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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين

 رقم المعاملة: 2017/2456
التاريخ: 2017/4/3

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العموم بأن���ه تقدم إلى هذه الدائرة مهدية عب���د الرحيم أحمد خنفر بصفته 
الوكي���ل بموجب الوكال���ة الدورية رقم )1142/2017/431( الص���ادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2017/2/5 والوكال���ة الدورية رق���م )1630/2017/2183( الصادرة عن ع���دل نابلس بتاريخ 
2017/2/12 والوكال���ة الدورية رقم )2017050( الصادرة عن بعثة فلس���طين لدى فرنس���ا 
بتاري���خ 2017/2/9 والوكالة الدورية رقم س���جل )1696( صفح���ة )2017/72( الصادرة عن 
س���فارة فلس���طين بعمان بتاريخ 2017/1/31 والوكالة الدورية رقم س���جل )1702( صفحة 
)2017/72( الصادرة عن س���فارة فلس���طين بعمان بتاريخ 2017/2/10 والوكالة الدورية رقم 
)6257( الصادرة عن القنصلية العامة لدولة فلس���طين ف���ي دبي-اإلمارات العربية المتحدة 
بتاري���خ 2017/2/27 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/2456 على قطعة األرض رقم 12 

من الحوض 16 من أراضي سيلة الظهر.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: مهدية عبد الرحيم أحمد خنفر

اس���م الموكل “المالك”: فتحي+تيسير+جمال+كمال+حس���ام+نجاح )أبن���اء عبد الرحمن 
إبراهي���م خنفر(+عبد المعطي +شداد+تيسير+مخيبر+س���حر+آمنة )أبن���اء محمد إبراهيم 
خنفر(+مريم فوزي حس���ن غانم+رقية+مهى+ن���وال+ منى )أبناء عبد الفت���اح عبد الرحمن 
خنفر(+أس���امة عبد الحميد عبد الرحمن خنفر+حكمت+نشأت+سناء+فاتن +ناهد )أبناء عبد 

الحميد عبد الرحمن خنفر(+حسنية رشدي إبراهيم أبو دياك
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة: 2017/2442
التاريخ: 2017/4/3

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة توفيق عيس���ى محم���د عرعراوي بصفته 
الوكيل بموجب الوكال���ة الخاصة رقم )432/2017/3378( الص���ادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2017/4/2 المعطوف���ة على العامة رقم )404/2010/10032( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2010/11/23 وذل���ك لتقديم معامل���ة بيع رقم 2017/2442 على قطع���ة األرض رقم 6 من 

الحوض 10 من أراضي برقين.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: توفيق عيسى محمد عرعراوي

اسم الموكل “المالك”: جنان+عالم+علي أبناء محمد نجيب جرار
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة: 2017/2447
التاريخ: 2017/4/3

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة فوزية جميل ياس���ين عباهرة من اليامون 
بصفت���ه الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم )2017/50315095( الصادرة عن بعثة منظمة 
التحرير/واشنطن بتاريخ 2017/3/15 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/2447 على قطعة 

األرض رقم 64 من الحوض 2 من أراضي اليامون.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: فوزية جميل ياسين عباهرة

اسم الموكل “المالك”: سمير+سامر أبناء محمد عبد الرحمن بشير
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي الخليل
الرقم: 344/ج/2017

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي الخليل
يعلن الطالع العموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي الخليل السيد حكم عبد العزيز 
حسين الرجوب وذلك بموجب الوكالة الخاصة رقم 2016/2507 عدل دورا، وذلك بمعاملة 
بي���ع على القس���يمة رقم B من قطع���ة االرض رقم 32 ضمن حوض رق���م 35 موقع خلة 
ابوه���الل من اراضي دورا. فمن ل���ه اعتراض عليه التقدم باعتراض الى دائرة تس���جيل 
اراضي الخليل خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير 

باجراء المعاملة حسب االصول و القانون.
الحصص المباعة: كامال. 

اسم الوكيل  اسم الموكل   
حكم عبد العزيز حسين الرجوب   مهند حامد محمد هشلمون  

مدير دائرة تسجيل ارضي الخليل

الى المدعى عليه عالء عبد الشكور احمد ابو عبد النتشة من الخليل سابقا ومجهول مكان االقامة حاليا.
ليك���ن معلوم���ا لديك ان محكمة صلح الخليل قد اصدرت حكما بتاري���خ ٤ / ٧ / ٢٠١٦ في الدعوى المدنية رقم ٨١٩ / ٢٠١٤ 

وهذا نصه:
الصادر عن محكمة صلح الخليل المأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: القاضي السيد روال الصليبي
كاتب الضبط: اياد ابو عواد.

المدعيان: ١- عبد الحكيم عبد الحي احمد عيده / الخليل
٢ - »محمد نور« عبد الحكيم عبد الحي عيده / الخليل

وكالؤهما المحامون امير سلطان واياد اخليل وشريهان الجعبري / الخليل
المدعى عليه: عالء عبد الشكور احمد ابو عبد النتشة من الخليل

موضوع الدعوى: المطالبة بتعويضات عن اضرار مادية ناتجة عن حادث طرق بمبلغ )١٨٤١٠( شيكل.

 الوقائع
تق����دم المدعيان بواس����طة وكيلهما به����ذه الدعوى وردت قلم ه����ذه المحكمة بتاري����خ ٢٨ / ٩ / ٢٠١٤ بموجب الئحة دعوى 

تضمنت ما يلي:
١- المدعي االول يملك سيارة خاصة من نوع ميرسيدس ديملير بينز تحمل لوحة ارقام فلسطينية رقم ٨٢٩٦٠٤٣ من انتاج 

عام ١٩٨٣ تحمل شاصي wpb1232012134800 ذات لون فضي.
٢- بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠١٤ وحوالي الساعة السادسة مساًء وفي مدينة الخليل كان المدعى عليه يقود مركبة من نوع كيا تحمل 
لوحة ارقام فلسطينية رقم ٩٥٢٨٠٣٢ وبينما كان مسافر بها باتجاه بين عين سنين اي من الشمال الى الجنوب ولدى وصوله 
مقاب����ل صالون توب ماجيك للرج����ال واثناء تجاوزه الخاطئ صدم مركبة كانت في حالة تجاوز عنه وهي مركبة المدعي االول 
المذكور اعاله والتي كان يقودها ابنه المدعي الثاني والتي اندفعت يس����ارا وانقلبت في ارض منخفضة عن س����طح الشارع 
مم����ا ادى الى الحاق الضرر بالمركبتين واصابة المدعي الثاني وفقا لتقرير الش����رطة المختصة في حوادث الطرق ملف رقم 
٦٧٢ / ٢٠١٤ الصادر عن المديرية العامة للش����رطة قس����م الحوادث بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠١٤ والذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من الئحة 

هذه الدعوى ويقرأ معها كبند من بنودها.
٣ - نتيج����ة لم����ا ذكر في البند الثاني من الئحة هذه الدعوى تمت احالة الملف ال����ى النيابة العامة في الخليل التي بدورها 
احال����ت المل����ف الى محكمة صلح الخليل صاحبة الصالحية واالختصاص وس����جلت القضية تح����ت الرقم ١٨٩٣ / ٢٠١٤ جزاء 

صلح الخليل.
٤ - لق����د تعرضت مركبة المدعي المذكورة في البند االول من الئحة هذه الدعوى الى اضرار مادية جس����يمة نتيجة الحادث 
المذك����ور في البند الثاني من الئحة هذه الدعوى وقد تم تنظيم تقرير فن����ي وتخمين الضرار المركبة موضوع الدعوى بعد 
الحادث من قبل مخمن االضرار الخبير عامر اس����حق ناصر الدين بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠١٤ )يعتبر هذا التقرير جزءا ال يتجزأ من 
الئحة هذه الدعوى ويقرأ معها كبند من بنودها( والذي افاد بأن مجمل الضرر الذي لحق بالمركبة هو مبلغ ١٨٤١٠ شيكل مع 

بدل اتعاب الخبير وذلك وفقا للبيان التالي:

 ٦٠٠٠ شيكلبودي ودهان
٢٠٠ شيكلكهربائي / كمبيوتر 

  ٥٠٠ شيكلميكانيكي  
 ٤٠٠ شيكلهيئة امامية   

 ١٦١٠ شيكلاتعاب الخبير     
  ٨٠٠ شيكلتعديل شاصي   

بدل انقاص قيمة المركبة بعد الحادث ١٠٪ بواقع ١٠٪ * ٣٠٠٠٠ شيكل سعر المركبة في السوق = ٣٠٠٠ شيكل.
اضافة الى ما ورد في هذا الجدول:

السعرالسعرالعددالبيان
٧٠٠ شيكل٧٠٠ شيكل١ غطاء محرك
٧٠٠ شيكل٣٥٠ شيكل٢جناح امامي

٨٠٠ شيكل٨٠٠ شيكل١طمبون امامي
٤٥٠ شيكل٤٥٠ شيكل١عفشة يمنى

١٣٥٠ شيكل٤٥٠ شيكل٣ابواب
٦٠٠ شيكل٦٠٠ شيكل١زجاج امامي

٥٠٠ شيكل٥٠٠ شيكل١روديترات ومراوح
٤٠٠ شيكل٢٠٠ شيكل٢اضواء امامية

٤٠٠ شيكل٤٠٠ شيكل١شل امامي
١٨٤١٠ شيكلالمجم���وع

٥ - لقد تم تنظيم تقرير خبرة من مخمن اضرار معتمد حسب االصول والقانون لدى وزارة النقل والمواصالت الفلسطينية 
لمركبة المدعي وهذا التقرير منظم من قبل الخبير عامر اسحق ناصر الدين ترخيص رقم ٢٣ - ٢٢٣ بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠١٤ 

)مرفق صورة عن هذا التقرير ويعتبر جزءا ال يتجزأ من الئحة الدعوى ويقرأ معها كبند من بنودها(.
٦ - طال���ب المدعيان المدعى عليه بضرورة دفع المبلغ المطالب به والبالغ ١٨٤١٠ ش���يكل نتيجة الضرر الذي لحق بمركبة 

المدعي االول اال انه تمنع دون وجه حق او اي مسوغ قانوني سليم.
٧ - لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى بالنظر لماهيتها ولمكان سكن المدعى عليه.

٨ - البينات: يرفق المدعي بدعواه حافظة مستندات حسب االصول والقانون.
الطل���ب: يلتمس المدعيان من المحكمة بالنتيجة الحكم للمدعي االول بالمبلغ المدعى به والبالغ )١٨٤١٠( ش���يكل والزام 
المدعى عليه بدفع هذا المبلغ للمدعي االول دفعة واحدة وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة مع ربط المبلغ 

المطالب به بجدول غالء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ االستحقاق حتى السداد التام.
لم يتقدم المدعى عليه بالئحة جوابية

االجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلس���ة ٢٦ / ٣ / ٢٠١٥ تم اجراء محاكمة المدعى عليه حضوريا اعتباريا لتبلغه موعد الجلسة 
حسب االصول وعدم الحضور وكرر وكيل المدعيين الئحة الدعوى وبجلسة ٤ / ٦ / ٢٠١٥ قدم وكيل المدعيين بينته وتم 
ضم الئحة اتهام في الدعوى الجزائية رقم ١٨٩٣ / ٢٠١٤ وضبط جلسة 26 / 4 / 2015 لملف الدعوى وبجلسة 2015/6/29 
تم وقف السير في الدعوى لحين البت في القضية الجزائية رقم 2014/1893 وبجلسة 2016/3/10 قدم وكيل المدعيين 
بينته الخطية وتم ابراز صورة مصدقة عن القرار في الدعوى الجزائية رقم ١٨٩٣ / ٢٠١٤ ميز بالرمز م/١ وتم سماع شهادة 
الش���اهد عامر محمد اس���حق ناصر الدين وتم ابراز تقرير الخبير وميز بالرمز م/٢ وبجلسة ١٣ / ٤ / ٢٠١٦ تم شطب الدعوى 
وبجلس���ة ٢٣ / ٥ / ٢٠١٦ ختم وكيل المدعيين بينته وترافع ملتمس���ا بالنتيجة الحكم له حسب ما جاء في الئحة الدعوى 

وبجلسة ٤ / ٧ / ٢٠١٦ كرر وكيل المدعيين اقواله ومرافعاته السابقة وختمت االجراءات بتالوة القرار التالي:

المحكمة
بالرجوع الى الئحة الدعوى تجد ان موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره ١٨٤١٠ شيكل بدل اضرار مادية ناتجة عن حادث طرق 
وقد اسس المدعيان دعواهما على ان المدعي االول يملك سيارة خاصة من نوع مرسيدس تحمل لوحة ارقام فلسطينية 
رقم ٨٢٩٦٠٤٣ وبتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠١٤ حوالي الساعة السادسة مساًء وبينما كان المدعى عليه يقود مركبة من نوع كيا تحمل 
لوحة ارقام فلس���طينية رقم ٩٥٢٨٠٣٢ وبينما هو مس���افر باتجاه قيزون ولدى وصوله مقابل صالون توب ماجيك للرجال 
وبس���بب تجاوزه الخاطئ صدم مركبة المدعي االول والتي كان يقودها في ذلك الحين المدعي الثاني ونتيجة لذلك فقد 

تعرضت مركبة المدعي االول الى اضرار مادية وفق التفصيل التالي:

   ٦٠٠٠ شيكلبودي ودهان    
 ٢٠٠ شيكلكهربائي / كمبيوتر 

 ٥٠٠ شيكلميكانيكي   
 ٤٠٠ شيكلهيئة امامية   

 ١٦١٠ شيكلاتعاب الخبير     
 ٨٠٠ شيكلتعديل شاصي    

بدل انقاص قيمة المركبة بعد الحادث ١٠٪ بواقع ١٠٪ * ٣٠٠٠٠ شيكل سعر المركبة في السوق = ٣٠٠٠ شيكل.
اضافة الى ما ورد في هذا الجدول:

السعرالسعر  العددالبيان
٧٠٠ شيكل٧٠٠ شيكل١غطاء محرك
٧٠٠ شيكل٣٥٠ شيكل٢جناح امامي

٨٠٠ شيكل٨٠٠ شيكل١طمبون امامي
٤٥٠ شيكل٤٥٠ شيكل١عفشة يمنى

١٣٥٠ شيكل٤٥٠ شيكل٣ابواب
٦٠٠ شيكل٦٠٠ شيكل١زجاج امامي

٥٠٠ شيكل٥٠٠ شيكل١روديترات ومراوح
٤٠٠ شيكل٢٠٠ شيكل٢اضواء امامية

٤٠٠ شيكل٤٠٠ شيكل١شل امامي
١٨٤١٠ شيكلالمجم���وع

وقد تمت مطالبة المدعى عليه بهذه المبالغ اال انه رفض الدفع.
بالتدقيق في الئحة الدعوى والبينات المقدمة والمتمثلة في المبرز م/١ ، م/٢ والش���اهد عامر ناصر الدين ومرافعة وكيل 

المدعيين فقد ثبت للمحكمة الحقائق والوقائع التالية:
اوال: ان المدعى عليه وبتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠١٤ واثناء قيادته لمركبة من نوع كيا رقم ٩٥٢٨٠٣٢ قد تس���بب بحادث س���ير نتج 
عنه اضرار مادية بالمركبة التي كان يقودها المدعي الثاني والتي هي من نوع مارس���يدس والتي تحمل الرقم ٨٢٩٦٠٤٣ 

وذلك بسبب تجاوز مركبة المدعى عليه الخاطئ وهذا ثابت للمحكمة من خالل المبرز م/١.
ثاني���ا: لقد بلغت قيمة االضرار التي لحق���ت بالمركبة التي كان يقودها المدعي الثاني والناتجة عن الحادث المذكور في 
البند االول اعاله مبلغ وقدره ١٣٨٠٠ شيكل اضافة الى مبلغ ٣٠٠٠ شيكل بدل نقص قيمة المركبة ومبلغ ١٦١٠ شيكل بدل 
اتعاب خبير وهذا ثابت للمحكمة من خالل المبرز م/٢ وكذلك من خالل ش���هادة الش���اهد عامر اسحق ناصر الدين الواردة 
على الصفحة العاش���رة من الضبط والتي جاء فيها بعد القسم القانوني ).... وانني قمت بشرح كامل في التقرير بطبيعة 

االضرار التي حصلت بالمركبة ..(.
وفيم���ا يتعلق بالمدعي االول فلم يثبت للمحكمة بانه مالك المركبة التي كان يقودها المدعي الثاني اثناء وقوع الحادث 
موضوع الدع���وى. بتطبيق القانون وبانزال احكامه على وقائع الدعوى تجد المحكمة بان احكام المس���ؤولية التقصيرية 

هي المطبقة في هذه الحالة وحيث ثبت للمحكمة مسؤولية المدعى عليه عن الحادث موضوع الدعوى اضافة الى 

وقوع ضرر ناتج عن ذلك الحادث لحق بالمركبة التي كان يقودها المدعي الثاني.

لذلك
وتأسيس���ا على ما تقدم تقرر المحكمة رد دعوى المدعي االول والحكم للمدعي الثاني بمبلغ وقدره ١٨٤١٠ ش���يكل والزام 

المدعى عليه باداء ذلك المبلغ للمدعي الثاني وتضمينه الرسوم والمصاريف و١٠٠ دينار اردني.

حكما حضوريا قابال لالستئناف صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في ٤ / ٧ / ٢٠١٦.

وبذلك وعمال بأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ جرى تبليغك بواسطة النشر حسب االصول.

بأمر المحكمة

رئيس قلم محكمة صلح الخليل

ابراهيم قباجة

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح الخليل
الرقم: ٨١٩ / ٢٠١٤
التاريخ: ٨ / ٢ / ٢٠١٧

اعالن تبليغ حكم في القضية المدنية رقم ٨١٩ / ٢٠١٤ صلح الخليل

في يوم علمي نظمته "القدس المفتوحة" في طوباس

التوصية بتبني إستراتيجيات حديثة 
في التعليم وتطوير طرائق التدريس

طوب���اس � محمد ب���اص: أوصى 
مش���اركون في يوم علمي نظمته 
كلية العل���وم التربوي���ة التابعة 
لجامع���ة الق���دس المفتوحة في 
بالش���راكة  طوب���اس،  محافظ���ة 
مع مديري���ة التربي���ة والتعليم، 
إستراتيجيات جديدة في  بتبني 
التعليم  بيئات  التعليم، وتطوير 
التدري���س  طرائ���ق  باس���تخدام 
وتوظيف  الحديث���ة  والتدري���ب 

أحدث أدوات التعلم اإللكتروني.
بعنوان  العلم���ي  الي���وم  ونظم 
"إستراتيجيات التعليم في القرن 
الحادي والعشرين"، بحضور نائب 
ومدير  األس���عد،  أحمد  المحافظ، 
ف���رع جامعة الق���دس المفتوحة، 
د.س���هيل أبو ميالة، وعميد كلية 
العل���وم التربوية، د. مجدي زامل، 
س���ائد  والتعليم،  التربية  ومدير 
قبه���ا، ومدي���ر مدرس���ة ذك���ور 
طوباس األساسية، جال خضيري، 
ومعلم���ي المرحل���ة ف���ي مدارس 

المدينة.
وق���ال أبو ميالة: إن ه���ذا اليوم 
العلمي جاء في إطار المس���ؤولية 
وعاقتها  للجامع���ة  المجتمعية 
والتعليم  التربية  م���ع  التكاملية 
العالي، وينس���جم م���ع توجهات 
الوزارة والجامعة حول االستخدام 
العملية  في  للتكنولوجيا  الفاعل 

التعليمية التعلمية.
وأش���ار، إل���ى مرك���ز التعلي���م 
المفتوح والذي أنش���أته الجامعة 
تبن���ي  بأهمي���ة  منه���ا  إيمان���ا 
ف���ي  حديث���ة  إس���تراتيجيات 
التعليم، موضحا، أن المركز يعمل 
على نشر ثقافة التعليم المفتوح 
جديدة  إس���تراتيجيات  وتبن���ي 
ف���ي التعلي���م، منه���ا التعلي���م 
المدمج  والتعلي���م  اإللكترون���ي 
من خال تطوي���ر بيئات التعليم 
التدري���س  طرائ���ق  باس���تخدام 
وتوظيف  الحديث���ة  والتدري���ب 

أحدث أدوات التعلم اإللكتروني.
أم���ا األس���عد، فأك���د أن تطوير 
مس���ؤولية  التعليم���ة  البيئ���ة 
مشتركة، وقال إن مديرية التربية 
كانت  طوب���اس  ف���ي  والتعلي���م 
حاضرة على المستوى الوطني من 
خال حصول طلبة المحافظة على 
العديد من الجوائز، باإلضافة إلى 
وجود طلبة المحافظة بين األوائل 
الثانوية  امتحان���ات  نتائ���ج  في 

العامة ضمن العشرة األوائل.
من جانبه، بي���ن زامل، أن اليوم 
العلمي جاء انس���جاما مع اهتمام 
التربوي���ة  بالعملي���ة  الجامع���ة 
والتعليمية، وحرصها على الرقي 
بواق���ع المعلم، وتمكي���ن الطلبة 
اإلبداع والتميز، وإيمانا منها  من 
التربوية  التجدي���دات  بمواكب���ة 
الت���ي يتطلبها العص���ر الرقمي، 
الطلبة  خب���رات  ببناء  واهتمامها 
المتكامل  وإعداده���م  المعلمين 

من ناحي���ة، وتأهي���ل المعلمين 
أثن���اء الخدمة م���ن ناحية أخرى، 
حت���ى تتك���رر ظاه���رة التمي���ز 
الت���ي مثلتها المعلم���ة المربية 
فداء  والمعلم���ة  الح���روب،  حنان 
زعيت���ر خريجتا جامع���ة القدس 

المفتوحة.
وأك���د زام���ل أن الجامعة تعمل 
على تعميق التعاون والشراكة مع 
مؤسسات المجتمع المحلي ووزارة 
العالي، حيث  والتعلي���م  التربية 
ش���اركت في مش���اريع وفعاليات 
كثي���رة، منها مش���اركتها حاليا 
ف���ي مش���روع تأهي���ل المعلمين 
للصفوف م���ن األول ولغاية الرابع 
األساس���ي المم���ول م���ن البن���ك 

الدولي.
من  بتوجيهات  إن���ه  وأض���اف: 
رئاسة الجامعة، نفذت الكلية منذ 
بداية العام الجامعي الجاري أكثر 
من عش���ر فعاليات تربوية، منها 
خمس ورش حول التربية العملية 
مديريات  م���ع  بالش���راكة  نفذت 
التربية والتعلي���م في محافظات 
جنين وطولكرم وس���لفيت وأريحا 
وبي���ت لحم، ث���م مؤتم���ر "إعداد 
المعلم" والذي عق���د تحت رعاية 
وزير التربية والتعليم العالي في 

تشرين األول من العام الماضي.
وذكر زامل أن���ه تم التركيز في 
أوراق  العلمي على س���ت  الي���وم 
علمية رئيسة هي: "مدرسة القرن 
الح���ادي والعش���رين"، و"توظيف 
إس���تراتيجية التعلم القائم على 
الصنع"، و"توظي���ف بيئة التعلم 
والتعل���م  و"التعلي���م  الذك���ي"، 
التكامل���ي"، و"التقوي���م من أجل 

التعلم"، و"تجارب تطبيقية".
من جهت���ه، أعرب قبها عن أمله 
أن يخرج اليوم العلمي بتوصيات 
تصب في صالح الطلبة لتحفيزهم 
على اإلبداع والتميز، مشددا على 
التعليم،  في  االس���تثمار  أهمية 
م���ع إش���ارته إل���ى االنته���اكات 
المتواصلة وإعاقتها  اإلسرائيلية 

للعملية التربوية.
وبدأت الجلس���ة العلمية، بورقة 
زام���ل، وحملت  علمي���ة قدمه���ا 
الحادي  الق���رن  "مدرس���ة  عنوان 
والعش���رين"، رك���ز فيه���ا عل���ى 
المامح الرئيسة لهذه المدرسة، 
وطبيعة التحول التربوي المنشود 
في التعليم على مستوى المتعلم 
والمعلم، وإستراتيجيات التعليم 
المدرس���ي،  والمنهاج  والتعل���م 
مقارنات  وقدم  المدرسي،  والبناء 
جوهري���ة علمي���ة وعملي���ة بين 
ومدرس���ة  التقليدية  المدرس���ة 

القرن الحادي والعشرين.
فكانت  الثاني���ة،  الورق���ة  أم���ا 
لمس���اعد رئي���س كلي���ة العلوم 
التربوي���ة، د. محمد أب���و معيلق، 
التعلم  "إس���تراتيجية  بعن���وان 
القائ���م على الصن���ع والتصميم 

كواح���دة م���ن اإلس���تراتيجيات 
الت���ي تعمل على تطوير مهارات 
للمعلم  والعشرين  الحادي  القرن 

والمتعلم".
أب���و معيل���ق، مجموعة  وعرض 
من النظري���ات التربوية الحديثة 
المؤسس���ة للتعل���م القائم على 
وطرق  مبادئ���ه  وأه���م  الصن���ع، 
تطبيق���ه، ومجموعة من التجارب 

التطبيقية عليها.
وكان���ت الورق���ة الثالثة لمدير 
مرك���ز التعلي���م المفت���وح ف���ي 
الجامع���ة، به���اء ثاب���ت، بعنوان 
"بيئ���ة التعل���م الذك���ي"، رك���ز 
فيها على مفه���وم بيئة التعلم 
وتطورها  نشأتها  وتاريخ  الذكي 
ومكوناته���ا والخصائص الواجب 
توافره���ا فيها، وتح���دث كذلك 
عن التعليم المعزز بالتكنولوجيا 
عن  والتعليم  النق���ال  والتعل���م 
طريق التفاعل مع الواقع المحيط 
الت���ي  والمعايي���ر  بالمتعل���م، 
للمتطلبات  اليونس���كو  حددتها 
المعلمين  ف���ي  توافرها  الواجب 
لتوظي���ف التكنولوجيا بالتعليم 

في بيئة التعلم الذكي.
وألق���ى الورق���ة الرابعة رئيس 
قس���م المرحلة األساسية األولى 
في الكلي���ة، عضو هيئة تدريس 
لف���رع جني���ن، د. س���ائد ربايعة، 
"التعلي���م والتعل���م  وعنوانه���ا 
التكامل���ي" بي���ن فيه���ا أهمية 
في  التكاملي  التعلي���م  توظيف 
التعلي���م، وتحق���ق التعل���م ذي 
المعنى الذي يربط بين المناهج 
المختلف���ة من جه���ة ويربط بين 
هذه  تتضمنها  الت���ي  المعارف 
المناه���ج والحي���اة خ���ارج نطاق 

المدرسة.
المداخل  أه���م  ربايعة،  وعرض 
المس���تخدمة عالميا في التعليم 
التكامل���ي "عبر مناهج���ي" بدءا 
فالهرم���ي  الرم���زي،  بالمدخ���ل 
القائم على المحتوى والقائم على 
المه���ارات، وصوال إل���ى توظيف 

التكاملي القائم على المشاريع.
وركز منسق مشروع التخرج في 
كلية العلوم التربوية، عضو هيئة 
تدريس ف���ي فرع نابلس، د. خالد 
دويكات، ف���ي ورقته التي حملت 
عنوان "التقويم من أجل التعلم"، 
على التفريق بين تقويم التعلم 
الذي يهدف إلى قياس تحصيل 
االمتحانات  خال  من  المتعلمين 
الصم���اء  والعام���ات  واألرق���ام 
مقابل التقويم م���ن أجل التعلم 
ال���ذي يركز على البحث عن دالئل 
قرارات  اتخ���اذ  به���دف  وقرائن 
تفي���د ف���ي تعل���م المتعلمين، 
الراجعة  التغذية  وتركزت عل���ى 
الت���ي تعطى للمتعلم وتش���مل 
كي���ف يتعلم الطال���ب وليس ما 

يتعلم فحسب.
السادس���ة فكانت  الورق���ة  أما 
لمدي���ر مدرس���ة ذك���ور طوباس 
ج���ال  األس���تاذ  األساس���ية، 
"تج���ارب  بعن���وان  خضي���ري، 
تطبيقي���ة"، ع���رض فيها بعض 
المدرسة  تطبقها  التي  التجارب 
ف���ي موضوع���ات ع���دة، ومنه���ا 
الرياضيات الت���ي تدعم مهارات 

القرن الحادي والعشرين.

ورشة في "العربية األميركية" حول منحة "فولبرايت"
جنين �"األي���ام": نظم���ت الجامعة العربي���ة األميركية 

بالتع���اون مع مؤسس���ة "امديس���ت"، أمس، ورش���ة عمل 

ح���ول منح���ة FULBRIGHT L والتي تقدمها المؤسس���ة 

ومدتها س���نتان، وذلك بحض���ور نائب رئي���س الجامعة 

لش���ؤون التخطي���ط والتطوير، الدكتور أس���امة س���امة، 

ومسؤولة برامج المنح في مؤسسة "امديست"، أروى جابر، 

ومساعدتها هبة الحموري.

وهدفت الورش���ة، إل���ى التعري���ف بمتطلب���ات القبول 

للمنحة، ومعايي���ر القبول، وآلية التقدم للمنافس���ة على 

المنحة التي تستهدف الطلبة الخريجين، والمقبلين على 

التخرج، ومس���اعدي البحث والتدريس، وفنيي المختبرات 

في الجامعة.

وأش���ارت جابر، إل���ى أن المنحة ممولة م���ن وزارة الخارجية 

األميركي���ة، بالتعاون مع القنصلي���ة األميركية في القدس، 

وتنفذ م���ن قبل مؤسس���تها، وتكون المنح���ة كاملة، وتوفر 

للطالب مصروفا شهريا، باإلضافة إلى تغطية السفر من وإلى 

الواليات المتحدة األميركية، عدا مصاريف بدل شراء الكتب.

وأوضح���ت، ان اله���دف م���ن المنح���ة حص���ول الطالب 

"األجنبي" على ش���هادة الماجس���تير، وخلق عاقات بين 

الشعب األميركي والشعوب األخرى، وتبادل الثقافات.

وبين���ت، أن اختيار الفائزين بالمنح���ة يكون بعد إجراء 

المقابات وامتحانات القبول، وتطرقت إلى شروط التأهل 

للمنح���ة، والوثائق المطلوب���ة، وآلية القب���ول، وإجراءات 

التسجيل والسفر إلى الواليات المتحدة.

إطالق رسالة العام لليوم 
العالمي للتوعية بالتوحد 

بيت لح����م � محمد ب����اص: أطلق مس����اعد رئيس كلية 

فلسطين األهلية في بيت لحم لشؤون العاقات الدولية، 

مدير برنام����ج ومركز التربية الخاصة، د. س����امي باش����ا، 

أمس، رس����الة العام لليوم العالمي للتوعية بالتوحد في 

فلسطين.

وقال باشا، وهو مبتكر أداة "باشا" للتشخيص السلوكي 

ألطفال التوحد "BAT": إن جميع دول العالم تحتفل بهذا 

اليوم لرفع مستوى الوعي حول اضطراب التوحد، وحشد 

أكبر عدد من المهتمين لتكاتف الجهود وتحقيق الكثير 

من المطالب التي من ش����أنها تحسين أوضاع المصابين 

بالمرض، وخصوصا في عملية الكشف المبكر والمتابعة.

ودع����ا في رس����الته إلى تمكين كل طف����ل توحد من أن 

يكون جزءا من معادلة مس����تقبل فلس����طين ومؤسساته 

الراعية، مش����يدا بكل مؤسس����ة ومبادرة وأفراد وحكومة 

تسعى إلطاق أي فعالية أو نشاط لهذه المناسبة لصالح 

التوعية في اضطراب التوحد.

وأش����ار إلى أن اليوم العالمي للتوعية بالتوحد خصص 

لرفع مس����توى الوعي باضطراب التوحد في أنحاء العالم،  

حتى يكون الجميع شركاء فاعلين من أجل مجتمع صحي 

مبني على قاعدة المساواة واالهتمام بجميع أفراده دون 

تمييز ال من ناحية اللون أو العرق او الدين.

وتاب����ع: "إنها لحظات مقدس����ة عندما نب����دأ بالتفكير 

بم����ن حولنا وما يعي����ق تقدمهم ونموه����م واندماجهم 

ف����ي المجتمع، وواج����ب علينا أجمعي����ن ان نخطوا خطوة 

الى األمام حتى وبأدنى مس����توى من المش����اركة لنحرك 

الس����اكن ونقوي الضعيف ونقنع أصحاب القرار بأن للكل 

الحق في العيش الكريم والحصول على خدمات تتناسب 

واحتياجاته".

وأوضح باش����ا أن طفل التوحد يحمل في طبيعته خامة 

االتصال، وإن كانت ضعيف����ة نوعا ما، إال انها تعمل لكن 

بمس����توى متدني، وبالتال����ي "يتوجب الس����ماع بصمت 

وتأمل حاجاته وتكريس الوقت الكافي لنتلمذ أنفس����نا 

على اإلصغاء".

وأوضح، أن رس����الته لهذا العام تحمل معها لهجة من 

الشدة والقوة والحزم، بل تريد أن تكون بمثابة "ماراثون" 

وطني يعلن ب����ه التحرر من القيود الكثي����رة التي تكبل 

المجتمع وتقود إلى إصدار أحكام خاطئة عن اآلخرين.

ووجه، التحي����ة لكل أمهات وآباء أطف����ال التوحد الذي 

يعان����ون ويكابرون ويصمتون ع����ن النقص في الخدمات 

والجهل في المعرفة وعدم وجود وعي، وكل ذلك من أجل 

محب����ة كبيرة تكاد تكون مثل الجم����ر في القلب من أجل 

أبنائهم.

فلسطين تترأس اجتماع الدول األطراف 
في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

القاهرة � "وفا": ترأس���ت دولة فلس���طين، امس، اجتم���اع الدول األعضاء في 
الميثاق العربي لحقوق اإلنس���ان، وذلك في مق���ر األمانة العامة لجامعة الدول 

العربية بالقاهرة.
صص االجتم���اع النتخاب أعضاء لجنة حقوق اإلنس���ان العربية )لجنة 

ُ
وقد خ

الميثاق(، عن المقاعد األربعة الش���اغرة في اللجن���ة، وبعد أن تمت االنتخابات 
حس���ب اإلجراءات المتبعة في أنظمة اللجنة، أعلن نائب المندوب الدائم لدولة 
فلس���طين لدى جامعة الدول العربية "رئيس االجتماع" المستش���ار أول مهند 

العكلوك، فوز مرشحي كل من السعودية، والسودان، ولبنان، والبحرين.
حضر االجتماع ال���ى جانب العكلوك، المستش���ار رزق الزعانين من مندوبية 

فلسطين لدى الجامعة العربية.

فتوح يطلع القنصل اإلسباني 
على التطورات السياسية

رام الل���ه - "األيام": أطلع عض���و اللجنة المركزية لحركة فت���ح مفوض العاقات 
الدولي���ة روحي فتوح، القنصل اإلس���باني العام في القدس عل���ى آخر التطورات 

السياسية، وتوجهات القيادة الفلسطينية للمرحلة المقبلة.
وجدد فتوح التأكيد على الموقفين الفلس���طيني والعربي بش���أن حل الدولتين، 
مشيرا إلى مساعي حكومة االحتال إلى تقويضه بسياساتها العنصرية، وتصاعد 

النشاطات االستيطانية في األراضي الفلسطينية لفرض أمر واقع جديد.
ودعا إسبانيا ودول االتحاد األوروبي إلجبار الحكومة اإلسرائيلية على وقف كافة 
النشاطات االستيطانية بما يشمل القدس والقبول بمبدأ حل الدولتين، لخلق بيئة 

آمنة ومستقرة في المنطقة، مشددا على ضرورة االعتراف بدولة فلسطين.
وأش���اد فت���وح بدعم إس���بانيا الدائ���م للقضية الفلس���طينية، وحق الش���عب 

الفلسطيني في نضاله المستمر إلنهاء االحتال وتقرير المصير.
بدوره أكد القنصل اإلس���باني تأييد باده الواضح لحل الدولتين، وحق الش���عب 

الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

إحياء ذكرى يوم األرض في فنلندا
رام الله - "األيام": أحيت الجالية الفلسطينية، بمشاركة سفارة فلسطين في 

فنلندا، الذكرى والواحد األربعين ليوم األرض.
واس���تعرض رئيس الجالية محمد المعتوق، بحس���ب بيان صدر عن السفارة، 
ووصلت "األيام" نس���خة منه، امس، وقائع أحداث ي���وم األرض معددًا الجرائم 

التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في هذا اليوم.
وعرض سفير فلس���طين في فنلندا تيس���ير العجوري في كلمته تاريخ يوم 
األرض وما تعرض له فلس���طينيو الداخل الفلسطيني من ظلم جراء السياسات 
والتش���ريعات والممارسات العنصرية اإلسرائيلية وعمله على قطع الصلة بين 
الفلس���طيني وأرضه، بالتهجير مرة، بالمصادرة مرة، بهدم المنازل او إحراقها 

مرة وبمنع أصحاب الحق من العودة إلى أرضهم مرات.
كم���ا جرى خال الفعالية عرض فيل���م وثائقي عن يوم االرض وتقديم بعض 

الفقرات الفنية وفرقة الدبكة من التراث والفولكلور الفلسطيني.

الدفاع المدني: التعامل مع 2087 
حادث إنقاذ وإطفاء منذ مطلع العام

رام الله - "وفا": تعاملت طواقم الدفاع المدني، منذ مطلع العام الجاري 2017، 
مع 2087 حادثًا، كان منها 1025 حادث إنقاذ و1062 حادث إطفاء، في حين كان 
التعام���ل في مطلع العام الماضي مع 2207 حوادث، كان منها التعامل مع 939 

حادث إطفاء و1268 حادث إنقاذ.
كما نفذت إدارة الوقاية والسامة العامة، حسب تقرير للدفاع المدني، أمس، 
19596 جول���ة في الرب���ع األول من عام 2017، ومنح���ت 10652 تصريحًا لمصاعد 
ومؤسس���ات ومنش���آت وحرف، في حين كانت الجوالت بمطل���ع العام الماضي 

18988 جولة تفقدية وزيارة ميدانية، وتم منح 12402 تصريح.
وأضاف التقرير: إنه خال دورات إدارة التدريب والتي بلغت 570 دورة تدريبية 
في الش���هور األولى من عام 2017 وكان عدد المس���تفيدين منها 130896، وفي 
المقارنة كان نش���اط إدارة التدري���ب في مطلع العام الماض���ي 262 دورة وعدد 

المستفيدين منها 30549.
وبّي���ن التقري���ر أن���ه مقارن���ة مع 
الفترة نفس���ها من الع���ام الماضي، 
ط���رأ انخف���اض على نس���بة حوادث 
السير وحوادث الحرائق، ويعزى هذا 
االنخفاض إلى تطبيق إس���تراتيجية 
الدف���اع المدني من تكثيف الجوالت 
التفقدية على المنش���آت الصناعية 
التدريبي���ة  ال���دورات  وتكثي���ف 
المجتمع  ش���رائح  كافة  واستهداف 
م���ن طاب م���دارس وجامعات وربات 
منازل وموظفين مؤسس���ات، وكذلك 
رفع الوعي ونشر علوم الدفاع المدني 
من خال اإلرش���ادات عل���ى صفحات 
والنش���رات  االجتماع���ي  التواص���ل 

التوعوية ووسائل اإلعام.

جانب من الورشة.


