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تربوية

»الشباب والثقافة« بغزة تكّرم 
الفائز بلقب أمين مكتبة عالمي

غزة-"ے"- مكتب الوطن للصحافة- كرمت الهيئة العامة للشباب 
والثقافة يف قطاع غزة، أمس، وسام الشرايف الفائز بلقب مسابقة أمني 

مكتبة عاملي، التي تنظمها مؤسسة AKS التعليمية يف الهند.
وج�����رت م���راس���م ال��ت��ك��ري��م يف م��ق��ر ال��ه��ي��ئ��ة ب��ح��ض��ور رئ���ي���س ال��ه��ي��ئ��ة أحمد 
محيسن، ومدير عام املكتبات محمد الشريف، ومدير عام الفنون عاطف 
عسقول، وم��دي��ر العاقات العامة واإلع���ام رائ��د ع��وض، وم��دي��ر مكتب 

الوكيل عاء العاوور.
واعترب محيسن ه��ذه الفوز ام��ت��داًدا للنجاحات التي حققها املبدعون 
الفلسطينيون خال السنوات األخرية عىل مستوى العالم، موكدا أهمية 
وظيفة أمناء املكتبات يف املدارس عىل وجه الخصوص ودورهم األسايس 
يف غ����رس ح���ب ال����ق����راءة وامل��ط��ال��ع��ة يف ن���ف���وس ال��ط��ل��ب��ة، وإث������راء مخزونهم 

الثقايف واملعريف.
من جهته عرب الشرايف عن سعادته بالحصول عىل الجائزة، مؤكًدا 
أن���ه���ا ج������اءت ت���ت���وي���ًج���ا ل���ل���ج���ه���ود ال���ت���ي ب���ذل���ه���ا وامل������ب������ادرات ال���ت���ي أش������رف عىل 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا م���ن خ����ال امل��ك��ت��ب��ات امل���درس���ي���ة ل��ت��ش��ج��ي��ع األط����ف����ال ع���ىل القراءة 

وارتياد املكتبة.
يذكر أن املسابقة تقام ألول مرة عىل مستوى العالم وشارك فيها آالف 

أمناء املكتبات من )20( دولة، وفاز بجوائزها )100( متسابق.

ال��������ل��������ه- ك�������رم�������ت دائ���������������رة األرص�������������اد  رام 
ال��ج��وي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ج��ام��ع��ة القدس 
املفتوحة، يف لقاء عقد بمكتب رئيس 
ال�����ج�����ام�����ع�����ة وب�������ح�������ض�������وره يف م�����دي�����ن�����ة رام 
ال���ل���ه، وذل�����ك ت���ق���دي���راً ل��ج��ه��ود الجامعة 
يف مساعدة الدائرة الفنية ب�"األرصاد" 
املعلومات  ن������ظ������ام  وص������ي������ان������ة  إع��������������داد  يف 
املناخي وتقديم الدعم واملساندة الفنية 

للدائرة.
وق��������دم م����دي����ر ع������ام األرص�����������اد الجوية 
درع��������اً ت���ق���دي���ري���ا  ل���رئ���ي���س ال���ج���ام���ع���ة عىل 
ج���ه���وده يف دع����م وم���س���اع���دة "األرصاد 
ال���ج���وي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة"، ك���ذل���ك كتاَبي 
ش��ك��ر وت��ق��دي��ر مل��س��اع��د رئ���ي���س الجامعة 
ل�����ش�����ؤون ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا واإلن�������ت�������اج د. م. 
إس���������ام ع�����م�����رو، ومل�����دي�����ر م�����رك�����ز التعليم 
امل����ج����ت����م����ع م. محمد  امل����س����ت����م����ر وخ������دم������ة 

فحل.
كما تم تكريم طاقم مركز تكنولوجيا 
املعلومات بالجامعة: أ. عماد عساف 
رئ�����ي�����س ق����س����م ه����ن����دس����ة ال�����ربم�����ج�����ي�����ات يف 
ال��ج��ام��ع��ة، وأ. ع���ا ري�����ان رئ���ي���س شعبة 
ب�����رم�����ج�����ة "ال����������وي����������ب" يف ال������ج������ام������ع������ة، وأ. 
رئ��������ي��������س ش�����ع�����ب�����ة تحليل  ف��������ري��������د  م�����ح�����م�����د 

األنظمة.
وق����ال أ. د. ي��ون��س ع���م���رو: "جامعة 
ال�����ق�����دس امل����ف����ت����وح����ة ت���ع���ت���ز ب���ع���م���ل دائرة 
األرصاد الجوية، ونحن عىل استعداد 

جنني- "ے"- عيل سمودي- 
عقد مركز جمعية القلب األمريكية 
بالجامعة  ال�������ت�������م�������ري�������ض  ك������ل������ي������ة  يف 
إنعاش  األم���ري���ك���ي���ة دورة  ال���ع���رب���ي���ة 
 "PALS" ق��ل��ب م��ت��ق��دم��ة ل���أط���ف���ال
ألط��ب��اء وم��م��رض��ني م��ن مستشفى 

النجاح الوطني الجامعي. 
جمعية  م����������رك����������ز  م����������دي����������ر  وق��������������������ال 
الجامعة  يف  األم�������ري�������ك�������ي�������ة  ال������ق������ل������ب 
ال��ع��رب��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة ال��دك��ت��ور عماد 
أبو خضر، إن هذه الدورة جاءت 
اس��ت��ك��م��اال ل��ع��دة إت��ف��اق��ي��ات وقعت 
وم�����������ؤس�����������س�����������ات طبية  امل�������������رك�������������ز  ب�������������ني 
وصحية حكومية وأهلية وخاصة 
وم��ج��ت��م��ع��ي��ة، م���ش���ريا إىل أن دورة 
إنعاش القلب املتقدمة لأطفال، 
ع��ب��ارة ع��ن مجموعة سيناريوهات 
محاكية لحاالت الطوارئ الخاصة 
ب���������األط���������ف���������ال، وال���������ت���������ي ت������س������اع������د عىل 
لتقييم  م����م����ن����ه����ج  أس�������ل�������وب  ت����ع����ل����ي����م 
األطفال ودعم الحياة األساسية، 
وإن�����������ع�����������اش ال������ق������ل������ب وال�����������رئ�����������ة ضمن 

ديناميكيات فريق العمل. 
جمعية  م��������رك��������ز  أن  وأوض����������������������ح، 

مركز القلب بالجامعة العربية األمريكية يعقد دورة 
متقدمة إلنعاش القلب لكادر من مستشفى النجاح 

الجامعة  يف  األم�������ري�������ك�������ي�������ة  ال������ق������ل������ب 
ال���ع���رب���ي���ة األم���ري���ك���ي���ة ي���ق���وم بتدريب 
ك��������������وادر ط����ب����ي����ة وص�����ح�����ي�����ة م�������ن كافة 
والصحية،  ال�����ط�����ب�����ي�����ة  امل��������ؤس��������س��������ات 

واألهلية،  وال�����خ�����اص�����ة  ال����ح����ك����وم����ي����ة 
باإلضافة إىل املؤسسات املجتمعية، 
حيث يتم تدريبهم عىل اإلختصاص 
يف م���وض���وع إن���ع���اش ال��ق��ل��ب والرئة 

ال����ق����ل����ب والرئة  وإن�������ع�������اش  ل����ل����ك����ب����ار، 
القلب  وإن����������������������ع����������������������اش  ل�������������ل�������������ص�������������غ�������������ار، 
تعقد  دورات  ض����م����ن  األس������اس������ي������ة، 

بني الحني واآلخر. 

 األرصاد الجوية الفلسطينية تكرم »القدس المفتوحة«

م���ت���واص���ل ل��ت��ق��دي��م ك���ل خ���دم���ات الدعم 
ال����������ت����������ك����������ن����������ول����������وج����������ي وت����������ص����������م����������ي����������م ال�������������ربام�������������ج 
امل���ت���خ���ص���ص���ة ل��ت��س��ه��ي��ل ع��م��ل��ه��ا بخاصة، 
وعمل املؤسسات الوطنية كافة بوجه 

عام".
"جامعة  إن  ع�����م�����رو،  د.  أ.  وأض����������اف 
ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة ب��ات��ت م��ن املؤسسات 
ال������رائ������دة يف م���س���ت���وى ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا عىل 
ال�������ع�������رب�������ي، ونجحت  ال������ع������ال������م  م�����س�����ت�����وى 
بشكل كبري يف تقديم خربات تكنولوجية 
مل��خ��ت��ل��ف ال���ج���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة والدولية 
للتغلب عىل تداعيات جائحة كورونا".
أس����������ع����������د،  أب��������������������و  ي�������������وس�������������ف  م.  وق�������������������������ال 

ل�������دائ�������رة األرص�������������اد الجوية  امل������دي������ر ال������ع������ام 
الفلسطينية: "نشكر كل طاقم جامعة 
ال�����ق�����دس امل����ف����ت����وح����ة ع�����ىل م�����ا ق�����دم�����وه لنا 
م���ن ب��رم��ج��ي��ات"، م���ؤك���داً أن "الجامعة 
ب��م��ا ت��ق��دم��ه م���ن ع��ل��وم وخ�����ربات وصلت 
إىل كل بيت فلسطيني وهي سباقة يف 
التعليم، وإن ما صنعته يضاهي عمل 
مؤسسات كربى يف العالم".                                
وأض���������اف أب������و أس�����ع�����د: "ل������م ي���ك���ن ملثل 
التوجيه  ل�������وال  ي�����ح�����دث  ال����ت����ط����ور أن  ه�������ذا 
ال��س��ل��ي��م م��ن ق��ي��ادة ال��ج��ام��ع��ة يف تطوير 
فالتطور  التكنولوجية،  التحتية  بنيتها 
يف مجال التكنولوجيا مشهود ل�"القدس 

امل��������ف��������ت��������وح��������ة"، وي������ع������ت������رب خ������ري������ج������وه������ا من 
ال��رائ��دي��ن يف دائ����رة األرص����اد ال��ج��وي��ة من 

بني نظرائهم".
من جانبه، ق��ال د. م. إس��ام عمرو 
لشؤون  ال��������ج��������ام��������ع��������ة  رئ����������ي����������س  م��������س��������اع��������د 
حفظ  "إن  واإلن���������������ت���������������اج:  ال������ت������ك������ن������ول������وج������ي������ا 
ب���ط���ري���ق���ة م���ف���ه���رس���ة وبطريقة  ال����ب����ي����ان����ات 
مربمجة يمّكن من الرجوع لها عىل نحو 
سهل وسلس يخدم عمل املؤسسات. 
واألرص�������اد ال��ج��وي��ة م���ن امل���ؤس���س���ات التي 
أنظمتها  ب������ت������ط������وي������ر  ال�������ج�������ام�������ع�������ة  ق���������ام���������ت 
برمجيات  ل�����ه�����ا  وق��������دم��������ت  ال�����ح�����اس�����وب�����ي�����ة 

مميزة".

ال��خ��ل��ي��ل- اع��ل��ن��ت ك��ل��ي��ة ال���ط���ب وع���ل���وم ال��ص��ح��ة يف 
ج�����ام�����ع�����ة ب����ول����ي����ت����ك����ن����ك ف����ل����س����ط����ني ع�������ن أس�������م�������اء الطلبة 
الفلسطينية  ال����ط����ب����ي����ة  ال���ج���م���ع���ي���ة  ب���م���ن���ح���ة  ال�����ف�����ائ�����زي�����ن 
االم���ري���ك���ي���ة )PAMA( ل��ط��ل��ب��ة ال���ك���ل���ي���ة، وذل�������ك خال 
حفل اقيم يف قاعة الفيديو كونفرنس، وتم االعان 
 )PAMA( عن اسماء الطلبة الفائزين بحضور ممثل
يف فلسطني الدكتور معاذ نعريات، واالستاذة سما 
اب���و ع��ي��ش��ة م��دي��رة م��ك��ت��ب ال��ب��ام��ا يف ال��ض��ف��ة الغربية، 
ورئ��ي��س ج��ام��ع��ة بوليتكنك فلسطني ال��دك��ت��ور امجد 
ب��ره��م، ون��ائ��ب رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية 
الدكتور رائد عمرو، ونائب رئيس الجامعة لشؤون 
خدمة املجتمع الدكتور اسام حسونة، وطاقم كلية 

الطب، وطلبة الكلية.
ورحب برهم بالحضور واشاد بالعاقة التكاملية 
ما بني املؤسستني وعىل دور املؤسسة يف دعم القطاع 
الصحي يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وشكر طاقم 
امل��ؤس��س��ة ع��ىل ال����دور ال��ك��ب��ري ال���ذي ت��ق��وم ب��ه يف تمكني 
ال��ط��ل��ب��ة املُ��ح��ت��اج��ني م���ن اس��ت��ك��م��ال دراس���ت���ه���م، ودعم 

املؤسسة لطلبة الطب البشري  يف جامعة بوليتكنك 
فلسطني بشكل خاص ويف الجامعات الفلسطينية 
بشكل ع���ام، وذل���ك بتغطية دراس��ت��ه��م بشكل جزيئ 
او كامل، وقد حصل طلبة الجامعة عىل عدد كبري 
من هذه املنح التي ساعدتهم يف استكمال دراستهم، 
وح����ص����ل )21( ط����ال����ب ع�����ىل ه������ذه امل���ن���ح���ة خ������ال الفرتة 
السابقة، وشكر برهم مؤسسة )PAMA( عىل دورها 
الكبري يف دعم التعليم باإلضافة اىل تقديمها مجموعة 

منح لطلبة الطب البشري يف )البوليتكنك(.
وم�����ن ج���ان���ب���ه اّك������د ن����ع����ريات ع����ىل اه���ت���م���ام املؤسسة 
ب��دع��م ال��ق��ط��اع ال��ص��ح��ي وم��ؤس��س��ات التعليم العايل 
وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي يف ف��ل��س��ط��ني، وع�����رّب ع���ن سعادته 
بلقاء طلبة كلية الطب يف البوليتكنك، وتمنى لهم 
ال�����دراس�����ي�����ة، وأش���������اد باملُستوى  ال���ت���وف���ي���ق يف ح���ي���ات���ه���م 
األك���ادي���م���ي وال��ن��ش��اط��ات ال��ب��ح��ث��ي��ة وال���ت���ع���اون البحثي 
ال���ق���ائ���م ب����ني ط��ل��ب��ة وط����اق����م ك��ل��ي��ة ال���ط���ب يف الجامعة 
ونظرائهم يف املُستشفيات والجامعات عىل املُستوى 

املحيل واإلقليمي والدويل.

ل���ل���ج���م���ع���ي���ة الطبّية  ال����ط����ل����ب����ة ع�������ن ش�����ك�����ره�����م  وع������������رّب 
الفلسطينية األم��ري��ك��ي��ة وأم��ل��ه��م يف اس��ت��م��رار تقديم 
امل��ن��ح وت���ط���وره���ا ل��ت��ش��م��ل ش��ري��ح��ة أوس����ع وزي������ادة عدد 

الطلبة املُستفيدين من املنح املُقدمة من الجمعية.
وأّك����د ال��ح��ض��ور اه��م��ّي��ة ال��ت��ع��اون املُ��س��ت��ق��ب��يل م��ا بني 
املؤسستني يف املجاالت ذات االهتمام املُشرتك، وذلك 
لتعزيز قدرات خريجي كلية الطب وعلوم الصحة، 
وخ���ال ال��ل��ق��اء ت��م اإلع���ان ع��ن أس��م��اء الطلبة الذين 

.)PAMA( فازوا بمنحة
وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أّن ج��ام��ع��ة بوليتكنك فلسطني 
تعمل جاهدة من أجل االستثمار يف طلبة الجامعة 
وم��س��اع��دت��ه��م ب��ج��م��ي��ع ال���ج���وان���ب وت����رّك����ز ع���ىل تفعيل 
امل�����ؤس�����س�����ات والجمعيات  م������ن  ُ�����ق�����دم�����ة  امل ُ������س������اع������دات  امل
األه����ل����ي����ة، وت���ه���ت���م ال���ج���ام���ع���ة ب���ش���ك���ل ُم���س���ت���م���ر بتعزيز 
الشراكات مع مؤسسات املُجتمع املحيل واإلقليمي 
وال������دويل وم����ع ال��ق��ط��اع��ات املُ��خ��ت��ل��ف��ة يف س��ب��ي��ل تطوير 
الربامج األكاديمية والصحية وباألخص برنامج الطب 

وبرامج العلوم الصحية.

»البوليتكنك« تعلن عن أسماء الفائزين بمنحة 
»PAMA« لطلبة كلية الطب وعلوم الصحة

اجتماع لمرشدي ومرشدات 
المدارس في طولكرم

طولكرم- "ے"- عقدت مديرية الرتبية والتعليم يف محافظة طولكرم أمس 
اجتماعاً للمرشدين واملرشدات الرتبويني يف املدارس، بحضور مدير عام الرتبية 

والتعليم، سائد قبها ورئيس قسم االرشاد والرتبية الخاصة نائل القب .
 وأك���د قبها خ���ال االج��ت��م��اع ال���ذي ب��ح��ث ع���دة ق��ض��اي��ا ع��ىل أه��م��ي��ة دور املرشد 
ال���رتب���وي يف رف���د ال��ع��م��ل��ي��ة ال��رتب��وي��ة ، وم��م��ارس��ة دوره ال���رتب���وي يف رف���ع مستوى 

التحصيل وتعزيز القيم والسلوكيات االيجابية  .
وأش���ار نائل القب اىل ع��دة قضايا يجب مراعاتها أث��ن��اء القيام بعمل املرشد 

الرتبوي داخل أسوار املدرسة وخارجها .
كما نفذت مديرية الرتبية والتعليم يف محافظة طولكرم، أم��س االوملبياد 
ال��ع��م��يل مل��ج��م��وع��ة م���ن ط��ل��ب��ة امل�����دارس ال���ذي���ن ت��م��ي��زوا يف االم��ت��ح��ان ال��ن��ظ��ري الذي 
ت��م ع��ق��ده م���ؤخ���را، وذل����ك يف م��خ��ت��رب م��درس��ة ب��ن��ات ال��ع��دوي��ة ال��ث��ان��وي��ة، باشراف 
مشريف العلوم، محمود النمر و محمد هرشة، ولجنة تحكيم  من معلمات 

العلوم .
 وثمن مدير عام الرتبية والتعليم سائد قبها جهود معلمي املدارس يف اعداد 
الطلبة لخوض االوملبياد، كما ثمن جهود املشرفني واملنسقني لاوملبياد ولجنة 
التحكيم، حيث سيتم اختيار سبعة من الطلبة للمنافسة عىل مستوى الوزارة 
ومن ثم املنافسة عىل مستوى دويل يف اوملبياد العلوم الدويل للناشئني يف دولة 

االمارات العربية املتحدة .


