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GMT 08:28:33 آخر تحديث

فيلم فوتوكوبي يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان الجونة تدور  مليشيات الحوثيين في معارك مع قوات الجيش اليمني شمال البالد

كرمت جامعة القدس المفتوحة، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى "األونروا"، اليوم الثالثاء، الطلبة المشاركين في برنامج المسح الخاص بتقييم خدمات

الطوارئ، الذي نفذته "األونروا"، في احتفال أقيم بمقر الجامعة في رام هللا.

وقال رئيس الجامعة د. يونس عمرو، في كلمته بحفل التكريم، إن جامعة القدس المفتوحة نشأت من رحم المعاناة وشقت طريقها بكل قوة، ثم تكاتفت الجهود من أجل تطويرها.

وأضاف ان الجامعة تعمل على تعميم التعليم في فلسطين، وانتشرت مراكزها في مختلف أرجاء الوطن؛ فلها (5) أفرع في غزة، و(14) فرعا في الضفة الغربية.

وشكر القائمين على وكالة غوث وتشغيل الالجئين، مشيرا إلى أن االحتالل وآخرين يحاولون إجهاض عملها، لكن ثمة مخلصين في هذا العالم يهمهم أن تستمر هذه الوكالة في أداء

مهمتها، ونحن في القدس المفتوحة سنواصل دعمها.

وشكر مدير عام دائرة خدمات الرقابة الداخلية في "األونروا" نجيب قلدس، جامعة القدس المفتوحة على مساعدة "األونروا" ودعمها لها في هذه المهمة التي أسهمت في جمع البيانات

بطريقة أكثر حيادية، األمر الذي سيزيد من مصداقية النتائج.

وأضاف ان البرنامج نجح في جمع (2600) استبانة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستسهم في تحليل تأثير تدخل "األونروا" الطارئ لخدمة الالجئين الفلسطينيين.

وقال قلدس: "لقد أسعدنا التزام الطلبة بتنفيذ عملية جمع البيانات بطريقة دقيقة ومهنية، واالبتعاد عن التأثير على المشاركين".

من جانبه، أوضح مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة وعميد شؤون الطلبة د. محمد شاهين، أن البرنامج هدف إلى إجراء مسح لتقييم خدمات الطوارئ لألونروا في الضفة وغزة، من

خالل إشراك مجموعة من طلبة الجامعة ضمن ساعات العمل التطوعي، الذين عملوا كباحثين ميدانيين وأسندت إليهم مهمة جمع البيانات.

وبّين أن البرنامج اشتمل على تدريب الطلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة لتسهيل جمع البيانات التي استمرت لخمسة أيام، واختير الطلبة من كلية التنمية االجتماعية واألسرية الذين

هم في السنة الثالثة والرابعة، وشارك في البرنامج (58) متطوعا بواقع (34) في الضفة الغربية و(24) في قطاع غزة.
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تكريم المشاركين في برنامج المسح الميداني في "األونروا"

GMT 23:14 2017 الثالثاء ,19 أيلول / سبتمبر

األونروا

رام هللا - اليمن اليوم

Allow Maybe Later

Subscribe to our push notifications
Keep up to date with our latest news by clicking

Allow

http://www.alyementoday.com/
http://www.alyementoday.com/
http://www.alyementoday.com/1152/202951-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-22%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
http://www.alyementoday.com/1156/195528-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A9
http://www.alyementoday.com/1152/073944-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
http://www.alyementoday.com/39/181839-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://www.alyementoday.com/39/182724-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85
javascript:modify_size('articlepxfontsize',-1,'1')
javascript:modify_size('articlepxfontsize',0,'1')
javascript:modify_size('articlepxfontsize',1,'1')
http://www.alyementoday.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.alyementoday.com/39-more


30/09/2017 "تكریم المشاركین في برنامج المسح المیداني في "األونروا

http://www.alyementoday.com/39/231417-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%… 2/8

وأوضح أن الطلبة نفذوا عملية المسح بالتزام ومهنية على وجه أسهم في إنجاح البرنامج الذي يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي نفذتها عمادة شؤون الطلبة من خالل نظام العمل

التطوعي، الذي يصب في خدمة المجتمع المحلي، وذلك ضمن مسؤولية الجامعة المجتمعية، ومنها المسوح التي تمت مع وزارات الصحة، والتنمية االجتماعية، واإلحصاء، وغيرها.

من جانبها، قالت الطالبة عايدة أمين، في كلمة الطلبة المتطوعين المشاركين في تنفيذ هذا البرنامج: "إنه لشرف لنا أن نعمل في مؤسسة وطنية توحد الوطن في الضفة وغزة، وإن

المشاركة في هذا البرنامج تأكيد على رسالة جامعتنا في مسؤوليتها المجتمعية تجاه الوطن".

(األونروا) في الضفة الغربية وقطاع غزة، فبادر طاقم منها بإطالعنا على الجانب النظري، ومن بعد طبقنا الجانب "لقد جاء التطوع في هذا المشروع لدراسِة أثِر خدمات  وأضافت: 

العملي في مختلف محافظات الوطن، فنجحت التجربة بكل المقاييس، وُوضعنا خاللها على محك العمل التطوعي، ونجحنا في تعلم الكثير منها".

وبعد انتهاء الكلمات، ُكرم الطلبة المشاركون، ثم قدم ممثلو (األونروا) درعا تكريمية لرئيس الجامعة على الجهود التي تبذلها لتسهيل عمل الوكالة، كما قدم عمرو درع الجامعة للشركاء

في (األونروا).
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المزيد من األخبار

شّدد على أنه اختيار سيادي وإرادي للمملكة المغربية

الجواهري يعلن أّن تعويم الدرهم أهم أجزاء اإلصالح

محافظ المصرف المركزي عبد اللطيف الجواهري

الرباط ـ اليمن اليوم

عاد موضوع تعـــويم الدرهــــم المغـــربي إلى الواجهة، بعدما طلـــبت وكالة “فيتش”
للتصنيف االئتماني من الحكومة، تحديد موعد جديد إلطالق تحرير العملة، الذي كان

منتظرًا تنفيذه في النصف الثاني من هذه

عائشة بن أحمد تؤكد أنها ال تهتم بدور البطولة في أي عمل

أّكدت لـ"اليمن اليوم" أنَّ فيلم الخلية كان دفعة كبيرة لها

الفنانة التونسية عائشة بن أحمد

القاهرة ـ مصطفى محمود

 أكدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، أّن دخولها السينما المصرية متأخرة عن خطوة
الدراما التي بدأتها قبل سنوات كان سببها رغبتها في أن تكون مشاركاتها السينمائية

مميزة للغاية ومع مخرجين

اإلعالن عن ممّيزات وسلبيات جهاز "iPhone 8" الحديث

"أبل" استطاعت تحسين عمر البطارية لتدوم 26 ساعة

iPhone 8 جهاز

واشنطن ـ يوسف مكي

ظهر جهاز "iPhone 8"، بسبب تصميمه الذي يشبه الهاتف الذكي لعام 2014، وكأنه عفا
عليه الزمن مقارنة مع منافسيه األكثر حداثة، وحوافه الكبيرة باألعلى واألسفل وعلى

الجانبين تجعله يبدو رجعًيا،

الفن وسيلة باراستو فوروهار لتذكير اإليرانيين بجريمة قتل
والديها

تتجمع مع أقاربها إلشعال الشموع وتذكر الديمقراطية العلمانية

الفنانة اإليرانية باراستو فوروهار

طهران - مهدي موسوي

في كل خريف، تعود الفنانة اإليرانية باراستو فوروهار إلى طهران من ألمانيا إلقامة
حفلة تذكارية لوالديها المقتولين، حيث كان داريوش فوروهار، وهو سياسي علماني

وزوجته بارفانيه، اثنين من أبرز الناشطين
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إخترنا لك

وزير الرياضة يكشف أن المجلس سينحل بالقانون

أكد أن أزمة الالئحة بسيطة وال تحتاج لضجة

المهندس خالد عبد العزيز

القاهرة- خالد اإلتربي

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن أزمة النادي األهلي مع اللجنة األولمبية، بسيطة وسيتم حلها في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن األزمة ال تستحق تلك
الضجة،

المزيد من التحقيقات السياحية

"الساونا" تحد من أمراض القلب وتقلل من التوتر

باإلضافة إلى اكتشاف عالقتها بمقاومة ألزهايمر
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"الساونا" تقي من أمراض القلب

لندن ـ كاتيا حداد

كشفت دراسة حديثة أن الذهاب إلى "الساونا" قد يكون له فوائد صحية أكثر مما نتخيل، حيث أشار الباحثون إلى أنها تساعد على التخلص من سموم الجسم وتخفض ضغط الدم
المرتفع.

المزيد من التحقيقات السياحية

كلوديا شيفر أنيقة وتلقائية في أسبوع موضة باريس

أكدت أنها ال تزال رمًزا قوًيا للموضة بعد تألقها سابًقا
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عارضة األزياء األلمانية السابقة كلوديا شيفر

باريس ـ مارينا منصف

جذبت عارضة األزياء األلمانية السابقة كلوديا شيفر، األنظار أثناء حضورها حفل خاص في فندق "دايفريوكس" الفرنسي خالل أسبوع الموضة في باريس يوم الخميس، والخاص
بالعالمة التجارية الرائدة في عالم الموضة "أكوازورا"، والتي تعمل معها في حملتها الدعائية لخطها الجديد من األحذية. وظهرت شيفر التي تعد رمزا مهما للموضة في السنوات

السابقة، بكامل أناقتها حيث ارتدت فستانا من اللونين األزرق واألسود، مع مكياجا طبيعيا أضفى إلى إطاللتها مزيدا من التميز. وحملت عارضة األزياء ذات الـ47 عاما،  حقيبة سوداء
مرصعة بفصوص المعة، مع حذاء أسودا مفتوحا. وبانضمامها إلى مؤسس ومدير أكوازورا اإلبداعي "إدغاردو أوسوريو"، أوضحت شيفر في حديثها إلى مجلة "فوتوار نيوز"، كيف أن
آخر تعاون بينها وبين أوسوريو جاء بعد اجتيازهما مرحلة الصداقة السطحية من خالل أصدقائهما المشتركين فى لندن. وأضافت: "لقد كنت من المعجبين الهائلين بالعالمة التجارية،

وقد كنت أعجب بهم من بعيد"، مشيرة إلى أنها وأوسوريو أدركا
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آخر األخبار الطبية

آخر األخبار

GMT 04:33 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

ليلى الطوسي تقدم أزياء الهوية المغربية باألناقة والحداثة

GMT 07:22 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

الدنمارك تعلن عن فكرة حديثة لحماية غاباتها الطبيعية

GMT 07:28 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

نصائح مهمة لتنسيق اللون األسود الدخاني مع أثاث المنزل

GMT 04:51 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

كوريا الجنوبية تفزع من مهاجمتها بالنبضة الكهرومغناطيسية

GMT 06:28 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

موت مؤسس "بالي بوي" ُيعرِّض المجلة الشهيرة لإلغالق

األخبار األكثر قراءة

GMT 03:59 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

العلماء يوّضحون أّن األدوار التقليدية للجنسين منتشرة في المدارس
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GMT 08:25 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

أم سورية وابنتها تنجبان في نفس اللحظة في قونية التركية

GMT 08:07 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

اإلفصاح عن أجمل صور فوتوغرافية في مجال العلوم

GMT 00:43 2017 األحد ,17 أيلول / سبتمبر

عدنان الشوافي يؤكد حدوث زالزل في أكثر من مكان في العالم

GMT 07:38 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

"نيسان" تكشف عن تكنولوجيا استشعار تنّبه السائقين لشرب الماء

GMT 06:22 2017 الجمعة ,29 أيلول / سبتمبر

الند روفر ديسكفري سيارة واسعة مع أفكار ذكية للتخزين

GMT 00:56 2017 األربعاء ,27 أيلول / سبتمبر

هيدي كرم تكشف تفاصيل تصوير المسلسل "سابع جار"
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