HERMES Experience
مول االتحاد األوروبي عبر برنامج  Erasmus Mundasعدة مشاريع لدعم التبادل الطالبي واألكاديمي بيدف
تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي ونقل الخبرات العممية بين دول اإلتحاد األوروبي و دول الجوار ومن بينيا
فمسطين ودول الشام ,وقد حصمت الجامعة اإلسالمية خالل العام  3102عمى دعم مشاريع وىي ( PHOENIX,
.)HERMES, Avempace III, PEACE II

وكانت الطالبة إسراء أبو شنب الممتحقة ببرنامج الماجستير في الجامعة اإلسالمية ترغب اعداد بحث الماجستير
في أحد الجامعات األوروبية الشريكة في مشروع  ,Hermesوكانت ممن وقع عمييم االختيار ليخوضوا تجربة
التبادل الطالبي ضمن المشروع.

وتتحدث إسراء واصفة تجربتيا بعد عودتيا" :يعد التبادل الطالبي
بمثابة بوابو لنا كطمبة من قطاع غزه لمتعرف عمى أوروبا ولتبادل
المعارف والخبرات مع طالب من مختمف أنحاء العالم ,وىو
نموذج عممي نقدمو لمداللة عمى قوه إرادتنا وعزيمتنا عمى
المضي قدما رغم كل المعاناة والصعوبات التي نتعرض ليا.

بدأ األمر بإعالن شؤون العالقات الخارجية عن فوز الجامعة

اإلسالمية بالشراكة بمجموعو من برامج االتحاد األوروبي ومن
بينيا برنامج  Hermesوالذي يقدم العديد من منح التبادل الطالبية ,ولعل ىذا اكتر ما لفت انتباىي ,فعمى
صعيدي الشخصي كنت ارغب بان اقضي فترة دراسة في احدي دول أوروبا وباألخص إيطاليا ال تتجاوز٦

أشير ,قمت بالتقديم عبر الموقع المخصص لبرنامج  Hermesعبر تعبئة الطمب االلكتروني والذي كان واضحا
وسمسا في كل الخطوات واإلجراءات المطموبة ,وبعد عمميو التقييم من قبل إدارة المشروع كنت ممن تم اختيارىم
لنيل إحدى منح البرنامج لعام  310٢-310٢وكانت المنح عبارة عن تبادل طالبي لمده  ٢أشير في جامعو
باليرمو بإيطاليا ,وبعيدا عن كل الصعوبات التي قدر لنا كمواطنين من قطاع غزه المحاصر أن نعاني منيا لكي
نقوم بالسفر عبر معبر رفح الذي بالكاد يفتح أبوابو لمسماح لمواطنين قطاع غزه بالسفر لمخارج ,كنت ممن حالفو

الحظ ليتمكن من السفر وخوض التجربة بنجاح.

كان سفري إليطاليا تجربو أولى لي حيث أتاحت لي زيارة
إيطاليا واالستمتاع بجماليا وطبيعتيا الخالبة باإلضافة لمشاىده

معالم الحضارة والتي جمعت حضارات الشرق والغرب باألخص
جزيرة صقميو والتي كانت جامعو باليرمو تقع بيا ,كما أتاحت

لي التجربة التواصل والتعرف عمى النظام االيطالي لممعامالت
واإلجراءات الرسمية التي يتوجب عمى كل مقيم ىناك إجراءىا,
ومن أفضل ما حقـقـتو بيذه التجربة ىو االندماج بالدراسة في

نظام تعميمي جديد بما فيو من امتيازات والتعرف عن قرب عمى مدرسين وباحثين في نفس المجال,,باإلضافة

إلى االندماج بحياة طالبية مع طمبة من مختمف الدول العربية واألوروبية واإلفريقية والتعرف عمى طبيعة حياتيم
وعاداتيم ولغاتيم وليجاتيم واىتماماتيم وتجاربيم العممية والعممية التي قد تختمف أو تتشابو مع تجاربنا ,وكان
اكتر ما منحتني إياه التجربة ىو أنيا جمعتني بفمسطينيي الضفة الغربية والقدس المحتمة وفمسطيني ٢٤

وفمسطيني الشتات (األردن ولبنان) حيث ما كان لنا أن نجتمع ونحن أبناء الوطن الواحد إال خارج حدود وطننا
المحتل ,شك ار لكل من ساىم في إنجاح ىذا البرنامج ولكل من كان عونا لي ومساعد إلتمام ىذه التجربة

وباألخص طاقم الشؤون الخارجية بالجامعة اإلسالمية.

