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أبو دي��س- استقبل رئيس جامعة 
ال��������ق��������دس أ.د. ع�������م�������اد أب����������و ك�������ش�������ك، يف 
مدير  ال��������ج��������ام��������ع��������ة،  ح�������������رم  م�����ك�����ت�����ب�����ه يف 
الوكالة اإليطالية  للتعاون اإلنمايئ يف 
فلسطني جوليملو جوردانو، بغرض 
امل�����ش�����رك يف املجاالت  ال����ت����ع����اون  ب���ح���ث 
 األكاديمية والتنموية املتنوعة، وذلك 
ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي لرئيس  ال������ن������ائ������ب  ب�����ح�����ض�����ور 
الجامعة أ.د. حسن دويك، والنائب 
معتصم  د.  األك��������ادي��������م��������ي��������ة   للشؤون 

حمدان. 
ب�  ك������ش������ك  أب������������و  ع��������م��������اد  أ.د.  ورح���������������ب 
ج����وردان����و، م��ق��دًم��ا مل��ح��ة ح���ول كليات 
ومواقعها  وم������������راك������������زه������������ا  ال��������ج��������ام��������ع��������ة 
املشاريع  إىل  ت�����ط�����رق  ك����م����ا   املختلفة، 
امل���ش���رك���ة وع����الق����ات ال���ت���ب���ادل الطالبي 
ب����ني الطرفني،  ال���ق���ائ���م���ة  واألك�����ادي�����م�����ي 
 مما ي��ؤك��د ع��م��ق ال��ع��الق��ة ال��ت��ي تجمع 
املؤسسات  يف  ب����ش����رك����ائ����ه����ا  ال�����ج�����ام�����ع�����ة 

األكاديمية والحكومة اإليطالية. 
أ.د. حسن  ت������ح������دث  ج������ان������ب������ه،  م��������ن 
دويك حول برامج التبادل األكاديمي 
املشرك بني الطرفني، والدعم  اإليطايل 
والعلمية  االج������ت������م������اع������ي������ة  ل�����ل�����م�����ش�����اري�����ع 
األول  الرياضيات  املختلفة، كمتحف 
من نوعه يف منطقة الشرق  األوسط، 
إىل جانب التعاون املشرك واملميز مع 
نخبة من أع��رق الجامعات اإليطالية 

وأكاديمييها  وخربائها. 
ب�������دوره، ن����وه ج����وردان����و إىل ضرورة 
الجامعات  م���������ع  ال��������ع��������الق��������ات  ت������ط������وي������ر 
الزيارة  ه��������ذه  ت��������أيت  إذ  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، 
 يف إط�������ار ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون م����ع جامعة 
ال����ق����دس، م����وج����ًزا أه�����م امل���ش���اري���ع التي 

رام الله-مراسل "ß"الخاص-وقعت جامعة القدس املفتوحة واملعهد العايل 
"شبكات كليات قطرية" امس، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التعليم الجامعي 
لدرجة البكالوريوس لطلبة أرايض عام 48 يف كافة التخصصات املتاحة لدى الجامعة، 

باستثناء تخصص الخدمة االجتماعية.
ووقع االتفاقية عن الجامعة رئيسها أ.د.يونس عمرو، وعن املعهد العايل مديره 

بشارة جراييس، بحضور عدد من املسؤولني يف كال الجامعتني.
وت����ن����ص االت����ف����اق����ي����ة ع�����ى أن ت����ج����ري أع�����م�����ال ت�����دري�����س ال���ط���ل���ب���ة امل���ل���ت���ح���ق���ني بالجامعة 
وام���ت���ح���ان���ات���ه���م وف������ق ال���ت���ع���ل���ي���م امل����ف����ت����وح وال���ت���ع���ل���ي���م امل�����دم�����ج، وي����ل����ت����زم ال���ط���ل���ب���ة بالخطط 
وامل���ن���اه���ج ال����دراس����ي����ة وف�����ق ال��ت��خ��ص��ص��ات امل���ت���ع���ددة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال���ج���ام���ع���ة م����ن خالل 

فروعها املختلفة.
وال��ط��ل��ب��ة امل��ل��ت��ح��ق��ون ب��ال��ج��ام��ع��ة ل��ل��دراس��ة م��ن أرايض ع���ام 48 ي��خ��ض��ع��ون لألنظمة 

والقوانني واللوائح املعمول بها يف الجامعة، ويلتزمون بها التزاماً تاماً.
واس����ت����ع����رض ع����م����رو، دور ال���ج���ام���ع���ة وم���ك���ان���ت���ه���ا، م����ش����راً إىل اس���ت���ع���داده���ا لتقديم 
ال��خ��دم��ات ألبنائنا يف مناطق ال"48" وب��رس��وم جامعية م��س��اوي��ة للطلبة يف الضفة 
الغربية وقطاع غزة". وأكد حرص الجامعة عى جودة التعليم، مبيناً أن "االمتحانات 

تعقد وجاهياً لضمان الشفافية والنزاهة وتحقيق جودة التعليم املطلوبة".
م���ن ج���ه���ت���ه،أش���ار س��م��ر ال���ن���ج���دي، ن���ائ���ب رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة ل���ل���ش���ؤون األكاديمية، 
إىل أن توقيع ه��ذه االتفاقية ج��اء ثمرة للتعاون امل��ش��رك ب��ني الطرفني، مستعرضاً 
التخصصات التي تقدمها الجامعة يف درجتي البكالوريوس واملاجستر. ولفت إىل 
ال���ت���ق���دم ال��ك��ب��ر ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه ال��ج��ام��ع��ة خ����الل ال���س���ن���وات األخ������رة يف م���ج���ال التعليم 

املدمج.
وت����ح����دث ج�����راي�����يس، ع����ن امل���ك���ان���ة ال����ت����ي ت��ت��م��ت��ع ب���ه���ا ج���ام���ع���ة ال����ق����دس امل���ف���ت���وح���ة بني 
مؤسسات التعليم العايل الفلسطيني، مشراً إىل أن "الهدف من توقيع االتفاقية 
هو تمكني أبنائنا يف مناطق 48 من إكمال تعليمهم الجامعي يف تخصصات حديثة 

وعصرية، وبخاصة يف مجايل علم الحاسوب وإدارة األعمال".
ورحب عميد القبول والتسجيل واالمتحانات، جمال إبراهيم، بانضمام أبنائنا 
داخ���ل م��ن��اط��ق 48 للجامعة امل��ف��ت��وح��ة، م��ب��دي��اً اس��ت��ع��داد ال��ج��ام��ع��ة ل��ت��وف��ر اإلمكانات 

كافة للطلبة من أجل توفر البيئة املناسبة للتعليم الجامعي.

رئيس جامعة القدس يبحث سبل التعاون 
مع مدير الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي 

الحقل  دع�������������م  يف  ال���������وك���������ال���������ة  ق������دم������ت������ه������ا 
 األكاديمي والتعليمي والثقايف عامة. 

وتباحث الطرفان حول سبل تطوير 
التعاون يف مجال التصنيع الغذايئ، 
وت������زوي������د ال����ك����ل����ي����ات ال���ع���ل���م���ي���ة ب����������األدوات 
خدمة  س���ب���ي���ل  يف  ال���ح���دي���ث���ة   واألجهزة 

العملية التعليمية وتيسرها.  

وي������أيت ه�����ذا ال���ل���ق���اء ض���م���ن سعي 
الجامعة لتطوير شراكاتها الهادفة 
االحتياجات  م�������خ�������ت�������ل�������ف  ل���������ت���������وف���������ر 
ال��ض��روري��ة  إلثراء عملية التعليم، 
املستمر  ل����������������ت����������������ط����������������ور  ا وم������������������واك������������������ب������������������ة 
واح����������ت����������ي����������اج����������ات س����������������وق ال��������ع��������م��������ل يف 

مختلف القطاعات. 

»القدس المفتوحة« و»المعهد 
العالي« يوقعان اتفاقية لتقديم 
خدمات جامعية لطلبة الداخل 

ال����رب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م، امس،  ال�����ل�����ه- أح����ي����ت وزارة  رام 
بالشراكة مع مكتب منظمة "اليونسكو" يف فلسطني، 
ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ع��ل��م��ني، إذ ح��م��ل ه����ذا ال���ع���ام شعار: 

"املعلمون يف صميم تعايف التعليم".
ج��اء ذل��ك خ��الل فعالية ُنظمت وج��اه��ي��اً وع��ن ُبعد، 
بمشاركة؛ وزير الربية والتعليم أ.د. مروان عورتاين،  
ومديرة مكتب اليونسكو يف رام الله، ممثلة اليونسكو 
يف ف��ل��س��ط��ني ن��ه��ى ب����وازي����ر، ووك���ي���ل "ال���رب���ي���ة" د. بصري 
صالح، ورئيس برنامج التعليم يف وكالة الغوث معاوية 
إع��م��ر، واألم���ني ال��ع��ام الت��ح��اد املعلمني س��ائ��د ارزيقات، 
ورئيس منظمة العمل الدولية يف فلسطني منر قليبو، 
بحضور ممثلني عن األسرة الربوية والشركاء الوطنيني 

والدوليني.
ويأيت إحياء هذا اليوم، الذي يصادف الخامس من 
ال���ش���ه���ر ال�����ج�����اري، ب���ع���د م�������رور ع�����ام ون����ص����ف ع����ى جائحة 
كوفيد -19 ويف ظل تحديات يواجهها املعلمون والحاجة 

للدعم للتعايف من آثار الجائحة.
وش��دد الوزير عورتاين عى رسالة املعلم ال��ذي ينقل 
األم�������ل وال�����س�����الم وال����ت����ف����اؤل وال����ع����ل����م، م�����ؤك�����داً أن املعلم 
الفلسطيني ومنذ أزمنة طويلة يشكل أنموذجاً ملهماً 
للتعليم واإلبداع املقاوم وما يزال يواجه أصعب الظروف 

والتحديات.
وهنأ كافة املعلمني بهذه املناسبة، مشيداً بدورهم 
وم�����������ا ق���������دم���������وه م���������ن ع�������ط�������اء م���������ن أج�����������ل دي�������م�������وم�������ة املسرة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة؛ م��ت��ط��رق��اً إىل واق�����ع م���درس���ة ال���س���اوي���ة اللنب 
ال������ث������ان������وي������ة ال������ت������ي ت�����ج�����اب�����ه ك�������ل ي����������وم ت������ح������دي������ات ن�����ات�����ج�����ة عن 
االحتالل؛ الذي يعرقل وصول الطلبة واملعلمني إليها 

ويالحقهم ويحول دون توفر تعليم آمن لهم.
لتحديات  ال�����������������وزارة  اس�����ت�����ج�����اب�����ة  إىل  ع��������ورت��������اين  وت�������ط�������رق 
ال���ج���ائ���ح���ة، وت���وف���ره���ا ل���ك���اف���ة م���رت���ك���زات ال��ت��ع��ل��ي��م املدمج 
وال���ح���ف���اظ ع���ى ك��ي��ان ال��ت��ع��ل��ي��م وح��م��اي��ت��ه واستمراريته، 
ب�����ص�����دد االرتقاء  ال��������������وزارة  ال����س����ي����اق إىل أن  الف�����ت�����اً يف ه�������ذا 
بمنظومة تستجيب للتحديات بما ينسجم مع املتطلبات 
اإلل����ك����رون����ي����ة، م���ع���ل���ن���اً ع����ن ت����وج����ه ال����������وزارة إلق��������رار املرحلة 

األوىل م��ن برنامج مهننة التعليم، بدعم حكومي، إذ 
سيشكل قفزة نوعية عى صعيد تحسني واقع املعلمني 

وتحفيزهم.
ب�����دوره�����ا، أش��������ادت ب�����وازي�����ر ب��امل��ع��ل��م��ني يف ك����اف����ة بلدان 
ي�����وم�����ه�����م ه�����������ذا، وم���������ا ح�����ق�����ق�����وه م�������ن إنجازات  ال�����ع�����ال�����م يف 
ع������ى استمرارية  ال�������ك�������ورون�������ا، وح����ف����اظ����ه����م  رغ��������م ج����ائ����ح����ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م رغ����م ال���ظ���روف ال��ص��ع��ب��ة، م���ؤك���دًة ع���ى اهتمام 
اليونسكو وحرصها ال��دائ��م بالشراكة م��ع وزارة الربية 
ع����ى ت���ح���س���ني واق�������ع امل���ع���ل���م ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ودع�������م كافة 
الجهود والتوجهات التي من شأنها االرت��ق��اء بالتعليم 

وتطويره.  
وأش�����اد ارزي����ق����ات ب��ن��ض��االت امل��ع��ل��م��ني وإص����راره����م عى 
تأدية رسالة التعليم والتعلم وتحدي الظروف الصعبة 
ال���ن���ات���ج���ة ع����ن االح����ت����الل وال���ج���ائ���ح���ة، م����ؤك����داً أن االتحاد 
العام للمعلمني سيبقى داعماً ومسانداً لكافة املعلمني 
وسيدافع عن حقوق معلمينا ومناصرتهم والوقوف إىل 

جانب وزارة الربية يف كل جهد داعم لهم.
من جهته، تحدث قليبو عن رسالة املعلمني وتفانيهم 
ودورهم يف مسرة البناء واإلنسانية، مؤكداً أن منظمة 
ال��ع��م��ل ال���دول���ي���ة ت��ق��ف دائ���م���اً إىل ج��ان��ب امل��ع��ل��م��ني الذين 

يشكلون خط الدفاع واملواجهة ومحاربة الجهل.
وت���خ���ل���ل االح���ت���ف���ال���ي���ة ج���ل���س���ة ح������واري������ة أداره�����������ا الوكيل 
امل��س��اع��د ل��ش��ؤون ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر د. م��ح��م��د عواد؛ 
ح��ي��ث ت��ح��دث فيها ال��وك��ي��ل ص��ال��ح ع��ن اس��ت��ج��اب��ة الوزارة 
ل��ت��ح��دي��ات ال��ج��ائ��ح��ة وم����ا ق���ام���ت ب���ه م���ن ج���ه���ود للحفاظ 
عى مسرة التعليم وديمومتها رغم التحديات املاثلة، 
وت���ج���رب���ة وك����ال����ة ال����غ����وث خ�����الل ال���ج���ائ���ح���ة ق���دم���ه���ا إعمر، 
وش������ه������ادات م����ن امل���ع���ل���م���ني ق���دم���ت���ه���ا ن����ي����اب����ًة ع���ن���ه���م املعلمة 
نسرين قطينة، كما تألقت فرقة كورال مدرسة شهداء 
حلحول الثانوية من مديرية شمال الخليل بفقرة غناء 
ش��ع��ب��ي��ة، وع������رض ف��ي��ل��م ق���ص���ر ع����ن امل��ع��ل��م��ني والتعايف، 
وآخ������ر ح�����ول امل����ع����ان����اة ال���ي���وم���ي���ة مل����درس����ة ال����س����اوي����ة – اللنب 
بفعل االحتالل؛ فيما توىل عرافة الحفل مسؤول اإلعالم 

والتوعية يف هيئة تطوير مهنة التعليم رائد حامد.

تحت شعار: »المعلمون في صميم تعافي التعليم«

التربية واليونسكو تحييان اليوم العالمي للمعلمين

طالب يتيم من مخيم جنين 
بحاجة لمساعدة ليكمل جامعته

جنني-عيل سمودي-تناشد االرملة "أم احمد"من مخيم جنني، اهل الخر 
التربع ملساعدة بكرها الطالب "أحمد"، عى التسجيل للفصل االول من عامه 

األخر ، لعدم قدرتها عى توفر قسطه .
وأح��م��د ه��و ال��ب��ك��ر يف ع��ائ��ل��ت��ه امل��ك��ون��ة م��ن 5 أف����راد وجميعهم ط���الب مدارس، 
وتقول والدته "تويف والده بسبب املرض، واصبحنا نعيش من راتبه التقاعدي 
وقدره 1400 شيكل ، وهو ال يوفر لنا ادىن متطلبات معيشة ايتامي." وتضيف " 
تحمل احمد املسؤولية ، وقسم حياته بني العمل ملساعديت و دراسته الجامعية، 
زمالءه تخرجوا وما زال يدرس، النه اضطر لتأجيل دراسته عدة مرات بسبب 
ظروفنا املادية الصعبة." وتكمل"تراكمت ديون الجامعة عى أحمد الذي لم يبق 
له سوى عام يف تخصص هندسة اتصاالت ، وال يمكنه التسجيل دون تسديد 
كامل القسط الحايل ومقداره 1500 دوالر"، مناشدة أهل الخر الوقوف اىل جانبه 

ليكمل جامعته ويتخرج لرعى أخوانه االيتام. 
لالستفسار واملساعدة يرجى االتصال عى جوال "0599305241" .


