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تربوية

بالتعاون مع مجلس أولياء األمور ..

مدرسة الشابات المسلمات 
تنظم "يوم التسوق المقدسي الثاني" 

 جمعية مدققي الحسابات    
وجامعة النجاح 

تبحثان سبل التعاون
رام ال���ل���ه/ ن��اب��ل��س- "ے"- ك��ام��ل ج��ب��ي��ل- ال��ت��ق��ى وف���د م���ن ج��م��ع��ي��ة مدققي 
ال��ح��س��اب��ات ال��ق��ان��ون��ي��ن الفلسطينية ض���م ك���ا م���ن ج��م��ال م��ل��ح��م رئ��ي��س مجلس 
اإلدارة، وعضو الهيئة العامة للجمعية بشار فتوح، مع ادارة جامعة النجاح 
الوطنية ممثلة بالدكتور عبد الناصر زيد، بحضور كل من  الدكتور سائد الكوين، 
عميد كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية والدكتور عبد الناصر النور، والدكتور 

سامح عطعوط، والدكتور غسان دعاس، وخالد الحسيني.
 وتم خال اللقاء بحث سبل التعاون بن الطرفن يف مجال التدريب والتأهيل 
املهني يف مجال املحاسبة والتدقيق واملواضيع ذات العاقة، واتفقا عىل صياغة 
مسودة مذكرة تفاهم بينهما، كما وتم التوقيع عىل مذكرة تفاهم بن الجامعة 
واملجمع العربي ال��دويل للمحاسبن القانونين بحضور رئيس جمعية مدققي 

الحسابات بصفته ممثاً عن املجمع يف فلسطن.

 "التربية" تختتم فعاليات ملتقى اإلشراف التربوي الخامس 

جامعة بوليتكنك فلسطين تستقبل مستشار رئيس 
الوزراء لشؤون الصناديق العربية واإلسالمية

جامعة بيت لحم تنظم "المؤتمر الفلسطيني 
األول في التنوع الحيوي والبشري"

محافظ طولكرم يستقبل برلمان 
مدرسة بنات العدوية الطالبي 

ط��ول��ك��رم- "ے"- استقبل محافظ ط��ول��ك��رم ع��ص��ام اب��و ب��ك��ر، أم���س، وفداً 
من الربملان الطابي من مدرسة بنات العدوية الثانوية، وذلك بمشاركة سائد 
قبها مدير عام الرتبية والتعليم وطاقم املديرية، وأمن سر فتح بطولكرم إياد 
ج��راد، ومديرة املدرسة عايدة نايفة، واملرشدة الرتبوية ضياء مهداوي، وعدد 

من طالبات النادي الثقايف من املدرسة.
وأثنى املحافظ أبو بكر عىل جهود الرتبية والتعليم بطولكرم، مؤكدا عىل أهمية 

الربملان الطابي يف تنمية القدرات وبناء الشخصية وإعداد قادة املستقبل.
 وأشار قبها إىل أن الربملان الطابي جسم تم انتخابه من الطاب والطالبات 

يف املدارس لتعزيز مفهوم الديمقراطية واالعتماد عىل الذات باتخاذ القرار.
وأوض��ح��ت نايفة أن ال��ربمل��ان الطابي يف امل��درس��ة يتكون من سبع طالبات تم 
انتخابهن،  ليساهمن  باالضافة إىل ال��ن��ادي الثقايف بنشر الوعي بن الطالبات 

ويتواصلن بشكل مباشر مع اإلدارة  لتلبية بعض احتياجاتهن.
وقدمت الطالبات  شرحا عن عمل الربملان الطابي وأهدافه والتي من ضمنها 
تلبية حقوق الطالبات  وتعميق مفهوم الواجبات لديهن والتواصل مع اإلدارة 

وغريها من األمور.

فاعل خير يسدد أقساطا 
جامعية بقيمة "١٠" آالف شيكل 
ج��ن��ن-م��ج��د ل��ل��ص��ح��اف��ة-ض��م��ن��ت ح��م��ل��ة "االم��������ل"، امل���ق���اع���د ال���دراس���ي���ة للفصل 
ال��ج��دي��د يف ال��ج��ام��ع��ات الفلسطينية ل��ث��اث ط��ال��ب��ات ب��ع��دم��ا ت���ربع ف��اع��ل خ��ري من 

الداخل بأقساطهن البالغة عشرة آالف شيكل .
وأف��اد رئيس الحملة الصحفي عيل سمودي، بأنه يف ظل األوض��اع الصعبة 
ال��ت��ي تعيشها ال��ع��وائ��ل الفلسطينية وال���ت���ي ت��ح��ول دون ت��أم��ن ن��ف��ق��ات وأقساط 
تعليم طابها، تابعت صحيفة "القدس" تسليط الضوء عىل معاناة الطلبة، 
وفور نشرها يف الصحيفة، سارع فاعل خري من الداخل للتربع باقساط الطالبات 
"سوار" و"أشرقت" و"سجود"، اللوايت عربن عن شكرهن وتقديرهن للمحسن 
الكريم ملساعدتهن وأنقاذ مستقبلهن، كما شكرن الصحيفة ملتابعتها ودعمها 

لهن .

الجامعة العربية األمريكية
 تشارك في زيارة تدريبية أللمانيا 

مكتب التعليم المسيحي 
ينظم رياضة روحية للمعلمين 

بالمدارس الكاثوليكية
بيت جاال - أبو أنطون سنيورة -  دعا مكتب التعليم املسيحي التابع لبطريركية 
القدس لاتن، املعلمن واملعلمات املسيحين يف املدارس الكاثوليكية إىل رياضة 
روحية بمناسبة بداية زمن املجيء، وذلك أمس يف املعهد االكلريييك البطريريك 

يف بيت جاال حيث شارك حوايل ٢٠٠ معلم ومعلمة من مختلف املناطق.
وق��د ش��ارك��ت امل����دارس التالية م��ن منطقة رام ال��ل��ه: الكلية األه��ل��ي��ة رام الله، 
الاتن بريزيت، الاتن جفنا، الاتن عابود، الاتن الطيبة، الاتن عن عريك، 
راهبات مار يوسف نابلس، راهبات مار يوسف رام الله. ومن منطقة بيت لحم 
شاركت املدارس التالية: الاتن بيت ساحور، الاتن بيت جاال، مدرسة افتح 
بولص السادس، مدرسة لورا فيكونيا-راهبات السالزيان كريمزان٬ راهبات مار 
يوسف بيت لحم، روضة الفرنسيسكان، مدرسة الفرير بيت لحم، ومن منطقة 
ال��ق��دس واري��ح��ا: م��درس��ة تراسنطا اري��ح��ا، م��درس��ة الشميدت ال��ق��دس، مدرسة 
م���ار ي��وس��ف ال���ق���دس، وم���درس���ة ال��ف��ري��ر ال���ق���دس٬ وم���درس���ة ال���وردي���ة ب��ي��ت حنينا. 
وك���ان م��وض��وع ال��ري��اض��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف، ب��م��ا أن ه���ذه ال��س��ن��ة ك��رس��ت السمه، 
وه��و مناسب ل��اس��ت��ع��داد لعيد امل��ي��اد يف زم��ن امل��ج��يء.وب��دأ األب ب��رن��ارد بوجي، 
رئيس املعهد االكلريييك، بكلمة ترحبية باسم املكتب واملعهد االكلريييك لجميع 
املعلمن وامل��ع��ل��م��ات وم����دراء امل����دارس. وب��ع��ده��ا، ب���دأت ن��ادي��ن بيطار أب��و سحلية 
وم��ري��ان��ا ق��ن��زوع��ة ب��ك��س��ر ال��ج��ل��ي��د، ف��وض��ع��ت��ا ب��ع��ض ف��ض��ائ��ل ال��ق��دي��س ي��وس��ف عىل 
لوحات، وطلبتا من املشاركن يف كل مجموعة أن يختاروا الفضيلة التي تمثلهم 
ويتحدثوا عنها مع األشخاص املوجودين يف نفس املجموعة. أما هذه الفضائل 
فكانت: الصمت، الصرب، الحنان، الحكمة، نقاوة القلب، العمل، الصدق، 

األمانة، العطاء، اإلخاص، التضحية، التواضع، الربّ وغريها.

رئيس "القدس المفتوحة" 
     

ً
 فرنسيا

ً
يستقبل وفدا

م������ن جورج  ل�����ح�����م- "ے"-  ب����ي����ت 
زي������ن������ة- ع����ق����د م���ع���ه���د ف���ل���س���ط���ن للتنوع 
الحيوي واالستدامة/ جامعة بيت لحم 
"امل���ؤت���م���ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي األول يف التنوع 
الحيوي وال��ب��ش��ري"، ام��س، يف فندق 
أرارات يف بيت ساحور. وتمحور املؤتمر 
ح����ول ت��ع��زي��ز ال���ت���ن���وع ال���ح���ي���وي والتنوع 
ال����ب����ش����ري يف ف���ل���س���ط���ن، وج���������اء ضمن 
فعاليات م��ش��روع "ال��وح��دة ال��ت��ن��وع يف 
الطبيعة واملجتمع"، املمول من مبادرة 
ب������ن������اء ال�������س�������ام يف االت��������ح��������اد األوروب���������������ي، 
ونفذ بالشراكة مع املركز الفلسطيني 
وجمعّية  ال��������ش��������ع��������وب  ب����������ن  ل�������ل�������ت�������ق�������ارب 
العربّية  ال���ق���ط���رّي���ة  ال��ج��ل��ي��ل-ال��ج��م��ع��ّي��ة 

للبحوث والخدمات الّصحّية.
وش��ارك يف املؤتمر كل من الدكتور 
م���ه���ي���ب أب�����و ل����وح����ة أم�����ن س����ر التعاليم 
ال�����ع�����ايل م���م���ث���ا ل�����وزي�����ر ال���ت���ع���ل���ي���م العايل 
وال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي، وال�����دك�����ت�����ور عيىس 
م����وىس، م��دي��ر ع����ام امل���ص���ادر الطبيعية 
يف سلطة جودة البيئة، م. ثائر الرابي 
م�����دي�����ر دائ�����������رة ال���ب���ي���ئ���ة ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ممثا 
ع���ن وزارة ال����زراع����ة، وال���دك���ت���ور محمد 
غياظة م��دي��ر تصوير امل��ت��اح��ف يف وزارة 
ال������س������ي������اح������ة واالث�������������������ار م�����م�����ث�����ا ع���������ن وزارة 
ال��س��ي��اح��ة واالث��������ار، ب���اإلض���اف���ة اىل عدد 
من الباحثن يف مجال التنوع الحيوي 

والبيئة والطلبة واملهتمن.
وأكد رامي أبو سعد مدير مشروع 
الوحدة والتنوع يف الطبيعة واملجتمع 

ع�����ىل أه���م���ي���ة ال����ت����ع����اون ب�����ن املؤسسات 
األه������ل������ي������ة وال������ح������ك������وم������ي������ة، ف����ي����م����ا أوضح 
الربوفيسور مازن قمصية مدير معهد 
فلسطن للتنوع الحيوي واالستدامة 
يف جامعة بيت لحم، أن هذا املشروع 
ينسجم م��ع رؤي���ة، وم��ه��م��ة، وأهداف 
الحيوي  ل������ل������ت������ن������وع  ف�����ل�����س�����ط�����ن  م������ع������ه������د 
واالس�����ت�����دام�����ة، وان امل���ؤت���م���ر ي���س���اع���د يف 
أن ي��ك��ون ه��ن��اك ان��س��ج��ام وت��ن��اس��ق بن 
مؤسساتية  واس������رتات������ي������ج������ي������ات  خ�����ط�����ط 
ل��������ح��������م، وخطط  ب�������ي�������ت  م�������ث�������ل ج�������ام�������ع�������ة 

واسرتاتيجيات وطنية.
الدكتورة  أش�������������ارت  ج����ه����ت����ه����ا،  وم���������ن 
أي����ري����ن ه�������زو، ن���ائ���ب���ة ال����رئ����ي����س للشؤون 
االكاديمية يف جامعة بيت لحم، إىل 
أن ال��ع��ال��م ي���واج���ه ت��ح��دي��ات ك��ب��رية مع 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة وانقراض  ل�����ل�����روة  ف����ق����دان����ه 
األنواع وتدمري البيئة، ما يتطلب عما 

دؤوبا ومشرتكا ملواجهة ذلك.
وأش�������������������ادت س��������������ارة دوم��������ي��������ن��������وين التي 
املؤتمر،  االت������ح������اد األوروب�������������ي يف  م���ث���ل���ت 
أش��ادت بشراكة االتحاد األوروب���ي مع 
املؤسسات الثاث الشريكة باملشروع، 
وأك��دت عىل اهتمام االتحاد األوروبي 
ب���ال���ت���ن���وع ال����ح����ي����وي ال�������ذي ي���ح���ت���ل مكانة 
خ��اص��ة يف اس��رتات��ي��ج��ي��ة االت���ح���اد للعام 
بالصفقة  ي�������س�������م�������ى  م�������������ا  ض���������م���������ن   ٢٠3٠

األوروبية الخضراء.
وبدورهم عرب ممثلو كل من وزارة 
العلمي  وال�������ب�������ح�������ث  ال���������ع���������ايل  ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م 

ووزارة الزراعة ووزارة السياحة واآلثار، 
ال�����ب�����ي�����ئ�����ة، يف كلمات  ج�������������ودة  وس�����ل�����ط�����ة 
باملؤتمر  اه������ت������م������ام������ه������م  ع����������ن  م�����ق�����ت�����ض�����ب�����ة 

ومتابعة مخرجاته.
واشتمل املؤتمر عىل ثاث جلسات، 
األوىل عىل  ال�����ج�����ل�����س�����ة  ت���������رك���������زت  ح������ي������ث 
امل��وض��وع��ات املتعلقة ب��ال��ت��ن��وع الحيوي 
وت��ح��دث فيها ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور عيىس 
البيئة،  ج����������������ودة  س������ل������ط������ة  م����������ن  م�������������وىس 
وال�����ربوف�����ي�����س�����ور زه�������ري ع������م������رو، الباحث 
العلوم  ج���������ام���������ع���������ة  يف  واألك��������������ادي��������������م��������������ي 
والياس  األردن،  يف  وال�����ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا 
التنوع  م��������ج��������ال  يف  ال�������ب�������اح�������ث  ح�����ن�����ض�����ل 
ف���ل���س���ط���ن للتنوع  ال����ح����ي����وي يف م���ع���ه���د 
ال��ح��ي��وي واالس���ت���دام���ة يف ج��ام��ع��ة بيت 
لحم.وتركزت الجلسة الثانية عىل التنوع 
ال�����ب�����ش�����ري وال����ت����ع����ل����ي����م، ح����ي����ث ت�����ح�����دث فيها 
كل من زهري طميزي عضو اللجنة املركزة 
مل�����رك�����ز ال����ت����ن����وع ال����ب����ش����ري وج�����������ورج رشماوي 
م���دي���ر م���س���ار ف��ل��س��ط��ن ال�������رتايث وال���خ���ب���ري يف 
مجال التنوع البشري يف مركز التقارب بن 
ال��ش��ع��وب، وال��دك��ت��ور س���اري ع��اص��ل��ة مدير 
مركز التثقيف العلمي يف جمعية الجليل 
يف شفا عمرو. بينما تم يف الجلسة الثالثة 
ل��ت��س��ع��ة باحثن  ب��ح��ث��ي��ة  اس���ت���ع���راض أوراق 
ع��م��ل��وا ع��ىل ه���ذه األب���ح���اث م��ن خ���ال املنح 
ال��ب��ح��ث��ي��ة امل��م��ول��ة م���ن خ���ال امل���ش���روع، وقد 
أج��������اب امل����ت����ح����دث����ون ع�����ىل أس���ئ���ل���ة الحضور 
م����ن����ص����ة زووم( من  )ع��������رب  وامل������ش������ارك������ن 

فلسطن والخارج.

ع������يل س������م������ودي - شاركت   - ج����ن����ن 
ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة يف زيارة 
برفقة  وذل���������������ك  أمل��������ان��������ي��������ا،  إىل  ت������دري������ب������ي������ة 
الفلسطينية  وال�����������������وزارات  ال����ج����ام����ع����ات 
 ،TVETCQ م���������ش���������روع  يف  ال������ش������ري������ك������ة 
الرتبوية  "ال�����ك�����ف�����اي�����ات  م������ش������روع  ض����م����ن 
للتعليم والتدريب املهني والتقني عىل 
مستوى الجامعات )TVETCQ(" أحد 
مشاريع برنامج "ايراسموس" املمول 

من اإلتحاد األوروبي. 
األمريكية  العربية  الجامعة  ومثل 
كا من نائب رئيس الجامعة للشؤون 
األك���ادي���م���ي���ة ال���دك���ت���ور م���ؤي���د أب����و صاع، 
ومنسق برنامج TVETCQ يف الجامعة 
الدكتور أمجد رطروط، وعضو الهيئة 
التدريسية يف كلية التمريض الدكتورة 

رسمية عنبتاوي. 
والزيارة التدريبية جاءت بمشاركة 
ال�����ج�����ام�����ع�����ات وال���������������������وزارات ال�����ش�����ري�����ك�����ة يف 
الجامعة  وه������ي:   TVETCQ م����ش����روع 
العربية األمريكية، وجامعة القدس، 
والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يف 
غ��زة، وجامعة بوليتكنيك فلسطن، 

التعليم  ووزارة  ال�����ن�����ج�����اح،  وج�����ام�����ع�����ة 
العايل والبحث العلمي، ووزارة الرتبية 

والتعليم، ووزارة العمل. 
عنوان  ت������ح������م������ل  ال�������������ورش�������������ة  وك�����������ان�����������ت 
املهني  ال������ت������ع������ل������ي������م  ت�������ط�������وي�������ر  "م���������ش���������اري���������ع 
وامل���ن���اه���ج ال���خ���اص���ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م التقني 
ال��ج��ام��ع��ي"، ح��ي��ث نظمت ال��ورش��ة يف 
جامعة ال��دراس��ات اإلداري���ة التطبيقية 
األمل���������ان���������ي���������ة. وع�����������ىل هامش  م�����ن�����ه�����اي�����م  يف 
ال������زي������ارة، ع���ق���د ن����ائ����ب رئ����ي����س الجامعة 
ال��ع��رب��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة ال��دك��ت��ور م��ؤي��د أبو 
 TVETCQ م��������ش��������روع  وم������ن������س������ق  ص�����������اع 
يف ال���ج���ام���ع���ة ال����دك����ت����ور أم����ج����د رطروط 
اجتماعا مع رئيس جامعة الدراسات 
اإلداري���ة التطبيقية يف منهايم األملانية 
 "Perizat Daglioglu" الربوفيسور 
ون����ائ����ب����ت����ه����ا ل����ل����ع����اق����ات ال������دول������ي������ة، حيث 
بحث الطرفان سبل التعاون املشرتك 
ب�������ن ال�����ج�����ام�����ع�����ت�����ن، وت���������م االت��������ف��������اق عىل 
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ت��ف��اه��م ب���ن الطرفن، 
برنامج  م�������������ش�������������روع  إن�������������ش�������������اء  ت�������ت�������ض�������م�������ن 
ماجستري مشرتك، والتبادل الطابي، 
باإلضافة إىل املشاركة يف مشروع املدن 

ال�����ذك�����ي�����ة. وع��������ىل ه�����ام�����ش ج�����ول�����ة الوفد 
الفلسطيني يف أملانيا، ت��م زي���ارة بلدية 
م��ان��ه��اي��م، وت����م اخ��ت��ي��ار ال���دك���ت���ور أمجد 
رطروط لتمثيل الوفد الفلسطيني أمام 
رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ة، وأل��ق��ى كلمته، حيث 
أك�����د خ���ال���ه���ا ع����ىل أه���م���ي���ة ال���ع���اق���ة بن 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة والجامعات  امل���ؤس���س���ات 
األمل���ان���ي���ة، وت���ح���دث ع���ن وض���ع التعليم 
الجامعات  يف  واألك��������ادي��������م��������ي  ال����ت����ق����ن����ي 
الفلسطينية، وأكد عىل أهمية توطيد 
العاقات بن الجامعات الفلسطينية 

واألملانية ومراكز إعداد الريادين.
وخال الزيارة التدريبية إىل أملانيا، 
للشؤون  ال����ج����ام����ع����ة  رئ�����ي�����س  ن�����ائ�����ب  زار 
األك���ادي���م���ي���ة ال���دك���ت���ور أب�����و ص�����اع معهد 
أب���ح���اث ي��ول��ي��ش األمل�����اين، واط���م���ن عىل 
طلبة ب��رن��ام��ج ال��دك��ت��وراه املبتعثن من 
ال���ج���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة األم���ري���ك���ي���ة، وعقد 
لقاء يف ذات الوقت مع الدكتور غالب 
الناطور، وتم االتفاق بن الطرفن عىل 
إجراء رسائل عدد من طلبة الدكتوراه 
يف الفيزياء بتمويل من جسر التعاون 

األملاين الفلسطيني.

ال���خ���ل���ي���ل- "ے"- اس��ت��ق��ب��ل نائب 
الجامعين  راب���������ط���������ة  م�����ج�����ل�����س  رئ��������ي��������س 
ال�����دك�����ت�����ور س����ف����ي����ان س����ل����ط����ان، مستشار 
الصناديق  ل��������ش��������ؤون  ال���������������������وزراء  رئ�������ي�������س 
ال����ع����رب����ي����ة واإلس������ام������ي������ة ال�����دك�����ت�����ور ناصر 
القطامي، واستشاري البنك اإلسامي 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة والقدس 
الشريف املهندسة إخاص الرطروط، 
امل���������راف���������ق، وم�����ه�����ن�����ديس املكتب  وال��������وف��������د 
االس����ت����ش����اري يف ال���ب���ن���ك، وم����دي����ر لجنة 
اعمار الخليل عماد حمدان، بحضور 
رئيس الجامعة الدكتور امجد برهم، 
ون�����������������واب رئ�������ي�������س ال�������ج�������ام�������ع�������ة، وامل�����������������دراء 

اإلدارين.
واستعرض سلطان مسرية الجامعة 
وتطورها عىل ُمختلف املُستويات العلمية 
من برامج وُمختربات وأبنية. وشكر دعم 
وإسهام الصناديق العربية واإلسامية 

ولجامعة  ع�����������ام  ب�����ش�����ك�����ل  ل�����ل�����م�����ؤس�����س�����ات 
ب�����ش�����ك�����ل خاص.  ف�����ل�����س�����ط�����ن  ب�����ول�����ي�����ت�����ك�����ن�����ك 
الجامعة،  ب�����إن�����ج�����ازات  ق����ط����ام����ي  وأش����������اد 
املُمّيزة،  األك�����ادي�����م�����ي�����ة  ب����رام����ج����ه����ا  وث������ّم������ن 
م��ش��ريا إىل أّن دع��م الجامعة ج��اء بناء 
عىل اسرتاتيجية وطنية لخدمة املُجتمع 
الفلسطيني، وذلك ضمن سلسلة من 
املشاريع التي تقدمها الصناديق العربية 
واإلس�����������ام�����������ي�����������ة  يف ُم������خ������ت������ل������ف امل����������ج����������االت.

ون���اق���ش ال��ح��ض��ور اح��ت��ي��اج��ات الجامعة 
ُمختلف  ع�������ىل  ال�����ت�����ط�����وي�����ري�����ة  ل�����ل�����م�����ش�����اري�����ع 
املًستويات.وأشار برهم إىل اّن الجامعة 
شرعت يف بناء مشروع مبنى األنشطة 
والخدمات الطابية،وزار الوفد مشروع 
م��ب��ن��ى األن���ش���ط���ة وال���خ���دم���ات الطابية، 
طوابق  وت��������ش��������ط��������ي��������ب  ب�����������ن�����������اء  ت��������������م  ح���������ي���������ث 
والخدمات  األن������ش������ط������ة  مل�����ب�����ن�����ى  اض������اف������ي������ة 
الطابية يف جامعة بوليتكنك فلسطن 

ب���ت���م���وي���ل م�����ن امل�����ص�����رف ال����ع����رب����ي للتنمية 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة يف اف����ري����ق����ي����ا )ب���������ادي���������ا(، من 
خ������������ال ال������ب������ن������ك اإلس����������ام����������ي ل����ل����ت����ن����م����ي����ة يف 
امل���ج���ل���س االقتصادي  ج�������دة، وب�����إش�����راف 
"بكدار"  واإلع���م���ار  للتنمية  الفلسطيني 
والصندوق العربي لإلنماء االجتماعي 
وبالشراكة  ال���ك���وي���ت،  واالق����ت����ص����ادي يف 
مع جامعة بوليتكنك فلسطن، اضافة 
اىل زيارة املشروع الذي تم تمويله وبناء 
وتشطيب اربعة طوابق بمساحة 4 االف 
م������ن الجامعة،  ب����ُم����س����اه����م����ة  م�����رب�����ع  م������رت 
حيث يحتوي الطابق األريض عىل مسبح 
ن��ص��ف أومل���ب���ي وس���اون���ا وب���خ���ار، والطابق 
الجامعة  ك���اف���ت���ريي���ا  ع����ىل  ي���ح���ت���وى  األول 
ل��ل��ط��ل��ب��ة والعاملن،  امل����رك����زي  وامل���ط���ع���م 
ب��اإلض��اف��ة إىل ال��ط��اب��ق��ن ال���ث���اين والثالث 
ب����ن����اء ع���ظ���م مل�������درج امل�����رح�����وم ع���ب���د العزيز 

رضوان ابو سنينة.

رام ال����ل����ه- اس���ت���ق���ب���ل رئ���ي���س جامعة 
ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة أ. د. ي��ون��س عمرو، 
 PA.I.S( م����ن����ظ����م����ة م�������ن  ام�����������س، وف�������������داً 
France( الفرنسية الداعمة للشعب 
الفلسطيني، وذلك يف مكتبه بمدينة 

رام الله.  
ورحب أ. د. يونس عمرو، بالحضور 
وشكرهم عىل جهودهم والدعم الذي 
املفتوحة  ال�������ق�������دس  ل����ج����ام����ع����ة  ق�������دم�������وه 
بهم،  ُي�����������ع�����������ت�����������ز  م���������ه���������م���������ن  ك��������������أص��������������دق��������������اء 
الفلسطينية  ب���ال���ع���اق���ة  "ن���ع���ت���ز  وق�������ال: 
ال���ف���رن���س���ي���ة، وال�����دع�����م ال����س����ي����ايس الذي 
وقيادته  ال������ف������رن������ي  ال�����ش�����ع�����ب  ي�����ق�����دم�����ه 
للشعب الفلسطيني، واملواقف املهمة 
الفلسطيني،  ال���ش���ع���ب  ح����ق����وق  ت����ج����اه 
ع����ل����ي����ه����ا يف س����ب����ي����ل الحرية  ي����ب����ن����ى  ال������ت������ي 

واالستقال".  
شعبنا  "أن  ع���������م���������رو،  د.  أ.  وأك���������������د 
ت����������ع����������رض الع�����������������ت�����������������داءات ع�������ن�������ص�������ري�������ة من 
الشعب  وأن  اإلس������رائ������ي������يل،  االح�������ت�������ال 
ال��ف��رن��ي مطالب ب��ال��وق��وف إىل جانب 
شعبنا والتدخل لوضع حد العتداءات 

االحتال ومستوطنيه املتصاعدة ضد 
مسؤوليته  إط��������������ار  يف  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ن 

لحماية السلم واألمن الدويل".  
م�����ن ج����ان����ب����ه، ش����ك����ر م����س����اع����د رئيس 
الجامعة لشؤون الطلبة أ. د. محمد 
ش�����اه�����ن، ال�����وف�����د ع�����ىل دع������م مختربات 
املكفوفن يف جامعة القدس املفتوحة، 
معرباً عن أمله يف تسريع انتشار هذه 

املختربات يف مختلف الفروع.  
وأضاف أ. د. شاهن، أن "الجامعة 
م����خ����ت����ربات يف فروعها  ل����ت����وف����ري  ت���ط���م���ح 
ك��اف��ة، م��ا يسهم يف ت��ط��وي��ر الخدمات 
ال��ت��ي تقدمها للطلبة ذوي اإلع��اق��ة يف 
ال��ج��ام��ع��ة وامل��ج��ت��م��ع امل���ح���يل، وتسهيل 
إك��م��ال الطلبة ذوي اإلع��اق��ة للدراسة 

الجامعية وإدماجهم يف املجتمع".  
م���ن ج��ان��ب��ه، ش��ك��ر دوم��ن��ي��ك لويس 
ال���������ع���������ام ملنظمة  امل���������دي���������ر  ب���������رين���������ت،  ل������������وك 
 PA.I.S France( Palestine (
عىل   ،international support
أهمية  م����������ؤك����������داً  االس�������ت�������ق�������ب�������ال،  ح������س������ن 
التعاون مع جامعة القدس املفتوحة 

م����خ����ت����ل����ف محافظات  ت����ع����م����ل يف  ال������ت������ي 
ال���ت���ع���ل���ي���م للفئات  ف���ل���س���ط���ن، وت������ق������دم 

الفقرية واملحتاجة.  
وق��ال: "نحن سعيدون بأن الدعم 
امل��ق��دم للجامعة يحقق ف��ائ��دة للطلبة 
وللمجتمع املحيل الفلسطيني، وهدفنا 
اآلن هو زيادة الدعم واالستمرار فيه. 
وس����ع����ي����دون أن ال����دع����م ت����واص����ل خال 
فرتة جائحة كورونا بتقديم مختربات 

للجامعة يف فرعي دورا ويطا".  
 PA.I.S( م������������ن  ال���������ل���������ق���������اء  وح����������ض����������ر 
France(: أ. نتايل شربن املساعدة 
اإلداري����������ة ب���امل���ن���ظ���م���ة، وأ. رب���ي���ع شكور 
م����دي����ر م���ك���ت���ب امل���ن���ظ���م���ة يف فلسطن. 
مساعد  ال���������ج���������ام���������ع���������ة:  م������������ن  وح����������ض����������ر 
رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة ل���ش���ؤون العاقات 
ال������ع������ام������ة وال�������دول�������ي�������ة واإلع����������������ام د. م. 
ون����������ائ����������ب مساعد  ال�������������ه�������������وديل،  ع��������م��������اد 
رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة ل���ش���ؤون ال��ط��ل��ب��ة د. 
إي��اد اشتية، ورئيس قسم األنشطة 
ال���ط���اب���ي���ة يف ش������ؤون ال���ط���ل���ب���ة أ. بهاء 

إبراهيم.  

القدس- من أحمد جاجل- أقامت 
مدرسة الشابات املسلمات الثانوية، 
وبالتعاون م��ع مجلس أول��ي��اء األمور 
"ي���وم ال��ت��س��وق امل��ق��ديس ال���ث���اين". ففي 
أزّقتها العتيقة وساحاتها التي يفوح 
م�����ن�����ه�����ا ع������ب������ق ال��������ت��������اري��������خ، اح�����ت�����ض�����ن�����ت ما 
زاوي������������ة فلسطينية  ث�����اث�����ن  ع������ىل  ي�����زي�����د 
ألص�������ح�������اب امل������ش������اري������ع ال������ص������غ������رية منها 
وامل���ت���وس���ط���ة، ام����ت����أت ب���أع���م���ال يدوية 
ف��ي��ه��ا م���ن األص����ال����ة وال�������رتاث وال���ف���ن ما 
يجعل الزائر يحلق بن مدن فلسطن 

جميعها.
وق�����دم�����ت ك�����ل زاوي���������ة م�����ا ل���دي���ه���ا من 
إب�����داع�����ات وأب���������رزت ج������ودة منتجاتها، 

التي صنعت بكل حب بأيٍد مقدسية 
م���راب���ط���ة م����ن م��خ��ت��ل��ف ح���ق���ول اإلنتاج 

الوطني الفلسطيني.
وب����دأ االف��ت��ت��اح ال����ذي ت��ول��ت عرافته 
املعلمة سماح ص��وان بقرأة آي��ات من 
الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة مديرة 
ال������وح������ي������دي وكلمات  إك�������������رام  امل��������درس��������ة 
م���م���ث���ل���ن ع������ن م���ج���ل���س أول�������ي�������اء األمور 
ألقتها نديرة القيمري، واتحاد املعلمن 
ألقاها األستاذ أحمد الصفدي. حيث 
اك��دوا يف كلماتهم عىل تشجيع هذه 
مقدمن  وال������ف������ع������ال������ي������ات  ال������ن������ش������اط������ات 
ل�����ك�����ل أصحاب  ش�����ك�����ره�����م وت�����ق�����دي�����ره�����م 
امل����ش����اري����ع ال����ت����ي ش����ارك����ت يف زواي��������ا هذا 

ال��ي��وم، م��ع��رّبي��ن ع��ن دع��م��ه��م الكامل 
ل����ه����م ل����ل����م����ي قدماً  ل�����ه�����م، وت�����ح�����ف�����ي�����زاً 
ق����دم����وا الشهادات  ك���م���ا  أع���م���ال���ه���م  يف 

التقديرية للمشاركن يف البازار. 
ثم توجه الجميع الفتتاح البازار، 
وب����������دؤوا ج���ول���ت���ه���م ب���ال���ت���ن���ق���ل ب����ن زوايا 
امل�������������ش�������������اري�������������ع، ف���������م���������ا ب�������������ن رائ�������������ح�������������ة خبز 
واملربى،  ال�����ع�����س�����ل  وط�������ع�������م  ال���������ص���������اج، 
وبروائح الصابون والزيتون، وجودة 
األش�����غ�����ال ال����ي����دوي����ة وج����م����ال املطرزات 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وق���د ح��ض��ر ه���ذا اليوم 
امل����م����ي����ز ع�������دد ك����ب����ري م�����ن أه���������ايل القدس 
وذوي الطالبات، الذينأبدوا إعجابهم 

بهذا البازار. 

ال���ل���ه- "ے"- اخ��ت��ت��م��ت وزارة  رام 
ال����رتب����ي����ة وال����ت����ع����ل����ي����م، ع������ىل م���������دار يومن 
م����ت����ت����ال����ن، ف����ع����ال����ي����ات م���ل���ت���ق���ى اإلش����������راف 
ال��رتب��وي الخامس يف بيت ل��ح��م، الذي 
ينطلق م��ن خطة ال����وزارة االسرتاتيجية 
ال��ت��ع��ل��م والتعليم،  ن���وع���ي���ة  ت��ح��س��ن  يف 
بمشاركة ١٢٠ مشاركاً من مديري دوائر 
ال������������������وزارة وامل��������دي��������ري��������ات ورؤس����������������اء أقسام 

ومشرفن تربوين. 
االفتتاح؛  ف�������ع�������ال�������ي�������ات  يف  وش�������������������ارك 
التعليمية  ل����ل����ش����ؤون  امل����س����اع����د  ال����وك����ي����ل 
ث����روت زي����د، وال���وك���ي���ل امل��س��اع��د لشؤون 
ال�����ل�����وازم واألب����ن����ي����ة، م���دي���ر ع�����ام اإلشراف 
والتأهيل الرتبوي أيوب عليان، ومدير 
ع������ام ت���رب���ي���ة ب���ي���ت ل���ح���م ن���س���ري���ن عمرو، 
وط���اق���م اإلش������راف ع���ىل م��س��ت��وى الوزارة 

واملديريات. 
وت��ح��دث زي���د ع��ن أه��م��ي��ة ه���ذا اللقاء 
الذي ُيعنى بتجويد املمارسات التعليمية 
أه����م����ي����ة دور كل  امل����������������دارس، م�������ؤك�������داً  يف 

م����ن امل����ش����رف ال����رتب����وي وم����دي����ر املدرسة، 
وتكامل أدوارهما انطاقاً من تحملهما 
مل��س��ؤول��ي��ة ن��ت��اج��ات ال��ع��م��ل��ي��ة التعليمية 
ال����دع����م واملساندة  ال��ت��ع��ل��م��ي��ة، وت���ق���دي���م 
والتفاعل مع املعلمن بأساليب متنوعة 
تلبي احتياجاتهم وبما يسهم يف التحول 
من الضبط إىل املسؤولية، واالنتقال من 

التعلم باإلتقان إىل التعلم العميق. 
ت�����ع�����زي�����ز التوجه  وأك�����������د زي���������د ض��������������رورة 
اإلش������رايف ال��ق��ائ��م ع���ىل ال���ت���ش���ارك وضبط 
امل����ع����ل����م من  ال����������ذات وال�����ت�����ح�����ول يف أدوار 
ناقل للمعرفة إىل متفاعل مع الطلبة 
يف املواقف التعليمية التعلمية، يعمل 
ع����ىل ت����وف����ري امل����ن����اخ امل���ن���اس���ب ب���م���ا يساعد 
ال��ط��ل��ب��ة يف اك���ت���ش���اف امل���ع���رف���ة واإلسهام 

يف إنتاجها.
من جهته، أكد عليان أهمية اإلشراف 
أهدافه  ت�����ح�����ق�����ي�����ق  يف  ودوره  ال����������رتب����������وي 
امل��رج��وة، ما يتطلب العمل عىل تعزيز 
ال����ت����وج����ه����ات اإلي����ج����اب����ي����ة ب������������أدوات نوعية 

م��ن شأنها التأثري اإلي��ج��اب��ي يف العملية 
التعليمية، وال����ذي س��ي��ؤس��س إىل إطار 

عمل ناظم لإلشراف يف فلسطن.
 وأشارت عمرو إىل أهمية االستفادة 

من مخرجات هذا امللتقى ومضامينه، 
مشيدًة بجهود كافة القائمن عليه. 

ون��اق��ش املؤتمر قضايا تتعلق بواقع 
اإلشراف الرتبوي الحايل، وسبل تطويره 

بما يواكب املستجدات الحديثة، ويحقق 
ج���ودة التعليم واس��ت��م��راري��ت��ه، وكذلك 
االرت����������ق����������اء ب������امل������م������ارس������ات اإلش��������راف��������ي��������ة بما 

يتاءم مع األهداف الرتبوية املرجوة.


