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عمان \ وكاالت \

ك بعنوان: "الحوكمة والتنمية اإلدارية واالقتصادية  املؤسسات: تها الجامعة األردنية،  العاصمة عمان، مؤتمرهما العلمي املش اختتمت جامعة القدس املفتوحة مع نظ
الواقع والطموح"، والذي عقد  مقر الجامعة األردنية باململكة األردنية الهاشمية.

وأو املشاركون بالعمل ع توعية املؤسسات ألهمية الحوكمة، ونشر ثقافتها لتصبح جزء من قيم املجتمعات العربية، وتربية األجيال ع منافعها وفوائدها من خالل العمل
بية والتعليم. ات ال ة من مدير ع إنشاء قسم خاص بالحوكمة املؤسسية  كل مدير

كما أو الباحثون بضرورة تعاون كل األطراف ذات املصلحة من أجل تهيئة بيئة مناسبة لتطبيق أسس وقواعد ومعاي الحوكمة.

"القدس المفتوحة" و"األردنية" تختتمان مؤتمرهما العلمي حول "الحوكمة والتنمية اإلدارية واالقتصادية في
المؤسسات"
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ق رقابي يتو عملية مطابقة مدى التزام الشركات بما جاء  مدونة الحوكمة املعلن عنها، سواء كان ذلك من ودعا املشاركون هيئة سوق رأس املال الفلسطيني تخصيص فر
حيث مجلس االدارة واالدوار املناطة به، وكذلك اسس الرقابة الداخلية والخارجية وآلية عملها، واالفصاح عن أعمال الشركات بكل شفافية مع االخذ باالعتبار مصالح

املساهم واصحاب املصالح.

 وشدد املتحدثون ع تكامل جهود األفراد واملؤسسات والحكومات وتضافرها  تبني فكر الحوكمة ومناهجها وتطبيقاتها وصوال ا مجتمع يؤمن بالنزاهة والشفافية واملساءلة.

ع القوان التي تكفل الحماية الكافية لكل من يواجه ويكافح الفساد واملفسدين ع القنوات القانونية.  وأو املؤتمرون تشر

وطالب املشاركون  املؤتمر الدو بتشكيل مجلس عربي للحوكمة ع مستوى الدول العربية الراغبة  ذلك، بحيث يهتم املجلس بشر ثقافة الحوكمة وأسسها، وإعداد ونشر
الدراسات والتقارير التي تعنى بالحوكمة، وإصدار مجلة دورية محكمة بعنوان (الحوكمة).

بية والتعليم  الدول العربية بما يكفل تبني مبادئ وممارسات النزاهة والشفافية واإلفصاح واملساءلة وطالب املشاركون  املؤتمر بتشكيل منظومة متكاملة ترعاها وزارات ال
ر للعمل القيم الذي انجزه اتحاد الجامعات العربية  مجال حوكمة الجامعات. وهناك ضرورة لتضم مبادئ الحوكمة  هذه الجامعات، مع ضرورة االستفادة والتطو

كيز ع الجوانب املتعلقة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد واملفسدين. وافكارها وابعادها  املناهج املدرسية والجامعية، مع ال

ز معرفة القيادات املؤسسية بالحوكمة وتطبيقاتها الصحيحة، وهذا يمكن أن يتحقق بوسائل وأساليب متعددة مثل الدورات وشدد املشاركون  املؤتمر ع ضرورة تعز
التدريبية املعدة جيدا، وبناء برامج دبلوم مهني متخصص  مجال الحوكم , مع ضرورة أن يكون هذا األمر من الشروط  املتطلبات الالزمة لشغل الوظائف القيادية 

املؤسسات.

وكان املؤتمر عقد بحضور رئيس جامعة القدس املفتوحة أ. د. يونس عمرو، ورئيس الجامعة األردنية أ. د. عزمي محافظة، ونائبي رئيس جامعة القدس املفتوحة: أ. د. سم
، ونواب رئيس الجامعة األردنية، والعمداء، وأعضاء الهيئت التدريسية واإلدارية  الجامعة األردنية، وبحضور النجدي النائب األكاديمي، وأ. د. عصام خليل النائب املا

عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية  جامعة القدس املفتوحة د. يوسف أبو فارة، وعميد كلية األعمال بالجامعة األردنية أ. د. رفعت الشناق.

، منتهزاً هذه املناسبة ألنقل لكم-أهلنا  األردن، ملكاً وحكومة وشعباً-تحيات شعب فلسط الرازح وقال أ. د. يونس عمرو: "سعيدون بااللتقاء  رحاب جامعة األردن األو
ف عاصمة دولة فلسط بإذن الله". تحت االحتالل، داعياً الله أن نعقد املؤتمرات القادمة  رحاب القدس الشر

من جانبه، قال رئيس الجامعة األردنية أ. د. عزمي محافظة، راعي املؤتمر، إن الجامعة األردنية تعتز بعقد هذا املؤتمر الذي اختار موضوعاً معاصراً غاية  األهمية ينسجم مع
. ثم أعرب عن فخره بعقد هذا املؤتمر بالشراكة مع جامعة القدس املفتوحة، رسالة الجامعة األردنية ورؤيتها  نشر املعرفة وإدارتها  مبادرة تثلج الصدور وتبحث ع الر

. مشيًدا بدورها األسا  نشر التعليم العا

ة للمؤتمر: "إن جامعة القدس املفتوحة سعيدة إ ذلك، قال د. يوسف أبو فارة عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية  جامعة القدس املفتوحة، رئيس اللجنة التحض
ك ب املؤسسات الفلسطينية واألردنية العاملة  مجال التعليم ة التي تنجم عن التعاون املش بتنظيم هذا املؤتمر  الجامعة األردنية، وهذا املؤتمر إحدى الثمرات الكث

." العا

من جانبه، قال أ. د. رفعت الشناق: "سعيدون بأن تكون كلية األعمال هي حاضنة هذا املؤتمر العلمي الدو الكب مع جامعة القدس املفتوحة حول الحوكمة والتنمية اإلدارية،
فكلية األعمال تسعى ملواكبة املستجدات والتطورات  العملية التعليمية؛ لذا جاءت هذه الشراكة مع جامعة القدس املفتوحة تلبية لطموحات الكلية بتحقيق التفاعل

." والتعاون مع الدارس

جلسات اليوم الثا

قية"، فيما تحدث بدأت جلسات اليوم األول بجلسة ترأسها د. رائد غرابات، تحدث فيها أ. د. درمان سليمان والباحثة داليا داود من جامعة دهوك بالعراق عن "الحوكمة التسو
الدكتور صابر عد شاكر من جامعة حلوان بمصر عن "أثر الحوكمة ع عوائد املوارد الطبيعية: دراسة تطبيقية مع إشارة للدول العربية"، وقدم الدكتور إسالم عبد

BOARD CHARACTERISTICS AND          " :الجواد من جامعة النجاح الوطنية بفلسط والباحثة رشا املصري من جامعة القدس املفتوحة بفلسط ورقة بعنوان
CORPORATE PERFORMANCE: EVIDENCE FROM PALESTINE"، وقدم أ. د. كمال رزيق والباحثة سهام مداور من جامعة البليدة 2 بالجزائر ورقة بعنوان: "املساءلة

املجتمعية كآلية للحد من الفساد وتحس جودة الخدمات الحكومية"، وقدم  الدكتور محمد عوض والباحثة دياال جـالد من جامعة القدس بفلسط ورقة بعنوان: "العالقة
ب تطبيق مبادئ الحوكمة واألداء  مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها"، فيما تحدث د. يونس جعفر من جامعة القدس املفتوحة بفلسط

عن "مدى تطبيق مبدأي الشفافية واملساءلة  الوزارات الحكومية العاملة: ضواحي القدس أنموذجا"، وقدمت الدكتورة بتول غانم من جامعة القدس املفتوحة بفلسط ورقة 
" بعنوان: "الحوكمة تبدأ مع التعليم: املدارس األساسية مفتاح للحوكمة  فلسط

أما الجلسة الثانية التي ترأسها أ. د. غسان اومت، فقد تحدث فيها أ. د. فتح الله غانم ود. مروان درويش من جامعة القدس املفتوحة بفلسط وقدما خاللها ورقة
بعنوان:The Impact of Corporate Governance on the Performance of Selected Companies Listed in Palestine Financial Market. وقدم الدكتور

فتحي رمضان مو من األكاديمية الليبية بطرابلس الليبية ورقة بعنوان: "دور مجالس اإلدارة  دعم وظيفة املراجعة الداخلية - دراسة تطبيقية ع بعض املؤسسات
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The impact     " :ت ورقة الليبية"، وقدمت الدكتورة آمنة ع الكردي من غرفة صناعة عمان باألردن والدكتور ياس طاهات من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكو
ك of Corporate Governance Attributes on Dividends Policy: Evidence from the Emerging Capital Market of Jordan". ثم قدم الدكتور كامل أبو كو

"، وقدم الدكتور عطية مصلح من من جامعة القدس بفلسط ورقة حول "أثر االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات ع األداء املا للشركات املدرجة  بورصة فلسط
جامعة القدس املفتوحة بفلسط ورقة حول "حوكمة الشركات ودورها  تحقيق جودة املعلومات املحاسبية"، فيما قدم الدكتور مروان محمد أبو هالل من جامعة القدس

املفتوحة ورقة حول "دور حوكمة الشركات  الحد من ممارسة سلوك تمهيد الدخل  الشركات املساهمة العامة الفلسطينية".

وخالل الجلسة الثالثة التي ترأسها أ. د. محمد أبو نصار تحدث الدكتور مجدي الكببجي من جامعة القدس املفتوحة بفلسط عن "حوكمة الشركات وعالقتها بإدارة األرباح 
رها"، ة وتطو الشركات الصناعية املساهمة العامة الفلسطينية"، وقدم الدكتور محمد تاللوة من جامعة القدس املفتوحة ورقة حول "عالقة االشتمال املا بتنمية املوارد البشر

بي كمبدأ من مبادئ الحوكمة"، وقدم زق محمد عدمان من جامعة الحدود الشمالية بالسعودية عن "االلتزام بمتطلبات اإلفصاح الضر وقدم د. يوسف مامش وأ. د. مر
ي من جامعة القدس ورقة بعنوان: "حوكمة املستشفيات األهلية والخاصة  منطقة جنوب الدكتور سم أبو زنيد من جامعة الخليل من فلسط والباحث باسل الجع

اً الضفة الغربية: الواقع واملأمول"، وقدمت د. وداد بوفافة من جامعة باجي مختار بالجزائر ورقة بعنوان: "مبادرات الحوكمة  قطاع املواد األولية: قواعد قيد الصياغة"، وأخ
ل من جامعة عمر املختار بليبيا ورقة بعنوان: "أثر سلوكيات املواطنة التنظيمية ع تطبيق مبادئ الحوكمة باملصارف التجارية الليبية: دراسة ميدانية قدم د. وائل محمد ج

ع عينة من العامل باملصارف التجارية الليبية العاملة بمدينة البيضاء".
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فيديو.. زوجة تقتل زوجها
ضابط الشرطة في الشارع

لهذا السبب!
r/post/338658/undefined)

بعد مجزرة "يوم النكبة" ..
قناص إسرائيلي يفضح السر

D8%A8%D8%B9%D8%AF-)
%D8%B2%D8%B1%D8%A9-
%D9%8A%D9%88%D9%85-
%D9%83%D8%A8%D8%A9-

-
%D9%86%D8%A7%D8%B5-

%D9%8A%D9%84%D9%8A-
%D9%81%D8%B6%D8%AD-
7%D9%84%D8%B3%D8%B1

صحيفة: مصر ستفرج عن
معتقلي حماس األربعة

بشروط
D9%8A%D9%81%D8%A9-)
%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D9%81%D8%B1%D8%AC-

%D8%B9%D9%86-
%D9%82%D9%84%D9%8A-
%D9%85%D8%A7%D8%B3-

%D8%A8%D8%B9%D8%A9-
4%D8%B1%D9%88%D8%B7

قناة عبرية: لهذا السبب
تراجعت "اسرائيل" عن نزع
سالح حماس لعقد هدنة

D9%86%D8%A7%D8%A9-)
%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%87%D8%B0%D8%A7-
%D8%B3%D8%A8%D8%A8-

D8%AC%D8%B9%D8%AA-
-

%D8%A6%D9%8A%D9%84-
%D8%B9%D9%86-

%D9%86%D8%B2%D8%B9-
%D9%84%D8%A7%D8%AD-
%D9%85%D8%A7%D8%B3-
%D8%B9%D9%82%D8%AF-
%D8%AF%D9%86%D8%A9

مأساة حوت قتله
"البالستيك"

D8%B3%D8%A7%D8%A9-)
D8%AD%D9%88%D8%AA-

%D8%AA%D9%84%D9%87-
%D8%AA%D9%8A%D9%83

وفر 10% على حجوزات
الطيران والفنادق مع

بطاقات بنك ابو ظبي االول،
واستعد لعطلة عيد

مشوقة مع عائلتك...
Tajwal

ww.tajawal.ae/en/hotels-)
home?

nt=137_&cake_tracking=13-
(368442


(http://samanews.ps/ar)

استشهاد شاب برصاص جيش االحتالل على حدود غزة

https://php-api.engageya.com/oper/https_redirect.php?url=http://mpi.ps
http://samanews.ps/ar/post/337894/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%9F
http://samanews.ps/ar/post/337597/%C3%99%C6%92%C3%99%E2%80%A6-%C3%98%C2%AA%C3%99%E2%80%9A%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B6%C3%99%E2%80%B0-%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%9E%C3%98%C2%AF%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B9%C3%99%C5%A0%C3%98%C2%A9-%C3%98%C2%B9%C3%99%E2%80%A6%C3%98%C2%B1%C3%99%CB%86-%C3%98%C2%AE%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%9E%C3%98%C2%AF-%C3%99%E2%80%A6%C3%99%E2%80%9A%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%A8%C3%99%E2%80%9E-%C3%98%C2%A5%C3%98%C2%B9%C3%99%E2%80%9E%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%A0-%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%9E%C3%98%C2%AF%C3%99%CB%86%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AC%C3%99%E2%80%A0%C3%98%C5%B8
http://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=1&cpp=1SPqqnx3bXhSSTl5cUtzUlpLMjZhN0ZqUUZKaEpwaVJOSkJneXdpZUQ2cW1Za012T0R3OGduLzVabWVLNEtYaUNoaVBsMExkOE51RExwWE1tSzAvSGMwRXkvWCsra3RteHJDTllpY1ZTbWF0QzRKNXlETGljRVdOa1hwSUJXcHVBeUlkUkEvMDVWaERNZUcrY0dsamxaTTR6NzI5c1d3T2FpSmUxc0pFM1pqakR5S1AzSEZBNkdJRGg3RU13SFZaaGM4VVpmeUxJM1RLZHZ0dGQvRm1CMmhwUEdlb2RsaWoxeWNNYUR4RzhlNGpUaGxQK2V2VzU5YVd2b3l2NHMvU1FEcGMzUTVsdHJBZzhSOWVUeVBlVmJEanBSZzJHQkpZWkNPb2d5Zzh1bGQzM2ltWT18&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.sweetwater.com%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_content%3Ddisplay%26utm_term%3D0x0
http://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=2362&campaignid=117145&zoneid=1112246&bannerid=8961833&displayid=5b150b76932a508568ef5e4a6593fa00&uaCap=0&aid=rwk64nxPUGFDY3oxU0Fka3lwQ2tWSzZKTE55NXY5WkdNVStZRWg5UnNkSXc5czlZPXw=&u=%7CQK88IgjVklDW1xLl8EMKt57T5ecNF%2BUWu1ijJL1cjM8%3D%7C
http://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=1&cpp=R9jBbHx3bXhSSTl5cUtzUlpLMjZhN0ZqUUZKaEpwaVJOSkJneXdpZUQ2cW1Za012T0R3OGduLzVabWVLNEtYaUNoaVBsMExkOE51RExwWE1tSzAvSGMwRXkvWCsra3RteHJDTllpY1ZTbWF0QzRKNTZWUDJSbUtiSlZoUFF2QTB2aFprdmJhbHZZUGJwakZIOHNtWG1maDg0VE95dHJOSmRUUEwwNGNHR0ZJV2FYcUVaZHJLSGs5RUdGSDFTQU9Ub21GdFgvWi9ueUFnQlk0eEo3bkhGV21BN2xNYkpRRUxmWEdmS1g5UmEvM3JtVDI5QUtZL285dDBqaUZxR3FwcjZKNlFRR2ovdC8rNUt2UDVrZVduV2gzTGxpTW9lakcrOFZIQm5JZENkWWlWQU5XRT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.sweetwater.com%2Fstore%2Fdetail%2FBTB845DTL--ibanez-btb845-deep-twilight-low-gloss%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_content%3Ddisplay%26utm_term%3D0x0
http://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=1&cpp=R9jBbHx3bXhSSTl5cUtzUlpLMjZhN0ZqUUZKaEpwaVJOSkJneXdpZUQ2cW1Za012T0R3OGduLzVabWVLNEtYaUNoaVBsMExkOE51RExwWE1tSzAvSGMwRXkvWCsra3RteHJDTllpY1ZTbWF0QzRKNTZWUDJSbUtiSlZoUFF2QTB2aFprdmJhbHZZUGJwakZIOHNtWG1maDg0VE95dHJOSmRUUEwwNGNHR0ZJV2FYcUVaZHJLSGs5RUdGSDFTQU9Ub21GdFgvWi9ueUFnQlk0eEo3bkhGV21BN2xNYkpRRUxmWEdmS1g5UmEvM3JtVDI5QUtZL285dDBqaUZxR3FwcjZKNlFRR2ovdC8rNUt2UDVrZVduV2gzTGxpTW9lakcrOFZIQm5JZENkWWlWQU5XRT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.sweetwater.com%2Fstore%2Fdetail%2FBTB845DTL--ibanez-btb845-deep-twilight-low-gloss%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_content%3Ddisplay%26utm_term%3D0x0
https://www.tajawal.ae/en/hotels-home?utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=174&utm_content=137_&cake_tracking=13-368442
http://samanews.ps/ar/post/336761/%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%9E%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%A1%C3%99%E2%80%9E-%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%9E%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%B9%C3%99%CB%86%C3%98%C2%AF%C3%99%C5%A0-%C3%99%C5%A0%C3%98%C2%A8%C3%99%E2%80%9E%C3%98%C2%BA-%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%9E%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A6%C3%99%C5%A0%C3%98%C2%B3-%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B3-%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%9E%C3%98%C2%A9-%C3%99%E2%80%A1%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%A6%C3%98%C2%A9-!!!
https://www.tajawal.ae/en/hotels-home?utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=174&utm_content=137_&cake_tracking=13-368442
http://samanews.ps/ar/post/338658/undefined
http://samanews.ps/ar/post/336820/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9--%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1
http://samanews.ps/ar/post/337309/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
http://samanews.ps/ar/post/337766/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA--%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/338666/%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%AA-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83
https://www.tajawal.ae/en/hotels-home?utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=174&utm_content=137_&cake_tracking=13-368442
http://samanews.ps/ar
http://samanews.ps/ar


04/06/2018 القدس المفتوحة" و"األردنیة" تختتمان مؤتمرھما العلمي حول "الحوكمة والتنمیة اإلداریة واالقتصادیة في المؤسسات" - سما اإلخباریة"

http://samanews.ps/ar/post/298412/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D

/http://samanews.ps/ar/post/335497)
الوطني-يصدر-اعالن-القدس-

والعودة-ويفوض-المركزي-بكافة-
صالحياته)

"الوطني" يصدر اعالن القدس والعودة
ويفوض"المركزي" بكافة صالحياته

/http://samanews.ps/ar/post/335497)
/http://samanews.ps/ar/post/327180)

مدير-أونرو-بغزة-ماتياس-شمالي--
االنفجار-قادم-و-التمويل-يكفي-حتى-

يوليو)

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "االنفجار"
قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

(http://samanews.ps/ar/post/327180/مدير-

/http://samanews.ps/ar/post/322761)
قدس-و-عاصمة-و-فلسطين-أسماء-

أطلقها-أب-من-غزة-على-3-توائم)

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها
أب من غزة على 3 توائم

(http://samanews.ps/ar/post/322761)/http://samanews.ps/ar/post/296818/قدس-و-
الحية-ينفي-تكليفه-متابعة-اللجنة-

اإلدارية-الحكومية-في-غزة)

الحية ينفي تكليفه متابعة "اللجنة اإلدارية
الحكومية" في غزة

(http://samanews.ps/ar/post/296818/الحية-

/http://samanews.ps/ar/post/300308)
صحيفة-حماس-تبحث-حل-اللجنة-

اإلدارية-بغزة-قبيل-وصول-الوفد-
الفتحاوي)

صحيفة: حماس تبحث حل اللجنة اإلدارية بغزة
قبيل وصول الوفد "الفتحاوي "

/http://samanews.ps/ar/post/300308)
/http://samanews.ps/ar/post/313313)

صحيفة-حماس-وضعت--اللجنة-
اإلدارية-وديعة-لدى-مصر-وال-تشترط-

الغاء-العقوبات-على-غزة-اوال)

صحيفة: حماس وضعت " اللجنة اإلدارية" وديعة
لدى مصر وال تشترط الغاء العقوبات على غزة اوال

(http://samanews.ps/ar/post/313313/صحيفة-

/http://samanews.ps/ar/post/338669)
يديعوت-تسوية-طويلة-األمد-مع-
حماس-التوجه-لوسطاء-أوروبيين)

يديعوت: تسوية طويلة األمد مع حماس .. التوجه لوسطاء أوروبيين (http://samanews.ps/ar/post/338669/يديعوت-تسوية-طويلة-
األمد-مع-حماس-التوجه-لوسطاء-أوروبيين)

/http://samanews.ps/ar/post/338685)
بالفيديو-ألول-مرة-جيش-االحتالل-

يعترف-بإعدامه-جنديا-أسرته-حماس-
في-خانيونس)

بالفيديو: ألول مرة.. جيش االحتالل يعترف بإعدامه جندًيا أسرته حماس في خانيونس (http://samanews.ps/ar/post/338685/بالفيديو-
ألول-مرة-جيش-االحتالل-يعترف-بإعدامه-جنديا-أسرته-حماس-في-خانيونس)

/http://samanews.ps/ar/post/338681)
مفتي-القدس-يحذر-من-تداول-نسخ-

من-القرآن-الكريم-طبعت-في-غزة-
لورود-أخطاء-فيها)

مفتي القدس يحذر من تداول نسخ من القرآن الكريم طبعت في غزة لورود أخطاء فيها (http://samanews.ps/ar/post/338681/مفتي-
القدس-يحذر-من-تداول-نسخ-من-القرآن-الكريم-طبعت-في-غزة-لورود-أخطاء-فيها)

/http://samanews.ps/ar/post/338638)
رسميا-جيش-االحتالل-يعلن-فشله-في-

مالحقة-الطائرات-الورقية-الغزية)

رسميا .. جيش االحتالل يعلن فشله في مالحقة الطائرات الورقية الغزية (http://samanews.ps/ar/post/338638/رسميا-جيش-االحتالل-
يعلن-فشله-في-مالحقة-الطائرات-الورقية-الغزية)

/http://samanews.ps/ar/post/338658)
فيديو-زوجة-تقتل-زوجها-ضابط-

الشرطة-في-الشارع-لهذا-السبب!)

فيديو.. زوجة تقتل زوجها ضابط الشرطة في الشارع لهذا السبب! (http://samanews.ps/ar/post/338658/فيديو-زوجة-تقتل-زوجها-ضابط-
الشرطة-في-الشارع-لهذا-السبب!)

األكثر قراءة اليوم


(http://samanews.ps/ar)

استشهاد شاب برصاص جيش االحتالل على حدود غزة

http://samanews.ps/ar/post/335497/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://samanews.ps/ar/post/335497/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://samanews.ps/ar/post/327180/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
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04/06/2018 القدس المفتوحة" و"األردنیة" تختتمان مؤتمرھما العلمي حول "الحوكمة والتنمیة اإلداریة واالقتصادیة في المؤسسات" - سما اإلخباریة"

http://samanews.ps/ar/post/298412/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D

/http://samanews.ps/ar/post/338656)
بعد-وفاتها-الكشف-عن-اسم-الفنانة-

مديحة-يسري-الحقيقي)

بعد وفاتها.. الكشف عن اسم الفنانة مديحة يسري الحقيقي (http://samanews.ps/ar/post/338656/بعد-وفاتها-الكشف-عن-اسم-
الفنانة-مديحة-يسري-الحقيقي)

/http://samanews.ps/ar/post/338731)
قرار-غير-مسبوق-اتخذه-األمير-

محمد-بن-سلمان-وسينفذه-بعد-10-
أيام-ماهو؟)

قرار غير مسبوق اتخذه األمير محمد بن سلمان وسينفذه بعد 10 أيام.. ماهو؟ (http://samanews.ps/ar/post/338731/قرار-غير-مسبوق-
اتخذه-األمير-محمد-بن-سلمان-وسينفذه-بعد-10-أيام-ماهو؟)

/http://samanews.ps/ar/post/338708)
تقديرات-إسرائيلية-المواجهة-األشد-

ألما-مع-غزة-مسألة-وقت)

تقديرات إسرائيلية : المواجهة األشد ألما مع غزة مسألة وقت (http://samanews.ps/ar/post/338708/تقديرات-إسرائيلية-المواجهة-
األشد-ألما-مع-غزة-مسألة-وقت)

/http://samanews.ps/ar/post/338732)
الطائرات-اللورقية-الحارقة-أتت-

على-28-ألف-دونم-بمستوطنات-
غالف-غزة)

الطائرات اللورقية الحارقة أتت على 28 ألف دونم بمستوطنات "غالف غزة" (http://samanews.ps/ar/post/338732/الطائرات-اللورقية-
الحارقة-أتت-على-28-ألف-دونم-بمستوطنات-غالف-غزة)

/http://samanews.ps/ar/post/338710)
نيويورك-تايمز-رزان-النجار-كرست-

نفسها-إلنقاذ-األرواح-بغزة)

نيويورك تايمز : رزان النجار كرست نفسها إلنقاذ األرواح بغزة (http://samanews.ps/ar/post/338710/نيويورك-تايمز-رزان-النجار-كرست-
نفسها-إلنقاذ-األرواح-بغزة)

/http://samanews.ps/ar/post/338697)
حمد-الرئيس-عباس-اتخذ-خطوات-

سلبية-أجهضت-المصالحة-وأوصلتها-
إلى-طريق-مسدود)

حمد: الرئيس عباس اتخذ خطوات سلبية أجهضت المصالحة وأوصلتها إلى طريق مسدود (http://samanews.ps/ar/post/338697/حمد-
الرئيس-عباس-اتخذ-خطوات-سلبية-أجهضت-المصالحة-وأوصلتها-إلى-طريق-مسدود)

/http://samanews.ps/ar/post/338692)
الطائرات-الورقية-ترهق-االسرائيليين-

ووزير-اسرائيلي-يهدد-سندخل-غزه-
ونقضي-على-جميع-قادة-حماس)

الطائرات الورقية ترهق االسرائيليين ..ووزير اسرائيلي يهدد: سندخل غزه ونقضي على جميع قادة حماس
(http://samanews.ps/ar/post/338692/الطائرات-الورقية-ترهق-االسرائيليين-ووزير-اسرائيلي-يهدد-سندخل-غزه-ونقضي-على-جميع-

قادة-حماس)

األخبار الرئيسية


(http://samanews.ps/ar)

استشهاد شاب برصاص جيش االحتالل على حدود غزة
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