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معادلة الشهادات الجامعية ومقتضيات الواقع العملي
المحامي د. ايهاب عمرو

يعد موضوع معادلة الشــهادات الجامعية من أكثر المســائل أهمية ذات 
العالقة بالتعليم العالي في دول العالم كافة بالنسبة للشهادات التي يتم 
الحصول عليها من دول أجنبية. إذ يتعين على الطالب/ة أو الدارس/ة الذي 
يتخرج من جامعة أجنبية ويرغب بالعودة إلى وطنه للعمل أن يقدم طلباً 
لمعادلة الشهادة الجامعية يشمل صورا مصدقة عن الشهادة أو الشهادات 
الجامعية وكشوف العالمات (مترجمة) من وزارة الخارجية في الدولة التي 
تخرج منها ومن سفارة بلده أيضاً، ومن الجهات ذات العالقة داخل دولته 
كالتعليــم العالي ووزارة الخارجية، إضافة إلــى متطلبات ووثائق أخرى 
محددة من قبل وزارات التعليم العالي في العالم، ما يشــمل فلســطين 
التــي يتضمن الموقع اإللكتروني لــوزارة التعليم العالي فيها ما يتعين 
علــى المتقدم بطلب المعادلــة إرفاقه مع الطلب، أهمهــا االنتظام في 
الدراســة لمدة محددة، وأن تكون الشــهادة منحت بعد إجراء بحث علمي 
في حقل التخصص بالنسبة للدراسات العليا، وأن تكون الشهادة صادرة 
عن جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي مع ما يتطلبه ذلك 
من ضرورة التســجيل والدراســة والتخرج من تلك الجامعة، إضافة إلى 
متطلبات وشروط أخرى ذات عالقة. ويتم تقديم طلب المعادلة إما بصفة 
شخصية أو بواسطة وكالة عدلية على أن تكون موقعة من سفارة دولة 

فلسطين في الدولة التي يقيم فيها مقدم الطلب. 
ويتعين على مقدم طلب المعادلة أن يقوم بتعبئة طلب معادلة شهادة/
درجــة مؤسســة تعليم عالــي غير فلســطينية. ويجوز لمقــدم الطلب 
االعتراض على قرر لجنة المعادلة خالل مدة أقصاها (60) يوماً من تاريخ 
تبليغ القرار. ويحق لوزارة التعليم العالي وقف معاملة المعادلة أو سحب 
وثيقة المعادلة وتحويل صاحبها إلى الجهات القضائية المختصة إذا اتضح 
أن األوراق أو الوثائــق المقدمة إليها غير صحيحة أو غير قانونية. ويتم 
تصديق الشهادات الصادرة من الواليات المتحدة األميركية من مؤسسة 
االمديســت، والشــهادات الصادرة مــن المملكة المتحدة مــن المجلس 
الثقافــي البريطاني للدرجات العلمية كافة قبل تقديمها لوزارة لتعليم 

العالي العتمادها. 
ولمعادلة الشهادات أهمية قصوى في معرفة صدقية الشهادات المقدمة 
للمعادلــة، إضافــة إلى معنى آخر للمعادلة مفاده أن عدم وجود شــهادة 
معادلة صادرة عن وزارة التعليم العالي قد يجعل من تلك الشهادة محل 
نظر، كون أن شهادة المعادلة التي تصدر عن وزارة التعليم العالي تعد 
بمثابة شهادة والدة أكاديمية للخريج الجامعي من دولة أجنبية، خصوصاً 
من حملة الشهادات العليا كدرجتي الماجستير والدكتوراه، ما يساعد في 
ضبط أية حاالت تزوير للشهادات الجامعية والتي قد ال يجرؤ أصحابها –أي 

الشهادات المزورة- على تقديمها للمعادلة. 
وأذكر في هذا الصدد اكتشــاف أمر قيام شــخص كان على رأس جهاز 
قضائــي اســتثنائي حتى العــام 2010 بالحصول على شــهادة دكتوراه 
مزورة من إحدى دول أوروبا الشرقية وتقديمه تلك الشهادة لجهة العمل 
للحصول على الترقيات والبدالت المالية الالزمة. وأذكر أن من سرد لي 
الواقعة ممن عمل مع هذا الشخص لسنوات أفادني أن من اكتشف أمر 
هذا التزويــر هم من كانوا يعملون معه بفطنتهم وحنكتهم وقدرتهم 
على التمييز بين الغث والسمين، وأن ذلك الشخص أقدم على فعلته هذه 
للحصول على ترقية ومبلغ إضافي يعادل 20 ديناراً أردنيا شهرياً فقط. 
ومما يجدر ذكره في هذا السياق أنه تم عزل ذلك الشخص من منصبه 
بعــد ثبــوت واقعة التزوير المشــار لها آنفــاً دون محاكمتــه، وكان حرياً 
محاكمتــه علــى فعلتــه التي تعد جريمة حســب القانــون، خصوصاً أن 
مــن ارتكبها كان يقف على قمة هرم الجهاز القضائي اإلســتثنائي في 
فلسطين آنذاك، ما ألحق ضرراً بسمعة الجهاز الذي كان يرأسه وسمعة 
العاملين فيه المشــهود لهم بالســمعة الحسنة والسلوك القويم، يدلل 
على ذلك قيامهم باكتشــاف واقعة التزوير المشــار إليها وإبالغ الجهات 
ذات العالقــة بهــا، ما مهد لطرده من منصبــه وتطهير الجهاز القضائي 

من أمثاله. 
وتشــير تلــك الواقعة إلى أهمية إجراء المعادلة مــن قبل وزارة التعليم 
العالي ألية شهادات صادرة عن دول أجنبية حسب األصول والقانون سواء 
تعلق ذلك بالشــهادات ذات العالقة بالتخصصات العلمية أو األدبية، وإن 
كان األمر يعتبر أكثر أهمية بالنسبة للشهادات ذات العالقة بالتخصصات 
العلمية كالطب والصيدلة مثالً، حيث يمكن أن يؤدي عمل شخص يحمل 
شهادة غير معتمدة «مزورة» إلى أضرار كبيرة بصحة المواطنين ما يؤثر 

بشكل سلبي على الصحة العامة للمجتمع. 
أخيــراً، ال بــد من اإلشــارة الى أن بعض الــدول الغربيــة كاليونان مثالً 
تعقد امتحانات خاصة بالتخصص ذات العالقة بالشــهادة محل المعادلة 
للدارسين والدارسات في دول أجنبية من خارج اإلتحاد األوروبي، وال يتم 
االكتفاء بتقديم طلب المعادلة للجهة صاحبة االختصاص. وأفادني بعض 
الزمالء اليونانيين الذين تقدموا لتلك االمتحانات بجدية تلك االمتحانات 
وصعوبتها في آن ما اســتدعى منهم االستعداد لعدة شهور قبل التقدم 
لتلك اإلمتحانات. وتعقد بعض المراكز التعليمية دورات تدريبية خاصة 
للراغبين بالتقدم إلمتحانات المعادلة حتى يتم إعدادهم بشكل جيد ما 
يضمن نجاحهم فيها، وإال فإنه في حالة الرسوب يتعين على مقدم طلب 
المعادلة إعادة اإلمتحان خالل مدة عام من تاريخ التقدم لإلمتحان األول. 
وتعــد تلــك اإلمتحانــات بمثابــة إجراء الزم حتــى يتم إعتماد الشــهادة 
الجامعية ما يفســح المجال الحقاً أمام مقدم الطلب بالعمل. وتكتســب 
تللك االمتحانات أهمية خاصة بالنسبة لبعض التخصصات سواء كانت 
علمية أو أدبية التي تســتوجب االختصــاص والتدريب كالطب والقانون 
مثــالً، حيث ال يســتطيع من حصل على شــهادة جامعيــة في الطب من 
جامعة من خارج اإلتحاد األوروبي التسجيل لإلختصاص دون النجاح في 
اإلمتحانات المذكورة، وال يستطيع كذلك من حصل على شهادة جامعية 
فــي القانــون من جامعة من خارج اإلتحاد األوربي التســجيل في نقابة 

المحامين كمتدرب دون إجتياز تلك اإلمتحانات. 
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دائرة تسجيل أراضي جنين   
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دائرة تسجيل أراضي جنين   

رقم المعاملة 2017/3447

دائرة تسجيل أراضي جنين   

رقم المعاملة 2017/3416
دائرة تسجيل األراضي مكتب جنين  

رقم المعاملة 2017/3445

دائرة تسجيل األراضي مكتب جنين  

رقم المعاملة 2017/3434

دائرة تسجيل األراضي مكتب جنين  

رقم المعاملة 2017/3450

دائرة تسجيل األراضي مكتب جنين  

رقم المعاملة 2017/2871

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد محمد عبد الرحمن أحمد أبو الرب بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الخاصة رقم 140/م خ و/2017 الصادرة عن سفارة فلسطين بالرياض بتاريخ 2017/4/26، 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقــم 3461/ج/2017 على القطعة رقــم (28)+(29) من حوض رقم 12 

من أراضي قباطيه. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : محمد عبد الرحمن أحمد أبو الرب.

 اسم الموكل « المالك:  أحمد مصطفى عبد الرحمن أبو الرب. 
الحصــص المباعــة: 495 متر مربع فقط بالقطعة 12 حوض 28، و349 متر مربع فقط في القطعة 

29 حوض 12. 

دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد موسى أحمد علي بلبل بصفته وكيال بموجب الوكالة 

الدورية رقم 1588/2016/426 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2016/2/10، 
وذلــك لتقديم معاملة بيع رقــم 3464/ج/2017 على القطعة رقم 38 من حوض رقم 3 من أراضي 

كفر قود. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : موسى أحمد علي بلبل.

 اسم الموكل « المالك:  رغده عبد العزيز إبراهيم حمارشه. 

دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد أحمد محمد إبراهيم زيود بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الخاصة رقم 4057/2017/432 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2016/4/19، المعطوفة 
على الخاصة رقم سجل (1720) صفحة (2017/14) سفارة فلسطين عمان تاريخ 2017/4/3، والوكالة 

الخاصة رقم 429/2016/9577 عدل جنين تاريخ 2016/10/5 
وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 3429/ج/2017 على القطعة رقم 6 من حــوض رقم 20069 من 

أراضي جنين. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : أحمد محمد إبراهيم زيود.

 اســم الموكل « المالك:  (عزية + رضية بنات خالد حســن الســمور)، علي إبراهيم حســن السمور، 
إسالم محمود صالح سمور. 

دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد غسان محمود عبد كميل بصفته وكيال بموجب الوكالة 

الخاصة رقم 4427/2017/432 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/8/17، 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 3447/ج/2017 على القطعة رقم 2 من حوض رقم 4 من أراضي تلفيت. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : غسان محمود عبد كميل.

 اسم الموكل « المالك:  (محمد+ ياسر أبناء محمود عبد كميل)، أحمد محمود عبد الرحمن كميل.

دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد أحمد ســمير عبد الرؤوف جــرار من الفندقومية 
وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم ســجل( 1594) صفحة (2016/55) سفارة فلسطين بعمان تاريخ 

 ،2016/4/6
وذلــك لتقديم معاملة بيع رقــم 3416/ج/2017 على القطعة رقم 36 من حوض رقم 4 من أراضي 

الفندقومية. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : أحمد سمير عبد الرؤوف جرار.

 اسم الموكل « المالك:  (عماد الدين+ عبير+ سوسن أبناء يوسف فريد العبد اهللا).
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد أحمد الفي سليم سالمه بصفته وكيال بموجب الوكالة 

الخاصة رقم 4772/2017/432 الصادرة عن كاتب عدل جنين  بتاريخ 2017/5/11 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقــم 2017/3445 على القطعة رقم 15 من حــوض رقم 5 من أراضي 

كفر قود. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : أحمد الفي سليم سالمه.

 اسم الموكل « المالك:  ماجد جميل شريف مسعود.
عدد الحصص المباعة: 

دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمد يوســف أحمــد علي بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقــم 6952/2016/428  الصــادرة عــن كاتب عدل جنيــن  بتاريــخ 2016/7/21، والدورية 
رقــم 429/2016/10484 عــدل جنين تاريخ 2016/11/3 والدوريــة 430/2016/11410 عدل جنين 

2016/12/4
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2017/3434 على القطعة رقــم 94 من حوض رقم 42 من أراضي 

قباطية. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : محمد يوسف أحمد علي.

 اسم الموكل « المالك:  (أحمد+ محمد+ إنشراح أبناء كامل عبد الخالق أبو زيد) .
عدد الحصص المباعة :.

دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد خيرية مصطفى حمدان ذياب بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم سجل (1710) ص(2017/43)  الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان  بتاريخ 
2017/3/6، والدورية سجل (1710) صفحة (2017/99) عن سفارة فلسطين عمان تاريخ 2017/3/7

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2017/3450 على القطعة رقم (11) من حوض رقم 27 من أراضي 
كفر راعي. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

اسم الوكيل : خيرية مصطفى حمدان ذياب.
 اســم الموكل « المالك:  (حورية+ روحي+ نجاح+ أبناء راجح توفيق يحيى)، (محمد+ محمود أبناء 

أحمد محمد يحيى).

دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة شوقي نصر حسن أبو رمح بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم (130) شــهر (2013/11) المفوضية العامة لفلســطين بروكسل، تاريخ 2013/11/28، 

والدورية رقم (129) شهر (2013/11) المفوضية العامة لفلسطين بروكسل تاريخ 2013/11/28 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/2871 على القطعة رقم 37 من حوض رقم 3 من أراضي قباطية. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : شوقي نصر حسن أبو رمح.

 اسم الموكل « المالك:  (حكم+ عنان أبناء محمد قاسم مفلح).
عدد الحصص المباعة :.

دائرة تسجيل أراضي جنين
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي 
مجلس قروي رمانة

إعالن طرح عطاء
 يعلن مجلس قروي رمانة بالتعاون وإشراف وزارة الحكم المحلي وبتمويل 
من صنــدوق النقــد العربي بإدارة صنــدوق األقصى- البنك اإلســالمي 
للتنمية/جــدة ، عن طرح عطاء تعبيد طرق داخلية في قرية رمانة وذلك 
وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة 
، والخاصــة بالمشــروع ، فعلى الراغبين في التقدم لهــذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية : 
1. يجب على المقاول أن يكون مسجالً لدى اتحاد المقاولين ومصنفاً لدى 
لجنة التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف 

رابعة سارية المفعول .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة .

3. يجــب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة 3000 دوالر 
وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم .

4. األســعار غير شــاملة للضريبة وعلى المقاول تقديم فاتورة صفرية 
وخصم مصدر ساري المفعول .

5. كل مقــاول يرغــب فــي التقدم لهــذا العطاء يســتطيع الحصول على 
نسخة من العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 

300 شيكل .
6. األسعار بالدوالر األمريكي .

7. آخر موعد لتسيلم العطاءات الساعة 12 ظهراً من يوم الخميس الموافق 
2017/6/15 في مقر المجلس القروي مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات 

بعد هذا الموعد.
8. االجتمــاع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الثالثــاء الموافق 2017/5/30 

الساعة العاشرة صباحاً
9. فتح المظاريف يوم الخميس الموافق 2017/6/15 الســاعة 12 ظهراً 

في مقر المجلس القروي .
10. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .

11. لمزيــد مــن المعلومات يرجــى مراجعة الهيئة المحليــة وذلك  خالل 
ساعات الدوام الرسمي .

 رئيس مجلس قروي رمانة
 صبري صبيحات 

5/14 د

فقد هوية
المغير – جنين- أعلن أنا يوسف بالل يوسف اشواشه من قرية المغير عن فقدان هويتي رقم 404400319 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر. 

«القدس المفتوحة» تختتم مشروع «المراكز التعليمية المتنقلة» في المناطق المهمشة
ة  لحيــا ا  - س بــا طو
الجديــدة- اختتــم مركز 
وخدمة  المستمر  التعليم 
جامعــة  فــي  المجتمــع 
القدس المفتوحة، أمس، 
مشروع المراكز التعليمية 
فرص  لتحسين  المتنقلة 
المناطــق  فــي  التعليــم 
ل  حتفــا با  ، لمهمشــة ا
أقيــم بمحافظة طوباس 
واألغوار الشــمالية، تحت 
الــوزراء  رئيــس  رعايــة 

رامي الحمد اهللا.
لتربيــة  ا وزيــر  وقــال 
صبري  العالي  والتعليــم 
صيــدم، في كلمــة نيابة 
الــوزراء: «إننــا  رئيــس 
نعمــل متراصيــن دعمــا 
لمسيرة شعبنا في التعليم 
مســتذكرا  والحريــة»، 
أنــه حضر نشــاطين في 
جامعة القدس المفتوحة 
وهــو  أســبوعين  خــالل 
الجامعة  بمشاركة  سعيد 

إنجازاتها ونجاحاتها.
وأضاف أن الوزارة افتتحت 
العديــد مــن المــدارس، 
و»هــي مــدارس التحدي 
واإلصرار، فالتحدي وظف 
حظــا  األقــل  للمناطــق 
االحتالل  مــن  والمهــددة 
ألحمــر  ا لخــان  ا مثــل 

والمنطار وغيرها».
وبين أن الوزارة ستفتتح 
مــدارس إضافيــة تحمل 
حيــث  اإلصــرار،  اســم 
افتتحت المدرســة األولى 
المطلع  مستشــفى  فــي 
بالقــدس لتوفير التعليم 
بيــن  لمصا ا للطلبــة 
بالســرطان، «ألننا نؤمن 

أن التعليم حق للجميع».
ئيــس  ر ئــب  نا قــال  و
المجلــس األعلى لإلبداع 
والتميز حسين األعرج إن 
جامعة القدس المفتوحة 
وتأسيســها  فكرتها  فــي 
وتكونهــا وعملهــا، هــي 
حالة إبداع وتميز من قبل 
منظمة التحرير، وبالتالي 
كل برامجها ومشــاريعها 
هي إبداعية وتتميز فيها 
الجامعــات  كافــة  علــى 
المقيمــة و»لنــا في ذلك 

أمثلة كثيرة».
الجامعــة  رئيــس  وقــال 
يونس عمرو: إن مشروع 
لتعليميــة  ا كــز  ا لمر ا
فرص  لتحسين  المتنقلة 

طــق  لمنا با لتعليــم  ا
المهمشة هو أحد نجاحات 
القــدس المفتوحة، وأحد 
مســاعي الجامعة لتوفير 
في  شعبنا  ألبناء  التعليم 
مختلف أماكن تواجدهم.

القــدس  أن  إلــى  ولفــت 
المفتوحة ســارت بخطى 
بشــكل  لالرتقاء  حثيثــة 
ثابت للوصول إلى مصاف 
العالمية، وهي  الجامعات 
مصاف  في  تعتبــر  اليوم 
التي  الوطنية  الجامعــات 
تسعى إلى رفعة التعليم 
مميــز  بمنتــج  ودعمــه 
لخدمة  وصــادق  مخلص 

وطنه وشعبه.
لتربيــة  ا وزارة  ودعــا 
والتعليم العالي إلى وضع 
األمــور في نصابهــا بما 
يخــص التعليــم العالي، 
وشكر الوزير صيدم على 
التعليم  لتطويــر  جهوده 
العام، داعيا إلى «االلتفات 

للتعليم العالي حاليا».
وأوضح عمرو، أن الجامعة 
تدعم التعليم في المناطق 
المهمشة بمراكز متنقلة 
تعمل على أجهزة حديثة 
بالتعليــم   خاصــة جــدا 
ويجــري  االفتراضــي، 
تدريــب الخبراء القادرين 
التعليــم  تقديــم  علــى 
 ، لمهمشــة ا ئح  ا للشــر
متمنيــا للمشــروع مزيدا 
مــن النجــاح، وأعرب عن 
أملــه ببناء فــرع الجامعة 
قريبا في طوباس لخدمة 

أبناء هذه المحافظة.
محافــظ  ئــب  نا وقــال 
طوبــاس أحمد األســعد، 
المحافظــة:  كلمــة  فــي 
بواحــد  اليــوم  «نحتفــل 
مــن اإلنجــازات المحققة 
س،  بــا طو فظــة  لمحا
كــز  ا لمر ا ع  و فمشــر
التعليمية المتنقلة يخدم 
فــي  ومواطنينــا  أهلنــا 
مناطق الصمود والتحدي 
فــي االغــوار الشــمالية، 
التي تعانــي من إجراءات 
مشــروع  فهو  االحتــالل، 
يعــزز صمــود مواطنينــا 
ويعــد نقلــة نوعيــة في 
تقديم الخدمات التربوية 

والتعليمية».
وأضاف األسعد أن «جامعة 
القــدس المفتوحــة هي 
جامعة الكل الفلسطيني 

بإنجازاتها  نعتــز  ونحــن 
وزارة  مــع  بالشــراكة 
التربية والتعليم العالي»، 
مثمنــا الدعم المقدم من 
لهــذا  الدولــي  المجتمــع 

المشروع.
وقــال «إن الصــراع فــي 
األغوار الشــمالية يحتدم 
يومــا بعــد يــوم، وليس 
لصــراع  ا مــن  أســهل 
الجــاري حاليا في القدس 
وفــي مختلــف المناطــق 
األرض  تفريــغ  بهــدف 
وهذه  المواطنيــن،  مــن 
صمود  تعــزز  المشــاريع 
هــذه  فــي  المواطنيــن 

المناطق».
رئيــس  مســاعد  وقــال 
ن  و لشــؤ معــة  لجا ا
واإلنتــاج،  التكنولوجيــا 
مدير المشــروع، إســالم 
عمرو: إن المشــروع الذي 
يجــري اختتامه اليوم هو 
التــي  المشــاريع  ضمــن 
يجري إنجازها في مختلف 
مناطق الضفــة، الهادفة 
لمختلف  التعليم  لتوفيــر 

أبناء شعبنا.
وقال: إن المشروع يهدف 
لتعزيز صمــود أهلنا في 
الحــظ  قليلــة  المناطــق 
وتفعيل  الخدمات  بتوفير 
العمــل التطوعي، وإيجاد 
بيئات حاضنة لهذا العمل، 
بالضــرورة  يقــود  مــا 
لتحسين حياة المواطنين، 
مشــيرا إلى أن المشروع 
فــي  تجمعــا   19 يخــدم 
األغــوار وعمل على مدار 
11 شــهرا وواجــه العديد 
من المعيقات من االحتالل 
فيما يتعلق بتأخير وصول 

المعدات.
المشــروع  أن  وأوضــح 
تضمــن تدريــب عدد من 
مع  بالتعــاون  المعلميــن 
وزارة التربيــة والتعليــم 
تضمــن  كمــا  العالــي، 
تفعيل لجنة بين الجامعة 
والمجالــس  والبلديــات 
لتجمعــات  ا و يــة  لقرو ا
مــا  وهــو  المســتهدفة، 
أعطى قيمة إضافية، نجح 
من خاللهــا في الحصول 
على جائــزة عالمية، فهو 
مشــروع يتميز بمستوى 
شراكة عالية ودعم كبير 
المحلــي  المجتمــع  مــن 
المحافظات ووزارة التربية 

والتعليم العالي.
وشــدد علــى أن الجامعة 
مختلــف  يضــا  أ توفــر 
الوسائل التعليمية ألبناء 
 ، لمهمشــة ا طــق  لمنا ا
نجــاح  للجميــع  مبــاركا 
المشروع، وشاكرا كل ما 
قام بإسناده وعلى رأسهم 

رئاسة الجامعة.
وقال مدير فرع طوباس، 
ســهيل أبو ميالة: إن كل 
فــي  المحليــة  الهيئــات 
محافظة طوباس ساعدت 
وأن  المشروع،  إنجاح  في 
مواطنــي طوبــاس فــي 
هم  المهمشــة  المناطق 
المستفيدون منه، شاكرا 
كل من ساعد في إنجاحه 
رئيــس  رأســهم  وعلــى 

الجامعة وإدارتها.
وأوضح أبو ميالة أن فرع 
إلنجاز  يطمــح  طوبــاس 
للفــرع،  مملــوك  مبنــى 
وقــال: «ننتهز هذا اللقاء 
لاللتفاف  الجميــع  لدعوة 
حول الجامعة وبذل المزيد 
مــن الجهــد إلنجــاز هذا 
المشروع الهام للمحافظة 

بأكملها».
وقال مدير مركز التعليم 
المستمر وخدمة المجتمع 
بجامعة القدس المفتوحة، 
محمــود الحوامــدة، الذي 
تولى عرافــة الحفلك إن 
المشــروع المختتم اليوم 
حصل علــى جائزة اتحاد 
مدى  للتعلــم  الجامعــات 
بريطانيــا  فــي  الحيــاة 
تعليمي  مشروع  ألفضل 

إبداعي.
أن  مــدة  حوا وأضــاف 
مركز  ينفــذه  المشــروع 
التعليم المستمر وخدمة 

المجتمــع بالتعــاون مــع 
فــي  الجامعــة  فرعــي 
يطا وطوبــاس، بتمويل 
تنميــة  مــج  نا بر مــن 
فــي  المجتمــع  وصمــود 
والقــدس  (ج)  مناطــق 
تقوده  الــذي  الشــرقية، 
الفلســطينية  الحكومــة 
ويديــره برنامــج األمــم 
ئــي/  نما إل ا ة  لمتحــد ا
الشعب  مساعدة  برنامج 
الفلسطيني بتمويل من 
حكومات السويد والنمسا 

والنرويج.
المشــروع  أن  وأوضــح 
يهدف إلى تحسين فرص 
التعليم للفئات المهمشة 
فــي المناطــق الفقيــرة 
الغربية  الضفــة  جنــوب 
وفــي األغوار مــن خالل 
شــاحنتين، واحدة تعمل 
جنــوب الخليــل واألخرى 
في األغــوار، وتضم كل 
شــاحنة مختبر حاســوب 
مجهــز بالكامل، وتتنقل 
المهمشــة  المناطق  في 
لتوفير التعليم للمناطق 
التــي ال توجــد فيها بنية 

تحتية تكنولوجية.

وعرض منسق المشروع 
فــي فــرع يطــا بجامعة 
خلف  المفتوحة،  القدس 
إدعيــس، تفاصيل عمل 
المركز التعليمي المتنقل 
لمهمشــة  ا طــق  للمنا
الغربية  الضفــة  جنــوب 
الشــمالية  األغوار  وفــي 

وطوباس.
فــي  المتدثــون  وأبــرق 
دعــم  رســائل  الحفــل 
البواسل  ألسرانا  وإجالل 
الذيــن يخوضون إضرابا 
عن الطعام لليوم الثامن 

والعشرين.
االحتفــال  نهايــة  وفــي 
يطا  بلديتي  تكريــم  تم 
يطــا  وفــرع  والســموع، 
وشركتي شمسنا واألصبح 
علــى مســاهمتهم فــي 
إنجاح المشروع في جنوب 
الخليل، كما قامت اللجنة 
فــي  للمشــروع  الفنيــة 
محافظة طوباس بتكريم 
والتعليم  التربية  وزيري 
العالــي والحكم المحلي، 
وبرنامج األمــم المتحدة 
اإلنمائي (UNDP) ومدير 

فرع طوباس.


