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رام هللا - دنیا الوطن 

عقدت كلیة التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة في جامعة القدس المفتوحة، والھیئة الفلسطینیة للریاضیات

"رفاه"، بالتعاون مع اللجنة الوطنیة للثقافة والتربیة والعلوم، یوم االثنین الموافق 24-1-2022م، منتدى

الریاضیات الثامن عشر تحت رعایة رئیس الجامعة أ. د. سمیر النجدي.

https://www.alwatanvoice.com/arabic/


وُعرض خالل المنتدى بحثان: األول بعنوان "درجة توافر متطلبات التعلم اإللكتروني عن بعد في مدارس

وزارة التربیة والتعلیم والفلسطینیة خالل جائحة كورنا"، قدمھ د. عبد الرحمن أبو سارة، والبحث الثاني

بعنوان "رضا المعلمین في فلسطین عن إجراءات العودة للمدارس خالل جائحة كوفید 19"، وقدمھ أ.

لؤي دویكات.

تناول المنتدى الذي عقد في مبنى اإلدارة العامة لجامعة القدس المفتوحة في مدینة البیرة، عرض فن

وھندسة "األورویجامي"، وھو فن یاباني قدیم قدمھ أ. صالح الشیخ، وتم عرض أبرز فعالیات "رفاه"

للسنة الدراسیة (2021/2022).

حضر الندوة عمید كلیة التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة د. نائل أبو الحالوة، ومدیر عام "رفاه" د. عبد

الجابر ھودلي، واستھدفت عدداً من الطلبة وأعضاء من ھیئة التدریس في كلیتي التكنولوجیا والعلوم

التطبیقیة، والعلوم التربویة (تخصصي الریاضیات وأسالیب تدریس الریاضیات).

في بدایة المنتدى، ألقى د. أبو حالوة كلمة ترحیبیة نقل فیھا تحیات رئیس الجامعة أ. د. سمیر النجدي،

عبر من خاللھا عن أھمیة الریاضیات وضرورة االھتمام بتحسین تعلیمھا كونھا تُعّد األساس للتخصصات

التطبیقیة مثل: التكنولوجیا والھندسة.

ً وأضاف "أن العدید من الدول المتقدمة تدرك أھمیة ھذا المجال، وطورت منحنى تعلیمیاً خاصا

(STEAM) تُعّد فیھ الریاضیات إحدى اللبنات األساسیة الضروریة لتطور التكنولوجیا والعلوم األخرى،



كما شدد على أھمیة ابتكار طرق تربویة جدیدة تھدف إلى تشجیع الطلبة على تعلم الریاضیات بأسالیب

متطورة وممتعة وبسیطة".

إلى ذلك، قالت د. سمیرة التمیمي عضو مجلس اإلدارة في الھیئة الفلسطینیة للریاضیات "رفاه"، إن

"المنتدى ھو معلم من معالم "رفاه"، وھو جزء منتدیات شھریة تنظمھا "رفاه" بھدف نشر ثقافة

الریاضیات ونشر ثقافة البحث العلمي ونشر ثقافة اإلبداع والتمیز، لتحقیق أقصى فائدة من األبحاث، فھي

جھود باحثین لسنوات للوصول إلى ھذه النتائج، ومن النقاش یجري استخالص توصیات وتوزیعھا على

كل معلمي الریاضیات في فلسطین، إضافة إلى جائزة المعلم المتمیز في الریاضیات".

وأضافت: "تسعى الھیئة الفلسطینیة للریاضیات "رفاه" إلى تحسین تعلم وتعلیم الریاضیات في فلسطین

عبر تبني قضایا الریاضیات ورسالة أساتذة الریاضیات الفلسطینیین ونشرھا وطنیاً وإقلیمیاً وعالمیاً،

انطالقاً من قناعتھا بأھمیة الریاضیات كرافعة من روافع تعلم المواد األخرى، وحلقة مھمة من حلقات

نھضة األمة علمیاً وتكنولوجیاً، وجسراً تعبر بھ األجیال نحو مجتمع المعرفة وعوالم اإلبداع".

وفي كلمتھا ممثلةً عن اللجنة الوطنیة، أشارت أ. رحیق أبو الرب إلى االھتمام الواسع الذي تحظى بھ

الریاضیات لدى كافة المنظمات العربیة واالسالمیة والدولیة المتخصصة؛ لما لھا من فوائد عملیة كبیرة،

ولدورھا في تطور المجتمعات، مستعرضةً دور "الیونسكو" في مجال دعم الریاضیات وبحوثھا من خالل

برامجھا التعلیمیة ومراكزھا اإلقلیمیة المخصصة للریاضیات، وكراسیھا الجامعیة.

وأضافت أبو الرب أن "اللجنة الوطنیة تعمل على متابعة ومواكبة واستقطاب وتوطین أفضل الممارسات

الدولیة واإلقلیمیة ذات الصلة لصالح فلسطین والشعب الفلسطیني"، مؤكدةً حرص اللجنة الوطنیة على



تنسیق ومتابعة المشاركة الفاعلة لدولة فلسطین، سواء كان ذلك من خالل اللجنة الوطنیة وطاقمھا، أو

المؤسسات الوطنیة الشریكة ذات العالقة، في كافة الفعالیات واألنشطة التي تعقدھا وتنظمھا المنظمات

الدولیة على المستوى اإلقلیمي والعالمي.

كما أّكدت أبو الرب، التزام اللجنة الوطنیة بدعم المؤسسات الوطنیة للنھوض بالتعلیم واالستفادة من

التجارب والممارسات الدولیة في سبیل تعزیز مفھوم الریاضیات وترسیخ القیم التعلیمیة في المجتمع

المحلي. 
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