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عقد مركزا التعليم املستمر والتعليم املفتوح بجامعة القدس املفتوحة، يوم اإلثن املوافق 30-7-2018م، امللتقى العلمي األول حول التحول الرقمي  التعليم
ة. املستمر والتعلم مدى الحياة، وذلك  مقر الهالل األحمر بمدينة الب

ي صيدم وبحضوره، بالتعاون مع شبكة التعليم املستمر لجامعات االتحاد األوروبي (يوكان) بية والتعليم العا د. ص وُعِقد املؤتمر تحت رعاية معا وزير ال
وبدعم حصري من "جوال".

وحضر امللتقى رئيس مجلس أمناء جامعة القدس املفتوحة م. عدنان سمارة، ورئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، وأمجد بشتاوي مدير إدارة الشبكة  شركة
رو أحد مؤس شبكة التعليم املستمر لجامعات دو سو جوال الراعي الحصري للملتقى، وعدد من الباحث واملهتم من فلسط وخارجها أبرزهم: أ. د. ألفر

و من جامعة لينيوس  لمان، الخب  التعليم اإللك تغال، ود. ألست كر االتحاد األوروبي، وهو الخب  التعليم املستمر والتعلم مدى الحياة من ال
ة  استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  التعليم بجامعة باتراس. ، وهي باحثة وخب د، ود. ماريا فراجكا السو

ي صيدم  كلمته بافتتاح امللتقى، "القدس املفتوحة" لتناولها هذا املوضوع ألنه يالمس الحياة اليومية بية والتعليم العا د. ص  هذا السياق، شكر وزير ال
ونية". ات والتطورات الدولية املرتبطة بعاملنا الذي أصبحنا جميًعا فيها أسرى لألجهزة اإللك العملية األكاديمية التي تستوجب "مواكبة التغ
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كيز ع التعليم ، الفًتا إ أنه  قانون التعليم العا الجديد جرى ال و  فلسط   ثم أشار إ شراكة جامعة القدس املفتوحة  مجال التعليم اإللك
و واملفتوح واملدمج. اإللك

." وشدد د. صيدم ع دور التكنولوجيا  كل مناحي الحياة، "فالعالم أصبح ب يديك ع التكنولوجيا، وما نملكه اليوم كان جزًءا من األحالم  املا

ًا إ الخطوات التي ، مش ر العملية التعليمية  فلسط وأضاف أن شراكة الجامعات الفلسطينية مع األوروبي هي محور تقدير للجميع، وتسهم  تطو
ز التكنولوجيا  املدارس. كيز ع تعز خطتها الوزارة  مجال رقمنة التعليم، إذ يجري ال

وحّيا م. عدنان سمارة، رئيس مجلس أمناء جامعة القدس املفتوحة/رئيس املجلس األع لإلبداع والتميز، املشارك  امللتقى باسم أسرة جامعة القدس
املفتوحة، ورحب بالحضور وثمن دعمهم لهذا امللتقى.

، وتقوم بواجبها الوطني نحو مجتمعها، وقد طورت العديد و  فلسط وقال م. سمارة إن "القدس املفتوحة" تنظم هذا املؤتمر بصفتها رائدة التعليم اإللك
من املشاريع املتميزة  الوطن  هذا املجال.

وأضاف م. سمارة أن امللتقى العلمي األول ينظم بالتعاون مع جامعات أوروبية وشبكة (يوكان) التي تضم ب جنباتها عشرات الجامعات من أوروبا والعالم،
ر التعليم املستمر والتعلم مدى الحياة. لتطو

، وطورت نظام التعليم املدمج ليصبح األحدث  فلسط وع مستوى و وذكر بأن "القدس املفتوحة" كانت فكرة رائدة  مجال التعليم املفتوح واإللك
العالم، وقد طورت وسائلها بمختلف املجاالت وآخرها فضائية القدس التعليمية، والجامعة اليوم تقف ع قمة الهرم  استخدام التكنولوجيا.

كيز ع إعداد األبحاث العلمية  مجال التعليم املستمر ونشرها  مجالت عاملية ليستفيد منها املجتمع، "وهذا يتطلب منا بذل الجهود وطالب سمارة بال
لتصبح "القدس املفتوحة" واحدة من الجامعات املميزة ع مستوى العالم ال ع مستوى الوطن العربي وفلسط فحسب".

إ ذلك، قال أ. د. عمرو،  كلمته بامللتقى، إن جامعة القدس املفتوحة بدأت بالتعليم املفتوح بعد والدة عسرة ع أرض الوطن، ثم تطورت فاعتمدت نظام
ع للمعرفة. التعليم املدمج، ومع التطور العلمي أصبح التعليم املستمر حاجة للمجتمع نظًرا للتطور السر

ر التعليم املستمر  الجامعة، وشاركت  تأم التدريب وأضاف أ. د. عمرو "إن جامعة القدس املفتوحة انخرطت  عدد من االتفاقيات الدولية من أجل تطو
و من خالل إنشاء منصات للتعليم املستمر باتفاقيات كان آخرها مع وزارة الصحة، ونحن نو التعليم املستمر واالتصاالت وتكنولوجيا والتعليم اإللك

ًا". املعلومات اهتماًما كب

ر مهارات األفراد واملؤسسات، حيث ينطلق التعليم املستمر من مفهوم أن ال يقتصر ثم تابع: "تأ أهمية تنظيم هذا امللتقى نظًرا ألهمية التعليم املستمر  تطو
التعليم الذي يتلقاه الفرد ع مقاعد املدرسة والجامعة، وإنما يجب أن يحرص اإلنسان ع تعلم أشياء جديدة طوال سنوات حياته، سواء باالعتماد ع دافع

شخ أو مهني".

، ونفذت العديد من املشاريع و  فلسط وأضاف أ. د. عمرو أن "فكرة تنظيم هذا امللتقى انطلقت من كون جامعة القدس املفتوحة رائدة التعلم اإللك
و لوزارة الصحة الفلسطينية، الذي يتيح فرص التعلم املستمر للطواقم الطبية". ر منصة التعلم اإللك الرائدة، أهمها مشروع تطو

تها وتابع أ. د. عمرو قائالً: "ينظم هذا امللتقى بالتعاون مع شبكة التعليم املستمر للجامعات  دول االتحاد األوروبي (EUCEN)، وهذه الشبكة تضم  عضو
ات ما ب أعضائها  مجال التعليم املستمر والتعلم مدى الحياة من خالل مشاريع تعليمية (184) جامعة من (34) دولة أوروبية، وتعمل ع تبادل الخ

وندوات ومؤتمرات علمية".

. ودعا أ. د. عمرو إ تعميم تجارب التعليم املستمر والتعلم مدى الحياة  التعليم العام  فلسط إ جانب التعليم العا

ات  مجال التعليم من جانبه، قال مدير مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع أ. محمود حوامدة،  كلمة املنظم للملتقى: "إن امللتقى يهدف إ تبادل الخ
ة من أجل االستفادة منها". و  فلسط وأوروبا، وستنشر مداخالت امللتقى بعد انتهائه باللغة اإلنجليز اء  التعليم املستمر والتعليم اإللك املستمر ب خ
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د واليونان تغال والسو و من ال اء  التعليم املستمر والتعلم اإللك : تحدث  الجلسة األو خ وأضاف أ. حوامدة: "استضاف امللتقى باحث  جلست
، أما الثانية فعرضت فيها تجارب وحلول تقنية ستسهم  تيس عملية التعليم املستمر وتوف فرص التعلم مدى الحياة لجميع األفراد". وفلسط

ودعا أ. حوامدة إ ضرورة االهتمام بما تم طرحه ومناقشته  جلسات هذا امللتقى، والتي تواكب التطورات العلمية التي تحدث بتسارع كب  مختلف العلوم
اجع واالختصاصات، "ألننا بأمس الحاجة إ تبني التعليم املستمر وتطبيقه  جميع مؤسساتنا الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، للنهوض من حالة ال

الكب الذي نعيشه، ومحاولة اللحاق بركب التقدم العلمي الهائل املوجود  العالم".

#التحول الرقمي (http://samanews.ps/ar/tag/23043/التحول-الرقمي) #القدس المفتوحة (http://samanews.ps/ar/tag/10552/القدس-المفتوحة) 

Messenger WhatsApp +Google Twitter Facebook

ً
إقرأ أيضا

ممثلة اباحية تكشف تفاصيل
الليلة التي قضتها مع

ترامب وحواراتها
http://samanews.ps/ar/post/347284/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-)

%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-

%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-
%D9%82%D8%B6%D8%AA%D9%87%D8%A7-

%D9%85%D8%B9-
(%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8

تمتع بجمال التاريخ والمناظر
الخالبة في مدينة بودروم
.. احجز رحلتك االن مع ترافيل

هاوس بافضل االسعار
travelhouse

(https://www.travelhouse.travel/landing)

إسئل عن قطع السيارات
االصلية بأقل االسعار

Jawabkom

http://www.jawabkom.com/mechanic13/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postsquare-Jawabkom-
Mechanic-PS-040418-
Ad9&utm_medium=

([[eng_click]_[eng_website_id

تحتاج إلى فيزا؟ أنت غير
متأكد من المتطلبات؟ اسأل

موظفينا واطلع على
اإلجراءات الكاملة مع ترافيل

هاوس
travelhouse

(/https://www.travelhouse.travel)

وزارة المالية تعلن عن
موعد صرف رواتب موظفي

السلطة في غزة والضفة
http://samanews.ps/ar/post/347721/%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A9-)

%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%A9-
%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%84%C3%99%C2%86-

%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%86-
%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%AF-

%C3%98%C2%B5%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%81-
%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A8-
%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B8%C3%99%C2%81%C3%99%C2%8A-

%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A9-
%C3%99%C2%81%C3%99%C2%8A-

%C3%98%C2%BA%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%A9-
(%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B6%C3%99%C2%81%C3%98%C2%A9

روابي تلبي رغبات السوق
بتوفير شقق بمساحات

صغيرة.
Rawabi

(https://bit.ly/2LEpdfn)

إذا عرفت فوائد الحمص الـ5..
ستضيفه إلى جميع

وجباتك!
http://samanews.ps/ar/post/346465/%D8%A5%D8%B0%D8%A7-)

%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-
%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B5-

%D8%A7%D9%84%D9%805-
%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81%D9%87-

%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-

(!%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%83

أسأل خبراء االحالم عن
تفسير حلمك وماذا يخبئ

لك المستقبل
Jawabkom

http://www.jawabkom.com/lp/80/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postsquare-Jawabkom-
Dream-PS-RON-052118-

Ad7&utm_medium=
([[eng_click]_[eng_website_id


(http://samanews.ps/ar)

ادخل كلمة البحث

http://samanews.ps/ar/tag/23043/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
http://samanews.ps/ar/tag/10552/%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
http://samanews.ps/ar/post/347284/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://www.travelhouse.travel/landing
http://www.jawabkom.com/mechanic13/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postsquare-Jawabkom-Mechanic-PS-040418-Ad9&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
https://www.travelhouse.travel/
http://samanews.ps/ar/post/347721/%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A9-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%A9-%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%84%C3%99%C2%86-%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%86-%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%AF-%C3%98%C2%B5%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%81-%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A8-%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B8%C3%99%C2%81%C3%99%C2%8A-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B7%C3%98%C2%A9-%C3%99%C2%81%C3%99%C2%8A-%C3%98%C2%BA%C3%98%C2%B2%C3%98%C2%A9-%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B6%C3%99%C2%81%C3%98%C2%A9
https://bit.ly/2LEpdfn
http://samanews.ps/ar/post/346465/%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%805-%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%83!
http://www.jawabkom.com/lp/80/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postsquare-Jawabkom-Dream-PS-RON-052118-Ad7&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
http://samanews.ps/ar/post/347565/%D9%83%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%A8-(%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF)
http://samanews.ps/ar/post/347578/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%9F
https://bit.ly/2LEpdfn
http://samanews.ps/ar/post/347718/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://samanews.ps/ar
http://samanews.ps/ar


9/4/2018 القدس المفتوحة" تعقد الملتقى العلمي األول حول التحول الرقمي في التعلیم المستمر - سما اإلخباریة"

http://samanews.ps/ar/post/344091/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A… 4/6

/http://samanews.ps/ar/post/326670)
شاهد-الصور-حماس-تشيع-جثمان-

القائد--العلمي--في-غزة)

شاهد الصور : حماس تشيع جثمان القائد
" العلمي " في غزة
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والال-العبري-حماس-تعين-العلمي-
بشكل-مؤقت-لقيادة-الحركة-بغزة)

"والال" العبري : حماس تعّين العلمي
بشكل مؤقت لقيادة الحركة بغزة

/http://samanews.ps/ar/post/286484)

/http://samanews.ps/ar/post/324541)
اصابة-القيادي-في-حماس-عماد-

العلمي-بطلق-ناري-في-الراس-اثناء-
تفقده-لسالحه-الشخصي)

اصابة القيادي في حماس "عماد
العلمي" بطلق ناري في الراس اثناء

تفقده لسالحه الشخصي
/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)
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فيديو-رسالة-هامة-لـ-سرايا-القدس-

من-احد-انفاق-المقاومة-في-غزة)

فيديو : رسالة هامة لـ"سرايا القدس" من
احد انفاق المقاومة في غزة

/http://samanews.ps/ar/post/286740)/http://samanews.ps/ar/post/303828)
القدس-الكبرى-مشروع-اسرائيلي-

جديد-في-أروقة-الكنيست)

" القدس الكبرى" مشروع اسرائيلي جديد
في أروقة الكنيست

/http://samanews.ps/ar/post/303828)
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قناة-عبرية-الشاباك-حاول-إقناع-
عباس-بقبول-اتفاق-مع-حماس-
ووقف-العقوبات-وعدم-تخريب-

الفرصة)

قناة عبرية: الشاباك حاول إقناع عباس بقبول اتفاق مع حماس ووقف العقوبات وعدم تخريب الفرصة
(http://samanews.ps/ar/post/347647/قناة-عبرية-الشاباك-حاول-إقناع-عباس-بقبول-اتفاق-مع-حماس-ووقف-العقوبات-

وعدم-تخريب-الفرصة)
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صحفي-إسرائيلي-يحدث-ضجة-في-تل-

ابيب-الجنود-األسرى-لدى-حماس-
على-قيد-الحياة)

صحفي إسرائيلي يحدث ضجة في تل ابيب: الجنود األسرى لدى حماس على قيد الحياة
(http://samanews.ps/ar/post/347644/صحفي-إسرائيلي-يحدث-ضجة-في-تل-ابيب-الجنود-األسرى-لدى-حماس-على-

قيد-الحياة)

(https://php-api.engageya.com/oper/https_redirect.php?url=http://mpi.ps) توصیات من

أخبار ذات صلة

األكثر قراءة اليوم

كرسي مبارك في أحدث
صوره يثير جدال.. وعالء

غاضب (شاهد)
http://samanews.ps/ar/post/347565/%D9%83%D8%B1%D8%B3%D9%8A-)

%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-
%D9%81%D9%8A-

%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-
%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87-

%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-
%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-

%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-
%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%A8-

(((%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF

العلم يكشف ماذا يفعل
نوم القيلولة بـ"مخ

اإلنسان"؟
http://samanews.ps/ar/post/347578/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-)

%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-
%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-
%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-

%D9%86%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A9-

%D8%A8%D9%80-
%D9%85%D8%AE-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
(%D8%9F

تقسيمات داخلية لشقق
الحي الخامس في روابي

تناسب مختلف األذواق.اعرف
اكثر من هنا

Rawabi

(https://bit.ly/2LEpdfn)

وزير اسرائيلي : السنوار
دفعنا إلعادة النظر في

تعاملنا مع األسرى
http://samanews.ps/ar/post/347718/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-)

%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-

%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%86%D8%A7-
%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-
%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7-
%D9%85%D8%B9-

(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89


(http://samanews.ps/ar)

ادخل كلمة البحث

http://samanews.ps/ar/post/326670/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A--%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/326670/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A--%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/286484/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/286484/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/324541/%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A
http://samanews.ps/ar/post/324541/%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A
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/286740/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/286740/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/303828/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
http://samanews.ps/ar/post/303828/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
http://samanews.ps/ar/post/347647/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/347647/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/347644/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B6%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/347644/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B6%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://php-api.engageya.com/oper/https_redirect.php?url=http://mpi.ps
http://samanews.ps/ar/post/347565/%D9%83%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%A8-(%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF)
http://samanews.ps/ar/post/347578/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%9F
https://bit.ly/2LEpdfn
http://samanews.ps/ar/post/347718/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://samanews.ps/ar
http://samanews.ps/ar
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/http://samanews.ps/ar/post/347646)
رغم-القطيعة-وفد-من-المخابرات-

(cia-الفلسطينية-يجري-مباحثات-مع

رغم القطيعة: وفد من المخابرات الفلسطينية يجري مباحثات مع CIA (http://samanews.ps/ar/post/347646/رغم-
(cia-القطيعة-وفد-من-المخابرات-الفلسطينية-يجري-مباحثات-مع

/http://samanews.ps/ar/post/347642)
قناة-عبرية-نتنياهو-غير-موقفه-من-

وقف-دعم-األونروا-دون-مناقشة-
الجهات-االمنية-المختصة)

قناة عبرية : نتنياهو غير موقفه من وقف دعم "األونروا" دون مناقشة الجهات االمنية المختصة
(http://samanews.ps/ar/post/347642/قناة-عبرية-نتنياهو-غير-موقفه-من-وقف-دعم-األونروا-دون-مناقشة-الجهات-

االمنية-المختصة)

/http://samanews.ps/ar/post/347656)
غرينبالت-يشن-هجوما-على-القيادة-

الفلسطينية-ويتهمها-بتعطيل-عملية-
السالم)

/http://samanews.ps/ar/post/347656) غرينبالت يشن هجوما على القيادة الفلسطينية ويتهمها بتعطيل عملية السالم
غرينبالت-يشن-هجوما-على-القيادة-الفلسطينية-ويتهمها-بتعطيل-عملية-السالم)

(http://samanews.ps/ar/post/347685/“اللشمانيا”-300-
حالة-سنويا-في-الضفة)

“اللشمانيا”.. 300 حالة سنويا في الضفة (http://samanews.ps/ar/post/347685/“اللشمانيا”-300-حالة-سنويا-في-
الضفة)

/http://samanews.ps/ar/post/347702)
وزير-إسرائيلي-حل-الدولتين-فارق-

الحياة-تماما)

وزير إسرائيلي : حل الدولتين فارق الحياة تماما (http://samanews.ps/ar/post/347702/وزير-إسرائيلي-حل-الدولتين-فارق-
الحياة-تماما)

/http://samanews.ps/ar/post/347745)
الهندي-ما-يروج-عن-اتفاق-تهدئة-

مع-االحتالل-بين-الفصائل-الفلسطينية-
تشويه-للحقائق)

الهندي: ما يروج عن اتفاق تهدئة مع االحتالل بين الفصائل الفلسطينية تشويه للحقائق
(http://samanews.ps/ar/post/347745/الهندي-ما-يروج-عن-اتفاق-تهدئة-مع-االحتالل-بين-الفصائل-الفلسطينية-تشويه-

للحقائق)

/http://samanews.ps/ar/post/347729)
صور-وفيديو-استشهاد-فلسطيني-

برصاص-قوات-االحتالل-قرب-مستوطنة-
كريات-أربع-بالخليل)

صور وفيديو.. استشهاد فلسطيني برصاص قوات االحتالل قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل
(http://samanews.ps/ar/post/347729/صور-وفيديو-استشهاد-فلسطيني-برصاص-قوات-االحتالل-قرب-مستوطنة-كريات-

أربع-بالخليل)

االحمد: وفد من فتح سيتوجه لمصر الستكمال المصالحة و ما قاله السنوار "غير صحيح"
(http://samanews.ps/ar/post/347714/االحمد-وفد-من-فتح-سيتوجه-لمصر-الستكمال-المصالحة-و-ما-قاله-السنوار-غير-

صحيح)

األخبار الرئيسية


(http://samanews.ps/ar)
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/http://samanews.ps/ar/post/347714)
االحمد-وفد-من-فتح-سيتوجه-لمصر-

الستكمال-المصالحة-و-ما-قاله-
السنوار-غير-صحيح)

/http://samanews.ps/ar/post/347718)
وزير-اسرائيلي-السنوار-دفعنا-إلعادة-

النظر-في-تعاملنا-مع-األسرى)

وزير اسرائيلي : السنوار دفعنا إلعادة النظر في تعاملنا مع األسرى (http://samanews.ps/ar/post/347718/وزير-اسرائيلي-
السنوار-دفعنا-إلعادة-النظر-في-تعاملنا-مع-األسرى)

/http://samanews.ps/ar/post/347673)
خطة-اسرائيلية-لوقف-انشطة-

االونروا-ومدارسها-في-القدس-
المحتلة)

خطة اسرائيلية لوقف انشطة االونروا ومدارسها في القدس المحتلة (http://samanews.ps/ar/post/347673/خطة-
اسرائيلية-لوقف-انشطة-االونروا-ومدارسها-في-القدس-المحتلة)


(http://samanews.ps/ar)
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