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اعالنكم فــــــــــــــــــــــــــــي 
»ے«

ســـــــــــــــــــــــــر نجاحكم

تربوية
»يقين«.. بحاجة  

لمساعدة إلكمال جامعتها
جنني-عيل سمودي-تناشد املواطنة "أم أمجد" من مدينة جنني،أهل 
الخري التربع ملساعدة كريمتها الطالبة "يقني" الكمال دراستها الجامعية 

لعجز اسرتها عن توفري كامل قسطها.
وتقول والدتها"تميزت ابنتي بالتفوق طوال دراستها، ورغم ظروفنا 
الــصــعــبــة،أنــهــت الـــعـــام الـــثـــاين يف كــلــيــة الــحــقــوق بــمــعــدل 3،4- 4، لكنها 
حزينة لعجزنا عــن تــأمــني املبلغ املتبقي مــن قسطها 600 دوالر امـــرييك ". 
وتضيف"نعيش من راتب زوجي التقاعدي وقيمته ألف شيكل، وليس 
لنا مصدر دخل آخــر، وأملنا بالله وأهــل الخري التربع ليقني قبل اغالق 

أبواب التسجيل." 
لالستفسار واملساعدة يرجى االتصال عىل جوال "0599305241" .

الــــعــــايل والبحث  الــتــعــلــيــم  الــــلــــه- أطـــلـــقـــت وزارة  رام 
العلمي مــن حــرم جامعة الــقــدس املفتوحة بــرام الله 
والبرية، امس، سلسلة من ورش العمل املتخصصة 
يف مجال "تمكني املرأة والتنمية املحلية" ضمن مشروع 
)Woleod 3( املــمــول مــن الــوكــالــة اإليطالية للتعاون 

اإلنمايئ.  
تــــحــــت رعــــــايــــــة مـــــعـــــايل وزير  الـــــــورشـــــــة األوىل  عـــــقـــــدت 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــايل والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي أ. د. مـــحـــمـــود أبو 

مويس بعنوان: "التنمية املحلية وتمكني املرأة".  
وتـــــهـــــدف هـــــــذه الــــــــــورش إىل ضــــمــــان مــــشــــاركــــة فاعلة 
لفئة الطالب يف الحياة الجامعية بمختلف صورها، 
ومـــن ضمنها املــشــاركــة الــفــاعــلــة يف انــتــخــابــات مجالس 
الطلبة ترشحاً وانتخاباً خاصة لفئة الطالبات، حيث 
تشري اإلحصاءات إىل نسبة متدنية لتمثيل الطالبات 
يف مــجــالــس الــطــلــبــة خــاصــة يف الــهــيــئــة اإلداريـــــــة. وبناء 
عىل توجهات الـــوزارة وبتعليمات مباشرة من معايل 
الوزير بهذا الخصوص، يتم تنفيذ هذه الورش للخروج 
بتوصيات واضحة من قبل مؤسسات التعليم العايل 
بــمــكــونــاتــهــا كـــافـــة، لــضــمــان تــمــثــيــل عــــادل لــلــطــالــبــات يف 
مــجــالــس الــطــلــبــة لتمكنيهن الحــقــاً وبــعــد الــتــخــرج من 

تويل مواقع قيادية يف مختلف القطاعات.  
وافتتحت الورشة بكلمة لجامعة القدس املفتوحة، 
ألــقــاهــا مــســاعــد رئــيــس الــجــامــعــة لــشــؤون الــطــلــبــة أ. د. 
محمد شاهني، نيابة عن رئيس الجامعة أ. د. يونس 
عمرو، ونقل فيها تحياته للحضور واعتذاره عن عدم 

املشاركة؛ النشغاالته.  
لتمكني  خـــــصـــــوصـــــيـــــة  تــــــــــويل  الـــــجـــــامـــــعـــــة  "إن  وقـــــــــــــــال: 
املـــــرأة، وظــهــر ذلـــك بــانــتــشــار الــجــامــعــة الــجــغــرايف الذي 
انـــعـــكـــس عــــىل زيـــــــادة تــعــلــيــم املـــــــرأة بــشــكــل كـــبـــري، نظراً 
ألن الجامعة كسرت بعض القيود االجتماعية بتوفري 
فروع يف مختلف املناطق، ووصلت النسبة املئوية لعدد 
الطالبات يف الفروع إىل )70%(، ما يعني أن الجامعة 

بمختلف فروعها شكلت حاضنة للمرأة".  
وأضاف أ. د. شاهني: "إن جامعة القدس املفتوحة 
قادرة عىل تقديم تسهيالت لها عالقة بجوانب مادية، 
منطلقة من اإلجراءات األكاديمية واإلدارية التي فيها 
كثري من املعطيات التي تسهل عىل املرأة الفلسطينية 

القيام بأدوارها املتعددة".  
وأوضـــــــح أن "املــــــــرأة هــــي نـــصـــف املـــجـــتـــمـــع، واملجتمع 
الذي ال يأخذ موضوع املرأة بعني االعتبار لن ينجح يف 
تحقيق تنمية شاملة. ونحن بمشاركة وزارة التعليم 
الــعــايل والــبــحــث العلمي، ســنــواصــل العمل مــن أجل 

تمكني املرأة الفلسطينية".  
رئـــــيـــــس وحـــــــــدة اإلرشــــــــــــاد والتوجيه  قـــــــال  إىل ذلـــــــــك، 
والــشــؤون الطالبية يف وزارة التعليم الــعــايل والبحث 

الـــعـــلـــمـــي، نـــيـــابـــة عــــن مـــعـــايل الـــــوزيـــــر أ. د. مـــحـــمـــود أبو 
مويس: "وضعت الــوزارة الخطط والربامج للنهوض 
بالواقع الطالبي ودعم الحركة الطالبية، لتعود وتأخذ 
دورهــا الــريــادي يف الــشــارع الفلسطيني، وقــد سخرت 
الحكومة الــعــديــد مــن الــربامــج لــدعــم قــطــاع الشباب، 
وتقوم الوزارة بتسخري إمكاناتها كافة للنهوض بالطلبة 

الفلسطينيني".  
اتــــــفــــــاقــــــيــــــات عديدة  وقـــــــعـــــــت  "الــــــــــــــــــــــوزارة  أن  وأضـــــــــــــــاف 
لــلــنــهــوض بــالــطــلــبــة الــفــلــســطــيــنــيــني، بــيــنــهــا اتــفــاقــيــة مع 
الـــوكـــالـــة اإليــطــالــيــة ضــمــن مـــشـــروع "بـــولـــود 3" لتمكن 
املــــــــــرأة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حــــيــــث يــــهــــدف املــــــشــــــروع إىل بناء 
قـــــدرات الــطــالــبــات وإتـــاحـــة املـــجـــال لــهــن يف املـــشـــاركـــة يف 
الحياة الطالبية، وضمان تمثيل عادل لهن يف مجالس 

الطلبة".  
وقـــــــــــــال: "نـــــــأمـــــــل مـــــــن خـــــــــالل هـــــــــذه الـــــــــــــورش الخروج 
بتوصيات واضحة لتمكني الشابات من القيام بالدور 
املطلوب منهن تجاه مجتمعهن". ويف نهاية حديثه، 
قــدم شــكــره لجامعة الــقــدس املفتوحة عــىل دورهـــا يف 

إنجاح إطالق املشروع وإنجاح هذه الورشة.  
وتـــخـــلـــل الـــــورشـــــة جـــلـــســـتـــان عـــلـــمـــيـــتـــان، األوىل تحت 
عــــــنــــــوان "واقــــــــــــع حـــــقـــــوق اإلنـــــــســـــــان والـــــــنـــــــوع االجتماعي 
داخـــــــل مـــؤســـســـة الــتــعــلــيــم الـــــعـــــايل"، وكـــــــان مـــقـــررهـــا أ. 
بهاء إبراهيم،  وتناولت الورقة األوىل فيها "تعليمات  
انتخابات مجالس الطلبة بني الواقع والطموح )آلية 
الــــــعــــــام والهيئة  تـــمـــثـــيـــل الـــــطـــــالـــــبـــــات يف املـــــؤتـــــمـــــر  ضـــــمـــــان 
اإلدارية("، قدمها أ. د. محمد شاهني مساعد رئيس 
جامعة القدس املفتوحة لشؤون الطلبة، ثم تناولت 
الــــطــــالبــــيــــة يف تعزيز  الـــــحـــــركـــــات  الــــثــــانــــيــــة "دور  الـــــــورقـــــــة 
مــــشــــاركــــة الـــطـــالـــبـــات يف انـــتـــخـــابـــات مـــجـــلـــس الطلبة"، 
قدمها معاذ صالح الدين من مجلس الطلبة يف فرع 

الجامعة برام الله والبرية.  
ويف الــــورشــــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي أدارهــــــــا أ. أيـــمـــن هوديل، 
تــــحــــدثــــت فـــيـــهـــا د. انــــــشــــــراح نــــبــــهــــان عــــضــــو مـــــقـــــرر ضمن 
مــشــروع "أمـــل" لتعزيز ثقافة حقوق اإلنــســان والنوع 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي بـــــــني الـــــحـــــاضـــــر والـــــــطـــــــمـــــــوح، عـــــــن "املساق 
املوحد لحقوق اإلنسان والنوع االجتماعي بني الواقع 
والطموح"، وقدمت شرحاً لخطة املساق املقرتحة. ثم 
قـــدم املــــدرب أ. خــالــد املــصــو تــدريــبــاً عــمــلــيــاً درامـــيـــاً حول 
"قضايا النوع االجتماعي بني الواقع والطموح" ضمن 

شرح خطة املساق املقرتحة.  
يشار إىل أن مشروع "ويلود 3" وّقعه معايل الوزير 
مــع مــؤســســة الــتــعــاون اإلنـــمـــايئ اإليـــطـــايل، ويــنــفــذ عىل 
شــــقــــني: األول مـــجـــمـــوعـــة ورش عــــمــــل مـــتـــخـــصـــصـــة يف 
مــخــتــلــف مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــــعـــــايل، والــــشــــق الثاين 

مشاريع التمكني االقتصادي للطالبات.  

بــيــت لــحــم- جــــورج زيــنــه - نــشــرت مــجــلــة الرك للفلسفة 
واللسانيات والعلوم االجتماعية بحثاً علمياً جديداً للباحثة 
تــمــارا عــيــى مصلح مــن بــرنــامــج الــدكــتــوراه يف عــلــم النفس 
الرتبوي يف الجامعة العربية األمريكية، و أ.د جولتان حسن 
حــجــازي أســتــاذ عــلــم الــنــفــس يف جــامــعــة فلسطني التقنية/
خـــضـــوري، وذلـــــك تــحــت عـــنـــوان "تـــأثـــري جــائــحــة كـــورونـــا عىل 
السلوكيات االجتماعية واالنفعالية والصحية والتكنولوجية 
واالقــتــصــاديــة لـــدى طــلــبــة الــجــامــعــات يف مــحــافــظــات الضفة 

الغربية".
وهدف البحث إىل الكشف عن مدى تأثري جائحة فريوس 
الـــطـــلـــبـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالنفعالية  كــــــورونــــــا عـــــىل ســـلـــوكـــيـــات 
والصحية والتكنولوجية واالقتصادية يف محافظات الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، والــــكــــشــــف عــــن طــبــيــعــة الـــــفـــــروق يف تــــأثــــري جائحة 
كــورونــا عــىل سلوكيات طلبة الجامعات الفلسطينية التي 
تغزى ملتغريات الجنس، مكان السكن، املستوى التعليمي، 
املعدل األكاديمي، الدخل الشهري لألسرة. وتتكون عينة 
الــبــحــث مـــن )1,451( طـــالـــبـــاً وطـــالـــبـــة مـــن طــلــبــة جــامــعــة بيت 
لــحــم، وجــامــعــة االســتــقــالل، وجــامــعــة الــنــجــاح الوطنية تم 
اختيارهم بطريقة عشوائية. واستخدمت الدراسة مقياس 
السلوكيات االجتماعية واالنفعالية والصحية والتكنولوجية 

واالقتصادية.
وقد توصلت نتائج الدراسة اىل أن تأثري جائحة كورونا 
عــىل السلوكيات املختلفة لطلبة الجامعات كــان مرتفعاً، 
وكــــــان تـــرتـــيـــب تـــأثـــريهـــا عــــىل الـــســـلـــوكـــيـــات عــــىل الـــنـــحـــو التايل: 
الــســلــوكــيــات االجــتــمــاعــيــة واالنـــفـــعـــالـــيـــة وكـــانـــت السلوكيات 
األكرث شيوعاً لدى الطلبة أثناء جائحة كورونا، هي: اإللتزم 
بالعزل الذايت يف حال اإلصابة، التزم بالحجر الصحي اذا 
كـــان هــنــاك شــكــوك بــاإلصــابــة أو املــخــالــطــة، ثــم السلوكيات 
الـــصـــحـــيـــة، وكــــانــــت الـــســـلـــوكـــيـــات األكــــــرث شـــيـــوعـــاً هـــــي: أُخباِر 
جميع املخالطني يف حــال اإلصــابــة بــفــريوس كــورونــا، تقبل 
قـــيـــاس درجــــــة حـــــــرارة الـــجـــســـم عـــنـــد دخــــــول أي مـــكـــان عام، 

غسل اليدين بشكل متكرر، ثــم السلوكيات االقتصادية، 
وكانت أبرز السلوكيات األكرث شيوعاً: ارتداء الكمامة عند 
الخروج من املنزل خشيًة املخالفة القانونية املالية، َتَجُنب 
املطاعم خالل كورونا ساهم يف خفض املصاريف، والتعليم 
اإللــكــرتوين يف الجامعة هو فرصة للعمل وجمع املــال، ثم 
السلوكيات التكنولوجية، وكانت السلوكيات األكرث شيوعاً: 
استخدام املنصات التعليمية االلكرتونية أصبح أمراً سهاًل، 
التعليم اإللكرتوين شجع الطبة عىل استخدام العديد من 
املصادر واملراجع، وأفاد )12.73%( من الطلبة بأن التعامل 
بخدمة الربيد اإللكرتوين وشبكات التواصل االجتماعي بني 

الطلبة واألساتذة أفضل من التعامل املباشر.
كما توصلت النتائج إىل عدم وجود فروق يف تأثري جائحة 
كورونا عىل سلوكيات طلبة الجامعات الفلسطينية تغزى 
ملتغريات الجنس، مكان السكن، املستوى التعليمي، املعدل 
األكـــاديـــمـــي، الــدخــل الــشــهــري لـــألســـرة، وتــوقــع )58%( من 
املفحوصني من طلبة الجامعات بأن السلوكيات ستنتهي 

بانتهاء جائحة كورونا.
وأوصت الدراسة بضرورة إعداد برامج ارشادية وتوعوية 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالنفعالية  الــــســــلــــوكــــيــــات  تــــعــــديــــل  اىل  تــــهــــدف 
والصحية واالقتصادية للطلبة لتنمية قدراتهم عىل التعامل 

مع األزمات بشكل عام وجائحة كورونا بشكل خاص.
وقــد تم نشر البحث يف العدد )43( الصادر يف 2021/10/1 
من مجلة الرك والتي هي مجلة فصلية محكمة تصدر عن 
جــامــعــة واســــط وتــهــتــم بــالــبــحــوث الــعــلــمــيــة غـــري املــنــشــورة يف 
حــقــل الــفــلــســفــة والــلــســانــيــات والــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة، ويدل 
اســـــم "الرك" عــــىل مـــوقـــع أثــــــري مـــهـــم يف مــحــافــظــة واسط، 

أصله مدينة سومرية كبرية ذات شأن.
وشكرت الباحثتان جميع من ساهم يف انجاح هذا البحث 
وخــــاصــــة الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة االمـــريـــكـــيـــة، جـــامـــعـــة فلسطني 
الـــتـــقـــنـــيـــة/خـــضـــوري، جـــامـــعـــة دار الـــكـــلـــمـــة، جـــامـــعـــة النجاح 

الوطنية، جامعة االستقالل، جامعة بيت لحم.

طالبة جامعية محتاجة 
تناشد أهل الخير 

مساعدتها إلكمال تعليمها 
القدس - عماد ابو الجدايل - حنني طالبة يف كلية املهن الصحية بسنتها 
الدراسية الثالثة ، يقف املال عائقا امام حصولها عىل حقها يف التعليم 
، الــعــائــلــة تــعــاين مــن ظـــروف اقــتــصــاديــة صعبة للغاية ، االب هــو املعيل 
الوحيد لالسرة املكونة من 12 فرد ، واياما كثريا يعجز عن العمل ملعاناته 

من امراض مزمنة اضافة اىل ان عمره قد تجاوز 65 عاما.
لـــــدى حـــنـــني شــقــيــقــتــني ايـــضـــا بـــالـــجـــامـــعـــة، وتـــقـــف الـــعـــائـــلـــة عــــاجــــزة امام 
تــســديــد اقــســاطــهــن الـــدراســـيـــة ، تـــأخـــرت حــنــني عـــن دراســـتـــهـــا ســنــة كاملة 
لـــســـوء الــــظــــروف االقـــتـــصـــاديـــة وبـــعـــد ان حــصــلــت عــــىل مـــســـاعـــدة مــــن أهل 
الخري تمكنت من االلتحاق بالجامعة ، ويستحيل االن عىل العائلة توفري 
رسوم ابنتها الحالية البالغة 4230 شيقل ولم يتبق سوى ايام معدودة 

عىل اغالق مهلة التسجيل .
شـــقـــيـــق حـــنـــني االكــــــــرب يـــبـــلـــغ مـــــن الـــعـــمـــر 22 عــــامــــا ، يــــعــــاين مـــــن امراض 
مزمنة يف القولون اضــافــة اىل تقرحات معوية واصــبــح بحاجة اىل عالج 
دوري مما اضــاف للعائلة ايضا الكثري من الصعوبات وااللــم اضافة اىل 

التكاليف املادية. 
وتأمل الطالبة باالستمرار يف دراستها والتي ال يمكن تحقيق ذلك دون 
دعم من اهل الخري حتى يتم توفري رسومها املطلوبة ولتقديم املساعدة 

واالستفسار يرجى االتصال عىل الرقم 0597032595 مع الشكر.

بحث علمي حول تأثير جائحة 
كورونا على سلوكيات طلبة الجامعات
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