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الفيضانات تفاقم االوضاع في غزة
(ا.ف.ب) وتالميذ المدارس اكثر من يعاني.

«أصدقاء بيرزيت» تقيم حفل العشاء الخيري األول لدعم الطلبة
رام اهللا- الحياة الجديــدة- نظمت جمعية أصدقاء 
جامعة بيرزيــت تحت رعاية وزير التربية والتعليم 
العالي د. صبري صيدم حفل العشاء الخيري األول 
لدعم الطلبة من ذوي الدخل المحدود، أحياه الفنان 
يعقــوب شــاهين فــي اول حفــل له فــي الضفة، 
وحضــره وزير الثقافة د. ايهاب بسيســو، ورئيس 
جامعــة بيرزيت د. عبد اللطيــف أبو حجلة، رئيس 
مجلــس األمناء د. حنا ناصر، والعشــرات من رجال 
األعمال والشخصيات االعتبارية وممثلي الشركات  

ومؤسسات المجتمع المحلي.
وافتتح الحفل رئيس الهيئة اإلدارية لجمعية أصدقاء 
جامعة بيرزيت محمد المسروجي مرحبا بالضيوف 
الكرام، ومقدما شــكر الجمعية ومســتفيديها إلى 
المتبرعين الكرام الذين يدعمون مسيرة الجمعية 
نحو توفير مســتقبل أفضل لطلبة جامعة بيرزيت 
مــن ذوي الدخــل المحــدود. وأضاف مســروجي أن 
الجمعية قامــت بالعديد من الفعاليات واألنشــطة 
لتعزيز العالقات مع المانحين العرب في الوطن وفي 
المهجر، وأن هذا الحفل هو نقطة انطالق تجدد فيه 

الجمعية نشاطها وعزيمتها.
من ناحيته قدم وزير التربية والتعليم العالي معالي 
د. صبري صيدم بادرة كريمة عبر التبرع بـ5000$ 
باســم وزارة التربيــة والتعليم العالــي لدعم منح 
الطلبة في جامعة بيرزيت، وأكد ان الجمعية تتكاتف 
مــع جهود الــوزارة في خلــق بيئة أفضــل ليزدهر 

التعليــم ويحصــل كل طالب مثابر على شــهادته 
الجامعية واالنطالق نحو المستقبل.

وتــم تكريم كافة رعاة  الحفل وتقديم الشــكر 
الجزيــل لهم، وهم: الســادة في شــركة جوال، 
الســادة شــركة BCI، الســادة في غرفــة تجارة 
وصناعــة رام اهللا والبيرة، الســادة شــركة إيكو 
(نضال الشــكعة)، الســادة مطبعة آدم والســادة 
مطبعة الناشر، السادة شركة بال سيف للحماية، 
السادة أزهار الوردة الحمراء، والرعاة االعالميون 

الســادة في شــبكة معا، رايــة أف أم، 24 أف أم، 
راديــو طريق المحبــة وراديو بيــت لحم 2000، 
إضافة إلى تكريم خاص للفنان يعقوب شاهين 
الذي تبــرع بأدائه لهذا الحفل الخيري ايمانا منه 
برســالة الجمعية وأهميــة التعليم الجامعي في 

مستقبل شعبنا الفلسطيني. 
يذكــر أن الحفــل اقيم في فنــدق الجرانــد بارك، 
وســيعود ريعه لدعم المنح الجامعية المقدمة من 
قبل جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت لطلبة الجامعة.

«بوليتكنك فلسطين» تنظم فعالية «انطالقات ريادية في التعليم التقني والمهني»
الخليل- الحياة الجديدة- نظمت جامعة بوليتكنك 
فلســطين فعالية «انطالقات ريادية في التعليم 
التقنــي والمهنــي»، حيــث نظمــت كليــة المهن 
التطبيقية هذه الفعالية العلمية والثقافية والفنية، 
وذلــك ضمــن فعاليــات أســبوع الريــادة العالمي 
المنظم مــن المجلــس األعلى لإلبــداع والتميز 
ومؤسســة نمــو فلســطين للحلــول التطويرية 
وتحت رعاية رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة 

بوليتكنك فلسطين. 
جــاء ذلك بحضــور عضو  مجلس األمنــاء أ. رفعت 
طهبوب، ومدير عــام التعليم المهني والتقني في 
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي م. جهــاد دريدي، 
ومديــر دائرة الكليــات بالوزارة م.جمــال جبارين، 
ومدير دائرة التطوير م.سامر موسى، والميسرين 
الوطنييــن م.محمد عوض واحمد ســمحان واوبان  
البرغوثي، وفاتن الطويل منســقة المشــاريع في 
مؤسسة فلســطين للتنمية، ونواب رئيس جامعة 
بوليتكنك فلســطين، ورؤســاء الدوائر في الكلية 

وموظفي الكلية وطلبتها. 

وأكد طهبوب أهمية التعليم في مواجهة التحديات 
التي يعيشها شعبنا.

وتطرق نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية د. 
مصطفى أبو الصفا إلى رؤية الجامعة وإستراتيجيتها 
بحيــث أصبحــت تتبنى األســلوب الريــادي في كل 

جوانبها.
وأشــار عميد كليــة المهن التطبيقية د.اســحق 
سدر إلى أنّ التعليم المهني والتقني هو الطريق 
األفضل لتحقيق التنمية على شتى األصعدة في 
مجتمعنا الفلســطيني. وكلية المهن التطبيقية 
هي اكبر رافد مجتمعي للكوادر الفنية والتطبيقية 
على مستوى الوطن ولدينا قصص نجاح كثيرة 
اســتطاع أصحابهــا تأســيس أعمالهــا الخاصــة 
وتقديم خدمات متنوعة للمجتمع والمنافسة بقوة 

في سوق العمل.
من جانبه أشــاد الدريدي، بالمســتوى الذي وصلت 
إليه كلية المهن التطبيقية ممثلة بخريجيها وطلبتها 
وأساتذتنا، مؤكداً األهمية البالغة التي توليها وزارة 
التربيــة والتعليــم العالي لقطــاع التعليم المهني 

والتقني باعتباره حال لمشكلة البطالة.
وفي سياق متصل، شارك الحضور في جولة على 
المشاريع الناشئة في كلية المهن التطبيقية، أعطي 
أثناءها فرصة ألصحاب هذه المشاريع للتحدث عنها. 
وتم تســليط الضوء على بعــض النماذج الريادية 

الناجحة التي تخص طلبة الكلية أو خريجيها.
 وشارك الحضور والطلبة في لعبة المخاطرة التي 
صممــت بهــدف تعريفهــم بمســتويات المخاطرة 
وتقييمها وكيفية إدارتها. واختتمت الفعاليات بعقد 
«حلقة نقاش» حول تجربة كلية المهن التطبيقية 
في تدريب وتعليم مساق «ريادة األعمال»، وضمت 
عــددا مــن أصحاب القــرار في مؤسســات التعليم 
المهني والتقني ومجموعة من أساتذة وطلبة الريادة 

في الكلية. 
يذكــر أنّ كليــة المهن التطبيقية هــي النواة التي 
انطلقت منها جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل 
عام 1978، وتضم حاليا ما يزيد على 2000 طالب 
موزعين على نحو 25 تخصصا في حقول تطبيقية 

وفنية مختلفة.

دعت طلبة «اإلنجاز» لاللتزام بالدوام وعقدت ورشة حول تطوير االمتحان التطبيقي الشامل

«التربية» واالئتالف التربوي يتفقان على مراجعة المنهاج الفلسطيني
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 
التربوي،  االئتــالف  اتفــق 
مــع وزارة التربية والتعليم 
العالي، على توســيع دائرة 
المشــاركين فــي مراجعة 
تنظيــم  عبــر  لمنهــاج،  ا
لقاءات بمشاركة مدرسين، 
وجمعيــات،  ومؤسســات، 
ات  د تحــا ا و ت،  معــا وجا

ونقابات، وأوساط أخرى.
وأكد رئيس مركز المناهج 
ثــروت زيــد، أن المراجعــة 
تأتي في إطار إعادة النظر 
في قضايــا تتعلق بحقوق 
طنــة  ا لمو ا و ن،  إلنســا ا
 ، عــي جتما ال ا ع  لنــو ا و
إضافــة إلــى قضايا تتعلق 
والديني  الوطنــي  بالبعــد 
والتربــوي،  واألكاديمــي 
موضحا أن الوزارة ستكون 
جاهــزة لتعديل كل ما من 
شأنه، التعارض مع وثيقة 
إعالن االستقالل، والقانون 
األساسي، ومنظومة القيم 
التــي أجمع عليها الشــعب 
الفلسطيني، باتفاقه على 
إطار  فــي  والتعدد  التنــوع 

الوحدة.

راعت  المناهــج  وأضــاف: 
هــذه األبعــاد، وســتعمل 
علــى تعزيزها وتعميقها، 
بمــا يؤهل طلبتنــا لتقبل 
الفكر الناقد، وغرس القيم 
واألخــالق في نفوســهم، 
لنخــرج جيــالً قــادراً على 
حمــل الراية، بمــا يحفظ 
والحضاري  الثقافي  اإلرث 
فــي  ويســهم  لشــعبنا، 
والتنمية  التحرير  عمليتي 

الشاملة.
االئتــالف،  رئيــس  وأكــد 
مديــر عــام مركــز «ابداع 
الصباح،  رفعــت  المعلــم» 
ان هنــاك قضايــا متعددة 
وردت فــي المناهــج غيــر 
االلتباس  وكثــر  واضحــة، 
فيها، وتحتاج الى توضيح، 
بخالف قضايا اخرى تحتاج 
الى الغــاء او تعديل، مبينا 
أن لقاءات ستقام في كافة 
بمشــاركة  المحافظــات، 
تربويين واعالميين وطلبة، 
اضافة  االئتــالف،  واعضاء 
تقييــم  فــي  خبــراء  الــى 
المناهــج، وأكاديميين من 

الجامعات ونقابات.

وذكر أن جامعتي «القدس 
و»النجــاح»،  المفتوحــة»، 
هما  د ا ســتعد ا تــا  بد ا
لالنضمام للقاءات ومساندة 
العمــل فــي هــذا اإلطــار، 
وتقديــم الخبــرات الالزمة 
فــي هذا المجــال، علماً ان 
جامعة «القدس المفتوحة» 
تشــارك بشــكل فاعل في 
العمل على ضمان تحقيق 
الخــاص  الرابــع  الهــدف 
بالتعليــم ضمــن األهداف 
االنمائيــة لأللفية، وتعمل 
حاليا مــع االئتالف التربوي 
والمركز على تنظيم مؤتمر 

وطني حول ذلك.
وستقدم مخرجات النقاشات 
المتعلقــة بالمنهاج، ضمن 
إلجــراء  للــوزارة  وثيقــة 

التغييرات الالزمة.
لعامــة  ا اإلدارة  عقــدت 
للتعليــم المهنــي والتقني 
في الوزارة، أمس، ورشــة 
حول آليات تطوير االمتحان 
فــي  الشــامل  التطبيقــي 
بمشاركة  التقنية،  الكليات 
أقســام  ورؤســاء  عمــداء 
التسجيل في هذه الكليات، 

وذلك في جامعة فلسطين 
فــي  (خضــوري)  التقنيــة 

مدينة رام اهللا.
وأشــار مدير عــام التعليم 
والمهنــي والتقنــي جهــاد 
دريدي، إلى خطــة الوزارة 
التطويرية، وأهمية تطوير 
االمتحــان، والعمــل علــى 
إيجاد قاعدة بيانات وبوابة 
إلكترونيــة لحفــظ جميــع 
بالطلبة  الخاصة  السجالت 
فــي الكليــات التقنيــة؛ ما 
يســهم في تســهيل آليات 
التطبيقي  االمتحان  تنفيذ 

الشامل.
قســم  ئيــس  ر قــدم  و
االمتحان التطبيقي الشامل 
ربيــع أبو شــملة، ورئيس 
قسم قواعد البيانات منذر 
صالحات، شــرحا تفصيليا 
عــن البوابــة اإللكترونيــة 
بدعم  إنشــاؤها،  المنــوي 
من سلة التمويل المشترك. 
كمــا عــرض مديــر دائرة 
االمتحانــات إيــاد أبــو عرة 
األكاديمية  القضايا  بعض 
بمناقشتها،  الحضور  وقام 
عــواد  وائــل  قــدم  فيمــا 

بوليتكنيــك  جامعــة  مــن 
حــول  عرضــا  فلســطين 
اإلرشاد والتوجيه األكاديمي 

في الكليات التقنية.
كما اتفق المجتمعون على 
تشــكيل لجنــة تحضيرية 
لمؤتمر وطني عن التعليم 
ســيعقد  والتقني،  المهني 
الدراســي  العــام  خــالل 

المقبل.
وشــددت الــوزارة في بيان 
أمس، على أهميــة التزام 
نويــة  لثا ا طلبــة  جميــع 
العامــة «اإلنجــاز» بالدوام 
المدرســي، وعدم االنجرار 
وراء دعوات وهمية يقودها 
البعض إلثارة قضايا قامت 
مســبقاً  بمعالجتها  الوزارة 
من خالل لجنتي االمتحانات 

والمناهج.
وأكــدت الــوزارة أن غيــاب 
الطالب عن دوامه دون عذر 
وبشكل مخالف للتعليمات، 
يعــد مخالفــة قــد يعرض 
نتيجتهــا  نفســه  الطالــب 
لخطر الحرمان من الجلوس 
العامة  الثانويــة  المتحــان 

«اإلنجاز».

المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح 
تحصل على معامل التأثير العربي

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- حصلــت المجلة 
الفلســطينية للتعليم المفتــوح على معامل 
التأثير العربي (Arab Impact Factor) وقدره 
(1.5)، وهــي مجلــة ســنوية محكمــة تصدر 
عن عمــادة البحث العلمي في جامعة القدس 
المفتوحــة، وقد صــدر العــدد األول منها في 

كانون الثاني عام 2007م. 
وبــارك د. يونس عمرو رئيــس الجامعة هذا 
اإلنجاز لجامعة القدس المفتوحة، مؤكداً أنه 
يأتي منســجماً مــع رؤية الجامعة ورســالتها 
القائمــة علــى الريــادة والتميــز واإلبداع في 
مجــاالت التعليــم الجامعي المفتــوح وخدمة 
المجتمع والبحث العلمي في ظل سعي الجامعة 
لتحقيــق مهامهــا وأهدافهــا وبــذل جهودها 
لالرتقاء بالمســتوى األكاديمــي وتعزيز بيئة 

.البحث العلمي
وبين د. جهاد البطش، نائب الرئيس لشؤون 
قطــاع غزة ورئيس هيئة تحريــر المجلة، أن 
األنشطة والفعاليات واألعمال التطويرية التي 
نفذت على مســتوى المجلــة كانت من قبيل 
تفعيــل دور هيئة التحرير وعقدها اجتماعات 
دوريــة للنهوض بالمجلة، واســتحداث نظام 
إلكترونــي مفتوح المصدر لهــا، وغيرها من 

األعمال التي أسهمت في الحصول على معامل 
تأثير مرتفع للمجلة.

د د. حســني عوض، عميد البحث العلمي،  وأكّ
أن «معامل التأثير العربي» يوفر تقييما كميا 
ونوعيا لمدى جودة ورصانة المجالت العربية 
المتخصصة في جميع مجاالت المعرفة، وذلك 
بهدف رصد اإلنتاج العلمي العربي. ويستخدم 
هذا المعامــل للتقييم األكاديمــي، ولتحديد 
جودة هــذه المجــالت وتميزها. ويتــم إجراء 
التقييــم النضمام المجلة لمعامل التأثير من 
خالل تحليل عوامل متعددة، مثل استعراض 
عدد االستشــهادات بالبحوث المنشــورة فيها 
مــن قبل المجالت األخرى، واألصالة والجودة 
العلمية للبحوث المنشــورة، والجودة التقنية 
لهيئــة التحريــر، ونوعية التحريــر، وانتظام 
صدورها، ونظام تحكيم البحوث فيها، فضالً 
عن االلتزام بأخالقيات البحث والنشر العلميين. 
وتتمثــل أهداف معامــل التأثيــر العربي في 
الكشف عن العالقات العلمية فيما بين المجالت 
العربية بعضها ببعض، والتخصصات العلمية، 
والدول العربية الناشرة لتلك المجالت بعضها 
ببعــض؛ وذلــك عــن طريــق أســلوب تبادل 

.(Inter-Citation) االستشهاد المرجعي

مركز يافا يختتم دورة تدريبية 
في التنجيد والديكور لـ15 متدرباً

نابلــس- الحياة الجديدة- اختتــم مركز يافا 
الثقافي دورة تدريبية في «التنجيد والديكور» 
بالتعاون مع مدرسة نابلس الثانوية الصناعية، 
شــارك فيها خمســة عشــر متدرباً من مخيم 

بالطة والمناطق المحيطة به في نابلس.
واســتمرت الدورة التدريبية على مدى خمسة 
وأربعين يوماً بواقع 90 ساعة تدريبية ضمن 
مشروع «المزيد من فرص العمل» الذي نفذ 
بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية للتمكين 
والتنميــة المحليــة»REFORM»، ومجموعة 
«ســوا ســوا» التي تضم مجموعة مؤسسات 
مجتمع مدني فلســطينية، وفق قول منســق 
األنشــطة والبرامــج في مركز يافــا الثقافي 

إبراهيم جمال.
وأوضح جمال أن المشروع والتدريب استهدف 
مشاركين لم يستكملوا مشوارهم التعليمي 
لتمكينهم وتوفير فرص عمل لديهم من خالل 
إكســابهم بعض المهــارات الحرفية التي قد 

تساعدهم في االنخراط بسوق العمل.
وشــملت الــدورة تعليــم المشــاركين كيفية 
صناعة الستائر، والرسم على الزجاج والخشب، 
وصناعــة أطقم الكنــب المنزلية وغيرها من 
المفروشــات، كمــا شــملت زيــارات ميدانية 
تعريفية للمشــاركين لمصانع وشركات أثاث 
فــي مدينــة نابلس بإشــراف المدرب ســامر 

صوان.

أبيدجان: لقاء يبحث إعداد اتفاقية إطار 
للتعاون الثنائي بين فلسطين وساحل العاج

 أبيدجان- وفا- ناقش القائم باألعمال باإلنابة 
في سفارة فلسطين لدى ساحل العاج خطاب 
بيــاري، أمــس، وأميــن عــام وزارة الخارجية 
اإليفوارية الســفير كاكو أدوم هوادجا ليون، 
ســبل تطويــر العالقــة بين دولة فلســطين 

وساحل العاج (كوت ديفوار).
وأكد بياري، حســب بيان للسفارة، للمسؤول 
اإليفــواري توجيهات الرئيــس محمود عباس 
بالعمــل علــى تطويــر العالقــات مــع الدول 
األفريقيــة الصديقــة، خاصة كــوت ديفوار، 
وقرار الرئيس تأســيس الوكالة الفلسطينية 
للتعــاون الدولــي عــام 2016 بهــدف تقديم 
المســاعدة االنمائيــة للدول الشــقيقة تحت 
عنوان التضامن من خالل التنمية، وبتعليمات 
مباشــرة مــن وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن 
رياض المالكي بضرورة العمل على االرتقاء 
بالعالقات الثنائية، خاصة بعد اللقاء الذي تم 
بين الوزير المالكي ووزير الخارجية االيفواري 
في أبيدجان على هامش اجتماع وزراء خارجية 

منظمة التعاون االسالمي.
كما أكد بياري، لدى لقائه المسؤول اإليفواري 
لتهنئته على توليه منصبــه الجديد، ضرورة 
جعــل العــام 2018 عاما فلســطينيا إيفواريا 
بامتيــاز من أجــل تطوير العالقــات والتعاون 
المتبــادل، والعمــل على إعــداد اتفاقية إطار 
للتعاون الثنائي بين البلدين، والتي ســينبثق 

منها اتفاقيات ثنائية في جميع المجاالت.
هــذا وشــرح الخطــة االســتراتيجية للوكالة 
الفلســطينية للتعاون الدولي للخمسة أعوام 
المقبلة، بهــدف تعزيز العالقــات الثنائية مع 
الدول الصديقة ونقل الخبرات الفلســطينية 
بمختلــف مجاالتها الى الخارج، على أن تكون 
الكــوت ديفوار من أولويــات الخطة وأن مدير 

عــام الوكالة الفلســطينية للتعــاون الدولي 
(بيكا) الســفير عماد الزهيري سيقوم بزيارة 
الــى أبيدجان قريبا للبحث فــي آليات تطبيق 
الخطــة، وأنــه جــاري العمــل إلقامة أســبوع 
طبي فلسطيني بقدوم مجموعة من األطباء 
الفلســطينيين المختصيــن إلجــراء عمليات 
جراحيــة مجانيــة، إضافة إلى زيارة ســيقوم 
بها وفد من اتحاد رجال األعمال الفلســطيني 
التركي إلى الكوت ديفوار في الربع األول من 
العام 2018 بهدف استكشاف سبل االستثمار 
فيها على أن تقوم وزارة الخارجية اإليفوارية 
بتحديــد التوقيت المناســب وبرنامج الزيارة، 
وكذلــك رغبتنا في إقامة معــرض للمنتجات 
الفلســطينية والتقليدية، وعرضت تشــكيل 
لجنــة مشــتركة لتنفيــذ وتنســيق البرامــج 

المقترحة، والمساعدة في انجاح مهامنا.
واعتبــر األميــن العام أن الخطــة أنها تحاكي 
الخطط التي تعمل عليها الكوت ديفوار حاليا 
مع باقي الدول وترغب في تطبيقها أيضا مع 
دولة فلســطين، وأكد جاهزية الوزارة للعمل 
مع فلسطين على تنفيذها وأعطى تعليماته 

بالعمل والتنسيق إلنجاح البرنامج.
كمــا أبــدى رغبتــه بتطويــر العالقــة علــى 
الصعيد السياســي وأن يتحقق ما اتفق عليه 
وزيــرا خارجية البلدين خــالل لقائهما األخير 
بخصوص تطويــر العالقات وتمتينها، وأبدى 
إعجابه بالخبرات الفلسطينية والتي عايشها 
خالل فترة عمله كسفير لبالده في إسرائيل.

وجــدد األميــن العــام رغبــة بــالده برؤيــة 
دولــة فلســطينية تعيــش إلى جانــب الدولة 
اإلسرائيلية، واعتبر أن ذلك ال يتحقق إال عبر 
د حق الشــعب الفلســطيني في  الحــوار، وأكّ

العيش بكرامة وأمن.


