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تنويه
ورد عن طريق الخطأ والس���هو باإلعالن الصادر عن جري���دة األيام بتاريخ 2018/4/2 في المعاملة 
رق���م 2018/2666 ذكر رقم الوكالة الدورية بالرقم 437/2018/2018 والصحيح 437/2018/3018، 

لذا اقتضى التنويه.

تنويه
ذكر خطأ في االعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي طوباس معاملة رقم 175/ج/2018 

الخطأ في اسم الموكل ) المالك ( :  منتصر + كندا لحمد + خضرة + نوال + فهميه 
والصحيح : منتصر + عبد الحميد  + خضرة + نوال + فهميه

تنويه
ذكر خطأ في االعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي طوباس معاملة رقم 417/ج/2018 

الخطأ في اسم الموكل ) المالك ( : حمدة ، مريم بنات هيشان مطر دراغمة
والصحيح : حمزة ، مريم بنات هيشان مطر دراغمة

تنويه

س���قط س���هوا في اعالن تس���جيل اراضي نابلس رقم 1723/ج/2018 والمنش���ور يوم 

2018/4/25 رقم الوكالة 1706/2017/17241 بتاريخ 2017/11/14 لذا اقتضي التنويه.

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
كاتب عدل رام الله

التاريخ: 2018/4/16

إعالن تبليغ بالنشر
المخطر إليه: سعد خليل مصطفى محارمة � المعروف باسم سعد العجوري.

العنوان: رام الله � � بيتونيا � شارع معبر عوفر � منجرة سعد العجوري � قرب قرش مول.
تنفيذًا لقرار س���عادة رئيس محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 2018/4/12 القاضي بتبليغكم 
نسخة عن اإلخطار العدلي رقم 2018/4025 عدل رام الله وذلك بواسطة النشر في إحدى الصحف 

المحلية الصادرة في الوطن.

وهذا نصه

إخطار بواسطة كاتب العدل
المخط���رون: 1. نايف مصطفى خضر الدحلة 2. منير مصطفى خضر الدحلة 3. لوس���يا ارنس���تو 

سيليستي الدحلة
بصفتهم الشخصية باإلضافة الى تركة مورثهم مصطفى خضر قاسم الدحلة بموجب حجة حصر 

اإلرث رقم 428/106/440 شرعية رام الله بتاريخ 2014/10/26
بيتونيا � شارع اللطرون � قرب قرش مول للسيارات

بواسطة وكيلهم المحامي محمد شاكر دولة/ رام الله/ عمارة البكري/ ط5/ مكتب رقم 11
المخطر اليه: سعد خليل مصطفى محارمة حامل هوية رقم 982890881

ببيتونيا � الشارع الرئيسي � شارع معبر عوفر � منجرة سعد العجوري � قرب قرش مول للسيارات.
موضوع اإلخطار: مطالبة بدل ايجار الثني عشر شهرًا والبالغة 3600 دينار اردني وكذلك مبلغ 500 

دينار اردني بدل ضريبة معارف

أسباب االخطار:
1. حيث انك مس���تأجر لثالث مح���الت تجارية من مورث المخطري���ن والواقعة على قطعة األرض 
رق���م 46 من الحوض رقم 2 المدرس���ة من أراض���ي بيتونيا قضاء رام الله بأجرة س���نوية مقدارها 
3600 دينار اردني تدفع ش���هريًا بواقع 300 دينار اردني شهريًا بموجب عقد ايجار مؤرخ بتاريخ 

.2008/6/1
2. وحيث أنك لم تقم بدفع األجرة من شهر 4+5+6+7+8+9+10+11+12 من العام 2017 وأشهر 
1+2+3 للعام 2018 وترصد بذمتك مبلغ وقدره 3600 دينار اردني وكذلك مبلغ وقدره 500 دينار 
اردني بدل ضريبة معارف فإننا نطالبك بدفع كامل المبلغ المس���تحق من األجرة المترتبة بذمتك 
خالل ثالثين يوما من تاريخ هذا اإلخطار وخالف ذلك س���أكون مضطرًا التخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة لذلك ورفع دعوى إخالء المأجور والمطالبة بكافة األجور المستحقة بذمتك.
مع االحترام

وكيل المخطرون تحريرًا في 2018/3/4م  
المحامي محمد شاكر دولة

مع االحترام
كاتب عدل رام الله
حنين مايها

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 3412/ج/2018
التاريخ: 2018/4/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد/ة مالك امين احمد شقيقات 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 438/2018/4449 تاريخ 2018/4/24

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي سيلة الظهر حوض رقم 14 قطعة رقم 64

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 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(  
مالك أمين أحمد شقيقات سامي محمود اسعد مسعد  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 3411/ج/2018
التاريخ: 2018/4/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم نه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد عرفات شريف سالم ارشيد 
وذل���ك بصف���ة وكيال خاصا بموجب الوكال���ة الخاصة رق���م  س2018/81 ص1857 تاريخ 

2018/2/5
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين عمان

وذلك بمعاملة بيع على أراضي صير حوض رقم 11 قطعة رقم 11
فم���ن له اعتراض عل���ى ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

عرفات شريف سالم ارشيد أحمد شريف سالم الرشيد  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
كاتب عدل رام الله

التاريخ: 2018/4/24

إعالن تبليغ بالنشر
المخطر إليه: اندي رزق شاور.

العنوان: رام الله � الشارع الرئيسي � شارع بيتين عين يبرود.
تنفيذًا لقرار س���عادة رئيس محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 2018/4/19 القاضي بتبليغكم 
نسخة عن اإلخطار العدلي رقم 2018/5592 عدل رام الله وذلك بواسطة النشر في إحدى الصحف 

المحلية الصادرة في الوطن.
وهذا نصه

مع االحترام
كاتب عدل رام الله
حنين مايها

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 3392/ج/2018
التاريخ: 2018/4/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة أنا آالء باس���م فارس 
عالقمة بصفتي وكيال عن 1. يمامة 2. مي 3. عنان 4. نعمان أبناء منذر صبري عبد الهادي 
بموجب الدوري���ة 438/2018/4458 عدل جنين بتاريخ 2018/4/24 المعطوفة على العامة 
1709/2017/17730 عدل نابلس بتاريخ 2017/11/23 والخاصة 1711/2017/18037 عدل 

نابلس بتاريخ 2017/11/29
الصادرة من كاتب عدل جنين ونابلس

وذلك بمعاملة بيع على اراضي جنين حوض رقم 20066 قطعة رقم 2
فم���ن له اعتراض على ذلك علي���ه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا 

للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2508/ج/2018
التاريخ: 2018/3/26

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم أنه تقدم إل���ى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد إبراهيم محمد إبراهيم 
نواهض���ة وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاص���ة رقم 437/2018/2271 تاريخ 

2018/3/1
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذل���ك بمعامل���ة بي���ع عل���ى أراض���ي اليام���ون ح���وض رق���م 21+23+3+4 قطع���ة رقم 
 42+117+115+1+148

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

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

فوزية عبد الحميد محمود حوشية + حسام + عنان 
+ باس���مة + انعام + عالم أبناء عدنان عبد الحافظ 

مصطفى

إبراهيم محمد إبراهيم نواهضة

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس

رقم الملف: 1819/ج/2018
التاريخ: 2018/4/25

إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس السيد عمر بسام طالب مناع وذلك بصفة 

وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم سجل 1823/صفحة 2017/1 تاريخ 2017/11/9
سفارة دولة فلس���طين � عمان والوكالة الخاصة رقم 4643/2018/1743 عدل نابلس بتاريخ 
2018/3/29 والمعطوفة على الوكالة العامة رقم س���جل 574/صفحة 75/2006 سفارة دولة 

فلسطين � عمان بتاريخ 2006/2/15
الصادرة من كاتب عدل 

وذلك بمعاملة بيع على أراضي 
بزاريا حوض رقم 5 قطعة رقم 2

بزاريا حوض رقم 5 قطعة رقم 16
فمن له اعتراض عليه التقدم باعتراض 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(  

عمر بسام طالب مناع جهاد واياد احمد محمد الخاطر 
حسن صالح حسن حسن عماد احمد محمد الخاطر  

دائرة األراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 1797/ج/2018
التاريخ: 2018/4/24

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يدة رانيا امجد س���ليم أبو 
الري���ش بصفته وكيال خاص���ا بموجب الوكالة الخاص���ة رق���م 1737/2018/3388 بتاريخ 
2018/3/6 عدل نابلس والمعطوفة على الدورية رقم 666/2006/1352 بتاريخ 2018/4/24 
عدل نابل���س والخاصة رق���م 322/93/4598 بتاريخ 1993/11/21 ع���دل نابلس والخاصة 
رقم 322/93/4687 بتاريخ 1993/11/25 ع���دل نابلس والعامة رقم 352/93/4511 بتاريخ 

1993/11/15 عدل نابلس والخاصة رقم 322/93/4711 بتاريخ 1993/11/21 عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم 193 من الحوض 12 من أراضي عزموط.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 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(

نجمة وندية وفاطمة وخضرة ونايف 
أبناء أحمد عب���د الكريم صالح ونجم 

وعبد أبناء احمد عبد الكريم 

نجم احم���د عبد الكريم عالونة وعبد احمد عبد 
الكريم عالونة

نجم احمد عب���د الكريم عالونة وعبد 
احمد عبد الكريم عالونة

ناصر رفعت امين سلمان

رانيا امجد سليم أبو الريشناصر رفعت امين سلمان
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2018/4/2
الرقم: 2012/1582

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم  2012/1582
إلى المحكوم عليه: شركة الشرباتي للتجهيزات والخدمات الطبية/ الخليل.

نعلمك أن المحكوم لها: الشركة الحيوية الطبيعية الفلسطينية لمواد التجميل/ وكيلها المحامي 
نائل عاصي.

قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ ت للتنفيذ ش���يك بقيمة 50000 ش���يكل باإلضافة إلى مبلغ 512 
شيقل بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف.

لذا يتوجب عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أس���بوعين من نشر هذا اإلعالن 
وبعكس ذلك س���يتم الس���ير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر 

حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
يحيى عطا

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
1411/ج/2018

طلب بيع

مكتب تسجيل رام الله

إلى السيد مأمور تسجيل رام الله المحترم

/ القرية ض لح���و ا
الحي

الحصصمساحة القطعةالقطعة

من اصلالحصصدونممتر مربع

م���ل 2144154جفنا        8          الجلزون كا
حص���ص 
البائعين

ج  لمخ���ر ا
العام

البائع/ي�ن
باسم فرحان يوسف طبش بواسطة الوكيل الخاص حلوة فرحان يوسف المبيض بموجب 

الوكالة الخاصة رقم 2017/7172 تصديق وزارة عدل
بم���ا أنني اتفقت/ اننا قد اتفقنا على بيع الحصص المذكورة أعاله لقاء مبلغ 10000 دينار 

� المبلغ بالحروف: عشرة آالف دينار من أراضي: جفنا.
من األموال المبينة أعاله إلى المشتري/ ي�ن:

مالحظاترقم البطاقةنوع البطاقةالمشتري/ين

مالحظات901185132هوية فلسطينيةرائد عطا عبد الله بايض

فإنني ارجو/ اننا نرجو إتمام معاملة البيع هذا وان سندات التسجيل المختصة قد قدمت 
في طيه.

مالحظات:
اسم وتوقيع البائع أو الوكيل اسم وتوقيع المشتري أو الوكيل 

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم
دعوى الرقم:2015/1249 حقوق صلح طولكرم
هيئة القاضي: مشتاق القاضي
التاريخ: 2018/04/19

مذكرة دعوى صادره عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى المدنيه رقم

)2015/1249( حقوق صلح طولكرم لتبليغ المدعى عليهم بالنشر
ال���ى المدع���ى عليهم : 1 - اس���امه رفيق مصطفى الحاج حس���ين قع���دان  و 1 - زيد رفيق 
مصطفى الحاج حسين قعدان  طولكرم/ الجاروشيه ومجهولين محل االقامه حاليا، يقتضي 
عليكم الحضور الى محكمة صلح طولكرم يوم 2018/05/16 الس���اعه التاسعه صباحا للنظر 
ف���ي الدعوى الحقوقيه رقم )2015/1249( حقوق صلح طولكرم والتي اقامها عليكم المدعي  
عاطف بديع محمود قعدان من الجاروشيه/ طولكرم  بواسطة المحاميه  اماني حمدان مرفق 

نسخه عن الئحة الدعوى وموعد الجلسه  .
وموضوعها :ازالة شيوع غير مقدرة القيمه

يمكنكم الحضور الى قلم المحكمه ش���خصيا او ارس���ال وكيال عنك���م لالطالع على تفاصيل 
الدع���وى وعمال باحكام الماده رقم 62 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ 
رقم 2 لس���نة 2001 يقتضي عليكم تقديم الئحه جوابيه خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

تبلغكم بالنشر وبخالف ذلك تجري محاكمتكم حضوريا.
"مع االحترام"

رئيس قلم حقوق محكمة صلح طولكرم
رائد زيدان

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة 569/ج/2018
التاريخ: 2018/4/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم السيد/ أنا محمد احمد فيصل 

"علي حسن" بوكالتي الدورية رقم 2018/1969 عدل طولكرم
 إلتمام معاملة بيع رقم  569/ج/2018

رقم القطعة الحوض  اسم البلد  
 9  8679 دير الغصون  

ولمن له االعتراض على ذلك التقدم إلى الدائرة تس���جيل أراضي طولكرم لالعتراض خالل 
فترة عشرة أيام من تاريخ هذا النشر وبخالف ذلك يتم السير في المعاملة حسب األصول 

والقانون.

اسم الوكيلاسم المالك

محمد احمد فيصل "علي حسن"/ وكيل دوريصبحي عبد الكريم محمد بدران
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة 568/ج/2018
التاريخ: 2018/4/18

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم السيد/ أنا محمد احمد فيصل 

"علي حسن" بوكالتي الدورية رقم 2018/1968 عدل طولكرم
إلتمام معاملة بيع رقم  568/ج/2018

رقم القطعة الحوض  اسم البلد  
 8  8679 دير الغصون  

ولمن له االعتراض على ذلك التقدم إلى الدائرة تس���جيل أراضي طولكرم لالعتراض خالل 
فترة عشرة أيام من تاريخ هذا النشر وبخالف ذلك يتم السير في المعاملة حسب األصول 

والقانون.
اسم الوكيل اسم المالك  

محمد احمد فيصل "علي حسن"/ وكيل دوري جواد محمد عمر عمر 
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

جامعتا "القدس المفتوحة" و"األردنية" تفتتحان مؤتمرًا حول التعليم في الوطن العربي
رام الله - "األي���ام": افتتحت كليتا العلوم التربوية ف���ي جامعتي القدس المفتوحة 
مًا تحت عن���وان: "التعليم في الوط���ن العربي: 

ّ
واألردني���ة، أم���س، مؤتمرًا علمي���ًا محك

نح���و نظام تعليمي متميز"، وذل���ك بمقر كلية العلوم التربوية ف���ي الجامعة األردنية 
بالعاصمة عّمان، وبرعاية مدارس ميار الدولية.

وق���ال رئيس "القدس المفتوحة" يونس عمرو: إن األنظمة التربوية في الوطن العربي 
تواجه تحدي���ات مختلفة، لذا جاء هذا المؤتمر من أجل التع���رف على هذه التحديات 
التي تواجه النظام العربي وللتعرف على واقع المناهج المدرس���ية والجامعية وآفاقها 
المستقبلية، وإلبراز دور التقنيات الحديثة في العملية التعليمية التعلمية، واالطالع 

على التجارب العربية في مجال العلوم التربوية.
وشدد على أهمية إبراز دور البيئة المدرسية والجامعية في معالجة التطرف الفكري، 
وتبادل الخب���رات، واالطالع على أحدث البحوث والتج���ارب العربية الميدانية في مجال 
التربي���ة والتعليم. وأضاف عمرو: "نلتقي في رحاب كلي���ة العلوم التربوية انطالقًا من 
اهتمامنا بإجراء بحوث مش���تركة تالمس الصعوبات التي تعترض الحياة االقتصادية 

للشعبين الفلسطيني واألردني".
من جهته، قال نائب رئيس الجامعة األردنية، أحمد مجدوبة، إن األنظمة التربوية في 
العالم العربي تواجه تحديات متنوعة ومتعددة، لذلك س���عى المؤتمر إلى استقطاب 
العلم���اء والباحثين في مج���االت العلوم التربوية المختلفة لتب���ادل األفكار والمعارف 
واإلنجازات، ومناقشة التحديات واستشراف آفاق مستقبل التعليم في الوطن العربي.

بدوره���ا، قالت األمينة العام���ة للجمعية العلمي���ة لكليات التربي���ة ومعاهدها في 
الجامعات العربية أمل األحمد: "إن ثمة مشكالت تتحدى منظومتنا التربوية، سواء أكان 
مصدرها األس���رة أم المدرس���ة أم الجامعة أم غير ذلك، وبصرف النظر عن كل هذا فمن 
الواجب علينا تحديد تلك المش���كالت ووضع المقترحات والبدائل الممكنة لمعالجتها، 

عبر تكثيف لقاءاتنا وحواراتنا عبر مؤتمرات علمية مثل هذا المؤتمر".
وأوضحت األحمد أن كليات التربية تؤدي دورًا أساس���يًا في تأهيل اإلنس���ان العربي، 
ب���دءًا من رياض األطفال حتى نهاية حياته، وذلك باالهتمام بالموهوبين والمتفوقين، 
وذوي االحتياج���ات الخاص���ة. أما رئيس المؤتم���ر، عميد كلية العل���وم التربوية صالح 
الرواضية فقال: يأتي المؤتمر في إطار شراكة حقيقية فاعلة مع كلية العلوم التربوية 
ف���ي القدس المفتوح���ة، ويوفر فرصة ثرية لصن���اع القرار لتبادل المع���ارف العلمية 

والوقوف على السبل الكفيلة بالنهوض بالتعليم في الوطن العربي".
ويش���ارك في المؤتمر 171 باحثًا وباحثة في مجاالت العل���وم التربوية، ويتناول 115 
ورق���ة بحثية، تناقش آخ���ر ما توصلت إليه الدراس���ات العلمية في مج���االت المناهج 

وطرائق التدريس والقياس والتقويم التربوي وتكنولوجيا التعليم والمكتبات.
وُعقدت خالل اليوم األول جلس���تان إضافة إلى الجلس���ة الرئيس���ية، تضمنت األولى 

مجموعة م���ن المحاور أولها: مح���ور التكنولوجيا والتعليم، وقدم���ت فيها عدة أوراق، 
ناقش���ت أوالها فاعلي���ة التدريس بالقصة الرقمية ببيئة التعل���م المدمج في تحصيل 
طالبات الصف الحادي عش���ر لمادة التربية اإلس���المية وتنمية الفكر األخالقي لديهن، 
للباحث���ة رابعة بنت محمد الصقرية. ث���م ورقة حول أثر اس���تخدام البرمجة التعلمية 
المحوس���بة في تحصيل طلبة كلية طب األس���نان في الجامع���ة األردنية، للباحثة وفاء 
الدجان���ي. وورقة ح���ول توظيف المق���ررات اإللكتروني���ة المفتوحة هائل���ة االلتحاق 
)MOOCs( ف���ي تطوير برنامج إعداد المعلمين ومعوق���ات تطبيقها بكلية التربية في 
جامعة الخرطوم، للباحث عصام إدريس الحس���ن. ثم قدمت ورقة "معا نحو إنشاء مراكز 
 Google( تعليمية" للباحثة رين���ال الزغبي. وقدمت ورقة حول أثر اس���تخدام تطبيق
Class Room( ف���ي تدري���س مادة مقدمة ف���ي المناهج في تنمية مه���ارات التفكير 
العلمي، للباحثين محمد السمكري وعبد المهدي الجراح. ثم ورقة حول أهمية استخدام 

تكنولوجيا التعليم في التعليم الجامعي، للباحثة إيمان المشموم.
وفي المحور الثاني من الجلس���ة األولى، وهو حول المناهج وطرائق التدريس، قدمت 
ع���دة أوراق، جاءت األولى بعنوان "درجة مراعاة كتب اللغة العربية للمرحلة األساس���ية 
لمتطلب���ات الثورة المعلوماتية من وجهة نظر المش���رفين التربويي���ن ومعلمي اللغة 
العربية في األردن"، للباحثين: ماجد أبو جابر، وعبد الرحمن الهاش���مي، وفلس���طين أبو 
وزنة. كما قدمت دراس���ة تحليلية في ضوء تصنيف )جاالجر وآش���نر( ألسئلة األنشطة 
والتدريبات في كتب اللغة العربية الجديدة للصفين العاش���ر والحادي عش���ر، للباحث 
إياد عبد الجواد. وورقة حول دور مس���رحة منهاج اللغة العربية في تحس���ين اتجاهات 
طلبة المرحلة األساسية نحو التعليم من وجهة نظر معلمي اللغة العربية في مديريات 
ين حنان الجمل وإبراهيم النوري. فيما قدمت ورقة حول 

َ
ش���مال الضفة الغربية، للباحث

أث���ر برنامج تدريبي مقترح عل���ى تنمية مهارات الكتابة الجدلي���ة لدى طالب المرحلة 
الثانوية بمدينة حائل الس���عودية، للباحث سلطان العردان. تلتها ورقة حول المناهج 
وهوي���ة األم���ة في عصر المعرف���ة تطبيقًا على قواع���د اللغة العربي���ة، للباحثة الزالل 
علي. وكان���ت الورقة األخيرة في هذا المحور عن تصور مقت���رح للمعايير التي ينبغي 
تضمينها في مناهج اللغة العربية للمحافظة على الهوية الثقافية العربية اإلسالمية، 

للباحثة آمنة الرماضنة.
وف���ي محور القيادة التربوية وضمان الجودة، ج���اءت الورقة األولى حول درجة تحقق 
ضمان الجودة في الجامعات األردنية في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة، للباحثين 
إيميليا النقري وخليف الطراونة. ثم ورقة حول واقع الشراكة بين األسرة والمدرسة في 
األردن، قدمها الباحثان سعاد ملكاوي ومحمد القضاة. ثم قدمت ورقة حول أثر الفجوة 
التعليمية على مشاركة المرأة العربية بالقوى العاملة، للباحثة حنان الشمالوي. وجاءت 
الورقة الرابعة حول مقترح منظومي لتفعيل مبادئ المدرس���ة المجتمعية في المرحلة 

االبتدائي���ة للباحثة لولوة العليان. ت���ال ذلك ورقة حول اس���تراتيجية إدارية مقترحة 
لزيادة القيمة المضافة لبرامج تنمية المس���ؤولية المجتمعية للجامعات في البحرين، 
للباحثة صفاء العلوي. أما الورقة األخيرة فجاءت حول تفعيل المشاركة المجتمعة لدى 
رؤس���اء األقس���ام في الجامعات الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، قدمها 

الباحثان أمجد درادكة وزينة محمد.
وفي محور اإلرشاد والتربية الخاصة جاءت الورقة األولى فيه عن واقع ممارسة اإلرشاد 
النفس���ي والتربوي في محافظات غزة، للباحثين زي���اد الجرجاوي وعبد الفتاح الهمص. 
وقدمت ورقة حول أثر الخلفيات الملونة على قراءة األفراد ذي اإلجهاد البصري، للباحثة 
باكرمان. ثم الورقة الثالثة بعنوان المظاهر الس���لوكية ألطفال اضطراب طيف التوحد 
ف���ي ضوء معايير التش���خيص الحديثة، للباح���ث محمود عبيد. ثم أث���ر توظيف بيئة 
التعل���م الذكي على مهارات القراءة والكتابة ل���دى عينة من ذوي صعوبات التعلم في 
المرحلة األساسية األولى، للباحث نبيل المغربي. فيما تناولت الورقة الخامسة الترادف 
والجناس في قاموس لغة اإلشارة السعودي، للباحث محمد أبو شعيرة. واختتم المحور 
بورقة بعنوان "التربية الخاصة في فلسطين بين الواقع والمأمول/ دراسة ميدانية على 

العاملين في مؤسسات التربية الخاصة بمحافظة الخليل"، للباحث عايد الحموز.
وكان المحور األخير في الجلس���ة األولى عن القياس والتقويم التربوي، وتناول محاربة 
الس���رقات العلمية مدخال لتحقيق جودة البحث التربوي ف���ي عصر المعلوماتية، للباحث 
جم���ال الدهش���ان. ثم ورقة حول استكش���اف التقييم م���ن أجل التعل���م، للباحثة ليلى 
الهزايمة. عقب ذلك ورقة عن تقييم جودة أدوات البحث العلمي في الكليات اإلنس���انية 
في الجامعة األردني���ة، قدمها الباحثان جهاد العناتي وفري���ال أبو عواد. وجاءت الورقة 
الرابع���ة بعنوان "المعيق���ات التي تواج���ه المعلمين والمعلمات الفلس���طينيين إلجراء 
البحوث اإلجرائية من وجهة نظرهم"، للباحث إس���ماعيل األفندي. واختتم المحور بورقة 
للباحث علي موسى تحت عنوان: "واقع البحث التربوي في الوطن العربي/ تونس نموذجًا".
وتضمن���ت الجلس���ة الثانية من المؤتم���ر، مجموعة من المحاور، أوله���ا حول القيادة 
التربوي���ة وضم���ان الج���ودة، تناول مجموع���ة م���ن األوراق، أوالها حول آلي���ات تطبيق 
المضامين التربوية لألوراق النقاش���ية الملكية ف���ي الجامعات األردنية من وجهة نظر 
الخبراء التربوية للباح���ث عبد الله الخدام. وجاءت الورقة الثانية حول تطبيق مضامين 
الورقة النقاشية السابعة لتعزيز جودة منظومة التعليم في األردن، للباحث عبد السالم 
العوامرة. وكان���ت الورقة الثالثة بعنوان: "درجة الوعي بمفهوم المواطنة الرقمية لدى 
طلب���ة مرحلة البكالوريوس ف���ي كلية العلوم التربوية في الجامع���ة األردنية" وقدمها 
الباحث���ون: روان الس���ليحات، وروان الزبن، وخالد الس���رحان. ثم قدم���ت ورقة حول دور 
الجامعات األردنية في تنمية ثقافة التطوع لدى طلبتها، للباحثة نريمان عطية. وقدمت 
حالة دراس���ية حول تأثير مدخالت التعليم العالي التقني والثورة المعرفية الحديثة 

على سير العملية التعليمية ومخرجاتها في مصراتة الليبية، للباحث ستار العيساوي. 
واختتم المحور بورقة حول واقع المناخ الجامعي في الجامعات الفلس���طينية وعالقته 

بإدارة المعرفة من وجهة نظر طلبتها، للباحثين محمد الطيطي وخليل عريقات.
وعن���ون المحور الثاني ب�"تكنولوجيا التعليم" وقدمت فيه مجموعة من األوراق، تناولت 
األول���ى أثر فاعلية التعلم التعاوني اإللكتروني ف���ي تحصيل طلبة المرحلة الثانوية في 
مادة الحاس���وب واتجاهه���م نحوها، للباحثين: أس���يل العجلوني، ووائل س���يتان، وعبد 
المهدي الجراح. فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان "تأثير األلعاب اإللكترونية في حدوث 
بعض االضطرابات السلوكية لدى األطفال في مرحلة الروضة من وجهات نظر أولياء األمور 
في طولكرم" للباحث مجدي الجيوس���ي. وتناولت الورقة الثالث���ة التحديات التي تواجه 
توظيف تكنولوجيا التعليم في التدريس الجامعي بالسعودية، للباحثين سعود العنزي 
ومحمد الشمري. أما الورقة الرابعة فتناولت الصور الذهنية في تحسين التعلم لدى طلبة 
المدارس من خالل التخيل للباحث ش���ادي الكركي. وكانت الورقة الخامس���ة حول التعلم 
القائم على األلعاب التربوية اإللكترونية للباحثة نادي بوش���اللق. واختتم المحور بورقة 

حول أثر تصميم قصة رقمية تفاعلية للباحثتين مها الشقرا واعتدال شموط.

أم���ا المحور الذي يليه فجاء بعنوان "القي���ادة التربوية وضمان الجودة"، وتضمن إجدى 

أوراقه "دراسة تقويمية لدرجة الحاجة لمعايير تصنيف للجامعات األردنية من وجهة نظر 

األكاديميين اإلداريين" للباحثة خولة الصانع، وجاءت ورقة حول دور التخطيط التشاركي 

في تحقيق الجودة وتعزيز المس���ؤولية المجتمعي���ة للجامعات، وقدمتها الباحثة إيمان 

األحمدي، ثم درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في العملية التدريسية في المدارس 

الحكومية بمحافظات ش���مال الضفة من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين، للباحثة 

مها قاس���م، وعنونت ورقة ب� "دور الجودة في تعزيز المس���ؤولية المجتمعية للمؤسسات 

التعليمية" للباحث عبد الماجد مقبول. واختتم المحور باألس���س النفس���ية واالجتماعية 

لدى األشخاص المعوقين وبناء مناهج مالئمة، للباحثة خولة القدومي.

وف���ي محور المناهج وطرائق التدريس، الذي ترأس���ه الباحث قدمت ورقة حول درجة 

توافر المهارات الحياتية في محتوى مناهج اللغة اإلنجليزية للصف السادس األساسي 

ودرجة اكتساب الطلبة لها من وجهة نظر معلميهم في العاصمة عمان، للباحثين منال 

أو صيبع���ة ومحمود الحديدي. ثم عرضت ورقة بعنوان بعنوان "عيادة اللغة اإلنجليزية 

ودورها في تحس���ين معدل التحصيل األكاديمي لطلبة الصف الحادي عش���ر ش���مال 

الخليل" للباحثين إبراهيم الس���باتين وس���حر إقنيبي، وأخرى حول دور مناهج التاريخ 

والتربي���ة والوطنية في وقاية التطرف الفكري للباحثين فايز الربيع وأس���مى العبادي 

وإنصاف الزعبي. وتناولت ورقة أخرى دراس���ة تحليلية لمقررات الدراسات االجتماعية 

لصفوف المرحلة األساسية العليا في فلسطين في ضوء معايير التكامل للباحث محمد 

ربايع���ة. وكانت الورقة األخيرة في المحور حول أثر التكامل بين اس���تراتيجيتي دورة 

التعلم الخماس���ية والتغير المفاهيمي في اكتساب عمليات العلم لدى طالبات الصف 

األول الثانوي، للباحثين وفاء مشاعلة وسليمان القادري.

وتن���اول المح���ور األخير من الي���وم األول "المناه���ج وطرائق التدري���س" وقدم فيه 

الباحث���ون: خير الدين بن خرور، ون���وال بوضياف، ومبروك مريم، ومش���يد نبيلة، ورقة 

بعنوان: فريق التسيير البيداغوجي وضمان المردود التربوي للمؤسسة التعليمية كما 

يتصورها األس���اتذة والمديرون. وكانت الورقة الثانية بعنوان: "نحو هندسة المناهج 

العربية بين واقع هوية األمة وخيارات مس���تقبل مجتمع المعرفة" للباحثين حسام أبو 

الهدى وأم���ل كامل. وقدمت ورقة حول توظيف الخرائ���ط الذهنية في تنمية مهارات 

التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف الس���ابع األساس���ي في تعلم خصائص الس���يولة، 

للباحثين رائد قطناني وس���ائد قطنان���ي. وقدمت ورقة رابعة بعنوان "مس���توى فهم 

طبيع���ة العلم لدى معلم���ي العلوم الفائزين بجائ���زة الملكة رانيا العب���د الله للمعلم 

المتميز وعالقته بممارس���اتهم التدريس���ية" للباحثين خولة األطرم وعدنان الدوالت. 

وجاء الورقة الخامسة حول اتجاهات الطلبة نحو التعلم المعكوس، للباحث زاهر عطوة. 

واختتم الي���وم األول بورقة حول أثر برنامج تدريبية مبني على الحذاقة التعليمية في 

تنمية مه���ارات التفكير التأملي لدى معلمي اللغة العربية في الكويت، للباحثين عبد 

الرحمن الهاشمي ونورا العنزي.


