باقة من خرجيي اجلامعة

جامعة القدس املفتوحة
وطن يف جامعة  ...جامعة يف وطن

جامعة القدس املفتوحة
دائرة شؤون الطلبة
قسم متابعة اخلرجيني
مقدمة:
تهتم جامعة القدس املفتوحة بطلبتها ابتدا ًء من مرحلة تسجيلهم
في هذا الصرح التعليمي الشامخ وحتى نهاية دراستهم اجلامعية ،وهي
تعمل جاهدة بكل السبل املتاحة لها لتلبية إحتياجاتهم اجلامعية كافة،
وتأهيلهم لإلنخراط في احلياة العملية ومساعدتهم في احلصول على دور ريادي في
اجملتمع واملساهمة في بنائه ،وقد انبثقت فكرة تفعيل قسم متابعة اخلريجني من
ضرورة تلبية إحتياجات اخلريجني ملساعدتهم وتوجيههم ،حيث إرتأت ادارة اجلامعة
إنشاء قسم متخصص بشؤون اخلريجني ضمن دائرة شؤون الطلبة وذلك حرصا ً منا
على متابعة اخلريجني باعتبارهم بناة املستقبل.

املهام واألهداف الرئيسية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1تقدمي اخلدمات التدريبية واإلرشادية خلريجي اجلامعة ومساعدتهم في إيجاد
فرص عمل مناسبة تتوافق مع تخصصاتهم وقدراتهم وميولهم.
2احلصول على التغذية الراجعة عبر اخلريجني وسوق العمل من أجل
التخطيط والتطوير للمستقبل.
3زيادة تفاعل الطلبة واخلريجني مع اجملتمع احمللي واخلارجي.
4بناء ثقافة التعاون والشعور باملسؤولية واإلهتمام باآلخرين.
5رفع سمعة اجلامعة وخريجيها لدى أفراد ومؤسسات اجملتمع احمللي
واخلارجي.
6خلق آلية للتواصل بني طلبة اجلامعة وخريجيها من جهة ،وبني اخلريجني
فيما بينهم من جهة ثانية ،وبني اخلريجني واجلامعة من جهة ثالثة.
7التواصل مع املؤسسات ،لتسويق اخلريجني وايجاد فرص عمل مناسبة لهم
والتشبيك مع مكونات اجملتمع احمللي.
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هيكلية القسم:

 بوابة اخلريجني اإللكترونية.
 وحدة التدريب.
 نظام محوسب الستمارات اخلريجني (قاعدة بيانات اخلريجني) ( :جلمع بيانات
اخلريجني في مختلف املناطق واملراكز التعليمية وتخزينها واستخراجها).
 نظام محوسب للمؤسسات :وجود قاعدة بيانات للمؤسسات احمللية
والعربية.
 منشورات وأبحاث ومقاالت وكتيبات ومجلة تعنى باخلريجني.

أهم إجنازات القسم:
على الرغم من أن قسم متابعة اخلريجني قد ُفعل بشكل رسمي في شهر متوز
، 2007إال أنه حقق العديد من اإلجنازات واألهداف خالل فترة زمنية قصيرة ،أهمها:
 تفعيل وإطالق بوابة اخلريجني "خريجو اجلامعة" ()http://alumni.qou.edu
 إنشاء وحدة التدريب.
 جمع بيانات ما يعادل  55%من مجمل خريجي اجلامعة من خالل نظام
استمارة اخلريج.
 مت التشبيك مع حوالي  500مؤسسة محلية لتقدمي فرص تدريب وعمل
للخريجني.
 مت تدريب آالف اخلريجني وتوظيف املئات منهم من خالل وحدة التدريب.
 عقد دورات متخصصة للخريجني إلكسابهم اخلبرات واملهارات جلعلهم
مؤهلني ومنافسني في سوق العمل.
 تنظيم أربعة أيام للتوظيف ،األول في منطقة طولكرم التعليمية والثاني
في منطقة سلفيت التعليمية ،والثالث في منطقة بيت حلم التعليمية،
والرابع في منطقة رام اهلل والبيرة التعليمية ،ويأتي عقد يوم التوظيف
اخلامس في منطقتي نابلس وطوباس التعليميتني ،ضمن هذا االطار
من سلسلة أيام التوظيف في مناطق اجلامعة ومراكزها الدراسية.
مزيد من املعلومات واإلجنازات ميكن االطالع عليها من خالل زيارة بوابة اخلريجني
على صفحة اجلامعة الرئيسة ( .)http://alumni.qou.edu
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د .ليلى داود غنام
حمافظ رام اهلل والبرية
لقد أتاحت لي جامعتي من خالل شهادتها مواكبة التطورات العملية على
كافة املستويات واألصعدة ،وساهمت من خالل طبيعة مقرراتها الدراسية وفلسفة
التعليم املفتوح على امتالكي للمعارف واملهارات الكفيلة بصقل شخصيتي
وتنمية مهاراتي وتعزيز روح املبادرة والتنظيم والقدرة على التميز واإلبداع.
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د .حييى حممد ندى
مدير منطقة قلقيلية التعليمية
أعتبر جناحي في عملي مرهون بتعليمي املستمر،
فأعمل بشكل دائم لتطوير قدراتي اخلاصة في اجملاالت
اخملتلفة ،و جامعة القدس املفتوحة أصبحت جزءا ً
مني وأعتز بوجودي فيها طالبا ً وأستاذا ً ومديراً.

د .حسين حممد عوض
حماضر  -منطقة طولكرم التعليمية
لقد كان اللتحاقي باجلامعة أثر كبير على تطوري
املهني ،ومتكنت من احلصول على درجة املاجستير
والدكتوراه وعينت مشرفا أكادمييا في اجلامعة ،إلى
أن أصبحت مدربا متخصصا في التعلم اإللكتروني
وغيرها من مجاالت التعليم واإلرشاد.
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أ .أمني شعبان الزير
منسق الضفة الغربية لربامج األغذية العاملي  -مؤسسة ()CHF
أنا على تواصل مع اجلامعة من خالل شبكة اإلنترنت
ومن خالل موقع اجلامعة وبوابة اخلريجني ،وننتظر
بفارغ الصبر فتح برنامج الدراسات العليا لتكتمل
رسالة اجلامعة بتلبية احتياجات خريجيها بشكل
خاص وكل الباحثني عن فرصة إكمال دراساتهم
العليا بشكل عام.

د .رجاء سهيل العسيلي
أستاذ مشارك  -منطقة اخلليل التعليمية
لقد كان للجامعة فضل كبير ملا أنا عليه اآلن،
حيث قدمت لي فرصة فريدة للدراسة والعمل في
آن واحد ،واالهتمام بتعييني كمشرفة أكادميية فور
حصولي على درجة املاجستير ،وإعطائي فرصة
حضور العديد من املؤمترات وورش العمل العاملية
اخلاصة بالسيدات القياديات ،أمتنى جلامعة الوطن
أن تبقى الصرح الشامخ الذي يحتضن أبناء
فلسطيننا الغالية.
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أ .ياسر حسن أبو حتفة
مشرف متفرغ  -جامعة القدس املفتوحة
لقد علمتني جتربة الدراسة في جامعة القدس
املفتوحة أن ال مستحيل مع اإلرادة ،فأنا من خالل
اجلامعة حصلت على تشجيع ودعم نفسي كبير،
وهذا الذي دفعني إلكمال دراستي العليا ألجد
نفسي في نهاية املطاف موظفا ً في جامعة
القدس املفتوحة.
لقد كان لقرار إنشاء قسم متابعة اخلريجني
في اجلامعة األثر الكبير على خريجي اجلامعة
وحتى على طلبتها ،وآمل أن يتم مستقبالً
عمل مجلة دورية للخريجني توزع أو ترسل
إلكترونياً.
د .مرزوق البدوي
حماضر  -جامعة النجاح الوطنية
أحببت اللغة العربية وأدبها فدرست في جامعة
القدس املفتوحة في تخصص لغة عربية ،وكتبت
في الشعر ما ال يقل عن عشر مجموعات شعرية
وبعض الدارسات األدبية ،كانت اجلامعة بالنسبة
لي اخلطوة األولى املهمة في حياتي ،والتي من
خاللها إنطلقت إلى ميادين العلم والعطاء ،إذ
أنها وفرت لي فرصة التفوق في اجملال األدبي.
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أ .خليل إبراهيم عبد الرازق
مشرف أكادميي  -جامعة القدس املفتوحة
تواصلت إدارة اجلامعة في منطقة سلفيت
التعليمية معي بعد التخرج وحصلت من خاللها على
منحة ماجستير في جمهورية مصر الشقيقة وقد
اجتزت املقررات النظرية وعدت إلى اجلامعة مشرفا ً
أكادمييا ً متفرغاً.

أ .إميان عطا اشتية
مشرفة أكادميية  -منطقة سلفيت التعليمية
أتابع أخبار اجلامعة وإجنازاتها في كافة اجملاالت من
خالل الصفحة اإللكترونية وبوابة اخلريجني ،حيث
وفرت لي اجلامعة ضمن برامج تدريب اخلريجني فرصة
حقيقية الكتساب املهارات واخلبرات اخملتلفة.
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أ .عرفات فايز املصري
مدير مديرية الشباب والرياضة  -طوباس
وفرت اجلامعة لي الفرصة إلكمال دراستي
األكادميية وحصولي على شهادة البكالوريوس والتي
من خاللها تدرجت في السلم الوظيفي حتى
وصلت إلي مدير مديرية الشباب والرياضة كما
ساعدتني في حياتي النقابية من خالل طبيعة
احلياة اجلامعية التي وفرتها لي فترشحت لنقابة
الوظيفة العمومية وفزت بها واحلم بالعودة
إلى ربوع اجلامعة طالبا في الدراسات العليا
التي نأمل إجنازها قريبا.

أ .عاطف صربي عوض
مشرف أكادميي يف اجلامعة
كنت كغالبية شباب الوطن اعتمد في حياتي
على العمل داخل اخلط األخضر ،فوجدت أن املستقبل
سيكون افضل إن أكملت دراستي ،فالتحقت
باجلامعة وحصلت على شهادة البكالوريوس
بتقدير امتياز ومن ثم حصلت على منحة دراسات
عليا مكنتني من أن أعود إلى اجلامعة كمشرف
أكادميي.
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أ .أمحد حممود أبو حسن
مدير مديرية شؤون األسرى واحملررين  -طوباس
بعد عدة اعتقاالت دامت أكثر من أربعة سنوات،
استطعت أن أحقق ذاتي وأكمل دراستي ،ويعود ذلك
الفضل إلى جامعة القدس املفتوحة التي أتاحت
لي اجملال للدرسة ،من ما ساهم في تنمية اجلوانب
الثقافية واالقتصادية لدي ،وكلي أمل أن أعود
للجامعة من اجل إكمال الدراسات العليا.

د.مفيد سعيد شحادة
صاحب شركة تأمني
افتخر أنني خريج اجلامعة والتي ساهمت بنقلي
إلى ميدان العمل بعد أن حصلت منها على درجة
البكالوريوس في اللغة العربية وأكملت دراساتي
العليا ألعود للجامعة مشرفا ً أكادمييا ً غير متفرغ
في منطقة رام اهلل والبيرة التعليمية.
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أ .إسربانس سابا القطيمي
معلمة لغة عربية  -مدرسة هريمان مجايز()sos
أتابع دوما أخبار اجلامعة ملعرفة إجنازاتها ،وأفتخر
بالتقدم الذي أحرزته في عالم املعرفة ،وبانتمائي
لهذا الصرح العظيم راجيا لها مزيدا من التقدم
واالزدهار خلدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

أ .أمني أبو وردة
مدير مكتب أصداء للصحافة واإلعالم  -نابلس
لقد ساهم التحاقي في اجلامعة في تطوير قدراتي
في اجملال العملي وبخاصة أن عملي في اجملال اإلعالمي
ليس بعيدا عن تخصص التنمية االجتماعية بل
مكنني من ابتكار أشكال جديدة من األعمال
االبداعية والدخول في ميادين العمل في البعد
اإلنساني .وافرز عشرات القصص الصحفية التي
مت خاللها الدخول في عمق أصحابها.
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د .اشرف منذر الصايغ.
حماضر  -جامعة النجاح الوطنية
بعد عشرة سنوات من االنقطاع عن الدراسة
التحقت باجلامعة وحصلت على شهادة البكالوريوس
بتقدير جيد جدا ،فكان لذلك أثرا ً إيجابيا ً نوعيا ً
على مجمل حياتي فأكملت املاجستير ومن ثم
الدكتوراه ،وعدت إلى اجلامعة كمشرف أكادميي
غير متفرغ في منطقة نابلس التعليمية.

د .انشراح اجلربيين
مشرفة أكادميية  -منطقة رام اهلل التعليمية
شرف عظيم لي أن أكون من أوائل خريجي اجلامعة،
وعدت إليها كمشرفة أكادميية في منطقة رام اهلل
والبيرة التعليمية في تخصص التربية.
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أ .مجال حسن ياسني
املوجه السياسي لألجهزة األمنية
يعود جلامعة القدس املفتوحة الفضل الكبير في
سد ثغرة هامة في حياتي األكادميية ،وكان لها أكبر
األثر في تعزيز قدراتي اإلدارية واإلبداعية في جميع
مجاالت العمل التي مارستها منذ تخرجي وحتى
اآلن.

أ .حنان خنلة مسيح
عضو جملس ثوري
ساهمت جامعة القدس املفتوحة في تقوية إرادتي
وقدراتي العلمية ومكنتني من تطوير وحتسني مستوى
أدائي الوظيفي وجناحي في جميع املهام التي كلفت
بها في عملي.
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أ .طروب أمحد عيسى
ر.ق شؤون املوظفني – منطقة جنني التعليمية
باعتباري من أوائل اخلريجني ،فإنني أعتبر البرامج
األكادميية املطروحة والتي يتم تطويرها باستمرار
هي تخصصات نادرة جدا ً وغير متوافرة في اجلامعات
املقيمة ،وكانت اجلامعة املفتوحة موفقة جدا ً
في اختيار هذه البرامج الدراسية حيث أن أعداد
اخلريجني الذين مت توظيفهم بعد تخرجهم من
اجلامعة أثبت أن هذه البرامج هي مالئمة جدا ً
لسوق العمل.

أ .راغب امحد أبو دياك
مدير نادي األسري  -جنني
ساهمت اجلامعة في تعريفي على وزارة األسرى
بتعييني مديرا ً للمؤسسة التي أعمل بها ،وهي نادي
األسير الفلسطيني ،ومنذ إنهاء دراستي اجلامعية
وأنا مواكب للنقلة السريعة واملتطورة للجامعة
من زيادة إعداد الطلبة امللتحقني بها ،إلى مواكبة
التطور العلمي عبر األبحاث واملؤمترات ومشاركة
اجلامعة بالعديد من احملافل العلمية العربية
والعاملية.
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أ .تيسري حممد نصر اهلل

عضو جملس وطين فلسطيين

لقد أنعكس حصولي على الشهادة اجلامعية
إيجابا على وضعي الوظيفي من حيث الدرجة
الوظيفية ،والكفاءة املهنية والقدرة على التعامل
مع اجلمهور ،وبحكم وجودي في محافظة نابلس
وكوني أحد خريجي اجلامعة فإن تفاعلي مع
اجلامعة وأنشطتها ما زال مستمرا ،فأنا عضو
في جلنة إنشاء مبنى اجلامعة ممثال للمحافظة،
وشاركت في العديد من األنشطة والبرامج
املتعلقة باجلامعة ،و أتابع أخبارها أوال ً بأول.

أ .يوسف حرب
وكيل مساعد  -وزارة الداخلية
لي الشرف أن أك��ون الطالب الثاني امللتحق
باجلامعة من خالل فرع األردن  ،حيث تخرجت بالدفعة
األولى في الوطن وأكملت دراستي العليا في اإلدارة
التربوية عام  1998و أصبحت مشرف غير متفرغ
في هذه اجلامعة التي سجلت بكل فخر واعتزاز
أنها جامعة الشعب الفلسطيني.
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