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دائرة أراضي أريحا 

الرقم: 868/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 3567/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 3566/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 3553 + 3554/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: 3557/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

رقم الملف: تسوية 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 2650/ج/2017 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

رقم الملف: 1345/ج/2017 

دائرة أراضي أريحا 
دائرة أراضي أريحا 

دائرة أراضي أريحا 

اعالن 
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة تسجيل أراضي أريحا تيسير شفيق توفيق بالي بصفته 
وكيــال خاصــا بموجب الوكالة الخاصة رقم ســجل 1762/صفحة 2017/8 الصادرة عن ســفارة دولة 
فلسطين وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة االرض رقم 339 من الحوض 33021 من اراضي اريحا 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر االعالن وبخالف ذلك سيتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل: زيد جودت شعشاعة 

اسم الوكيل: تيسير شفيق توفيق بالي 
الحصص المباعة: حسب الوكالة 

المشتري: عبد السالم كمال مرتضى دويك 

مدير أراضي أريحا 
عثمان أبو حطب 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد / عاصم فهمي عبد الرحمن سوالمة 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 1787/صفحة 2017/72 بتاريخ 2017/8/27 
ســفارة فلســطين / عمــان بمعاملــة بيع علــى القطعة 58 + 59 مــن الحوض رقــم 21 من اراضي 

عصيرة الشمالية. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): عبد الرحمن فهمي عبد الرحمن سوالمة 

الوكيل: عاصم فهمي عبد الرحمن سوالمة 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيدة / هداية عبد الحميد حمدي صيفي 
وذلك بصفتها وكيال بموجب الوكاالت الدورية ذات االرقام سجل 50/م و د/2017 الصادرة عن سفارة 
فلســطين في الرياض بتاريخ 2017/1/22 وبموجب الوكالة الدورية رقم 49/م و د/2017 الصادرة 
عن ســفارة فلســطين في الرياض بتاريخ 2017/5/15 وبموجب الوكالة الدورية رقم سجل 1753/

صفحة 2017/94 الصادرة عن ســفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/7/3 بمعاملة بيع القطع 3، 
36، 20، 19 من الحوض 68، 68، 2، 3 من اراضي طلوزة. 

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 
نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل (المالك): انتصار حافظ محمود سوده ومحمود حافظ محمود سوده 
الوكيل: هداية عبد الحميد حمدي صيفي 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد / محمد فيصل نايف عفوري ونصر حيدر 
ماجد خراز بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1685/2017/13070 بتاريخ 2017/8/28 
عدل نابلس والمعطوفة على الخاصة رقم 633/2005/6562 بتاريخ 2005/7/25 عدل نابلس بموجب 
الوكالة الدورية رقم 1685/2017/13069 بتاريخ 2017/8/28 عدل نابلس والمعطوفة على الخاصة 
رقم 633/2005/6562 بتاريخ 2005/7/25 عدل نابلس بمعاملة بيع على القطعة 2 + 5 + 25 من 

الحوض رقم 34 من اراضي طلوزة. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): عالء سلمان جواد محمود دويكات ونور الدين احمد سليم جودة 

الوكيل: محمد فيصل نايف عفوري، نصر حيدر ماجد خراز 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد / عبد الجبار سعيد رشيد شهاب وذلك 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1681/2017/12284 عدل نابلس بتاريخ 2017/8/17 

بمعاملة بيع القطعة 3 من الحوض 1 من اراضي سبسطية. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): مهى محمود عبد اهللا شاعر وماهرة محمود عبد اهللا زريق وغدير محمود عبد 

اهللا بكر وباهرة محمود عبد اهللا مخيمر وهديل محمود عبد اهللا فارس 
الوكيل: عبد الجبار سعيد رشيد شهاب 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد رســالن محمود محمد ياسين وذلك 
بصفته وريثا بموجب حجة الوراثة رقم 318/75/139 تاريخ 2017/5/18 الصادرة عن محكمة نابلس 
الشرعية التوثيقات وذلك بمعاملة تسوية على القطعة 41 حوض رقم 99 من اراضي عصيرة الشمالية 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم المورث حسب سجالت االراضي: محمود محمد سليمان الياسين 

اسم المورث حسب حجة الوراثة: محمود محمد سليمان ياسين 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا السيد  سيف رضوان احمد فواقه وذلك بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2014/99 بتاريخ 2014/1/5 والمعطوفة على الوكالة الدورية 
رقم 2012/4321 بتاريخ 2012/6/16 والوكالة الدورية رقم 2012/3264 بتاريخ 2012/7/3 تصديق 
وزارة العدل وذلك بمعاملة بيع على القطع 10 حوض رقم 9 والقطعة 188 حوض رقم 3 من اراضي 
عين يبرود فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التســجيل خالل فترة عشــرة 
أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 

اسم الموكل: احمد دحبور خليل المناع. 
اسم الوكيل: سيف رضوان احمد فواقة. 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا الســيد  هاني احمد سليمان جهالين و�لك 
بصفتــه وكيــال دوريا بموجب الوكالــة الدورية رقــم 2017/8737 بتاريــخ 2017/5/2 عدل رام اهللا 
والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 2016/11200 تاريخ 2016/5/26 عدل رام اهللا و�لك بمعاملة 
بيع على القطعة 65 حوض رقم 13من اراضي عناتا فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 
الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء 

المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل: اكرم نعمان عبد السالم الصالحي. 

اسم الوكيل: هاني احمد سليمان جهالين. 

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا 

اعالن لتسجيل أموال غير منقولة   تسجيال جديدا صادر 
عن دائرة تسجيل أراضي أريحا  بشأن معاملة التسجيل 

الجديدة رقم 85/ق/2017 
يعلن الطالع العموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي أريحا لتسجيل االموال غير المنقولة المبينة 
أوصافها وحدودها ومساحتها بالجدول ادناه تسجيال جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة 
او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة تســجيل أراضي اريحا خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف اليومية والمحلية. 
الجدول 

1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: يحيى زكريا عبد العزيز ابو سرية / القدس 
2 - اسم المدينة أو القرية: النبي موسى 

3 - أ- اسم موقع األرض: الهيشة الشمالي ب- نوع األرض: ميري موقوف وقف النبي موسى 
4 - رقم الحوض: 7 رقم القطعة 1/2/202 بموجب قيود المالية 

5 - المساحة بموجب قيود المالية: 959م 
6 - المساحة بموجب المخطط: 959م

7 - الحصص المطلوب تسجيلها: كامال 
8 - الحدود بموجب المخطط: 
شماال: شارع اسفلت 10 متر 

جنوبا: وادي 
شرقا: قطعة 1/2/203 
غربا: قطعة 1/2/201 

9 - كيفية األيلولة لطالب التسجيل بطريق: مالك اصلي 
تحريرا في 2017/8/29 

عثمان ابو حطب 
مدير دائرة األراضي 

اعالن لتسجيل أموال غير منقولة  تسجيال جديدا صادر 
عن دائرة تسجيل أراضي أريحا  بشأن معاملة التسجيل 

الجديدة رقم 86/ق/2017 
يعلن الطالع العموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي أريحا لتسجيل االموال غير المنقولة المبينة 
أوصافها وحدودها ومساحتها بالجدول ادناه تسجيال جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة 
او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة تســجيل أراضي اريحا خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف اليومية والمحلية. 
الجدول 

1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: يحيى زكريا عبد العزيز ابو سرية / القدس 
2 - اسم المدينة أو القرية: النبي موسى 

3 - أ- اسم موقع األرض: الهيشة الشمالي ب- نوع األرض: ميري موقوف وقف النبي موسى 
4 - رقم الحوض: 7 رقم القطعة 1/2/205 بموجب قيود المالية 

5 - المساحة بموجب قيود المالية: 951م  
6 - المساحة بموجب المخطط: 951م 

7 - الحصص المطلوب تسجيلها: كامال 
8 - الحدود بموجب المخطط: 
شماال: شارع اسفلت 10 متر 

جنوبا: وادي 
شرقا: قطعة 1/2/206 
غربا: قطعة 1/2/204 

9 - كيفية األيلولة لطالب التسجيل بطريق: مالك اصلي 
تحريرا في 2017/8/29 

عثمان ابو حطب 
مدير دائرة األراضي 

اعالن لتسجيل أموال غير منقولة  تسجيال جديدا صادر 
عن دائرة تسجيل أراضي أريحا  بشأن معاملة التسجيل 

الجديدة رقم 87/ق/2017 
يعلن الطالع العموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي أريحا لتسجيل االموال غير المنقولة المبينة 
أوصافها وحدودها ومساحتها بالجدول ادناه تسجيال جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة 
او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى دائرة تســجيل أراضي اريحا خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف اليومية والمحلية. 
الجدول 

1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: يحيى زكريا عبد العزيز ابو سرية / القدس 
2 - اسم المدينة أو القرية: النبي موسى 

3 - أ- اسم موقع األرض: الهيشة الشمالي ب- نوع األرض: ميري موقوف وقف النبي موسى 
4 - رقم الحوض: 7 رقم القطعة 1/2/206 بموجب قيود المالية 

5 - المساحة بموجب قيود المالية: 951م  
6 - المساحة بموجب المخطط: 951م  
7 - الحصص المطلوب تسجيلها: كامال 

8 - الحدود بموجب المخطط: 
شماال: شارع اسفلت 10 متر 

جنوبا: وادي 
شرقا: قطعة 1/2/207 
غربا: قطعة 1/2/205 

9 - كيفية األيلولة لطالب التسجيل بطريق: مالك اصلي 
تحريرا في 2017/8/29 

عثمان ابو حطب 
مدير دائرة األراضي 
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فقد هوية
أعلن أنا موســى عماد حســن اسعد عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 854958733 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

8/29 د
   دولــة فلسطيــن

قاضي القضاة/المحاكم الشرعية

المحكمة الشرعية في طولكرم

اعالن وراثة صادر عن محكمة طولكرم الشرعية
قدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة من قبل المســتدعية هنادي معاذ ابراهيم الســيد احمد ووكيلها 
بموجب وكالة خاصة صادرة عن سفارة دولة فلسطين تحمل رقم وطني اردني 9812048093 تتضمن 
وفاة المرحوم / رجا سعيد الشكري من عتيل وتوفي فيها بتاريخ 1954/4/30م وانحصر ارثه الشرعي 
في بنتيه امنة وسعدة وانه ال عاصب لهما المتولدتين له من زوجته المتوفاة قبله/ عفيفة نمر خربط 
ثم وفاة امنة رجا ســعيد الشــكري من عتيل وتوفيت في الزرقاء بتاريخ 2006/1/23م وانحصر ارثها 
الشــرعي في زوجها / فائق محمود ســعيد شــكري وفي اوالدها منه وهم/ وليد وزهير وهيل وايمن 
وغســان وبســام وساميه وباسمه ونهلة وعفيفة وعائدة وهتاف فقط ال غير وانه ال وارث وال مستحق 

لتركة المرحومين سوى من ذكر وجميع الورثة بالغون.
فــكل مــن له اعتراض على مضمون هذه الوراثة فليتقدم باعتراضه الخطي الى هذه المحكمة خالل 

عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن في احدى الصحف المحلية.
تحريرا في 1438/12/7 هـ وفق 2017/8/29م.

قاضي طولكرم الشرعي

اتحاد الجامعات والكليات الحكومية يبحث قضاياه مع عدد من المسؤولين
القدس المحتلة- الحياة الجديدة- قام وفد نقابي 
بقيــادة الدكتــور ســامر عرقاوي بتنفيــذ عدد من 
الزيــارات واللقــاءات لعدد من القادة والمســؤولين 
اليوم امس، بهدف بحث عدد من الملفات والقضايا 
النقابيــة الخاصة بالجامعات والكليــات الحكومية، 
التــي شــملت قضيــة التقاعد المبكر ومســتحقات 
نهاية الخدمة في الظروف المختلفة. وحجم المعاناة 
للموظفين في الجامعات والكليات الحكومية بشكل 
عــام وفــي غزة بشــكل خــاص، حيــث أن معظم 
العــالوات التــي يتقاضاهــا الموظف مثــل «عالوة 
التعليــم العالي» و»عــالوة التطوير» (التي تصرف 
للعاملين في جامعة خضوري فقط بنسب متفاوتة)، 
غير محتســبة أو مشمولة في التقاعد، مما يتسبب 
في نقص هائل لدخل الموظف الشهري بعد نهاية 
خدمتــه. فضال عن أن الدرجات مغلقة أمامهم دون 
ســواهم من فئات الموظفين الحكوميين». ورغم 
أن تلك العالوات مرتبطة بشكل مباشر مع طبيعة 
عمل الموظف وتهدف لتكملة راتبه لتناظر (الكادر 
الموحد) المطبق في الجامعات (غير الحكومية)، إال 

أنها تختفي بمجرد تقاعد الموظف. 
وشــملت القضايــا التــي بحثها االتحاد، فــي لقائه 
الثاني مع وكيل وزارة العمل األســتاذ سامر سالمة 
في مكتبه، قضية العاملين في الجامعات والكليات 
الحكوميــة في المحافظات الجنوبيــة (قطاع غزة). 
والذين تم تحميلهم تبعات وإجراءات اتخذت بحقهم 
دون أي ذنب لهم أو تقصير منهم والسبل المتاحة 
لحــل هذه األزمة وإعــادة الحقوق لهــم، حيث أكد 
الدكتور عرقاوي إصرار االتحاد وتمسكه واستمرار 
الســعي والضغط لضمان حقــوق الزمالء في غزة 

والعدالة االجتماعية لهــم، واالرتياح، لتجميد قرار 
انهــاء خدمتهــم وزمالئهــم فــي قطاعــي الصحة 
والتعليــم، آمال أن يتم التراجــع بصورة كاملة عن 
القــرارات الصــادرة بحقهم وانتهاء األســباب التي 

أدت لها. 
وفي ختــام الجولة النقابية قام وفد االتحاد بزيارة 
لمكتب معالي الوزير االستاذ ناصر قطامي مستشار 
دولة رئيس الوزراء للصناديق العربية واإلسالمية، 
الــذي بحث معهم حاجــات االتحاد الملحة وعدد من 
القضايا العامة والتي شملت قضية التقاعد ومشروع 

كادر 2017م، ودعم القدس وتثبيت صمود أهلها.
وأكــد قطامي دعمه ومســاندته لمطالــب االتحاد 
العادلة وأنه سيساعد في تحقيقها وتوضيحها لدولة 

رئيس الوزراء د.رامي الحمد اهللا. 
يذكر بأن اتحــاد العاملين في الجامعــات والكليات 
الحكومية يشــمل حاليا كل مــن (جامعة األقصىـ  
غزة)، (جامعة فلسطين التقنية – خضوري)، (كليات 
فلســطين التقنيــة – العروب، دير البلــح، رام اهللا 
للبنــات)، (كلية العلوم والتكنلوجيــا – خانيونس)، 

(كلية األمة – القدس).  

جانب من الزيارة.

حكومة الوفاق تعفي طلبة غزة
 من الرسوم المدرسية وحماس تجبيها

غزة- الحياة الجديدة- أحمد 
أبــو عزيــز- فوجــئ الطالب 
محمــد صــالح بقــرار نزله 
عليه كالصاعقة، عند دخوله 
لمدرسته في اليوم األول من 
بداية العام الدراسي الجديد، 
وهو مطالبة «وزارة التربية 
والتعليم» بغزة الطلبة بدفع 
الرسوم المدرسية لكل طالب 
والمقدرة بـ70 شيقالً. يقف 
صالح  حائرا في كيفية تدبير 
هــذا المبلغ من والــده الذي 
يعود لبيته يوميا بـ30 شيقالً 
هي كل ما يستطيع تحصيله 
من عمله فــي ظل األوضاع 

االقتصادية المتردية.
وتقول والــدة الطالب محمد 
إنه عــاد إلى المنزل متكدرا، 
وعند سؤاله عن السبب قال 
أنهم طلبوا منه دفع رســوم 
وتضيف «صدمت  مدرسية. 
باألمــر وانضممــت إليه في 
التفكير بكيفية تدبير المبلغ.

وتقــول أم محمد» إن زوجها 
يعود للمنزل في وقت متأخر 

مــن عمله على بســطة في 
شــارع البحر بخــان يونس، 
ليعــود بمبلغ ما بين 25-30 
شقال يومياً، إلعالة إسرة من 
8 أفــراد، وهو مبلغ ال يكفي 
للحد االدنــى من المتطلبات 

األساسية.
وقــال والد الطالــب لزوجته 
بعد تجاهله طلبها المال أكثر 
مــن مرة «ليجلس في البيت 
فــال يوجد معي 20 شــيقال، 

والديون تثقل كاهلي».
وبينت الطالبة الثانوية براءة 
أصــرت  مدرســتها  إدارة  أن 
في األيام األولــى من العام 
الدراســي على دفع الرسوم 
المدرســية ممــن تخلف عن 
دفعها وذلك أمــام الطالبات 
جميعهــن، منوهــةً إلــى أن 
ذلك يشــكل احراجــا وجرحا 
للمشاعر وفيه انتهاك واضح 
لكرامته االنسانية وحقه في 

التعليم المجاني.
مــن  عــددا  إن  راء  وقالــت 
الطالبات تغيبن عن المدرسة 

لشــعورهن  الماضية  األيام 
باإلحراج من مطالبة اإلدارة 

لهن بدفع الرسوم.
أخــذت  أنهــا  بــراءة  وبينــت 
األمــوال مــن والدهــا لدفع 
الرســوم، لكنهــا الحظت أن 
الجميع لم يقــوم بدفع فلم 
تقم بالدفع هي أيضا وبذلك 
يصعب طرد الطالبات إذا كان 
عــدد الممتنعات عــن الدفع 

كبيرا.
بيــة  لتر ا رة  ا ز و نــت  وكا
والتعليم العالي في حكومة 
الوفاق اكدت انها اعفت كافة 
طلبــة المــدراس الحكومية 
في المحافظات الجنوبية من 
الرســوم المدرسية، مؤكدة 
ان التعليم الحكومي مجاني 
وال يتكلف الطالب أي رسوم 
سواء للكتب او لدخول فصل 
الدراسة، موضحة انها تقوم 
بمساعدة شريحة واسعة من 
الطلبــة المحتاجيــن بتوفير 
والمستلزمات  القرطاســية، 

المدرسية.

«خضوري» يبحث سبل التعاون
 مع محافظ وبلديات الخليل

الخليل- الحياة الجديدة- بحث رئيس جامعة 
فلســطين التقنية-خضوري امــس د.مروان 
عورتانــي خالل لقاءيــن منفصلين األول مع 
محافظ الخليل كامل حميد وعدد من بلديات 
الخليل الرســمية من جهــة، والثاني مع كادر 
الجامعــة فــي فــرع العــروب، ســبل التعاون 
للنهــوض بالجامعــة وتمكينها ولبحث ســبل 
دعمهــا باعتبارها جامعة الكل الفلســطيني 
وجامعــة الدولــة، باإلضافــة ولالطــالع على 
احتياجــات الكادر ووضعهــم بخطط الجامعة 
وتطوراتهــا. وخالل اللقاء الــذي عقد في دار 
المحافظــة بالخليل بحضــور المحافظ كامل 
حميــد وعــدد من فعاليــات الخليل الرســمية 
والمجتمعية أكد عورتاني أهمية «خضوري» 
كونهــا الجامعــة الحكومية التقنيــة الوحيدة 
فــي الوطــن والتــي تقــدم تعليمــا ميســراً 
ومميــزاً، وباعتبارهــا جامعــة تضــم فروعا 
ذات اثــر كبيــر فــي مســيرة التعليــم العالي 
الفلسطيني والمنطقة. وتطرق أ.د.عورتاني 
إلــى االســتحقاقات المطلــوب انجازهــا فــي 
المرحلــة الحالية وبعد قــرار دمج الفروع في 
إطار خضوري لتكون جامعة الدولة والمشروع 

الوطنــي الهام والرافعة األساســية التنموية 
لبناء دولة فلسطين. 

وأوضــح د. عورتاني أن إقرار قانون للجامعة 
وتنصيب مجلس أمناء خاص بها والحفاظ على 
توفير حــرم مصان واضــح المعالم للجامعة 
وفروعهــا، وتمكينها من فتح برامج اكاديمية 
نوعية ورفدهــا بكادر وســلم رواتب مكافئ 
للجامعــات األخــرى، يعتبــر مــن الضــرورات 
الهامــة الالزمة إلنجاح عملية الدمج وتحقيق 
تطلعــات الجامعــة، األمر الــذي يتطلب دعما 
سياسياً ومادياً ومجتمعياً على كافة المستويات 
والصعــد وصوالً نحــو توفير تعليــم جامعي 

تقني حكومي متميز. 
لقاء كادر الجامعة في العروب 

وعقــد  عورتانــي لقائيــن مــع كادر الجامعة 
فرع العروب مــن أعضاء الهيئتين األكاديمية 
واإلدارية أكد خاللهما أهمية المشاركة الفاعلة 
مــن الموظف كافــة، وعلى ضــرورة تضافر 
الجهــود في ســبيل إنجــاح التجربــة الوليدة 
المتمثلة بجامعة فلسطين التقنية - الجامعة 
الحكومية التفنية الوحيدة في الوطن - جامعة 

الدولة. 

مناقشة رسالة ماجستير في الجامعة العربية األمريكية
جنين- الحياة الجديدة- ناقش الباحث لؤي محمد 
العريدي، من برنامج التخطيط االســتراتيجي 
وتجنيد األموال في كلية الدراســات العليا في 
الجامعة العربية األمريكية، رسالته للحصول 
علــى درجة الماجســتير والتي حملــت عنوان 
«تطوير خطة مخاطر الفنادق في فلسطين».

وتطرق الباحث في رسالته، إلى المخاطر التي 
تتعرض لها الفنادق في تكنولوجيا المعلومات 
والموارد البشرية، وأوصى بتبني كافة الفنادق 
لخطة المخاطر وتنظيم ورشات عمل مع كافة 

المؤسسات الفندقية العاملة بالشراكة مع وزارة 
الســياحة واآلثــار الفلســطينية والمخططين 
قررت  المناقشة،  نهاية  االســتراتيجيين.وفي 
اللجنــة المكونة من المشــرف على الرســالة 
ورئيــس اللجنة الدكتور شــريف أبــو كرش، 
والممتحــن الداخلــي مــن الجامعــة العربيــة 
األمريكية الدكتور مجيــد منصور، والممتحن 
الخارجــي من جامعــة النجاح الدكتــور جعفر 
عباهــرة، منــح الطالب لــؤي العريــدي درجة 

الماجستير.

رام اهللا: بحث سبل التعاون بين القدس المفتوحة وسفارة فنزويال لدى فلسطين
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- بحث رئيس مجلــس أمناء جامعة 
القــدس المفتوحــة م. عدنــان ســمارة ورئيس الجامعــة أ. د. 
يونــس عمرو، مع ممثــل جمهورية فنزويــال البوليفارية لدى 
دولة فلسطين سعادة الوزير المفوض ماهر طه، امس، سبل 
التعــاون بيــن الجانبين، وذلــك في اجتماع عقد بمقر رئاســة 
الجامعة في مدينة رام اهللا.حضر االجتماع، إلى جانب م. سمارة 
وأ. د. عمرو، كل من نائبي الرئيس: للشــؤون األكاديمية أ. د. 
سمير النجدي، وللشؤون اإلدارية د. مروان درويش، ومساعدي 
رئيس الجامعة: لشــؤون المتابعة د. آالء الشخشــير، ولشؤون 
العالقــات الدوليــة د. م. عمــاد الهودلي، وأ. د. محمد شــاهين 
عميد شــؤون الطلبة، ومديري دوائر: العالقات العامة أ. سالفة 
مســلم، والموارد البشــرية أ. طــارق المبروك، والجــودة د. م. 
يوسف الصباح، ورئيس العالقات الداخلية في الجامعة أ. عوض 
مسحل، ومنسقة العالقات الخارجية أ. لينا أبو هالل. ومن الجانب 
الفنزويلي حضر القنصل في السفارة الفنزويلية أ. نائلة زايد، 
ومساعدة السفير أ. مناهل حامد.وقال م. سمارة: «نشأت جامعة 
القــدس المفتوحــة مــن روح المعاناة عندما أغلقت إســرائيل 
كل وســائل التعليم، فذهبت الجامعــة إلى حيث يقيم الطالب 
باالعتماد على نهج التعليم المفتوح، وكلف د. إبراهيم أبو لغد 
حينــذاك بإدارة ملف إنشــائها، وها هي اليوم تضم (%40) من 
مجموع الطلبة الجامعيين، ولدينا كل وسائل التعليم».وقال أ. د. 
يونس عمرو رئيس الجامعة: «إن شعبنا يقدر وقوف فنزويال إلى 
جانب الشعب الفلسطيني، رغم أننا نعي المعاناة التي يعيشها 

الشــعب الفنزويلي الحر الذي رفض الرضوخ 
للهيمنة التي تحاول أن تفرضها الدول الكبرى. 
ونحن في فلســطين تعتز كثيراً بدول أميركا 
الالتينية، ونحن نعتــز بالثائر (بوليفار) الذي 
أطلق شرارة التحرر من اإلمبريالية، وقد وضع 
تمثال لهذا الثائر في أكبر عاصمة عربية، هي 
القاهــرة». وقال إن الجامعة خرجت أكثر من 
(100) ألــف خريــج، وتضم اليــوم (19) فرعاً 
ومركزاً دراسياً في الضفة وقطاع غزة، كذلك 

العديد من مراكــز الخدمات، وأقدمت على ما 
لم تقدم عليه الجامعات الفلســطينية بعمل 
تقويــم دولــي ذاتي حــازت به مرتبــة جيدة. 
وأشــار أيضاً إلى أن جامعة القدس المفتوحة 
اليوم تسعى للوصول إلى العالمية، وها هي 
تجري تقييماً لخريجيها في مختلف المجاالت 
من أجل تطوير جودة الخريجين حتى يصبحوا 
قادرين على المنافسة عالمياً بعد أن تفوقوا 
على نظرائهم في مختلف الجامعات المحلية.


