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  رسالتنا

سائد راجي احمد الكوني
عميد الكلية

تهــدف كليــة االقتصــاد والعلــوم االجتماعيــة إلــى تثبيــت 
مــن  الفلســطينية،  األرض  فــوق  الفلســطيني  الوجــود 
ــم  ــطينية، وتزويده ــبابية الفلس ــدرات الش ــاء الق ــال بن خ
بالمعرفــة والمهــارات التطبيقيــة الازمــة للعيــش  والعمــل 
بكرامــة فــي وطنهــم، ومواصلــة المســيرة النضاليــة؛ مــن 
ــاون  ــات التع ــج عاق ــال، ونس ــاء االحت ــرر وإنه ــل التح أج
والتأييــد الدولييــن بمــا يخــدم قضايانــا العادلــة وفــق 
المؤسســات  دولــة  وبنــاء  الدوليــة،  الشــرعية  مقــررات 
والقانــون؛ لتنعــم فيهــا أجيالنــا الفلســطينية القادمــة بأمن 
وأمــان وحريــة واطمئنــان. وتكمــن رؤيتــي بوصفــي عميــدًا 
ــوم  ــة االقتصــاد والعل ــات الجامعــة، كلي ــرى كلي إلحــدى كب
بقضاياهــم  الواعــد  شــبابنا  تثقيــف  فــي  االجتماعيــة، 
الوطنيــة بشــكل متــواٍز لبنــاء قدراتهــم العلميــة والعمليــة؛ 
ــال  ــول احت ــاء أط ــروعة إلنه ــة مش ــيلة نضالي ــون وس لتك
ــخ البشــري المعاصــر اســتمر  لــأرض واإلنســان فــي التاري
ــم  ــر والظل ــمت بالقه ــًا، اتس ــبعين عام ــن س ــد ع ــا يزي لم

ــاة.  والمعان
شــاب  فلســطيني  جيــل  إعــداد  أهميــة  نــدرك  نحــن 
ــي  ــة ف ــر والعولم ــات العص ــة متطلب ــل لمواكب ــادر ومؤه ق
ــب  ــة التقل ــية دائم ــة وسياس ــة واجتماعي ــروف اقتصادي ظ
التــي  البيئــة  فهــم  علــى  قادريــن  ليكونــوا  والتطــور؛ 
ــل  ــن التعام ــم م ــا يمّكنه ــا، بم ــون فيه ــونها ويعمل يعيش

مــع متطلباتهــا بحكمــة ومســؤولية. وظــروف العولمــة 
مجريــات  مــع  التعاطــي  فــي  جديــدًا  نهجــًا  فرضــت 
األحــداث التــي يمــر بهــا أي مجتمــع محلــي، وهــي 
ليســت بمعــزل عــن التطــورات العالميــة فــي شــتى 
ــا ارتــأت كليــة االقتصــاد والعلــوم  القطاعــات، ومــن هن
ــة فــي العــام 2013 اعتمــاد نهــٍج شــموليّ فــي  اإلداري
التعليــم بهــدف تخريــج طلبــة متمكنيــن فــي مجاالتهــم 
التخصصيــة، وفــي ذات الوقــت لديهــم إلمــام بتداخات 
العلــوم االجتماعيــة وتأثيراتهــا المتبادلــة، مــا يكســبهم 
القــدرة علــى تقييــم اآلثــار المجتمعيــة لنتائــج أعمالهــم، 
وليكونــوا بذلــك صنــاع قــرار وشــركاء فــي تحقيــق 
فــي  والمســتدامة  الشــاملة  المجتمعيــة  التنميــة 
ــة  ــون فيهــا. ووفــق هــذه الرؤي المجتمعــات التــي يعمل
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ــتمل  ــي تش ــام الت ــة ولأقس ــة للكلي ــادة هيكل ــت إع أجري
عليهــا الكليــة، لتضــم أقســام العلــوم اإلداريــة واالقتصــاد 
ــة،  ــة والمصرفي ــوم المالي ــال، العل ــة )إدارة األعم والسياس
والتســويق، والمحاســبة، واالقتصــاد، والعلــوم السياســية(، 
ــال  ــال، االتص ــة واالتص ــات العام ــام )العاق ــام اإلع وأقس
واإلعــام الرقمــي(، وأقســام العلــوم االجتماعيــة وعلــم 
النفــس )الجغرافيــا، علــم  االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة، 
وعلــم النفــس واإلرشــاد النفســي(، ليصبــح مســمى الكليــة 

ــة”.  ــوم االجتماعي ــاد والعل ــة االقتص “كلي
ــوم االجتماعيــة  ويقــع علــى عاتــق كليــة االقتصــاد والعل
تعميــق معرفــة طلبــة الجامعة بالحقــوق التاريخية للشــعب 
الفلســطيني  وقــرارات الشــرعية الدوليــة ذات الصلــة بهــا، 
ــى  ــا عل ــرة وأثره ــة المعاص ــة والدولي ــورات الوطني والتط
الدراســات  مســاق  خــال  مــن  الفلســطينية،  القضيــة 
فــي  السياســية  العلــوم  الفلســطينية، ويقدّمــه قســم 
الكليــة، وهــو يُســهم بتخريــج قيــادات فلســطينية شــابة 
مؤهلــة فــي قــراءة المشــهد السياســي فــي ظــل المعادالت 
الدوليــة دائمــة التغيــر، ووضــع الخطــط االســتراتيجية 
ورســم السياســات، وتقديــم الحلــول للمشــكات والقضايــا 
اآلنيــة وفــق منظــور شــمولي متكامــل. وفــي نهــج مكمــل 
إلــى تأهيــل طلبتهــم  تســعى برامــج   أقســام اإلعــام 
وتدريبهــم علــى التعامــل مــع قضايــا الــرأي العــام بمنظــور 
مهنــي، مســتفيدين مــن أســاليب االتصــال والتواصــل 
الحديثــة، وتجــارب الــدول األكثــر تطــورًا فــي هــذا القطــاع، 
التنمويــة،  وأهدافنــا  المجتمعيــة  يخــدم قضايانــا  بمــا 
الوطنيــة  لحقوقنــا  ودعمــه  الدولــي  الوعــي  وزيــادة 

ــتقال .  ــة واالس ــي الحري ــروعة ف المش

ــطيني  ــاد الفلس ــع االقتص ــة لواق ــن إدارة الكلي وإدراكًا م
الــذي يــرزح تحــت نيــر االحتــال وإجراءاتــه التعســفية التــي 
تطــال مختلــف قطاعاتــه، والتــي تنعكــس ضمــن مؤشــرات 
أخــرى عديــدة بنســبة البطالــة العاليــة فــي صفــوف خريجي 
الجامعــات، تســعى فــي مختلــف برامجهــا  إلــى تنميــة 
مهــارات القيــادة واالتصــال والريــادة واإلبــداع لــدى طلبــة 
الكليــة، وتطــرح فــي هــذا اإلطــار لطلبــة الجامعــة مســاق 
متطلــب جامعــة اختيــاري بمســمى “الريــادة واإلبــداع”، بما 
يؤهــل ويحــث خريجينــا علــى إنشــاء مشــاريعهم الرياديــة 
ــع  ــية م ــم التنافس ــز قدراته ــع تعزي ــن م ــة، بالتزام الخاص
أقرانهــم مــن خريجــي الجامعــات األخــرى فــي أســواق 
ــك  ــي ذل ــة ف ــة، مراعي ــة والدولي ــة والعربي ــل المحلي العم
أولويــة للجانــب التطبيقــي مــن خــال مســاقات التدريــب 
ــة  ــات كاف ــا التخصص ــي تتطلبه ــي الت ــي أو الميدان العمل

ــي.  ــع العمل ــة بالواق ــة النظري لربــط الخلفي
وختامــًا، تتميــز كليــة االقتصــاد والعلــوم االجتماعيــة 
بتنــوع المشــارب التعليميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس فيها، 
بمــا يســهم فــي إثــراء الحصيلــة التعليمــة لخريجيهــا، 
علمــًا أّن قطاعــًا واســعًا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس هــم 
مــن خريجــي الكليــة المتميزيــن الــذي أكملــوا دراســاتهم 
العليــا فــي بلــدان متعــدّدة؛ عربيــة، وأوروبيــة، وأمريكيّة، 
ــا.  ــا وغيره ــيا، وبريطاني ــرق آس ــوب ش ــي جن ــية، وف وروس
األكاديمــي  والتعــاون  التواصــل  عاقــات  واســتمرت 
والبحثــي مــع المؤسســات البحثيــة واألكاديميــة فــي تلــك 
ــة  ــة الكلي ــدم طلب ــاون تخ ــات تع ــت بعاق ــدول، وتوج ال
ومســيرتها البحثيــة واألكاديميــة، ويتــم بموجبهــا تنظيــم 
فــرص  تطويريــة وأخــرى تدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس 

ــة. والطلب
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قسم علم النفس واإلرشاد النفسي في كلية اإلقتصاد 
والعلوم اإلجتماعية يعقد لقاء تعارفي ارشادي للطلبة الجدد

ــم النفــس واالرشــاد النفســي  لقــاء  عقــد قســم عل
ارشــادي للطلبــة الجــدد حيــث تــم الترحيــب بالطلبــة 
واطاعهــم  القســم  بمرافــق  وتعريفهــم  الجــدد 
علــى تفاصيــل الخطــة الدراســية، كمــا وتــم توجيــه 
وتوعيــة الطلبــة نحــو المهــارات الــازم امتاكهــا 
وتطويرهــا مــن اجــل تحقيــق اهــداف القســم الخاصة 
ــى  ــاء وعل برفــد المجتمــع باخصائييــن نفســيين اكف

ــاءة.  ــارات والكف ــن المه ــي م ــدر عال ق
اذ حضــر اللقــاء الطلبــة الجــدد الملتحقيــن بالقســم 
حيــث ادار اللقــاء كل مــن الدكتــورة فلســطين نــزال 
ــو  ــادي اب ــور ش ــس والدكت ــم النف ــم عل ــس قس رئي
الكبــاش مديــر مركــز االستشــارات والصحــة النفســية 
ــة التدريســية  ــري عضــو الهيئ ــام صب واالســتاذة انع

فــي القســم .
وتــم خــال اللقــاء تعريف الطلبــة بطبيعة االنشــطة 
مــن  لطلبتــه  القســم  يقدمهــا  التــي  والخدمــات 
الخدمــات االسترشــادية والعاجيــة والتطويريــة التي 
يقدمهــا مركــز االستشــارات والصحــة النفســية التابع 
للقســم واعــادة تفعيــل لجنــة االنشــطة الامنهجيــة 
التابعــة للقســم والتعريــف بطبيعــة االنشــطة التــي 

تقدمهــا هــذه اللجنــة. كمــا تــم التاكيــد علــى ضــرورة 
االلتــزام بالبروتوكــول الصحــي المعمــول بــه خــال 
الجائحــة مــن حيــث ارتــداء الكمامــات والتباعــد حفاظــا 

علــى صحتهــم وصحــة اســرهم.
ــن  ــدد م ــى ع ــة عل ــت االجاب ــاء تم ــة اللق ــي نهاي وف
اســئلة واستفســارات الطلبــة فيمــا يتعلــق بالقســم 
والجامعــة، واثنــى الطلبــة علــى هــذا اللقــاء الفعــال كمــا 
اوصــوا بتكــرار مثــل هــذه اللقــاءات والتــي مــن شــانها 

ــة. ــم الجامعي ــق بحياته ــكل مايتعل ــة ب ــة الطلب توعي
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قسم الجغرافيا والجيومتكس في جامعة النجاح الوطنية 
يزور سلطة األراضي الفلسطينية

ــة  ــي كلي ــا والجيومتكــس ف ــد مــن قســم الجغرافي زار وف
ــوم  ــاح ي ــة النج ــي جامع ــة ف ــوم االجتماعي ــاد والعل االقتص
ــورة صفــاء  ــُا بالدكت اإلثنيــن الموافــق 27/9/2021  ممث
حمــادة، رئيســة القســم، ود. أحمــد رأفــت، ود. أحمــد طــه 
مكتــب ســلطة األراضــي الفلســطينية فــي رام اهلل، بهــدف 

فتــح آفــاق التعــاون المشــترك بيــن الطرفيــن.
ــس  ــم، رئي ــد غان ــي محم ــي القاض ــد بمعال ــى الوف التق

ســلطة األراضــي وبحضــور مجموعــة مــن موظفــي ســلطة 
األراضــي، وناقــش الطرفــان ســبل التعــاون المشــترك فيما 
بينهمــا فــي كافــة المجــاالت خاصــة فيمــا يتعلــق بالتعــاون 

األكاديمــي والتدريبــي وفتــح آفــاق مســتقبلية جديــدة.
كمــا تــم االتفــاق علــى التحضيــر ودراســة عمــل اتفاقيــة 
ــن  ــي؛ م ــلطة األراض ــة وس ــن الجامع ــتركة بي ــاون مش تع
أجــل تحقيــق مصلحــة عامــة تفتــح آفــاق جديــدة للطرفين.
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المشاركة في اختتام المسار البحثي لطلبة الجامعات الفلسطينية

ــور  ــن الدكت ــا الاجئي ــي قضاي ــص ف ــة والمتخص ــة االجتماعي ــم الخدم ــس قس ــارك رئي ش
أســعد تفــال فــي اختتــام المســار البحثــي والمتعلــق بتقييــم أوراق بحثيــة لطلبــة الجامعــات 
ــن الفلســطينيين داخــل  ــات واحتياجــات الاجئي ــا وهمــوم وتحدي الفلســطينية حــول قضاي

المخيمــات.
وقــد عقــدت هــذه الورشــة العلميــة يــوم االثنيــن الموافــق 27/9/2021 فــي قاعــة الهــال 
RE�  األحمــر - رام اهلل وبإشــراف المؤسســة الفلســطينية للتمكيــن والتنميــة المحليــة

FORM  بالشــراكة مــع الجامعــات الفلســطينية المختلفــة بهــدف تمكيــن طلبــة الجامعــات 
مــن اســتخدام أدوات البحــث العلمــي فــي عمليــات التنميــة داخــل مجتمعهــم، وبنــاء 
ــة  ــا االجتماعي ــى البحــث والتحليــل المعمــق، ومعالجــة القضاي ــر قــدرات الشــباب عل وتطوي
ــي  ــص ف ــة تخت ــة والثقافي ــاالت االجتماعي ــي المج ــاتيه  ف ــر أوراق سياس ــال تطوي ــن خ ، م

ــن. ــا الاجئي قضاي
    حيــث تــم خــال هــذه الورشــة العلميــة اســتعراض ومناقشــة األوراق السياســاتية 
ــن  ــا الاجئي ــي قضاي ــن ف ــن  والمتخصصي ــف الفاعلي ــور مختل ــباب بحض ــا الش ــي أعده الت

الفلســطينيين.
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قسم الخدمة االجتماعية في جامعة النجاح ينظم لقاًء ترحيبيًا 
بطلبته الجدد ويكرم الطلبة األوائل على القسم

ــة  ــي كلي ــة ف ــة االجتماعي ــم الخدم ــم قس نّظ
ــاء  ــوم الثاث ــة ي ــوم االجتماعي ــاد والعل االقتص
ــه  ــًا بطلبت ــاًء ترحيبي ــق 28/9/2021، لق المواف
ــه  ــي 2022�2021، تخلل ــام الجامع ــدد للع الج

ــم. ــى القس ــل عل ــة األوائ ــًا للطلب تكريم
وحضــر اللقــاء الترحيبــي كل مــن د. ماهــر أبــو 
ــتية  ــؤون اللوجس ــس للش ــاعد الرئي ــط، مس زن
والبنــى التحتيــة، ود. رائــد الدبعــي، مســاعد 
ســائد  ود.  المجتمعيــة،  للشــؤون  الرئيــس 
والعلــوم  االقتصــاد  كليــة  عميــد  الكونــي، 
مســاعد  عطعــوط،  ســامح  ود.  االجتماعيــة، 
قســم  رئيــس  تفــال،  أســعد  ود.  العميــد، 
الخدمــة االجتماعيــة. وبحضــور أعضــاء الهيئــة 
التدريســية مــن القســم، وعــدد مــن طلبــة 

وذويهــم. القســم 
تفــال  الدكتــور  رحــب  المناســبة  وبهــذه 
بالطلبــة الجــدد بيــن أســرة جامعــة النجــاح 
الوطنيــة، مبــاركًا لهــم نجاحهــم فــي الثانويــة 
الجامعيــة  الحيــاة  إلــى  وانتقالهــم  العامــة 
متمنيــًا لهــم دوام التوفيــق والنجــاح. ووجــه 
شــكره للبنــك اإلســامي العربــي – فــرع نابلس 
ممثــًا بالســيد فــادي أبــو نبعــة، مديــر الفــرع، 
ونائبــه الســيد وســام أبــو راس علــى تعاونهــم 

ــاء. ــاح اللق ــي إنج ــم ف وجهوده
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فوز الطالبة لالس كيالني من جامعة النجاح الوطنية بالمركز األول في 
مسابقة أفضل أداء إذاعي بنسختها األولى على مستوى الجامعات العربية

فــازت الطالبــة لــاس كيانــي من قســم اإلذاعــة والتلفزيون 
فــي كليــة االقتصــاد والعلــوم االجتماعيــة فــي جامعــة النجــاح 
الوطنيــة بالمركــز األول فــي مســابقة أفضــل أداء إذاعــي، 
والتــي نظمتهــا كليــة اإلعــام وتكنولوجيــا االتصــال فــي 
ــات  ــتوى كلي ــى مس ــا عل ــوم والتكنولوجي ــر للعل ــة مص جامع
اإلعــام بالجامعــات المصريــة والعربيــة فــي الفتــرة الممتــدة 
بيــن 14/9/2021�1، وذلــك فــي إطــار التبــادل الطابــي 

ــات. ــة الجامع ــن طلب بي
شــارك 45 طالــب وطالبــة مــن مختلــف الجامعــات المصريــة 
والعربيــة، وتــم تقييــم المشــاركات مــن خــال لجنــة التقييــم 
ــم  ــل 20 منه ــد، وتأه ــاء محم ــر، أ. ضي ــادل ماه ــة أ.ع برئاس
ــت  ــاركاتهم للتصوي ــرض مش ــم ع ــة، وت ــات النهائي للتصفي
ــق  ــى تطبي ــمية عل ــة الرس ــة الكلي ــال صفح ــن خ ــي م العلن
ــم  ــوت، وت ــف مص ــت 23 أل ــي التصوي ــارك ف ــبوك، وش الفيس
ــم  ــت وتقيي ــج التصوي ــًا لنتائ ــوات تبع ــل 10 أص ــار أفض اختي

ــة. ــر الكلي ــن بمق ــم الفائزي ــم تكري ــم، وت ــة التحكي لجن
تضمنــت المســابقة تســجيل أربعــة نصــوص مختلفــة مــن 
ــص  ــجلة IVR ون ــائل مس ــان، رس ــر، إع ــا )خب ــث طبيعته حي
وثائقــي(، بحيــث يســجل المشــارك النصــوص األربعــة ويتــم 
تقييمهــم مــن خــال عــدة معاييــر وهــي: ســامة اللغــة 
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العربيــة، مخــارج الحــروف، الجانــب اللغــوي والنحــوي والقــدرة علــى 
ــراءة النــص. ــي ق ــع األداء ف تنوي

وهنــأ أ.د. عبــد الناصــر زيــد، رئيــس جامعــة النجــاح الطالبــة 
لطلبتهــا  الجامعــة  دعــم  علــى  مؤكــدًا  الفــوز،  بهــذا 
وتشــجيعهم علــى المشــاركة فــي مختلــف المســابقات 
المحليــة والعربيــة والعالميــة؛ مــن أجــل تعزيــز مهاراتهــم 
ــى دور هــذه المشــاركات  ــة إل وصقــل شــخصياتهم؛ إضاف
بتعزيــز تواصــل الطلبــة مــع ســوق العمــل وإبــراز دورهــم 

ومســتواهم العلمــي المميــز.
اإلعــام  كليــة  عميــد  عطيــة،  هشــام  أ.د.  وأشــاد 
للعلــوم  مصــر  جامعــة  فــي  االتصــال  وتكنولوجيــا 
ــاٍل  ــتوى ع ــا بمس ــة وتمتعه ــود الطالب ــا بجه والتكنولوجي
مــن المهــارات والقــدرات والــذي يمكنهــا مــن االســتمرار 
بالفــوز فــي العديــد مــن المســابقات المحليــة والعالميــة، 
ــن. ــا المميزي ــى طلبته ــة عل ــاح الوطني ــة النج ــأ جامع وهن
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قسم الجغرافيا والجيوماتكس في كلية اإلقتصاد والعلوم قسم الجغرافيا والجيوماتكس في كلية اإلقتصاد والعلوم 
اإلجتماعية يستقبل طلبته الجدد ويكرم الطلبة األوائل في قمسهاإلجتماعية يستقبل طلبته الجدد ويكرم الطلبة األوائل في قمسه

كليــة  فــي  والجيومتكــس  الجغرافيــا  قســم  نظــم 
ــة  ــتقبال الطلب ــل اس ــة حف ــوم اإلجتماعي ــاد والعل اإلقتص

2020/2021 األكاديمــي  للعــام  الجــدد 
ــة االقتصــاد د.ســائد  ــد كلي ــاء كل مــن عمي حضــر اللق
الكونــي، ورئيس قســم الجغرافيــا والجيومتكــس د.صفاء 
ــد  ــية د.احم ــة التدريس ــاء الهيئ ــور أعض ــادة، وبحض حم
رافــت، د. حســين احمــد، د. لــؤي أبــو ريــده،أ. ســائد ابــو 
حجلــة، أ. حاتــم وهبــه، وجمــع غفيــر مــن الطلبــة الجــدد 

والقدامــى.
ــائد  ــور س ــاد الدكت ــة االقتص ــد كلي ــاء عمي ــح اللق افتت
الجــدد  بالطلبــة  بالترحيــب  قــام  حيــث  الكونــي، 
الجغرافيــا  لتخصــص  اختيارهــم  حســن  علــى  وأثنــى 
ــي الوقــت  ــرة ف ــه كبي ــه مــن أهمي والجيومتكــس لمــا ل

والمســتقبل. الحاضــر 
ــن  ــذه ع ــم نب ــيه بتقدي ــم ومدرس ــس القس ــام رئي  وق
القســم وتوجيــه  الطلبــة وارشــادهم وتوضيــح مجــاالت 

عمــل الخريجيــن مــن هــذا القســم فــي ســوق العمــل.
وخــال الحفــل تــم تكريــم  الدكتــور طــه العداربــة 
ــذي  ــه علــى جهــوده ال ــرا ل لتقاعــده مــن الجامعــة تقدي
ــم. ــة القس ــن خدم ــابقة م ــنوات الس ــال الس ــا خ بذله

وفــي نهايــة اللقــاء قــام رئيــس القســم وأعضــاء الهيئــة 
التدريســية بتكريــم الطلبــة األوائــل علــى القســم والثنــاء 
عليهــم وتحفيــز الطلبــة القدامــى والجــدد علــى المثابــرة 

والتميز. 
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حيث أن الطلبة األوائل على القسم هم:
1.    عبد الفتاح امجد خليل زيد                
2.    تاال مازن سعدي طبنجه                  

3.    اية باسل نمر عبد الغني                  
4.    سوسن جمال الدين جميل خليل          

5.    شهد عبد الكريم  زكي عيسى           
6.    سعيد رمضان احمد ابو خضر          
7.    منى مروان محمود نجار                

8.    ميس بسام طالب ربع                    
9.    معتز غسان صبحي رجب              

10.    لنا جبر محمود ابو عمر  
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جامعة النجاح الوطنية تنظم دوري كرة قدم لكليات الجامعة المختلفة

ضمــن األنشــطة الامنهجيــة، نظمــت جامعــة النجــاح الوطنيــة دوري كــرة قــدم لكليــات الجامعــة المختلفــة، حيــث 
تــم تنظيــم الــدوري علــى ملعــب قســم التربيــة الرياضيــة فــي الحــرم الجامعــي الجديــد.

ــى  ــاوي، وانته ــام حج ــة هش ــة وكلي ــوم اإلجتماعي ــاد والعل ــة االقتص ــن كلي ــي األول بي ــاء الرياض ــم اللق ــم تنظي ت
بفــوز فرســان كليــة اإلقتصــاد والعلــوم االجتماعيــة علــى نظيرتهــا كليــة هشــام حجــاوي بنتيجــة 1�7 لصالــح كليــة 
ــان(، وحمــزة  ــب )4 أهــداف(، وســيم جهــاد )هدف ــراء الخطي ــام بتســجيل األهــداف كل مــن الهــداف ب اإلقتصــاد، وق

عيســى )هــدف واحــد(.
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متين رئيس قسم المحاسبة عضوًا في مجلتين علميتين محكَّ

رئيــس  نــور،  الناصــر  عبــد  أ.د.  اختيــار  تــم 
ــة  ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ــبة ف ــم المحاس قس
عضــوًا فــي هيئــة  تحريــر مجلــة الزرقــاء للبحــوث 
الزرقــاء،  جامعــة  فــي  اإلنســانية  والدراســات 
االستشــارية  لمجلــة  الهيئــة  فــي  وعضــوًا 
للبحــوث اإلداريــة  المفتوحــة  القــدس  جامعــة 

واإلقتصاديــة.  
ــوث  ــاء للبح ــة الزرق ــى أن مجل ــارة إل ــدر اإلش ج
علميــة  مجلــة  هــي  اإلنســانية،  والدراســات 
ــات ــدة بيان ــي قاع ــًا ف ــة  عالمي ــة مفهرس محكم

ــي  ــث العلم ــادة البح ــن عم ــدر ع   Ulrich›s  تص
ــاء.  ــة الزرق ــي جامع ف

ومجلــة جامعــة القــدس هــي مجلــة علميــة 
محكمــة نصــف ســنوية، تختــص بنشــر البحــوث 
العلميــة  والتقاريــر  والدراســات  األصليــة، 
بالتخصصــات  المرتبطــة  البحــوث  وترجمــات 
مــن  الهيئــة  التدريســية  ألعضــاء  العلميــة 
الجامعــات المحليــة والعربيــة والدوليــة، وحاصلــة 

العربــي.  التأثيــر  علــى معامــل 
نوعيــة  إضافــة  الخطــوة  هــذه  وتعــد  هــذا 
لسلســلة اإلنجــازات التــي تحققهــا جامعــة النجــاح 

فــي المجاليــن  األكاديمــي والبحثــي. 
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طالب من قسم العالقات العامة في كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية 
وكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات يفوزون بجائزة برنامج دولي بعد 

تصميم نظام معالج للمياه الرمادية

فــازت شــركة والتــر الناشــئة فــي الضفــة الغربيــة ضمــن برنامــج دعــم الشــركات الصغيــرة بعــد ابتــكار وتصميــم نظــام معالجــة 
للميــاه الرماديــة فــي فلســطين.  وضــم الفريــق كل مــن الطالبــة آيــة عــوده مــن قســم العاقــات العامــة فــي كليــة االقتصــاد والعلــوم 

االجتماعيــة. والطالــب عبــد الفتــاح شــحاده مــن كليــة الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات. 
ــك فــي ظــل  ــى إمكانتهــا الخاصــة، وذل ــدة ســتجعل فلســطين منتجــة تعتمــد عل ــة جدي حيــث قــدم الشــابان فــي مشــروعهم رؤي
التحديــات المائيــة التــي تواجههــا فلســطين. يجــدر اإلشــارة أن والتــر تعمــل علــى انتــاج أنظمــة لمعالجــة الميــاه الرماديــة محليــا 
لتقليــل اســتهاك الميــاه فــي المنشــئات العامــة والخاصــة، وتســعى والتــر الطــاق أول منتجاتهــا فــي الربــع األول مــن عــام 2022 
والــذي يتمثــل فــي انتــاج خايــا معالجــة للميــاه الرماديــه خاصــة بالمــدارس والجامعــات، حيــث تقلــل مــن االســتهاك العــام للمنشــئة 

بنســبة %40 مــن خــال تغطيــة اســتهاك دورات الميــاه ورفــع كفــاءة المنشــئات لتحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة . 
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قسم الخدمة االجتماعية في كلية اإلقتصاد والعلوم 
اإلجتماعية ينظم نشاطًا إجتماعيًا تطوعيًا لقطف الزيتون

والعلــوم  االقتصــاد  كليــة  فــي  االجتماعيــة  الخدمــة  قســم  ــم  نظَّ
االجتماعيــة نشــاطًا اجتماعيــًا تطوعيــًا لقطــف الزيتــون التابــع لكليــة 
ــة - طولكــرم، وقــد تــم تنظيــم هــذا  الزراعــة فــي جامعــة النجــاح الوطني
ــة  ــة وكلي ــة االجتماعي ــم الخدم ــن قس ــيق مابي ــي بالتنس ــوم االجتماع الي

الزراعــة وعمــادة شــؤون الطلبــة فــي الجامعــة. 
األنشــطة  انســجامًا مــع سلســلة  الفعاليــة  وقــد جــاء تنظيــم هــذه 
االجتماعيــة الامنهجيــة النوعيــة و المتعــددة التــي يقــوم بهــا قســم 
الخدمــة االجتماعيــة لتطويــر مســتوى طلبتــه فــي الميــدان العملــي 
ــات  ــع المؤسس ــبيك م ــة والتش ــة الازم ــارات االجتماعي ــابهم المه واكس
العمــل  لســوق  ومســتعدين  ومؤهليــن  جاهزيــن  ليكونــوا  المختلفــة، 

بالشــكل الائــق.
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جامعة النجاح الوطنية وبالتل توقعان شراكة استراتيجية لتدريب طلبة 
تخصص االتصال والتسويق الرقمي

وقعــت شــركة االتصــاالت الفلســطينية “بالتــل« إحــدى 
الفلســطينية وجامعــة  شــركات مجموعــة االتصــاالت 
طلبــة  لتدريــب  شــراكة  اتفاقيــة  الوطنيــة  النجــاح 
تخصــص »االتصــال والتســويق الرقمــي« فــي كليــة 
ــه الجامعــة  ــذي طرحت ــة ال ــوم االجتماعي االقتصــاد والعل

ــرًا. مؤخ
ــد  ــور عب ــتاذ الدكت ــن األس ــة بي ــع االتفاقي ــرى توقي ج
الناصــر زيــد رئيــس جامعــة النجــاح الوطنيــة ومعــن 
الفلســطينية  االتصــاالت  شــركة  عــام  مديــر  ملحــم 
“بالتــل«  بحضــور د. عبــد الســام الخياط نائــب الرئيس 
للشــؤون األكاديميــة، د. رائــد الدبعــي مســاعد الرئيــس 
للشــؤون المجتمعيــة، د. ســائد الكونــي عميــد كليــة 
ــس  ــا رئي ــام فقه ــة، د. س ــوم االجتماعي ــاد والعل االقتص
ــد الكريــم منســق مركــز  قســم التســويق، د. ريــاض عب
ــو  ــليمان أب ــة وس ــرف الجامع ــن ط ــي م ــب العمل التدري
ــرغلي  ــد الس ــرية وأحم ــوارد البش ــر إدارة الم ــة مدي حجل
مديــر العاقــات العامــة واالتصــاالت التســويقية ومعتــز 
تفاحــة مديــر المبيعــات االســتراتيجية وباســل المصــري 
ــة  ــر جامع ــي مق ــل« ف ــرف »بالت ــن ط ــب م ــر التدري مدي

النجــاح
ــويق  ــال والتس ــص االتص ــاق تخص ــد أّن إط ــدّ زي وأك
ومتطلبــات  الســوق  الحتياجــات  تلبيــة  جــاء  الرقمــي 
أنواعهــا  اختــاف  علــى  والمؤسســات  الشــركات 
ــويق  ــى التس ــد عل ــت تعتم ــث أصبح ــا؛ حي وتخصصاته
اإللكترونــي والتكنولوجيــا الرقميــة فــي ممارســة أعمالها 

وتحقيــق أهدافهــا وتتطلــع إلــى الحلــول األقــل تكلفــة واألكثــر فاعليــة.
ــي  ــن ف ــراء ومختصي ــى خب ــة إل ــص كان بحاج ــذا التخص ــد »ه ــاف زي وأض
مجــال التســويق الرقمــي والحلــول التكنولوجيــة واإلعــام اإللكترونــي لوضــع 
ــى الممارســة  ــى عل ــه يعتمــد بالدرجــة األول ــه كون مســاقاته وتدريــب طلبت
ــث أّن  ــل حي ــدى بالت ــر ل ــا يتوف ــذا م ــًا؛ وه ــة مع ــرة العالمي ــة والخب العملي
كوادرهــا تعتبــر األكثــر كفــاءة و خبــرة فــي هــذا المجــال إضافــة الــى قيامهــا 
ــة وتمكينهــم مــن دخــول ســوق  ــرة مــن الطلب ــداد كبي ــب أع ســابقًا بتدري
العمــل واكســابهم مهــارات وخبــرات مهنيــة مميــزة؛ لذلــك يأتــي هــذا 
التعــاون اليــوم عبــر اتفاقيــة نوعيــة لدعــم وتدريــب طلبــة تخصــص االتصال 
والتســويق الرقمــي مــن قبــل خبــراء ومختصيــن فــي بالتــل وبشــهادة 

ــاح ». ــة النج ــاالت وجامع ــن االتص ــتركة م ــدة ومش معتم



17

كلية اإلقتصاد والعلوم اإلجتماعيةأخبارنا

وضــح د. ســائد الكونــي عميــد كليــة االقتصــاد والعلــوم االجتماعيــة فــي 
جامعــة النجــاح أن االتفاقيــة ســيترتب عليهــا تقديــم سلســلة مــن اللقــاءات 
التدريبيــة داخــل جامعــة النجــاح ومقــر »بالتــل« مــن الســنة الدراســية األولى 
ــة معتمــدة وبمجــاالت  ــة الســنوات الدراســية بســاعات تدريبي لتســتمر طيل

مختلفــة مرتبطــة بتخصــص االتصــال والتســويق الرقمــي تجمــع بيــن 
ــي  ــدة ف ــهادة معتم ــى ش ــب عل ــل الطال ــي ليحص ــري والعمل ــب النظ الجان
نهايــة التدريــب بمــا يتوافــق مــع رؤيــة الكليــة الراميــة لاســتثمار بالجانــب 

ــة. ــرة الدراســة الجامعي ــي خــال فت العمل
بــدوره أكــدّ ملحــم علــى أهميــة هــذه االتفاقيــة فــي تعزيــز العاقــة 
ــا  ــر طلبته ــي تطوي ــا ف ــة ودوره ــاح الوطني ــة النج ــع جامع ــتراتيجية م االس
ــل ســيمّكن  ــه بالت ــذي صممت ــي ال ــج التدريب ــدًا أّن البرنام وتدريبهــم؛ مؤك
طلبــة التخصــص الجديــد مــن اكتســاب مهــارات عمليــة وجديــدة فــي 
عالــم االتصــال والتســويق الرقمــي مــن خــال تدريبهــم علــى اســتراتيجيات 
وأســاليب التســويق المتبعــة فــي بالتــل عبــر سلســلة مــن لقــاءات تدريبيــة 
مكثفــة يقدمهــا خبــراء التســويق الرقمــي فــي بالتــل ليحصــل الطالــب فــي 

نهايــة البرنامــج علــى شــهادة معتمــدة تدعــم ســيرته 
ــوة. ــل بق ــوق العم ــول س ــن دخ ــه م ــة وتمكن الذاتي

وأشــار ملحــم أّن اهتمــام بالتــل فــي احتضــان الطاقــات 
الشــبابية ومشــاريعهم الرياديــة يأتــي انطاقــًا مــن 
ــرص  ــك تح ــر لذل ــى التغيي ــباب عل ــدرة الش ــا بق إيمانه
ــب  ــة التدري ــى اســتقبال طلب ــي كل فصــل دراســي عل ف
ــاة  ــن مختلــف التخصصــات لدمجهــم بالحي العملــي م
النظــري  للجانــب  الشــركات اســتكمااًل  فــي  العمليــة 
ليتمتــع الطالــب بتجربــة تدريبيــة اســتثنائية تؤهلــه 
أّن  حيــث  العمليــة  الحيــاة  فــي  مباشــرة  لانخــراط 
البرنامــج التدريبــي الموجــود فــي بالتــل يعتبــر مــن 

ــرة. ــًا وخب ــا تنوع ــج وأكثره ــوى البرام أق
 مــن جانبــه ذكــر أحمــد الســرغلي مديــر العاقــات 
العامــة واالتصــاالت التســويقية فــي بالتــل أن الشــركة 
ــرات  ــبتها الخب ــرية وأكس ــا البش ــي كوادره ــتثمرت ف اس
العالميــة عبــر تدريبهــا فــي كبــرى الشــركات العالميــة؛   
لنقــل  جهــوده   ســيكرس  بالتــل  فريــق  أّن  مؤكــدًا 
تجربتــه العمليــة علــى مــدار ســنين متواصلــة للطلبــة؛ 
حيــث ســيتم تدريبهــم  فــي مجــال التســويق اإللكترونــي 
والعامــة  الكتابيــة  والمهــارات  العامــة  والعاقــات 
التجاريــة وصناعــة المحتــوى الرقمــي وإدارة الحــدث 
والرياضــات اإللكترونيــة ودعــم تطورهــم فــي المجــاالت 

ــي. ــويق الرقم ــال والتس ــص االتص ــة بتخص المرتبط
عاقــة  تجمعهــا  بالتــل  أّن  ذكــره  الجديــر  مــن   
ــطينية  ــات الفلس ــة الجامع ــع كاف ــتراتيجية م ــاون اس تع
ــم  ــي تدع ــل هــذه الشــراكات الت ــي مث ــًا ف وترحــب دوم
تطــور القطــاع التعليمــي وتعــزز اســتخدام التقنيــات 
التكنولوجيــة والرقميــة فــي التعليــم األكاديمــي وتطــرح 

تخصصــات تلبــي احتياجــات الســوق المتجــددة.
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قصص نجاح ملهمة في سوق العمل 
لمجموعة من خريجي قسم الخدمة االجتماعية

بــدأ اللقــاء بكلمــة ترحيبيــة مــن عميــد كليــة االقتصــاد والعلــوم 
جميعــًا  بالحضــور  رحــب  الــذي  الكونــي،  ســائد  د.  االجتماعيــة 
ــة  ــة قســم الخدمــة االجتماعي ــى القصــص الناجحــة لطلب ــى عل وأثن
فــي ســوق العمــل مؤكــدًا علــى الــدور الــذي يلعبــه قســم الخدمــة 
االجتماعيــة فــي عمليــة التغييــر المجتمعــي االيجابــي والدعــم الكبير 
ــرائح  ــات والش ــكل الفئ ــون ل ــون االجتماعي ــه األخصائي ــذي يقدم ال
ــطيني  ــع الفلس ــل المجتم ــاندة داخ ــاعدة والمس ــاج المس ــي تحت الت

ــانية. ــة االنس ــذه المهن ــا ه ــي تحمله ــة الت ــالة الراقي والرس
وقــد أدار رئيــس قســم الخدمــة االجتماعيــة الدكتــور أســعد تفــال 
اللقــاء مــع خريجــي القســم المتميزيــن فــي ســوق العمــل والذيــن 
أظهــروا كفــاءة عاليــة فــي عــرض تجاربهــم الناجحــة بمهنيــة عاليــة 
وشــخصية قويــة وواثقــة القــت استحســان واعجــاب الحضــور بشــكل 

كبيــر رغــم أنهــم حديثــي التخــرج ومــا زالــوا فــي بدايــة الطريــق.
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بالتعاون مع مؤسسة يبوس لالستثمارات والدراسات 
االستراتيجية قسم، علم النفس واالرشاد ينظم ندوة علمية 

بعنوان التأثير واإلقناع
نظــم قســم علــم النفــس واالرشــاد فــي كليــة االقتصــاد والعلوم 
لاستشــارات  يبــوس  مؤسســة  مــع  وبالتعــاون  االجتماعيــة 
والدراســات االســتراتيجية - رام اهلل، نــدوة علميــة  حــول مهــارات 

ــم النفــس . ــة قســم عل ــاع  خصصــت لطلب ــر واالقن التأثي
وتعريفــا  ترحيبــا   ذوقــان،  الدكتــور غســان  اللقــاء  اســتهل 
ــف المحاضــر األســتاذ ســليمان بشــارات  وطبيعــة مشــيرا  بالضي
الــى اهميــة هكــذا نــدوات ولقــاءات  مــن الناحيتيــن األكاديميــة 
والعمليــة كونهــا تســهم فــي تعزيــز المعرفــة وتطويــر المهــارات 
لــدى  طلبــة القســم، مشــيرا كذلــك الــى حــرص الكليــة والجامعــة 
علــى اســتقطاب الضيــوف والمحاضريــن فــي حقــول واختصاصــات 

مختلفــة وتعزيــز التعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المختلفــة.
ــة  ــر مؤسس ــارات، مدي ــليمان بش ــتاذ س ــتهل األس ــدوره، اس ب
علــم  طلبــة  امتــاك  بأهميــة  بالتعريــف  محاضرتــه  يبــوس، 
النفــس لمهــارات التأثيــر واإلقنــاع مــن جانيــن إمــا بهــدف تطويــر 
ــذي  ــي ال ــاج األكاديم ــا بالمنه ــال ربطته ــن خ ــم، أو م مهاراته

ــة. ــتهم الجامعي ــال دراس ــة خ ــه الطلب ــل علي يحص
ــا  ــاء، اهمه ــي اللق ــاور ف ــن المح ــدد م ــارات ع ــتعرض بش  واس
التعريــف بمفهومــي اإلقنــاع والتأثيــر وخصائــص كل منهمــا 
ــاع  ــر واالقن ــواع التأثي ــم أن ــن، ث ــن المهارتي ــز بي ــة التميي وكيفي

ــة اســتخدامهما فــي كثيــر مــن مجــاالت الحيــاة. وكيفي
كمــا ناقــش بشــارات، العديــد مــن األمثلــة مــع الطلبــة بهــدف 

ربــط الجانــب النظــري بالواقــع، وفتــح المجــال أمــام الطلبــة 
فــي المداخــات والنقــاش لتحقيــق المشــاركة الجماعيــة فــي 

المحاضــرة.
وفــي المحــور الثالــث للمحاضــرة، عــرج بشــارات إلــى العديــد مــن 
ــة  ــر وكيفي ــاع والتأثي ــات االقن ــي عملي ــتخدمة ف ــكات المس التكتي

اختيــار أي منهمــا لتحقيــق أهــداف معينــه.
ــع  ــة م ــاش للطلب ــام النق ــاب أم ــح الب ــرة فت ــام المحاض ــي خت وف
ــد  ــتماع للعدي ــاراتهم واالس ــى استفس ــاب عل ــذي أج ــر ال المحاض

ــا. ــم طرحه ــي ت ــكار الت ــن االف م
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قسم العالقات العامة واالتصال ينظم لقاءًا مع 
وكالة DotLine للدعاية واإلعالن

نظــم اليــوم قســم العاقــات العامــة واالتصــال فــي كليــة اإلقتصــاد والعلــوم اإلجتماعيــة 
فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، لقــاء المنهجــي لطلبــة القســم مــع وكالــة »DotLine« للدعايــة 
واإلعــان. وقــدم اللقــاء مؤســس الوكالــة ومديرهــا التنفيــذي األســتاذ عــدي أبــو بكــر، وذلــك 
فــي مــدرج كليــة القانــون فــي مبنــى كليــة القانــون واإلعــام فــي الحــرم الجامعــي الجديــد، 
ــات العامــة واالتصــال حــول عمــل  ــة فــي قســم العاق ــف الطلب ــى تعري وهدفــت الورشــة إل
ــط  ــع الخط ــة ووض ــة التجاري ــاء العام ــة بن ــان، وكيفي ــة واإلع ــال الدعاي ــي مج ــة ف الوكال

الترويجيــة.
وفــي البدايــة، رحــب المــدرس فــي قســم العاقــات العامــة واالتصــال األســتاذ فيصــل صالح 
باألســتاذ عــدي أبــو بكــر، والطاقــم الوظيفــي فــي وكالــة DotLine، وكذلــك رحــب بالطلبــة 
الحضــور، مؤكــدًا علــى أهميــة تلــك اللقــاءات لمــا لهــا مــن فائــدة للطلبــة علــى الصعيديــن 
ــيس  ــرة تأس ــن فك ــر ع ــو بك ــدي أب ــتاذ ع ــدث األس ــا تح ــن بعده ــي. وم ــي والعمل األكاديم
وكالــة DotLine للدعايــة واإلعــان، وعــن أهميــة بنــاء الهويــة البصريــة والعامــة التجاريــة، 
وكيفيــة وضــع الخطــط التســويقية والترويجيــة، وأهميــة إجــراء البحــوث التســويقية وأبحــاث 
الجمهــور المختلفــة خطــوًة أولــى فــي وضــع الخطــط التســويقية، وبنــاء الهويــة البصريــة 

والعامــة التجاريــة.
 وأكــد األســتاذ أبــو بكــر علــى دور الهويــة البصريــة في بناء ســمعة المؤسســات والشــركات 
المختلفــة، ودورهــا أيضــًا فــي تعزيــز ســمعة المؤسســات المختلفــة، وكيفيــة التفكيــر بتطوير 
المحتــوى المناســب، والوســيلة المناســبة، واالســتراتيجية التســويقية المائمــة. وقــدم 
األســتاذ أبــو بكــر مجموعــة مــن أمثلــة تطبيقيــة مــن عمــل الوكالــة لمؤسســات وشــركات 
مختلفــة، وطــرق التصميــم لبعــض الشــركات. كمــا وتــم عــرض مجموعــة مــن الفيديوهــات 
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التــي أنتجتهــا وكالــة DotLine للدعايــة واإلعان 
كيفيــة  مناقشــة  وتــم  المؤسســات،  لبعــض 
ــالة  ــات، والرس ــك الفيديوه ــوى تل ــر بمحت التفكي
إنتاجهــا  وعمليــة  للجمهــور،  إيصالهــا  المــراد 

ــبة. ــبكات المناس ــوات والش ــى القن ــا عل وعرضه
وُفتــح بــاب النقــاش والتفاعــل بين األســتاذ عدي 
ــات  ــول موضوع ــور ح ــة الحض ــر، والطلب ــو بك أب
مختلفــة تطــرق لهــا األســتاذ أبــو بكــر فــي اللقــاء. 
وفــي نهايــة اللقــاء، شــكر قســم العاقــات العامــة 
ممثــًا بالهيئتيــن األكاديميــة واإلداريــة والطلبــة 
للدعايــة   DotLine وكالــة  طاقــم  الحضــور، 
ــى  ــن عل ــر، مؤكدي ــاء المثم ــى اللق ــان عل واإلع
اســتمرارية التعــاون بيــن قســم العاقــات العامــة 

.DotLine ــة ــال ووكال واالتص
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قسم االتصال واإلعالم الرقمي ينظم ورشة عمل تدريبية 
حول األصول الصحفية في كتابة الخبر

نظــم قســم االتصــال واإلعــام الرقمــي، وبالتعــاون مــع قســم اإلعــام فــي جامعــة أوســلو 
ــذ  ــدا لتنفي ــك تمهي ــم، وذل ــة القس ــة لطلب ــار لطلب ــة األخب ــل كتاب ــة عم ــان، ورش متروبوليت
ــة  ــة الصحافــة«، والتــي ســيتم تنظيمهــا فــي نهاي ــة فــي حري ــة البحثي ورشــة عمــل »التجرب

هــذا العــام.

ــرة  ــي الفت ــة )ف ــدى ثاث ــى م ــوا عل ــث قام ــة، حي ــا وطالب ــة 43 طالب ــي الورش ــارك ف ــد ش وق
4/11/2021�2( أيــام بالتــدرب علــى كتابــة أخبــار صحفيــة، ســبقتها جلســات عــرض ونقــاش 

وتوضيــح ألصــول كتابــة األخبــار ومراحلهــا. 

وفــي نهايــة الورشــة، قــام الطلبــة بعــرض أخبارهــم، ومناقشــة الخطــوات التــي قامــوا بهــا 
فــي جمــع المعلومــات، والتركيــز علــى الجوانــب األخاقيــة فــي بنــاء الخبــر الصحفــي.

شــارك فــي اإلشــراف علــى الورشــة، باإلضافــة إلــى منســق الورشــة د. فريــد أبوضهيــر، كل 
مــن: أ. دالل رضــوان، ود. إبراهيــم عكــة، كمــا ســاعد فــي تنفيذهــا أيضــا أ. أمــل القاســم.
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طلبة كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية يشاركون في بطولة الشطرنج

كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية تطرح تخصص جديد 

»االتصال والتسويق الرقمي«

شــارك عــدد مــن طلبــة كليــة اإلقتصــاد والعلــوم 
ــة  ــاح الجامعي ــطرنج النج ــة ش ــي بطول ــة ف االجتماعي
ــادة  ــي عم ــي ف ــاط الرياض ــم النش ــا قس ــي نظمه الت
شــؤون الطلبــة، فــي قاعــة المؤتمــرات فــي المعهــد 

الكــوري.

ــاح  ــة النج ــي جامع ــة ف ــوم االجتماعي ــاد والعل ــة االقتص ــت كلي قام
ــي. ــويق الرقم ــال والتس ــوس االتص ــج بكالوري ــرح برنام ــة بط الوطني

 وتشــتمل خطــة البرنامج علــى مكاملة ناجحــة للنظريات التســويقية 
والبرمجيــات التطبيقيــة ســواء الحاســوبية أو برمجيــات اإلنترنــت 
ــال  ــال االتص ــي مج ــدة ف ــل المتزاي ــوق العم ــات س ــي احتياج ــا يلب بم
والتســويق الرقمــي، خاصــة وأن الشــركات الربحيــة والمؤسســات غيــر 
ــا  ــى التكنولوجي الربحيــة وعلــى اختــاف أنواعهــا أصبحــت تعتمــد عل
الرقميــة فــي اســتراتيجياتها التنافســية والتســويقية واالتصاليــة، 
ــات  ــا المؤسس ــي حاجته ــع ف ــرورة تتقاط ــدّ ض ــص يع ــذا التخص فه
ــة. يتكــون البرنامــج مــن 130 ســاعة معتمــدة منهــا 19 ســاعة  كاف
إجبــاري جامعــة و 99 ســاعة إجبــاري تخصــص إضافــة إلــى 12 اختيــاري 

تخصــص.

الوظائف التي يمكن 
أن يشغلها خريج هذا 

التخصص:
مجــال  فــي  الريــادة   -
التســويق  مشــروعات 
الرقمــي مــن خــال التشــغيل 

تــي. لذا ا
-  منســق حمــات تســويق 

مباشــر.
- مدير تسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي.
- مدير حمات اتصال جماهيري وعاقات عامة.

-  مدير تسوق      -  مدير مبيعات - محلل رقميات تسويقية.
-  مختص تصميم محتوى وإعان رقمي.
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فريق االقتصاد يتعادل كرويا مع فريق الطب

ضمــن دوري خماســيات كــرة القــدم الــذي يُنظمــه قســم النشــاط الرياضــي التابــع لعمــادة شــؤون الطلبــة... فريــق الطــب 
وعلــوم الصحــة وفريــق كليــة االقتصــاد يتعــادالن فــي المبــاراة التــي جــرت بينهمــا بنتيجــة )2�2(
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كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية في جامعة النجاح الوطنية 
تنظم ورشة عمل متخصصة في الضرائب

وتعزيــز  الطلبــة  لــدى  المعلومــات  اثــراء  بغــرض 
والقيمــة  الدخــل  ضريبتــي  فــي  لديهــم  المعــارف 
المضافــة المعمــول بهــا فــي فلســطين، نظمــت كليــة 
االقتصــاد والعلــوم االجتماعيــة وقســم المحاســبة فيهــا 
ــة  ــة الكلي ورشــة عمــل متخصصــة فــي الضرائــب لطلب
وطلبــة مســاق محاســبة الضرائــب، وافتتــح الورشــة 
عميــد الكليــة الدكتــور ســائد الكونــي مرحبــًا بالحضــور 
المرحلــة  فــي  الطلبــة  دمــج  ضــرورة  الــى  مشــيرًا 

الجامعيــة مــع الواقــع العملــي، والتشــبيك مــع الدوائــر 
الضريبيــة بشــكل منهجــي، لتعزيــز قدراتهــم العمليــة 
ــة  ــيما الضريبي ــة وال س ــة العام ــي المالي ــم ف ومعارفه
منهــا، وفــي كلمتــه أكــد رئيــس قســم المحاســبة 
األســتاذ الدكتــور عبــد الناصــر نــور علــى أهميــة اثــراء 
الطلبــة فــي المرحلــة الجامعيــة بالجوانــب العمليــة 

للمســاقات النظريــة، لتحقيــق الرؤيــة المتكاملــة 
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لديهــم،  والعلميــة  العمليــة  المهــارات  وتنميــة 
ــادل  مشــيرا الــى أهميــة هــذه اللقــاءات مــن أجــل تب
فــي  المســتجدات  آخــر  علــى  واالطــاع  الخبــرات 
علــى  تســاعد  التــي  العمليــة  الضريبيــة  الجوانــب 
تطويــر الجوانــب العمليــة والنظريــة ذات الصلــة، 
وتمنــى لطلبــة مســاق محاســبة الضرائــب االســتفادة 

القصــوى.
ــة  ــام ضريب ــر ع ــن مدي ــتضافة كل م ــم اس ــث ت حي
ــر  ــه ومدي الدخــل فــي طولكــرم االســتاذ هشــام التاي
عــام ضريبــة الدخــل فــي نابلــس االســتاذ جهــاد 
جــزرة، اللذيــن قدمــا شــرحًا عــن آليــة عمــل الدائــرة 
ــب  ــز الجان ــة، وتعزي ــرارات الضريبي ــة االق ــي متابع ف
الطوعــي فــي دفــع الضرائــب لــدى المكلفيــن، وأشــارا 
ــة الدخــل  ــر ضريب ــي تواجههــا دوائ ــى العوائــق الت إل
القانــون  لهــا بحســب  المعالجــات  ايجــاد  وكيفيــة 
الضريبــي الســاري، باعتبــاره المرجعيــة االساســية 
الضريبيــة  الدائــرة  بيــن  العاقــة  تنظــم  التــي 

والمكلــف.
القيمــة  ضريبــة  عــام  مديــر  قــدم  جانبــه  مــن 
المضافــة فــي ســلفيت االســتاذ مؤيــد بســطامي نبذه 
عــن قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة الســاري وبعض 

التطبيقــات العمليــة فيمــا يخــص احتســاب الضريبــة 
للمزارعيــن،  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  واســترداد 
ــم  ــط تقدي ــة والتخطي ــزم وزارة المالي ــى ع ــار ال وأش
مضافــة  قيمــة  ضريبــة  قانــون  لمشــروع  مقتــرح 
ــي  ــودة ف ــرات الموج ــج الثغ ــورات ويعال ــب التط يواك

ــاري. ــون الس القان
ومــن ثــم تــم فتــح المجــال للمشــاركين فــي الورشــة 
ــري  ــات لمدي ــارات والمداخ ــض االستفس ــه بع لتوجي
ــة فــي  ــى الجوانــب العملي ــر التــي تمحــورت عل الدوائ
ــة  ــتفادة الطلب ــة اس ــة، وكيفي ــر الضريبي ــل الدوائ عم
فــي المرحلــة الجامعيــة والمرحلــة الاحقــة فــي تعزيــز 

ــة. امكانياتهــم العملي
ــد  ــتاذ كاي ــا االس ــي اختتمه ــة الت ــام الورش ــي خت وف
طنبــور تــم تقديــم عــدة مقترحــات لارتقــاء بالطالــب 
الجامعــي فــي مرحلــة مــا قبــل التخــرج وأهمهــا، 
ضــرورة اتاحــة المجــال لتدريــب الطلبــة علــى برنامــج 
)RMS( المعمــول بــه فــي الدوائــر الضريبيــة، وتوفيــر 
ــل  ــة الدخ ــر ضريب ــي دوائ ــة ف ــي للطلب ــب عمل تدري
ــة معتمــدة  ــة ضمــن ســاعات تدريب والقيمــة المضاف
المعــارف  مــع  ودمجهــا  العمليــة  الجوانــب  الثــراء 

ــم. ــة لديه النظري
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قسم الجغرافيا والجيومتكس في كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية 
GIS يشارك بفعالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

اســتضافت جامعــة الخليــل بالتعــاون مــع جامعــات الوطــن 
وبالفيديــو كونفرنــس مــع جامعــات غــزة فعاليــة اليــوم العالمــي 

.GIS  ــة ــات الجغرافي ــم المعلوم لنظ
حيــث شــارك فــي الفعاليــه الدكتــور أحمــد رافــت بصفتــه رئيس 
اللجنــه العلميــه والدكتــوره صفــاء كعضــو لجنــه تحضيريــه. كمــا 
ــه  ــاده رئيس ــاء حم ــوره صف ــت والدكت ــد راف ــور أحم ــدم الدكت ق
ــوان  ــتركه بعن ــث مش ــه بح ــس ورق ــا والجيومتك ــم الجغرافي قس
إختيــار الموقــع األنســب النشــاء محطــات الطاقــه شمســيه فــي 
.GIS  الضفــه الغربيــه باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــه

 كمــا شــارك مجموعــه مــن طــاب القســم فــي مشــاريع 
كالتالــي:- وكانــت  متميــزه  تطبيقيــه 

 أحمــد خالــد حمــد: التخطيــط النشــاء مســتوصف صحــي يخدم 
 GIS قــرى تــل وصــرة باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافية

بتــول عمــر كميــل والطالــب بهــاء عنــاب: قواعــد البيانــات 
الجغرافيــة 

ســيما عدنــان شــرقاوي: التقييــم والتخطيــط لمواقف الســيارات 
فــي مدينــة نابلس)شــارع ســفيان حالة دراســية( 

فــي  العامــة  المرافــق  تخطيــط  زيــد:  امجــد  الفتــاح  عبــد 
ــات  ــم المعلوم ــتخدام نظ ــس باس ــن نابل ــرقية م ــة الش المنطق

GIS الجغرافيــة 
 كريم وائل عمار: التصنيف الموجه لمحافظة طولكرم 

ســجى جمــال شــيخ علــي: تقييــم قطــع االراضــي فــي محافظــة 
طولكــرم وتصنيــف أثرهــا. 

وفــي نهايــه الفعاليــه تــم شــكر وتكريــم جامعــه النجــاح 
الوطنيــه والمشــاركين مــن مدرســين وطــاب علــى المشــاركه 

الفعالــه والمتميــزه.
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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النجاح الوطنية 
والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين

ــي  ــد، رئيــس الجامعــة مذكــرة تفاهــم مــع المجمــع الدول ــد الناصــر زي ــور عب ــة باألســتاذ الدكت ــة ممثل ــة النجــاح الوطني وقعــت جامع
العربــي للمحاســبين القانونييــن ممثــًا باألســتاذ جمــال ملحــم، عضــو مجلــس إدارة المجمــع وممثــل المجمــع فــي فلســطين، ورئيــس 
جمعيــة مدققــي الحســابات القانونييــن الفلســطينية، حيــث جــرت مراســم التوقيــع يــوم األحــد الموافــق 28/11/2021؛ بهــدف تعزيــز 

الشــراكة والتعــاون بيــن الطرفيــن فــي مجــاالت مختلفــة.
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ســائد  د.  مــن  كل  بحضــور  التوقيــع  مراســم  جــرت 
الكونــي، عميــد كليــة االقتصــاد والعلــوم االجتماعيــة، وأ.د. 
عبــد الناصــر النــور، رئيــس قســم المحاســبة، ود. ســامح 
دعــاس  غســان  ود.  الكليــة،  عميــد  مســاعد  العطعــوط، 
ــة. ــات العام ــرة العاق ــر دائ ــيني، مدي ــد الحس ــيد خال والس

ــن  ــترك بي ــاون المش ــز التع ــرة تعزي ــود المذك ــملت بن ش
الطرفيــن فــي مجــال التدريــب والتأهيــل المهنــي فــي مجــال 
المحاســبة والتدقيــق والمواضيــع ذات العاقــة، واعتمــاد 
مقــر الجامعــة مركــز امتحــان للشــهادات المهنيــة الصــادرة 

ــل. ــرات وورش عم ــدوات ومؤتم ــة ن ــع، وإقام ــن المجم ع
ــت  ــذي وصل وأشــاد الســيد ملحــم بالمســتوى المتقــدم ال
إليــه جامعــة النجــاح الوطنيــة علــى المســتوى العالمــي، 
معبــرًا عــن ســعادته بهــذه الشــراكة التــي تعــزز مــن رؤيــة 
ــق  ــر المحاســبة والتدقي ــى إرســاء معايي ــة إل المجمــع الهادف

والســلوك، وبنــاء قــدرات وتعزيــز مهــارات الطلبــة مــن 
ــا  ــرف به ــل المعت ــان والتأهي ــم واالمتح ــج التعلي ــال برام خ
دوليــًا؛ مــن أجــل رفــد األســواق المحليــة والعربيــة والدوليــة 
إضافــة  عالميــًا؛  تأهيــًا  المؤهــل  القانونــي  بالمحاســب 
لارتقــاء بمهنتــي المحاســبة والتدقيــق والمجــاالت األخــرى 

ذات العاقــة.
ــاون  ــى التع ــعى إل ــة تس ــد أن الجامع ــن أ.د. زي ــدوره بي ب
مــع مختلــف المؤسســات ذات األهــداف المشــتركة؛ مــن 
أجــل تطويــر مهــارات وقــدرات الطلبــة مــن خــال التدريــب 
ــة  ــس النظري ــل األس ــكل متكام ــج بش ــذي يدم ــي ال المهن
ســوق  متطلبــات  الجتيــاز  الازمــة  العمليــة  والمهــارات 
ــاز  ــة مــن اجتي ــن الطلب ــة والمســتقبلية. وتمكي  العمــل اآلني
االمتحانــات المحاســبية الدوليــة لرفــد ســوق العمــل بأفــراد 

ــة. ــاءة والمهني ــن الكف ــاٍل م ــتوى ع ــى مس عل
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جامعة النجاح ومرصد كاشف ينظمان يومًا تعليميًا حول الممارسات 
الفضلى والتحقق خالل تغطية االنتخابات المحلية

نظــم قســم العاقــات العامــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة 
والمرصــد الفلســطيني للتحقــق والتربيــة اإلعاميــة كاشــف، يومــًا 
تعليميــا هــو األول مــن نوعــه لطلبــة اإلعــام مــن أربــع جامعــات 
تغطيــة  خــال  والتحقــق  الفضلــى  الممارســات  حــول  وطنيــة، 
االنتخابــات المحليــة، وذلــك بالشــراكة مــع لجنــة االنتخابــات 

المركزيــة وبتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي.
و شــارك فــي المؤتمــر نخبــة مــن المدربيــن المختصيــن كلٌّ فــي 
مجالــه، حيــث توزعــت مواضيــع المؤتمــر لتشــمل كافــة المعلومــات 

الخاصــة بالتحقــق، فشــملت أولــى جلســات المؤتمــر كلمــة لرئيــس 
قســم العاقــات العامــة واالتصــال فــي الجامعــة الدكتــور عبــد 
االنتخابــات  لجنــة  باســم  المتحــدث  وتاهــا  الكريــم ســرحان، 
ــات  ــة وآلي ــا باللجن ــدم تعريف ــذي ق ــم اهلل ال ــد طع ــة فري المركزي
ــا تحــدث عضــو  ــات، فيم ــى المعلوم التواصــل معهــا للحصــول عل
األمانــة العامــة لنقابــة الصحافييــن عمــر نــزال عــن آليــات التغطيــة 

ــة.   ــا المهني ــات وأصوله ــة لانتخاب الصحافي
وفــي نهايــة الجلســة أكــد مســاعد نائب رئيــس الجامعة للشــؤون 
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األكاديميــة الدكتــور عبــد الخالــق عيســى علــى أهميــة موضوعــات 
ــى  ــر عل ــي التأثي ــن دور ف ــام م ــه اإلع ــا يلعب ــي، لم ــوم العلم الي

الــرأي العــام، والغــرس الثقافــي تجــاه القضايــا المختلفــة. 
وتحــدث فــي الجلســة الثانــي األســتاذ المســاعد فــي قســم 
ــل  ــات التضلي ــن نظري ــم ع ــر قاس ــور عام ــة الدكت ــات العام العاق
اإلعامــي، فيمــا قــدم المحاضــر فــي القســم ومديــر التحريــر فــي 
مرصــد »كاشــف« األســتاذ بكــر عبــد الحــق عرضــا تفصيليــا حــول 
أشــكال التضليــل وأثرهــا علــى االنتخابــات، وآليــات التحقــق خــال 

ــة.  ــة االنتخابي العملي
وأضــاء فــي ذات الجلســة المــدرب مــن المركــز العربــي لتطويــر 
اإلعــام االجتماعــي »حملــة« محمــد بدارنــة للطلبــة عــن التغطيــة 
الهاتــف  تطبيقــات  بواســطة  لانتخابــات  التفاعليــة  الرقميــة 

ــول.  المحم
قســم  فــي  المســاعدة  األســتاذة  الثالثــة  الجلســة  وافتتحــت 
العاقــات العامــة الدكتــورة ســمر الشــنار بمقدمــة عــن الممارســات 

الفضلــى خــال التغطيــة الصحافيــة، وأهميتهــا فــي الحفــاظ علــى 
نزاهــة العمليــة االنتخابيــة، فيمــا قــدم مديــر مركــز تطويــر اإلعام 
فــي جامعــة بيرزيــت األســتاذ عمــاد األصفــر عرضــا تفصيليــا للطلبة 
ــره  ــات وخطــاب التنمــر وأث ــة فــي االنتخاب ــات التغطي حــول أخاقي
علــى فــرص المرشــحات فــي الوصــول إلــى المشــاركة السياســية.

كمــا تحــدث فــي ذات الجلســة مصــور الوكالــة األوروبيــة للتصوير 
األســتاذ عــاء بدارنــة عــن أخاقيــات الصورة.

ويذكــر هنــا أن المؤتمــر الــذي تــم بمشــاركة 120 طالــب وطالبــة 
ــة  ــة، وهــي جامع ــات وطني ــات اإلعــام فــي خمــس جامع مــن كلي
ــطين  ــة فلس ــة وجامع ــدس المفتوح ــة الق ــة وجامع ــاح الوطني النج
ــى  ــرف عل ــة، أش ــة األمريكي ــة العربي ــوري، والجامع ــة - خض التقني
ــة  ــات العام ــم العاق ــي قس ــدث ف ــاق إدارة الح ــة مس ــذه طلب تنفي
واالتصــال، ضمــن رؤيــة جامعــة النجــاح لجعــل المســاقات تفاعليــة 

تجمــع بيــن اإلطــار النظــري والممارســة العمليــة.
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قسم علم النفس واالرشاد وبالتعاون مع االدارة العامة لمكافحة المخدرات 
ينثمان لقاءا بعنوان »معا لنحمي ابنائنا من مخاطر االدمان على المخدرات«

ــة وبالتعــاون مــع االدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات- فرعــي  ــوم االجتماعي ــة االقتصــاد والعل ــم النفــس واالرشــاد فــي كلي نظــم قســم عل
رام اهلل ونابلــس سلســلة مــن اللقــاءات الخاصــة بموضــوع المخــدرات اذ خصصــت هــذه اللقــاءات لطلبــة قســم علــم النفــس تحــت عنــوان 

المخــدرات فــي فلســطين واقــع، توعيــة، انتشــار، مكافحــة.
 حضــر اللقــاء عــدد مــن طلبــة القســم، تحدثــت فيــه د.فلســطين نــزال رئيــس قســم علــم النفــس واالرشــاد فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة عــن 
المــواد المخــدرة بشــكل عــام نشــأتها ومصدرهــا واالرشــادات الخاصــة للتعامــل مــع مثــل هــذه المــواد واالشــخاص المتعاطيــن لهــا واالســباب 

التــي تقــف وراء اســتخدامها اضافــة الــى ذكــر المصطلحــات المرتبطــة بالمخــدرات واالدمــان.
وتحــدث العقيــد ظافــر صــاح مديــر دائــرة التوعيــة واالرشــاد ( ادارة 
مكافحــة المخــدرات/ رام اهلل( خــال اللقــاءات عــن مشــكلة المخــدرات 

فــي فلســطين احصائيــات وارقــام.
ــا  ــن انتاجه ــطين اماك ــي فلس ــتخدمة ف ــدرات المس ــواع المخ •    ان

ــا. ــج له ــة التروي ــا وكيفي ــا تصنيعه تهريبه
•    انواع االدمان وعاماته.

•    مراكز العاج في فلسطين.
•    تحــدث كذلــك النقيــب جمــال حــرب مســؤول قســم التوعيــة 
والمتابعــة/ فــرع نابلــس عــن مــدى وخطــورة انتشــار المــواد المخــدرة 
ــر  ــو عم ــاس اب ــازم رئ ــع الم ــرض م ــطيني وع ــباب الفلس ــن الش بي
مجموعــة مــن المــواد المخــدرة علــى الطلبــة مــن اجــل التعــرف عليهــا 

ــرى. ــواد االخ ــوب والم ــن الحب ــا م ــيش وغيره ــوب االكستازي-الهيروين-الحش ــل حب ــا. مث ــة منه ــواد المركب ــى الم وعل
هذا وقد تمت االجابة على اسئلة واستفسارات الطلبة ذات العاقة.

وشــدد الجميــع فــي نهايــة اللقــاء علــى ضــرورة االســتمرار والتواصــل بيــن مؤسســات المجتمــع وبيــن وحــدة المخــدرات مــن اجــل مكافحــة 
هــذه االفــة، علــى ان تســتمر اللقــاءات بيــن القســم ومراكــز التوعيــه واالرشــاد.
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قسم المحاسبة في كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية 
يستضيف مدير شركة طالل ابو غزالة في فلسطين

ــوم  ــة االقتصــاد والعل اســتضاف قســم المحاســبة فــي كلي
االجتماعيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة الســيد جمــال 
ملحــم مديــر شــركة طــال ابــو غزالــة فــي فســطين ورئيــس 
ــع  ــل المجم ــطينية  وممث ــابات الفلس ــي الحس ــة مدقق جمعي
ــرب  ــة غ ــبين لمنطق ــي للمحاس ــاد الدول ــي االتح ــي ف العرب
آســيا وافريقيــا، وذلــك علــى هامــش التوقيــع علــى اتفاقيــة 
التفاهــم بيــن المجمــع العربــي للمحاســبين القانونييــن 
فيمــا يتعلــق باهميــة الشــهادات المهنيــة العربيــة والدولية.

وضمــن جولــة الســيد جمــال ملحــم فــي كليــة االقتصــاد، 
قــام باجــراء لقــاء حــواري مــع طلبــة قســم المحاســبة المتوقع 
فلســطين،  فــي  المهنــة  بامــور  يتعلــق  فيمــا  تخرجهــم 
وتدقيــق  المحاســبي  العمــل  وآفــاق  وتدريــب  وتاهيــل 
ــح  ــة والتوضي ــم االجاب ــث ت ــطين ، حي ــي فلس ــابات ف الحس
ــي  ــل العلم ــص التاهي ــا يخ ــارتهم بم ــول استفس ــة ح للطلب

والعملــي ومســتقبلهم كمحاســبين ومدققيــن.
وكان فــي اســتقبال الضيــف ســعادة االســتاذ الدكتــور عبــد 
الناصــر زيــد رئيــس الجامعــة ود. ســائد الكونــي عميــد كليــة 
ــتاذ  ــن االس ــور كل م ــة بحض ــوم االجتماعي ــاد والعل االقتص
الدكتــور عبدالناصــر نــور رئيــس قســم المحاســبة والدكتــور 
غســان دعــاس واالســتاذ بشــار فتــوح أعضــاء التدريــس فــي  

قســم المحاســبة .
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قسم الجغرافيا والجيومتكس ينظم زيارة ميدانية 
لمحطة االرصاد الجوية في مدينة نابلس

ــاد  ــة االقتص ــا والجيومتكس-كلي ــم الجغرافي ــم قس نظ
والعلــوم االجتماعيــة زيــارة ميداينــة لمحطــة االرصــاد 
الخميــس  يــوم  وذلــك  نابلــس  مدينــة  فــي  الجويــة 
الموافــق 2/12/2021 وذلــك ضمــن مســاق تطبيقــات 
ــه بإشــراف د. صفــاء حمــادة مدرســة  فــي االرصــاد الجوي
المســاق ورئيســة قســم الجغرافيــا والجيومتكــس وأ.حاتــم 

ــه.  وهب
كان فــي اســتقبالهم أ. ريــاض عاونــه حيــث قــدم لهــم 
شــرحا حــول تاريــخ المحطــة واصطحــب الطلبــه فــي 
جولــه ليوضــح لهــم اليــة عمــل اجهــزة الطقــس والمنــاخ 
المختلفــه وكيفيــة جمــع بيانــات عناصــر المنــاخ المختلفه.

وجــاءت هــذه الزيــاره بهــدف ربــط الجانــب النظــري مــع 
الجانــب التطبيقــي لــدى الطلبــه.

وفــي نهايــه الزيــاره اجــاب أ.ريــاض عــن أســئلة الطلبــة 
حــول مواضيــع تخــص المحطــة والمشــاكل التــي تعتــرض 
عاونــه  أ.ريــاض  حمــاده  د. صفــاء  شــكرت  و  عملهــا 
والعامليــن فــي دائــره األرصــاد الجويــه علــى حســن 
اســتقبالهم والمعلومــات القيمــه التــي قدموهــا للطلبــه.
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قسم العالقات العامة واالتصال ينظم ندوة طالبية 
حول »الشباب واالنتخابات«

نظــم قســم العاقــات واالتصــال فــي كلية 
االقتصــاد والعلــوم االجتماعيــة فــي جامعــة 
النجــاح الوطنيــة يــوم الثاثــاء الموافــق 
بعنــوان  طابيــة  نــدوة   7/12/2021
ضمــن  وذلــك  واالنتخابــات«،  »الشــباب 
ــع  ــاون م ــي بالتع ــي االنتخاب ــروع الوع مش
لجنــة االنتخابــات المركزيــة فــي فلســطين 
وبدعــم مــن االتحــاد األوروبــي، وبالتعــاون 
مــع مكتــب أ. رائــد الدبعــي، مســاعد رئيــس 

ــة. ــؤون المجتمعي ــة للش الجامع
مختلفــة  مواضيــع  الطلبــة  واســتعرض 
حــول دور الشــباب والمــرأة فــي االنتخابــات 
الفلســطينية، وأهميــة الوعــي االنتخابــي 
بيــن فئــة الشــباب، ودور الشــباب العــام 
ــرار. ــع الق ــات وصن ــي االنتخاب ــي ف والحقيق

وأكــد الطلبــة علــى أهميــة المشــاركة 
أو  بالترشــح  ســواء  االنتخابيــة  بالعمليــة 
باالنتخابــات؛ نظــرًا لمــا تمثلــه شــريحة 

الشــباب مــن دورًا فاعــًا فــي عمليــة صنــع 
المســتقبل  صانعــي  باعتبارهــم  القــرار 

وبناتــه.
يأتــي هــذا المشــروع ضمــن أولويــات 
المجتمــع  خدمــة  فــي  الجامعــة  ودور 
والشــباب وتوعيتــه حيــث أن جامعــة النجــاح 
ــًا  ــا دوم ــا وطلبته ــة هيئاته ــة بكاف الوطني
الحقيقيــة  المشــاركة  مــع  موعــد  علــى 

للشــباب.
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قسم االتصال واإلعالم الرقمي في جامعة النجاح 
ينظم ورشة عمل حول حرية الصحافة

ــاح  ــة النج ــي جامع ــي ف ــام الرقم ــال واإلع ــم االتص ــم قس اختت
الوطنيــة يــوم الخميــس الموافــق 6/1/2022 ورشــة عمــل حــول 
ــاون  ــت بالتع ــي نُظم ــي، والت ــن العرب ــي الوط ــة ف ــة الصحاف حري
بيــن جامعــة النجــاح وجامعــة أوســلو متروبوليتــان. وأشــرف علــى 
تنفيــذ الورشــة كل مــن د. فريــد أبــو ضهيــر، وأ. دالل رضــوان، ود. 
ــم العكــة، وأ. أيمــن المصــري، واســتمرت الورشــة خمســة  إبراهي
أيــام مــن الثانــي حتــى الســادس مــن شــهر كانــون الثانــي 2022. 
حيــث تأتــي هــذه الورشــة فــي إطــار التعــاون بيــن الجامعتيــن فــي 

مجــال اإلعــام واالتصــال، والــذي يعــود إلــى العــام 1999.
وأشــار د. أبــو ضهيــر إلــى أن الورشــة تهــدف إلــى رفــع مســتوى 
المعرفــة واإلدراك لطلبــة اإلعــام حــول مفهــوم حريــة الصحافــة 
ــي بشــكل  ــم العرب ــي العال ــام، وف ــم بشــكل ع ــي العال وواقعهــا ف
خــاص، حيــث يعمــل الطلبــة علــى مــدار خمســة أيــام علــى البحــث 
فــي قضايــا االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا اإلعــام واإلعاميــون 
ــر أن الورشــة  فــي مختلــف الــدول العربيــة. ويضيــف د. أبــو ضهي
ــا  ــام، وأهمه ــات اإلع ــم أخاقي ــز مفاهي ــى تعزي ــًا إل ــدف أيض ته
الحصــول علــى المعلومــات مــن المصــادر األوليــة، والتحقــق مــن 
ــر  ــاء الخب صحــة المعلومــات؛ إضافــة إلــى تحقيــق التــوازن فــي بن
والقصــة الصحفيــة، فضــًا عــن اســتخدام أدوات صحافــة البيانــات 
فــي البحــث عــن المعلومــات وتصفيتهــا واســتخدامها فــي المــواد 

اإلعاميــة فــي إطــار المصداقيــة والدقــة والعدالــة. كمــا وشــارك 
ــام  ــال واإلع ــمي االتص ــن قس ــة م ــًا وطالب ــة 42 طالب ــي الورش ف

الرقمــي واإلذاعــة والتلفزيــون.
ــا،  ــات تنفيذه ــا وآلي ــي موضوعه ــزة ف ــة ممي ــذه الورش ــد ه وتع
Else� )وهــي الفكــرة التــي ابتكرتهــا البروفيســورة ألزابيــث فــري 

ــاركت  ــي ش ــان، والت ــلو متروبوليت ــة أوس ــن جامع beth Frey( م
ــن 2017  ــي العامي ــة ف ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ــا ف ــي تنفيذه ف
ــام  ــذا الع ــة ه ــاركة بالورش ــن المش ــن م ــم تتمك ــا ل و2019، فيم
ــش )Mathias Malch( بســبب جائحــة  ــاس فالت ــع زميلهــا ماثي م
كورونــا. ويكمــن تميــز هــذه الورشــة بأنهــا تقــوم علــى آليــات نقل 
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الطلبــة مــن التعليــم األكاديمــي النظــري إلــى التطبيــق التطبيقــي، 
ونقــل الطالــب مــن المجــال المحلــي إلــى المجــال العالمــي، فضــًا 
ــات  ــى الفضــاء الرقمــي وتوظيــف التقني ــب إل عــن االنتقــال بالطال

الحديثــة فــي بنــاء القصــة الصحفيــة.

واشــتمل برنامــج الورشــة علــى رحلــة إلــى عــدد مــن المؤسســات 
اإلعاميــة فــي رام اهلل، حيــث زار المشــاركون مؤسســة بيــاالرا، 
وطاقــم  البيطــار،  هانيــة  الســيدة  بمديرتهــا  هنــاك  والتقــوا 
ــاالرا  ــاالرا العامــل فــي مجــال اإلعــام. كمــا التقــوا فــي مقــر بي بي
بممثــل ائتــاف النزاهــة والشــفافية )أمــان( أ. جهــاد حــرب. ثــم زار 
المشــاركون هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني، حيــث التقــوا 
بعــدد مــن المســؤولين الذيــن أطلعوهــم علــى دوائــر المؤسســة 
ومراحــل العمــل اإلعامــي فيهــا. وخُتمــت الجولــة بزيــارة لوكالــة 
ــن  ــًا ع ــًا مفص ــاف عرض ــود عس ــة خل ــت اإلعامي ــث قدم ــا، حي وف

العربيــة  اإلعاميــة  الســاحة  فــي  ودورهــا  وتطورهــا  الوكالــة 
والعالميــة. وتخلــل تلــك الزيــارات نقــاش بيــن الطلبــة وبيــن 
المســؤولين حــول حريــة الصحافــة والتحديــات التــي تواجههــا فــي 

ــطيني. ــع الفلس الواق

الورشــة                   منســق  شــكر  للورشــة،  الختاميــة  الجلســة  وفــي 
د. أبــو ضهيــر إدارة جامعــة النجــاح، ممثلــة برئيســها ونائــب 
ــوم  ــة االقتصــاد والعل ــد كلي ــة، وعمي الرئيــس للشــؤون األكاديمي
االجتماعيــة ورئيــس قســم االتصــال واإلعــام الرقمــي علــى كافــة 
التســهيات والدعــم الــذي ُقــدّم إلنجــاح الورشــة. كمــا شــكر 
ــي  ــذي شــارك ف ــة ال ــة للشــؤون المجتمعي ــس الجامع مســاعد رئي
ــكر  ــة. وش ــس الجامع ــة عــن رئي ــى كلمــة نياب ــام، وألق ــل الخت حف
كذلــك دائــرة العاقــات العامــة، ومكتبــة الحــرم الجديــد، ودائــرة 
الخدمــات، ودائــرة المشــتريات، والدائــرة الماليــة علــى جهودهــم. 
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 )Ruben Johansen( ــن جوهانســن ــم بالشــكر للســيد روبي وخت
ــل  ــوره الحف ــى حض ــة عل ــفارة النرويجي ــي الس ــي ف ــكرتير الثان الس

ــة. ــم الطلب ــي تكري ــاركته ف ومش
ــة  ــًا: »إن الوضــع المنحــدر لحري ــن قائ كمــا تحــدث الســيد روبي
الصحافــة فــي العالــم يتطلــب صحفيين أقويــاء ذوي مبــادئ وخبرة. 
ــة المســتقلة هــي مــن أهــم المؤسســات فــي  وأضــاف أن الصحاف
المجتمــع الديمقراطــي، ولهــذا الســبب تدعــم النرويــج المشــاريع 
التــي تركــز علــى حريــة الصحافــة، ومنهــا ورشــة عمــل حريــة 

الصحافــة هــذه فــي جامعــة النجــاح.
وشــكر الســيد روبيــن القائميــن علــى الورشــة لدعوتــه لحضــور 
اللقــاء الختامــي للورشــة، وهنــأ الســيد روبيــن الدكاتــرة واألســاتذة 

والطلبــة بإنهــاء ورشــة العمــل بنجــاح.
بــدوره أكــد. أ. رائــد الدبعــي، مســاعد رئيــس الجامعــة للشــؤون 
ــام  ــة اإلع ــة، وأن حري ــة عظيم ــة قيم ــى أن للحري ــة عل المجتمعي
جــزء أساســي مــن قيــم التنميــة والتقــدم، وأن جامعــة النجــاح 
تثمــن فكــرة المشــروع والقيمــة الــذي يدافــع عنهــا، وهــي حريــة 
الصحافــة. موجهــًا شــكره للشــركاء فــي النرويــج وجامعــة أوســلو 
متروبوليتــان علــى جهودهــم فــي إنجــاح هــذه المشــاريع، متطلعــًا 

ــام القادمــة. إلــى المزيــد مــن التعــاون والنجــاح فــي األي

ــة،  ــن الطلب ــة ع ــش التــي تحدثــت نياب ــة رؤى الخف ــا الطالب أم
فقــد عبــرت فــي كلمــة لهــا عــن ســعادتها وســعادة زمائهــا 
بهــذه الورشــة وإنهائهــا بنجــاح. وأضافــت الخفــش أن قيمــة هــذه 
الورشــة تكمــن فــي إخــراج الطالــب عــن النمطيــة المعتــاد عليهــا، 
وتوســيع مــدارك الطلبــة فيمــا يخــص حريــة الصحافــة دول الوطــن 
العربــي، ودمــج الطالــب فــي العمــل اإلعامــي الميدانــي، وتحمــل 

ــره. ــي تقاري ــي يتناقلهــا ف الصحفــي مســؤولية المعلومــات الت
زمائهــا  وباســم  باســمها  الخفــش  شــكرت  النهايــة  وفــي 
وزمياتهــا األســاتذة القائميــن علــى الورشــة، وجامعــة النجــاح 
الوطنيــة والشــركاء فــي النرويــج، وكافــة الطواقــم والدوائــر التــي 

ــة. ــذه الورش ــاح ه ــي نج ــهمت ف أس
يذكــر أن فقــرة عــروض إنجــازات الطلبــة قبــل الفقــرة الختاميــة 
تضمنــت عــرض كل طالــب للقصــة الصحفيــة التــي عمــل عليهــا 
فتــرة الورشــة، وأهميتهــا، واألســاليب التــي اتبعهــا فــي بنــاء 
ــم  ــاش تقيي ــك نق ــل ذل ــا. وتخل ــي واجهه ــات الت ــة، والتحدي القص
ألداء الطلبــة. وتــم توزيــع الشــهادات الصــادرة عــن جامعــة أوســلو 
ــم  ــوف يت ــاركين. وس ــة المش ــاح للطلب ــة النج ــان وجامع متروبولي

ــاركين. ــة المش ــر الطلب ــع تقاري ــم جمي ــة تض ــدار صحيف إص
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جامعة النجاح الوطنية تحيي اليوم العالمي للهجرة 
بتنظيم مؤتمر دراسي حول الهجرة والتهجير

بالتعــاون مــع مركــز شــاهد لحقــوق المواطــن ودائــرة شــؤون الاجئيــن فــي 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، نظمــت جامعــة النجــاح الوطنيــة يــوم الثاثــاء 
ــرة  ــي للهج ــوم العالم ــوان »الي ــيًا بعن ــرًا دراس ــق 14/12/2021 مؤتم المواف
.. مــا بيــن الهجــرة والتهجيــر، حقائــق ومعطيــات«، وذلــك بحضــور عطوفــة 
اللــواء إبراهيــم رمضــان، محافــظ محافظــة نابلــس، ود. أحمــد حنــون، مديــر 
ــر الفلســطينية، والســيدة دالل  ــي منظمــة التحري ــن ف ــرة شــؤون الاجئي دائ
ســامة، عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح، وأ.د. عبــد الناصــر زيــد، رئيــس 
الجامعــة وعــدد مــن نوابــه ومســاعديه، وبمشــاركة أعضــاء الهيئة التدريســية 

وحشــد مــن الطلبــة المهتميــن.
وافتتــح اللقــاء أ. رائــد الدبعــي، مســاعد الرئيــس للشــؤون المجتمعيــة مرحبًا 
بالمشــاركين والحضــور، مؤكــدًا علــى أهميــة اللقــاء الــذي يناقــش موضــوع 
الهجــرة مــن ناحيــة المفهــوم واألســباب والتحديــات واآلثــار، وأشــار أ. الدبعــي 
أن هــذا اليــوم يقــام إحيــاًء لليــوم العالمــي للهجــرة الــذي يحتفــي بــه العالــم 
كل عــام، وهــو ثمــرة جهــد مشــترك بيــن أقســام العاقــات العامــة واالتصــال، 
ــوم  ــاد والعل ــة االقتص ــي كلي ــة، ف ــة االجتماعي ــية، والخدم ــوم السياس والعل
ــة  ــال طلب ــن خ ــه م ــة تفاصيل ــر بكاف ــذ المؤتم ــم تنفي ــث ت ــة، حي االجتماعي
ــة  ــة المعرف ــفتها لمواكب ــة وفلس ــة الجامع ــن رؤي ــدث، ضم ــاق إدارة الح مس
ــن  ــم قادري ــكل يجعله ــن بش ــل الخريجي ــي، لتأهي ــق العمل ــة بالتطبي النظري

علــى المنافســة فــي ســوق العمــل ضمــن مواصفــات نوعيــة.
وفــي كلمتــه أشــار اللــواء رمضــان إلــى مــا عانــاه الشــعب الفلســطيني مــن 
تهجيــر قســري جــراء النكبــة والنكســة، مشــيرًا ألبــرز المجــازر التــي ارتكبهــا 
العــدو الصهيونــي بحــق أفــرد الشــعب الفلســطيني األعــزل والــذي أدى إلــى 

تشــتته فــي مختلــف البلــدان.
بــدوره أكــد د. حنــون علــى أن هــذا اللقــاء يأتــي تأكيــدًا للشــراكة الحقيقيــة 

والفاعلــة التــي تجمــع بيــن الجامعــة ودائــرة شــؤون الاجئيــن، ناقًا 
تحيــات د. أحمــد أبــو هولــي، رئيــس دائــرة شــؤون الاجئيــن وعضو 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وأشــاد د.حنــون 
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بــدور الجامعــة الرائــد فــي العمــل الوطنــي والمجتمعــي ومبادراتهــا 
ــف المؤسســات،  ــي تنفذهــا بالشــراكة مــع مختل ــة الت ــة والمعرفي العلمي
مؤكــدًا أن هــذا اليــوم هــو تأكيــد علــى الهويــة الفلســطينية لمواجهــة 

كافــة الجهــود الســاعية لطمــس الرؤيــة الفلســطينية.
ــاح  ــة النج ــه جامع ــذي تلعب ــدور ال ــى ال ــامة إل ــارت س ــا أش ــن جانبه م
الوطنيــة والــذي ال يقتصــر فقــط علــى تأديــة الرســالة األكاديميــة بــل 
ــزة  ــا الممي ــيدة بعاقاته ــي، مش ــي والوطن ــد النضال ــى البع ــدى إل يتع
ــق أهــداف مشــتركة تخــدم  ــة لتحقي ــف المؤسســات المجتمعي ــع مختل م

ــام. ــح الع الصال
ــلط  ــذي يس ــاء ال ــة هــذا اللق ــيرًا ألهمي ــور مش ــد بالحض ــب أ.د. زي ورح
ــم  ــر العال ــر لتذكي ــو منب ــبابها، وه ــة وأس ــرة الدولي ــى الهج ــوء عل الض
بقضيــة الاجئيــن الفلســطينيين التــي مــا تــزال جرحــًا ينــزف منــذ أكثــر 
ــم  ــى دياره ــم إل ــا، وعودته ــة ألبنائه ــر العدال ــود، تنتظ ــبعة عق ــن س م
التــي هجــروا منهــا، آمــًا أن يخــرج هــذا المؤتمــر بتوصيــات تســاهم فــي 

ــر. ــار الســلبية للهجــرة والتهجي ــة للحــد مــن اآلث إضافــة نوعي
وتكــون المؤتمــر مــن ثــاث جلســات، تناولــت الجلســة األولــى موضــوع 
ــروا  ــف األون ــات ووظائ ــص خدم ــة لتقلي ــية والقانوني ــدالالت السياس )ال
ــون  ــب د. حن ــى جان ــى لجــان الخدمــات(، تحــدت خالهــا إل وتأثيرهــا عل
ــي  ــات ف ــان الخدم ــم لج ــق باس ــودة، الناط ــني ع ــيد حس ــامة، الس وس
المخيمــات الفلســطينية، وأدار الجلســة د. عبــد الكريــم ســرحان، رئيــس 

قســم العاقــات العامــة واالتصــال فــي الجامعــة.
وتحــدث فــي الجلســة الثانيــة التــي تمحــورت حــول موضــوع )وســائل 

ــطينيين(  ــن الفلس ــوات الاجئي ــاب أص ــة غي ــال ومعضل ــام واالتص اإلع
كل مــن د. أســعد تفــال، رئيــس قســم الخدمــة االجتماعيــة فــي الجامعــة 
الــذي قــدم تشــخيصًا للواقــع االجتماعــي واإلعامــي لاجئيــن فــي 
ــاث  ــات واألبح ــة للدراس ــز رؤي ــر مرك ــي، مدي ــيم ون ــات، ود. وس المخيم
ــًا عبــر تقنيــة زووم مــن لبنــان عــن معانــاة الاجئيــن الســوريين  متحدث
إبــان الحــرب الســورية، والســيد كايــد معــاري، المديــر التنفيــذي لمركــز 
شــاهد لحقــوق المواطــن الــذي اســتعرض تجربــة مــن المخيــم وريادتهــا 
فــي إعــاء صــوت الاجئيــن فــي الفضــاء الرقمــي، وأدار الجلســة د. بكــر 

عبــد الحــق، إعامــي ومحاضــر فــي قســم العاقــات العامــة واالتصــال.
أمــا الجلســة الثالثــة فتحــدث فيهــا كل مــن د. عاطــف ســامة، أســتاذ 
ــية،  ــوم السياس ــم العل ــي قس ــتاذ ف ــرات أس ــد نعي ــام، ود. رائ ــي اإلع ف
ود. عبــد الرحيــم الشــوبكي، أســتاذ النظريــة والفكــر السياســي فــي 
قســم العلــوم السياســية. وأدار الجلســة د. حســن أيــوب، رئيــس قســم 
العلــوم السياســية، وتــم التحــدث فيهــا عــن الهجــرة والتهجيــر وتأثيرهــا 
علــى قضيــة الاجئيــن الفلســطينيين فــي ظــل أزمــات الهجــرة العالميــة 

ــة. الراهن
وشــهدت فعاليــات المؤتمــر نقاشــًا بيــن المشــاركين والمتحدثيــن 
حــول القضايــا المختلفــة المتعلقــة بواقــع قضيــة الاجئيــن وقضيــة 

الهجــرة العالميــة.
ــون  ــهر كان ــن ش ــر م ــن عش ــت الثام ــدة أعلن ــم المتح ــر أن األم ويذك
أول/ديســمبر مــن كل عــام يومــًا عالميــًا للهجــرة؛ للفــت األنظــار صــوب 
ــد  ــة، وتحدياتهــا وصعوباتهــا خصوصــا مــع تزاي ــة الهجــرة الدولي قضي

ــم. ــن حــول العال أعــداد المهاجري
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الفلســطينية  االتصــاالت  شــركة  عقــدت  نابلــس- 
االتصــال  تخصــص  لطلبــة  تدريبــي  لقــاء  »بالتــل« 
والتســويق الرقمــي فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة بموجــب 
توقيعهــا  تــم  التــي  االســتراتيجية  الشــراكة  اتفاقيــة 
مســبقًا بيــن األســتاذ الدكتــور عبــد الناصــر زيــد رئيــس 
ــس  ــم الرئي ــن ملح ــيد مع ــة والس ــاح الوطني ــة النج جامع
“بالتــل«  الفلســطينية  االتصــاالت  لشــركة  التنفيــذي 
ــى  ــنة األول ــن الس ــص م ــة التخص ــر طلب ــب وتطوي لتدري

وحتــى التخــرج.
مــن  التدريــب  وإجــراء  اللقــاء  تقديــم  تــم  حيــث   
قبــل الســيد أحمــد الســرغلي مديــر العاقــات العامــة 
ــام  ــور د. س ــل« بحض ــي »بالت ــويقية ف ــاالت التس واالتص

ــة  ــم االتصــال والتســويق الرقمــي فــي كلي ــاء رئيــس قس الفقه
االقتصــاد والعلــوم االجتماعيــة والســيد خالــد الحســيني مديــر 
العاقــات العامــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة وطلبــة التخصــص 
فــي مبنــى اإلدارة العامــة للشــركة – نابلــس بتاريــخ 21/2/2022.

 مــن جانبــه أشــار د. ســام الــى أهميــة طــرح تخصصــات جامعيــة 
جديــدة لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل مــن هــذا المنطلــق قامــت 
جامعــة النجــاح بطــرح تخصــص االتصــال والتســويق الرقمــي الــذي 
يحاكــي أحــدث التطــورات فــي مجــال التســويق الرقمــي والحلــول 
ــذا  ــون ه ــام »ك ــاف د. س ــي، أض ــام اإللكترون ــة واإلع التكنولوجي
التخصــص يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى الممارســة العمليــة كان 

ــال  ــي مج ــن ف ــراء ومختصي ــع خب ــاون م ــدًا التع ــروري ج ــن الض م
التســويق الرقمــي للمشــاركة فــي وضــع مســاقات التخصــص 
وتدريــب الطلبــة وصياغــة اســتراتيجية تطويــر مهاراتهــم العملية، 
كمــا عبّــر عــن فخــره بالتعــاون مــع بالتــل لخلــق واســتحداث 
برنامــج تدريبــي يعتبــر األول مــن نوعــه فــي فلســطين ويســاهم 
بتحقيــق رؤيــة  الكليــة الراميــة لاســتثمار بالجانــب العملــي خــال 

ــة«. ــرة الدراســة الجامعي فت
ــل«  ــه »بالت ــوم ب ــذي تق ــب ال ــة التدري ــيني أهمي ــح الحس واوض
ودوره بتطويــر مهــارات الطلبــة العمليــة مــن خــال تعاونهــا 
المســتمر مــع النجــاح واســتقبال أعــداد كبيــرة مــن الطلبــة ســنويًا 
لتأهيلهــم لدخــول ســوق العمــل بقــوة مشــيرًا ألهميــة االتفاقيــة 

تنفيذًا التفاقية الشراكة بين “بالتل« والنجاح
البدء بتدريب طلبة تخصص االتصال والتسويق الرقمي
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ــر  ــي تطوي ــا ف ــل ودوره ــاح وبالت ــع النج ــي تجم الت
التقنيــات  اســتخدام  وتعزيــز  التعليمــي  القطــاع 

التكنولوجيــة الرقميــة فــي التعليــم األكاديمــي.
بــدوره أكــد الســرغلي علــى العاقــة االســتراتيجية 
الجامعــات  كافــة  مــع  »بالتــل«  تجمــع  التــي 
الفلســطينية مــن ضمنهــا جامعــة النجــاح الوطنيــة 
لذلــك التزمــت »بالتــل« علــى مــدار األعوام الســابقة 
ــف  ــن مختل ــات م ــة الجامع ــتقبال طلب ــب واس بتدري
التخصصــات لدمجهــم بالحيــاة العمليــة وتأهيلهــم 
ــب  ــعر الطال ــل دون أن يش ــوق العم ــراط بس لانخ

ــي. ــري والعمل ــب النظ ــن الجان ــوة بي ــود فج بوج
فيمــا يتعلــق بالمجــاالت التــي سيشــملها البرنامــج 
التدريبــي ذكــر الســرغلي أنــه ســيتم تدريــب الطلبــة 
فــي مجــال التســويق الرقمــي والعاقــات العامــة 
ــة  ــة وصناع ــة التجاري ــة والعام ــارات الكتابي والمه
والرياضــات  الحــدث  وإدارة  الرقمــي  المحتــوى 
المجــاالت  فــي  تطورهــم  لدعــم  اإللكترونيــة 
المرتبطــة بتخصــص االتصــال والتســويق الرقمــي 
ــة التــي  وذلــك عبــر سلســلة مــن اللقــاءات التدريبي

ــل. ــاح وبالت ــة النج ــي جامع ــا ف ــيتم عقده س
مــن الجديــر ذكــره أّن التدريــب ســيكون مــن 
ــاعات  ــرج بس ــى التخ ــى وحت ــية األول ــنة الدراس الس
تدريبيــة معتمــدة بحيــث يحصــل الطالــب علــى 
نظــرًا  التدريــب  نهايــة  فــي  معتمــدة  شــهادة 
لتميــز »بالتــل« فــي تخصــص االتصــال والتســويق 

الرقمــي.
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ــان  ــدورات امتح ــح ل ــى من ــة عل ــي الجامع ــبة ف ــم المحاس ــل قس حص
محاســب إداري معتمــد CMA مــن معهــد المحاســبين اإلدارييــن 
األمريكيــة للطلبــة المميزيــن فــي القســم، مــن خــال االنتســاب 
 )IMA( والتقديــم لعضويــة معهــد المحاســبين االدارييــن المعتمديــن
علمــًا بــأن هــذه الدراســة مجانيــة بمــدة أقصاهــا ثــاث ســنوات 

.CMA للحصــول علــى شــهادة

  CMA قسم المحاسبة يحصل على منح لدورات محاسب إداري معتمد 
من معهد المحاسبين االداريين االمريكية لطلبة القسم
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ــوم  ــاح الي ــة النج ــي جامع ــون ف ــة والتلفزي ــم االذاع ــتضاف قس اس
ــر زووم  ــن عب ــاح الدي ــا ص ــطينية فادي ــة الفلس ــة واالعامي المخرج

ــة. ــام الوثائقي ــاج االف ــاق انت ــي مس ف

وعرضــت المخرجــة فيلمهــا« اوالدي حبايبــي« مــن انتــاج مؤسســة 
شاشــات لســينما المــرأة والــذي وصل الى مهرجــان كان الســينمائي.

وتنــاول الفيلــم  معانــاة النســاء مــن ذوي االعاقــة مــن خــال 
ــدية  ــة جس ــن اعاق ــي م ــي تعان ــة الت ــم ردين ــة الفيل ــخصية بطل ش
وتعيــش صراعــا بيــن رغبتهــا بــان تصبــح امــا ونظــرة المجتمــع التــي 

ــة. ــن ذوي االعاق ــرأة م ــاب ام ــض انج ترف

ودار نقــاش بيــن المخرجــة والطــاب حــول تجربتهــا فــي االخــراج 
مــع مؤسســة شاشــات و اجابــت علــى اســئلتهم، وقدمــت لهــم مــن 
خــال الفيلــم المعــروض شــرحا مفصــا حــول  مراحــل انتــاج االفــام 
بــدءا مــن اختيــار الفكــرة والمعالجــة الصحيحــة و كتابــة الســيناريو 

وصــوال الــى االنتــاج النهائــي.

ويأتــي هــذا النشــاط ضمــن توجــه كليــة االقتصــاد والعلــوم 
ــة وســوق  ــاة العملي ــع الحي ــة م ــاة االكاديمي ــة بدمــج الحي االجتماعي

العمــل وتعريــف الطــاب علــى خبــرات فلســطينية مختلفــة.

قسم االذاعة والتلفزيون في جامعة النجاح المخرجة واالعالمية 
الفلسطينية فاديا صالح


