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تربوية

رام ال����ل����ه - أق��������ام ق����س����م ال����ص����ح����اف����ة واإلع�����������ام ال����رق����م����ي يف 
الكلية العصرية الجامعية املعرض السنوي لألفام والصور 
الفوتغرافية، بعنوان "عيون عصرية 5"، امس، يف مبنى 
املحامي د. حسني الشيوخي، وسط حضور ألعضاء الهيئتني 

اإلدارية واألكاديمية، وحشد من الطلبة.
واش��ت��م��ل امل���ع���رض ع���ى ق��س��م��ني  رئيسني، األول لألفام 
ال�����ق�����ص�����رة؛ ح����ي����ث ع�����رض�����ت ف����ي����ه 8 أف�����������ام، وال�������ث�������اين للصور 
 الفوتوغرافية وعرضت فيه 39 صورة، من إنتاج طلبة قسم 

الصحافة واإلعام الرقمي، وبإشراف أساتذة القسم.
وضمت لجنة التحكيم خمسة صحفيني ومخرجني ممن 
لهم خربة ومراس طويل يف العمل الصحفي واإلخراج الفني 
وه����م ب��ش��ر س���ام���ه و داري������ن غ��ي��ث و ب���ش���ار ال���ن���ج���ار و جمال 

العاروري و رامي جحاجحة.
أمجد  اإلع���������ام  ق���س���م  امل����ح����اض����ر يف  ال���ح���ف���ل  وتوىل عرافة 
��������ب ب����ال����ح����ض����ور، م���ب���ي���ن���اً أن امل�����ع�����رض يأيت  ال���ت���م���ي���م���ي ال��������ذي رحَّ
ل����ف����ل����س����ف����ة ال�����ك�����ل�����ي�����ة ال������ع������ص������ري������ة ال�����ج�����ام�����ع�����ي�����ة وقسم  ت��������أك��������ي��������داً 
ال����ص����ح����اف����ة واإلع�������������ام ال�����رق�����م�����ي ف���ي���ه���ا امل�����رت�����ك�����زة ع������ى التعليم 
امل��ه��ن��ي وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي، وي��ت��ج��ى ذل���ك يف إع��ط��اء ال��ط��ل��ب��ة املجال 
يف ال��ت��ف��اع��ل م��ع محيطهم ع��رب إن��ت��اج م���واد تعليمية مهنية 

كمخرجات ملا تعلَّموه.
وق����دم����ت ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م م���اح���ظ���ات ل��ل��ط��ل��ب��ة املشاركني 
ت�����ج�����ارب�����ه�����م يف األف�������������ام والصور،  ال�����ت�����ط�����وي�����ر وت�����ع�����زي�����ز  ب������ه������دف 
وأش�����ادت ب��امل��واض��ي��ع ال��ت��ي اخ��ت��اره��ا ال��ط��ل��ب��ة لتسليط الضوء 

عليها يف أفامهم.
وأش������ادت ال��ل��ج��ن��ة أي���ض���اً ب��ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���ت���ي توفرها 
ال��ع��ص��ري��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا، واالم���ك���ان���ي���ات ال���ت���ي تضعها 
يف متناولهم لتطوير قدراتهم التطبيقية العملية يف مجال 

تخصصهم.
ويف الختام تم تكريم لجنة التحكيم، ومن ثم الفائزين 
باملراكز الثاثة األوىل يف حقل الفيلم  والصورة الفوتوغرافية، 

وقد جاءت النتائج عى  النحو التايل :
ف��ئ��ة ال��ف��ي��ل��م: امل���رك���ز األول ل��ف��ي��ل��م "رس���ائ���ل م���ن الدامون" 
وامل���رك���ز ال��ث��اين ف��ي��ل��م "ك��ح��ي" وامل���رك���ز ال��ث��ال��ث " امل��ح��ك��م��ة ال��ع

ثمانية".                           
أم���ا ال���ص���ور  الفوتوغرافية ف��ج��اء يف امل���رك���ز األول الصورة 
ال���خ���ربي���ة ل��ل��ط��ال��ب م����وىس درَّاج وامل����رك����ز ال���ث���اين ص�����ورة تراثية 
للطالب محمد خضر واملركز الثالث صورة لقرية دير قرنفل 

للطالب جهاد العموري. 

الكلية العصرية تفتتح معرض
»عيون عصرية 5« للصور واألفالم

جامعة القدس المفتوحة 
في بيت لحم تنظم أسبوع 

فعاليات شكسبير 
ب��ي��ت ل��ح��م – م��ن ج����ورج زي��ن��ة - ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة، ف���رع بيت 
لحم، أسبوع فعاليات شكسبر، وذلك  بمبادرة وإشراف عضو هيئة التدريس 

يف قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها يف كلية اآلداب د. أمل النتشة.
وافتتح أسبوع فعاليات شكسبر بحضور مدير الفرع د. محمد ذويب وعميد 
كلية اآلداب د. زاهر حنني واملساعد األكاديمي يف فرع بيت لحم أ. محمد قيوي 
وال��ف��ن��ان امل��ق��ديس ح��س��ام أب���و عيشة وأس���ت���اذة امل��وس��ي��ق��ى روان ع��رف��ة، وع���دد من 

أعضاء الهيئتني األكاديمية واإلدارية.
وتحدث يف حفل االفتتاح د. ذويب معرباً عن فخره بأعضاء هيئة التدريس 
ال���ذي���ن ي��ش��رف��ون ع���ى م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ن��م��ي م���واه���ب ال��ط��ل��ب��ة وتصقل 
شخصياتهم، شاكراً جميع الذين ساهموا يف إنجاح هذه الفعالية واملؤسسات 

التي رعتها.
وتحدث د. حنني حول أهمية مثل هذه الفعاليات لرفع كفاءة الطلبة، التي 

تنسجم مع رؤية ورسالة الجامعة.
 بدورها تحدثت د. النتشة عن أهمية هذه الفعالية التي تأيت يف إطار رعاية 
م��واه��ب ال��ط��ل��ب��ة، وت��رف��ع امل��س��ت��وى ال��ث��ق��ايف وال��ل��غ��وي ل��دي��ه��م، م��ن خ���ال دمجهم 

واشراكهم يف فعاليات وأنشطة هادفة.   
ثم قدم د. النتشة عرضاً حول الفعالية التي شارك فيها 41 طالباً وطالبة من 
قسم اللغة اإلنجليزية وأدابها، حيث تم توزيع الطلبة املشاركني يف فرق ولجان 
تحضرية، تمت متابعتها من خال اللقاءات واالجتماعات الدورية الوجاهية 
واالفرتاضية منذ اإلعان عن الفعالية شملت التحضر لألزياء والتمثيل والديكور 

واملوسيقى التصويرية والرسم واملعرض واملسابقة.
ويف نهاية الفعالية تم تكريم جميع الطلبة املشاركني وتوزيع الجوائز والهدايا 

عليهم.

ن��اب��ل��س- غ��س��ان ال��ك��ت��وت- ف��از م��رك��ز امل��ن��ح وامل��ش��اري��ع ال��دول��ي��ة يف 
ج���ام���ع���ة ال���ن���ج���اح ال���وط���ن���ي���ة ب���ج���ائ���زة "أف����ض����ل امل���ش���اري���ع ال���خ���ض���راء يف 
الشرق األوسط" لعام 2022، وهي جائزة سنوية تمنح من االتحاد 
 Three Cultures of the Mediterranean( األوروب�����������������ي  
ن���ف���ذه���ا امل����رك����ز خال  Foundation(، وذل������ك ع����ن امل���ش���اري���ع ال���ت���ي 

األعوام السابقة، ومن خال مركز الطاقة سابقاً.
وتم إن��ارة 25 خربة )تجمع( يف املناطق النائية بواسطة أنظمة 
ال���خ���اي���ا ال��ش��م��س��ي��ة؛ إض����اف����ة ل���رتك���ي���ب ال���ع���دي���د م����ن أن���ظ���م���ة الخايا 

الشمسية عى أسطح املباين يف الجامعة ووضع خطط اسرتاتيجية 
للحصول عى فاتورة صفرية لكافة مباين الجامعة 2027-2022. 

وس��ي��ش��ارك د. ع��م��اد ب���ري���ك، م��دي��ر امل���رك���ز ب��ال��ح��ف��ل ال����ذي سيتم 
تنظيمه يف إس��ب��ان��ي��ا – اشبيلية لتكريم ال��ج��ام��ع��ة ع��ى ه���ذا اإلنجاز 

النوعي والكبر.
من جهته، بارك رئيس الجامعة د. عبد الناصر زيد، للمركز 
هذا اإلنجاز، مؤكداً سعي الجامعة املستمر للتميز دائماً يف مجال 

استخدام الطاقات املتجددة.

مركز المنح والمشاريع بجامعة النجاح يفوز 
بجائزة أفضل المشاريع الخضراء في الشرق األوسط

ل������ل������ص������ح������اف������ة  - كرمت  م�������ج�������د  ج��������ن��������ني- 
الطالبة  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة،  "االم��������������ل"  ح����م����ل����ة 
ي����اس����م����ني، م�����ن ج����ن����ني بمناسبة  ال���ك���ف���ي���ف���ة 
ال������ع������ام������ة، وحققت  ال�����ث�����ان�����وي�����ة  ت����ف����وق����ه����ا يف 
ام���ن���ي���ت���ه���ا ب����االن����ت����س����اب ل���ل���ج���ام���ع���ة تخصص 
فقه وقانون.   جاء ذلك ، بعدما نشرت 
ن����ج����اح وتفوق  ص��ح��ي��ف��ة "ے" ، ق���ص���ة 
الطالبة التي تعاين من فقدان كي للبصر  
واملعيقات،  ال�����������ظ�����������روف  ت��������ح��������دت  ول������ك������ن������ه������ا 
واث����ب����ت����ت ك���م���ا اوض�������ح رئ����ي����س ح���م���ل���ة االمل 
الصحفي عي سمودي، قدراتها وتميزها، 
وح������اف������ظ������ت ع�������ى ت����وف����ق����ه����ا ط������������وال سنوات 
ال����ن����ور للمكفوفني،  م����درس����ة  دراس����ت����ه����ا يف 

وانهت الثانوية العامة بمعدل %87 . 
 وذك��������ر ال����س����م����ودي ، ان ح���م���ل���ة االمل 
قررت تكريمها وحققت امنيتها بالدراسة 
كهدية من فاعل خر، تعبرا عن االعتزاز 

بتفوقها رغم املعيقات .
ال�������ف�������رح�������ة ، اهدت  م������ش������اع������ر   ووس���������������ط 
الطالبة الكفيفة تفوقها الرواح الشهداء 
ووالديها  ول���ش���ع���ب���ن���ا والس�����رت�����ه�����ا  واألس������������رى 

بعد نشر قصة نجاحها في " ے"

 حملة »األمل« تكرم الطالبة
الكفيفة ياسمين وتحقق أمنيتها 

ومدرستها، وع��ربت عن سعادتها بارتياد 
ال���ج���ام���ع���ة، وق����ال����ت " ب���رع���اي���ة رب العاملني 
وامل�������ث�������اب�������رة، تجاوزت  وال������ص������رب  ، واالي��������م��������ان 
التفوق  ع���������ى  ص�����م�����م�����ت   ، امل������ع������ي������ق������ات  ك���������ل 
والوصول للجامعة ، شطبت من قاموس 
حيايت اعاقة ويأس وعجز ، والحمد لله، 

ت���ج���اوزت ك��ل امل��ع��ي��ق��ات ، وب����دأت خطوايت 
االوىل نحو الحياة االكاديمية ".

وحملة  "ے"  ص����ح����ي����ف����ة  وش�������ك�������رت   
االم�������ل واه�������ل ال����خ����ر مل���س���ان���دت���ه���م ودعمهم 
لها حتى الوصول ملقاعد الجامعة واكمال 

مشوارها نحو الدراسات العليا . 

غ���زة/ مكتب ال��وط��ن للصحافة- اختتمت دائ���رة املدارس 
الشرعّية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون الدينّية مسابقة 
أف��ض��ل ب��ح��ث ح���ول ح��ي��اة ال��ش��ي��خ ال��ع��ّام��ة ال��دك��ت��ور الراحل 
يوسف القرضاوي، التي شارك فيها عدد من طلبة املدارس 

الشرعّية.
وق��ال مدير ال��دائ��رة عبد السام قوصة إن املسابقة تأيت 
ت���ق���دي���ًرا ل���ج���ه���وده ال��ع��ل��م��ّي��ة وال����دع����وّي����ة وال����ق����ي����ادّي����ة، وإكراًما 
ل��روح��ه، وأم���ًا يف تخريج علماء راس��خ��ني وق���ادة مؤثرين، 
وحرًصا عى تعزيز قيمة العلم بني الطلبة، بهدف ربطهم 

باملوروث العلمّي لعلماء األمة.
وأش�������ار إىل أن امل���س���اب���ق���ة ُن����ف����ذت ب����إش����راف ل���ج���ن���ٍة مختصة 
م���ن م��ع��ل��م��ي وم��ع��ل��م��ات امل������دارس، ق��ام��ت ب���دراس���ة األبحاث 
امل��ق��دم��ة م��ن ال��ط��ل��ب��ة، ت��م اخ��ت��ي��ار س��ت��ة أب��ح��اث؛ ليتم تكريم 
أصحابها، مشرًا إىل أن الطلبة أجادوا وأبدعوا يف الكتابة 
عن حياة الشيخ القرضاوي، واالنتقال بني جوانبها العلمّية 
والدعوّية والقيادّية، موضحا أن مدارس األوقاف الشرعّية 
تعقد جملًة من األنشطة العلمّية والشرعّية والثقافّية التي 

تعزز قيمًا إساميّةً وقياديّة.

فوز مشروع من الجامعة اإلسالمية 
بمنحة برنامج المقدسي الفرنسي

غ����زة/ م��ك��ت��ب ال���وط���ن ل��ل��ص��ح��اف��ة- ح��ص��ل��ت ال���دك���ت���ورة ف��ات��ن أب���و ش��وق��ة األستاذ 
امل��س��اع��د يف قسم ال��ري��اض��ي��ات يف كلية ال��ع��ل��وم بالجامعة اإلس��ام��ي��ة ب��غ��زة، عى 
تمويل مل��ش��روع م��ن ب��رن��ام��ج امل��ق��ديس امل��م��ول م��ن القنصلية الفرنسية يف القدس 
بالشراكة مع فريق بحثي من جامعة باول سباتر يف تولوز برئاسة الربوفيسور 

ستيفانو ايفانجلست.
 CLIFFORD BOUNDARY :وت���م���ت���د م�����دة امل����ش����روع مل�����دة ع���ام���ني وه�����و ب���ع���ن���وان

” CONDITIONS FOR THE TREATMENT OF PERIODIC SYSTEMS
وأشارت الدكتورة أبو شوقة أن املشروع يتضمن عقد ورش عمل بني الطرفني 
وتبادل أكاديمي وبحثي باإلضافة إىل نشر ع��دة أوراق بحثية، كما أن املشروع 
يقوم عى دراسة شروط موقع الجسم وحركته ضمن شروط الحدود املفتوحة 
أو ضمن شروط الحدود الدورية للمواد الصلبة البلورية باستخدام طوبولوجيا 
كليفورد ت���ورس، وبينت ال��دك��ت��ورة أب��و شوقة أن أه���داف التعاون ب��ني الفريقني 

الفرنيس والفلسطيني تتمثل يف إعطاء أساس ريايض متني لهذا النهج.
وتجدر اإلشارة إىل أن الفريق البحثي من فلسطني وفرنسا قام بنشر ورقة بحثية 

حول املوضوع ومن املتوقع نشر ورقتني بحثيتني ضمن أنشطة املشروع الجديد.

مدارس األوقاف تختتم فعاليات مسابقة 
أفضل بحث عن الشيخ القرضاوي


