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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 1619/ج/2018
التاريخ: 2018/2/26

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد أنا علي ناصر علي السعدي 
بصفتي وكيال خاصا عن جمعة موسى يوسف أبو حمدة بموجب الخاصة 436/2017/12318 

عدل جنين بتاريخ 2017/12/6 المباع كامل الحصص
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على أراضي 
قباطية حوض رقم 15 قطعة رقم 5.
قباطية حوض رقم 15 قطعة رقم 6.

فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
علي ناصر علي السعدي جمعة موسى يوسف أبو حمدة 

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 843/ج/2018
التاريخ: 2018/2/26

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد عب���د الهادي أنور عبد 
الهادي جبور بصفته وكي���ال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1634/2017/2866 بتاريخ 

2017/2/23 عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم 6 من الحوض 30 من اراضي طلوزة.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

الوكيلاسم الموكل )المالك(

عبد الهادي انور عبد الهادي جبورعامر علي حافظ شتية وعلي حافظ علي اشتية
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 839/ج/2018
التاريخ: 2018/2/26

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد اش���رف احمد محمد 
الش���اعر بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 1837/ صفحة 2017/55 
بتاريخ 2017/12/12 سفارة فلسطين/ عمان والدورية رقم سجل 1860/صفحة 2018/88 
بتاريخ 2018/2/14 سفارة فلسطين/ عمان والمعطوفة على الوكالتين العامة رقم 5396 
بتاريخ 2018/1/21 س���فارة فلسطين الدوحة/ قطر والعامة رقم 94/م و ع م/2017 بتاريخ 

2017/11/1 سفارة فلسطين/ الرياض
بمعاملة بيع على القطعة رقم 52 من الحوض 14 من اراضي سبسطية.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

الوكيلاسم الموكل )المالك(

محمود وفراس وضرار المعروف درار وطارق ورنا أبناء 
زهير محمود الشولي

طارق زهير محمود الشولي

اشرف احمد محمد الشاعرطارق زهير محمود الشولي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف 833/ج/2018
التاريخ: 2018/2/26

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد عز الدين محمد حسن 
حس���ن بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2018/1247 بتاريخ 2018/2/25 

عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم 1 من الحوض 5 من أراضي بزاريا.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

عز الدين محمد حسن حسن محمد عبد الكريم عبد الله نصار 
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم
دعوى الرقم: 2017/740 حقوق صلح طولكرم
التاريخ: 2018/2/22

مذكرة دعوى للمدعى عليه صادرة عن محكمة صلح طولكرم في 
الدعوى المدنية رقم 2017/740 حقوق صلح طولكرم لتبليغ المدعى 

عليه بالنشر صورة عن القرار
الى المدعى عليه: محمد عبد الرؤوف صالح الخطيب/ نزلة عيسى.

المدعي: علي عدنان محمد جبارين/ طولكرم � بواسطة وكيله المحامي حسام حطاب.
موضوع الدعوى: مطالبة بمبلغ 1700 شيكل.

الهيئة الحاكمة: القاضي/ عال الشريف

جلسة بتاريخ: 2018/1/30
لم يحضر المدعي وحضر وكيله األستاذ هاني ذنيبي

لم يحضر المدعى عليه محمد عبد الرؤوف صالح الخطيب المقرر السير بحقه حضوريًا من السابق
بوشر بنظر الدعوى علنًا

خالصة الحكم
واس���تنادا لكل ما تقدم؛ حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه محمد عبد الرؤوف صالح الخطيب 
بدفع مبلغ 1700 ش���يكل للمدعي علي عدنان محمد جبارين، مع تضمين المدعى عليه الرس���وم 

والمصاريف و60 دينار اتعاب محاماة.
حكمًا حضوريًا بحضور المدعي ووكيله وغياب المدعى عليه صدر وتلي علنًا باسم الشعب العربي 

الفلسطيني قاباًل لالستئناف وأفهم في 2018/1/30
قاضي محكمة صلح طولكرم
القاضي/ عال الشريف

وصل التبليغ
طالب التبليغ: وكيل المدعي المحامي حسام حطاب.

المطلوب تبليغه: محمد عبد الرؤوف صالح الخطيب من نزلة عيسى.
ن���وع األوراق المطل���وب تبليغها: ق���رار الحكم الصادر ف���ي الدعوى المدنية الت���ي تحمل رقم 

2017/740 حقوق صلح طولكرم والصادر بتاريخ 2018/1/30.
مع االحترام

رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم
رائد زيدان

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2016/280 مدني
التاريخ: 2018/2/22

إعالن تبليغ حكم
بالنشر صادر عن محكمة صلح رام الله 

إل���ى المدعى عليهم���ا: 1. مصطفى صالح محمد حمدان 2. كريس���تينا صالح محمد حمدان/ عين 
يبرود ومجهولي مكان اإلقامة

أود إعالمكما بأن محكمة صلح رام الله أصدرت ضدكما حكما في القضية المدنية رقم 2016/280 
والمقامة عليكما من الجهة المدعية حس���ني محمد حسني دحابرة بواسطة وكيله المحامي نائل 

عاصي وهذا نصه:

الحكم
وعمال بأحكام المواد 2 و8 و9 و12 من قانون تقس���يم األموال الغير منقولة رقم 48 لس���نة 1953 
تق���رر المحكم���ة إعالن بيع قطعة األرض رقم 209 حوض 3 المس���ماة )العقب���ة( من اراضي قرية 
عي���ن يبرود قضاء مدين���ة رام الله موضوع الدعوى بالمزاد العلن���ي بمعرفة دائرة التنفيذ وتوزيع 
الثمن بين الش���ركاء المذكورين في س���ند التسجيل بنس���بة حصة كل منهم وتضمين الشركاء 
الرس���وم والمصاريف كل بنس���بة حصته في سند التس���جيل والحكم بمبلغ 50 اتعاب المحاماة 

لوكيل المدعي.
قرارًا حضوريًا قاباًل لالس���تئناف صدر وتلي علنًا باس���م الش���عب العربي الفلسطيني وأفهم في 

تاريخ 2017/10/29
القاضي الكاتب  

محمد غالي حرية حامد  
وعماًل بأح���كام المادة 193 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001 يجوز لكما تقديم اس���تئناف خالل مدة ثالثين يومًا، من تاريخ تبليغكما بالنش���ر وبعكس 

ذلك يصار باإلجراءات وفق أحكام القانون.
مع االحترام

خضر أبو تمام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة طولكرم الشرعية

الرقم: 2018/117
التاريخ: 1439/6/6هـ
وفق: 2018/2/22م

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة طولكرم الشرعية
في الدعوى أساس 2018/117

إلى المدعى علي���ه: محمد محمود عبد المجيد عناية باإلضاف���ة لباقي ورثة وتركة المرحوم 
محمود عبد المجيد ابراهيم عناية من بيت ليد ومجهول محل اإلقامة في الس���عودية وآخر 
محل إقامة له في البالد في بيت والده قرب المقبرة الش���مالية وليس له محل داخل حدود 

السلطة الوطنية الفلسطينية حاليًا.
يقتضى حضورك إلى محكمة طولكرم الش���رعية وذلك يوم األحد الواقع في 2018/3/25م 
الساعة التاسعة صباحًا، للنظر في الدعوى أساس 2018/117، وموضوعها "مهر معجل على 
تركه، والمقامة عليك من قبل المدعية ابتس���ام صالح ابراهيم صالح )عناية( من بيت ليد، 
فإذا لم تحضر في الوقت المعين أو تعتذر أو ترسل وكيال عنك ترى الدعوى بحقك غيابيًا، 
وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول وعليك تقديم دفاعك الخطي خالل عشرة أيام 

من تاريخ تبلغك إذا شئت ذلك، تحريرًا في 1439/6/6ه� وفق 2018/2/22م.
رئيس محكمة طولكرم الشرعية
فاروق عطية عديلي

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن اعادة مناقصة رقم 04/ 2018

الخاصة:- توريد أثاث وتجهيزات مكتبية – حسب الطلب 
تعلن ش���ركة توزيع الكهرباء محافظات غزة عن اعادة طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات 

و المواعيد التالية:-     
- سيكون آخر موعد لتسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األربعاء الموافق2018/03/07 

وحتى ساعة فتح  المظاري�ف الساع�ة 12 بنفس الزمان والمكان أعاله .
- يمكن الحصول على مس���تندات العطاء من دائرة المش���تريات بمقر الشركة الرئيسي 
بغزة شارع جمال عبد الناصر " الثالثيني " اعتبارًا من يوم الثالثاء الم�واف�ق  2018/02/27  

علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 300 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( 
- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء  

-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .
- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .
-ثمن كراسة العطاء مجانًا لمن قام بشرائها مسبقًا.

 تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني

                                                                          شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

The Palestinian Energy Project (PEP) is a USAID program 
implemented by AECOM International in West Bank/Gaza. 
The goal of PEP is to support the Palestinian Authority›s (PA) 
efforts to modernize and diversify the Palestinian electricity 
sector and to advance the Palestinian energy sector to support 
affordable and sustainable energy independence in the West 
Bank.  The project will also focus on improving electricity 
access and reliability by strategically incorporating 
renewable energy, which will increase Palestinian control of 
its electricity supply and improve affordability over time.

The Palestinian Energy Project (PEP) is seeking to procure 
and install a SCADA system to improve monitoring and 
management of the electricity short-term PETL transmission 
system.  This procurement will fall under solicitation number: 

PEP-RFP-2018-002: One complete and integrated solution 
for initial SCADA system

Vendors interested in the procurement may request the RFP 
by sending an email to procurement@prepwestbank.com. 
Requests must be received by March 3, 2018. Any questions 
about the RFP must be received by March 8, 2018; answers 
will be published by close of business March 9, 2018. All 
bids are due in electronic and hard copy by 16:00 pm 
(local time) on March 12, 2018. 

 No inquiries by phone please.

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي  من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة 
عصرًا في األيام والتواري���خ الموضحة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله 

والبيرة:

1. األربعاء 2018/2/28:

قبيا، بدرس.
2. الخميس 2018/3/1:

دير عمار، مخيم دير عمار، بيتللو، جمالة، راس كركر، الجانية
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على شبكات 

الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

بلدية يطا
إعالن مزايدة بالظرف المختوم

 صادر عن بلدية يطا / للمرة الثانية
)تضمين كفتيريا متنزه بلدية يطا / الكرمل(

والكائن  يطا  بلدية  متنزه  كافتيريا  بتضمين  رغبتها  عن  يطا  بلدية  تعلن 
مراجعة  مكتب وحدة  المزايدة  بدخول  الراغبين  الكرمل، فعلى  في منطقة 
الرسمي  الستالم  الدوام  البلدية خالل ساعات  في  والعطاءات  المشتريات 
كراسة المزايدة لقاء رسم مقداره )100 شيكل( غير مستردة ، وذلك اعتبارًا 
المتقدم  في  تتوفر  أن  على   ،2018/2/27 الموافق:  االربعاء  يوم  صباح  من 

الشروط التالية :
خبرة في مجال العمل موثقة ال تقل عن ثالث سنوات .. 1
خلو جميع العاملين من االمراض السارية والمعدية بموجب تقرير طبي . 2

من مديرية الصحة.
أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.. 3
أن يكون المتقدم غير محكوم عليه جنائيًا في قضايا ماسة بالشرف . 4

واألمانة .
الذاتية، . 5 بالسيرة  موثق  للعمل،  الالزم  واإلداري  الفني  الكادر  توفر 

وتنطبق على األفراد الشروط المذكورة أعاله.
االستعداد لدفع مبلغ الضمان نقدًا.. 6
يلتزم المزايد الفائز بإحضار كفالة بنكية أو مبلغ نقدي قيمته 5000 . 7

التنفيذ عند توقيع  الكفتيريا وحسن  شيكل وذلك كتأمين لمعدات 
العقد صالحة لمدة 3 سنوات ) مدة تضمين الكافتيريا (.

آخر موعد لتسليم المزايدة بالظرف المختوم هو يوم الثالثاء الموافق: 13 . 8
/3/ 2018 الساعه 12:00 ظهرًا،  والعروض المتأخرة عن موعد التسليم 
أو  العروض  أصحاب   بحضور  المظاريف  فتح  وسيتم  رفضها،  سيتم 
ممثليهم الذين يرغبون بذلك على العنوان: بلدية يطا – الطابق الثاني 
– قاعة اإلجتماعات – وذلك يوم الثالثاء الموافق : 2018/3/13 الساعه 

12:00 ظهرًا . 
رسوم اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المزايدة.. 9

عنوان استالم كراسة المزايدة وتسليم عرض المزايدة هو:. 10
 بلدية يطا – الطابق األول ـ وحدة العطاءات والمشتريات، 

هاتف: 2279394-02  فاكس: 02-2279606.
أ. إبراهيم أبوزهرة
رئيس البلدية

"القدس المفتوحة" تنظم ملتقى اإلبداع 
الطالبي الثالث بفرعها في قلقيلية

قلقيليـــة - "األيـــام": نظمـــت جامعة 
القدس المفتوحـــة في فرعها بقلقيلية، 
أمس، ملتقـــى اإلبداع الطالبـــي الثالث، 
وذلك تحت رعاية عدنان ســـمارة رئيس 
مجلـــس أمناء الجامعـــة، رئيس المجلس 

األعلى لإلبداع والتميز.
وعقـــد الملتقـــى عبـــر نظـــام الربـــط 
مع  كونفرنس(  )الفيديـــو  التلفزيونـــي 
مكتـــب نائب رئيـــس الجامعة لشـــؤون 

قطاع غزة.
تح اللقاء بكلمة ســـمارة قال فيها: 

ُ
افت

"إن اختيـــار محافظة قلقيلية إلقامة هذا 
الملتقى في فرعها التعليمي يعّد رسالة 
للعالم بأننا نبني مؤسســـاتنا التعليمية 
من جهة ونقارع االحتالل من جهة أخرى، 
ومحافظـــة قلقيليـــة خير مثـــال لهذه 

الرسالة".
وطالب سمارة الطلبة بالتعاون الحثيث 
مـــع المجلس األعلـــى لإلبـــداع والتميز؛ 
ألنه يحتضن كل المشـــاريع التي يمكن 
أن تنتـــج شـــيئًا يخـــدم أبناء الشـــعب 
الفلســـطيني، كمـــا يوفـــر إمكانية دعم 
الطلبة  المشـــاريع ماديًا، وإرســـال  هذه 
اإلبداعية  الملتقيـــات  فـــي  للمشـــاركة 

العالمية.
من جانبه، شـــكر المحافـــظ اللواء رافع 
رواجبة، جامعة القدس المفتوحة ممثلة 
بمجلـــس أمنائهـــا وإدارتهـــا وكوادرها 
العاملـــة فـــي الفـــرع علـــى جهودهـــم 
وتنظيمهم لهذا الملتقى في المحافظة، 
الذي يســـلط الضوء على إبداعات الطلبة 
المتميزيـــن، إيمانـــًا منهـــم بالرســـالة 
الوطنية للجامعة، داعيًا إلى تكثيف مثل 
هذه النشـــاطات لصقل شخصية الطلبة 

وتنمية حافز اإلبداع والتميز عندهم.
وأكد رواجبة أن محافظة قلقيلية تحتاج 
إلى جهد استثنائي لتسليط الضوء على 
واقعها، نظرًا الستهدافها استيطانيًا، ما 
ولد واقعًا معقدًا في ظل سياسة الحصار 

المفروضة على المحافظة. 
من جانبـــه، أوضح رئيـــس الجامعة د. 
يونـــس عمـــرو أن الجامعـــة، وهي تعقد 
الملتقـــى اإلبداعـــي الطالبـــي الثالـــث، 
تولي اهتمامـــًا كبيرًا بطلبتها الباحثين، 

داعيـــًا الطلبة وأعضاء هيئـــة التدريس 
لبذل أقصـــى الجهود للتركيز في البحث 
العلمـــي علـــى وجه يســـهم فـــي رفعة 

الباحثين والجامعة.
وأوضـــح عميد البحـــث العلمي ورئيس 
اللجنة التحضيرية للملتقى د. حســـني 
عـــوض، أن البحـــث العلمي فـــي جامعة 
القدس المفتوحة شـــهد انطالقة كبيرة 
انعكست أصداؤها على الجامعة والوطن 

كله.
وقال د. عوض: إنه ترشح للملتقى )39( 
بحثًا، وقد اجتاز منها )20( بعد التحكيم، 

م أصحابها اليوم )أمس(. وهي التي يكرَّ
وشـــكرت الطالبة آمال شـــواهنة، في 
كلمـــة الطلبـــة المتفوقين المشـــاركين 
بالملتقـــى، كل من أســـهم فـــي إنجاح 

الملتقى.
حضر الملتقى أمين ســـر إقليم حركة 
"فتح" فـــي محافظـــة قلقيليـــة محمود 
الولويـــل، وقائـــد المنطقـــة فـــي قوات 
األمـــن الوطنـــي العميد الركـــن مهدي 
ســـرداح، ومديـــرة التربيـــة والتعليـــم 
فـــي محافظـــة قلقيلية نائلـــة فحماوي، 
والخاصة،  الحكومية  المؤسسات  ومديرو 
والشـــعبية  الرســـمية  والفعاليـــات 
بالمحافظـــة، وحضر مـــن الجامعة: نواب 
الرئيـــس ومســـاعدوه، ومديـــرو الفروع، 
الدوائـــر  ومديـــرو  الكليـــات،  وعمـــداء 
والمراكز، وحشـــد غفير من الطلبة. وفي 
التقدير على  وزعـــت شـــهادات  الختام 

الطلبة المشاركين في المؤتمر.

الجلسات العلمية:
تخلل الملتقى جلستان، ترأس األولى د. 
يوسف أبو فارة، فيما كان مقرر الجلسة د. 
محيي الدين حرارة، ونوقشت خاللها )5( 
مشـــاريع بحثية، هي: "التصنيع الرشيق 
وعالقته بتحقيق الميزة التنافســـية في 
الطبية"،  للمســـتحضرات  القدس  شركة 
للطالـــب فراس وائـــل الحداد مـــن كلية 
العلـــوم اإلدارية واالقتصادية، تاله بحث 
بعنـــوان "دور رأس المـــال الفكـــري في 
تعزيز الميزة التنافســـية لدى الشركات 
المـــزودة لخدمـــات اإلنترنت فـــي قطاع 

جانب من تكريم طلبة المشاريع الفائزة.

غزة: دراسة حالة شركة أورنج فلسطين"، 
للطالبـــة رانيـــا جهاد البطـــش من كلية 
"نظام  واالقتصادية، ثم  اإلدارية  العلوم 
البصمة اإللكتروني" للطالبة مآثر مأمون 
شـــديد من كلية التكنولوجيـــا والعلوم 
 CNC( التطبيقيـــة. وجاء الرابـــع بعنوان
Plotter Machine(  للطالب محمد عماد 
زقـــوط من كليـــة التكنولوجيـــا والعلوم 
التطبيقيـــة، أما األخير فـــكان حول "دور 
النحـــل فـــي تحســـين وزيـــادة الكفاءة 
اإلنتاجية في محصولي اللوز والكوســـا"، 
للطالبـــة في كلية الزراعـــة هنادي أمجد 

موسى.
ثـــم تـــرأس الجلســـة الثانيـــة د. زيـــاد 
الجرجـــاوي، وكان مقررها د. خالد دويكات، 
وعرض فيهـــا )4( مشـــاريع إبداعية، أولها 
حـــول "التوجه نحو الحياة لدى األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة الحركية فـــي محافظة رفح" 
للطالبـــة آية عبـــد الرؤوف البطـــة من كلية 
التنمية االجتماعية واألسرية، وجاء الثاني 
حول "واقـــع التدريب الميداني في الخدمة 
االجتماعيـــة: كليـــة غرناطـــة أنموذجـــًا"، 
للطالبـــة تهاليل فهيم عيســـى من كلية 
التنميـــة االجتماعية واألســـرية، فيما كان 
الثالث بعنوان "ظاهر العمر الزيداني ملتزم 
شـــمال فلسطين" للطالبة ميساء رمزي زايد 
بكلية العلوم التربويـــة، أما الرابع فتحدث 
عن "مســـتوى مســـاهمة معلمـــي التربية 
اإلســـالمية في تشـــكيل شـــخصية طلبة 
المرحلة األساســـية العليـــا" للطالب محمد 

أحمد شيخ العيد بكلية العلوم التربوية.

"التربية" تعلن أسماء الطلبة 
المرشحين لمنحة الشامي

رام الله - "األيـــام": أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن أســـماء الطلبة 

المرشحين لمنحة الراحل جميل الشامي في الضفة والقطاع، حيث استفاد من 

هذه المنح طلبة الثانوية العامة "اإلنجاز" للعام 2017.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن اختيار المرشـــحين لهذه المنح 

جاء حســـب معايير معـــدل الثانويـــة، والحالة االجتماعية، وعـــدد اإلخوة في 

 إلى أنه سيتم صرف مبلغ )1000 دوالر لمرة 
ً
الجامعة، ونســـبة اإلعاقة، مشـــيرة

واحدة فقط( للطلبة على حساباتهم الشخصية التي زودوا الوزارة بها.

بدوره، شـــكر وزير التربيـــة والتعليم العالي د. صبري صيـــدم عائلة الراحل 

الشـــامي على تقديم هـــذه المنح لطلبـــة الثانويـــة العامة "اإلنجـــاز" للعام 

2017، مؤكـــدًا أن ذلك يبرهن على الوفاء األصيل للطلبة وعموم أبناءالشـــعب 

الفلســـطيني، حاثًا على تعزيز مثل هذه المبـــادرات التي لها األثر الكبير في 

مساعدة الطلبة في إكمال تعليمهم.

إطالع وفد طالبي أجنبي على 
أوضاع سلفيت جراء الجدار واالستيطان

سلفيت - »األيام«: أطلع محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي، في مقر المحافظة، 

امس وفدا طالبيا اكاديميا اجنبيا من جامعة بيرزيت يرافقهم د. ســـعد نمر استاذ 

العلوم السياســـية وطاقم مـــن الهيئـــة االكاديمية بالجامعة، بمشـــاركة اطفال 

موهوبيـــن من روضـــة » الجيل الجديد« في كفر الديك، علـــى مجمل االوضاع التي 

تعيشها محافظة سلفيت في ظل االحتالل واالستهداف االستيطاني.

واكد البلوي على اهمية اســـتمرار زيارات التضامن مع الشـــعب الفلسطيني 

ومحافظة ســـلفيت خاصة، واالطالع علـــى الواقع الصعب الذي يعيشـــه ابناء 

الشعب الفلسطيني في ظل االحتالل، متمنيا على الوفد الضيف ان يكون خير 

سفير لنقل الحقائق والواقع كما هو على االرض.

واشـــار د. نمر الـــى ان هذه الزيارة تاتي ضمن سلســـلة مـــن الزيارات التي 

ينفذها برنامج الدراسات العربية الفلسطينية لتعليم اللغة العربية لالجانب 

فـــي جامعة بيرزيت بالتعاون مع وحدة العالقات العامة في محافظة ســـلفيت 

ومحافظات اخرى.

وقدمـــت ريم زيدان مدير وحدة العالقات العامـــة واالعالم بالمحافظة عرض 

»بوربوينت« عن واقع محافظة ســـلفيت السياسي والديموغرافي واالقتصادي 

والســـياحي، واســـتعرضت للوفد جوانب الصمود والنجاحـــات التي حققتها 

محافظة سلفيت ومؤسساتها رغم المعيقات التي يوجدها االحتالل.

وتم اصطحـــاب الوفـــد الطالبي في جولـــة ميدانية شـــملت، وادي المطوي 

المتضرر بفعل مجاري المســـتوطنات، والبلدة القديمة في ديراســـتيا، وبيت 

هاني عامر خلف جدار الفصل العنصري ومركز ابو نبعة الثقافي، وســـهل دير 

بلوط، رافقهم فيها رئيس قسم العالقات بالمحافظة معين ريان. 

جانب من زيارة الوفد في المحافظة.

جامعة بيت لحم تفتتح مؤتمر اإلرشاد التربوي الخامس
من جهتـــه أكد مدير التربية ســـامي 
مـــروة علـــى أهميـــة المبـــادرات التـــي 
عمل عليهـــا المرشـــدين التربويين في 

المدارس. 
وأعلن مروة عن انطـــالق رابط المكتبة 
االلكترونيـــة الخـــاص بقســـم الرشـــاد 
والتربية الخاصة، ويهدف إلى توفير إلى 
العديد من األدلة اإلرشادية والتي تخدم 
المرشدين التربويين في كافة المدارس 

الفلسطينية.
بدوره قال معاوية عواد، رئيس قســـم 
اإلرشـــاد التربوي في مديريـــة التربية، 
أن توقيت هـــذا المؤتمر يتزامن مع يوم 
المرشد التربوي الفلسطيني الذي أقرته 
وزارة التربيـــة في الخامس والعشـــرين 
من شـــباط من كل عام، إيمانا من الوزارة 
التربويين ودورهم  المرشـــدين  بأهمية 

في المدارس الفلسطينية.
وقال عواد "أن عالقة اإلرشـــاد بالتربية 
هـــي عالقـــة تكاملية، حيـــث ان التربية 
الحديثة تعتبـــر عملية اإلرشـــاد جزء ال 
يتجـــزأ منها، وانه أصبح من المســـلمات 
التربوية، فهي عمليـــة تمكين وتوعية 
ن، يقوي، 

ّ
للطالب، فاإلرشـــاد المثمر يمك

يعلم مـــن أجل بنـــاء شـــخصية الطالب 
المتكاملـــة، وينمي إبداعاتـــه، ويرتقي 

بقدراته.
الوعي  "أن استهداف مفاعيل  وأضاف 
الوطني واالجتماعي ومكونات الشخصية 

خالل العقديـــن الماضيين أحدث تغيير 
عميق في وعي الشعب الفلسطيني، واثر 
بشكل واضح في منظومة القيم واألخالق 

والعادات األصيلة لمجتمعنا".
وقـــال ان هـــذا انعكس على ســـلوك 
وعالقاتهم  لذاتهـــم  ونظرتهم  أطفالنا 
مـــن أهاليهـــم وخوفهـــم الشـــديد من 
المســـتقبل، فقـــد اثـــر علـــى تحديـــد 
بالمدرســـة  وعالقتهـــم  أولوياتهـــم، 

والمجتمع والوطن.
واعتبـــر عـــواد أن "الطفل هـــو ضحية 
المتابعـــة  وغيـــاب  والفقـــر  االحتـــالل 
الصحيحة في األســـرة والمدرســـة، مما 
استدعى الوزارة للعمل على هذا الموضوع 
لتعديل السلوكيات والممارسات وزيادة 
الوعـــي وإيجـــاد مســـاحة لرؤيـــة براءة 
األطفال وطاقاتهم ومواهبهم وقدرتهم 
على تقديم األفضـــل إذا ما أتيحت لهم 

الفرصة وتهيأت لهم الظروف."
أما مديـــر دائرة اإلرشـــاد التربوي في 
بشـــار عينبوســـي فقد  الدكتور  الوزارة 
أثنـــى علـــى المرشـــدين التربويين في 
محافظـــة بيت لحم وقـــدم لهم التهنئة 

بمناسبة يوم المرشد التربوي.
تلـــي ذلك عـــرض تجـــارب عملية قام 
بها المرشـــدون التربويون في المدارس 

تطرقت الى مواضيع متنوعة. 
وفـــي ختـــام المؤتمـــر تـــم تكريـــم 

المرشدين التربويين.

بيت لحم – حسن عبد الجواد: افتتحت 
دائـــرة العلـــوم االجتماعية فـــي جامعة 
بيت لحـــم بالتعاون مـــع مديرية تربية 
بيت لحم، امس، مؤتمر اإلرشـــاد التربوي 
الخامس تحـــت عنوان "تجارب عملية في 

حماية األطفال ودعم حقوقهم".
وحضـــر المؤتمر عدد من المرشـــدين 
التربوييـــن مـــن مـــدارس محافظة بيت 
لحم وعدد من مســـؤولي اإلرشاد التربوي 
في الـــوزارة وعدد من المؤسســـات غير 

الحكومية.
العلـــوم  دائـــرة  رئيســـة  وأكـــدت 
االجتماعيـــة فـــي جامعـــة بيـــت لحـــم 
الدكتـــورة فردوس عبد ربه العيســـى ان 
شـــعار المؤتمر "معًا لحمايـــة الطفولة، 
شـــركاء من أجل طفولـــة أفضل" يعكس 
رؤية مستندة الى حقوق اإلنسان وحقوق 
األطفـــال في العيـــش بكرامة ونطلق من 
فهـــم للعالقة العضويـــة والوثيقة بين 

الصحة وحقوق اإلنسان.
واضافت د. العيســـى: إن هذا المؤتمر 
 باإلبـــداع والمبادرة والخروج 

ٌ
هو احتفال

عـــن التقليدية فـــي العمل اإلرشـــادي 
التربوي الذي يمارسه مرشدون تربويون 

مبدعون.
وأشـــارت إلى الشـــراكة المميزة التي 
تربط بين دائـــرة العلوم االجتماعية في 
الجامعة وقســـم اإلرشـــاد التربوي التي 
تميزت بالتكاملية فـــي العمل واألدوار، 
والديمومـــة  باالســـتمرارية  واتســـمت 
بعيدة عن الموســـمية انطالقا من رسالة 
جامعة بيت لحـــم التي تؤمن بدورها في 
الدفاع عن حرية اإلنسان وكرامته بغض 
النظر عـــن الطبقة االجتماعيـــة والدين 

واالنتماء السياسي والحزبي.

متحدثون في المؤتمر.


