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واقع األكاديميين الفلسطينيين المقدسيين ودراسة المعوقات التي تواجههم والوسائل التي تقييم 
 يمكن من خاللها تخفيف هذه المعوقات

 
 

 إلمكاناتاالتي تركز على تقييم و 8008 – 8002لألعوام فلسطين للعلوم و التكنولوجيا  أكاديمية إستراتيجيةضمن 

مرسوم إنشاء  حددهوخاصة على صعيد المصادر البشرية وتحقيقاً للدور الذي  يةوالتكنولوج األكاديمية العلمية

الذي تعيشه فئة هامة من واقع الدراسة للجهات المعنية فإن األكاديمية تسعى ل االستشارةاألكاديمية فيما يتعلق بتقديمها 

ت تستوجب من الجميع وخاصة المجتمع الفلسطيني وهي األكاديميين المقدسيين الذين يتعرضون لضغوطات ومعوقا

لمدينة القدس  القرار التعامل مع الموضوع بفاعلية كون هذه الفئة هي التي تحافظ على النسيج الوطني أصحاب

 هةموج استبانهومن هذا المنطلق فإننا في أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا قمنا بإعداد . وتحميه الشريف

 :إلى تحقيق األمور التالية اف في مكوناتههدتحيث ب مقدسيينلألكاديميين ال

 .تقييم الوضع العام الذي يعيشه األكاديميين المقدسيين وتحديد المشاكل التي يواجهونها .0

 .والفرص واألولويات التي يراها األكاديميون المقدسيين وكيف يمكن تحقيقهامعوقات لل تحديد  .8

والمؤسسات الوطن  فظاتااألكاديميين من باقي مح إخوانهمالتفاعل ما بين األكاديميين المقدسيين وما بينهم و .3

 .الوطنية من خالل التشبيك وتطوير مبادرات تعاونية

 .إعداد دراسة وعقد ورشتي عمل لعرض النتائج والفرص المتاحة والحلول المقترحة .4

 .لكفاءات األكاديمية والعلميةلبناء قاعدة معلومات  .5

 

 ،عزيزي األكاديمي/عزيزتي األكاديمية

 

نحن نضمن أن و االستبيانهذا وتعبئتك لنثمن عاليا تفاعلك االيجابي  فلسطين للعلوم و التكنولوجيا أكاديمية وفي  إننا

. ، و التي تكفل السرية التامة و غيرها من الخصوصيات ضمن المعايير المتعارف عليها تعامل المعلومات المكتوبة

 :توجيهها إلى العنوان التالي الرجاءمحددة،  استفساراتوفي حال كان هناك 

 

 الدكتور أيمن الحاج داود

 2960524/6-02تلفون 

 info@palestineacademy.orgأو البريد اإللكتروني 

 نرحب بزيارتكم لنا في مكاتبنا كما 

 http://www.palestineacademy.org زيارة موقع األكاديمية اإللكتروني  مكيمكنو

 

ويمثل القسمين الثاني و  ه/يمثل القسم أألول معلومات أساسية عن األكاديميحيث أقسام ثالثة تتكون اإلستبانة من 

 . المتاحة تباعا الثالث المعوقات و الفرص

 

  .على دقة مخرجات الدراسةالن ذلك  ينعكس قدر اإلمكان نرجو منكم تعبئة المعلومات المطلوبة بدقة 

 

 

 مع فائق االحترام والتقدير،،

 

 

 

 

 أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

 

mailto:info@palestineacademy.org
http://www.palestineacademy.org/
http://www.palestineacademy.org/
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 :أساسيةمعلومات : القسم األول
 

 (:المقترحةأن تكون ضمن قاعدة البيانات نرجو ذكر االسم إذا رغبت في ) االسم       

 

  أنثى        ذكر                               :  الجنس 

 

 غير ذلك      أعزب    متزوج                      :الحالة االجتماعية 

 

   عدد األطفال:            

       

 (لتواصل مع الزمالء األكاديميينلغرض اخاص بقاعدة المعلومات  اختياري) ياللكترونالبريد ا :      

 

 فما فوق  00      55-50         49-40         39-30       29-80        :الفئة العمرية 

 

 الرجاء تعبئة الجدول أدناه بجميع الدرجات العلمية التي حصلت عليها خالل مسيرتك التعليمية 

 

 الدرجة العلمية

 

 مكان الدراسة التخصص

       الدبلوم

 

      

       بكالوريوس

 

      

 جستير ما

 

            

 دكتوراه

 

            

 

 من غير عمل           خارج نطاق جدار الفصل       داخل نطاق جدار الفصل (  أ   عملال موقع 

 

 الجهة التي تعمل لديهاطاق العمل والمناسب بين ناختر التقاطع  ،إذا كنت تعمل (:  ب                        

 حكومي 

  (إداري)

حكومي 

 (أكاديمي)

خاص   (إدراي)خاص 

  (أكاديمي)

مؤسسات مجتمع 

  أجنبية/مدني

 غير ذلك 

 الذكر إنمع )

 ( أمكن 

        مالي/إداري

       حقوقي

       طبي/صحي

       تجاري

       علوم طبيعية

        علوم إنسانية

       هندسي/تكنولوجي

        فني/مهني

       استشاري 

                                     : ذلك غير 

 

 

      : (كاديميينخاص بقاعدة المعلومات للتواصل مع األ اختياري)التي تعمل بها  اسم المؤسسة 
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 قع والمعوقات تقييم الوا: القسم الثاني

 

  طبيعة السكن. 0

 

 إيجار                 ملك خاص        

 

  الشهري كدخل. 8

 

             شيكل 0555 – 0000بين  

        شيكل 8555 – 8000بين   

    يكلش 3555 – 3000بين   

 شيكل 4555 – 4000بين   

 شيكل 5555 – 5000بين   

 شيكل 0555 – 0000بين   

 شيكل 0555 – 0000بين   

 شيكل 2000أكثر من      

   

  ؟فما هي طبيعة هذه المدارس ،مرحلة التعليم المدرسيإذا كان لديك أبناء في .4

  

 غير ذلك          مدارس الوكالة           مدارس خاصة    مدارس حكومية        

 

 

 ؟خالل السنوات الخمس األخيرة المدرسيالتعليم ترى مستوى  كيف.5

 

 ضعيف                         جيد                   يد جدا ج 

 

 :أوالدك، فهل ترى أن مدرسية لتعليمكنت تدفع رسوم  ذاا. 0

  

  رسوم رمزية ال              الرسوم مناسبة          الرسوم عالية   

 

 هل لديك أوالد في مرحلة التعليم الجامعي ؟. 0

 

 ال               نعم           

 

  :مكان التعليم. 2

 

  معاالخياران               خارج فلسطين        داخل فلسطين       

 

 :إذا كنت تدفع الرسوم الجامعية لتعليم أوالدك، فهل ترى أن. 5

 

 الرسوم رمزية              الرسوم مناسبة             الرسوم عالية   

 

مياه، كهرباء، رسوم الخدمات البلدية، الهاتف، ) هل أنت مسئول عن دفع الفواتير المتعلقة بالخدمات األساسية. 00

   :(الخ

 

 ال                نعم            
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  الشهري؟األسرة دخل  من)%( مئوية كنسبة يشكل مجموع هذه الرسوم إذا كان الجواب بنعم، فكم . 00

 

 % 40من  أكثر     %   35 -30%   %    85 -80%     %     5 -00%   %    5 -8% 

 

 للعمل في القدس؟فرص لألكاديميين هل ترى أن هنالك . 08

 ال ادري   ال               نعم               

 

  :التي تجدها أقرب للواقع من النقاط أدناهب اسباأل، فما في إذا كان الجواب بال. 03

 

 . العاملة داخل القدسالوطنية الضغوط التي تتعرض لها المؤسسات   

 . لمدينة القدس لوضع االقتصاديا  

 تدني الراتب  

 .معينة ت تخصصيةعدم وجود فرص في مجاال  

  .ضعف االستثمار في مدينة القدس وتمركزه في مناطق أخرى  

      :أمور أخرى برجاء ذكرها  

 

 ؟الرضا في عملكبهل تشعر . 04

 

 ال      نعم          

 

  ، فهل هناك سبب من األسباب أدناه لهذا؟إذا كان الجواب هو عدم الرضا. 05

 

 جو العمل العام 

 نظمة و القوانين التي تحكم العملاأل 

 الشعور بعدم األمان الوظيفي  

 بين مكان اإلقامة و مكان العمل مشاكل التنقل ما  

   :غير ذلك برجاء ذكر السبب 

 

  ؟مكان العمل ، فكيف تقيم التنقل من والىجدار الفصلعملك خارج نطاق  وقعإذا كان م. 00

 

 يتفاوت                 صعب                سهل   

 

 

  ؟(ذهابا وإيابا  )اليومي  بالمعدلإلى مكان العمل من و التنقل كيستغرق كم. 00

 اقل من ساعة  

 بين ساعة و ساعتين  

  أكثر من ساعتين  

 

      ؟أسرتكفترة كافية مع  يسمح لك عملك قضاء هل. 02

 

 ال  نعم             
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 :فهل ،جدار الفصلإذا كان أحد من أفراد األسرة يدرس أو يعمل خارج نطاق  . 05

 

 مج حياتكم اليومية كاسرةسلبا على برنا ذلك  يؤثر 

 ليس هنالك تأثير كبير مترتب على هذا   

 ليس هنالك تأثير   

 

 :هل ترى كمقدسي أن السلطة الفلسطينية. 80

 

 مقدسي أكاديمي تمكنت من تخفيف المعاناة التي تعانيها ك 

 تحاول و لكن التحديات اكبر  

 ليس هنالك محاوالت جدية  

       (ديحدبرجاء الت) غير ذلك  

 

 :سواء العربية أو الدولية  للمؤسسات و االفراد ماديا  هل ترى أن المؤسسات الداعمة . 80

  

 تدعم وجود المقدسيين بشكل ملحوظ  

 تدعم و لكن بسبب التحديات تأثير هذا الدعم غير ملحوظ  

 تدعم ولكن بشكل غير مدروس  

      : غير ذلك

 

يمكن ) التي برأيك يتم دعمها تما هي القطاعافالمادي الدعم توفير داعمة تقوم بهناك مؤسسات  أن رأيت  إذا.  88

  :(أكثر من قطاع اختيار
 

 القطاع          خاصالقطاع ال    القطاع الحقوقي    القطاع الصحي القطاع التعليمي   

 

 قطاع البنية التحتية      ستشاريالقطاع اال    مهني ال القطاع    القطاع الصناعي               تجاري ال 

 

 :  غير ذلك

 

 على وضعك الحالي؟ سكنك بناءمن مكان  تفكر في االنتقالهل . 83

 

 ال  نعم              

 

   فأين  تفضل االنتقال؟ أجبت بنعم إذا  .  84

 

  صلنطاق جدار الفخارج  

 داخل نطاق جدار الفصل 

 خارج فلسطين  

 االنتقال  ال أفكر في 

 

 

  ؟هل ترى انك تقوم بالتنقل بحرية داخل مدينة القدس. 85

 

 أحيانا  ال                    نعم                  
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  ؟تقوم بالشعائر الدينية بشكل أنهل ترى انك تستطيع .  80

 

 غير ذلك  بصعوبة             طبيعي             

 

  ؟القدس في مدينة يوفر ما تحتاجه األسرة يالقطاع التجار أن هل ترى. 80

 

 ال ادري    ال                     نعم                 

 

  ؟لضفة فهل ترى أن األسعار مناسبة مقارنة بغيرها في باقي محافظات ا ،إذا كان جوابك نعم. 82

 

 ال ادري       ال                  نعم                 
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 حلول مقترحةفرص و : القسم الثالث 
 

، قليلة 2، متوسطة 3أولوية قصوى )لتغيير الوضع لألفضل  حسب االولويةما هي األمور التي يمكن أن تراها .  0

  (0، ليست أولوية 1
   

       السلطة الفلسطينية     قبل  حل سياسي يضمن إدارة القدس من -   

 

      إيجاد آلية لدعم وجود المقدسيين من خالل صندوق وطني        -

 

      تسهيل الحركة و التواصل للمقدسيين بين القدس و بقية أجزاء الوطن    -

 

                 :    مع ذكر قياسها أدناهذكرها  يمكن أولويةلها  أخرى أموركان هنالك  إذا -

      

 

، 3أولوية قصوى )؟ في مدينة القدس الدعم المادي ايتوفر له أنيجب للقطاعات التي  اتراه التي األولوية يما ه. 8

 (0، ليست أولوية 1، قليلة 2متوسطة 

 

 القطاع الصناعي      الصحة                                           

 

 القطاع التجاري                                التعليم المدرسي       

 

 دعم مباشر للمقدسيين       التعليم الجامعي                                 

 

                قطاعات أخرى                                      البنية التحتية      

 

 فما هي األولويات التي تقترحها كآليات لتعزيز هذا الجهد ألكاديمي المقدسي أن ينظم و يعززلجهد اإذا كان ا. 3

  (1، ليست أولوية1ة ، قليل2، متوسطة 3أولوية قصوى )

 

      تشكيل مجلس أو تجمع أو جمعية تضم األكاديميين    -

 

في التجمعات األكاديمية من خالل لجنة محددة لألكاديميين المقدسيين    المقدسيين تمثيل األكاديميين الفلسطينيين -

                  

 

      دون ضرورة إيجاد تمثيل لهم      على المستوى الوطني دسيين مع غيرهمانخراط األكاديميين المق -

 

 : إذا كان هنالك آليات أخرى فنرجو ذكرها أدناه -
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 .ياناالستب افي هذ إدراجهما تود ذكره و لم يتسنى لنا  أدناه األسطرتضع في  أننرجو . 4

 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 

 

 

لعرض  باإلضافةنشكرك جزيل الشكر على تعاونك وسنقوم بدعوتك لحضور ورشة العمل لعرض نتائج الدراسة 

 .عند اكتمال الدراسة المسحية اإللكتروني الدراسة على موقع األكاديمية

 

 م والتكنولوجياأكاديمية فلسطين للعلو

 


