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تربوية 

مجلس أمناء "القدس المفتوحة" 
يشكل لجنة استالم وتسليم لرئاسة الجامعة

اإلعالن عن انطالق جائزة الجامعة 
العربية األمريكية للتميز في 

البحث العلمي للعام 2022

طالب من جامعة بوليتكنك فلسطين يفوز
 بجائزة ُمبتكرون دون "35"   العالمية لعام 2021 

اجتماع رسمي يبحث ملف ترشيح 
الخليل عاصمة الثقافة اإلسالمية 2022 

الخليل- فاز الطالب جمال الشختور ُممثاًل عن دولة  فلسطني تخصص 

أت���م���ت���ة ص���ن���اع���ي���ة م����ن ك��ل��ي��ة ال���ه���ن���دس���ة ب���ج���ام���ع���ة ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك  فلسطني بجائزة 

ُم��ب��ت��ك��رون دون "35" ال��ع��امل��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس�����ط  وشمال افريقيا 

لعام 2021.  

وأعلنت )إم آي يت تكنولوجي ريفيو العربي( عن أسماء الفائزين بجائزة 

املُبتكرين تحت سن   "35"، وفاز املُبتكر الفلسطيني الشختور بالجائزة عىل 

مستوى العالم،  وجاء هذا اإلعالن تكلياًل لجهوده البحثية يف تطوير حقيبة 

ظهر كهربائية  مع قناعني لتصفية امل���واد الكيميائية السامة م��ن ال��ه��واء يف 

ال���ظ���روف  املُختلفة، ح��ي��ث ت���ه���دف ال���ج���ائ���زة اىل ت��ك��ري��م املُ��ب��ت��ك��ري��ن ال���ع���رب من 

ج��م��ي��ع أن����ح����اء  العالم ال����ذي����ن ت���ق���ل أع���م���اره���م ع����ن "35" ع����ام����اً، وتستعرض 

جهودهم  وُمساهماتهم يف ابتكار حلول للتحديات التي تواجه املُجتمعات 

واإلنسانية  ككل.  

وه���ن���أّ رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك ف��ل��س��ط��ني ال���دك���ت���ور أم��ج��د ب��ره��م الطالب 

ُ��ت��م��ّي��ز، وأّك���د ع��ىل اح��ت��ض��ان الجامعة املُستمر يف  شختور  عىل ه��ذا اإلن��ج��از امل

رع���اي���ة  الطلبة املُ��ب��دع��ني وت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء ع��ل��ي��ه��م، ل��ي��م��ّك��ن��ه��م  م���ن االستمرار 

والتطور  لينعكس ذلك عىل واقع املُجتمع الفلسطيني ككل. 

وأض����اف����ت م���دي���رة امل���دي���ري���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر واالب���ت���ك���ار يف مدينة 

امللك  عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتورة مالك عابد الثقفي "ال يشء له 

تأثري  أكرب عىل املُجتمع من االبتكار وأّكدت عىل اهمّية دعم وتنمية الشباب 

 املُبدعني  وتسليط الضوء عىل املُبتكرين من منطقة الشرق األوسط  وشمال 

إفريقيا يف ُمختلف املجاالت".  

واب����ت����ك����ر ال���ش���خ���ت���ور ج����ه����از ان����ق����اذ "ResQ 2 " ي���ع���م���ل ع����ىل ت��ص��ف��ي��ة الغازات 

 الكيميائية م���ن ال����ه����واء يف ال����ك����وارث وال���ح���رائ���ق وس����اح����ات ال����ح����روب؛ وذلك 

 لتسهيل عمل رجال اإلنقاذ حيث يعمل الجهاز عىل تنقية الهواء من  الغازات 

امللوثة، وي��وف��ر الجهاز قناعني للتنفس لكل م��ن رج��ل اإلن��ق��اذ  واملصاب مع 

إمكانية تزويد املصاب بالدواء عند الحاجة من خالل نفس  القناع .   ويمكن 

استخدامه يف املُستشفيات حيث يتضمن الجهاز تكنولوجيا  حديثة ُمتطورة 

لخدمة الفئات املُستهدفة.      وقد تألفت لجنة التحكيم العاملية  التي اعلنت 

ُ��ب��ت��ك��ري��ن ل��ل��ج��ائ��زة م���ن "21"  خ���ب���رياً م���ن ُم��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت  والقطاعات من  امل

أنحاء العالم. 

جنني - عيل سمودي - أعلنت الجامعة العربية األمريكية عن انطالق "جائزة 
الجامعة العربية األمريكية للتميز يف البحث العلمي للعام 2022"، وذلك استمرارا 
لجهود الجامعة يف دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثني والتميز واإلبداع، 

وتعزيز دور الجامعة الريادي يف دعم البحث العلمي يف فلسطني. 
وق��ال عميد البحث العلمي يف الجامعة العربية األمريكية األستاذ الدكتور 
محمد عوض:" أن الجامعة تسعى، من خالل هذه الجائزة، إىل تعزيز جودة 
البحث العميل ألعضاء الهيئة األكاديمية والباحثني يف الجامعات الفلسطينية، 
ب�����اإلض�����اف�����ة إىل دع�������م ال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي األص������ي������ل، وي����ت����م ت����ك����ري����م ال����ب����اح����ث����ني تقديرا 
لجهودهم البحثية والعلمية امل��ن��ش��ورة يف مجالت علمية محكمة ذات سمعة 

متميزة وتصنيف عاملي مرموق". 
وح��ول آلية التقديم للجائزة أوض��ح األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��وض، يقوم الباحث 
ب��ت��ع��ب��ئ��ة ال����ن����م����وذج ال����خ����اص ب���ال���ج���ائ���زة ع����ىل امل����وق����ع االل�����ك�����روين ل��ل��ج��ام��ع��ة العربية 
األم��ري��ك��ي��ة www.aaup.edu وي���رف���ق ك���ال م����ن، ال��ب��ح��ث، ون���ب���ذة ع��ن��ه باللغتني 
العربية واإلنجليزية، باإلضافة إىل تقديم السرية الذاتية للمتقدم، والتوصية 
بالرشيح من املؤسسة التي يعمل بها، وتكون التوصية إما من رئيس الجامعة 
أو من عمادة البحث العلمي، وأن يتعهد املتقدم بصحة املعلومات والبيانات 
 aoe@aaup.edu املقدمة، وترسل البيانات التي ذكرت عرب الربيد االلكروين

يف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2022/3/10
وأش���ار، ان الجائزة تمنح ألص��ح��اب األب��ح��اث العملية الفائزة يف إح��دى هذه 
الفئات، العلوم الطبيعية والهندسية والتكنولوجية، والعلوم الطبية والصحية، 
وال����ع����ل����وم االج���ت���م���اع���ي���ة واإلن����س����ان����ي����ة، داع����ي����ا ال���ب���اح���ث���ني ال����راغ����ب����ني ب���ال���ت���ق���دم لجائزة 

الجامعة العربية األمريكية للتميز يف البحث العلمي .

رام ال���ل���ه- "ے"- ق����رر رئ���ي���س م��ج��ل��س أم���ن���اء ج��ام��ع��ة ال���ق���دس امل��ف��ت��وح��ة م. 
ع����دن����ان س����م����ارة ت��ش��ك��ي��ل ل��ج��ن��ة الس����ت����الم وت��س��ل��ي��م رئ����اس����ة ال���ج���ام���ع���ة، وذل������ك عماًل 
بمرسوم الرئيس محمود عباس بتعيني د. سمري النجدي قائماً بأعمال رئيس 
الجامعة خلفاً للدكتور ي��ون��س ع��م��رو، ال���ذي تنتهي دورت���ه لرئاسة الجامعة يف 

11 من الشهر املقبل.
 وك�����ان ال��رئ��ي��س ع���ب���اس أص�����در م���رس���وم���اً ب��ت��ع��ي��ني ن���ائ���ب رئ���ي���س ج��ام��ع��ة القدس 

املفتوحة للشؤون األكاديمية الدكتور النجدي، قائماً بأعمال رئيس الجامعة.
ووجه مجلس األمناء شكره للدكتور عمرو، لقيادته الحكيمة للجامعة 
ل�����س�����ن�����وات ط�����وي�����ل�����ة، وال������ت������ي ش�����ه�����دت ف��������رة ن����م����و وت������ق������دم وت������ط������ور يف مسريتها 
االك�����ادي�����م�����ي�����ة وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ة وامل����ج����ت����م����ع����ي����ة واح�����ت�����ل�����ت م����ك����ان����ة م����ت����ق����دم����ة عىل 

الصعيدين املحيل والدويل.
وأكد مجلس أمناء الجامعة أن تعيني د. سمري النجدي قائماً بأعمال رئيس 

جامعة القدس املفتوحة يأيت يف سياق أنظمة الجامعة واستمراراً لرسالتها.
وشكل رئيس مجلس األمناء املهندس عدنان سمارة لجنة االستالم والتسليم 
ل��رئ��اس��ة ال��ج��ام��ع��ة، ت���زام���ن���اً م���ع ت��ك��ري��م  د. ي��ون��س ع���م���رو، ت���ق���دي���راً ل�����دوره وقيادته 

الحكيمة للجامعة.
ي���ش���ار إىل أن د. س��م��ري ال��ن��ج��دي ي��ش��غ��ل ح��ال��ي��اً م��ن��ص��ب ن���ائ���ب رئ���ي���س الجامعة 
للشؤون األكاديمية منذ العام 2012، بينما شغل منصب نائب رئيس الجامعة 

للشؤون اإلدارية يف الفرة 2012-2001.
والنجدي يحمل درجة األستاذية وهو حاصل عىل درجة الدكتوراه يف الكيمياء 

من جامعة كاليفورينا بالواليات املتحدة األمريكية يف عام 1989.
ووج���ه ال��ن��ج��دي ش��ك��ره للرئيس ع��ب��اس، ع��ىل ثقته، ول��رئ��ي��س مجلس األمناء 
امل��ه��ن��دس ع���دن���ان س���م���ارة، ول��ل��دك��ت��ور ي���ون���س ع���م���رو ل��دع��م��ه��م��ا، واع������داً ب����أن يكمل 

مسرية البناء والتطور.

الخليل-مراسل"القدس"الخاص-بحث املحافظ اللواء جربين البكري، ووزير 
ال��ث��ق��اف��ة ع��اط��ف أب���و س��ي��ف،ام��س، يف م��ق��ر امل��ح��اف��ظ��ة ب��امل��دي��ن��ة، آخ���ر التحضريات 
املتعلقة بملف ت��رش��ي��ح الخليل ع��اص��م��ة للثقافة اإلس��الم��ي��ة ل��ل��ع��ام 2022، وذلك 
بحضور نائب املحافظ خالد دودين وأعضاء اللجنة الوطنية املكلفة بإعداد ملف 

الرشح بناء عىل القرار الصادر من مجلس الوزراء الخاص بهذا امللف.
وأستمع املحافظ اىل آخر التحضريات وشرح مفصل مللف الرشح ومناقشة 
أدق التفاصيل لتجاوز أي جزئية من شأنها إضعاف امللف، حيث أكد أن الخليل 
تستحق هذه الفرصة التي ستسلط الضوء عليها وتربز أهميتها الثقافية والدينية 
كونها رابع مدينة إسالمية من حيث األهمية الدينية، مشددا عىل أن هذا امللف 

هو مسؤولية وطنية ويجب عىل الجميع تقديم كل ما يلزم إلنجازه متكامال.
من جانبه، استعرض الوزير أبو سيف، أهمية هذا امللف وآثاره اإليجابية عىل 
الخليل وعىل دولة فلسطني بشكل عام كونه انتصارا للرواية الثقافية اإلسالمية 
الفلسطينية يف وجه االحتالل ومخططاته التهويدية، مشريا اىل املعايري املطلوبة 
الختيار عاصمة الثقافة اإلسالمية، وم��ش��ددا عىل أن وج��ود الحرم اإلبراهيمي 

الشريف سيضيف قوة كبرية مللف الرشح.

"يافا الثقافي" يشارك بتدريب اقليمي حول 
اآلليات الدولية لحماية الحق في التعليم

نابلس-عماد سعادة-شارك مركز يافا الثقايف، ممثال باملنسق االعالمي شاهر 
ال��ب��دوي، يف ال��دورة التدريبية االقليمية ح��ول اآلليات الدولية لحماية الحق يف 
التعليم، والتي أطلقت فعالياتها يف العاصمة تونس "الحملة العربية للتعليم 
للجميع"، بمشاركة واسعة من ممثيل وأعضاء االئتالفات الربوية العربية يف 
كل من: تونس، مصر، السودان، الصومال، اليمن، فلسطني، لبنان، العراق، 
األردن، وموريتانيا، اضافة لعدد كبري من الشخصيات والباحثني والباحثات 

من مختلف املنطقة العربية.
واش���ار امل��رك��ز وم��ق��ره مخيم ب��الط��ة، اىل ان فعاليات الحملة ق��د ب��دأت بكلمة 
أل��ق��اه��ا رف��ع��ت ال��ص��ب��اح س��ك��رت��ري ع���ام ال��ح��م��ل��ة ال��ع��رب��ي��ة للتعليم للجميع ورئيس 
الحملة العاملية للتعليم "GCE"، أكد فيها عىل املبادئ الخمسة التي تركز الحملة 
ح��ال��ي��اً ع���ىل ت��ع��ززي��ه��ا م���ن خ����الل ت��دخ��الت��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، وه�����ي: امل����س����اواة، العدالة، 

التضامن ما بني الشعوب، الحرية، واالعراف بالكرامة.
بدوره، رحب ممثل االئتالف الربوي التونيس، األسعد اليعقوبي، باملشاركني 
واملشاركات من مختلف األقطار العربية، مشريا اىل أنه قد تم اخريا عقد هذه الدورة 

رغم التحديات والصعوبات التي تواجه حركة التنقل نتيجة جائحة كوفيد-19.
وق��ام امل��درب وخبري حقوق اإلنسان األردين، كمال املشرقي، بافتتاح اللقاء 
التدريبي والذي يركز عىل مجموعة من املحاور التدريبية كمفاهيم آليات الحماية 
الوطنية والدولية إلعمال الحق يف التعليم، واملعايري الدولية ومنظومة األمم 

املتحدة لحماية الحق يف التعليم، وواقع استخدام آليات الحماية الدولية.
ي��ش��ار اىل ان االئ��ت��الف��ات ال��ع��رب��ي��ة امل��ش��ارك��ة يف ال��ت��دري��ب االق��ل��ي��م��ي ه���ي: االئتالف 
الربوي اللبناين، االئتالف الربوي الفلسطيني، االئتالف املصري للتعليم للجميع، 
االئتالف السوداين للتعليم للجميع، االئتالف الربوي الصومايل للتعليم للجميع، 
ال��رب��وي األردين، الشبكة العراقية  االئ��ت��الف اليمني للتعليم للجميع، االئ��ت��الف 

للتعليم، االئتالف الربوي التونيس، واالئتالف الربوي املوريتاين.


