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جامعة «خضوري» تعقد مؤتمرها األول ألبحاث 
طلبة الدراسات العليا برعاية بنك القدس

طولكرم– الحيــاة الجديدة– مراد 

ياســين- نظمت جامعة فلسطين 

التقنية- خضوري امس، مؤتمرها 

األول ألبحاث طلبة الدراسات العليا 

داخل الحرم الجامعي، بمشــاركة 

55 باحثا وباحثة باوراق وبوسترات 

علميــة محكمة،بحضــور رئيــس 

الجامعــة نــور الديــن أبــو الــرب، 

وزيــر التربيــة والتعليــم ورئيس 

للعلــوم  فلســطين  ديميــة  كا أ

عورتانــي،  والتكنولوجيامــروان 

وممثل محافظ محافظة طولكرم 

إبراهيم عبد العال، وعميد البحث 

العربيــة  الجامعــة  فــي  العلمــي 

األمريكيــة محمد عــوض، ومدير 

العالقات العامة لبنك القدس نور 

محمــد، وعميــد كليــة الدراســات 

بحضــور  شــنك  حســين  العليــا 

نائبي ومساعدي الرئيس وعمداء 

الجامعةومشــاركة  وكادر  الكليات 

الرســمية  المؤسســات  ممثلــي 

واألهليــة ومراكز البحــوث  وكادر 

وطلبــة كلية الدراســات العليا من 

الجامعــات الفلســطينية.  بــدوره 

أوضــح أبو الــرب أن مؤتمر أبحاث 

كلية الدراســات العليــا، بأن جهود 

الجامعة البحثيــة المقترنة بتميز 

كادرها وطلبتها انعكس ايجاباعلى 

حضــور الجامعــة فــي العديد من 

المنصات العالميــة في عام2021 

عبر حصولها على التصنيف الدولي 

QS للجامعــات العربية، باإلضافة 

إلى حصول مجلتها لألبحاث وألول 

مــرة فــي تاريخهــا علــى معامل 

التأثير العربي، عالوة على تصنيف 

وفوز برنامج ”واســق“ الذي تديره 

بحثي  برنامــج  كأفضل  الجامعــة 

تطبيق وممارســة مــن ضمن 55 

مشروعا تم تمويلها في فلسطين 

القــدرات  بنــاء  مشــاريع  ضمــن 

”ايراسموس بلس“ منذ عام 2015.

وبين رئيــس الجامعة أن الجامعة 

تســعى من خالل المؤتمر العلمي 

بحضوركمإلى عرض أبحاث الطلبة 

المنهجية  علــى  القائمة  المحكمة 

العلمية وإلى الربط ما بين الجامعة 

وســوق العمل المحلي واإلقليمي 

من خالل حل المشاكل التي تواجه 

اطــالع  القطاعات،وإلــى  مختلــف 

الباحثين والطلبة على تجارب الدول 

المتقدمة في مجال الدراسات العليا 

وغيرها من مجاالت اإلفادة.

بجهــود  عورتانــي  أشــاد  بــدوره 

الجامعــة وإدارتهــا المتواصلة في 

عملية البنــاء والتطوير داعيا إلى 

مزيد مــن النجاحــات التي تكرس 

وتنظــم دور الجامعــة فــي خدمة 

مجتمعها والبحث العلمي.

وأكــد وزيــر التربية علــى أهمية 

توحيد الجهود الوطنية والجامعية 

البحــث  مخرجــات  تعظيــم  فــي 

العلمــي علــى مســتوى الجامعات 

الفلسطينية من خالل الدعوة إلى 

إنشــاء ائتــالف ضمن إطــار مجلة 

فلســطين للبحوث في العديد من 

المجاالت المتخصصة. 

أهميــة  إلــى  عورتانــي  وتطــرق 

االتجــاه نحــو تحقيق الجــودة في 

البحــث العلمــي مــن خــالل وضع 

أولويات  تحدد  موحدة  استراتيجية 

مجاالت البحث العلمي على مستوى 

جامعات الوطن. 

ودعا وزيــر التربيــة الباحثين إلى 

االستفادة من الفضاء اإللكتروني 

ومخزون البيانات في برامج اإلدارة 

التربويــة التــي تتبناها الــوزارة، 

وإلــى اســتثمار البيئــة الجامعيــة 

وإمكاناتهــا في التأثيــر في الجيل 

الناشئ وتفتيح مداركه نحو العلوم 

وأهمية البحوث العلمية.

«القدس المفتوحة» نائباً تنفيذياً لرئيس المنظمة 
الدولية للفضاء الرقمي المفتوح من أجل المتوسط

رام اهللا- الحياة الجديدة- 

ة  ر ا د إ مجلــس  عقــد 

«المنظمة الدولية للفضاء 

الرقمي المفتوح من أجل 

 ،«(e-Omed) - المتوسط

اجتماعــه األول في دورته 

 (2024-2022) الحاليــة 

«زووم»،  تقنيــة  عبــر 

جامعــة  ممثــل  بحضــور 

القدس المفتوحة الدكتور 

الهودلي  عمــاد  المهندس 

مســاعد رئيــس الجامعة 

لشــؤون العالقــات العامة 

والدولية واإلعالم.

أعمــال  جــدول  وبحــث 

االجتمــاع األول لمجلــس 

إدارة المنظمــة في دورته 

يضــم  لــذي  ا الحاليــة، 

جامعــات  عــن  ممثليــن 

نســية  تو و نســية  فر

بيــة  مغر و يــة  ئر ا جز و

ولبنانيــة إلــى جانب دولة 

فلسطين، توزيع المناصب 

على أعضاء الهيئة اإلدارية 

الجديدة، حيث أقر الحضور 

باإلجماع على انتخاب ممثل 

المفتوحة  القدس  جامعة 

د. الهودلــي، نائباً تنفيذياً 

لشؤون  المنظمة  لرئيس 

اإلعــالم والتطويــر، وتم 

اإلدارية  المناصــب  توزيع 

األخرى فــي مجلس إدارة 

المنظمــة على عــدد من 

ممثلي الجامعات األعضاء.

 ويأتــي اختيــار «القــدس 

المفتوحة» في إطار الخبرة 

الطويلــة التي اكتســبتها 

في  وطواقمهــا  الجامعــة 

مجــال التعليــم المفتــوح 

االفتراضــي،  والتعليــم 

والــذي تجلى خــالل فترة 

كورونا؛ إذ تمكنت الجامعة 

مــن االســتمرار بعمليتها 

يســر  بــكل  لتعليميــة  ا

وسالســة، مســتثمرة في 

بنيتها التحتية التكنولوجية 

كادرها  وكفاءة  المتقدمة 

يمــي  د كا أل ا ي  لبشــر ا

واإلداري على حد سواء.

إنــه  الهودلــي  د.  وقــال 

سيعمل عبر منصبه الجديد 

علــى   (e-Omed ) فــي 

تعزيز وتطويــر المحتوى 

الرقمي لمؤسسات التعليم 

العالــي فــي دول حــوض 

المتوســط، وجذب المزيد 

لالنضمام  الجامعــات  من 

إلى المنظمة.

االنضمــام  إن  وأضــاف   

إلــى (e-Omed) ســيوفر 

لتبــادل  كبيــرة  فرصــة 

مجــال  فــي  لخبــرات  ا

وتطوير  العلمــي  البحــث 

وتبادل  الرقمي،  المحتوى 

اإللكترونيــة  المقــررات 

بين جامعــات دول حوض 

البحر المتوسط المشاركة 

لتقليــل الفجــوة الرقمية 

بيــن شــطري المتوســط 

(جنوبــاً وشــماالً)، والــذي 

توجــه  إطــار  فــي  يأتــي 

التعليــم  فــي  الجامعــة 

االفتراضي ليشمل تقديم 

خدمــات تعليميــة ألبنــاء 

لفلســطينية  ا ليــات  لجا ا

والعربية في الخارج.

لمجتمعــون  ا وصــادق   

لمحضــر  ا علــى  يضــاً  أ

الســابقة  للدورة  النهائي 

واإلداري،  المالي  بشــقيه 

صيــل  تفا ا  قشــو نا و

القــادم  المؤتمــر  عقــد 

عقده  المزمــع  للمنظمــة 

اإليطالية  العاصمــة  فــي 

ربيــع 2023،  فــي  رومــا 

الذي ســيقام بالتعاون مع 

منظمة (Unimed)، والذي 

عنوان: «التعليم  سيحمل 

التقييــم  االفتراضــي... 

واالعتمــاد»، كمــا اعتمــد 

المجتمعــون إطالق النداء 

للتقدم لمشاريع المنظمة 

انعقاد  وتاريخ  الســنوية، 

القــادم  اإلدارة  مجلــس 

في الرابع والعشــرين من 

حزيران المقبل.

       النيابة العامة ووزارة االتصاالت تبحثان سبل 
التعاون في ظل تعديالت قانون الجرائم االلكترونية

رام اهللا- الحياة الجديدة- اجتمع النائب 

العام المستشار أكــرم الخطيب ووزير 

المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 

اسحق سدر، امس الثالثاء، لبحث سبل 

تطوير اليــات التعاون بيــن الطرفين 

في ظــل التعديالت التــي طرأت على 

قانــون الجرائــم االلكترونيــة وذلــك 

بحضــور ذوي االختصــاص من وزارة 

االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، 

وبحضور رئيس المكتــب الفني عالء 

عواد ورئيس نيابــة مكافحة الجرائم 

االلكترونية ناصر جرار.

التعــاون  آليــات  الطرفــان  وناقــش 

والشــراكة الحالية في مجال مكافحة 

الجرائم االلكترونية وســبل تطويرها 

لمعالجة أية معيقات آنية أو مستقبلية 

لضمــان ســالمة االجــراءات المتبعــة 

قانونياً في ظل التعديالت التي طرأت 

على قانون الجرائم اإللكترونية والتي 

تتوائم مع ما يشهده العالم من تسارع 

تكنولوجي ومعلوماتــي وتأثيره على 

أمن وسالمة المجتمع.  وتطرق االجتماع 

إلــى الحقــوق الرقمية الفلســطينية 

وســبل معالجة المعيقــات التي تواجه 

الوزارة فيما يتعلــق بالية التعامل مع 

المخالفيــن للقوانيــن واألنظمــة في 

مهن االتصاالت والبريد وكذلك الى الية 

اعتماد بعض الشركات العالمية للرمز 

البريدي الفلسطيني بعد إطالقه مطلع 

العــام المنصرم وتوثيقه في عدد من 

قواعد البيانات الدولية والمواقع الهامه 

السيما االتحاد البريدي العالمي. 


