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تعريف الجائزة:

انطالقا من حرص الجامعة على تشجيع الباحثين في فلسطين واألقطار العربية، ودعم البحث العلمي األصيل بشقيه األساسي والتطبيقي، فقد قررت جامعة 

للعلوم  واألخرى  الطبيعية،  للعلوم  إحداهما  وتخصص   ،)5000( دوالر  آالف  منهما خمسة  كل  قيمة  العلمي سنويا  للبحث  جائزتين  تمنح  أن  الوطنية  النجاح 

اإلنسانية. وتعطى الجائزة للباحث الفائز تقديرا لجهوده ومساهمته في تقديم إضافة علمية أو تقنية متميزة في إطار بحث علمي أصيل منشور في مجلة ذات 

سمعة علمية متميزة،  وتشجيعا له ولغيره على إضافة مزيد من اإلنتاج المتميز في المستقبل. 

أهداف الجائزة:  

تهدف جائزة النجاح لألبحاث إلى تشجيع الباحثين العرب على تطوير البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتوطينها وذلك بإجراء أبحاث متميزة، معاصرة أساسية 

وتطبيقية،  داخل المؤسسات الفلسطينية خاصة والعربية عامة.   

حق المنافسة وشروط التقديم:  
يحق لجميع الباحثين العرب التنافس على الجائزة ضمن المعايير اآلتية:

1. أن يكون اإلنتاج المقدم بحثا أصيال منشورا أو مقبوال قبوال نهائيا للنشر في مجلة محكمة أو كتاب بحثي محكم ويشكل انجازا مميزا في مجاله.  ويشترط في الناشر أن يكون 

جامعة أو مؤسسة ذات حضور مميز في الوطن، أو خارجه. وتقبل األوراق المقدمة للمؤتمرات بعد نشرها كورقة بحث أصيل كاملة في مجلة علمية محكّمة، وال تقبل الملخصات 

أو المراسالت القصيرة أو المراجعات.

2. أن يتضمن طلب التقدم للجائزة توصيتين خطيتين من شخصيتين أكاديميتين في مجال التخصص.

3. يقتصر الترشيح على بحث واحد للمرشح.

4. تقبل األبحاث التي يشترك في تأليفها أكثر من باحث.

5. أن يكون المتقدم عربي الجنسية ويقدم إثباتا على ذلك.

6. يشترط في الباحث أن يعمل في مؤسسة عربية سواء كانت أكاديمية أو بحثية ، وأن يحمل البحث عنوانه فيها.  وإذا إشترك في البحث غير واحد فيكفي أن. ينطبق هذا 

الشرط على واحد من المشتركين فيه، وفي هذه الحالة تقسم الجائزة بينهم.

7. أن يكون للباحث  المتقدم دور قيادي في البحث المقدم على مراحله المختلفة من حيث اقتراح المشروع ومتابعة إجرائه داخل الوطن العربي ونشره، ويظهر ذلك بترك بصمات 

واضحة على البحث، من خالل خبراته وسيرته العلمية. وال مانع من تعدد الدور القيادي ألكثر من باحث كل من زاوية تخصصه وخبراته.  

8. يشترط في البحث المقدم أن يكون أصل إجرائه قد تم في مؤسسة عربية، وال مانع من أن يستعان بإجراء أجزاء من البحث في الخارج مثل بعض التحاليل المتقدمة.    

9. ال تقبل األبحاث التي مضى على نشرها أكثر من خمسة أعوام من تاريخ اإلعالن، وفي حال كون البحث مقبواًل للنشر، أو في عداد ذلك، يعتمد تاريخ القبول النهائي للبحث مع 

مراعاة ما ورد في النقطة )1(.

10. ال ينظر في األبحاث التي تقع خارج الحقول المعرفية الواردة في االعالن.

11. يشترط في البحث أن يكون مكتوبًا بإحدى اللغتين العربية أو االنجليزية، وإذا كان بلغة أخرى فإن على الباحث أن يرفق بالبحث ترجمة كاملة له بأي اللغتين.

12. إضافة الى نموذج التقدم للجائزة يتم التقدم بخمس نسخ غير مستردة من كل مما يأتي:
أ. مخطوطة البحث.  

ب. نبذة عن البحث المقدم باللغتين العربية واإلنجليزية.  

ج. السيرة الذاتية للمرشح.  

د. وبيان الدور القيادي في البحث للمتقدم بشكل تفصيلي.  

هـ. صورة عن هوية الباحث أو جواز سفره.  

و. توصيات المعرفين.  

13. يوقع الباحث على كتاب تعهد بصحة المعلومات، والبيانات المقدمة، وتوقيع االقرار.  

14. أخر موعد لقبول األبحاث المقدمة للتنافس على الجائزة هو 2013/1/31.  

مالحظة:  يمكن الحصول على نموذج طلب التقدم للجائزة من عمادة البحث العلمي بالجامعة، أو تنزيل النسخة االلكترونية 

 .www.najah.edu من موقع الجامعة على شبكة االنترنت
ترسل الطلبات ومرفقاتها كاملة الى: 

 أ.د. عميد البحث العلمي

جامعة النجاح الوطنية

ص.ب. )7( نابلس - فلسطين

تلفون: 2345113/7 9 00972  )داخلي(: 2378

فاكس: 2345982 9 00972

E-mail: scresearch@najah.edu

أو مكتب ارتباط جامعة النجاح الوطنية

المملكة األردنية الهاشمية

الجبيهة - ص.ب. 254 عمان - 11941 - األردن

تلفاكس 0096265345886

جامــعــــــة الـنـجــــاح الوطنـيــــة
نابلس - فلسطين

عمادة البحث العلمي
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إعالن أسماء الطلبة المرشحين لمنحة
"التعليم العالي" في الجامعات المحلية

رام الل���ه - "األيام": أعلن���ت وزارة التعلي���م العالي عبر 
موقعه���ا االلكتروني www.mohe.pna.ps عن أس���ماء 
الطلبة المرش���حين لمنحة الوزارة في الجامعات المحلية 
للعام الدارس���ي الجدي���د 2012-2013، وذلك في عدد من 

الجامعات موزعة على التخصصات المختلفة.
ونوهت الوزارة في بيان لها، امس، إلى انه سيتم اإلعالن 
عن بقية أسماء الطلبة المرش���حين في الجامعات األخرى 

خالل األيام القليلة القادمة.
وأف���اد مدير عام المنح والبعث���ات الخارجية في الوزارة 
د. أنور زكريا أن���ه تم اعتماد المن���ح وتوزيعها بناء على 
معدل الثانوية العامة وحس���ب التخصص، وبموجب هذه 
المنحة سيحصل الطلبة المستفيدون منها على إعفاء من 
الرس���وم الدراسية طيلة فترة الدراسة ما داموا متقيدين 

بشروط المنحة.
وأش���ار زكريا إل���ى انه تم األخ���ذ بعي���ن االعتبار عدم 
االزدواجي���ة في الحص���ول على ه���ذه المن���ح، حيث تم 
استبعاد أي طالب قد حصل على منحة دراسية كاملة من 

أي مصدر آخر.
ونوه���ت الوزارة لجميع الطلبة المرش���حين إلى مراجعة 
اإلدارة العام���ة للمن���ح والبعث���ات في مقر ال���وزارة - بأم 

الش���رايط - أو أي من مكات���ب التعليم العالي في مختلف 
المحافظات الستكمال إجراءات الترشح، بما في ذلك قبول 
الش���روط التي وضعتها الوزارة والتي تش���تمل على أن ال 
يتلقى الطلبة أي مس���اعدة أو قرض من أية مؤسسة أخرى 
رس���مية أو غير رس���مية، والتقّيد بنظام المنح واألنظمة 
والقواني���ن األخرى المعمول بها في الجامعة التي يدرس 

فيها الطلبة.
كما ش���ملت الش���روط أيضا أن ينج���ح الطلبة في جميع 
الم���واد وان ال يقل التقدير العام في نهاية كل فصل عن 
"جيد جدا" أو حس���بما هو متبع في الجامعة، وعدم تغيير 
الجامعة التي ت���م تحصيل المنحة فيه���ا، وعدم تغيير 
الكلية أو التخصص إال بعد موافقة وزارة التعليم العالي، 
وض���رورة تزويد الوزارة بكش���ف عالم���ات كل فصل على 

.Scholar@mohe.gov.ps العنوان
وفيما يتعلق بمنحة مجل���س الوزراء للطلبة المتفوقين 
ف���ي الثانوية العامة أكدت الوزارة انه س���يتم اإلعالن عن 
الطلبة المستفيدين منها خالل األيام القريبة، وذلك بعد 
أن قامت الوزارة باس���تبعاد أي طالب حصل على منحة من 
مصدر آخر، حرصا منها لتع���م الفائدة على اكبر عدد من 

الطلبة المتفوقين.

ضمن مشروع للشراكة مع مؤسسة "موديكو" األلمانية

غزة: "اإلغاثة الطبية" تقيم 9 عيادات 
ميدانية في المناطق النائية والمهمشة

كتب خليل الشيخ:

أطلقت جمعي���ة اإلغاثة الطبية، 
مؤخرا، مش���روع العيادات الطبية 
الميداني���ة المتقدمة في مناطق 
مهمشة من قطاع غزة، وعددها 9 
عيادات موزع���ة على أكثر مناطق 
قط���اع غ���زة نقصًا ف���ي الخدمات 

الصحية األساسية.
وتقدم هذه العيادات الخدمات 
الصحية النوعي���ة للمواطنين من 
ذوي الدخل المحدود والمهمشين 
والفق���راء ف���ي المناط���ق النائية 
واألكثر تض���ررًا م���ن االعتداءات 
الس���نوات  ف���ي  اإلس���رائيلية 
القريب���ة من  الماضي���ة الس���يما 
الج���دار الح���دودي، وت���م اختيار 
المستهدفة  الجغرافية  المناطق 
بإقامة عيادات فيها طبقا لمعايير 
عدة، منها أن تفتقر المنطقة إلى 
مراكز صحي���ة حكومية أو أهلية، 
وأن تك���ون ذات كثافة س���كانية 
عالية يحتاج س���اكنوها للخدمات 

الصحية األولية.
وق���ال الدكتور عائد ياغي مدير 
اإلغاث���ة الطبي���ة في قط���اع غزة: 
إن العي���ادات الطبي���ة الميدانية 

المتقدم���ة ج���اءت ف���ي س���ياق 
اإلغاثة  تطبيق إستراتيجية عمل 
الطبي���ة التي تس���عى إلى ضمان 
الخدمة الصحية المالئمة للفقراء 
والمهمشين في المناطق النائية، 
الفتا إل���ى أن العي���ادات جزء من 
مش���روع يتم تنفيذه بالش���راكة 
بي���ن اإلغاثة ومؤسس���ة ميديكو 
الدولية األلمانية بدعم من ألمانيا 

االتحادية.
مناطق  ف���ي  العيادات  وتت���وزع 
غرب بيت الهيا وشرق جباليا وغرب 
رفح وشرق خان يونس ووسط دير 

البلح وشرق مدينة غزة.
ل�  وأوض���ح ياغ���ي في حدي���ث 
الميدانية  العي���ادات  أن  "األيام" 
المتقدمة تق���دم فحوصا مخبرية 
نوعي���ة تت���الءم م���ع الخدم���ات 
الصحي���ة المقدم���ة، إل���ى جانب 
ص���رف أدوي���ة وع���الج بحس���ب 
المقدم���ة  الطبي���ة  الوصف���ات 
للمرضى من الفقراء والمهمشين.

وأش���ار إلى خدم���ات التثقيف 
تقدمها  التي  الصحي  واإلرش���اد 
ه���ذه العيادات م���ن خالل تنفيذ 
محاضرات جماعية لعش���رات من 
سكان هذه المناطق حول كيفية 

األطفال  أم���راض  م���ع  التعام���ل 
وتنظي���م حاالت الكش���ف المبكر 
ع���ن األم���راض ل���دى المواطنين 
بإج���راء الفحوص للس���يطرة على 
األمراض والحيلولة دون انتشارها 
واتخ���اذ التدابير الوقائية الالزمة 
باإلضافة إلى زيارات منزلية لكبار 

السن المقعدين.
من جانبه، قال الطبيب محمد أبو 
شومر منسق المشروع في اإلغاثة 
الطبية أن المشروع يشمل تجهيز 
هذه العيادات باألدوات واألجهزة 
الطبية لتقديم الخدمات الصحية 
بمفهومها الش���امل، مضيفا أنها 
األولية  الرعاي���ة  خدم���ات  تقدم 
وعي���ادة النس���اء وال���والدة وطب 
األطف���ال، باإلضافة إلى العيادات 
المزمنة  التخصصي���ة لألم���راض 
الجلدي���ة  األم���راض  وعي���ادة 

والعيون.
الخدمات  أن ه���ذه  إلى  وأش���ار 
تقدم لكافة الشرائح العمرية من 
أطفال ونس���اء ومسنين باختالف 
وتوفي���ر  الصحي���ة  أوضاعه���م 
بما  الطبية  التخصصية  الخدمات 

يتالءم وحاجة المستفيدين.
مرضى  العي���ادات  هذه  وتتابع 
الضغ���ط والس���كر بش���كل دوري 
وتق���وم بإجراء الفح���وص الطبية 
للبروتوكوالت  وفق���ا  والمخبري���ة 
الصحية المعم���ول بها، كما يتم 
الذين  المرضى  ومعالج���ة  فحص 
يعانون م���ن األم���راض الجلدية، 
وإج���راء فحوص وزي���ارات منزلية 
لباقي أفراد األس���رة في حال كان 
المريض يعاني من مرض معدي.

 واس���تعرض أب���و ش���ومر عددا 
المش���روع، موضحًا  إنج���ازات  من 
أن العي���ادات الميداني���ة قدمت 
خدماته���ا الش���هر الماضي لنحو 
1450 مريضًا، واس���تقبلت عيادة 
الطب الع���ام 744 مريضًا وعيادة 
النس���اء والوالدة 237 س���يدة، أما 
اس���تقبلت  فقد  األطفال  عي���ادة 
417 طف���اًل، باإلضافة إل���ى إجراء 
نحو 546 تحلياًل مخبريًا لنحو 381 
مريضا واس���تفاد نحو160 مواطنًا 

من محاضرات التثقيف الصحي.

القبض على شخص بتهمة حيازة 
مواد مخدرة في أبو ديس

رام الله - "األيام": ألقت، الش���رطة، أمس، القبض على ش���خص متهم 
بتجارة وترويج مادة المخدرات في أبو ديس.

وذكر بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة، أمس، "انه وبناء 
على معلومات وردت للش���رطة حول حيازة ش���خص مواد مخدرة باشرت 
ش���رطة مكافحة المخ���درات ومركز ش���رطة ابو ديس البح���ث والتحري 
ومتابعة الش���خص المشتبه به، وتم إصدار أمر تفتيش لمنزله من قبل 

النيابة العامة".
وأوضح البيان ان "قوة من الش���رطة توجهت إل���ى منزله، وعند وصول 
الق���وة إلى المنزل حاول الش���خص الف���رار لكن الش���رطة تعاملت معه 
وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وإثناء تفتيش المنزل عثرت القوة على 
4 بالطات مخدرة من نوع حش���يش و20 أصبع حش���يش بوزن 406,6 غم 
ومادة مخ���درة من نوع مارغوانا بوزن 36 غم وأداة تس���تعمل للتعاطي 

)بانج(،.
واضاف البيان، انه "تم ضبط المواد المخدرة وإحالة الشخص المتهم 

مع المضبوطات إلى النيابة العامة إلجراء المقتضى القانوني بحقه".

فلسطين تشارك باجتماع اتحاد 
المهندسين العرب في األردن

رام الله - "األيام": ش���اركت فلس���طين في اجتماع المكت���ب الدائم للمجلس 
األعلى التحاد المهندس���ين العرب والذي عق���د على مدار يومين في العاصمة 

األردنية عمان.
وض���م الوفد كاًل من ممثل فلس���طين نقيب المهندس���ين المهندس احمد 
اعديلي، والمهندس موس���ى قديمات عضو مجلس نقابة المهندسين ورئيس 

المجلس األعلى العتماد وتأهيل المهندسين.
وأوض���ح المهندس اعديلي ف���ي تصريح صحافي، ام���س "أن االجتماع الذي 
ش���ارك فيه ممثلون ع���ن غالبية ال���دول العربية ناقش جملة م���ن المواضيع 
المدرج���ة على جدول أعماله، ومنها األنش���طة والفعالي���ات التي نظمت خالل 
الفترة الس���ابقة واألخرى المنوي تنظيمه���ا والتحضيرات الجارية لالحتفالية 
التي ينوي تنظيمها في الذكرى الخمس���ين لتأس���يس اتحاد المهندس���ين 

العرب والتي ستقام على األغلب في مصر.
وأشار اعديلي الى "أن من ابرز قرارات االجتماع تنظيم ورشة عمل في المغرب 
حول إجراءات التوثيق والتدقيق في مجال البناء والتشييد وندوتين في لبنان 
والسعودية س���تتناوالن مواضيع متصلة بتطوير العمل الهندسي ستعقدان 

خالل األشهر القادمة".
والتق���ى الوفد الفلس���طيني على هام���ش االجتماع بعدد م���ن وفود الدول 
العربية المش���اركة، حيث اطلعهم على آخر المس���تجدات على صعيد العمل 
الهندسي الفلسطيني والجهود التي تبذلها النقابة لتطوير المهنة والدفاع 

عن حقوق أعضائها.

"بعثة فلسطين الطبية" تتابع 
الوضع الصحي للحجاج

رام الل���ه - "األيام": كش���ف وزير الصحة الدكتور هان���ي عابدين عن معالجة 
البعثة الطبية الفلس���طينية ل���� 4000 حاج في مقر البعثة ف���ي أبراج الوحدة 
بمكة المكرمة، منها 11 حالة في المستشفيات السعودية، وحالتان بقيت في 

المستشفيات وحالتهما مستقرة، وهناك حالتا غسيل كلى.
وأضاف عابدين في بيان صحافي امس: لم يكن هناك أي حالة وفاة لحجاجنا، 
وتت���م معالجة 700 إلى 800 حالة مرضية يوميا في مجموعة العيادات الطبية 

في جميع األبراج التابعة للضفة وغزة.
وقال عابدين: إن عدد أف���راد البعثة 22 عضوًا، وهذا العدد هو اقل من العام 
الماض���ي ولكن الجهد الكبير الذي تقوم ب���ه البعثة يفوق العدد، ما يؤدي الى 

وجود ورديات للعمل من اجل خدمة جميع الحجاج.
واكد عابدين على وجود تعاون وثيق مع الجهات الطبية السعودية.

وكش���ف عابدين عن وجود عيادات طبية للبعثة الطبية الفلس���طينية على 
جبل عرفة. 

شمعة تتسبب بحريق منزل في جنين
جنين -" األيام": تس���ببت شمعة، فجر أمس، بنشوب حريق في منزل بمدينة 
جنين، أش���علها صاحب المنزل، جراء انقطاع التيار الكهربائي عن جميع أحياء 

المدينة، في ساعة متأخرة من الليل.
وذك���ر بيان إلدارة العالقات العامة واإلنس���انية في الدفاع المدني، أن أطقم 
اإلطف���اء واإلنقاذ التابعة لمديرية الدفاع المدن���ي، تمكنت من إخماد النيران 

التي اشتعلت في المنزل، جراء الشمعة.
وأض���اف، إن النيران اش���تعلت في بعض أجزاء المنزل، بس���بب عدم االنتباه 
لشمعة كان أصحاب المنزل أشعلوها بس���بب انقطاع التيار الكهربائي، حيث 
عمل���ت أطقم الدفاع المدن���ي، على فصل التيار الكهربائ���ي عن المنزل، وعزل 
المناطق اآلمنة عن المناطق المشتعلة، ومحاصرة النيران وإخمادها، والحيلولة 

دون امتدادها إلى باقي المنزل.
وأهاب مدي���ر الدفاع المدني، المقدم مهندس س���امي حمدان، بالمواطنين 
ضرورة االنتباه وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء إش���عالهم للش���موع 
والمواد األخرى القابلة لالشتعال، أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وذلك حفاظًا 

على أرواحهم وممتلكاتهم.

انتخاب هيئة إدارية 
لرابطة أهالي زرعين 

بمخيم جنين
جنين - "األي���ام": انتخبت الهيئة 
العامة لجمعي���ة رابطة أهالي زرعين 
الخيرية ومقرها مخيم جنين، أمس، 
هيئ���ة إدارية جدي���دة، وذلك خالل 

اجتماع عقدته في مقرها بالمخيم.
اإلداري���ة  الهيئ���ة  وتش���كلت 
المنتخبة، من عبد الجبار ذياب كلش، 
رئيسًا، وفتحي حسن أبو عطية، نائبًا 
له، وعلي مصطفى حسين أبو سرية، 
أمينًا للس���ر، ومصطفى الطوباس���ي، 
أمين���ًا للصن���دوق، وعضوية كل من، 
جم���ال أمي���ن الش���لبي، ومحمد رضا 
الطوباس���ي، وأحمد فايز عس���راوي، 
ومحمد حس���ن عموري، وجمال قنبع، 
ومحم���د عب���د الكري���م أبو ناعس���ة، 

وإبراهيم فالح، وفاروق النشرتي.

ورشة في رام الله حول التخطيط 
اإلستراتيجي للسلم األهلي

رام الل���ه � "األي���ام": نظمت محافظ���ة رام الله والبيرة، 
في مقرها ب���رام الله، امس، بالتع���اون مع مركز جنيف 
 ،)DCAF( للرقاب���ة الديمقراطية على القوات المس���لحة
ومركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية )شمس( حول 

التخطيط اإلستراتيجي للسلم األهلي.
وش���ددت محافظ رام الله والبي���رة ليلى غنام، على أن 
الس���لم األهلي هو ركيزة أساسية في عمل المحافظين، 
مؤك���دة أن توجهات القيادة مبنية باألس���اس على أمن 

وأمان المواطن.
وأضاف���ت: إنه رغم الضبابي���ة االقتصادية ومنغصات 
االحتالل إال أن الترابط والوعي المجتمعي والتكامل بين 
المواطنين واألجهزة األمنية هو ما نعول عليه لتحقيق 

حالة األمن واالستقرار.
وبينت أهمية س���يادة القانون، مشيرة إلى أن العدالة 
المتمثلة في محاسبة الجناة وأخذ كل ذي حق حقه هي 
م���ن أهم الركائز لبناء مجتمع متكام���ل، مؤكدة بالوقت 
ذاته أهمية العمل العش���ائري المس���اند والدور الكبير 
الذي يق���وم به لضم���ان حالة االس���تقرار خصوصا في 

المناطق التي تخضع لالحتالل.
من جانبه، أكد مدير مركز ش���مس عم���ر رحال، تعاون 
المحافظة بشكل كامل ومتميز مع المركز وكل ما يهدف 
لخدمة المجتمع، مش���يدا بدور المحاف���ظ غنام وعملها 

الدؤوب على كافة المستويات.
وقدم نائب مدير مركز جني���ف للرقابة الديمقراطية 
عل���ى القوات المس���لحة نيكوال ماس���ون، عرضا متكامال 
ألهداف الورش���ة وأهميتها في تعزيز الس���لم األهلي 
وتطوي���ر اإلس���تراتيجيات الالزمة لتحديد المش���اكل 
األساس���ية الت���ي تؤثر س���لبا على حالة الس���لم للعمل 
على حلها وتفادي بعض المش���اكل، مشيرا إلى أهمية 

تشكيل لجنة عليا للمحافظة على السلم األهلي.
م���ن جانبه، أب���رز الحاج موس���ى تيم عمي���د اإلصالح 
العش���ائري ال���دور المنوط بالعش���ائر ف���ي تعزيز قيم 
المس���امحة واألصال���ة التي تميز ش���عبنا، مش���يرا إلى 
أهمية االكتفاء الذاتي لخلق حالة من األمان المجتمعي 
على المس���تويات السياس���ية واالجتماعي���ة والصحية 

واالقتصادية.

متحدثون في الورشة.

"تربية قباطية" تقيم اختبار العينة 
الوطنية للصفين الرابع والعاشر

جنين - محمد بالص: قيم مش���اركون في ورش���تي عمل 
منفصلتي���ن نظمته���ا مديريت���ا التربي���ة والتعليم في 
جني���ن وقباطية، أمس، اختبار العين���ة الوطنية للصفين 
الرابع والعاش���ر األساس���يين في مباحث اللغ���ة العربية 

والرياضيات والعلوم.
وقال رئيس قس���م االمتحانات في تربي���ة قباطية، عبد 
الناصر شعبان، إن هذا االختبار نهاية العام الماضي، في 

37 مدرسة من مدارس المديرية.
وبين ش���عبان، أن الهدف من هذه الورش���ة، يكمن في 
قياس مؤشرات التحصيل في المهارات األساسية لطلبة 
الصفوف المس���تهدفة، وذلك من خ���الل نتائج التقارير 

لمدارس العينة.
من جهته، قال النائب الفني في مديرية التربية، مازن 
جرار، إن ه���ذه التقارير تتحدث عن واق���ع التحصيل في 
المدرس���ة، وهذا يجب أن تتبعه اجتماعات مع المعلمين 
في المدارس بش���كل عام، ومعلمي المباحث المستهدفة 
في االختبار بش���كل خاص، وذلك لالستفادة من التغذية 

الراجعة التي تقدمها هذه التقارير.
بدوره، ش���رح خالد ربايعة، من دائرة القياس والتقويم 

في وزارة التربي���ة والتعليم، أهمية تفعيل دور التقويم  
واالس���تفادة من التغذية الراجعة، وأثر ذلك في تحصيل 
الطلب���ة، مش���يرًا، إل���ى أن التقويم يوفر مؤش���رات كمية 

ونوعية.
وفي س���ياق متصل، نظمت مديري���ة التربية والتعليم 
في جنين، وبمش���اركة ممثل عن دائرة القياس والتقويم 
في وزارة التربية والتعليم، ورش���ة عمل لمديري مدارس 
العينة المش���اركة في دراس���ة التقوي���م الوطني للعام 
2012، والبالغ عددها 42مدرس���ة، وذلك بهدف إطالعهم 

على تقارير مدارسهم، وأخذ التغذية الراجعة منها.
وافتتح الورش���ة، النائب الفني لمدي���رة التربية، طارق 
عالونة الذي أكد أهمية دراس���ة التقويم الوطني، والتي 
تعد أحد مؤش���رات التحصيل وتقييم األداء، في تقديم 
صورة واضحة عن نوعية وج���ودة التعليم المراد توفرها 

في الميدان التربوي.
وبين، أن نتائج الدراس���ة، أفرزت تباينًا واضحًا بين أداء 
المدارس، ما يش���ير بقوة إلى أثر المدرس���ة في مخرجات 
التعلي���م، موضحًا، أنه ل���ن تتم مقارن���ة نتائج المدارس 

ببعضها.


