو�سطالكليات اجلامعيةاجلامعات التقليديةموؤ�س�سة التعليم العايل

1-- -- 1طولكرم10.

3-- 21�سمال غزه11.

1--- 1--- اأريحا12.

1--- 1--- قلقيلية13.

1-- 1--- غزه الو�سطى14.

13161948املجموع

)وزارة التربية والتعليم العالي، 2011( 

التقليدية يف فل�سطني مل يكن  العايل  التعليم  اأن توزيع موؤ�س�سات  يت�سح من اجلدول 
موؤ�س�سة   48 من  عاٍل  تعليم  موؤ�س�سة  ثلثني  اأن  اإىل  اأعله  الإح�ساءات  اأ�سارت  فقد  عادلً، 

موجودة يف 5 
مدن رئي�سة هي: نابل�ص واخلليل وبيت حلم ورام اهلل وغزه و 41 موؤ�س�سة تعليم عاٍل 
موجودة يف ت�سع مدن فل�سطينية.كما يت�سح اأن 13 موؤ�س�سة تعليم عاٍل رئي�سة احتوت على 

57% من طلب التعليم العايل يف فل�سطني وجدت يف 11 مدينة فل�سطينية.
وبالتايل كان اأحد اأهداف اإن�ساء جامعة القد�ص املفتوحة الو�سول اإىل املناطق النائية 
يف فل�سطني للت�سهيل على الذين حالت الظروف دون متكنهم من اللتحاق بالتعليم العايل، 
فكان اأن فتحت اجلامعة لها 22 فرعاً ومركزاً درا�سياً داخل فل�سطني، وزعت على جميع املدن 
والبلدات الفل�سطينية، فعلى �سبيل املثال فتحت اجلامعة فروعاً لها يف مناطق تعدُّ اإىل حد 
ما نائية ل يوجد فيها موؤ�س�سات تعليمية مثل اأريحا وطوبا�ص و�سلفيت وبديا ودورا ويطا، 
والإح�ساءات ال�سادرة عن عمادة القبول والت�سجيل والمتحانات يف الف�سل الدرا�سي الأول 
العام اجلامعي 2011/ 2012 تذكر هذه املناطق، كما تذكر عدد الطلب امللتحقني  من 
باجلامعة البالغ 66151 طالباً وطالبة �سكلوا ما ن�سبته 31% تقريباً من جمموع امللتحقني 
فتحت  التي  والبلدات  املدن  اأ�سماء  يذكر  الآتي   )7( واجلدول  الفل�سطيني،  العايل  بالتعليم 
بالن�سبة  ون�سبتهم  امللتحقني باجلامعة،  الطلبة  اأعداد  توزيع  لها فروعاً فيها مع  اجلامعة 

للمجموع الكلي لطلبة اجلامعة: 
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الج��دول (7) 
أعداد الطلبة الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة في الفصل الدراسي األول 

من العام الجامعي 2011/ 2012 موزعين حسب الفرع والجنس

املجموعن�سبة االإناثعدد اإناثن�سبة الذكورعدد ذكورا�سم الفرع Branchرقم

.1Jerusalem 78.96537%21.04424%113القد�ص

.2 Ezareyah 70.10408%12229.90286العيزريه

.3 Ramallh 66.027729%33.985103%2626رام اهلل والبرية

.4 Jericho 32.2960867.71898%290اأريحا

.5 Nablus 61.127336%38.884484%2852نابل�ص

.6 Tubas 67.282017%32.721357%660طوبا�ص

.7 Qalqilya 68.942811%31.061938%873قلقيلية

.8 Salfeet 62.541495%37.46935%560�سلفيت

.9 Bedya 71.61930%28.39666%264بديا
.10 Tulkarm 62.524872%37.483046%1826طولكرم
.11 Jenin 27.97458572.036365%1780جنني
.12 Jenin Center 67.591975%32.411335%640م.جنني
.13 Bethlehem 66.053853%33.952545%1308بيت حلم
.14 Beit Sahour 71.551357%28.45971%386بيت �ساحور
.15 Hebron 62.445724%37.563574%2150اخلليل
.16 Dora 72.982628%27.021918%710دورا
.17 Yatta 67.221745%32.781173%572يطا
.18 Gaza 40.454277%59.551730%2547غزه
.19 Al- Wosta 56.451906%43.551076%830غزه الو�سطى
.20 Khanyounis 41.951857%58.05779%1078خان يون�ص
.21 Rafah 54.241897%45.761029%868رفح
.22 North Gaza 50.513534%49.491785%1749�سمال غزه

62.5066151%37.5041347%24804املحموع الكلي 

)عمادة القبول والتسجيل، 2012( 
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التوصيات: 
�رسورة الهتمام بالتعليم املفتوح، واإعطائه الرعاية والدعم من قبل وزارة التعليم . 1

العايل، والهيئة الوطنية للعتماد واجلودة واملوؤ�س�سات احلكومية الأخرى.
املفتوح . 2 التعليم  تتقبل  وموؤ�س�سية  اجتماعية  ثقافة  تاأ�سي�ص  على  العمل  �رسورة 

بو�سفه نظاماً تعليمياً مكملً للتعليم التقليدي ولي�ص مناف�ساً له.
�رسورة دعم هذا النظام من التعليم، لأنه الأقدر على اإتاحة فر�سة التعليم العايل . 3

للكبار وللمراأة والفئات املحرومة واملناطق النائية.
والفئات . 4 واملراأة  الكبار  لتعليم  املايل  الدعم  واإيجاد  توفري  على  العمل  �رسورة 

املحرومة يف املجتمع الفل�سطيني.
التعليم، مثل . 5 النمط من  بهذا  امللتحقني  لدى  املنا�سبة  البيئة  توفري  امل�ساعدة يف 

توفري خدمة النرتنت واأجهزة احلا�سوب...الخ.
بني . 6 اخلربات  وتبادل  والبحثي  العلمي  التعاون  فر�ص  توفري  على  العمل  �رسورة 

موؤ�س�سات التعليم العايل يف الوطن العربي التي تعتمد هذا النمط من التعليم.
التاأكيد على �رسورة العمل على اإعداد املزيد من الدرا�سات التي تبني دور التعليم . 7

املفتوح يف تنمية املجتمعات املحلية.
الأ�رسى . 8 تعليم  يف  املفتوحة،  القد�ص  جامعة  دور  تو�سح  درا�سات  اإعداد  �رسورة 

وعلقتها  والفقرية  املهم�سة  والفئات  اخلا�سة  الإحتياجات  ذوي  ورعاية  وال�سجناء 
باملوؤ�س�سات الوطنية.

الأخرى . 9 املفتوحة  اجلامعات  جتارب  من  الإفادة  علمية  موؤمترات  عقد  �رسورة 
ومعاجلة امل�سكلت التي تواجه هذا النمط من التعليم.

�رسورة العمل على اعتماد ال�سهادات ال�سادرة من اجلامعات املفتوحة يف الوطن . 10
التقليدية  اجلامعات  ال�سادرة عن  لل�سهادات  املمنوحة  واملزايا  واإعطائها احلقوق  العربي 

كلها.
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اهلوامش:
ذكر يف تقرير الوزارة خطاأً اأن جامعة بيت حلم موجودة يف مدينه اأريحا كما اأن جامعة . 1

بريزيت موجودة يف مدينة رام اهلل وال�سحيح اأن جامعة بيت حلم موجودة يف مدينه 
بيت حلم، وجامعة بريزيت موجودة يف مدينة بريزيت. 
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املصادر واملراجع: 
الأطر�ص، جوين. )2008( ، ملحة يف تاريخ التعليم العايل الفل�سطيني، احتاد جلان الطلبة . 1

الثانويني، ملتقى طلب فل�سطني. 
http:// pal- stu. com/ vb/ archive/ index. php/ t- 15038. html

القد�ص املفتوحة واجلامعات املقيمة، . 2 العلقة بني جامعة   ، الأعرج، ح�سني. )1993( 
درا�سة تقومي التعليم عن بعد للفل�سطينيني: جتربة جامعة القد�ص املفتوحة، مقدمة اإىل 
اأيار  القد�ص املفتوحة، عمان،  منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، جامعة 

 .1993
بيد�ص، مهند. )2008( ، م�رسوع التاأهيل حلملة الدبلوم/ ومعلمو وكالة الغوث الدولية، . 3

اإ. ي. د/ 3- 430  كتاب رئي�ص برنامج التعليم والتعلم يف وكالة الغوث الدولية رقم 
بتاريخ 6/ 8/ 2008. 

اجلامعة الإ�سلمية غزة/ الرابط. 4
http:// www. iugaza. edu. ps/ ar/ Deanery/ Admission/ Admission. 
aspx?PageID=1480

ُطلب )�سوهد( بتاريخ 7/ 5/ 2012 
جامعة بريزيت/ الرابط. 5

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

ُطلب )�سوهد( بتاريخ 7/ 5/ 2012 
اجلامعة العربية املفتوحة ل�سمال امريكا )2010( ، الوليات املتحدة المريكية. 6

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

جامعة القد�ص/ الرابط. 7
http:// admission. alquds. edu/ 2091/ BA- second. php

ُطلب )�سوهد( بتاريخ 7/ 5/ 2012 
جامعة القد�ص املفتوحة. )2007( ، اخلطة اجلديدة لربنامج الزراعة، املجل�ص الأكادميي . 8

يف جامعة القد�ص املفتوحة جل�سة رقم )74( بتاريخ 3/ 7/ 2007. 
القد�ص . 9 جامعة  جمل�ص  الزراعة،  برنامج  تطوير   ،  )2008( املفتوحة.  القد�ص  جامعة 

املفتوحة جل�سة رقم 321، بتاريخ 12/ 2/ 2008. 
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يف . 10 الريفية  التنمية  تخ�س�ص  تفعيل  اتفاقية   ،  )2008( املفتوحة.  القد�ص  جامعة 
برنامج الزراعة يف جامعة القد�ص املفتوحة، ما بني جامعة القد�ص املفتوحة وجمعية 

املهند�سني الزراعني. 
جامعة القد�ص املفتوحة. )2008( ، اإعلن عن طرح تخ�س�ص التنمية الريفية للف�سل . 11

الدرا�سي الثاين “1072”، كتاب النائب الأكادميي يف جامعة القد�ص املفتوحة رقم اإ. 
�ص. ك/ 91/ 2008 بتاريخ 23/ 2/ 2008. 

القد�ص . 12 جامعة  رئي�ص  بني  ما  املوقعة  التفاقية   ،  )2010( املفتوحة.  القد�ص  جامعة 
املفتوحة، ووزير ال�سحة بتاريخ 16/ 3/ 2010. 

جامعة القد�ص املفتوحة. )2011( ، دليل جامعة القد�ص املفوحة، فل�سطني. . 13
جامعة القد�ص املفتوحة. )2013( ، دائرة القبول والت�سجيل والمتحانات، مر�سد الطالب . 14

2013 /2012
جامعة النجاح الوطنية/ الرابط. 15

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

ُطلب )�سوهد( بتاريخ 7/ 5/ 2012 
التعليم العايل عن بعد والتعليم اجلامعي املفتوح: 4 . 16  ، اجلهني، حممد فالح. )2009( 

ممار�سات تقوميية وطرد ال�سكوك، جملة املعرفة، العدد 159، املدينة املنورة
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