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تربوية
الكلية العصرية الجامعية تحتفل بتخريج الفوجين السابع 
والثالثين والثامن والثالثين من طلبة  الدبلوم والبكالوريوس 

ال����ق����دس-ف����ازت ال���ش���رك���ة ال���ط���اب���ي���ة "ك���ل���ن بالكو 
Clean Palco" ممثلة عن جامعة القدس بأفضل 
ش��رك��ة طابية ع��ى مستوى ال��وط��ن ال��ع��رب��ي للعام 
2021 ع��ن ف��ئ��ة ال��ج��ام��ع��ات يف مسابقة إن��ج��از العرب 
اإلقليمية يف دولة قطر، والتي شاركت فيها 13 دولة 
 Autism" عربية، فيما حصدت الشركة الطابية
less world" ج��ائ��زة أف��ض��ل مسؤولية مجتمعية 

عن فئة املدارس.
وُع�����ق�����دت امل���س���اب���ق���ة اإلق���ل���ي���م���ي���ة ع����ى م������دار يومن 
ت����خ����ل����ل����ه����ا ت�����ق�����دي�����م ع������������روض ط������اب������ي������ة، ب������اإلض������اف������ة إىل 
م��ق��اب��ات لجنة التحكيم امل��ن��ف��ردة م��ع ك��ل شركة، 

تلتها إعان نتائج املسابقة.
م����ش����روع ش���رك���ة "Clean Palco" عى  وي����ق����وم 
إنتاج "مواد بناء إنشائية" وفق املعايري الفلسطينية 
املعتمدة بإعادة تدوير اإلطارات ومادة ربو الحجر 
ال����ن����ات����ج����ة ع�����ن م���خ���ل���ف���ات امل�����ن�����اش�����ري، وذل��������ك بإشراف 
ش�������رك�������ة سنيورة  م���������ن  ش�������ك�������ارن�������ة  أح�������م�������د  م.  امل�����������������درب 
للصناعات الغذائية وبالتنسيق مع ضياء دلبح من 

وحدة شؤون الخريجن يف جامعة القدس.
وتكّون فريق الشركة من الطلبة :محمد ارزيقات 
م��دي��ر ع����ام، م����اك ع����زام م��دي��ر ل��ل��ع��اق��ات العامة، 

س��ل��م��ان ع��وي��س ك��م��دي��ر م��ب��ي��ع��ات وت��س��وي��ق، أحمد 
ه��ي��ج��اوي ك��م��دي��ر ل��ل��م��ال��ي��ة، ش��ي��م��اء زواه������رة كمدير 
للموارد البشرية، رزان جعافرة مدير فني، سماح 
ع������م������ار م������دي������ر ل������إن������ت������اج، م������ه������دي أب���������و خ������ال������د مشرف 
ل���ل���ص���ي���ان���ة، زي���ن���ة ب���ي���ش���اوي م���ش���رف���ة ل����إن����ت����اج، فادي 
ف�����روخ م���ش���رف ل��ل��م��س��ت��ودع��ات ودائ�������رة الحاسوب، 
م����ي����ار س����ال����م م����ش����رف ل���ض���ب���ط ال�������ج�������ودة، ب����������راءة عبد 
ال��������وه��������اب م������ش������رف ألن�����ظ�����م�����ة ال���������ج���������ودة، م������ي������ار حسن 
م���ش���رف ت��س��وي��ق وم���ب���ي���ع���ات، وأم������اين ف�����راح مشرف 

للمشرتيات.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق���ال���ت ال���ط���ال���ب���ة م�����اك ع������زام حول 
ف����وز امل���ش���روع "ع����ام ك��ام��ل م���ن ال���ت���دري���ب وال���ج���د يك 
ن��ت��م��ك��ن م���ن ال���خ���روج ب��أف��ك��ار م���ري���ة، ك���ان���ت البداية 
ع���ى م��س��ت��وى ف��ل��س��ط��ن وال��ح��م��دال��ل��ه ف��زن��ا كأفضل 
شركة طابية، واليوم كان من املفرتض أن نتواجد 
يف قطر لننافس عى مستوى الوطن العربي، لكن 
جائحة كورونا حالت دون ذلك، فقمنا بتقديمها 
عرب تقنية زووم، وتمكننا من الفوز كأفضل شركة 

طابية عربًيا للعام 2021".
وأشار الطالب محمد عريقات، إىل أن املشاركة 
يف برنامج الشركة الطابية-إنجاز فلسطن كانت 

بمثابة فرصة الستثمار الطاقة واإلبداع، وقد عمل 
وزماءه بشغف لتحقيق هدفهم، مختتًما "الحمد 
لله شركتنا اليوم تّوجت كأفضل شركة طابية عى 

مستوى الشرق األوسط".
وع������ن ل���ح���ظ���ة إع�������ان ف������وز ال����ش����رك����ة ق������ال الطالب 
سلمان عويس "كانت لحظة ال تنىس، فبعد أشهر 
من التعب والتخطيط والتجهيز تمكنا من التفوق 
عى أكر من 1٥ دولة عربية والفوز باملركز األول، 
ك��ل الشكر للفريق العظيم ول��ك��ل شخص شاركنا 

بالنجاحات منذ البداية".
وي���������ن���������درج ب������رن������ام������ج "ال�������ش�������رك�������ة ال������ط������اب������ي������ة" تحت 
محور ري��ادة األعمال، ويستمر مدة عام أكاديمي 
ك��ام��ل، يعمل خاله الطلبة م��ن مختلف املدارس 
ش����������رك����������ات حقيقية  ت�������أس�������ي�������س  ع����������ى  وال���������ج���������ام���������ع���������ات 
ب���رأس م��ال م��ح��دود، ي��دي��رون��ه��ا م��ن خ��ال ٥ دوائر 
أساسية،باإلضافة للمدير العام، وينتهي الربنامج 
ب���ع���ق���د م���س���اب���ق���ة وط����ن����ي����ة ت���ت���ن���اف���س ف���ي���ه���ا الشركات 
الطابية عى لقب "أفضل شركة طابية"، لتتأهل 
ل����ل����م����ش����ارك����ة يف املسابقة  ال�����ف�����ائ�����زة  ال�����ش�����رك�����ة  ب����ع����ده����ا 
اإلقليمية التي تنظمها "إنجاز العرب" عى مستوى 

13 دولة عربية.

رام الله- بحث رئيس جامعة القدس املفتوحة أ. 
د. يونس ع��م��رو، وممثل الوكالة اليابانية للتعاون 
الدويل يف فلسطن جونجي كاواشيما ترافقه نورس 
منصور مسؤولة الربامج يف مكتب جايكا فلسطن، 
سبل التعاون بن الجانبن، وذلك يف لقاء عقد يف 

مقر رئاسة الجامعة بمدينة رام الله.
واط������ل������ع ك����اواش����ي����م����ا ع������ى ع����م����ل م�����رك�����ز تكنولوجيا 
ال����ت����ع����ل����ي����م املفتوح  امل�����ع�����ل�����وم�����ات واالت����������ص����������االت وم�������رك�������ز 
ب���ال���ج���ام���ع���ة، وال���ت���ق���ى ع��������دداً م����ن ال���ط���ل���ب���ة يف ف�����رع رام 

الله والبرية.
ويف مستهل زي��ارت��ه ل���"ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة"، التقى 
ممثل الوكالة اليابانية رئيس الجامعة أ. د. يونس 
ع���م���رو، واس��ت��م��ع م��ن��ه إىل ش���رح ع���ن ع��م��ل الجامعة 

وتطورها وفروعها.
كانت  "ال������ج������ام������ع������ة  أن  إىل  ع�������م�������رو،  د.  أ.  وأش��������������ار 
ف��ك��رة ري��ادي��ة م��ن قبل ال��ق��ي��ادة الفلسطينية ملواجهة 
إجراءات االحتال اإلسرائييل التي هدفت إىل تدمري 
التعليم ال��ع��ايل يف فلسطن إب��ان االنتفاضة األوىل، 
ثم تطور عملها لتقدم التعليم ملختلف فئات الشعب 

ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م���ن خ����ال ف��روع��ه��ا امل��ن��ت��ش��رة يف الضفة 
الغربية وقطاع غزة".

وقال إن "الجامعة بدأت العمل بنظام التعليم 
امل���ف���ت���وح، ث���م ان��ت��ق��ل��ت إىل ال���ن���ظ���ام اإلل�����ك�����رتوين، وبعد 
ذل��ك زاوج��ت بينهما بنظام التعليم امل��دم��ج"، وتابع 
أ. د. عمرو: "يف ظل تحديات جائحة كورونا، نجحت 
الجامعة يف تحويل الدراسة إىل إلكرتونية بالكامل، 
ولم يتعطل الطلبة عن الدراسة باملطلق، وهي تضم 
اليوم قرابة )٥0( ألف طالب وطالبة، وخرجت خال 
سنوات عملها حوايل )120( ألف طالب وطالبة، يعمل 

معظمهم يف السلك الحكومي الفلسطيني".
وشكر أ. د. عمرو، اليابان حكومة وشعباً، عى 
ما قدموه ويقدمونه للشعب الفلسطيني من دعم، 
ال������ع������ام يف فلسطن،  ال���ت���ع���ل���ي���م  خ�����ص�����وص�����اً يف ق�����ط�����اع 
م��ع��رب��اً ع��ن أم��ل��ه ب��ت��ع��اون ف��ع��ال م��ع جامعة القدس 
املفتوحة يف إطار تطوير التعاون مع التعليم العايل 

الفلسطيني.
م����ن ج����ان����ب����ه، ش���ك���ر ك����اواش����ي����م����ا، رئ����اس����ة الجامعة 
عى حسن االستقبال، موضحاً أنه خريج الجامعة 

اليابان املفتوحة، وهو سعيد باالطاع عى التجربة 
الفلسطينية يف ه���ذا امل���ج���ال، وس��ع��ي��د ب��ال��ت��ع��اون مع 
"القدس املفتوحة"، ألن "التعليم املفتوح بات يشكل 
مستقبل التعليم ال��ع��ايل يف ال��ع��ال��م"، وحيث أطلع 
رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة ع���ى س��ي��اس��ة دع����م ج��اي��ك��ا للشعب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م���ن خ����ال ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د م���ن املشاريع 

التنموية يف مختلف القطاعات.
ال����ي����اب����ان����ي����ة للتعاون  ال�����وك�����ال�����ة  وأض������������اف: "ت����س����ع����ى 
ال���دويل، حالياً، إىل تنويع مصادر دعمها للشعب 
الفلسطيني بعد أن كانت تدعم الصحة، والتعليم 
العام، والسياحة، والاجئن، وتركز عى مجاالت 
ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة وب�����ن�����اء ال���������ق���������درات"، م������������ربزاً: "نأمل 
م���������ع ج������ام������ع������ة القدس  م������ه������م������اً  ت��������ع��������اون��������اً  ن�����س�����ج�����ل  أن 

املفتوحة".
وتابع: "أنه وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، 
ف����إن ج��اي��ك��ا ت��ن��ف��ذ م���ش���روع م��ن��ح��ة ل��ب��ن��اء )10( مدارس 
يف ال���ض���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة وق����ط����اع غ�������زة؛ مل���س���اع���دة الطلبة 
ع���ى ت���ج���اوز إج�������راءات االح����ت����ال، ب��ت��وف��ري م������دارس يف 

أحيائهم وقراهم".

رام ال��ل��ه-اح��ت��ف��ل��ت ال��ك��ل��ي��ة ال��ع��ص��ري��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة يف 
رام الله،امس، بتخريج الفوجن السابع  والثاثن 
وال��ث��ام��ن وال��ث��اث��ن )ف��وج��ا اإلرادة واألم�����ل( م��ن طلبة 
الدبلوم املتوسط والبكالوريوس، وذلك  عى مسرح 

جمعية الهال األحمر الفلسطيني بمدينة البرية. 
ال���ت���خ���رج لتخصصات  ال����ي����وم األول م����ن  وخ����ّص����ص 
ال��ت��م��ري��ض، ال��ت��خ��دي��ر واإلن����ع����اش، ال���ع���اج الطبيعي، 
 العناية التنفسية، املراقبة الصحية، فني اإلسعاف 
وال���������ط���������وارئ، ع������ى أن ي���س���ت���ك���م���ل ت����خ����ري����ج ط���ل���ب���ة باقي 

 التخصصات تباعاً خال األسبوعن املقبلن. 
ويف م��س��ت��ه��ل ك��ل��م��ت��ه، ق�����ال رئ���ي���س م��ج��ل��س أمناء 
الكلية العصرية الجامعية املهندس سامر الشيوخي، 
 إن الكلية لم تتأخْر يوما وع��رب مسريتها يف االحتفاء 
واالحتفال بخريجيها، بيد أن  انتشار فريوس كورونا 
وتداعيات ذلك واإلجراءات الوقائية التي اتخذت عى 
مستوى الوطن قد  حال دون إقامة احتفال التخريج 
يف م������وع������ده، م���ب���ي���ن���اً أن االح�����ت�����ف�����ال اق����ت����ص����ر ع�����ى طلبة 
وأساتذة  العصرية، كما جرى توزيعه عى ثاثة أيام، 
أولها امس، بسبب خطر كورونا الذي  ما زال قائما، 

وألن الساالت املتحورة تزداد وتتعدد". 
وأضاف الشيوخي "عندما نعود بالذاكرة إىل أربعة 
ت���أس���س���ت  العصرية نشعر  م���ن���ذ أن  ع����ق����ود خ���ل���ت أي 
اليوم بالفخر ملا تحقق وأنجز، من خال تخصصات 
فلسطن،  م������ن  نوعه يف  األول  ه������و  ب���ع���ض���ه���ا  ن����وع����ي����ة 
إضافة إىل الحصول عى مزيد من اعتماد تخصصات 

البكالوريوس، لتصبح  يف هذا العام أربعة تخصصات 
ه�����ي: ب���ك���ال���وري���وس ال���ق���ان���ون وب���ك���ال���وري���وس التمريض 
وبكالوريوس  إدارة السياحة والفندقة وبكالوريوس 
إدارة األع���م���ال اإلل���ك���رتون���ي���ة، إض���اف���ة إىل ت��س��ع��ة عشر 

تخصصا  مستوى الدبلوم املتوسط". 
وأك��������د ال���ش���ي���وخ���ي أن ال���ك���ل���ي���ة ال ت���ض���ي���ف إىل سوق 
العمل سوى تخصصات مطلوبة يسهم  خريجوها يف 
كل امليادين، مشرياً إىل أن انجازاتها تتواصل تباعاً، 
   Lifeوق���د  كان آخ���ره���ا ح��ص��ول��ه��ا ع���ى ت��رخ��ي��ص مركز
القلب  م����ن ج��م��ع��ي��ة  م���رخ���ص  م���رك���ز    supportوهو 
 األمريكية، ويحصل املتدربون فيه عى شهادة عاملية 
ت���ح���م���ل رق����م����ا ع����امل����ي����ا، وت������م ت���ج���ه���ي���زه ب�����أح�����دث  األجهزة 
وبالتكنولوجيا الخاصة بإنعاش القلب ودعم الحياة، 
وأن ال���ه���دف م���ن وراء إن���ش���اء امل���رك���ز،  تحسن الحياة 
والتقليل من الوفيات، وتدريب طلبة املهن الصحية 
بغية  ال����ع����ل����م����ي  والعميل  م�����س�����ت�����واه�����م  ل������رف������ع  ك�������اف�������ة، 

إسهامهم يف تحسن الحياة الصحية مجتمعنا. 
وف����ي����م����ا ي���ت���ع���ل���ق ب����ن����ظ����ام ال����ت����ج����س����ري، ب��������ّن املهندس 
الدبلوم  ل����ط����ل����ب����ة  أت�����������اح  ال�����ن�����ظ�����ام  أن  ال�����ش�����وخ�����ي  س������ام������ر 
ل���ل���ح���ص���ول ع�����ى درجة  ت��ع��ل��ي��م��ه��م  امل����ت����وس����ط  مواصلة 
ال����ب����ك����ال����وري����وس، ح���ي���ث إن ه����ن����اك أرب�����ع�����ة تخصصات 
وإن  ال����ج����ام����ع����ي����ة،  ال����ع����ص����ري����ة  م����ف����ت����وح����ة  للتجسري يف 
طلبة املساعد العديل والسياحة والفندقة والتمريض 
التجسري للحصول ع��ى درجة  واإلدارة  يستطيعون 
ال����ب����ك����ال����وري����وس يف ب��ي��ئ��ت��ه��م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ذات�����ه�����ا، ودون 

ب��م��ؤس��س��ات تعليمية أخرى،  ل��ال��ت��ح��اق  أن  يضطروا 
وه������ذا ي���س���ّه���ل ع��ل��ي��ه��م ال�����دراس�����ة ب����ن زم���ائ���ه���م الطلبة 
 وأساتذتهم ال��ذي��ن ع��رف��وه��م وخ��ربوه��م يف دراستهم 

للدبلوم  . 
ال���خ���ري���ج���ن يف خ����ت����ام كلمته،  ال���ش���ي���وخ���ي  وأوىص 
ب��ج��ع��ل امل��ص��ل��ح��ة ال���ع���ام���ة ت��ت��ق��دم دوم�����ا ع���ى املصلحة 
ع���م���ا وعطاء،  ب���ال���ن���ه���ار  ال���ل���ي���ل  وم����واص����ل����ة   الخاصة، 
والتشبث باألخاقيات املهنية التي تعلموها  وتدربوا 
ع���ل���ي���ه���ا خ������ال س�����ن�����وات ال�������دراس�������ة، وت���ع���م���ي���ق االنتماء 
ال�����وط�����ن وال����ق����ض����ي����ة، م�����ؤك�����دا أن  الشهادة  ل���ف���ل���س���ط���ن 
ه��ي ج����واز م����رور إىل ال��ح��ي��اة وال��ع��م��ل، ول��ي��س��ْت نهاية 

الطريق بل البداية. 
ويف ف�����ق�����رة ال�����ت�����ك�����ري�����م، ج��������رى ت������وزي������ع ال��������������دروع عى 
أوائل الطلبة، وهم: اسبارنسا محمود عبد حسن، 
 وروزين ش��ري��ف أح��م��د س��م��اره – تخصص التمريض. 
إي��ن��اس أش���رف م��ح��م��ود خمايسة وب��ي��ان ي��اس��ر  محمد 
منري – تخصص التخدير واإلنعاش. إسراء عطا محمد 
زب��ار وسجى أمجد محمود غيث –  تخصص العاج 
ال��ط��ب��ي��ع��ي. س���ام���ر ك���م���ال ع��ب��د ال���ل���ه ف�����ارس – تخصص 
فني االسعاف والطوارئ. هنا  حسن أحمد عبد الله 
وس��م��اه��ر رح��ي��ب م��ح��م��ود ح��ن��اوي – تخصص املراقبة 
الصحية، محمد منري  محمد أبو شقرة ودالن هشام 

إبراهيم أبو هدوان – تخصص العناية التنفسية. 
واخ���ت���ت���م ال���ي���وم األول م���ن ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج بتوزيع 

الشهادات عى الطلبة الخريجن. 

مسؤول ياباني يطلع على عمل مركزي»تكنولوجيا 
المعلومات« و»التعليم المفتوح« بجامعة القدس المفتوحة

انجاز لفلسطين تسجله جامعة القدس: 

»كلين بالكو Clean Palco« تحصد المركز األول 
على مستوى الوطن العربي عن أفضل شركة طالبية 


