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نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم- حققت 
جامعة النجاح الوطنية انجازا جديدا يف التصنيفات العاملية 
ل��ل��ج��ام��ع��ات، ب��ح��ص��ول��ه��ا ع��ى امل��رك��ز األول فلسطينياً والرابعة 
ع���رب���ي���اً و106 ع���امل���ي���اً يف ال��ت��ص��ن��ي��ف ال���ع���امل���ي ل��ل��ج��ام��ع��ات الخضراء  
 UI GreenMetric World University Rankings

للعام 2021.
وجرى تقييم ست جامعات فلسطينية، وحققت جامعة 
النجاح هذا التمّيز بعد أن كانت يف املركز الثاين و223 عاملياً يف 

ذات التصنيف العام املايض.
وي���ع���ت���ر ال��ت��ص��ن��ي��ف ال���ع���امل���ي ل���ل���ج���ام���ع���ات ال����خ����ض����راء م����ن أهم 
ل��الس��ت��دام��ة، وي��ق��وم بتصنيف الجامعات  التصنيفات العاملية 
وف�������ق ج�����ه�����ود االس������ت������دام������ة يف ال������ح������رم ال����ج����ام����ع����ي وم���������دى التزام 
ال��ج��ام��ع��ة ب��م��ع��اي��ر االس���ت���دام���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وص������درت أول نسخة 
من هذا التصنيف عام 2010 بمشاركة 95 جامعة من 35 دولة 
حول العالم، ويف عام 2021 شاركت 956 جامعة من 80 دولة 

حول العالم.
وي���ه���دف ال��ت��ص��ن��ي��ف إىل ت��ش��ج��ي��ع ال���ج���ام���ع���ات ل��ل��م��س��اه��م��ة يف 
تطوير سياسات وممارسات االستدامة البيئية، وتطوير الرامج 
األك��ادي��م��ي��ة املتعلقة بالتنمية املستدامة ال��ت��ي ت��خ��دم الجامعة 
واملجتمع، وزي��ادة إنتاج البحث العلمي املتعلق باالستدامة، 
ح����ي����ث ي����ت����م ت���ق���ي���ي���م ال����ج����ام����ع����ات ب�����ن�����اًء ع�����ى ع�������دة م����ع����اي����ر، هي: 
امل��وق��ع ال��ج��غ��رايف وال��ب��ن��ي��ة التحتية، وال��ط��اق��ة وال��ت��غ��ر املناخي، 

والنفايات، واملياه، واملواصالت، والتعليم والبحث العلمي.
وت��م��ّي��ز التصنيف ل��ه��ذا ال��ع��ام ب����إدراج م��وض��وع ج��دي��د يف كل 
معيار من معاير التصنيف وهو "الجامعات وأهداف التنمية 
املستدامة يف زمن جائحة كورونا"، حيث تم الرتكيز عى جهود 
الجامعات ملواصلة برامجها وسياسات االستدامة الخاصة بها 

أثناء التعامل مع الجائحة.
وأعرب رئيس جامعة النجاح أ.د. عبد الناصر زيد عن اعتزازه 
ب��ه��ذا اإلن���ج���از ال����ذي ي��ض��اف إىل ق��ائ��م��ة اإلن����ج����ازات ال��ت��ي حققتها 
الجامعة والتي تعمل عى تحقيقها وفق الخطة االسرتاتيجية 
ال��ش��ام��ل��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة ال��ت��ي أدرج����ت ال��ق��ض��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ي��ة وتطبيقاتها 
ضمن سلم أولوياتها، ويعد تأكيداً ع��ى م��دى ال��ت��زام جامعة 

النجاح بمعاير التميز العاملي لتحقيق رؤيتها وتنفيذ خطتها 
االسرتاتيجية؛ وترجمة حقيقية للعمل الدؤوب الذي يرهن 
سر جامعة النجاح بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها املتقدمة 

بني الجامعات العاملية املرموقة.
بدوره، أكد د. نضال دويكات، نائب رئيس الجامعة لشؤون 
التخطيط والتطوير والجودة، أن جامعة النجاح تسعى دائماً 
لتبني امل��ش��اري��ع ال��ت��ي ت��خ��دم ال��ج��ام��ع��ة وامل��ج��ت��م��ع الفلسطيني، 
مشراً ألهمية هذه اإلنجازات التي تساهم يف وصول الجامعة 

إىل درجات متقدمة يف التصنيفات العاملية.
وأش���������ار د. دوي�����ك�����ات اىل أن ه������ذا ال����ت����ق����دم ه�����و ن���ت���ي���ج���ة جهود 
ال����ج����ام����ع����ة يف ت���ن���ف���ي���ذ ال�����ع�����دي�����د م������ن ب������رام������ج االس������ت������دام������ة البيئية 
منها تطوير البنية التحتية مل��راف��ق الجامعة وت��وف��ر الخدمات 
واالحتياجات للطلبة والعاملني من ذوي االحتياجات الخاصة، 
وتوفر مرافق األمن والسالمة داخل كليات ومباين الجامعة، 
وت���خ���ص���ي���ص م���ي���زان���ي���ة ل���ج���ه���ود ال��ت��ن��م��ي��ة امل���س���ت���دام���ة، واستغالل 
املساحات الخضراء، وترشيد استهالك املياه واالستغالل األمثل 
مل���ي���اه األم����ط����ار وامل����ي����اه امل���ع���ال���ج���ة؛ إض����اف����ة ل���رتك���ي���ب أن���ظ���م���ة خاليا 
شمسية لرتشيد استهالك الطاقة املستهلكة، وتصميم املباين 
ال��ج��دي��دة بما يتوافق م��ع معاير األبنية ال��خ��ض��راء، واألنظمة 
املبتكرة لرتشيد استهالك املياه والطاقة، والتقليل من النفايات 
العضوية وغر العضوية وتطوير برامج ملعالجتها، والتشجيع 

عى استخدام وسائل النقل املستدامة.
هذا باإلضافة إىل تشجيع ودعم البحث العلمي يف مجاالت 
التنمية املستدامة، واستحداث الرامج التعليمية التي تتعلق 
بالتنمية املستدامة، ودعم أنشطة الجمعيات الطالبية املتعلقة 
بحماية البيئة، وإعداد ورش ومحاضرات علمية حول أهداف 
ال���ت���ن���م���ي���ة امل����س����ت����دام����ة، وال����ت����ح����ول إىل ال���ت���ع���ل���م اإلل������ك������رتوين خالل 
ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا وج���ه���وزي���ة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة ملواجهة 
األزم������ات، وم��ش��اري��ع ال��خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة امل��س��ت��دام��ة بمشاركة 

متطوعني من الطلبة.
ي�����ذك�����ر أن ج����ام����ع����ة ال�����ن�����ج�����اح ت�����وج�����ت م�������ؤخ�������راً ب����امل����رت����ب����ة األوىل 
فلسطينياً و11 عربياً و94 عاملياً يف تصنيف التايمز للجامعات 

يف الدول ذات االقتصادات الصاعدة 2022.

 
ً
 والرابعة عربيا

ً
جامعة النجاح األولى فلسطينيا

 في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء
ً
و106 عالميا

رام ال��ل��ه- ب��ي��ت ل��ح��م- ج����ورج زي��ن��ة- ان��ت��خ��ب��ت ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
ل�"املنظمة الدولية للفضاء الرقمي املفتوح من أجل املتوسط" 
بالدكتور  م���م���ث���ل���ة  امل����ف����ت����وح����ة،  ال������ق������دس  ج����ام����ع����ة   )e-Omed(
املهندس عماد الهوديل مساعد رئيس جامعة القدس املفتوحة 
لشؤون العالقات العامة والدولية واإلعالم، عضواً يف مجلس 

إدارة املنظمة لدورة )2024-2022(. 
جاء ذلك خالل اجتماعات الهيئة اإلدارية القديمة والهيئة 
العمومية التي عقدت عى مدار يومني يف العاصمة الفرنسية 
باريس. وقد شارك الدكتور الهوديل يف هذه االجتماعات عر 
تقنية )زووم(، ال��ذي نقل للمجتمعني خاللها دعم "القدس 
امل��ف��ت��وح��ة" م��م��ث��ل��ة ب��رئ��ي��س��ه��ا أ. د. ي��ون��س ع���م���رو، ل��ه��ذه املنظمة 

وأهدافها وتطلعاتها. 
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ج��ام��ع��ة ال���ق���دس امل��ف��ت��وح��ة ت��ن��ت��خ��ب للمرة 
ال���راب���ع���ة ع���ى ال���ت���وايل يف م��ج��ل��س إدارة امل��ن��ظ��م��ة م��ن��ذ تأسيسها 
ع��ام 2011م، علماً ب��أن انتخاب الدكتور ال��ه��وديل ع��ض��واً يف هذه 
امل��ؤس��س��ة ي����أيت اس��ت��ك��م��ااًل ل��ع��ض��وي��ة ال��ج��ام��ع��ة، م��م��ث��اًل برئيسها 
أ. د. ي��ون��س ع��م��رو، ال����ذي ج���رى ان��ت��خ��اب��ه ب��إج��م��اع ال��ن��اخ��ب��ني يف 
الدورة األوىل عام 2011م يف مدينة تولون بفرنسا، فيما انتخبت 
الجامعة للمرة الثانية يف جامعة "مونتبيليه" الفرنسية التي 
ت��ح��ت��ض��ن م��ق��ر ال��ج��م��ع��ي��ة، وذل�����ك يف ع����ام 2014م، ك��م��ا انتخبت 
للمرة الثالثة يف عام 2017 خالل اجتماعات الهيئة العمومية يف 

جامعة "الكسليك" يف العاصمة اللبنانية بروت. 
وق���د ض��م مجلس اإلدارة ال��ج��دي��د ال��دك��ت��ورة ُم��ل��ك��ة بلقايض 
رئ��ي��س��اً م��م��ث��ل��ة ع���ن ج��ام��ع��ة ت��ون��س االف���رتاض���ي���ة، وف���ران���س���وا هن 
نائباً للرئيس، وعضوية ممثلني عن جامعات فرنسية وتونسية 
وجزائرية ولبنانية، إىل جانب دولة فلسطني ممثلة بجامعة 
القدس املفتوحة، علماً بأن توزيع املناصب عى الهيئة اإلدارية 

الجديدة سيجري خالل اجتماع الحق.
ي���ذك���ر أن ال���دك���ت���ور ال����ه����وديل ق���د ش��غ��ل م��ن��ص��ب ن���ائ���ب رئيس 

املنظمة لشؤون اإلعالم خالل الدورة املاضية )2021-2017(. 
وتهدف "املنظمة الدولية للفضاء الرقمي املفتوح من أجل 
الرقمي  امل���ح���ت���وى  وت���ط���وي���ر  ت���ع���زي���ز  امل����ت����وس����ط" )e-OMED( إىل 

ال����ب����ح����ر األبيض  ال������ع������ايل يف دول ح��������وض  ال����ت����ع����ل����ي����م  مل�����ؤس�����س�����ات 
املتوسط.  وقال الدكتور الهوديل إن الباب سيبقى مشرعاً أمام 
ج��ام��ع��ات دول ال��ب��ح��ر األب��ي��ض امل��ت��وس��ط ل��الن��ض��م��ام للمنظمة، 
مؤكداً أن االنضمام لهذه املنظمة الدولية املهمة سيوفر فرصة 
كبرة لتبادل الخرات يف مجال البحث العلمي وتطوير املحتوى 
الرقمي، وتبادل املقررات اإللكرتونية بني جامعات دول حوض 
البحر امل��ت��وس��ط امل��ش��ارك��ة لتقليل ال��ف��ج��وة الرقمية ب��ني شطري 

املتوسط )جنوباً وشمااًل(. 
من جهة أخرى احتفلت الجامعة/ فرع بيت لحم ومجلس 
ط��ل��ب��ت��ه��ا وح���رك���ة ال��ش��ب��ي��ب��ة ال��ط��الب��ي��ة ب���إض���اءة ش��ج��رة ع��ي��د امليالد 
امل��ج��ي��د ورأس ال��س��ن��ة امل��ي��الدي��ة، ب��ح��ض��ور م��دي��ر ال��ف��رع د. أسعد 
ال��ع��وي��وي وك��اه��ن رع��ي��ة ال���روم األرث���ودوك���س يف بيت ج��اال األب 
بولس العالم وأع��ض��اء الهيئتني األكاديمية واإلداري���ة ورئيس 
مجلس ات��ح��اد الطلبة يف ال��ف��رع ال��ط��ال��ب معتز م��زه��ر ومنسق 

حركة الشبيبة الطالبية وعدد من طلبة الفرع.
ويف ك���ل���م���ة ال����ق����اه����ا م����دي����ر ال�����ف�����رع ، اك������د خ���الل���ه���ا ع�����ى جمال 
الفسيفساء الذي تمثله مدينة بيت لحم من حيث التآخي بني 
الديانات، مهنئا املسيحيني بشكل خاص والشعب الفلسطيني 
ب��م��ن��اس��ب��ة ح���ل���ول أع����ي����اد امل����ي����الد امل���ج���ي���دة ورأس ال���س���ن���ة امليالدية 

وذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية .
بدوره عر كاهن رعية الروم األرثودوكس يف بيت جاال األب 
بولس العالم عن سروره بوجوده يف جامعة القدس املفتوحة 
وإض���اءة شجرة امليالد فيها، متحدثاً عن رس��ول املحبة سيدنا 
ع��ي��ى ع��ل��ي��ه ال���س���الم وع����ن ك���اف���ة ال��ت��ع��ال��ي��م ال���ت���ي أىت ب��ه��ا والتي 
ك����ان أس��اس��ه��ا ن��ش��ر ال���س���الم وامل��ح��ب��ة وال���ت���آخ���ي يف ه����ذا العالم، 
شاكراً كل من ش��ارك يف إنجاح ه��ذه الفعالية بما تحمله من 

رمزية وقدسية.
من جهته شكر نقيب العاملني يف الفرع أ. جمعة زواهرة 
رج�������ال ال����دي����ن ع����ى م����ا ي���ب���ذل���ون���ه م����ن ج����ه����وٍد م����ن أج�����ل أن تبقى 
رس��ال��ة ال��س��الم وم��ف��اه��ي��م ال��ت��ع��اي��ش وال��ت��آخ��ي ج����زءاً أص��ي��اًل من 
ثقافتنا، فيما دعا رئيس مجلس الطلبة كافة الحضور الضاءة 

شجرة امليالد.

بلدية بيت فوريك تستقبل 
وفدا من مركز حيفا الثقافي

نابلس-عماد سعادة-استقبلت بلدية بيت فوريك، وفدا من مركز حيفا الثقايف، ترأسه 
املحامي فؤاد فقاره.  وضم الوفد،مجموعة من املؤرخني واالدباء من مناطق حيفا وعكا 

والجليل، وذلك ضمن جولة له، تحت شعار "عشق الوطن يجمعنا".
ورحب رئيس البلدية، حسني حج محمد، بالوفد الضيف وقدم ملحة حول واقع بلدة 
بيت فوريك وبلديتها، يف حني قدم املؤرخ واستاذ التاريخ الدكتور محمد عودة، شرحا 

حول اهم املواقع التاريخية واالثرية يف البلدة. 
يشار اىل انه تم تنظيم زيارة للوفد شملت أهم املواقع التاريخيه يف البلدة.

م��ن جهته، ق��دم املحامي ف��ق��اره درع���ا تكريمية لرئيس البلدية، وات��ف��ق ال��ط��رف��ان عى 
استمرار التعاون املشرتك وتعزيز العالقات بني البلدية ومركز حيفا.

اختتام فعاليات ملتقى "تاريخ 
وحضارات فلسطين والمنطقة"

عمان-اختتمت وزارة الثقافة الفلسطينية،امس، فعاليات "ملتقى تاريخ وحضارات 
ف��ل��س��ط��ني وامل���ن���ط���ق���ة" ال�������ذي ن��ظ��م��ت��ه ع����ى م�������دار ث����الث����ة أي�������ام يف ال���ع���اص���م���ة األردن������ي������ة عمان، 
بمشاركة حوايل 35 كاتًبا ومؤرًخا وباحًثا من فلسطني واألردن والعراق وسوريا ومصر 

وفرنسا وبريطانيا.
وأك����د امل���ش���ارك���ون، ض�����رورة دع����م وت��وح��ي��د ال��ج��ه��ود ل��ب��ن��اء س���ردي���ة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة حقيقية 
وطنية، وأهمية تطوير منهج علمي بديل لبناء سردية وطنية جديدة، ووضع املكتشفات 
الحديثة يف سياقها الطبيعي لبناء رواية وطنية متكاملة ومتماسكة كونها شرًطا أساسًيا 

لالستقالل الحقيقي، وتأكيًدا عى االستمرارية الحضارية للمنطقة عر العصور.
كما ش��دد امل��ش��ارك��ون ع��ى دور فلسطني ال��ح��ض��اري الحقيقي ومساهماتها منذ فجر 
التاريخ يف بناء الحضارة اإلنسانية، مؤكدين عى أهمية تطوير جسم تنفيذّي يضم جميع 
الشركاء والتوجيه واإلشراف عى تطوير اسرتاتيجية وطنية للسردية الفلسطينية عربًيا 
بما فيها فلسطني، وت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج الفلسطينية امل��درس��ّي��ة وال��ج��ام��ع��ّي��ة، بما يتناغم مع 

الرواية والحقيقية الفلسطينية.
وشملت فعاليات اليوم األخر، عقد ثالث جلسات تمحورت حول الخطاب السيايس 

الفلسطيني ما بعد النكبة، واملناهج والسياحة، واملشهد الطبيعي ونباتات فلسطني.

اضاءة شجرة الميالد بحرم الجامعة -فرع بيت لحم...

 
ً
إعادة انتخاب »القدس المفتوحة« عضوا
بمجلس إدارة »المنظمة الدولية للفضاء«

بنات الصداقة الكورية تكّرم 
معلماتها و"المنارات" المتقاعدات

جنني - عيل سمودي - أقامت مدرسة بنات الصداقة الفلسطينية الكورية يف برقني، 
أمس، حفل "املنارات" لتكريم معلمات املدرسة ومعلمات البلدة املتقاعدات ومديرات 
املدرسة السابقة، وي��أيت ذلك يف إط��ار إحتفاء األس��رة الرتبوية بيوم املعلم الفلسطيني، 
وذلك بحضور مدير عام الرتبية والتعليم أ. سالم الطاهر ورئيس قسم العالقات العامة 

أ. عال زكارنة، ومديرة املدرسة أ. سماح صباح. 
وخالل الحفل الذي تضمن فقرات فنية وأدائية متنوعة، أكدت أ. سالم الطاهر عى 
دور املعلم يف زرع القيم واألخ���الق، وت��زوي��د األج��ي��ال باملعرفة والعلوم املختلفة، ودوره 
يف بناء اإلنسان وتأثره يف تشكيل شخصيته املستقبلية.  وأشادت، بالعالقة الودية التي 
تربط أسرة املدرسة ببعضها، وأثنت عى اللفتة الطيبة املتمثلة بتكريم املربيات الفاضالت 
املتقاعدات يف البلدة وترتيب هذا اللقاء معهن.  كما تم خالل اللقاء ذاته افتتاح معرض 
فني حمل عنوان )املنارات( الذي اشتمل عى لوحات فنية تعر عن االمتنان لدور املعلم، 

وزاوية ترز املعلمات املتقاعدات ومَن ارتقى منهن إىل العال.


