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كهرباء الخليل

إعالن توظيف بعقد محدد المدة
 رقم 2018/1

تعلن كهرباء الخليل عن حاجتها للتعاقد مع سائقين للعمل
 وفق الشروط التالية:

1 - أن يكون المتقدم حائزاً على رخصة قيادة شحن مفتوح فوق 15 طن. 
2 - يفضل أن يكون المتقدم حاصالً على شهادة الثانوية.

3 - أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة.
4 - خبرة ال تقل عن 3 ســنوات فــي مجال العمل ويفضل من لديه خبرة 

في مجال الرافعات. 
5 - القدرة على تحمل ضغط العمل واالستعداد التام للعمل خارج أوقات 

الدوام الرسمي.
* على الراغبين بالتقدم إلشــغال الوظيفة أعاله تقديم طلباتهم مرفقاً 
بها صورة عن رخصة القيادة وصورة عن شهادة الثانوية وتسليمها باليد 
الى قســم الموارد البشرية/ كهرباء الخليل في موعد أقصاه يوم الثالثاء 

الموافق 2018/08/07.
* مالحظة: على الذين تقدموا بطلبات ســابقة التوجه إلى قسم الموارد 

البشرية في كهرباء الخليل لتحديث طلباتهم.

رئيس بلدية الخليل 
رئيس مجلس إدارة كهرباء الخليل 
أ.تيسير ابوسنينة

7/30 د

فقد هوية
أعلن أنا  دينا ناجح محمد الغنيمات عن فقدان بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 408650026. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا محمد وليد محمود موسى عن فقدان بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 852196203. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا اسراء سميح احمد الغنيمات عن فقدان بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 403199565. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا محمد صادق محمد ابوعواد عن فقدان بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 405536863. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي نابلس

رقم الملف: 3142/ج/2018

دائرة تسجيل اراضي نابلس

رقم الملف: 3136/ج/2018

دائرة تسجيل اراضي نابلس

رقم الملف: 3058/ج/2018

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيد عمر عبد الكريم فايز سعد وذلك بصفة وكيال 
دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 1925 صفحة 2018/15  تاريخ 25 /7 / 2018 الصادرة من 

كاتب عدل سفارة فلسطين في عمان وذلك بمعاملة بيع على اراضي
 بيت وزن حوض رقم 1 قطعة رقم 111 
بيت وزن حوض رقم 1 قطعة رقم 110 

 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ 
نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون . 

اسم الوكيل اسم الموكل (المالك) 
عمر عبد الكريم فايز سعد اسامة رضا سليم عايش 

دائرة االراضي نابلس

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيدة خبريه اسعد عبد الحق هندي وذلك بصفة وكيال /

عاما/خاصا/دوريــا بموجب الوكالــة - الدورية رقم 10973 /2018 /1778  تاريخ 29 / 7 / 2018  والمعطوفه 
على الوكاله العامه رقم سجل 1918 / صفحة 51 /2018 سفارة دولة فلسطين - عمان بتاريخ 12 /7 / 2018 
الصادرة من كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على اراضي صرة حوض رقم 9 قطعة رقم 89 صرة حوض 
رقم 9 قطعة رقم 92  فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة 

ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون 
اسم الموكل (المالك)                                                                         اسم الوكيل

مصطفى سليم محمود ابو ترابي                                                خبريه اسعد عبد الحق هندي
مالحظات : نظمت من قبل الموظف : سهاد حمدانه بتاريخ 30 /7 /2018 

دائرة االراضي نابلس

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيد زياد احمد اسعد ناصر وذلك بصفة وكيال /عاما/خاصا/

دوريــا بموجــب الوكالــة - الدورية رقــم 9061 /2018 /1766  تاريــخ 28 / 6 / 2018  والدورية رقم 22376 / 
2016/ 1603 عــدل نابلس بتاريــخ 2 /11/ 2016 والدورية رقم 8370 /2016/ 1551 عدل نابلس بتاريخ 24 
/5 / 2016 الصادرة من كاتب عدل نابلس وذلك بمعامله بيع على اراضي دير شرف حوض رقم 3 قطعة رقم 
24  فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر 

هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون 
اسم الموكل (المالك)                                                                         اسم الوكيل

صبحيه سليمان عيسى فقهاء و(محمود و شهناز و شريفه)         زياد احمد اسعد ناصر
ابناء ابراهيم حسن الفقهاء

مالحظات : نظمت من قبل الموظف : سهاد حمدانه بتاريخ 23 /8 /2018 

دائرة االراضي نابلس

7/30 د 7/30 د 7/30 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

7/30 د
محكمة بداية نابلس

دائرة التنفيذ
الرقم: 2016/2745

اعالن بيع بالمزاد العلنى للمرة الثانية بالنشر صادر عن دائرة 
تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 2745 / 2017

المنفذ : نبيل نظمي احمد فارس / نابلس
المنفذ ضده : زاهي سليمان نويصر / نابلس

تنفيذ القرار الصادر عن دائرة تنفيذ بداية نابلس رقم 2745 / 2016 الصادر بتاريخ 27 / 11/ 2017 
وموضوعهــا المطالبــة بمبلغ 88000 دينار . نعلن للعموم عن بيع حصص المحكوم عليه في قطعة 
االرض والتي تحمل رقم قطعة االرض رقم سجل 4 صفحة رقم 4 قسيمه 1 /10 من الحوض رقم 
24180 من اراضي رفيديا ونفســها تحمل القطعة رقم 1 / 6 من الحوض رقم 2 من اراضي رفيديا 
والعائدة للمنفذ ضده زاهي ســليمان نويصر حيث يملك 1 / 2 من مســاحة القسيمة موضوع التنفيذ 
والتي تم الحجز على حصص المحكوم عليه في قطعة االرض في هذه الدعوى وذلك حسب االوصاف 
المدرجة ادناه وذلك لمدة 15 يوما من تاريخ النشر في هذا العدد وقد تم تعيين موعد المزاد الساعة 
العاشرة صباحا يوم الثالثاء الموافق 14 / 8 / 2018 الجراء المزاد وعلى من يرغب بالشراء والمزاودة 
الحضــور لدائــرة تنفيذ نابلس او مراجعة الدالل محمد بالل اســمه حامل قائمــة المزاد بعد ان يدفع 
تأمينــا وقــدره %5 من قيمة االحالة المؤقتة من حصص المحكوم عليه والبالغه 8000 دينار اردني . 
وفي نهاية المدة ســتعطى االحالة القطعية على اســم من يزاود بالبدل االعلى وان رسوم التسجيل 

والدالله والطوابع تعود على المشتري .
اوصاف العقار :

-1 الطابق االرضي يتألف من شقتين غربية وشقة شرقية ويتبعهم حديقة منزلية من الشرق والغرب 
وهم مؤجرتين الى السادة دروزة باجرة سنوية مقدارها 1300 دينار كما افاد المستاجر والسيد الحلو 
باجرة سنوية مقدارها 200 دينار كما افاد المستاجر وهو بناء قديم عمره الزمني ال يقل عن 60 عاما 

حيث تبلغ مساحة الطابق 240م2 .
-2 الطابق االول : هو بناء جميع واجهاته من الحجر وهو اكثر حداثه من الطابق االرضي وهو عبارة 
عن شــقة واحدة مؤجرة للدكتور الهموز باجرة ســنوية مقدارها 2000 دينار كما افاد المستاجر حيث 

تبلغ مساحة الطابق 240م2 .
-3 يحد القطعة موضوع التنفيذ شماال القطعة رقم 98 والقطعة رقم 7 وجزء من القطعة رقم 1 / 
6 من الحوض رقم 2 من اراضي رفيديا ويحدها من الناحية الجنوبية القسيمة رقم 2 / 6 من نفس 
الحوض ( فندق الشام ) ويحدها شرقا القطعة رقم 5 وغربا القطعة رقم 7 من نفس الحوض , قدرت 
قيمة حصص المحكوم عليه في قطعة االرض وما عليها من انشاءات بمبلغ 108000 دينار اردني . 

مأمور تنفيذ نابلس  

يحيى رباحعالمات على الطريق

ترامب ونتنياهو عاجزان عن المراجعة
بعد الصالة على النبي، نهنئ شــعبنا الفلسطيني وأمتنا 
العربيــة واإلســالمية وكل عشــاق الحرية فــي العالم، 
باإلفــراج عن زهــرة الحرية اليانعة عهــد التميمي التي 
قضت في ســجون االحتالل األســود ثمانية شهور أنهت 
خاللها، حالــة الطفولة، فقد اعتقلتها إســرائيل وهي ال 
تزال طفلة لم تبلغ الثامنة عشرة، حين صفعت احد الجنود 
اإلسرائيليين المدججين على وجهه، كتعبير عن الغضب 
المقــدس من جيش االحتــالل اإلســرائيلي الذي اقتحم 
بيــت العائلة في قرية النبي صالح عنــوة، واعتدى على 
األب واألم واإلخــوة واألخــوات، فكان جزاء الجنود الصفع 
على وجوههــم، وتذكيرهم بأنهم مجــرد محتلين، وان 
هلوســاتهم وأساطيرهم كلها من أولها آلخرها أكاذيب، 
وأنهــم زائلون ال محالة عن ارض الوطن الفلســطيني، 
وان عامل القوة الحمقاء متغير في المكان والزمان، وأن 
فلســطين موعودة بالحرية، وشــعب فلســطين موعود 
بالحريــة، وها هــي وردة الحرية عهد التميمي تتنســم 

الحرية رغم بشاعة المحتلين المجرمين.
مــن هــذه الصــورة المدهشــة، نطــل على المشــهد 
العجائبــي الكريــه الذي يغــرق فيه دونالــد ترامب مع 
حليفه بنيامين نتنياهو، أكثر وأكثر في العدوان، وإغراء 
القــوة والتطاول في صناعة الفوضى، وفضح كل من 
يقع بقبضتهما، مثلما انكشف آخر عناصر الجاسوسية 
الحقيــرة في هذه األيام أصحــاب الخوذ البيضاء الذين 
لم يجدوا سوى إسرائيل راعيتهم األولى لكي تنقلهم 
بعيدا عن المالحقة الحتمية والفرار من الجيش السوري 
إلى أوروبا التي تعيد النظر في هذا المشــهد وال تريد 
أن تتورط وهكذا ما زالوا ينتظرون، ولكن انكشــافهم 

كان مدويا.
حال للقضية األكبر، وهي القضية الفلسطينية، ترامب 
ونتنياهــو يتورطــان أكثــر، األول في صفقــة القرن، 
والثانــي في «قانــون القومية اليهــودي»، وكل منهما 
يشــعر أن الطــرف اآلخر هــو الذي ورطه في الفشــل 
والذهــاب إلــى اندياحــات مجهولة، نتنياهو يشــعر أن 
الرئيــس األميركي وحلفــاءه الداخليين من مجموعات 
المســيحيانية اليهودية تحدثوا عــن صفقة القرن أنها 
الضربــة القاضية ولكنها لم تمر أمام صالبة الشــعب 
الفلســطيني وعمــق الوعي عند قيادتــه، ولذلك فهي 
اقــرب إلى الموت في الرحم الذي يحملها ألنها ال تملك 
عناصر الحياة، بل هــي مجرد تهيؤات عدوانية، وإنتاج 
غطرســة القوة وإغرائها، وتفكير ضحل لسماســرة ال 
يملكون ســوى موهبــة الكذب ذي الحبــال القصيرة!!! 
وترامب صدق حليفه نتنياهو بأن الخيارات سهلة، وان 
الرؤى في المنطقة مضطربة ومشتتة، وان الكل يريد 
صداقة إسرائيل وصداقة أميركا بأي ثمن، ولكن الوقائع 
المادية جاءت مكذبة لهذا المنطق، بل إن نتنياهو هزم 
في القدس للمرة الثانية أمام ترامب، وترامب فشل أمام 
نتنياهو في الحفاظ على مصداقية أميركا ويقوم حاليا 
بالهروب من الفشل إلى إثارة الفوضى في العالم دون 

أن يدري ما هي النهاية.
األهم أن الشعب الفلسطيني بقيادته الشرعية الواعية، 
يقــرأ الواقع قراءة عميقة، ويســتعد لتطورات المعركة، 
ويحضر نفســهه لكل االحتماالت، مطمئنــا إلى ثوابتها، 
والى إبداعات شعبه، والى قداسة الحقوق، أما إغراء القوة 

فليذهب أنصاره إلى الجحيم.
يــا وردة الحرية عهد التميمي تحضرين إلى الميدان في 
الوقت المناســب، حيث تكثر العناوين، وتتحد الســاحات، 
وتكثــر المحفزات مــن الخان األحمر إلــى بوابة األقصى 
التي لن تقفل، إلى مسيرات العودة كنموذج عن المقاومة 
الشــعبية، إلى ســاحات النضال الدبلوماسي والقانوني، 
إلى هذا الحضور المتســع لفلســطين حيثما يوجد الحق 
ويضيء الحق، أهال بك يا من أنضجت آخر أيام طفولتك 
في الســجن اإلســرائيلي، حيث الحقائق الســاطعة بان 
االحتالل اكبر عدوان، وان هذا العدوان زائل ال محالة حتى 

ولو كره الكافرون.
Yhya_rabahpress@yahoo.com

«القدس المفتوحة» تعقد الملتقى العلمي األول حول التحول الرقمي في التعليم المستمر
البيرة - الحياة الجديدة - عقد مركزا التعليم 
المســتمر والتعليم المفتوح بجامعة القدس 
المفتوحــة، أمــس، فــي مقر الهــالل األحمر 
بمدينة البيــرة، الملتقى العلمــي األول حول 
التحول الرقمي في التعليم المستمر والتعلم 
مــدى الحيــاة. وعقــد المؤتمر تحــت رعاية 
وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي د. صبــري 
صيدم وبحضوره، بالتعاون مع شبكة التعليم 
المســتمر لجامعات االتحاد األوروبي (يوكان) 

وبدعم حصري من «جوال».
وحضر الملتقى رئيــس مجلس أمناء جامعة 
القدس المفتوحة م. عدنان ســمارة، ورئيس 
الجامعــة أ. د. يونس عمرو، وأمجد بشــتاوي 
مدير إدارة الشــبكة في شــركة جوال الراعي 
الحصــري للملتقــى، وعــدد مــن الباحثيــن 
والمهتمين من فلســطين وخارجها أبرزهم: 
أ. د. ألفريــدو ســويرو أحد مؤسســي شــبكة 
التعليم المســتمر لجامعات االتحاد األوروبي، 
وهــو الخبير فــي التعليم المســتمر والتعلم 
مدى الحياة من البرتغال، ود. ألستير كريلمان، 
الخبيــر في التعليــم اإللكترونــي من جامعة 
لينيوس في الســويد، ود. ماريــا فراجكاكي، 
وهي باحثة وخبيرة في اســتخدام تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصاالت فــي التعليم بجامعة 

باتراس.
واعتبــر صيــدم في كلمــة بافتتــاح الملتقى 
موضــوع الملتقــى يالمــس الحيــاة اليومية 
العمليــة األكاديمية التي تســتوجب «مواكبة 
التغيرات والتطورات الدولية المرتبطة بعالمنا 
الــذي أصبحنــا جميعــا فيها أســرى لألجهزة 

اإللكترونية».
 ثم أشار إلى شراكة جامعة القدس المفتوحة 
في مجال التعليم اإللكتروني في فلســطين، 
الفتــا إلــى أنه فــي قانــون التعليــم العالي 
الجديد جرى التركيز على التعليم اإللكتروني 

والمفتوح والمدمج.
وشدد د. صيدم على دور التكنولوجيا في كل 
مناحي الحياة، «فالعالم أصبح بين يديك عبر 

التكنولوجيــا، وما نملكــه اليوم كان جزًءا من 
األحالم في الماضي».

وأضاف أن شــراكة الجامعات الفلسطينية مع 
األوروبيين هي محور تقدير للجميع، وتسهم 
في تطوير العملية التعليمية في فلســطين، 
مشيرا إلى الخطوات التي خطتها الوزارة في 
مجال رقمنة التعليــم، إذ يجري التركيز على 

تعزيز التكنولوجيا في المدارس.
وقال ســمارة: إن «القدس المفتوحة» تنظم 
هذا المؤتمر بصفتها رائدة التعليم اإللكتروني 
في فلســطين، وتقــوم بواجبها الوطني نحو 
مجتمعهــا، وقد طورت العديد من المشــاريع 

المتميزة في الوطن في هذا المجال.
وأضــاف أن الملتقــى العلمــي األول ينظــم 
بالتعاون مع جامعات أوروبية وشبكة (يوكان) 
التــي تضم بيــن جنباتها عشــرات الجامعات 
من أوروبا والعالم، لتطوير التعليم المستمر 

والتعلم مدى الحياة.
وطالب ســمارة بالتركيز على إعــداد األبحاث 
العلمية في مجال التعليم المســتمر ونشرها 
في مجالت عالمية ليســتفيد منهــا المجتمع، 
«وهذا يتطلب منا بذل الجهود لتصبح «القدس 
المفتوحة» واحدة من الجامعات المميزة على 
مستوى العالم ال على مستوى الوطن العربي 

وفلسطين فحسب».
قال عمرو: «تأتي أهمية تنظيم هذا الملتقى 
نظــرا ألهمية التعليم المســتمر في تطوير 
مهــارات األفراد والمؤسســات، حيــث ينطلق 
التعليــم المســتمر من مفهــوم أن ال يقتصر 
التعليم الذي يتلقاه الفرد على مقاعد المدرسة 
والجامعة، وإنما يجب أن يحرص اإلنسان على 
تعلم أشياء جديدة طوال سنوات حياته، سواء 

باالعتماد على دافع شخصي أو مهني». 
وأضاف أن «فكرة تنظيم هذا الملتقى انطلقت 
من كون جامعة القدس المفتوحة رائدة التعلم 
اإللكتروني في فلسطين، ونفذت العديد من 
المشاريع الرائدة، أهمها مشروع تطوير منصة 
التعلم اإللكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية، 

الــذي يتيح فرص التعلم المســتمر للطواقم 
الطبية».

وتابــع عمرو: «ينظم هــذا الملتقى بالتعاون 
مع شبكة التعليم المستمر للجامعات في دول 
االتحاد األوروبي (EUCEN)، وهذه الشــبكة 
تضــم في عضويتهــا (184) جامعة من (34) 
دولــة أوروبيــة، وتعمل على تبــادل الخبرات 
ما بين أعضائها في مجال التعليم المســتمر 
والتعلم مدى الحياة من خالل مشاريع تعليمية 

وندوات ومؤتمرات علمية».
وقال مديــر مركز التعليم المســتمر وخدمة 
المجتمع محمود حوامدة، في كلمة المنظمين 
للملتقــى: «إن الملتقــى يهــدف إلــى تبــادل 
الخبرات في مجال التعليم المستمر بين خبراء 
في التعليم المســتمر والتعليــم اإللكتروني 
في فلســطين وأوروبــا، وستنشــر مداخالت 
الملتقــى بعد انتهائه باللغــة اإلنجليزية من 

أجل االستفادة منها».
وأضــاف: «اســتضاف الملتقــى باحثيــن في 
جلســتين: تحدث في الجلســة األولــى خبراء 
في التعليم المستمر والتعلم اإللكتروني من 
البرتغال والســويد واليونان وفلســطين، أما 
الثانيــة فعرضــت فيها تجــارب وحلول تقنية 
ستســهم في تيسير عملية التعليم المستمر 
وتوفيــر فــرص التعلم مــدى الحيــاة لجميع 

األفراد».
وتخللت الملتقى العلمي األول جلستان، ترأس 
األولى أ. د. سمير النجدي نائب رئيس الجامعة 
للشؤون األكاديمية، تحدث خاللها أ. د. ألفريدو 
سويرو أحد مؤسسي شبكة التعليم المستمر 
لجامعات االتحاد األوروبي، الخبير في التعليم 
المســتمر والتعلم مدى الحيــاة من البرتغال، 
عــن «التعلم مدى الحياة عبــر اإلنترنت: حل 

للجميع».
ألســتير  د.  تحــدث  ذاتهــا،  الجلســة  وخــالل 
كريلمــان، الخبير في التعليم اإللكتروني من 

جامعة لينيوس في السويد، عن «دعم التعليم 
المفتــوح عبــر اإلنترنت محليــا لالتجاه نحو 
العالمية». ثم تحدث د. م. إسالم عمرو مساعد 
رئيــس جامعــة القــدس المفتوحة لشــؤون 
التكنولوجيا واإلنتاج، عن «المعرفة والمهارات: 
آفاق التعلم اإللكترونــي». وأخيرا تحدثت د. 
ماريــا فراجكاكــي، وهي باحثــة وخبيرة في 
واالتصاالت  المعلومات  اســتخدام تكنولوجيا 
في التعليــم بجامعة باتراس، عــن «الموارد 
التعليميــة المفتوحــة الذكيــة فــي التعليــم 

العربي: واقع فعال ومستقبل مستدام».
وفي الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان «حلول 
وتجــارب ناجحــة حــول التحــول الرقمي في 
التعليم المستمر»، وترأسها د. م. يوسف أبو 
زر عميد كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 
في جامعة القــدس المفتوحة، تحدث خاللها 
د. أمل أبو عوض عميد كلية ابن سينا للعلوم 
الصحيــة، عن «آفاق غير محدودة لمســاقات 
التطوير المهني المستمر عبر اإلنترنت للقطاع 
الصحــي». ثم قدمت م. ســماح كريم مديرة 
مؤسســة أصدقاء الشــباب، دراســة تقييمية 

لمنصات التعلم اإللكتروني العربية.
وقدم أ. بهــاء ثابت، المتخصص في التعليم 
الذكــي والمحتــوى الرقمي «تحليــل النص 
والمشــاعر: طــرق لتحســين جــودة التعلم 
عبــر اإلنترنــت». وقــدم كل مــن فايــز عبد 
الحفيظ وأ. سامح القبج من جامعة االستقالل 
ورقــة بعنــوان: «الواقــع االفتراضــي كأداة 
تعليميــة مبتكــرة فــي مؤسســات التعليــم 
العالــي الفلســطينية». ثم قدمــت أ. طروب 
عيســى، وهي عضو هيئة تدريس في كلية 
التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقية في جامعة 
القــدس المفتوحــة، ورقــة حــول «الرقمية 
والتعلم المنزلي». وقدمت أ. لميس شــلش، 
وهــي مصممة تعليمية فــي جامعة القدس 
بعنــوان: «اســتراتيجية  ورقــة  المفتوحــة 
األلعــاب: أداة للتعلــم مــدى 
الحياة.. دراســة حالــة للعبة 
حول تعلم مهارات الحاسوب. 
وقــدم أ. ياســر جفــار، وهو 
المحــاكاة  خبيــر في مجــال 
واأللعاب، ورقة حول «تقييم 
األلعاب ثالثية األبعاد». فيما 
قدمــت أ. صبا فرحانة، وهي 
مصممة تعليمية في جامعة 
ورقــة  المفتوحــة،  القــدس 
حــول «تقنيات تعلــم اللغات 
األجنبية»، ثم عقبتها أ. تهاني 
صبيحــات، مديــرة التدريــب 
مؤسســة  فــي  لتعليــم  وا
فقدمت  فلسطين»  «بيتمان 
ورقــة حــول «تجربــة معهد 

بيتمان فلسطين للتدريب».

المتحدثون في مؤتمر جامعة القدس المفتوحة


