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 «تنمية الخليل» و «قطر الخيرية» تستهدفان االسر الفقيرة بأجهزة 
كهربائية .. وبيت االجداد يستلم طرودا غذائية من االغاثة الطبية

الخليل- الحياة الجديدة- وزعت مديرية التنمية 
االجتماعية في محافظة الخليل وبالتعاون مع 
جمعية قطر الخيرية أجهزة كهرربائية (ثالجة 
وأفــران غــاز)، وتــم التوزيــع بحضــور ممثل 
عن قســم المشــاريع في جمعية قطر مهدي 
مناصرة، ورئيس قســم الرعايــة االجتماعية 

بمديرية التنمية توفيق العمصي.
 واشــاد مدير عام مديرية التنمية االجتماعية 
بالخليــل خالد اطميزي بالــدور المهم لجمعية 
قطــر الخيرية في تقديم المســاعدات المالية 
والعينية الســيما في االوضاع الراهنة، لالسر 

الفقيرة.
ومن جانبــه قال العمصي، أن مديرية التنمية 

بالخليل تعمل مع الشركاء االجتماعيين ووفق 
األلويــات واالمكانيات المتاحة من أجل االســر 
الفقيرة، مؤكدا على استمرار هذا التعاون في 

مختلف البرامج المشتركة.
وبــدوره اكــد منســق المشــاريع فــي جمعية 
قطــر الخيريــة مهــدي مناصرة علــى اهمية 
دعم العائــالت الفقيرة وعلى حرص الجمعية 
علــى اســتمرار التعاون المشــترك مع التنمية 
االجتماعية في سبيل خدمة العائالت المحتاجة 
والفقيرة بشــكل دائم بما يلبــي احتياجاتهم 
للتخفيف عليهم من اعباء الحياة وتوفير الحياة 

الكريمه لهذه العائالت. 
وتقــدم مناصــرة نيابة عن الجمعية بالشــكر 

الجزيل لــوزارة التنميــة االجتماعية ومديرية 
التنميــة في محافظــة الخليل علــى جهودها 
المبذولــة فــي اختيــار العائــالت والمشــاركة 

الفاعلة في تنفيذ وانجاز المشاريع.
وفي أريحا ثمن بيت االجداد لرعاية كبار السن 
التابع لوزارة التنمية االجتماعية، جهود االغاثة 
الطبية، حيث قدمت طرودا غذائية ومواد طبية 

ومواد تعقيم للمركز.
وقال مدير المركز ركاد شجاعية نحرص على 
الشراكة الحقيقية والتواصل المستمر مع كافة 

المؤسسات لخدمة النزالء من كبار السن.
وثمن شجاعية هذا التدخل االنساني من قبل 

االغاثة الطبية باريحا لصالح بيت االجداد. 

 جامعة القدس ومستشفى المطلع يوقعان 
اتفاقية تعاون بحثي وتعليمي مشترك

القدس المحتلة- الحياة الجديدة- وقعت جامعة 
القــدس ممثلــة برئيســها أ.د. عمــاد أبو كشــك 
 -(AVH) ومستشفى األوغســتا فكتوريا/ المطلع
القــدس ممثلة بمديرها التنفيــذي العام د. وليد 
نمــور اتفاقية تعاون أكاديمي وبحثي مشــترك، 
إضافة إلى تدريب طلبة كلية الطب في األقســام 
الســريرية، بحيــث يصبــح المطلــع مستشــفى 
تعليمــي لطلبة كلية الطب. وذلك بحضور ممثلة 
 Seigland الســيدة العالمــي  اللوثــري  االتحــاد 
Weinbrenner، وعميــد كلية الطب في الجامعة 
البروفيسور هاني عابدين، ونائب رئيس الجامعة 

للشؤون األكاديمية أ.د. معتصم حمدان.
وتهــدف االتفاقية إلى رفع مســتوى أداء الخدمات 
الصحيــة تماشــياً مــع االحتياجــات الوطنيــة في 
مجــاالت تطوير الخدمــات والكــوادر العاملة في 

الحقل الصحي.
وتنص االتفاقية على تنفيذ برامج مشتركة في 
مجاالت التدريب والتعليم الطبي والبحوث الصحية 
والتأهيــل الطبي للكــوادر العاملة في القطاعات 
والتخصصات الصحية، وتبادل األساتذة والخبراء 

والمدربين في مختلف التخصصات الطبية.
وبين أ.د. أبو كشــك أن هــذه االتفاقية تأتي في 
إطار التعاون ما بين الجامعة والمؤسسات الوطنية 
الفلســطينية في مجال تطوير الكوادر البشــرية 
العاملة في قطاع الصحة في فلســطين وتوثيقا 
للعالقــات ما بيــن جامعــة القدس ومستشــفى 
المطلــع، مشــيداً بالطاقــم الطبــي المتميز في 

المستشــفى الذي تطمــح الجامعة إلــى التكامل 
والعمل معهم جنباً إلى جنب.

وأشاد أ.د. أبو كشك بجهود إدارة كلية الطب التي 
تخــرج أطباء أكفاء وعلــى درجة عالية من التميز 
مقارنة بأقرانهم، مبيناً أن المستشفيات والمراكز 
الصحية على المستويين المحلي والدولي تشهد 

على أداء طلبة كلية الطب في جامعة القدس.
وعبر د. نمور عن سعادته بهذا التعاون المشترك 
مــع جامعــة القدس، مشــيداً بجهودهــا لالرتقاء 
بالحقل الطبي على مســتوى فلسطين من خالل 
خريجيهــا المتميزين الــذي أثبتــوا جدارتهم من 
خالل عملهم في فلسطين والخارج وبمستشفى 
المطلع، مبدياً استعدادهم التام ألي تعاون ودعم 

لجامعة القدس في المجال الطبي.
يذكر أن جامعة القدس كانت السباقة في تأسيس 
الكليات الطبية في فلسطين، التي تخرج فيها منذ 
ذلــك الحين مئــات األطباء المهــرة الذين تفوقوا 
على الصعيد المهني، ومارسوا مهنتهم في أعرق 
الجامعــات والمستشــفيات في أوروبــا والواليات 
المتحدة األميركية، وفي القدس وأراضي الـ 48، 
وذلــك بعد أن تقــدم خريجوها المتحــان مزاولة 
المهنــة اإلســرائيلي وحققوا نســب نجاح شــبه 
كاملة في مختلف التخصصات الطبية، وســاهم 
الكثير منهــم في بناء قطاع الصحة بفلســطين 
وسطروا العديد من قصص النجاح، كما ويحظى 
مجمع الكليات الطبية في الجامعة باعتراف محلي 

ودولي شامل.

الخطر القادم إلى الجفتلك
األغــوار- وفا- علــى إحدى تــالل قريــة الجفتلك 
باألغوار الوسطى يتربع مبنى عثماني عتيق ما زال 
شاهدا على تاريخ القرية، فهو يدلل على مركزيتها 
خالل فتــرة الحكم العثماني لفلســطين، بســبب 
موقعها ومواردها الزراعية، حتى أن اسمها مستمد 

من اللغة التركية، فكلمة جفتلك تعني المزرعة.
هذا المعلم الذي يعتبــر أحد أعمدة تاريخ القرية، 
والذي منع االحتاللُ الفلســطينيين من استخدامه 
وترميمــه علــى مــدار عقود بــات يتهــدده الخطر 
االســتيطاني بعد تكرار زيارات المســتوطنين له 

خالل األسبوع الماضي.
يجمع أهالي الجفتلك على مختلف أعمارهم على 
أهمية هذا المعلم التاريخي وارتباطه بذكرياتهم 
وتاريخ قريتهم، فكبار الســن طالما رووا ألبنائهم 

وأحفادهم تاريخه.
المواطن رائد مساعيد يشير في حديثه لـ»وفا» إلى 
أن أهالي القرية يتخوفون كثيرا من هذه الزيارات 
االستيطانية، وهي إشارة لنية االستيالء على جزء 
مهم ليس من تاريخ القرية فحسب، وإنما من تاريخ 

فلسطين كلها.
«يمثــل هذا المعلم جزءا مهما من هوية الجفتلك 
وذاكرتهــا وتاريخها، كما أنه جــزء مهم من تاريخ 
األغوار وفلســطين بشــكل عام ويعني لنا الكثير 
ونحن نتمسك بكل حجر منه»، كما قال مساعيد.

وأضاف: «في سبيل الحفاظ عليه اتجهنا للمؤسسات 
الرســمية والداعمــة لترميمه وإمكانية اســتغالله 
كمعلــم أثري ســياحي يعــود بالنفع علــى البلدة 
وأهلهــا، ولترويــج البلدة وتراث فلســطين، ولكن 
سلطات االحتالل حالت دون ذلك ومنعت أي ترميم 

له».
ويوضح أن ممارسات سلطات االحتالل سابقا مهدت 

للمستوطنين وعبدت لهم الطريق لالستيالء على 
المبنــى، حيث أقيمت مســتوطنة «مســواة» على 
أراضي قرية الجفتلك في العام 1969 في منطقة 
قريبــة إلــى حد مــا منــه، والحقا أقامت معســكر 
جيش مالصق له، وعلى مدار سنوات طويلة أجرت 
تدريبات للجنود فيه، ومنعت ترميمه أو استخدامه 

من قبل األهالي أو الجهات الرسمية.
يؤكــد مســاعيد أن اســتيالء المســتوطنين على 
هــذا المــكان ال يمثل خطرا علــى هوية المنطقة 
وتاريخهــا فقط، بل يتعدى ذلك إلى إمكانية زحف 
المســتوطنين واســتيالئهم على مئــات الدونمات 
اإلضافية من القرية، فالمبنى يبعد حوالي 50 مترا 

عن أراضي المواطنين.
الجفتلك قرية زراعية فلسطينية من قرى األغوار 
الوسطى، يبلغ عدد سكانها 3500 نسمة، يعملون 
في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وتعتبر 
مصدر الدخــل الرئيس للقرية، وتشــير الروايات 
المتناقلــة إلــى أن تاريخ القريــة وازدهارها يعود 
للفترة العثمانية، وما يدلل على أهميتها في ذلك 
الوقت وجود مركز للشرطة العثمانية فيها، والذي 
استخدم الحقا خالل االنتداب سجنا ظل يعرف حتى 

اليوم بـ»سجن الجفتلك».
عن تاريخ ســجن الجفتلك، يشير نظام قاللوة من 
وزارة الســياحة واآلثار إلى أنه تأســس في الفترة 
العثمانية الستخدامه مقرا للشرطة، فالبناء مقام 
علــى تلة وهو مكون من طابقين أولهما اســطبل 
للخيل وثانيهما مركزا للشرطة، وطبيعة طراز بنائه 

تشير إلى أنه بني ما بين عامي -1830 1840.
يتميــز نظــام بناء الســجن على طريقــة األحجار 
المتعاقبة وهو أســلوب البناء المعتمد خالل الفترة 
العثمانية، باإلضافة إلى األقواس والنوافذ المقوسة 

وشــبه الدائريــة، باإلضافــة لوجــود القبــاب في 
الطوابق العلوية، والمداخل نصف الدائرية.

بعــد انتهاء الحكــم العثماني لفلســطين، وقدوم 
االنتداب البريطاني، تم استخدام هذا المركز سجنا 
وأضيفت له بعض المباني اإلسمنتية، حتى أصبحت 
مســاحة المبنى تزيد عــن مئتي متر، واســتخدم 
بعدها مقرا للخيالة، وبعد احتالل الضفة عام 1967 
حولــه االحتالل اإلســرائيلي إلى ثكنة عســكرية، 

وجرت داخله وفي محيطه تدريبات عسكرية.
ويؤكد قاللوة أن التواجد االستيطاني المتكرر في 
المنطقة خالل األسبوع الماضي تحت حماية جنود 
االحتــالل يدلل على نيــة االســتيالء عليه ومنحه 
للمســتوطنين، منوهــا إلى أن ســلطات االحتالل 
منعت الفلســطينيين على مدار عقود من ترميمه 

أو استغالله حتى أصبح عرضة للتدمير.
بدوره، يشير الناشط في مجال مقاومة االستيطان 
خالد منصور إلى أن اســتيالء المســتوطنين على 
«ســجن الجفتلك» يعني إمكانية تحويله إلى بؤرة 
استيطانية، وما يترتب على ذلك من خطر االستيالء 
على أراضٍ واســعة من قرية الجفتلك، وخاصة أن 
المبنى يقع في منطقة زراعية مأهولة بالســكان 
الفلســطينيين، وال تبعد مزارع ومساكن األهالي 

عنه إال 50 مترا.
وأضاف أن إقامة مســتوطنة في المنطقة يشــكل 
خطــرا كبيــرا على مئــات الدونمات مــن األراضي 
المزروعــة وعلــى التواجد الفلســطيني، فالمبنى 
العثماني الذي يحاول المستوطنون االستيالء عليه 
قريب جدا من معسكر لجيش االحتالل ومستوطنة 
«مســواة»، ما يعنــي إمكانية االســتيالء على كل 
األراضي والطريق الواقعــة بين المبنى العثماني 

ومعسكر الجيش والمستوطنة. 

«ابواب الوزارة مفتوحة أمام كل الشركاء

مجدالني: قدمنا مساعدات منتظمة لنحو 57 ألف مسن وخدمات اجتماعية لـ 550
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- أكد وزير التنمية 
حــرص  مجدالنــي  أحمــد  د.  االجتماعيــة 
الــوزارة على توفير الحماية االجتماعية وكل 
المســتلزمات الصحية والغذائية للمؤسسات 
االيوائية لرعاية كبار السن في ظل استمرار 
أزمة تفشي فيروس كورونا لضمان استمرار 
عملهــم والحفــاظ علــى صحة النــزالء، وأن 
الوزارة تحرص على تطبيق تلك المؤسسات 
لكافــة اجــراءات الوقايــة والســالمة العامة 
لحمايــة النزالء والطواقــم العاملة، وتقديم 

كافة أشكال الدعم النفسي واالجتماعي.
جاء ذلك خــالل التقرير الذي أصدرته االدارة 
العامة لألسرة والطفولة بوزارة التنمية حول 
مســتجدات العمــل بقطاع كبار الســن خالل 
األزمــة، حيــث بلغ عــدد كبار الســن في دور 
الرعايــة التــي تشــرف الوزارة علــى متابعة 
ظروفهم الحياتية وتشــتري خدمة لبعضهم 
لنحو 550 مســنا ومســنة موزعين على نحو 

21 مؤسسة ايوائية في محافظات الضفة.
وأوضــح مجدالني أن الــوزارة تولي اهتماما 
عاليــا بكبار الســن وضمان الدخــل للفقراء 
منهــم. واضــاف أن الوزارة تقدم مســاعدات 
نقديــة منتظمــة لنحو 57 ألف مســن ضمن 
برنامــج التحويــالت النقديــة باالضافة الى 

خدمة التـأمين الصحي المجاني.
أما خالل جائحة كورونا، فأشار الوزير الى أن 

الوزارة بالتعاون مع الشــركاء وفرت الطرود 
الغذائية لنحو 1000 من كبار السن، كما وفرت 
األدوية واالحتياجات الطبية لنحو 150 مســنا 
في مختلف المناطق، ووفرت الوزارة نحو 700 
طرد صحي لكبار السن في مختلف المناطق 
خاصة المناطق المسمى (ج) ومضارب البدو 

والمناطق المهمشة.
الجائحــة  خــالل  الــوزارة  وتابــع: «صرفــت 
مساعدات نقدية لحوالي 900 مسن ومسنة 
فقراء ومهمشــين ضمن فئــة الفقراء الجدد 
لدعــم صمودهــم حيــث إنهــم مــن الفئات 
المتضررة بفعل تبعات الجائحة ووقف عجلة 

االقتصاد». 
كما واصلت الوزارة عبر مديرياتها التنسيق مع 
مختلف البلديات والمجالس البلدية التي قامت 
بدورها بعمليات التعقيم الداخلي والخارجي 
للمؤسســات بشــكل دوري اضافــة لتوفيــر 
إجراءات السالمة العامة في هذه المؤسسات 
للحفاظ على صحة النــزالء وفق بروتوكول 
وزارة الصحة لضمان حماية النزالء والطاقم 

من فيروس كورونا.
واســتمر مرشــدو المســنين فــي مديريــات 
التنميــة االجتماعيــة بالعمــل والتواصل مع 
المســنين المدرجيــن ضمــن قاعــدة بيانات 
الوزارة للتوعية من خطورة الفيروس وكيفية 
اتخاذ اجراءات وتدابير الوقاية والســالمة من 

فيروس كورونا سواء داخل بيوتهم او داخل 
المؤسســات االيوائية والمراكز التأهيلية في 
اطار مســؤولية الــوزارة في حمايــة ورعاية 
الفئات الفقيرة والمهمشة وفي اطار احترامنا 

لكبار السن من منظور قيمي وحقوقي.
وفــي الســياق، بحــث مجدالنــي ومدير عام 
مؤسســة التعــاون يارا ســالم ســبل تعزيز 
التعاون والشــراكة لخدمة الفئات المهمشــة 
والفقيرة، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك 
ومديــر عام مؤسســة التمكيــن االقتصادي 

باسم دودين. 
وقال مجدالني: إن الوزارة تواجه عبئا مضاعفا 
نتيجــة أزمــة تفشــي فيــروس كوفيــد 19، 
وارتفاع نســبة الفقر في الضفة نتيجة حالة 
االغالق وتوقف عجلــة االقتصاد، األمر الذي 
اســتدعى التركيز على الجانب االغاثي على 
حســاب التنميــة لدعــم صمــود المواطنين 
في ظل تردي الوضع االقتصادي وانكشــاف 

العائالت.» 
وتابع: «نعمل بوزارة التنمية وفق نظام إدارة 
الحالة الذي يعمل على حل مختلف المشكالت 
االجتماعية والصحية واالقتصادية لدمج األسر 

بعجلة التنمية واالنتاج».
واوضح الوزير أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات 
واسعة تمكن الوزارة والشركاء وهي مفتوحة 
لكل الشركاء العاملين في القطاع االجتماعي، 

وان الوزارة أنشأت البوابة الموحدة للمساعدات 
االجتماعية التي تضم كل الشركاء االجتماعين 
في مختلف المحافظات والتي تساهم بتوزيع 
المســاعدات دون اذدواجيــة وتحقــق العدالة 
والنزاهة في التوزيع، مؤكدا أن الوزارة تفتح 
أبوابها لمختلف الشراكات للعمل في القطاع 

االجتماعي 
وقالــت ســالم: ان وزارة التنميــة االجتماعية 

شــريك حقيقــي وفعــال وان العالقــة بيــن 
المؤسسة والوزارة قديمة وستستمر للعمل 
على خلق المزيد من المشاريع التنموية التي 
تخــرج الفقراء مــن حالة العــوز والفقر نحو 

االنتاج واالعتماد على الذات.
واتفق الطرفان على صياغة العالقة من خالل 
مذكرة تعاون مشتركة بين الطرفين لتبادل 

الخبرات في ذات المجال.

 نشر بحث محكم للدكتور عمرو في مجلة قانونية دولية حول اتفاقات التحكيم اإللكترونية
رام اهللا- الحياة الجديدة- نشرت المجلة القانونية الدولية 
 World Arbitration and Mediation المتخصصــة 
Review، ومقرهــا الواليــات المتحــدة األميركية بحثاً 
محكماً للدكتور ايهاب عمــرو حول مدى انطباق مبادئ 
اليونيدروا بشأن عقود التجارة الدولية على عقود التجارة 
اإللكترونية واتفاقات التحكيم االلكترونية. وجاء البحث 
تحت عنوان:                                                                                                          

 Online Arbitration Agreements under the
UNIDROIT Principles on International Com-

mercial Contracts
وأشــار البحــث إلى إمكانيــة انطباق مبــادئ اليونيدروا 
بصيغتهــا المعدلــة لســنة 2016 علــى عقــود التجارة 
االلكترونية تأسيســاً على أحكام المادة األولى من ذات 
المبادئ التي نصت على عدم اشتراط الشكلية عند إبرام 

أو إثبات عقود التجارة الدولية.

وبخصوص انطباق تلك المبادئ على اتفاقات التحكيم 
االلكترونيــة ميز البحث بين تنظيم مبــادئ اليونيدروا 
التفــاق التحكيــم االلكترونــي، وتطبيق تلــك المبادئ 
كقانــون موضوعي علــى اتفاق التحكيم، حيث أشــار 
عمــرو إلى أن مبادئ اليونيــدروا نظمت اتفاق التحكيم 
االلكتروني تأسيســاً على أحكام المادة األولى ســالفة 

الذكر.
أما بخصوص تطبيق تلك المبادئ على اتفاق التحكيم 
االلكترونــي، فقد أشــار البحث إلى أن اتفــاق التحكيم 
يحكمه كأصل قانون إجرائي وليس قانون موضوعي، 
وبما أن مبادئ اليونيدروا تعد القانون الموضوعي الذي 
قد يحكــم العقد فإنهــا ال تطبق على اتفــاق التحكيم 
بشــكل عام، ما يشــمل اتفــاق التحكيــم االلكتروني، 
ويســتثنى مــن ذلك حالة اتفاق األطــراف على تطبيق 
مبــادئ اليونيدروا ســالفة الذكر على العقــد برمته ما 

يشمل اتفاق التحكيم، وحالة قيام هيئة التحكيم باختيار 
مبــادئ اليونيدروا كقانــون موضوعي يحكم العقد، ما 
يشــمل اتفاق التحكيم، عند عــدم اتفاق األطراف على 

اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد. 
وأوصــى عمرو في نهاية البحــث بضرورة قيام محاكم 
الــدول ذات العالقــة بتفســير أكثــر ليبراليــة لمبــادئ 
اليونيدروا بشأن عقود التجارة الدولية واتفاقات التحكيم 
اإللكترونيــة، مــا يســمح بانطبــاق تلك المبــادئ على 
اتفاقات التحكيم االلكترونية في حالة إعمال االستثناءات 

الواردة أعاله. 
يذكر أن الدكتور عمرو قدم محاضرة حول ذات الموضوع 
خالل العــام الماضي بدعــوة من اليونيــدورا، بحضور 
السكرتير العام ومجموعة كبيرة من العاملين والعامالت 
في تلك المؤسسة الدولية المرموقة التي تعنى بمسائل 

القانون الخاص عموماً، والتجارة الدولية خصوصاً.   

 «القدس المفتوحة» و «آكتد» الفرنسية تبحثان التعاون
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- بحثــت جامعــة القــدس 
المفتوحة ومؤسســة «آكتد» الفرنســية التعاون في 

مجاالت عدة.
جاء ذلك خالل لقاء عقد امس االول، في مقر رئاســة 
Ginny Hay-) الجامعة برام اهللا، وضم الوفد الضيف

thornthwaite) مديرة مؤسســة «آكتد»، وعلي عبدو 
مدير مشروع اإلدماج الرقمي الذي يستهدف الخريجين 

وطلبة الجامعات.
وتطــرق نائــب رئيــس الجامعــة أ. د. ســمير النجدي 
خــالل اللقاء إلى تاريخ الجامعة ونشــأتها ودورها في 
الحياة األكاديمية، مؤكداً استعداد الجامعة للتعاون مع 
مؤسسة «آكتد» في سبيل خدمة الطلبة والخريجين، 
وبخاصة أن الجامعة تعمل وبشكل دؤوب على تعزيز 
جهودها، من خالل عمادة شــؤون الطلبة، على تذليل 
العقبات كافة لمساعدة الطلبة والخريجين لالنخراط 

في سوق العمل.
وتحدثــت (Ginny Haythornthwaite) عن المشــاريع 
التي تنفذها مؤسسة «آكتد» في فلسطين، وبخاصة 
تلــك التي تســتهدف فئــة الشــباب الذيــن يواجهون 
مشــكالت حقيقيــة في إيجــاد فرص عمــل، إذ تقوم 
المؤسســة حاليــاً بتنفيذ مشــروع «اإلدمــاج الرقمي 
للخريجين وطلبة الجامعات»، الهادف إلى تجاوز عقبات 
التنمية من خالل استغالل جميع اإلمكانيات في األدوات 
الرقمية، من أجل تعزيز قدرة الشباب الفلسطيني على 

العمل من خالل تحسين مهاراتهم الرقمية.
وأشار علي عبدو مدير مشروع اإلدماج الرقمي، إلى أن 
جامعة القدس المفتوحة أحد الشركاء االستراتيجيين 
فــي المشــروع، مؤكداً علــى حرص المؤسســة على 
مواصلــة تعاونها مــع الجامعة لتقديــم الدعم الالزم 
للمنصــة اإللكترونية الخاصة بالمشــروع، خاصة وأن 

الجامعة تتمتع بخبرات متميزة في هذا المجال.
واستعرض د. م. إسالم عمرو مساعد رئيس الجامعة 
لشــؤون التكنولوجيا واإلنتــاج اإلعالمي، التقدم الذي 
حققته الجامعة على صعيد تطوير بنيتها التكنولوجية، 
والذي توج بإطالق فضائية القدس التعليمية، وتسخير 
أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة التعليم 
المدمــج الذي تبنته الجامعة، والذي يزاوج بين نمطي 

التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني.
كما تطرق د. م. عمرو إلى الخدمات التكنولوجية التي 
تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي والمؤسسات المحلية 

المختلفة، مشيراً إلى تمكن الجامعة من توفير شبكة 
تكنولوجيــة متطــورة تربط بين فــروع الجامعة في 

الضفة وغزة.
كمــا لفت إلى شــراكات مركز تكنولوجيــا المعلومات 
الذي أنشــئ في العام 2008 مع مؤسســات دولية من 
بينها «اليونســكو» لتنفيذ عدة برامج متطورة تخدم 
المجتمعين األكاديمي والمحلي، الفتاً إلى نجاح الجامعة 
فــي توفيــر تطبيقــات عبر الهاتــف الجــوال لطلبتها 

لتمكينهم من أداء االمتحانات خالل جائحة كورونا.
وأشــار أ. د. محمد شــاهين مســاعد رئيــس الجامعة 
لشــؤون الطلبة، إلى أن الشراكة مع مؤسسة «آكتد» 
بدأت منذ عام 2018 عبر تنفيذ عدة مشاريع مشتركة 
تركزت حــول إدماج الطلبة في ســوق العمل وتعزيز 
قدرات الشــباب الفلســطيني، مبينــاً أن الجامعة أحد 
أعضاء اللجنة االستشارية في مشروع اإلدماج الرقمي 
الذي يســتهدف الخريجين وطلبة الجامعة، باإلضافة 
إلى الشراكة في كل مراحل النقاش، وصوالً إلى إجراء 
دراسة مسحية لسوق العمل الرقمي في الضفة وقطاع 
غــزة، ووصوالً إلى بناء المنصــة اإللكترونية الخاصة 

.(Digipal Academy) بالمشروع والتي تحمل اسم
وأشار إلى أن هذا المشروع يتوافق مع جهود الجامعة 
واســتراتيجيتها الســاعية إلى المســاهمة في توفير 
فــرص عمل للخريجين وإكســابهم المهارات الالزمة 
للدخول في ســوق العمل، الفتاً إلى أن الجامعة كانت 
سباقة في هذا المجال، سواء من خالل تقديم خدمات 
للطلبة والخريجين عبر قسم خاص يعنى بشؤونهم، 
أم من خالل إنشاء بوابة «خريجو الجامعة» اإللكترونية 
لمتابعتهــم، أم من خالل عمليات التدريب المســتمرة 
والمتواصلة مع الشركات المحلية والدولية التي تقدم 

خدمات في هذا المجال.
وتطرق م. محمد فحل، مدير مركز التعليم المســتمر 
وخدمــة المجتمع، الى الخدمــات التي يقدمها المركز، 
خاصة تنفيذ مشــاريع لخدمة المناطق المهمشة في 
عدة مناطق فلسطينية، مشيراً إلى شراكة المركز مع 
عدة مؤسســات دولية لتنفيذ هذه مشاريع، من بينها 

مشاريع لـ»إيراسموس».
وفــي نهايــة الزيــارة، اطلــع الوفــد علــى التقنيــات 
اإللكترونية التي تمتلكها الجامعة، وبخاصة في مجال 
التعليم اإللكتروني، من خالل زيارة مركز تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، وفضائية القدس التعليمية.


