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تربوية

الجمعية 
المسيحية الوطنية 

تصدر تقويمها 
السنوي لعام 2022

ال���ق���دس-اب���و ان���ط���ون س��ن��ي��ورة-
املسيحية  ال�����ج�����م�����ع�����ي�����ة  أص������������������درت 
السنوي  ت�����ق�����وي�����م�����ه�����ا  ال�������وط�������ن�������ي�������ة، 
امل�����������راح�����������ل  ل��������ت��������وث��������ي��������ق   2022 ل�����������ع�����������ام 
االستيطاين  ل���اس���ت���ع���م���ار  ال����ث����اث 
للمهاجرين اليهود اىل فلسطني 
م����ن ال���ب���ح���ر إىل ال���ن���ه���ر يف االعوام 
اىل  إض�������اف�������ة   ،1967-1948-1917
ت�����ك�����ب�����ده�����ا شعبنا  ال������ت������ي  ال����ت����ك����ل����ف����ة 

إلنشاء الدولة اليهودية.
وي�������ب�������ني ت������ق������وي������م ال�����ج�����م�����ع�����ي�����ة يف 
املراحل  ال�����رئ�����ي�����س،ص�����ورة  غ����اف����ه 
االستيطاين  ل���اس���ت���ع���م���ار  ال����ث����اث 
لفلسطني  ال����ي����ه����ود  ل���ل���م���ه���اج���ري���ن 
ال����������ن����������ه����������ر، حني  إىل  ال���������ب���������ح���������ر  م�������������ن 
تواطأت بريطانيا مع يهود أوروبا 
إلن��ش��اء دول���ة ي��ه��ودي��ة م��ن خال 
دعم االدعاء بأن فلسطني كانت 
إسرائيل  "أرض  ب�����������  ي������س������م������ى  م����������ا 
حصرياً  ف���ل���س���ط���ني  وف����ت����ح����ت   ،“
األوروبيني،  اليهود  للمهاجرين 
ب���������ول���������ن���������دا )بن  وم������ع������ظ������م������ه������م م�����������ن 
غ�����وري�����ون ، ش�����ام�����ر( وأوك�����ران�����ي�����ا ) 
وليتوانيا  وج����اب����وت����ن����س����ي(  ب���ي���غ���ن 
)نتنياهو( بحيث سمحت لهؤالء 
امل���ه���اج���ري���ن ب��ب��ن��اء ال��ب��ن��ي��ة التحتية 
ال���ي���ه���ودي���ة، ومؤسسات  ل���ل���دول���ة 
م������������ث������������ل ال����������������وك����������������ال����������������ة ال������������ي������������ه������������ودي������������ة، 
وب���������������ن���������������اء م���������س���������ت���������وط���������ن���������ات ون����������ظ����������ام 
السكان  ع�������ن  م����ن����ف����ص����ل  م�����������دريس 
األصليني وسحق  الفلسطينيني 
امل��ق��اوم��ة الفلسطينية ع��ر تنفيذ 

هذا املخطط .

"برامج الطفولة" وكلية مجتمع المرأة 
تختتمان دورة تدريبية  

"التعليم العالي" والتوجيه 
السياسي تبحثان تعزيز 
ثقافة الحوار بين الطلبة

باحث من بوليتكنك ُيشارك بندوة حول 
تقنيات االتصال المتقدمة بالسعودية

أبو مويس: نعمل إلدماج 
باحثينا في الشبكة العربية 

للبحث العلمي والتعليم
رام الله- أكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، االستمرار 
يف ال��ع��م��ل ع���ى إدم�����اج ال��ب��اح��ث��ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني ض��م��ن ال��ش��ب��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ب��ح��ث العلمي 
وال��ت��ع��ل��ي��م "ASREN" .وش��������ّدد أب�����و م���وي���س خ�����ال م���ش���ارك���ت���ه يف امل���ؤت���م���ر ال�������دويل السنوي 
للشبكة )e-AGE21(، عى ضرورة العمل عى تجاوز العقبات املتعلقة بالُبنية التحتية، 
وتقديم الدعم الفني، وبناء القدرات لتمكني الباحثني من الوصول إىل أفضل املستويات 
من التفاعل مع نظرائهم يف الدول العربية الشقيقة ودول العالم الصديقة.وثّمن وزير 
"التعليم العايل" جهود شبكة )ASREN( يف دعم تطوير جودة التعليم والبحث العلمي 
يف الدول العربية ومنها فلسطني، مؤكداً اإليمان بدور الباحثني الفلسطينيني يف تحقيق 
تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية واالستقال والتطور، وذلك استجابًة لرؤية 
الحكومة الفلسطينية يف التنمية املستدامة وتحقيق أهداف التنمية العاملية 2030.وقال إن 
جودة التعليم العايل والبحث العلمي يف فلسطني تتطلب تضافر الجهود بني مؤسسات 
التعليم العايل الفلسطينية واإلقليمية والعاملية، مثمناً ما توّفره شبكة )ASREN( من 
إمكانيات للباحثني الفلسطينيني للعمل مع زمائهم الباحثني يف مختلف الدول العربية، 
وأي��ض��اً التفاعل م��ع الباحثني يف دول ال��ع��ال��م، إض��اف��ًة إلمكانية رب��ط امل��ؤس��س��ات البحثية 
والتعليمية العربية فيما بينها وم��ع العالم من خ��ال شبكات ات��ص��االت البيانات عالية 
ال��س��رع��ة؛ مما سيتيح للباحثني امل��ش��ارك��ة وال��وص��ول إىل مجموعة متنوعة م��ن خدمات 
البحث والتطبيقات، إضافًة الستخدام موارد الحوسبة املتطورة واملتقدمة تقنياً واملتاحة 
ف��ق��ط يف ع���دد م���ح���دود م���ن امل��ؤس��س��ات يف ال���ع���ال���م.وأك���د أب���و م��وي��س ال��ت��ط��ّل��ع ل��ل��ت��ع��اون مع 
شبكة )ASREN( لتكون فرصة تسهم يف تطوير جودة التعليم العايل والبحث العلمي 
يف مختلف املجاالت وملختلف املؤسسات البحثية والتعليمية والباحثني؛ خاصًة من فئة 
الشباب، شاكراً لطواقم الشبكة جهدهم يف تنظيم هذا املؤتمر، متمنياً للجميع التوفيق 
والنجاح يف خدمة البحث العلمي والتعليم ملختلف شعوب العالم لتحقيق تطلعاتها 

بالتنمية واالزدهار.

"القدس المفتوحة" تحصد المرتبتين األولى 
والثالثة في الملتقى الطالبي اإلبداعي الـ )22(  

"العربية األمريكية" تنظم محاضرة حول 
الخدمات االلكترونية الحكومية المستقبلية

"التربية" تعلن فوز نبأ أبو زيتون
بلقب "معلم فلسطين للعام 2021"

الرتبية  وزارة  ال����ل����ه-أع����ل����ن����ت  رام 
وال��ت��ع��ل��ي��م،ام��س، ف���وز امل��ع��ل��م��ة نبأ 
أبو زيتون من مدرسة دير الغصون 
ل��ل��ب��ن��ني بمديرية  األس����اس����ي����ة ال���دن���ي���ا 
ط����ول����ك����رم، ب��ل��ق��ب م��ع��ل��م فلسطني 

للعام 2021.
جاء ذلك خال احتفالية اقمتها 
امل����ع����ه����د الوطني  م����ق����ر  ال����������������وزارة، يف 
للتدريب الرتبوي، بمدينة رام الله، 

ملناسبة يوم املعلم الفلسطيني.
"معلم  م�������س�������اب�������ق�������ة  وان��������ط��������ل��������ق��������ت 
فلسطني" منذ 6 سنوات، وشارك 
فيها هذا العام 42 معلما ومعلمة 
م�������ن م����خ����ت����ل����ف امل������ح������اف������ظ������ات، تأهل 
ومعلمات  م�������ع�������ل�������م�������ني   10 م�������ن�������ه�������م 
ل���ل���م���رح���ل���ة ال����ث����ان����ي����ة، وت����ن����اف����س عى 
النهائيات ثاثة هم: رشا أبو عيشة، 
ون��ب��أ أب��و زي��ت��ون، ولبنى أب��و عودة، 
ف��ي��م��ا ت��ش��ك��ل��ت ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م من 
وزارة الرتبية والتعليم، وجامعتي 
برزيت والقدس املفتوحة، إضافة 
واالتحاد  امل����ع����ل����م  إب������������داع  م�����رك�����ز  إىل 

العام للمعلمني.
والتعليم  ال�����رتب�����ي�����ة  وزي�����������ر  وق�����������ال 
مهنة  أن  ال���������������ع���������������ورت���������������اين،  م��������������������������روان 
ال������ع������ال������م م�������ن أصعب  ال����ت����ع����ل����ي����م يف 
امل���ه���ن وت��ك��ت��س��ب ط���اب���ع���اً أص���ع���ب يف 
فلسطني، نتيجة ما يعانيه املعلم 
ب���ف���ع���ل االح�����ت�����ال اإلس����رائ����ي����ي الذي 
زرع املشقات والصعوبات يف دروبه 
املعلمني والطلبة، وحرمانهم من 

الوصول إىل تعليم مستقر وآمن.
وت�����ح�����دث ع�����ن ض���������رورة أن تجذر 
النظام  ب������ن������ي������ة  يف  ال�������ت�������م�������ي�������ز  ث�������ق�������اف�������ة 
ال����ت����ع����ل����ي����م����ي، م����ض����ي����ف����ا "وص�����ل�����ن�����ا إىل 
امل������راح������ل ال����ن����ه����ائ����ي����ة ل���ص���ي���اغ���ة وثيقة 
تعطي  ال�����������ت�����������ي  ال��������ت��������ع��������ل��������ي��������م  م�������ه�������ن�������ن�������ة 
م����س����ار ارت�����ق�����اء م���ه���ن���ي ل��ل��ت��م��ي��ز فيه، 
وتستند إىل معاير شفافة يحصل 
بموجبها املعلم عى مكافأة مالية 

وإدارية".
الفلسطيني  امل��ع��ل��م  إن  وأض������اف 
مختلفة  ل��������ض��������غ��������وط��������ات  ي��������ت��������ع��������رض 
سواء عى مستوى الضائقة املالية 
والتعليم  "ك��������������ورون��������������ا"،  وج�������ائ�������ح�������ة 

املدمج والحصار.
وأك��������������������د ع������������ى ض������������������������رورة االل������������ت������������زام 
واالبتعاد  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي  ب�����امل�����ن�����ه�����اج 
عن التاعب بالرواية الفلسطينية 
لصالح أجندات سياسية خارجية، 
ك���������������ون امل���������ن���������ه���������اج ش���������������أن س������������ي������������ادي له 
إط���������ار م����رج����ع����ي وم����س����ت����ن����دات وقيم 
القوانني  يف  ع�������ل�������ي�������ه�������ا  م���������ن���������ص���������وص 

والتشريعات.
وش�������������������دد ع��������������ورت��������������اين ع������������ى حرص 
ال�����������������������وزارة ع���������ى ت�����م�����ك�����ني ب����ن����ي����ت����ه����ا من 
خال إعطاء املتنافسني واملوظفني 
وإن����������ص����������اف����������ه����������م، ضمن  ح�������ق�������وق�������ه�������م 
ن����زي����ه����ة ومهنية  ت����ن����اف����س����ي����ة  م����ع����اي����ر 

احرتافية.
تعمل  ال����������������������وزارة  أن  إىل  وأش����������������ار 
االت�����������ح�����������اد إلحقاق  م����������ع  ب�������ال�������ت�������ن�������اوب 

والتخفيف  امل��������ع��������ل��������م��������ني،  ح����������ق����������وق 
م���������ن األع����������ب����������اء وامل����������ه����������ام ال�������ت�������ي تثقل 
كاهلهم، مؤكدا أن نظام اإلشراف 
سيستند  وال������ت������ع������ل������ي������م  وال������ت������ح������ض������ر 
ق��ري��ب��ا إىل م��ن��ظ��وم��ة تعليمية ذكية 

وشفافة.
ب���دوره، ق��ال نائب األم��ني العام 
ل���ات���ح���اد ال����ع����ام ل��ل��م��ع��ل��م��ني محمد 
األوىل  ال�������خ�������ط�������وة  إن  ج���������اس���������ر،  أب�����������و 
إلع���������داد األج������ي������ال ال���ن���اج���ح���ة تحتاج 
إلع����داد امل��ع��ل��م ال��ن��اج��ح، ألن���ه حجر 
ال��زاوي��ة يف ال��ن��ظ��ام التعليمي، كما 
أن نوعية التعليم تقرتن باملستوى 

املهني للمعلم.
وأشاد أبو جاسر بدور املعلم يف 
بناء األجيال، وبتصديه ملخططات 
وسعيه  اإلس�������������رائ�������������ي�������������ي  االح���������������ت���������������ال 
لتهويد العملية التعليمية وتزوير 
التاريخ، الفتا إىل ان املعلم سجل 
م�����������واق�����������ف وت���������ح���������دي���������ات ج���������س���������ام من 
أج�������ل ال����ح����ف����اظ ع�����ى س�����ر العملية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���وط���ن���ي���ة م��ت��ح��دي��ا فيها 
نضال  االح���������ت���������ال.وث���������م���������ن  ج��������������روت 
املعلم الوطني والنقابي يف الدفاع 
الفلسطيني،  ش���ع���ب���ن���ا  ق���ض���ي���ة  ع�����ن 
ل��رت��ق��ي ع���دد م���ن امل��ع��ل��م��ني شهداء 
سجون  يف  وُي����������������������َزج����������������������وا  وج���������������رح���������������ى 
تكريم  ال����ح����ف����ل  االح������ت������ال.وت������خ������ل������ل 
أعضاء لجنة التحكيم، واملعلمني 
امل���رش���ح���ني ل��ل��م��س��اب��ق��ة، إض����اف����ة إىل 

فقرات وعروض فنية.

برامج  م�����ؤس�����س�����ة  ال������ل������ه-أن������ه������ت  رام 
ال��ط��ف��ول��ة وك��ل��ي��ة م��ج��ت��م��ع امل������رأة- قسم 
ري��اض األط��ف��ال،ام��س، دورة تدريبية 
يف ن��ه��ج ال��ت��ع��ل��م م���ن ال��ح��ي��اة بمشاركة 
2٥ ط����ال����ب����ة م������ن ط�����ال�����ب�����ات ق����س����م رياض 

األطفال يف كلية مجتمع املرأة. 
وتركزت الدورة يف عدد من املحاور 
املتعلقة بالطفولة ومنها كيفية تحديد 
املواضيع التعليمية لألطفال- الظروف 
املشاهدة  ع��������ى  اع��������ت��������م��������ادا  امل�����ف�����ص�����ل�����ي�����ة، 
واملاحظة ومن ثم تحديد ما يحتاجه 
األط����ف����ال م���ن م���واض���ي���ع ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. كما 
ج������رى ت�����دري�����ب امل�����ش�����ارك�����ات ع�����ى كيفية 

واملاحظات  امل��������ش��������اه��������دات  ه�����������ذه  رب�����������ط 
بمعلومات علمية مستقاة من مراجع 
وك��ت��ب ت��خ��ص��ص��ي��ة، ل��ي يتسنى وضع 
األهداف املتعلقة باألطفال والعمل مع 
األه����ل  ب��ال��ت��ع��اون م��ع املجتمع املحي، 
ت���خ���ط���ي���ط األنشطة  إض�����اف�����ة إىل أه���م���ي���ة 
بغية تحقيق األهداف التي تم تحديدها 
لتشمل نشاطات منوعة مع األطفال 
كاملحادثات والفنون والحرف والدراما 
واملشاريع  وال������ق������ص������ص  وامل�������س�������رح�������ي�������ات 
التعلمية  والجوالت امليدانية. وصواًل 
م���������دى تحقيق  ل����ف����ح����ص  ال����ت����ق����ي����ي����م  إىل  
األه��������������������داف. وق����������د ج����������رى خ����������ال عملية 

التدريب ربط املعارف النظرية بالجانب 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي م����ن خ������ال ق����ي����ام املتدربات 
بتطبيق ما تعلمنه يف الدورة يف روضة 
الكلية بإشراف الخبرة الرتبوية آمال 
ع����ل����ي����ان رئ����ي����س����ة ق����س����م ري���������اض األطفال 
والخدمة االجتماعية يف كلية مجتمع 

املرأة.
ووزع�������������������ت م�������ؤس�������س�������ة ال������������رام������������ج عى 
املشاركات نسخة من إص��دار الظروف 
امل���ف���ص���ل���ي���ة- ن���ه���ج ال���ت���ع���ل���م م����ن الحياة، 
اإلص��������������������دار مرجعاً  ه������������دا  ي�����ع�����ت�����ر  ح������ي������ث 
تطبيقياً، أصبح معتمداً من قبل عديد 

املؤسسات التي تعنى بالطفولة.

جنني - عي سمودي - إستضافت 
الجامعة العربية االمريكية أمني عام 
مجلس الوزراء الدكتور أمجد غانم، 
م����رك����ز الجامعة  ن���ظ���م���ه���ا  م����ح����اض����رة  يف 
ال����������رأي بعنوان:  ل����ألب����ح����اث واس�����ت�����ط�����اع 
الحكومية  االل������ك������رتون������ي������ة  "ال�������خ�������دم�������ات 
طلبة  اس���������ت���������ه���������دف���������ت  امل��������س��������ت��������ق��������ب��������ل��������ي��������ة"، 
ال���ع���ل���ي���ا يف ح������رم الجامعة  ال�������دراس�������ات 

برام الله. 
وافتتح املحاضرة الرئيس التنفيذي 
األمريكية  ال�����ع�����رب�����ي�����ة  ال�����ج�����ام�����ع�����ة  مل������رك������ز 
الدكتور  ال�����������رأي  ل�����ألب�����ح�����اث واس�����ت�����ط�����اع 
ف���ي���ص���ل ع�������ورت�������اين، ب���ك���ل���م���ة رح�������ب فيها 
بالضيف ال��دك��ت��ور غ��ان��م، وأك���د أهمية 
امل������ح������اض������رة ال������ت������ي ت����ح����م����ل أه��������داف��������ا عدة 
أب�����رزه�����ا، ط��ل��ب��ة ال�����دراس�����ات ال��ع��ل��ي��ا عى 
االس��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة ف��ي��م��ا يتعلق 
باإلضافة  االل������ك������رتون������ي������ة،  ب�����ال�����خ�����دم�����ات 
إىل خلق نقاش مباشر ما بني الطلبة 
وصناع القرار، وأوضح أنه من املهم، 
وع����������ى ص����ع����ي����د امل�������ش�������اري�������ع ال������ت������ي يعمل 
ت��ك��ون متوائمة مع  عليها الطلبة، أن 
احتياجات السوق، وكذلك التوجهات 

ال���ع���ام���ة ال����ت����ي ت���ع���م���ل ع��ل��ي��ه��ا الحكومة 
فيما يتعلق بالخدمات االلكرتونية. 

من جهته، قدم أمني عام مجلس 
الوزراء الدكتور أمجد غانم ورقة بحثية 
تطرق فيها إىل آلية توظيف التكنولوجيا 
يف فلسطني لتحسني األداء الحكومي، 
وقدم عرضا حول منظومة الخدمات 
الحكومية االلكرتونية. وأعلن الدكتور 
غ�����ان�����م، خ������ال م����ح����اض����رت����ه، أن������ه سيتم 
إط���اق منظومة ال��خ��دم��ات الحكومية 
م��������ع بداية  االل������ك������رتون������ي������ة "ح������ك������وم������ت������ي" 
ال�������ع�������ام امل������ق������ب������ل، ك�����م�����ا ت������ط������رق إىل عدة 
اسرتاتيجية  أب�������رزه�������ا  رئ����ي����س����ي����ة  م������ح������اور 
بالعناقيد،  ل������ل������ت������ن������م������ي������ة  ل���������ح���������ك���������وم���������ة  ا
العامة  التكنولوجيا واإلدارة  وع��ن��ق��ود 
ن���ح���و االق���ت���ص���اد الرقمي"،  "ف��ل��س��ط��ني 
األمثل  ل�������اس�������ت�������غ�������ال  ي��������ه��������دف  وال�������������������ذي 
ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل�����ع�����ل�����وم�����ات، ب����م����ا يخدم 
االق�������ت�������ص�������اد ال������رق������م������ي ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي إىل 
أق���ى درج���ة ممكنة، ورب���ط وموائمة 
وت��ن��س��ي��ق ال���ج���ه���ود ال��ح��ك��وم��ي��ة لتطوير 
القطاع التكنولوجي واإلدارة العامة، 
وإعطاء األولوية للمجاالت التطويرية 

ال��ض��روري��ة وت��ح��وي��ل��ه��ا ل��ت��دخ��ات كرى 
وفق اسرتاتيجية الحكومة، كما وقدم 
ع��رض��ا ل��ل��م��ب��ادرات ال��رئ��ي��س��ي��ة املتحققة 
والتي يجري العمل عليها مقابل كل 

هدف من أهداف العنقود.
غ��������������ان��������������م بعض  ال���������������دك���������������ت���������������ور  وق���������������������������دم 
اإلح���������ص���������ائ���������ي���������ات ال���������ه���������ام���������ة ح���������������ول واق�����������ع 
والرقمي،  ال������ت������ك������ن������ول������وج������ي  ف�����ل�����س�����ط�����ني 
ح��ي��ث أظ���ه���رت امل����ؤش����رات ن��س��ب��ة جيدة 
من الوعي التكنولوجي ل��دى األفراد، 
خ���������اص���������ة ل��������������دى ف�������ئ�������ة ال���������ش���������ب���������اب، األم�����������ر 
ل���ان���ت���ق���ال لاستخدامات  ي���ه���ي���ئ  ال�������ذي 
ال���ق���ط���اع���ات املختلفة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف 
يف فلسطني، وأوضح أن هناك ارتباط 
ك������ب������ر ب���������ني ان�������ت�������ش�������ار االن�����������رتن�����������ت وحجم 
ال��ت��ج��ارة االل��ك��رتون��ي��ة، وك��ذل��ك أظهرت 
ب�����ي�����ان�����ات س����ل����ط����ة ال����ن����ق����د م��������دى جاهزية 
القطاع املصريف للتعاطي مع النمو يف 
ال���ت���ج���ارة االل���ك���رتون���ي���ة م���ن خ����ال توفر 
وسائل الدفع االلكرتونية، إىل جانب 
أهمية دور خدمات الريد والتوصيل 
وس���ع���ر ال���ت���وص���ي���ل  يف إق���ب���ال املواطنني 

عى التجارة اإللكرتونية. 

التعليم  وزارة  ب����ح����ث����ت  ال������ل������ه-  رام 
ال��ع��ايل والبحث العلمي، ام��س، مع 
والوطني  ال�����س�����ي�����ايس  ال�����ت�����وج�����ي�����ه  ه����ي����ئ����ة 
تنظيم فعاليات لتعزيز ثقافة الحوار 
والحد من العنف بني طلبة مؤسسات 

التعليم العايل.
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ل����ق����اء ب����ني رئيس 
وح������دة اإلرش���������اد وال���ت���وج���ي���ه والشؤون 
أي������م������ن هوديل،  ال�����������������وزارة  ال�����ط�����اب�����ي�����ة يف 
ونائب رئيس هيئة التوجيه السيايس 

والوطني العميد رشاد طعمة.
واتفق الجانبان عى إعداد مذكرة 
وتدريب  ال�����������خ�����������رات  ل�������ت�������ب�������ادل  ت������ف������اه������م 
ال���ط���ل���ب���ة يف ق���ض���اي���ا م��ج��ت��م��ع��ي��ة تسهم 
يف ال�����ح�����د م������ن ال����ع����ن����ف وت����ع����زي����ز ثقافة 
م��������ن ساعات  ال����������ح����������وار، واالس���������ت���������ف���������ادة 
ال����خ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ل���ل���ط���ل���ب���ة، وعقد 
س��ل��س��ل��ة م���ن ورش ال��ع��م��ل التثقيفية 

والتوعوية للطلبة بهذا الخصوص.
وق���ال ه���وديل إن ه���ذا ال��ح��راك يأيت 
بناًء عى توجيهات من وزير "التعليم 
أب�������و مويس،  م����ح����م����ود  أ. د.  ال������ع������ايل" 
واس��ت��ج��اب��ًة ل���ق���رارات م��ج��ل��س التعليم 
ال��������ع��������ايل وت�������وص�������ي�������ات م�����ج�����ل�����س رؤس����������اء 
الجامعات بخصوص توثيق العاقات 
مع كافة قطاعات املجتمع لنشر ثقافة 
الحوار ونبذ العنف؛ خاصًة بني طلبة 

الجامعات.
فعاليات  "س��������ن��������ن��������ظ��������م  وأض������������������������������اف: 
مشرتكة مع هيئة التوجيه السيايس 
يف مختلف مؤسسات التعليم العايل 

بهذا اإلطار".
هيئة  إن  ُط��������ع��������م��������ة  ق���������������ال  ب�������������������������دوره، 
التوجيه السيايس سُتسّخر إمكانياتها 
ل���خ���دم���ة ال��ط��ل��ب��ة وق���ض���اي���اه���م، مؤكداً 
ب����ك����اف����ة أشكاله،  ال����ع����ن����ف  ن����ب����ذ  أه����م����ي����ة 
مشيداً بسرعة تحرك وزارة "التعليم 

العايل" يف معالجة قضية العنف.
وحضر اللقاء من "التعليم العايل" 
م����دي����ر دائ���������رة ش��������ؤون ال����ج����ام����ع����ات إياد 
ط���ه، وم��دي��رة ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي فداء 
التوجيه  ه�����ي�����ئ�����ة  وم������������ن  ال�����������دي�����������ن،  خ���������ر 
ال�������س�������ي�������ايس وال���������وط���������ن���������ي، م��������دي��������ر دائ������������رة 

الوزارات رايض صاح.

القدس  ج������ام������ع������ة  ح�����ص�����ل�����ت  ال��������ق��������اه��������رة- 
امل��ف��ت��وح��ة ع���ى م���رات���ب م��ت��ق��دم��ة يف امللتقى 
والعشرين،  ال��������ث��������اين  اإلب����������داع����������ي  ال������ط������اب������ي 
ال����ع����رب����ي للتدريب  امل����ج����ل����س  ي���ن���ظ���م���ه  ال���������ذي 
واإلبداع الطابي التابع التحاد الجامعات 
العربية، يف أكاديمية الشروق – بجمهورية 
ب����ع����ن����وان "أث��������ر التوجهات  ال����ع����رب����ي����ة،  م���ص���ر 
الحديثة يف تكنولوجيا املعلومات عى دور 
الجامعات يف مواجهة التحديات املعاصرة" 
ضمن املحاور البحثية: "البحث العلمي يف 
ظل جائحة كورونا"، و"التوجهات الحديثة 
يف تكنولوجيا املعلومات"، و"اإلبداع الفني 
واألدبي"، بمشاركة العديد من الجامعات 

العربية.
وحصلت الطالبة إيمان يحيى أبو عرام، 
ع�����ى امل����رت����ب����ة األوىل ع�����ن ب���ح���ث���ه���ا امل������وس������وم ب� 
"اتجاهات طلبة جامعة القدس املفتوحة 
يف محافظة الخليل نحو التعليم اإللكرتوين 
يف ظل جائحة كورونا"، الذي أشرفت عليه 

الجامعة  ف��������رع  م������ن  ال����ج����م����ل  أس�����م�����ه�����ان  د. 
يف ي���ط���ا، وح��ص��ل��ت ال��ط��ال��ب��ة أل���ح���ان شوقي 
أب������������و ع�����������رق�����������وب، ع���������ى امل�������رت�������ب�������ة ال������ث������ال������ث������ة عن 
بحثها امل���وس���وم ب��� "امل��ش��ك��ات التقنية التي 
ت����واج����ه م��ع��ل��م��ي امل����رح����ل����ة األس����اس����ي����ة الدنيا 
ظ��������ل جائحة  اإلل�����������ك�����������رتوين يف  ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م  يف 
ك���ورون���ا"، وأش���رف���ت عليه د. ف��ري��ال عمرو 
من فرع الجامعة يف دورا.وق��د هنأ رئيس 
الجامعة أ. د. يونس عمرو، وفد الجامعة 
املشارك عى أدائهم وتميزهم، مؤكداً أن 
هذه النتيجة وضعت الجامعة يف مقدمة 
الجامعات الفائزة بهذه املسابقة. ولفت أ. 
د. عمرو إىل أن "جامعة القدس املفتوحة 
تويل البحث العلمي أهمية خاصة، وتضع 
ال���خ���ط���ط وال�����رام�����ج ال����ازم����ة ل���رف���ع مستوى 
ب�����ه�����دف االرتقاء  ال����ع����ل����م����ي  ل���ل���ب���ح���ث  ال������دع������م 
التطورات  ل����ت����واك����ب  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 
وامل���س���ت���ج���دات ال��ع��امل��ي��ة، ول��ت��ك��ون الجامعة 
رائدة يف العديد من املجاالت".بدوره، أشار 

مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة أ. 
د. م��ح��م��د ش���اه���ني )رئ����ي����س وف�����د الجامعة 
إىل امل��ل��ت��ق��ى، وم��م��ث��ل ال��ج��ام��ع��ة يف املجلس 
العربي لتدريب طلبة الجامعات العربية( 
ع��������ى مدى  ال�����ج�����ام�����ع�����ة  م�������ش�������ارك�������ات  أن  إىل 
ال����س����ن����وات امل���اض���ي���ة ك���ان���ت ف���اع���ل���ة ومؤثرة، 
الجامعات  ع������ى  ال����ج����ام����ع����ة  ب����ه����ا  وت�����م�����ي�����زت 
ال����ع����رب����ي����ة ك������اف������ة، وق������������ال: "ك������ان������ت جامعة 
القدس املفتوحة الجامعة العربية األوىل 
التي تحصل عى املراتب األوىل يف السنوات 
السابقة عى نحو متتال، وها هي تضيف 
إىل ه�����ذا اإلن����ج����از إن�����ج�����ازاً ج����دي����داً يف امللتقى 
الحايل"، مشراً إىل أن "امللتقى يعّد نشاطاً 
س����ن����وي����اً ل��ل��م��ج��ل��س ال����ع����رب����ي ل����ت����دري����ب طلبة 
ال����ج����ام����ع����ات ال����ع����رب����ي����ة، امل���ن���ب���ث���ق ع�����ن اتحاد 
ال����ج����ام����ع����ات ال����ع����رب����ي����ة، وي����ع����ق����د س�����ن�����وي�����اً يف 
إحدى الجامعات العربية. وبسبب جائحة 
ك���ورون���ا وال����ظ����روف ال��ص��ح��ي��ة ال���س���ائ���دة، لم 

يعقد السنة املاضية".

الخليل- استضافت جامعة األمر 
م���ح���م���د ب������ن ف����ه����د وب�����رع�����اي�����ة م������ن وكالة 
الفضاء االوروب��ي��ة     واملؤسسة الدولية 
للمهندسني  الكهربائيني الندوة علمية  
والكهرباء  االت���������ص���������ال  ت�����ق�����ن�����ي�����ات  ح�����������ول 
امل��ت��ق��دم��ة، وال���ت���ي ش�����ارك ف��ي��ه��ا ث��ل��ة من 
ال��ب��اح��ث��ني ح����ول ال���ع���ال���م، ح��ي��ث كانت 
اسامة  ال��������دك��������ت��������ور  ال�������ب�������اح�������ث  م�������ش�������ارك�������ة 
الديناميي  األداء  ق����ي����اس  ح������ول  ع���ط���ا 
الهوايئ لطائريت" إنجينيويتي  املتقدمة" 
التحليق  ذات�����ي�����ت�����ي  ف���������اي"  دراغ�������������ون  و" 
لبعثات الفضاء املستقبلية إىل كوكب 
املريخ و قمر تيتان- اكر اقمار كوكب 
زحل، حيث يعتر مستقبل الرحات 
 الفضائية إىل املريخ والقمر تيتان واعًدا 
ج��������ًدا ل���ل���ب���ش���ري���ة، خ����اص����ة ف���ي���م���ا يتعلق 
بإرسال طائرات ذاتية التحليق متحدة 
املحور   أو رباعية املروحية    ، لتحلق يف 

أقى درجات الغاف الجوي. 
التحليل  ال��������ب��������اح��������ث  ع��������������رض   حيث 
الديناميي الهوايئ    لطائرة " إنجينيويتي 
املصممة   - امل������ري������خ������ي������ة  ك��������غ��������م"   1.8  -

م���ن قبل 
وك������������������ال������������������ة 
ن��������������������������اس��������������������������ا 
م����������������ع   -  

نة  ر مقا
أدائ������������������ه������������������ا 
ع�����������������������������������������������������������ى 
ك������������وك������������ب 
امل���������������������ري���������������������خ 
ئها  ا د بأ
ع�����������������������������������������������������������ى 
ك������������وك������������ب 
ض  ر أل ا
وق���������������������م���������������������ر 

تيتان، وذلك بتطوير برنامج حاسوبي 
للمركبات  ال���دي���ن���ام���ي���ي  االداء  ي����ح����ايك 
رئييس  وي����ع����ت����م����د  بشكل  ال�����ف�����ض�����ائ�����ي�����ة، 
ع��ى ق��وان��ني ميكانيكا امل��وائ��ع والطاقة 

يف الطران.  
 كما تم ايضاً دراسة وتحليل األداء 
الديناميي الهوايئ لطائرة إنجينيويتي 
ال�����ت�����ي تعد  ك�����غ�����م" و  امل����ت����ق����دم����ة – 4.6 

النموذج األكر حجما من إنجينيويتي، 
والتي تعمل وكالة  ناسا عى تطويرها 
خال السنوات القادمة، حيث يتوقع 
ان تكون يف أدائها افضل من سابقتها 
ك�������زي�������ادة وق��������ت ال���ت���ح���ل���ي���ق ت����ص����ل إىل 16 
دق���ي���ق���ة وم���س���اف���ة ط������ران ت���ص���ل  إىل 32 
كم مع إمكانية لحمولة معدات تبلغ 

حوايل 28 % من وزنها اإلجمايل. 


