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الجامعة والتعليم الجامعي
تعريف الجامعة :هً مإسسة علمٌة مستقلة ذات هٌكل تنظٌمً معٌن وأنظمة وأعراف
وتقالٌـد أكادٌمٌة معٌنة.
هدف الجامعة :تطـوٌر المجتمع والنهوض به إلى أفضل المستوٌات التقنٌة واالقتصادٌة
والـصحٌة واالجتماعٌـة.
وظائف الجامعة :التدرٌس ،والبحث العلمً ،وخدمة المجتمع.
التعليم الجامعي :البد أن ٌكون وثٌق الصلة بحٌاة الناس ،ومشكالتهم وآمالهم وان
ٌساعد على ترسٌخ العالقة بٌن الجامعة والمجتمع.

خدمة المجتمع
 هً الجهود التً تقوم بها الجامعة بمختلف هٌئاتها لتحسٌن األوضاع االجتماعٌة أو
االقتصادٌة للمجتمع عن طرٌـق:
 تحدٌد االحتٌاجات المجتمعٌة لألفراد والجماعات والمإسسات ،وتصمٌم األنشطة
والبـرامج التـً تلبً هذه االحتٌاجات من خالل كلٌات ومراكز الجامعة البحثٌة
المختلفة بغٌة إحداث تغٌٌرات تنموٌة وسلوكٌة مرغوب فٌها.
 وهً نشاط ونظام تعلٌمً موجه إلى غٌر طالب الجامعة ،وذلك بغرض إحداث
تغٌٌرات سلوكٌة وتنموٌة فً البٌئة المحٌطة بالجامعة.

الفائدة من خدمة المجتمع
 كل تغٌٌر ٌطرأ علـى المجتمـع ٌنعكس على الجامعة ،وكل تطور ٌصٌب الجامعة
ٌصاحبه تغٌٌر فً المجتمع ،فالجامعة ال تنفصل عن المجتمع ،وعالقتها بالمجتمع
كعالقة الجزء بالكل.
 ال ٌمكن للجامعة أن تإدي دورها الكامل فً التغٌٌر بـدون تحقٌق تفاعل بٌنها من
ناحٌة ،وبٌن البٌئة االجتماعٌة من ناحٌة أخرى.
فوائد اخرى
 إجراء البحوث العلمٌة.
 المساهمة فً عملٌة التنشئة ونقل الخبرة.
 المساهمة فً دراسة قضاٌا المجتمع وحل مشكالته.
 تنمٌة المجتمـع بجمٌع جوانبه السٌاسٌة واالقتصادٌة والمعرفٌة واالجتماعٌة.

 تنمٌة القدرة لدى المتعلمٌن على المشاركة واإلسهام فـً بنـاء المجتمـع ،وحـل
مشكالته.
 تحفٌز الرغبة فً البحث وتحدي الواقع.
 ربط المعرفة والعملٌة التعلٌمٌة بحركة الحٌاة المتطورة.
 تشكٌل مراكز للبحوث العلمٌة والتطبٌقٌة التً تضمن التقدم االقتصادي واالجتماعً
والثقافً.
 اثراء صناع القرار بالخبرات والمهارات ،وبالتالً المشاركة فً صنع القرار
وتوجٌه دفة الحكم.

كيفية خدمة الجامعة للمجتمع

 ربط المادة العلمٌة للمقرر بالفرد والمجتمع والحٌاة والبٌئة بدالً من تدرٌسها بشكل
معزول عن الواقع.

 تنظٌم الندوات والنشاطات الالصفٌة والمإتمرات التً تسهم فً طرح مشكالت
المجتمع والبٌئة المحلٌة ،وطرح حلول منطقٌة لها.
 تشجٌع أفراد المجتمع على زٌارة منشآت الجامعة واستخدام مرافقها.
 انشاء لجان استشارٌة مشتركة من الهٌئة العاملة فً الجامعة ،وقٌادات المجتمـع مـن
ذوي الخبرة واصحاب القرار لتحدٌد حاجات المجتمع والتعرف على مشكالته.
 مشاركة الجامعة فً المناسبات االجتماعٌة المختلفة.
 مشاركة الهٌئة التدرٌسٌة والطلبة فً المجال التطوعً العام لخدمة المجتمع.

 الدعم المالً ألبناء الجامعة ممن ال ٌستطٌعون تحمـل العـبء المـالً إلتمـام
دراستهم لتحقٌق شعار حق المواطن فً التعلٌم الجامعً.
 تنمٌة قدرات الطلبة للقٌام بترجمة األفكار إلى أفعال ،والشعارات إلى إنجازات،
واألهداف إلى نتائج.

 تشكٌل بٌئة جامعٌة رحبة عبر برامج غنٌة ،وأنشطة متنوعة هدفها التصدي بحزم
لمختلف السلوكٌات الالمدنٌة ،وبخاصة الغش والعنف بشتى أشكاله.
 تدرٌب الطلبة على كٌفٌة المناقشة الحرة ،واحترام آراء اآلخرٌن واعتماد مبدأ
الحجة والبرهان فً االقناع ،وكذلك على النقد الذاتً .

 استغالل كل القدرات العقلٌة ،والمصادر المادٌة للجامعة لتحسٌن أحوال المجتمع،
وذلك من خالل:
 ⁻البحوث التطبٌقٌة الهادفة إلى س ّد حاجة المجتمع ،أو حل مشكلة معٌنة.
⁻

تقدٌم االستشارات :وهً خدمات ٌقدمها أساتذة الجامعة فً جمٌع المجاالت لمإسسات
المجتمع الحكومٌة واألهلٌة لألفراد الذٌن هم بحاجة إلٌها.

⁻

تنظٌم برامج تدرٌبٌة وتؤهٌلٌة للعاملٌن فً مإسسات اإلنتاج ،وتنفٌذها بما ٌحقق مبـدأ
التعلٌم المستمر ،والنمو المهنً.

⁻

نقل نتائج البحوث والمكتشفات الجدٌدة فً العالم إلى اللغة العربٌة.

⁻

تؤلٌف الكتب العلمٌة الموجهة للطالب وأفراد المجتمع.

⁻

النقد االجتماعً البناء لتوجٌه حركة المجتمع فً إطار األهداف االجتماعٌة.

التواصل مع المؤسسات والهيئات المحلية
أنواع المؤسسات والهيئات المحلية:
 الوزارات والمإسسات الحكومٌة . البلدٌات. الجامعات والكلٌات االكادٌمٌة والعلمٌة. المإسسات الدولٌة العاملة فً فلسطٌن. مإسسات المجتمع المدنً. الجمعٌات والهٌئات الشبابٌة. تجمعات االهالً واللجان الشعبٌة. المإسسات الخٌرٌة. -افراد المجتمع.

بدء العالقة مع المؤسسات المحلية
ٌمكن ان تكون المبادرة من احد الطرفٌن كالتالً:
المؤسسات المحلية فً هذه الحالة

ٌ تم دراسة الطلب من رئاسة القسم المعنً حسب طبٌعة النشاط مع ضرورة مشاركة
عمادة الكلٌة باتخاذ القرار ،والتً تقدر ان كان االمر ٌتطلب موافقة من ادارة الجامعة
العلٌا ام ال.
 مناقشة تفاصٌل النشاط مع المإسسة وتحدٌد االدوار المطلوبة من الطرفٌن.
 االتفاق على الجوانب المالٌة بدقة ،مع ضرورة الحصوص على موافقة الشئون
االدارٌة فً حال تطلب النشاط مساهمة الجامعة ببعض التكالٌف المالٌة.

ٌ فضل توقٌع اتفاقٌة تفاهم بٌن الجامعة والمإسسة الخارجٌة ،رغم ان هذا لٌس شرطا،
تتضمن النقاط التً تم االتفاق علٌها.
ٌ تم توثٌق النشاط المشترك ،وان تطلب االمر االعالن عنه ،لزٌادة التوعٌة والمعرفة
بنشاطات الجامعة التً تستهدف خدمة المجتمع.

الجامعة فً هذه الحالة

ٌ قوم عضو الهٌئة التدرٌسٌة او رئٌس القسم بتحدٌد النشاط او المساق الذي ٌمكن
من خالله خدمة المجتمع.

ٌ فضل وجود مقترح مبدئً او فكرة لنشاط لٌتم عرضها على الجهات المحلٌة.
 ان كان هناك جهة معٌنة محددة مسبقا او اكثر من جهة ذات عالقة بطبٌعة النشاط،
ٌمكن التواصل معها مباشرة من قبل عضو الهٌئة التدرٌسٌة بمعرفة رئٌس القسم
وعرض فكرة التعاون المشترك.
 فً حال عدم وجود فكرة محددة او نشاط بعٌنهٌ ،مكن مخاطبة الجهات المعنٌة
لطرح ما لدٌها من مشارٌع او مشاكل لٌتم دراستها من قبل الباحثٌن بالجامعة او
طرحها للطلبة ضمن مساقات دراسٌة او كمواضٌع بحثٌة .
 فً حال االتفاق على القٌام بنشاط مشترك ٌتم اتباع الخطوات السابقة فٌما ٌتعلق
باالتفاق على التفاصٌل االدارٌة والمالٌة وتوقٌع اتفاقٌة ان لزم االمر.

دور العالقات الخارجية
 تسهٌل عملٌة االتصال بالجهات والمإسسات المحلٌة وتوقٌع اتفاقٌات معها ان
تطلب االمر.

 توفٌر ما ٌلزم من وثائق وتواقٌع تتعلق بالجامعة.
 المساهمة فً االعالن والتروٌج للنشاط وضمان استفادة الجامعة منه على المستوى
الخارجً.
 متابعة بعض القضاٌا االدارٌة والمالٌة المتعلقة بالمشروع او النشاط المشترك
وضمان موافقتها لسٌاسات وانظمة الجامعة.

قائمة ببعض المؤسسات المحلية التي ترتبط باتفاقيات مع الجامعة
اسم المؤسسة

الكلية
الطب

.1
.2
.3

وزارة الصحة
وبرنامج غزة للصحة النفسٌة
المعهد العربً للتنمٌة المهنٌة المستدامة

العلوم

.1
.2

وزارة الزراعة
مإسسة قطر الخٌرٌة

الشريعة

أصول الدين
( تفاهمات شفوية
فقط غير موقعة )

المركز النروٌجً للحق فً ملكٌة السكن و األراضً

.1
.2
.3
.4
.5

جمعٌة اهل السنة وانصار آل البٌت واالصحاب
رابطة علماء فلسطٌن
جمعٌة دار القرآن الكرٌم والسنة
جمعٌة القدس للدراسات والبحوث
االتحاد العالمً لعلماء المسلمٌن فرع فلسطٌن -غزة

التعليم
المستمر
(اتفاقيات
تعاون و
شراكة )

التعليم
المستمر
(اتفاقيات
تمويل وتنفيذ
مشاريع)

.1
.2
.3
.4
.5

االتحاد العام للصناعات الفلسطينية
غرفة تجارة صناعة غزة
غرفة تجارة صناعة المنطقة الوسطى
جمعية أطفالنا للصم
الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.01
.11
.21
.31
.41
.51
.61

مإسسة تروسوس السوٌسرٌة
وكالة الغوث وتشغٌل الالجئٌن
مإسسة الفاخورة
مركز تطوٌر المإسسات األهلٌة
جمعٌة إنقاذ المستقبل الشبابً
جمعٌة الشبان المسٌحٌة
البنك االسالمً للتنمٌة
وزارة الشئون االجتماعٌة
جمعٌة الحق فً الحٌاة
جمعٌة الهالل األحمر القطري
منظمة العمل الدولٌة
مإسسة جاٌكا الٌابانٌة
جمعٌة أرض االنسان
المإسسة الدولٌة لرعاٌة كبار السن
مإسسة التعاون
االغاثة االسالمٌة

التربية

.1
.2

برنامج غزة للصحة النفسية
جامعة األزهر و جامعة األقصى

تكنولوجيا
المعلومات

.1
.2
.3
.4

وزارة الداخلٌة و األمن الوطنً
وزارة االتصاالت و تكنولوجٌا المعلومات
مركز خبراء لتكنولوجٌا المعلومات
شركة أورانج لخدمات االنترنت

.1
.2

برنامج زمالة بالتعاون مع بنك فلسطٌن
مإسسة التعاون

التجارة

تجارب عملية
قسم الهندسة المعمارية
 تعتمد الدراسٌة بشكل اساسً على الجانب
العملً والتطبٌقً الذي ال غنى له عن
االحتكاك والتواصل مع مإسسات
المجتمع.
ٌ تم اختٌار مشارٌع حقٌقٌة فً كثٌر من
المساقات لٌقوم الطلبة بتصمٌمها واختٌار
مواقع حقٌقٌة الفتراض التنفٌذ علٌها.
ٌ تم توجٌه طلبة المستوى الخامس المقبلٌن
على التخرج الختٌار مشارٌع حقٌقٌة بناء
على احتٌاجات قطاع غزة.
 فً اغلب االحٌان ٌتم التواصل مع
الوزرات والجهات المحلٌة لتحدٌد
احتٌاجات لٌتم طرحها كمشارٌع تخرج او
ضمن مساقات تدرٌسٌة اخرى.

تجارب عملية
تصميم مبنى قاعات المحاضرات بجامعة االقصى





بدء التواصل من المكتب الهندسً بجامعة االقصى مع قسم الهندسة المعمارٌة
لتحكٌم تصمٌم مبانً جامعة االقصى.
تم االقتراح علٌهم ان ٌتم طرح تصمٌم مبنى القاعات الدراسٌة للطالبات بجامعة
االقصى كمشروع لطلبة المستوى الخامس بقسم الهندسة المعمارٌة .بموافقة
مدرس المساق.
االتفاق على الفكرة وتحدٌد قٌمة المقابل المالً الذي خصص كجوائز تشجٌعٌة
للطلبة الفائزٌن بالمراتب الثالث االولى ،وتحدٌد مدة زمنٌة ال تزٌد عن شهر
إلتمام العمل.
توقٌع اتفاقٌة بٌن الطرفٌن تنص على ما تم االتفاق علٌه.

 تم بحمد هللا اتمام العمل واختٌار افضل ثالث مشارٌع من ضمن ما ٌزٌد عن
 50مشروع قدمها الطالب والطالبات بقسم الهندسة المعمارٌة.
 تم اعتماد المشروع الفائز بالمرتبة االولى من قبل جامعة االقصى للتنفٌذ بعد
استكمال مخططاته التنفٌذٌة.
 المبنى االن قٌد التنفٌذ وقد اوشك على االنتهاء.

تصميم داخلي لغرفة مرضى السرطان بمستشفى عبد العزيز الرنتيسي

فوائد هذه التجارب في خدمة المجتمع










ربط المساقات التدرٌسٌة بقسم العمارة بالواقع العملً.
زٌادة الثقة لدى الطلبة بؤنفسهم وقدراتهم على التعامل مع الواقع وحل مشاكل
حقٌقٌة.
تهٌئة الطلبة للتعامل مع السوق المحلً ومتطلبات العمل المٌدانً قبل تخرجهم.
تحفٌز الطلبة على االبداع والمنافسة من اجل توفٌر افضل الحلول لمشاكل وقضاٌا
واقعٌة.
المساهمة فً التعرٌف بطلبة القسم وقدراتهم الممٌزة لدى الجهات المحلٌة مما ٌزٌد
من فرص حصولهم على عمل او تدرٌب بعد تخرجهم.
التدرٌب على العمل الجماعً ومشاركة المجتمع فً مختلف قضاٌاه.
توفٌر بعض الحوافز سواء المعنوٌة او المادٌة للطلبة من خالل ما ٌحصلوا علٌه
من جوائز.
التروٌج للقسم وخرٌجٌه وبالتالً زٌادة قدرته على المنافسة.
استغالل القدرات الكامنة لدى الطلبة لخدمة المجتمع.

شكرا لحسن االستماع

