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http://www.bisann.ps/ar/new/s/655/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-) ماذا وراء زيارة المشهراوي لغزة ، وما هي الملفات المهمة التي سيبحثها مع حماس؟
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(%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%9F

http://www.bisann.ps/ar/new/s/429/%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-) ما قيمة الراتب الذي ستصرف هيئة التقاعد للموظفين؟
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(%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%9F

http://www.bisann.ps/ar/new/s/668/%D8%B5%D8%B1%D9%81-) صرف رواتب موظفي السلطة اإلثنين وإحالة 5000 موظف جديد للتقاعد
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%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-5000-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-

(%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF

http://www.bisann.ps/ar/new/s/1547/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%3A-1000-) باألسماء : 1000 اسم لـتكافل الـ200 شيقل في غزة
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بالفيديو مجموعة هاكر جزائرية تعلن اختراقها العديد من المواقع االسرائيلية
http://www.bisann.ps/ar/new/s/869/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-)
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http://www.bisann.ps/ar/new/s/1161/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B2-) جريمة تهز بيت لحم قتلوا والدهم وأحرقوه بالمركبة
%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%85-
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شبكة بيسان اإلخبارية ||

  

 

غزة - وكاالت/ 

ِقَبل الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة في وزارة برامج بكالوريوس جديدة، من  اليوم السبت، حصولها على االعتماد الخاص ألربعة  أعلنت جامعة القدس المفتوحة، 

التربية التعليم العالي. 

الّنوع االجتماعي وقضايا التعليم، وبكالوريوس  التعّلم وتصميم  بكالوريوس مصادر  البرامج هي:  الجامعة، في تصريٍح عّممته على وسائل اإلعالم، أن هذه  وأوضحت 

التنمية، وبكالوريوس ِفرعي في اللغة الفرنسية، وبكالوريوس ِفرعي في أمن المعلومات. 

وذكرت أّن "هيئة االعتماد والجودة أشارت، في رسائل االعتماد الخاصة التي أرسلتها للجامعة، إلى أّن نتائج تقييم البرامج األربعة أظهرت أنها تحقق الشروط الخاصة

باالعتماد الخاص"، على أن يسري االعتماد بدًءا من الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 2018-2017. 

ودعت إدارة الجامعة الطلبة إلى التسجيل في البرامج األربعة المذكورة، بدءًا من الفصل الدراسي الحالي"، الفتًة إلى أّنها "ُتعتبر من البرامج المتميزة والفريدة على

مستوى الوطن".
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