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البداية الفعلية لعلم النانو يف عام 1981م، حيث تم تطوير مجهر املسح النفقي 

» scanning tunneling microscope«، والذي يبلغ قوة تكبريه حوايل مئة 
مليون مرة )109(؛ مما يمكننا من الفحص الدقيق ألسطح املواد عىل املستوى الذري.
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"إن تطور أساليب التعليم الحديثة، يحتاج إىل توفري مصادر تعليمية مفتوحة، 

والجامعة تسخر إمكانياتها كافة عرب دوائرها املتخلفة لتعزيز هذه الثقافة داخل 
املجتمع الفلسطيني والعربي". 
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رام ال���ل���ه - ع���ق���دت أك��ادي��م��ي��ة فلسطني 
ي�����وم�����ي الخميس  ل���ل���ع���ل���وم وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا 
وال��������ج��������م��������ع��������ة امل���������اض���������ي���������ني ن�������������������دوة ع������ل������م������ي������ة يف 
ال������ن������ان������وت������ك������ن������ول������وج������ي ت�������ح�������ت ع�����������ن�����������وان: "من 
أج�����ل ن���ق���ل وت����وط����ني ع���ل���وم امل��������واد املتقدمة 
وال������ن������ان������وت������ك������ن������ول������وج������ي������ا يف ف�������ل�������س�������ط�������ني"، يف 
ق���اع���ة ال����ه����الل األح����م����ر ب���ال���ب���رية، وبالتزامن 
ب�����غ�����زة ع������رب الفيديو  م������ع ج����ام����ع����ة األق����������ى 
ك��ون��ف��رن��س، وذل���ك ب��ال��ش��راك��ة م��ع االتحاد 
ال���ع���ام ل��ل��ص��ن��اع��ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وبتمويل 
م����ن م���ؤس���س���ة ف����ري����دري����ش ن�����اوم�����ان األملانية 

يف القدس.
وق�����د رح�����ب رئ���ي���س أك���ادي���م���ي���ة فلسطني 
للعلوم و التكنولوجيا د. م���روان عورتاين 
ب���������ك���������اف���������ة امل�����������ؤس�����������س�����������ات ال���������وط���������ن���������ي���������ة وات�����������ح�����������اد 
الصناعات الفلسطينية ومؤسسة فريدرش 
ناومان األملانية والجامعات الفلسطينية، 
ال���ض���ي���وف وبعلماء  ال����دول����ي����ني  وب���ال���ع���ل���م���اء 

الشتات الفلسطيني.
وش��������رح يف ك���ل���م���ت���ة ع�����ن آخ������ر التطورات 
ومختلف الربامج التي نفذتها األكاديمية 

خالل العام.
وأوض���ح أن ه��ذا ال��ح��دث العلمي ليس 
مؤتمًرا علمًيا اعتيادًيا، بل هو نقطة ارتكاز 
مل���س���ار ق���ص���دي رؤي�������وي ي���ه���دف إىل تأسيس 
تكنولوجيا  يف  م����ت����خ����ص����ص  وط�������ن�������ي  م�������رك�������ز 
ال��ن��ان��و، م��وض��ًح��ا أن ه��ذا املسعى سيقوده 
ف����ري����ق م����ش����رك م���ت���خ���ص���ص ي����ض����م ممثلني 
من الجامعات والقطاع الخاص والجهات 

الحكومية ذات العالقة.
وت�������اب�������ع ع��������ورت��������اين أن ه���������ذه ال��������ن��������دوة تأيت 
بمشاركة من زمالء باحثني من الجامعات 
الفلسطينية إضافة إىل نخبة من العلماء 
وال�����ب�����اح�����ث�����ني ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني امل����ح����ل����ي����ني ويف 
ال������ع������ل������م������اء األجانب  م��������ن  ال�������ش�������ت�������ات وع��������������دد 
املرموقني يف هذا املجال من أمريكا وتركيا 

والباكستان وفرنسا.
وأوض���������ح أن "م���س���ع���ان���ا يف ت���ن���ظ���ي���م هذه 
الندوة يستند إىل إيماننا باألهمية القصوى 
للعلماء  وامل���������س���������ت���������دام  ال�������ف�������ع�������ال  ل����������إدم����������اج 
والخربات الفلسطينيني يف الشتات يف نقل 
وت��وط��ني املعرفة والتكنولوجيا يف وطنهم 
األم، ألن العلماء الفلسطينيني يف مختلف 
أماكن تواجدهم هم كنز مخزون معريف 
ل������و أح�����س�����ن التعاطي  ق�����������ادر،  اس�����رات�����ي�����ج�����ي 
املعرفية  ال����������ق����������درات  ت����ع����ظ����ي����م  ع��������ىل  م������ع������ه، 
والتكنولوجية لوطنهم األم، وع��ىل لعب 
دور حيوي يف تسريع وتيسري نقل وتوطني 
امل���ع���رف���ة وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، وص���ي���اغ���ة نماذج 
خ�����الق�����ة ل����ل����ت����ع����اون ال����ع����ل����م����ي ب������ني فلسطني 

أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا تختتم ندوة النانوتكنولوجي العلمية

ودول اللجوء، وعليه فإن مساهمتهم هي 
استحقاق وطني بامتياز."

وش��دد د. ع��ورت��اين ع��ىل ض���رورة وأهمية 
تحفيز التعاون والتنسيق والتكامل وتشاطر 
ب������ني الباحثني  ال���ع���ل���م���ي���ة وال����ت����ق����ن����ي����ة  امل�������������وارد 
الجامعات،  م����خ����ت����ل����ف  يف  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني 
املتاحة  امل�����������������وارد  م��������ن  ل������الس������ت������ف������ادة  ت�������رش�������ي�������ًدا 
وت��ع��ظ��ي��ًم��ا مل����ردوده����ا ال���ت���ن���م���وي، إض���اف���ة إىل 
ض�������رورة ال���س���ع���ي ل��خ��ل��ق ال�������وزن ال����ح����رج من 
ال�����ق�����درات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ك��ف��ي��ل��ة ب����إح����داث فرق 

نوعي أو أثر ذو شأن.
ب����������ادرت األك�����ادي�����م�����ي�����ة إىل تأسيس   وق�������د 
ت���ج���م���ع���ات ع���ل���م���ي���ة م��ت��خ��ص��ص��ة يف مختلف 
الطبيعية  ب�����ال�����ع�����ل�����وم  ب�����������دأً  امل�����ع�����رف�����ة  ح������ق������ول 
وان����س����ج����اًم����ا م�����ع امل����ع����اي����ري ال�����دول�����ي�����ة الفضىل 
يف ه���ذا امل��ج��ال، ك��م��ا أن األك��ادي��م��ي��ة تعمل 
ع�������ىل ت�����أس�����ي�����س ش�����ب�����ك�����ات ع�����ن�����ق�����ودي�����ة علمية 
ق���ط���اع���ي���ة م���ث���ل ش���ب���ك���ة امل����ح����اك����اة والنمذجة 

والنانوتكنولوجي.
وأش����ار اىل أه��م��ي��ة اس��ت��خ��دام تكنولوجيا 
النانو واملواد املتقدمة يف الصناعات القائمة 
النانو  ت�����ق�����ن�����ي�����ة  أن  خ�������اص�������ة  امل��������ع��������رف��������ة،  ع���������ىل 
ت��ت��م��ي��ز ب���م���ي���زات م���ف���ي���دة ل��ل��ب��ح��ث والصناعة 
تحويل  ت�����ط�����ب�����ي�����ق�����ات يف  ول�������ه�������ا  وال�������ت�������س�������وي�������ق. 
الطاقة وتخزينها واإلض��اءة واأللكرونيات 
ال���ط���ب���ي���ة الحيوية  ال���ض���وئ���ي���ة، وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
وال��زراع��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة والبيئية وامليكانيكية 

والحرارية.
م�����ن ج����ان����ب����ه ش����ك����ر اول�����ي�����ش ف�����اك�����ر، مدير 
مكتب القدس ملؤسسة فريدريش ناومان 
االمل����ان����ي����ة، األك���ادي���م���ي���ة ع����ىل ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا لهذه 

ال��ن��دوة، وع��رب عن فخره واع��ت��زازه بالعمل 
م����ع����ه����ا، وأث������ن������ى ع������ىل دوره������������ا ب����م����ا ت�����ق�����وم به 
م���ن ب��ن��اء ل��ج��س��ور ال���ت���ع���اون ب���ني األكاديميا 
وال�����ج�����ام�����ع�����ات وال����ت����ج����م����ع����ات ال���ع���ل���م���ي���ة من 
والصناعة  ال��������خ��������اص  ال������ق������ط������اع  وم����������ع  ج�����ه�����ة 
ب����ش����ك����ل خ����������اص م��������ن ج�����ه�����ة أخ���������������رى؛ سعيا 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي وبناء  ل����ت����ح����س����ني األق�������ت�������ص�������اد 

اقتصاد املعرفة.
 ب��دوره، ألقى نائب املدير العام إلتحاد 
ال���ص���ن���اع���ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، امل���ه���ن���دس وليد 
األق������رع، ك��ل��م��ة االت���ح���اد م���ع���ربا ع���ن اعتزازه 
بالشراكة م��ع أكاديمية فلسطني للعلوم 
والتكنولوجيا، ومقدرا للجهود التي بذلتها 
األكاديمية يف تنظيم هذه الندوة. ومبديا 
اس��ت��ع��داد اإلت��ح��اد للقيام بما ي��ل��زم لتمتني 
ال�������ش�������راك�������ة م�������ع األك������ادي������م������ي������ة وم����������ع القطاع 

األكاديمي بشكل عام.
ال����ش����ت����ات الفلسطيني  ع����ال����م  اف���ت���ت���ح  ث�����م 
امل���ش���ه���ور د. م���ن���ري ن���اي���ف���ة ال���ج���ل���س���ة العلمية 
األوىل، التي أدارها د. مؤيد ابو صاع. حيث 
ت�����ح�����دث خ����الل����ه����ا ع�����ن دور ت���ق���ن���ي���ة ال����ن����ان����و يف 
تطوير التكنولوجيا املتقدمة من املخترب إىل 
املستهلك، والتي استعرض فيها تطور علم 

النانو، وأهم التطبيقات النانوية.
وتحدث من بعده ضيف فلسطني العالم 
ال��ب��اك��س��ت��اين د. اح��م��د ع���رف���ان ال����ذي يعيش 
امل����ت����ح����دة األمريكية،  ال������والي������ات  وي���ع���م���ل يف 
حيث قدم عرضا حول التطبيقات الزراعية 
ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا الحيوية  ال���ح���ي���وي���ة  وال���ط���ب���ي���ة 

ملعالجة التحديات االجتماعية الكربى.
وتحدث يف جلسة مشركة ضمت كال 

م���ن د. أم����ل ال��ك��ح��ل��وت م���ن ج��ام��ع��ة األزهر 
يف غ���زة ود. ط���الل ش��ه��وان م��ن ج��ام��ع��ة بري 
زي������ت، ع����ن واق������ع وت����ح����دي����ات وآف�������اق مجال 
ال���ن���ان���و وت���ط���ب���ي���ق���ات���ه يف ف���ل���س���ط���ني. إذ ركزت 
د. أم�������ل ع�����ىل م�����ج�����ال ال����ن����ان����و يف ق�����ط�����اع غزة 
وال����ت����ح����دي����ات وال����ص����ع����وب����ات اإلض����اف����ي����ة التي 
يواجهها هذا املجال العلمي ومن يعملون 
ب����ه، ب��ي��ن��م��ا رك����ز د. ط����الل ع���ىل اإلحصائيات 
املتعلقة  بالبحث العلمي يف ه��ذا املجال، 
حيث بني أن البحوث يف هذا املجال زادت 
يف ف���ل���س���ط���ني ب���ش���ك���ل م����ض����ط����رد، ك���م���ا عقد 

مقارنة مع بعض الدول املحيطة.
ويف ال����ج����ل����س����ة ال�����ث�����ان�����ي�����ة ال������ت������ي أداره���������������ا د.  
محمد أبو سمرة من الجامعة األمريكية، 
قدم الباحثون: د. عاطف القصراوي، اروى 
اب�����و غ����ن����ام، ه���ي���ف���اء ك���م���ي���ل، وال����ف����ت عمرية 
م���ن ال��ج��ام��ع��ة االم��ري��ك��ي��ة، د. س��ام��ي جرب، 
د.محي الدين عسايل، وامل الدراوشة من 
جامعة النجاح، عروضا سلطت األضواء 
ع��ىل األب��ح��اث ال��ق��ائ��م��ة وال��ت��ي ي��ت��م إجراؤها 
ال����ع����ل����م����اء والباحثيني  م������ن  ع��������دد  ق����ب����ل  م������ن 
يف ال����ج����ام����ع����ات ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة. ح���ي���ث تركز 
أن����ش����ط����ت����ه����م ال����ع����ل����م����ي����ة ع�������ىل امل��������ج��������االت التي 
تعترب مجاالت ذات أولوية عالية للمجتمع 
الفلسطيني ، مثل الطاقة املتجددة والبيئة 

واملياه والصحة.
ويف ج��ل��س��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ال��ت��ي خصصت 
كاملة ألساتذة وباحثي قطاع غزة،  بدأ د. 
عبد الرؤوف املناعمة من الجامعة اإلسالمية 
ب��ع��رض ع��ن النانو يف املايكروبيولوجي. ثم 
ق����دم ب��ع��ده��ا د. ج��م��ي��ل س���ال���م م���ن جامعة 

النانو  ب�������ع�������ن�������وان ج�������زي�������ئ�������ات  ع�������رض�������ا  األزه�����������������ر 
ال���ف���ض���ي���ة. ث�����م ق������دم ك�����ل م������ن  س����ام����ر اب������و زر 
من وزارة الصحة الفلسطينية، د. حسام 
االزه����������������ر ، د.جهاد  ج������ام������ع������ة  م��������ن  م�����ص�����ل�����ح 
اسعد من الجامعة األسالمية، خلود ابو 
ش��ع��ر م��ن ال��ج��ام��ع��ة اإلس��الم��ي��ة، د. صالح 
ال��س��ع��دي م��ن ج��ام��ع��ة األزه�����ر،  د. محمد 
ب���ال���وش���ة م����ن ج���ام���ع���ة ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا عروضا 

ألبحاث جارية يف النانو.
وتحدث د. بولنت ايدوجان من الواليات 
املتحدة األم��ري��ك��ي��ة، ذي األص���ول الركية، 
خالل جلسة اليوم الثاين عن تقنية النانو 
لتشخيص وعالج مرض السرطان. ثم تاله 
يف ال��ع��رض د. أحمد بسييس م��ن فرنسا، 
ال��ذي ق��دم عرضا ع��ن مركز النانو الشهري 
ال����ذي ي���دي���ره يف ف��رن��س��ا، ك��م��ا ت��ح��دث أيضا 
التقنيات  م������ج������ال  ال������ت������ع������اون يف  آف�����������اق  ع�������ن 
النانوية. ثم قدم  د. عاهد زيود من جامعة 
النجاح عرضا لورقة عن أبحاث جارية يف 
جامعة النجاح يف مجال استخدام تقنية 
النانو يف تنقية املياه. ثم قدم د. اياد سعد 
ال��دي��ن م��ن ج��ام��ع��ة ال��ن��ج��اح ع��رض��ا يف أحد 
مجاالت النانو البحثية. ثم قدم د. اسحق 
موىس من جامعة خضوري عرضا لبحث 

يف النانو أيضا.
ث��������م ج�������������اءت ج�����ل�����س�����ة ال��������ب��������وس��������رات التي 
ت�������م ف����ي����ه����ا ع���������رض ع�����ش�����ري�����ن ب�������وس�������را لطلبة 
م���اج���س���ت���ري وألس�������ات�������ذة م�����ن ع�������دة جامعات 
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة،  س��ل��ط��ت ال���ض���وء ع���ىل نوعية 

األبحاث الجارية يف مجال النانو. 
ويف الجلسة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ي��وم الثاين، 
قدم كل من الباحثني، د.ابراهيم نصار، د. 
نعيم كتانة، من جامعة النجاح، وخالد 
ع�����ي�����د م�������ن ج�����ام�����ع�����ة م�����ي�����ام�����ي ب�����ال�����ت�����ع�����اون مع 
ج��ام��ع��ة ب���ريزي���ت، ع��روض��ا سلطت الضوء 

عىل أبحاث قائمة يف مجال النانو
ب����ج����ل����س����ة ختامية  ال���������ن���������دوة  واخ������ت������ت������م������ت 
ادارها د.حكمت هالل من جامعة النجاح 
االك�����ادي�����م�����ي�����ة د. مروان  رئ�����ي�����س  ب����م����ش����ارك����ة 
ع��ورت��اين والعالم منري نايفة، و د. عدنان 
ج������ودة م����ن س��ل��ط��ة ج������ودة ال���ب���ي���ئ���ة، وحازم 
مراعبة من املجلس االعىل لالبداع والتميز. 
وب����م����ش����ارك����ة ف����اع����ل����ة م�����ن األك����ادي����م����ي����ني من 
الجامعات  م����ن  اخ���ت���ص���اص  أس�����ات�����ذة ذوي 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة يف ش����ق����ي ال������وط������ن، ناقشت 
فيه بالتفصيل املتطلبات البشرية والتقنية 
وال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة وال���ل���وج���س���ت���ي���ة إلن�����ش�����اء مركز 
والبدء  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي  ال������ن������ان������و  ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا 
بالعمل عىل رسم خارطة الطريق لتشكيل 

نواة لهذا املركز.

  ب�����وردو � وف���ا � ح��ص��ل��ت ال��ب��اح��ث��ة  ال��ف��رن��س��ي��ة س���ان���درا ب���اري���ر، ع���ىل درجة 
ال���دك���ت���وراه يف األدب ال��ف��رن��يس امل���ق���ارن، ب��ع��د ن��ق��اش��ه��ا ألط��روح��ت��ه��ا بعنوان 
"كتابة التاريخ تقتل، مجزرة صربا وشاتيال يف األدب والفن" من جامعة 
ب�����وردو ال��ف��رن��س��ي��ة. وت���ن���اول���ت ال��ب��اح��ث��ة ال���ظ���روف ال��ت��اري��خ��ي��ة مل���ج���زرة مخيمي 
الالجئني الفلسطينيني يف بريوت صربا وشاتيال ووضعتها يف سياق اوسع 
ي��ت��خ��ط��ى ال����ح����رب يف ل���ب���ن���ان، وي���س���ت���ه���دف إل����غ����اء ال����وج����ود ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي مند 
النكبة، مشرية إىل قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1982  والذي 

وصف املجزرة ب� "عمل إبادة ."
وقالت الباحثة: إن ما لفت نظرها يف صدى هذه املجزرة والتي حظيت 
ب��ت��غ��ط��ي��ة إع����الم����ي����ة دول�����ي�����ة واس�����ع�����ة، ه�����و غ����ي����اب ك���ت���ب ت���اري���خ���ي���ة يف املراجع 
الدراسية يف لبنان واملنطقة وهو ما دفعها للبحث عن كتب وأعمال عن 
ه���ذا ال��ح��دث ال��ض��خ��م ال���ذي اث���ر ب��ه��ا شخصيا ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ط��ال��ب��ة مدرسة 

يف فرنسا .
وبلغ عدد األعمال التي رصدتها الباحثة 43 عمال تشمل كل أصناف 
اإلن��ت��اج األدب���ي والفني، وعملت ع��ىل م��دار 5 س��ن��وات ع��ىل ه��ذا املوضوع، 

قضت منها 4 سنوات يف لبنان.
وتحاول بارير إبراز دور الفعل الثقايف املتنوع يف الحفاظ عىل الذاكرة 
الفلسطينية وال��ت��ي ت��واج��ه ت��ح��دي��ات ع��دي��دة م��ن��ه��ا أن ه��ن��اك ذاك����رة أخرى 
مرتبطة باألحداث التاريخية يف اوروبا إبان الحرب العاملية الثانية تستحوذ 
عىل املساحة األك��رب من االهتمام الثقايف االعالمي والسيايس يف اوروبا، 
وي��ح��اول امل��داف��ع��ني ع���ن  ه���ذه ال���ذاك���رة امل��رت��ب��ط��ة ت��م��ام��ا ب���أوروب���ا التقليل بل 
حتى إلغاء الذاكرة الفلسطينية كشرط أسايس إللغاء الهوية والوجود 

الفلسطيني .
وأشاد املستشار االول يف بعثة فلسطني لدى االتحاد االوروبي بلجيكا 
ولوكسمبورغ حسان البلعاوي وال��ذي ك��ان حاضرا مناقشة االطروحة، 
بالباحثة س��ان��درا ب��اري��ر، واص��ف��ا رسالتها بالعمل ال���ذي ي��ق��دم رص���دا أدبياً 

وسياسيا لكل ما صدر عن هذه املجزرة التي هزت العالم.
وأش���ار إىل أن األط��روح��ة ل��ن تتحول فقط اىل كتاب ولكن سيصار اىل 
جمع األعمال التي قامت بدراستها يف معرض متجول يف عدد من دول 

العالم ومنها فلسطني.

باحثة فرنسية تنال درجة الدكتوراه 
حول مجزرة صبرا وشاتيال

الخليل - أسهمت جامعة القدس املفتوحة بشكل فاعل يف إنتاج 
م��ج��ل��ة امل�����ص�����ادر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل���ف���ت���وح���ة ال���ت���ي ت���ص���در ع����ن م��ن��ظ��م��ة الربية 

والثقافة والعلوم التابعة لألمم املتحدة "اليونسكو".
وعملت الجامعة بالتعاون م��ع اليونسكو، ع��ىل إص���دار )3( نسخ 
من مجلة اليونسكو التي تعرض فيها املبادرات العربية لتطوير املصادر 
التعليمية املفتوحة باللغة العربية، وذلك انطالقاً من قدرة الجامعة 

ودورها الرائد يف هذا املجال يف فلسطني والعالم العربي.
وطورت الجامعة برنامج تدريبي مشرك لألكاديميني من فلسطني 
واألردن ل��ت��ع��ل��ي��م ك��ي��ف��ي��ة إن����ت����اج امل�����ص�����ادر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل���ف���ت���وح���ة وآليات 
استخدامها، وكذلك تطوير دورة تدريبية خاصة باملدرسني واملحاضرين 
األك����ادي����م����ي����ني إلث���������راء امل����ح����ت����وى ال����رق����م����ي ب���ال���ل���غ���ة ال����ع����رب����ي����ة، وت������م فتحها 
لالستخدام بشكل مجاين أمام الراغبني من خالل متجر "أندرويد". 

وق�����ال م��س��اع��د رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة ل���ش���ؤون ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واإلن����ت����اج م. 
إسالم عمرو، "إن تطور أساليب التعليم الحديثة، وخصوصاً باللغة 
العربية، يحتاج إىل توفري مصادر تعليمية مفتوحة، والجامعة تسخر 
إمكانياتها كافة عرب دوائرها املتخلفة لتعزيز هذه الثقافة داخل املجتمع 

الفلسطيني والعربي".
األكاديميني  ت�����ض�����م  امل�����ف�����ت�����وح�����ة"  "ال��������ق��������دس  أن  ع������م������رو  م.  د.  وأك�����������د 
وامل���ه���ت���م���ني إلث�������راء امل���ح���ت���وى ال���رق���م���ي ال���ع���رب���ي م����ن خ�����الل إن����ش����اء مصادر 
تعليمية مفتوحة باللغة العربية تساعد الطلبة والباحثني يف مجاالت 
اهتماماتهم، وأوض��ح أن "الجامعة رائ��دة يف هذا املجال وقد أطلقت 
م����ؤخ����راً دورة يف ال��ص��ح��اف��ة االس��ت��ق��ص��ائ��ي��ة ع���ىل ن���ظ���ام م���ص���ادر التعليم 
مفتوحة املصدر طورتها طواقم الجامعة لتكون مرجعاً يف هذا املجال 

للمهتمني".
ودع�����ا ع���م���رو ال���ج���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ل��ت��ب��ن��ي م����ب����ادرات "ال����ق����دس املفتوحة" 
بأنها الجامعة  وتطويرها لتصبح منصة إلث���راء اللغة العربية، علماً 
الوحيدة التي تطور املقررات بشكل ذايت وباللغة العربية؛ للتسهيل 

عىل طلبتها واملتدربني يف مراكزها الدراسة باللغة األم، وتوفري املصادر 
التعليمية املفتوحة، ما يساعد يف إثراء عملية التعليم باللغة العربية 

بشكل خاص.
وأضحت جامعة القدس املفتوحة رائ��دة يف مجال تطوير املصادر 
الربوية املفتوحة )OER( عىل املستوى اإلقليمي، وباتت تجربتها يف 
تطوير مصادر التعلم الرقمية محط اهتمام عربي ودويل، خصوصاً 

أنها حصدت عدداً من الجوائز يف هذا املجال.
وح���ص���ل���ت "ال�����ق�����دس امل����ف����ت����وح����ة"، ن���ي���اب���ة ع�����ن دول�������ة ف���ل���س���ط���ني، عىل 
جائزة املنظمة العربية للربية والثقافة والعلوم )األلكسو( للتطبيقات 
ال��ج��وال��ة ال��ع��رب��ي��ة، ال��ت��ي اه��ت��م��ت بتطبيق م��م��ي��ز يف ال���ج���وال ع���ن مدينة 
القدس. كما فازت الجامعة بمجموعة من الجوائز العاملية يف مجال 
املصادر الربوية املفتوحة )OER( ويف مجال التطبيقات الذكية، مثل 
جائزة )األلكسو( للتطبيقات الجوالة عن أفضل تطبيق ذيك يف مجال 
ال��رب��ي��ة ع��ىل م��س��ت��وى دول���ة ف��ل��س��ط��ني، وج���ائ���زة محمد ب��ن راش���د للغة 
ال��ع��رب��ي��ة ع���ن أف���ض���ل ت��ط��ب��ي��ق ذيك ل��ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ع���ىل مستوى 
العالم، ووقع االختيار عىل مشروع تطوير املساقات الذكية كمصادر 
ت��رب��وي��ة م��ف��ت��وح��ة، بصفته أح���د امل��ش��اري��ع اإلب��داع��ي��ة يف امل��ن��ت��دى الوطني 

الثاين للعلماء يف فلسطني.
ع���ىل ص��ع��ي��د آخ�����ر، ن��ظ��م م��ج��ل��س ات���ح���اد ال��ط��ل��ب��ة، وح���رك���ة الشبيبة 
الطالبية بفرع جامعة القدس املفتوحة يف دورا، ندوة بعنوان "صفقة 

القرن الخلفية التاريخية واآلثار السياسية".
وأكد د. نعمان عمرو مدير فرع دورا، الرفض التام لصفقة القرن، 
ثم تحدث عن ممهداتها التاريخية واالقتصادية والدينية والسياسية 
واألم����ن����ي����ة، وم�����ن ث����م ت����ن����اول م���راح���ل���ه���ا وأه����داف����ه����ا ال����ت����ي ك�����ان م����ن أهمها 
تغيري وجهة املنطقة بما ينسجم والرؤيا األمريكية، وشطب القضية 
الفلسطينية ك��ق��ض��ي��ة س��ي��اس��ي��ة وت��ح��وي��ل��ه��ا ل��ق��ض��ي��ة اق��ت��ص��ادي��ة إنسانية 

ومواجهة املد اإليراين وما يطلقون عليه محاربة االرهاب.

نظمت ندوة في دورا حول صفقة القرن

اليونسكو  المفتوحة" تشارك  "القدس 
في إنتاج مجلة المصادر التعليمية المفتوحة
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