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 الشریف القدسمكتب األكادیمیة في : المكان

 ، الساعة الثالثة عصراً 2014كانون ثاني من العام  27اإلثنین الموافق : الزمان

 

 :الحضور

 رئیس دیوان الرئاسة –حسین األعرج  معالي الدكتور

 رئیس المجلس األعلى لالبداع والتمیز –سمارة عدنان  عالي المھندسم

 أمین عام مجلس الوزراء –فواز عقل معالي الدكتور 

 محافظ ووزیر شؤون القدس –عدنان الحسیني  معالي المھندس

 وزیرة اإلتصاالت وتكنولوجیا المعلومات –صفاء ناصر الدین معالي الدكتورة 

 زارة التربیة والتعلیم العاليمدیر عام وحدة القدس بو –دیمة السمان  لسیدةا

 مدیر التربیة والتعلیم بمحافظة القدس –سمیر جبریل  اإلستاذ

 یینالعسكر ینتقاعدملالعامة لھیئة ال –متقاعد محي عبد السالم العمید ال

 بة األمریكیةبالجامعة العر –الدكتور عالء حسین 

 جامعة القدس –حسن دویك  الدكتور 

 ة الخلیلجامع –رضوان بركات  الدكتور

 الجامعة العربیة األمریكیة –جواد أبو طیر  الدكتور

 جامعة بیت لحم –ایرین ھزو  الدكتورة

 كنولوجیا المعلوماتتكلیة وجدي أبو غربیة ل – ادةعماد حم الدكتور

 أكادیمیة فلسطین للعلوم والتكنولوجیا –عبد السالم شلعب  الدكتور

 للعلوم والتكنولوجیاأكادیمیة فلسطین  –ایمن حاج داود  الدكتور

 أكادیمیة فلسطین للعلوم والتكنولوجیا –عماد الخطیب  الدكتور

 

 

 صفحة 1  أكادیمیة فلسطین للعلوم والتكنولوجیا
 



 :أعتذر عن الحضور بسبب إرتباطات سابقة

 تنفیذي لمؤسسة مفتاحالمدیر ال –الدكتورة لیلي فیضي 

 مدیرة مدرسة دار الطفل العربي –السیدة ماھرة الدجاني 

 یزكمدیر عام مؤسسة الن –المھندس عارف الحسیني 

 

بدأ اللقاء بترحیب من أمین عام األكادیمیة بالحضور ثم بدأ العرض األول الذي قدمتھ أكادیمیة فلسطین للعلوم والتكنولوجیا 
حیث تمحور العرض على محطات " تعزیز دور األكادیمیة في القدس الشریف) 2016-2014(اإلستراتیجیة الثالثة "بعنوان 

) 2007-2002(خالل اإلستراتیجیتین األولى  العلمیة وإنجازاتھالیة عدید من التجمعات الدوتأسیس األكادیمیة وعضویتھا في ال
 –القدس "والتركیز على المحور السابع وھو  بعةالس 2016-2014ثم عرض لمحاور اإلستراتیجیة ). 2012-2008(والثانیة 

لجنة األكادیمیة في القدس والتي تشكلت كنواة من  نشاءإلفیما یتعلق بھذا المحور فقد تم اإلشارة ". دیات وخطط عملحت
 :األكادیمیین

 رضوان بركات. د .1
 ایرین ھزو. د .2
 جواد أبو طیر. د .3
 ماھر النتشة. د .4
 عماد الخطیب. د .5

وخاصة نسیجھا  ةقدسملاالمدینة وقد تمت اإلشارة الى أن خطط العمل الخاصة بالقدس جاءت إستجابة إلى ما تتعرض لھ 
وھذا یتطلب تضافر الجھد . ؤسسات التعلیمیة وغیرھارس والخریجین والمامنھج یبدأ بطلبة المدن إستھداف ماإلجتماعي م

 .الوطني والتعاون من أجل مواجھة ھذه المخططات

 :أما بخصوص مقترحات خطط العمل فھي

 تشكیل لجنة األكادیمیة الفلسطینیة بالقدس

 :وھي ف فئات ومؤسسات معینةتستھد 2016-2014تطویر مقترحات خطط العمل للسنوات الثالث 

o نشاطات خاصة بأمور ارشادیھ في الدراسة والمواضیع األساسیة، ونشاطات خاصة برفع مستوى  – طلبة المدارس
 .الوعي األكادیمي والمجتمعي

o تطویر المھارات التعلیمیة وخاصة في المواضیع ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمساعدة  – مدرسي المدارس
  .إلیضاحیةاوسائل التعلیم  في تطویر

o تطویر دورات مھنیة متخصصة وترخیصھا من الجھات المعتمدة في مواضیع  – الشباب من العاطلین عن العمل
حیویة للحد من ظاھرة البطالة بین الشباب، ویمكن التعاون مع مؤسسات أكادیمیة في المرحلة األولى الستخدام البنیة 

  .التحتیة المطلوبة

o ـ وخاصة خدماتیة ھامة لدعم إتخاذ القرار دراسات إستشاریة في مواضیع قطاعیة –لمقدسیة وغیرھا المؤسسات ا
  .في مواضیع اإلسكان والبنیة التحتیة، والصحة والتعلیم واإلقتصاد كونھا قطاعات تمثل مقومات الصمود
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o  ودولیة لتوفیر تعاون أكادیمي مع بناء عالقات مع مؤسسات أكادیمیة إقلیمیة  –الخریجین من المؤسسات األكادیمیة
المؤسسات األكادیمیة المقدسیة بما فیھا توفیرمنح دراسیة، والمساھمة في توجیھ الخریجین من خالل أكادیمیین 

 . وخبراء في المواضیع الحیویة

o  عقد ندوات ولقاءات دوریة لعرض مواضیع علمیة ذات أھمیة للمجتمع الفلسطیني بشكل  –األكادیمیین والخبراء
  .عام والقدس بشكل خاص وتفعیل التشبیك بین األكادیمیین والخبراء

 

واقع التعلیم في القدس "في العرض الثاني قدمت السیدة دیما السمان من وزارة التربیة والتعلیم العالي عرضھا تحت عنوان 
وقد بینت في عرضھا احصاءات خاصة بالمدارس والطلبة في القدس وتوزیعھم حسب " معركة صمود ووجود –تلھ المح

تشرف علیھا %) 45حوالي (أن النسبة األكبر من المدارس في القدس  2014-2013الجھة المشرفة حیث تبین من احصاءات 
یة التحتیة وتسرب الطلبة وعدم توفر مدرسین نبن حیث الن أوضاع المدارس مزریة مرف اإلسرائیلیة وبلدیة القدس وأاالمع

التعلیم في القدس وھي الطالب والمعلم  روقد وضحت السیدة السمان كیفیة إستھداف اإلحتالل لعناص. ونقص المیزانیات
الب ض ضد الفلسطینیین والعرب بشكل عام في حین یطیوالمنھاج وكیف یركز التعلیم اإلسرائیلي في مدارسھ على التحر

والحاجة ألبنیة جدیدة ولمواجھة  كما تم الحدیث عن واقع البناء. ائیل في مناھجھمرض ضد اسیالفلسطینیین بوقف التحر
 .غرفة صفیة 1500ة الى حوالي في الطلب على الغرف الذي یصل في المرحلة الحالی الوضع الحالي المتدھور

تھ التي أوضح من خاللھا اھتمام والتزام سیادة الرئیس ودیوان الرئاسة وبعد العرضین قدم معالي الدكتور حسین األعرج كلم
تحدث عن تدخل الرئاسة بالقدس الشریف وما تحتاجھ القدس والمقدسیین من دعم لتعزیز الصمود ومواجھة المخططات، وقد 

یقة بالتزاماتھا المقرة تجاه القدس التي ھھ المؤسسات التعلیمیة رغم األزمة المالیة وعدم إیفاء الدول الشقما تواجفي التخفیف م
وقد أبدى الدكتور األعرج تقدیره لما أنجزتھ األكادیمیة وأن الرئاسة سوف تدعم بما تستطیع استراتیجیة .تحتاج الكثیر

ن ھذا ھو السبیل لضمان اون ما بین المؤسسات المقدسیة ألاألكادیمیة وخاصة خطط العمل في القدس وطالب بان یتم التع
 .تماسك النسیج الفلسطیني في القدس

. یقاومون كل مخططات اإلستھدافأھلھا الذین بصود تحدث بعد ذلك معالي المھندس عدنان الحسیني وأوضح أن القدس بخیر 
 سكانن تفاقم المشاكل التي یواجھھا الة لعدم إیفاء الدول العربیة بالتزاماتھا زاد موأوضح أن عدم وجود دعم مادي نتیج

ثم . المقدسیین ونوه إلى مخططات ھدم األبنیة المستمرة وما تشكلھ من تحد كبیر وعدم توفر الدعم المادي لمشاریع اإلسكان
 .نوه أیضاً الى المشاكل التي تواجھھا مدارس القدس والعملیة التعلیمیة بشكل عام

الوزراء الدكتور رامي الحمدهللا وحرصھ على القدس  دولة رئیس ور فواز عقل الذي نقل تحیاتواختتم الحدیث معالي الدكت
وتحدث عن التعلیم في القدس وما یواجھھ من تحدیات ووجوب تضافر الجھود بشكل . على دعم القدس والمقدسیینوالشریف 

یتعلمھ الطالب المقدسي الفلسطیني  شددا على أن یكون ھو مامثم تطرق إلى المنھاج الفلسطیني . یساھم في تخفیف المعاناة
 .ویتھھونھ نواة بناء صمود الفلسطیني بوطنیتھ وك

ن المقدسیین وإلى أن مساھمة اللجنة واألكادیمیین یدیمیالدكتور حسن دویك إلى لجنة األكابعد ذلك فتح باب النقاش وتطرق 
بعدھا تحدث العمید المتقاعد محي . رئاسة الوزراءوالرئاسة اإلخوة في  اونعیحتاج لتتنفیذ الفعالیات  أنو اجبوھي المقدسین 

المشاكل التي یواجھھا المقدسیین وخاصة بموضوع الملكیات العقاریة وأن ھذا یحتاج لتدخالت ومتابعة من  نعبد السالم ع
 . المعنیین من أصحاب القرار

 إنتھى اللقاء في الساعة الخامسة والربع مساء

 :إلجمال اللقاء وتم اإلتفاق على ما یليفي القدس لجنة األكادیمیة  جتاعإاللقاء تال 
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 .إختیار معالي الدكتورة صفاء ناصر الدین عضواً في اللجنة .1

 .والتواصل مع الجھات المعنیة لدعم ومساندة المقترحات تالبدء في تطویر خطط العمل من عناوین إلى مقترحا .2

 .ض األكادیمیین المتمیزین لعضویة اللجنةدعوة بع .3

 .وقد تم التوافق على عقد اإلجتماعات الدوریة بدأ من یوم السبت القادم الموافق األول من شباط لمتابعة ما تم إقراره

 إنتھى
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