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تربوية
الجامعة العربية األمريكية تنظم الحفل الختامي

 لمسابقة أفضل فكرة تطبيق تكنولوجي في المجال الصحي 
جنني- "ے"- عيل سمودي - نظم 
مركز حسيب الصباغ للتميز بتكنولوجيا 
املعلومات يف الجامعة العربية األمريكية، 
وجمعية مهنديس الكهرباء وااللكرتونيات- 
ف��رع الجامعة، الحفل الختامي ملسابقة 
أف��ض��ل ف��ك��رة تطبيق تكنولوجي يف املجال 
ال����ص����ح����ي، ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ش����رك����ة اإلسراء 
ل��ل��رم��ج��ة، وش���رك���ة س���ب���ارك لالستشارات 
وال���ت���دري���ب، وش��ب��ك��ة راي����ة اإلع���الم���ي���ة.  وتم 
يف ال���ح���ف���ل، اإلع��������الن ع����ن ف�����وز ث����الث����ة، من 
بني 20 فريقا شاركوا يف املسابقة من طلبة 

الجامعة العربية األمريكية. 
وحضر الحفل، نائب رئيس الجامعة 
ل����ل����ش����ؤون األك����ادي����م����ي����ة ال����دك����ت����ور م����ؤي����د أبو 
صاع ممثال عن رئيس الجامعة، ورئيس 
مجلس إدارة مركز حسيب الصباغ للتميز 
ب���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ع����ل����وم����ات امل����ه����ن����دس مهند 
ه�������ي�������ج�������اوي، وم�����م�����ث�����ل�����ة ج����م����ع����ي����ة مهنديس 
ال���ك���ه���رب���اء واالل����ك����رتون����ي����ات- ف�����رع فلسطني 
ال�����دك�����ت�����ورة م���ن���ى ض����م����ي����دي، وم�����دي�����ر صحة 
محافظة جنني الدكتور وسام صبيحات، 
للصناعات  ال�������������ع�������������ام  االت���������������ح���������������اد  ورئ�������������ي�������������س 

الفلسطينية األستاذ بسام ولويل. 
وأل��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة العربية 
االم���ري���ك���ي���ة ل���ل���ش���ؤون األك���ادي���م���ي���ة الدكتور 
م������ؤي������د أب���������و ص���������اع ك����ل����م����ة ن�����ي�����اب�����ة ع�������ن رئيس 
ال����ج����ام����ع����ة األس�������ت�������اذ ال������دك������ت������ور ع������يل زيدان 
أب����و زه������ري، أش�����ار ف��ي��ه��ا إىل أن����ه م���ن ضمن 
الخطوات االسرتاتيجية التي تعمل عليها 
ال���ج���ام���ع���ة دع�����م امل����ش����اري����ع ال�����ري�����ادي�����ة، وانه 
س����ي����ك����ون ه����ن����اك ت�����ع�����اون واض��������ح م�����ع مركز 
حسيب الصباغ للعمل عىل تطوير األفكار 
النواحي،  ك�����اف�����ة  م������ن  ال������ري������ادي������ة ودع�����م�����ه�����ا 
مرحبا باسم الجامعة بأي فكرة أو خدمة 
ت����ه����م امل����ج����ت����م����ع امل�������ح�������يل.  م������ن ج����ه����ت����ه، أكد 
رئيس مجلس إدارة مركز حسيب الصباغ 
امل����ه����ن����دس م���ه���ن���د ه�����ي�����ج�����اوي، ع�����ىل ضرورة 

الوقوف إىل جانب الرياديني ودعمهم، وأن عدم فوزهم باملسابقة هذه ليست النهاية بل البداية لتطوير املشروع بشكل أكر والتعلم 
من األخ��ط��اء. وقدمت ممثلة جمعية مهنديس الكهرباء وااللكرتونيات ف��رع فلسطني الدكتورة منى ضميدي تعريفا بالجمعية التي 
انطلقت عام 2009 من جامعة النجاح، وحاليا تعمل يف الجامعات الفلسطينية، مشرية إىل أن نسبة كبرية من أعضاء الجمعية هم من 
الجامعة العربية األمريكية، موضحة أن الجمعية شاركت يف العديد من املسابقات الدولية وفازت خالل السنتني املاضيتني بالعديد 
م��ن امل��س��اب��ق��ات. ب���دوره، أع���رب  س��ام��ي ع��وض عضو مجلس إدارة م��رك��ز حسيب الصباغ ع��ن ف��خ��ره ل��وج��ود طلبة يحملون أف��ك��ارا رياديا 
نوعية قدموها خالل هذه املسابقة، وبالرغم من وجود بعض الثغرات "فهذا ال يعني نهاية املطاف، بل العمل عىل إصالح الثغرات 

وتطوير املشروع واملشاركة يف مسابقات أخرى واالنطالق نحو العاملية". 
وأك���د م��دي��ر صحة محافظة جنني ال��دك��ت��ور وس���ام صبيحات ع��ىل أهمية ال��وق��وف إىل ج��ان��ب ال��ش��ب��اب ال��ري��ادي��ني وإع��ط��ائ��ه��م امل��زي��د من 
الفرص، متطرقا إىل املشاريع الرقمية التي تقوم عليها وزارة الصحة الفلسطينية ومديرياتها، معربا عن استعداد ال��وزارة الحتضان 

املزيد من التطبيقات واملشاريع الريادية من أجل خدمة املواطن الفلسطيني يف املجال الصحي. 
من جانبه، قال رئيس االتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بسام ولويل أن 93% من املشاريع يف فلسطني بدأت صغرية وأصبحت 
اآلن من املشاريع الكبرية، وخلقت فرص وظيفية ملئات الشباب الفلسطيني، بسبب االرادة واإلصرار والعزم عىل تحقيق والنجاح. ويف 
 LANGSMART، :نهاية الحفل تم اإلع��الن عن الفرق الفائزة بمسابقة أفضل فكرة تطبيق تكنولوجي يف املجال الصحي وه��ي ف��رق
HEARE US، CHRONIC HEALTH.  واملسابقة هي مسابقة طالبية متاحة لجميع طلبة الجامعة العربية األمريكية تتنافس عليها 
الفرق املشاركة عىل تطوير أفكار ريادية لتطبيقات الهواتف الذكية، ويف كل عام يوضع تحديا جديدا يف مجاالت مختلفة، منها الطبية 

والتكنولوجية والتعليمية. ويتكون الفريق من شخصني كحد أدىن ومن أربع أشخاص كحد أعىل.
 ك��ان��ت مسابقة ه���ذا ال��ع��ام يف امل��ج��ال ال��ص��ح��ي، وت��ن��اف��س فيها 20 ف��ري��ق��ا، ت��م��ت تصفيتها ل��س��ت ف���رق، وم���ن ث��م ت��م اخ��ت��ي��ار ث���الث فرق 
ف��ازت باملسابقة التي ستحصل عىل جوائز مالية باإلضافة إىل احتضان مشاريعهم من قبل مركز حسيب الصباغ ليتم تطبيقها عىل 

أرض الواقع. 

 "القدس المفتوحة" و"رفاه" 
تعقدان منتدى حول تطوير تعليم وتعلم الرياضيات

"التربية":ستبقى جذوة التعليم ُمتقدة رغم انتهاكات االحتالل
رام الله-أكدت وزارة الرتبية والتعليم، أن جذوة التعليم ستبقى ُمتقدة يف 
كل بيت فلسطيني،رغم انتهاكات االحتالل املتواصلة بحق املنظومة التعليمية 
ال��وط��ن��ي��ة، واس��ت��ه��داف��ه ال��ي��وم��ي مل��دارس��ن��ا وط��ل��ب��ت��ن��ا وك����وادرن����ا ال��ت��ي ت��ج��اب��ه املشقات 
وال��ص��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات ن��ت��ي��ج��ة ه����ذه امل���م���ارس���ات االح��ت��الل��ي��ة امل��ج��ح��ف��ة، وأخرى 
ناتجة عن آثار الحالة الكورونية. وقالت ال��وزارة، يف بيان امس، إنه ويف الوقت 
ال��ذي تحيي فيه دول العالم ومؤسساته ي��وم ام��س، ال��ذي أقرته األم��م املتحدة 
عام 2018، فإن الوزارة تجدد مطالبتها لدول العالم ومنظماته الدولية والحقوقية 
وامل��داف��ع��ة ع��ن ال��ط��ف��ول��ة إىل ال��ن��ظ��ر ال��ج��اد ب��واق��ع ان��ت��ه��اك��ات االح��ت��الل ب��ح��ق طلبتنا 
ومدارسنا وكوادرنا، واتخاذ موقف حازم تجاه هذه االنتهاكات التي باتت تمثل 
جرائم تستوجب العقاب، وض���رورة فضحها يف كافة املحافل الدولية، وتوفري 

الحماية العاجلة للطلبة واملعلمني وأبناء األسرة الرتبوية.

وأش�������ارت إىل ارت����ف����اع وت�����رية اع����ت����داءات االح����ت����الل ب��ح��ق امل���ؤس���س���ات التعليمية، 
واس���ت���م���رار ع��رق��ل��ة وص����ول ال��ط��ل��ب��ة إىل م��دارس��ه��م واس��ت��ه��داف��ه��م ب��ال��رص��اص الحي 
واملطاطي وقنابل الغاز وغريها من عمليات اقتحام املدارس وإخطارات الهدم لتلك 
الواقعة يف املناطق النائية واملصنفة )ج( وآخ��ره��ا أم��س االول، إخطار مدرستي 
كيسان وجب الذيب يف مديرية بيت لحم، كل ذلك بالتزامن مع الهجمة الشرسة 
ع����ىل امل���ن���اه���ج ال���وط���ن���ي���ة، وم���س���اع���ي االح����ت����الل ل��ل��س��ي��ط��رة ع����ىل ال��ت��ع��ل��ي��م يف القدس 

وأسرلته واستالب الوعي وضرب مقومات الهوية الجمعية والرواية.
وأك����دت ال������وزارة أن��ه��ا م��اض��ي��ة ُق���دم���اً يف م��س��اع��ي��ه��ا ل��الرت��ق��اء بالتعليم وتجويده 
واالنخراط يف الجهود الرتبوية الدولية مثل: دراسة بيزا وتيمس، وضمان توفري 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ن��وع��ي وامل��ن��ص��ف وت��ك��اف��ؤ ال���ف���رص ب��م��ا ي��ن��س��ج��م م���ع ال��ت��وج��ه��ات العاملية 

وتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

رام ال���ل���ه-"ے"- ع��ق��دت كلية التكنولوجيا وال��ع��ل��وم التطبيقية يف جامعة 
القدس املفتوحة، والهيئة الفلسطينية للرياضيات "رفاه"، بالتعاون مع اللجنة 
الوطنية للثقافة والرتبية والعلوم، أمس، منتدى الرياضيات الثامن عشر تحت 
رع��اي��ة رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة  د. سمري ال��ن��ج��دي.  وُع���رض خ��الل امل��ن��ت��دى ب��ح��ث��ان: األول 
بعنوان "درجة توافر متطلبات التعلم اإللكرتوين عن بعد يف مدارس وزارة الرتبية 
والتعليم والفلسطينية خالل جائحة كورنا"، قدمه د. عبد الرحمن أبو سارة، 
والبحث الثاين بعنوان "رضا املعلمني يف فلسطني عن إجراءات العودة للمدارس 

خالل جائحة كوفيد 19"، وقدمه لؤي دويكات.
تناول املنتدى الذي عقد يف مبنى اإلدارة العامة لجامعة القدس املفتوحة يف 
مدينة البرية، عرض فن وهندسة "األورويجامي"، وهو فن ياباين قديم قدمه 

صالح الشيخ، وتم عرض أبرز فعاليات "رفاه" للسنة الدراسية )2022/2021(. 
وحضر الندوة عميد كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية د. نائل أبو الحالوة، 
ومدير عام "رفاه" د. عبد الجابر هوديل، واستهدفت عدداً من الطلبة وأعضاء 
من هيئة التدريس يف كليتي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والعلوم الرتبوية 

)تخصيص الرياضيات وأساليب تدريس الرياضيات(. 
واكد د. أبو حالوة عىل أهمية الرياضيات وضرورة االهتمام بتحسني تعليمها، 

كونها ُتعّد األساس للتخصصات التطبيقية مثل: التكنولوجيا والهندسة. 

وأض���������اف "ال����ع����دي����د م�����ن ال���������دول امل���ت���ق���دم���ة ت�������درك أه���م���ي���ة ه������ذا امل�����ج�����ال، وطورت 
منحنى تعليمياً خاصاً )STEAM( ُتعّد فيه الرياضيات إحدى اللبنات األساسية 
ال��ض��روري��ة لتطور التكنولوجيا والعلوم األخ���رى" وش��دد ع��ىل أهمية ابتكار طرق 
تربوية جديدة تهدف إىل تشجيع الطلبة عىل تعلم الرياضيات بأساليب متطورة 
وممتعة وب��س��ي��ط��ة.  وق��ال��ت د. س��م��رية التميمي عضو مجلس اإلدارة يف الهيئة 
الفلسطينية للرياضيات "رفاه"، إن "املنتدى هو معلم من معالم "رفاه"، وهو 
جزء من منتديات شهرية تنظمها "رف��اه" بهدف نشر ثقافة الرياضيات وثقافة 

البحث العلمي واإلبداع والتميز، لتحقيق أقىص فائدة من األبحاث.
وأض��اف��ت: "تسعى الهيئة الفلسطينية للرياضيات "رف��اه" إىل تحسني تعلم 
وت��ع��ل��ي��م ال���ري���اض���ي���ات يف ف��ل��س��ط��ني ع���ر ت��ب��ن��ي ق��ض��اي��ا ال���ري���اض���ي���ات ورس����ال����ة أساتذة 

الرياضيات الفلسطينيني ونشرها وطنياً وإقليمياً وعاملياً.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا أش�����ارت رح��ي��ق أب����و ال�����رب، م��م��ث��ل��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة، إىل االهتمام 
ال����واس����ع ال�����ذي ت��ح��ظ��ى ب���ه ال���ري���اض���ي���ات ل����دى ك���اف���ة امل��ن��ظ��م��ات ال��ع��رب��ي��ة واالسالمية 
وال��دول��ي��ة املتخصصة، مستعرضًة دور "ال��ي��ون��س��ك��و" يف م��ج��ال دع��م الرياضيات 
وبحوثها، مشرية اىل أن "اللجنة الوطنية تعمل عىل متابعة ومواكبة واستقطاب 
وت����وط����ني أف���ض���ل امل����م����ارس����ات ال����دول����ي����ة واإلق���ل���ي���م���ي���ة ذات ال���ص���ل���ة ل���ص���ال���ح فلسطني 

والشعب الفلسطيني"،.

"تعاون" لحل الصراع وجامعة الخليل 
توقعان مذكرة إلطالق مساق الوسائل البديلة

الخليل-وقعت مؤسسة "تعاون" 
لحل الصراع أم��س، يف حرم جامعة 
كلية  تفاهم مع  م�������ذك�������رة  ال�����خ�����ل�����ي�����ل، 
"الوسائل  م�����س�����اق  إلط����������الق  ال�����ح�����ق�����وق 
البديلة" يف كلية القانون بالجامعة. 
وجاءت االتفاقية بعد نقاشات طويلة 
ومركزة مع  كلية الحقوق يف جامعة 
الخليل بهدف تطوير مهارات وقدرات 
البلدية  ال������وس������ائ������ل  ح�����ق�����ل  ال����ط����ل����ب����ة يف 
والتحكيم  ال������وس������اط������ة  ع�������ىل  ب�����ال�����رتك�����ي�����ز 

والحوار والتفاوض.
الدكتور  م�����ن:  ك����ل  وحضر  اللقاء 
احمد السويطي عميد كلية الحقوق 
الجامعة،  السياسية يف  وال������ع������ل������وم 
ومحمد خاليلة رئ��ي��س مجلس إدارة 
م����ؤس����س����ة "ت�������ع�������اون" وه���������اين سمريات 
امل��ؤس��س��ة والدكتور  م��دي��ر الرامج  يف 
ع�����������������الء خ���������الي���������ل���������ة أس�������������ت�������������اذ م���������س���������اع���������د يف 
السياسية  وال�����ع�����ل�����وم  ال����ح����ق����وق  ك���ل���ي���ة 
أستاذة  خ������ل������ي������ف  دي����������ان����������ا  وال�����������دك�����������ت�����������ورة 
الحقوق  ك����ل����ي����ة  ال������خ������اص يف  ال������ق������ان������ون 
ال���س���ي���اس���ي���ة. واك�������د الدكتور  وال����ع����ل����وم 
احمد السويطي عميد كلية الحقوق 
والعلوم السياسية يف جامعة الخليل 
الكبري  بكافة الشركاء  اع���ت���زازه  ،ع���ىل 
ال��ذي��ن ساهموا يف وض��ع حجر إطالق 
هذا املساق الهام والضروري ، مشددا 
عىل ان هذا املساق القى اقباال واسعا 

منذ اإلع��الن عنه، حيث سجل يف ه��ذا املساق أك��ر من 55 
طالبا وطالبة حتى اللحظة.  كما أكد حرص  كلية الحقوق 
والعلوم السياسية عىل توسيع  دائرة املستفيدين من هذا 
امل���س���اق ال���ه���ام ل��ي��ش��م��ل أك����ر ع����دد م��م��ك��ن من الطلبة خالل 
السنوات القادمة ، وشدد  عىل حرص الجامعة يف مواكبة 
التخصصات الحديثة كعلوم دراسات السالم وحل الصراع 
. بدوره قدم محمد خاليلة شكره واعتزازه  بهذه الشراكة 
االسرتاتيجية ما بني مؤسسة تعاون لحل الصراع وجامعة 
الخليل، مؤكدا عىل اهمية تطوير مناهج ومساقات مركزة 

يف ح����ق����ل ال�����وس�����ائ�����ل ال����ب����دي����ل����ة ل����ت����س����وي����ة ال������ن������زاع������ات يف داخل 
ال��ج��ام��ع��ات.  وق���ال أن ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ل ك��ال��ع��ادة س��ب��اق��ة يف 
البحث عن كل ما هو مفيد وهام  ملستقبل طلبتها ، كما 
اكد عىل ان مؤسسة "تعاون" تضع كافة امكانياتها اإلدارية 
والفنية يف سبيل إخراج هذا املساق عىل أفضل وجه ، وأن 
ه���ذا امل���س���اق س��ي��ق��دم ب��ط��ري��ق��ة جديدة  قائمة ع���ىل التدريب 
مؤسسة  ك��������ون   ، العميل  للطلبة  وال������ت������دري������ب  ال������ت������ش������اريك 
"ت���ع���اون" ل��دي��ه��ا ت��ج��رب��ه ت��ت��ج��اوز 20 ع��ام��ا يف  حقل الوسائل 

البديلة وتسوية النزاعات.


