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دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي عين عريك
طرح عطاء للمرة الثانية

يعلن مجلس قروي عين عريك بتمويل من وزارة الحكم المحلي، عن إعادة طرح 
عطاء انشاء  مجمع خدمات - عين عريك وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات 
وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين 

في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
يجب على المقاول أن يكون مسجاًل لدى إتحاد المقاولين ومصنفًا . 1

لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال األبنية   بحيث ال يقل عن 
درجة تصنيف ثالثة  .

يجب على المقاول أن يكون مسجاًل “رسميًا” في دوائر الضريبة.. 2
يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة 15,000 . 3

عن   تقل  ال  لمدة  المفعول  سارية  بنكية  بكفالة  وذلك  ـ  شيكل 
120يوم أو اقرار الضمان.

انواع . 4 جميع  دفع  المقاول  وعلى  الضرائب  لجميع  األسعارشاملة  
الضرائب.

على . 5 الحصول  العطاء يستطيع  لهذا  التقدم  في  يرغب  مقاول  كل 
نسخة من العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد 

وقدره 350 شيكل
الثالثاء . 6 12:00 ظهرا من يوم  الساعة  العطاءات  أخر موعد لتسليم 

لن  أنه  العلم  مع  القروي  مقر المجلس  في   2017/11/14 الموافق  
يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.

الموافق2017/11/7 . 7 الثالثاء  ــ  يوم  الموقع  وزيارة  التمهيدي  9.االجتماع 
الساعه ــ العاشرة صباحاـ.    

الساعة . 8  2017/11/14 الموافق  الثالثاء  ــ  يوم  المظاريف  فتح   .10
ــ12:00 ظهرا في مقر ــالمجلس القروي.

11.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 9
12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل . 10

ساعات الدوام الرسمي أو االتصال على األرقام التالية 0599295648 
أو 0599764061.

خليل شاهين 
رئيس مجلس قروي عين عريك

دولــة فلسطين

وزارة الحكـم المحلـي

بلديــة العبيديــة اعالن بيع سيارة بالمزاد العلني )للمرة الثانية(

تعلن بلدية العبيدية عن رغبتها في بيع سيارة متسوبيشي تجاري 

)ديزل(  L - 200 ماتور 2850 بالمزاد العلني بالظرف المختوم ضمن 

المواصفات والشروط التالية:

1. السيارة نوع متسوبيشي L - 200 موديل 2013 تسيير 2014/6/3 

لون اسود وبحالة ممتازة + صندوق خلفي.

الدوام  ساعات  خالل  البلدية  مقر  الى  الحضور  بالشراء  للراغبين   .2

فتح  وسيتم  السيارة  لمعاينة   2017/11/07 تاريخ  حتى  الرسمي 

الحادية عشرة ظهرًا  2017/11/07 الساعة  الثالثاء  المظاريف يوم 

في مقر البلدية.

لجنة  رأت  اذا  األسعار  أعلى  على  المزاد  إحالة  بعدم  الحق  3.للبلدية 

المزاد بان األسعار المقدمة غير مناسبة.

4. األسعار المقدمة بالشيكل اإلسرائيلي.

5. أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
المحامي ناجي الردايده
رئيس بلدية العبيدية

Request for Expressions of Interest (re-advertisement)
Integrated Cities and Urban Development Project (ICUD)

Consulting Services – Individual Consultant
Renewable Annual Contract on a Full-Time Basis

Technical Coordinator at MoLG

Country: Palestine
Assignment Title: Technical Coordinator at MoLG
Ref: GZ-MDLF-844-CS-INDV

The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian Authority has sought financing from the World 
Bank for the Integrated Cities and Urban Development Project (ICUD). The Project Development Objective is to assist par-
ticipating urban areas to enhance their capacity to plan for sustainable urban growth.  Concretely, the project will strengthen 
the institutional and technical capacity of participating urban areas (Ramallah area, Nablus area, Bethlehem area, Hebron 
area, and Gaza City) to plan for sustainable urban growth. The project will be implemented by the Municipal Development 
and Lending Fund (MDLF) and technically overseen by Ministry of Local Government (MoLG). 
The MDLF, as the delegated implementation agency of ICUD, intends to use part of the ICUD Grant from the World Bank 
(WB) fund to hire an individual consultant to serve as a “Technical Coordinator at MoLG”. 
Objective of this assignment
The Technical Coordinator will work under the supervision of the project’s Technical Supervisor on facilitating the imple-
mentation of all project activities at central and local level in all urban areas. He or She will act as the liaisons between 
MoLG, local coordinators, and the LGUs. The Technical Coordinator will work with the  Technical Supervisor in close 
collaboration with the staff of the LGUs to ensure that implementation of project activities advance with satisfactory qual-
ity. He or she will be responsible for:

• Working closely with the Technical Supervisor on the design and technical preparation of all project 
activities, ensuring that local conditions or constraints in the designated urban area are adequately 
taken into consideration in the project design; 

• Working with the technical supervisor on gathering and organizing required data for the project’s 
technical assistance activities; and preparing any materials regarding the designated urban area that 
may be requested by the Technical Supervisor.

• Support in organizing meetings, training workshops, planning sessions, and any other events related 
to the project; Participate in key millstones in all urban areas; meetings, workshops, feedback ses-
sions, etc

• Providing inputs to the Technical Supervisor on the ICUD Annual Work Plan, Budget, and Procure-
ment Plan; inputs for project reporting purposes, related to project activities and Result Indicator 
Achievements;

• Assisting the Technical Supervisor on monitoring and managing project activities, preparing progress 
reports, minutes of meeting, archiving, and any other requested tasks.

• Coordinating between all local coordinators, including facilitating the exchange of data and expertise, 
organizing meetings, and, should any conflicts or obstacles arise, helping to resolve them or bringing 
them to the attention of the Technical Supervisor/ MoLG;

 The Municipal Development and Lending Fund (MDLF) invite eligible qualified individuals to provide in-
formation indicating their qualifications, experience and appropriate skills to perform the services. The main 
qualifications of the consultant are as follows:
• A Bachelor’s degree from an accredited university in urban planning, architecture,  or another relevant 

field to the project. 
• At least, 3 years of previous relevant experience working in the urban development or the local govern-

ment sectors in Palestine. Or, 2 years of experience for master degree holders.
• Substantial knowledge of the urban and governance context in West Bank and Gaza
• Proven track record in effectively playing a coordinating or facilitating role in a project. 
• Excellent communication and facilitation skills.
• Fluency in English and Arabic and strong report writing skills. 
• Excellent computer skills. Some knowledge of GIS software is preferred.

The attention of interested consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s: Selection and Employment of 
Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers published by the World Bank in 
January 2011, revised in July 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
Individual Consultants shall be selected through comparison of qualifications of those who have expressed interest in this 
position.
The duration of the assignment is one year on a full-time basis, extendable to the full length of the project (4 years). The 
expected start date for the position is December 1, 2017.
Individual Consultants may obtain further information at the address below from 8:00 AM to 4:00 PM from Sunday to 
Thursday. Expressions of interest must be delivered to the address or e-mail below by November 12, 2017.
Address is: Al-Amal Tower
Mecca Street, Al-balou’, Al-Bireh
Tel: 02- 2426610 
Fax: 02-2426617
Palestinian Authority
E-mail: TC-ICUD@mdlf.org.ps

"العصرية الجامعية" تستضيف 
امتحانًا للمسابقة القضائية

رام الله - "األيام": اس���تضافت الكلية العصرية الجامعية، في رام الله، أمس، 
االمتحان التحريري للمسابقة القضائية، التي نظمها مجلس القضاء األعلى.

وتقدم لالمتحان الذي يعقد على مرحلتين، التحريري والشفوي، 158 شخصًا 
انطبقت عليهم ش���روط التقدم المتحان المس���ابقة القضائية، ويلي االمتحان 

التحريري مقابلة شخصية لمن يجتازه. 
وقالت رئيس���ة لجنة المس���ابقة القضائية، القاضية ف���ي المحكمة العليا، 
إيم���ان ناص���ر الدين، إن المج���ال كان مفتوحًا أم���ام جمي���ع المحامين الذين 
انطبقت عليهم الشروط، التي أعلن عنها في الصحيفة الرسمية، وعلى الموقع 
االلكتروني لمجلس القضاء األعلى، مش���يرة إلى أن االمتحان يضم متسابقين 

من جميع محافظات الضفة.
وأشادت ناصر الدين بتعاون "العصرية الجامعية" مع مجلس القضاء األعلى، 

عبر تسخير مرافقها في خدمته، كما في خدمة جميع المؤسسات الرسمية.

بلدية خان يونس تتلف 2500 كغم فواكه فاسدة
غزة - "األي���ام": أتلفت بلدية خان يونس، جنوب قط���اع غزة، 2500 كغم من 
الفواكه الفاس���دة، وذلك خ���الل الجوالت التفتيش���ية والرقابية التي تنفذها 
لجنة الرقابة الصحية، المؤلفة من مفتش���ي قس���م الصح���ة العامة بالبلدية، 
ومفتش���ي مباحث التموين، ودائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة؛ للتأكد من 

سالمة األغذية المختلفة، ومطابقتها للشروط الصحية.
وأش���ار مس���ؤول قس���م الصحة العامة في البلدية سعيد األس���طل، إلى أن 
الطواقم المختصة أتلفت كمية فواكه متنوعة بعدما تبين وجود فساد ظاهري 
وعفن داخلي بها، ما دفع اللجنة إل���ى مصادرة جميع الفواكه التالفة، وتحرير 
خمسة محاضر إتالف وضبط، وتحويل المخالفين للجهات المختصة الستكمال 

اإلجراءات القانونية.
وأكد األس���طل اس���تمرار البلدية ولجن���ة الرقابة الصحي���ة بتنفيذ الجوالت 
الرقابية والحمالت التفتيش���ية للتأكد من سالمة األغذية ومطابقتها للشروط 
الصحي���ة، وح���رص البلدية على صحة وس���المة المواطنين م���ن خالل تطبيق 
األنظم���ة الصحية، داعي���ا المواطنين إل���ى التواصل مع البلدي���ة في حال تم 
اكتش���اف أغذية فاسدة أو غير مالئمة للمعايير الصحية، ليتم التعامل معها 

وفق النظام الخاص بها.

ورشة في جنين حول مخاطر األجسام المشبوهة
جنين – "األيام": نظمت الش����رطة، بالتعاون مع جمعية "كي ال ننسى" في مخيم 
جنين، أمس، ورشة توعوية لعدد من الطلبة، حول األجسام المشبوهة ومخاطرها.

وذك����ر بيان للش����رطة أنه ش����ارك في الورش����ة النقيب رأفت نعي����رات من فرع 
ش����رطة هندس����ة المتفجرات في جنين، وحضرها 60 من طلبة المدارس للمرحلة 

األساسية، والمشرفات على الجمعية، ومنسقة الورشة إسراء عبيدي.
وق����ال: تمحور موض����وع المحاضرة التي ق����دم مادتها النقي����ب نعيرات، حول 
التعريف بماهية الجسم المش����بوه، وكيفية تعامل فرع هندسة المتفجرات مع 
هذه األجسام وأنواعها، وكيفية التصرف الصحيح في حال العثور عليها، مشيرًا 
الى المخاط����ر المترتبة عن التعامل الفردي وغير المبني على علم او دراس����ة مع 

هذه األجسام وعلى السالمة العامة.
وأضاف: تم التطرق الى اس���تخدام االلعاب النارية في المناس���بات كاالفراح، وما 
تش���كله من مخاطر على مس���تخدمها من النواحي الجسمانية، وهناك حاالت عدة 
ألش���خاص أصيبوا ببتر في اصابع اليد او حدوث تش���وهات نتيجة اس���تخدامها، 
وكذلك على المواطنين، إضافة الى اإلزعاج والضجيج وكل ما ينتج عنها من مخاطر.
وتابع البيان: قدم نعيرات النصائح واإلرش����ادات الالزمة بضرورة عدم لمس أية 
جس����م مش����بوه او تحريكه او التعامل معه في حال العثور عليه، واالتصال على 

الشرطة عند مشاهدة هذه االجسام حتى يتم التعامل معها بشكل آمن.

رام الله: لقاء يناقش آلية تعامل 
المؤسسة األمنية مع الشكاوى

رام الل���ه - "األيام": نظم المنتدى المدني لتعزيز الحكم 
الرش���يد في قطاع األم���ن، بالتع���اون م���ع اإلدارة العامة 
للش���كاوى في مجل���س الوزراء، ف���ي رام الله، أم���س، لقاًء 
تش���اوريًا بين المؤسس���ة األمنية ومؤسس���ات المجتمع 
المدني، نظم بدعم وتمويل من حكومات النرويج، وهولندا، 
ولكس���مبورغ؛ وحضره ممثلون عن المؤسسة األمنية، وعن 

مؤسسات المجتمع المدني.
وقال ميس����ر اللقاء، ماجد صال����ح: إن اللقاء يأتي ضمن 
العدي����د من اللق����اءات وورش العمل للمنت����دى مع قطاع 
األمن، بهدف الخ����روج بمجموعة من النتائج والتوصيات 
الت����ي يمكن البن����اء عليها في عمل المؤسس����ة األمنية، 
وللحديث عن موضوع الش����كاوى وكيفية التعامل معها 
من الناحية المهنية، وعن الشكاوى المقدمة من النساء، 
لتطوي����ر العالق����ة وردم الفجوة بين المؤسس����ة األمنية 
ومؤسس����ات المجتمع المدن����ي والمواطنين، وعن تطوير 
نظام الش����كاوى في مجلس ال����وزراء، والقيام بخطة عمل 

لتعريف المواطنين به.
من جهته، أكد مدير اإلدارة العامة للشكاوى في مجلس 
الوزراء كام���ل الريم���اوي، أهمية التع���اون والعالقة بين 
المؤسسة األمنية ومؤسس���ات المجتمع المدني، وضرورة 
تب���ادل الخب���رات بهدف تطوي���ر العمل وتحس���ين طرق 
التعامل مع الشكاوى بجدية ومعالجتها، مشيرًا إلى وجود 
إرادة سياس���ية لتطوير نظام الش���كاوى "وه���و ما أكدته 

مصادقة رئيس الوزراء على إقرار نظام الش���كاوى الجديد 
رقم 8 لعام 2016".

وأوصى المش���اركون في اللقاء بض���رورة تعزيز العالقة 
بين المؤسس���ة األمنية ومؤسس���ات المجتم���ع المدني، 
والعمل على إعداد دراس���ة تقييمية عن واقع الش���كاوى 
في فلس���طين وآليات عملها، وأن يك���ون هناك رقابة على 
األداء وتقييم لجودة الش���كوى وآلي���ة معالجتها، وتعزيز 
العالقة بين اإلدارة العامة للشكاوى ووحدات الشكاوى في 
المؤسس���ة األمنية، إلى جانب مطالبة مؤسسات المجتمع 
المدني للصحافيين تناول الموضوع من خالل إعداد تقارير 
استقصائية، وتكثيف الجهود من أجل العمل على ضمان 
وص���ون الحقوق والحريات لكاف���ة المواطنين للتقليل من 
عدد الشكاوى، ونش���ر نتائج لجان التحقيق في الشكاوى 
المقدم���ة، والعمل على نش���ر قصص نجاح لش���كاوى تم 
حلها ومعالجتها، لتعزيز ثقة المواطنين بنظام الشكاوى 
وتشجيعهم على تقديم الشكاوى، وعقد لقاءات أسبوعية 
بين متابعي الش���كاوى في مؤسس���ات المجتمع المدني 

والعاملين في وحدة الشكاوى بمجلس الوزراء.
ويأتي اللقاء ضمن برنامج عمل المنتدى، ويس���تهدف 
تعزيز الحكم الرش���يد في عمل المؤسس���ة األمنية، حيث 
يضم المنتدى مجموعة من المؤسسات األهلية المهتمة 
بمج���االت حقوق اإلنس���ان، واإلع���الم والقان���ون ومكافحة 

الفساد.

ورشة في "النجاح" تناقش أوضاع 
الالجئين بين الصدمة والحصانة النفسية

نابلس - "األيام": نظم قس���م علم النفس واإلرشاد 

النفسي في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، ونقابة 

األخصائيين النفسيين واالجتماعيين، أمس، ورشة 

عمل تحت عنوان: الالجئون الفلسطينيون والصحة 

النفس���ية: بين الصدمة والحصانة النفسية )آفاق 

بحثية جديدة(". 

وحضر الورش���ة نائ���ب رئيس الجامع���ة ماهر أبو 

زن���ط، ونائب رئيس الجامعة للش���ؤون المجتمعية 

س���امي الكيالني، وعميد كلية االقتص���اد والعلوم 

االجتماعية سامح العطعوط، ومديرة وحدة الصحة 

النفس���ية ف���ي وزارة الصحة س���ماح جب���ر، ونقيب 

األخصائيين االجتماعيين والنفسيين إياد عثمان، 

ومدير ش���رطة محافظة نابلس العقيد طارق الحاج، 

ورئيس لجنة الخدمات في مخيمات ش���مال الضفة 

أحمد ذوقان، ورئيس قسم علم النفس في الجامعة 

فاخر الخليلي، ورئيسة فسم الخدمة االجتماعية في 

الجامعة سماح صالح، وممثلة دائرة شؤون الالجئين 

في منظمة التحرير ونس���رين ذوقان، ومدير شؤون 

وكال���ة الغوث ف���ي نابلس عوني مش���اقي، وممثلو 

المؤسسات الرس���مية واألهلية واألجهزة األمنية، 

وحش���د من األخصائيي���ن النفس���يين والباحثين 

والمهتمين وطلبة تخصص علم النفس.

وأكد المحاضر في قس���م عل���م النفس بالجامعة، 

ش���ادي أب���و الكب���اش، أهمي���ة الورش���ة وتحديدًا 

ف���ي موض���وع الالجئين والصح���ة النفس���ية، من 

حيث تركيزه���ا على قضايا جوهري���ة تهم الواقع 

الفلس���طيني، خاص���ة إع���ادة تعري���ف الصدم���ة 

النفس���ية، والتركيز على تفعي���ل القوى اإليجابية 

الكامن���ة في الف���رد لمواجهة الضغوط النفس���ية 

الناجم���ة ع���ن التهجي���ر، واعتماد عوام���ل حماية 

لمساعدة الفرد على التكيف اإليجابي، وعدم فصله 

عن تاريخ���ه وقضيته األساس���ية، إليص���ال الفرد 

ألفضل حالة من الصالبة النفس���ية، والشعور العام 

بالصحة النفسية.

من جهته، أش���ار أبو زنط إل���ى دور جامعة النجاح 

في النه���وض بواقع الخدمات النفس���ية، من خالل 

طرح برامج متخصصة في اإلرشاد والعالج النفسي، 

ف���ي مس���تويي البكالوريوس والماجس���تير، وقال: 

بدأت الجامعة فعليًا بتقديم خدمات استش���ارات 

الصح���ة النفس���ية والع���الج النفس���ي للمواطنين 

وطلبة الجامعة، من خالل تأسيس���ها معهد النجاح 

للطفولة، ومركز االستش���ارات والصحة النفس���ية، 

الذي سيتم افتتاحه قريبًا. 

بدورها، نوه���ت جبر الى التعاون الدائم مع وكالة 

الغ���وث لدع���م الصحة النفس���ية لالجئي���ن، ودور 

وزارة الصح���ة في تمكي���ن كادر متخصص لتلبية 

االحتياجات النفسية لالجئين.

ولفتت الى البرنامج الحيوي الذي تقوم عليه وحدة 

الصحة النفسية في الوزارة، وهو اإلسعاف النفسي 

األولي، بالشراكة مع جميع المؤسسات، ومن ضمنها 

خدمات وكالة الغوث، مبينة أن األولوية في خدمات 

الصحة النفس���ية، وضع اس���تراتيجية وطنية للحد 

والوقاية من االنتحار.

أم���ا عثمان فقال: إنه رغم الجه���ود المبذولة على 

المس���توى الرس���مي واألهلي لوصول المواطن إلى 

حال���ه من التوازن النفس���ي، إال أن ه���ذه الجهود ال 

تحقق الصحة النفس���ية للمواطنين، ألن األس���باب 

التي تؤثر س���لبًا على الصحة النفس���ية للمواطن ال 

تزال قائمة على امت���داد الوطن ومتمثلة باالحتالل 

وممارساته اليومية.

وأوض���ح أن اختيار عنوان ومضمون الورش���ة حول 

الالجئين والصحة النفس���ية جاء كض���رورة مهنية، 

للتركيز على هذا المجال، في ظل الهجمة الشرس���ة 

والممنهجة التي يتعرض لها الالجئون في فلسطين 

والش���تات، والتي تهدف إلى القض���اء على مفهوم 

الالجئ الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، "وما يتعرض 

له الالجئون في هذه األيام داخل فلسطين وخارجها 

وعلى المستوى الدولي لخير دليل على ذلك".

وفي كلمته س���لط الخليلي الضوء على دور البحث 

العلمي في المجال النفسي واالجتماعي، وأهميته 

ف���ي بناء وتطوي���ر برامج عمل منبثق���ة عن حاجات 

المجتمع الفلس���طيني، خاص���ة الالجئين، وضرورة 

األخذ بتوصيات البح���وث العلمية في هذا المجال، 

وق���ال: يجب أال يكون اهتم���ام الباحثين العلميين 

واألكاديميين منصبًا على نشر البحوث العلمية في 

المجالت األجنبية، به���دف الحصول على الترقيات 

والمكاف���آت المالية فقط، فال بد من أن يخدم البحث 

العلمي حاجات المجتمع والتصدي لمشكالته، وأكد 

ض���رورة االهتمام بالبح���وث النوعية وليس الكمية 

فقط، "فالبحوث النوعية توظف المقابالت الفردية 

المعمق���ة وغير المقيدة بحيث تس���تطيع التوصل 

إل���ى جوه���ر المش���كالت النفس���ية واالجتماعية 

واالقتصادية الت���ي يعانيها الالج���ئ، إضافة إلى 

قدرتها على تسليط الضوء على موارد الالجئين.

الدكتور مصطف���ى قصقصي،  المتحدث  وأش���ار 

االختصاصي النفس���ي العيادي والمعالج النفسي، 

والباح���ث في مج���ال الصدمة الجماعي���ة والصحة 

النفس���ية لالجئي���ن، والمحاضر في عل���م النفس 

العي���ادّي في جامعة النجاح، إلى ض���رورة التعامل 

مع قضايا الصّحة النفس���ّية لالجئي���ن، من منظور 

ب، ال يقتصر حصرّيًا 
ّ
نفسي اجتماعي واس���ع ومرك

ر على 
ّ
ه يتعذ

ّ
على االس���تجابات الصدمّية، خاّصة أن

النظرّيات الغربّية الش���ائعة حول مفهوم الصدمة 

ها من التحليل والفهم، 
ّ
أن تفي تجربة النكب���ة حق

باعتبارها تجربة مستمّرة ومحكومة بسياق سياسّي 

حة للتصعيد بشكل دوري، وأهمية 
ّ

متش���ابك ومرش

تعمي���م ه���ذا النقاش بي���ن المهنيي���ن وصانعي 

القرار لما ينطوي عليه من إس���قاطات جوهرّية على 

الممارسات والسياس���ات األكاديمّية المهنّية في 

المجال الصّحة النفسّية لالجئين.

واس���تعرضت الدكتورة مارتا لونغو االختصاصية 

النفسية االجتماعية والمدربة في مجال المساعدة 

النفس���ية االجتماعية لالجئين، أهّم المس���تجّدات 

 إلى 
ً
البحثّية في مجال الحصانة النفس���ّية، مشيرة

أهّمية أبعادها الثقافّية المتغّيرة والتي ال يمكنها 

أن تحتكم للمرجعّية الثقافّية الغربية.

وأكد المتحدثان ض���رورة إعادة تعريف مفهومي 

الصدمة النفس���ية والصالب���ة، وإع���ادة النظر في 

عناصرهم���ا، بما ينس���جم مع الس���ياق السياس���ي 

الفلس���طيني،  للش���عب  والتاريخ���ي  والثقاف���ي 

وضرورة التحرر م���ن مناهج بحثي���ة تقليدية عند 

تناول موضوعي الصدمة والصالبة النفس���ية لدى 

الالجئي���ن، واتب���اع المنه���ج النوع���ي القائم على 

المقابالت المعمقة للوق���وف على حقيقة الصدمة 

والصالب���ة بين الالجئين، وطالبًا بإج���راء المزيد من 

األبحاث العلمي���ة المتحررة م���ن التأصيل الغربي، 

بطريق���ة تكف���ل فهم الس���ياق الفلس���طيني في 

موضوعي النكبة واللجوء.

"القدس المفتوحة" تشارك في األردن 
بورشة حول الدوريات التربوية العربية

رام الله - "األيام": شاركت جامعة القدس المفتوحة، 
بتوجيهات من رئيسها يونس عمرو، وممثلة بمساعد 
نائ���ب رئي���س الجامعة للش���ؤون األكاديمي���ة، عبد 
الهادي الصباح، وعميد البحث العلمي، حسني عوض، 
في ورش���ة عمل ح���ول معايير التحكيم والنش���ر في 
الدوريات التربوية العلمية العربية، التي عقدت بمقر 
اتحاد الجامعات العربية ف���ي األردن، في الفترة بين 

23 و24 تشرين األول الجاري.
وقال���ت "الق���دس المفتوحة"، في بي���ان لها، أمس، 
إن الهدف من الورش���ة التوصل إل���ى معايير موحدة 
للتحكيم والنش���ر ف���ي الدوريات التربوي���ة العلمية 
العربية، تطبق في المجالت المحكمة العربية، من أجل 

النهوض بها إلى مصاف المجالت المتميزة عالميًا.
وأش���ارت إلى أن ع���وض قدم في الي���وم الثاني من 
الورش���ة عرضًا يتضمن إج���راءات التحكيم والنش���ر 
المتبعة في المجالت العلمية المحكمة التي تصدرها 
"القدس المفتوح���ة"، بّين فيه���ا أنَّ مجالت الجامعة 
تطب���ق فعلي���ًا أكثر م���ن %90 مما ج���رى تناوله من 
معايير وإجراءات نش���ر، وأنَّ مج���الت الجامعة حاصلة 
على معامل التأثير العربي، وتش���ترك بثماني قواعد 

بيانات عربي���ة، بما فيها ش���بكة المعلومات العربية 
التربوية التي تنظم الورشة، ويجري العمل حاليًا على 

االشتراك بقواعد بيانات عالمية.
وأوض���ح عوض أنَّ مجالت الجامع���ة المحكمة تهتم 
بنش���ر األبحاث الت���ي تراعي االتجاه���ات المعاصرة، 
والت���ي تق���دم نتائ���ج أصيل���ة ومنهجي���ة متعددة 
وجدي���دة، وتحمل رس���الة واضحة، وتس���هم في حل 
مش���كلة حقيقي���ة ومثي���رة لالهتم���ام، إضافة إلى 
البح���وث التجريبية والميداني���ة التي أجريت حديثًا، 
وأن جميع األبحاث تخض���ع للتحكيم العلمي الرصين 
على مرحلتين هما: مرحل���ة التحكيم األولي، ومرحلة 

التحكيم النهائي.
وأش���رف على تنظي���م الورش���ة اتح���اد الجامعات 
العربي���ة، بالتع���اون مع ش���بكة المعلوم���ات العربية 
التربوي���ة )ش���معة(، والجمعي���ة الكويتي���ة لتقدم 
الطفولة العربية، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلم���ي، وش���ارك فيها باحثان وممث���الن عن مجالت 
علمية تربوية محكمة من األردن، وفلس���طين، ولبنان، 
والس���عودية، والكويت، واإلمارات، واليمن، والبحرين، 

وُعمان، ومصر.


