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 «القدس المفتوحة» تختتم تخريج فوج «اليوبيل الفضي» باحتفال في دورا
الخليــل- الحياة الجديدة- اختتمــت جامعة القدس المفتوحة أمس، وتحت رعاية الرئيس محمود عباس، سلســلة 

احتفاالتها بتخريج الفوج التاسع عشر - فوج اليوبيل الفضي، وذلك بحفل نظمته في فرعها بدورا.
وحضــر الحفــل محافظ الخليل كامل حميد ممثال عن الرئيس محمود عباس، ورئيس مجلس أمناء الجامعة رئيس 
المجلس األعلى لإلبداع والتميز م. عدنان سمارة، ورئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، وعضو مجلس األمناء د. عبد 
الفتاح أبو الشكر، ومدير فرع الجامعة بدورا د. تيسير أبو ساكور، ونواب رئيس الجامعة ومساعديه، وعمداء الكليات، 

ورئيس مجلس الطلبة القطري زياد الواوي، باإلضافة إلى العديد من الشخصيات الوطنية والمحلية.
ونقــل المحافــظ حميد تحيات الرئيس محمود عباس للخريجين وذويهــم، مباركاً لهم نجاحهم، مؤكداً الجهود التي 

تبذلها السلطة الوطنية لتوفير األمن للمواطن الفلسطيني.
وقدم حميد تعازيه ألبناء شعبنا عامة ومحافظة الخليل خاصة الستشهاد ابنيها األسير المحرر نعيم الشوامرة ابن 

مدينة دورا، والفتى محمد هشهش ابن مخيم الفوار. 
بدوره أكد م.سمارة أن جامعة القدس المفتوحة تختتم تخريج فوج اليوبيل الفضي في محافظة الخليل وسط حالة 
حزن عارمة بسبب استمرار اسرائيل في قتلها ألبناء شعبنا، وكان آخرهم الشهيدان نعيم الشوامرة ومحمد الهشهش.

الى ذلك، قال أ. د. يونس عمرو إن «القدس المفتوحة» جامعة الشهداء واألسرى والجرحى جسدت حلم القادة الكبار 
بهدف إيصال الجامعة إلى الطالب للتغلب على اإلجراءات االحتاللية إبان االنتفاضة األولى وصلت إلى درجة متقدمة، 
منوهاً بأن فلسفة التعليم المدمج التي تنتهجها الجامعة تمثل وجهة للجامعات المتقدمة على مستوى العالم للحد 

من الكلفة العالية للتعليم وألن هذه الفلسفة أثبتت جدواها العلمية.
وأكد رئيس مجلس الطلبة القطري أن جامعة القدس المفتوحة إنجاز وطني ســطر بقافلة من الشــهداء، فتحولت 
فكرة إنشائها من حلم إلى واقع بجهود المخلصين من أبناء شعبنا، مبيناً أن الجامعة أسهمت في تمكين المرأة ووفرت 
فرصة التعليم لألســرى المحررين وذوي االحتياجات الخاصة وللفئات المهمشــة وهي بذلك تستحق الدعم، مطالباً 
وزارة التربيــة والتعليم العالي بمســاواة جامعة القدس المفتوحة بالجامعات المحليــة األخرى وتمكينها من افتتاح 

تخصصات تلبي االحتياجات المجتمعية وبخاصة برامج الدراسات العليا.
وفي نهاية االحتفال، جرى تخريج الطلبة، وهم: 

أنظمة المعلومات الحاسوبية
ابتهال يوســف حســين دراويش، اسيل اسماعيل محمد 
ابوراس، بيســان خلف علي دوديــن، جمانه عبد الجليل 
أحمد القزقي+، دانية محمد موسى اليمني، سحر ياسر 
حســين صالح+، ســهاد طالل موســى قطينة، شــادي 
«محمد ايمن» عبد الشكور عابدين، فاتن ابراهيم محمد 
حريبات، مرام عبد الفتاح عبد الدرابيع، مرح غازي محمد 
دراويــش، مي أحمد عبد الرحمن حناتشــه+، نور راتب 
محمد ابو قرندل، هديل عبد الرحمن ســالم ابو هاشم، 
هيفاء علي احمد درابيع+، وجدان علي محمد ربعي، وردة 

غازي سعيد رجوب، 
الخدمة االجتماعية

الهــام محمــود حمد مســالمه، أمجــد أحمد عبــد الفتاح 
العــواودة، امنه ابراهيــم محمد حريبــات، آالء عطا اهللا 
خميــس طيطــي+، آالء محمــود خليل عواوده، أســماء 
محمود احمد شــراونه، بشــائر علي محمــد ابوعرقوب، 
تهاني تيسير سليمان فقيات+، جواهر احمد عبدالفتاح 
العــواوده، خليل محمد خليل ابو عوض+، ختام حســن 
أحمد الشوامره +، دعاء محمد عبد اهللا عرجان+، رحمه 
علــي اســماعيل طلول، رمــاح نايف محمد عواد، ســالم 
يوسف سالم دراويش، سحر كامل محمد حريبات، سماهر 
عبد المجيد محمد السويطي، شادن محمود خليل دودين، 
شذا فياض محمد نصار، عهود جبريل حسين الدراويش، 
فؤاد احمد يوســف درابيع، فريال يوسف سالمه درابيع، 
مجدولين يوسف محمد الشرحه+، محمود علي محمود 
السويطي، نيفين فايز عبد السالم بستنجي، وداد محمود 
موســى حريبــات، وفاء عبد القادر حســن العــواودة +، 

ياسمين جهاد حسين عواودة.
إدارة األعمال

ابتســام محمد أحمد قطيط، ابتهال محمد خليل بطاط، 
اريــج عايش محمد اوالد محمد، اســراء خالــد محمد أبو 
عرقوب، اســماء جباره احمد الفقيه، اســيا قاسم محمد 
مســالمة، اســيل ابراهيــم محمــد العامري، االء باســل 
محمود شــديد+، االء حاتم عبد الفتاح عوايصة+، اإلنا 
خليل محمد عمرو، امينة بســام ســالم قطينة+، انس 
عزمي علي الحموز، انس محمد موســى عطيه+، انوار 
طالب عيسى الشوامره+، آمنه ناجح احمد حوامده، أحمد 
أحمــد خليل العواوده، إســراء تيســير محمــود العقيلي، 
بدور خالد حســن عثامنه، براء محمد يوسف عمرو، بهاء 
ياسر اسماعيل التالحمة، بيان صبحي موسى جبرين+، 
بيسان فهمي محمد رجعي، تمارا ياسر ابراهيم مسالمة، 
حنــان خليل عبد القادر الخاليلة +، دعاء ابراهيم محمد 
كعكه+، دعاء كمال دياب العطاونه، دالل مضحي مصلح 
عوايســه، دينا مروان صالح قزاعر رضوان، رحمه خليل 
ســليم مليحــات، رويــده طالــب محمد تالحمه، ســاجده 
غازي بدوي خنوس، ســاره ياســر خليل صوص، ســحر 
محمد يونس ارجوب، ســناء علي محمد شــندي، ســهاد 
محمــد علي رجــوب، صابريــن أحمد محمــد حوامدة+، 
صايل عبداللطيف محمد الشراونه، عائشة قاسم محمد 
مسالمة، عبد الرحمن يوسف سفيان كركي، عبد العزيز 
ادريــس طه حروب+، عــال محمود احمــد درابيع، غدير 
منير علي شــوامره+، غدير منير علي شوامره +، فداء 
ابراهيم محمد رجوب +، فدوى موســى سعيد عمرو+، 
فــراس عطا اّهللا خميــس طيطي، قصي فيصل محمود 
عرجان+، محمد يوسف بدوي عمرو+، منار جميل محمد 
ابوعرقوب، مريم حسن يوسف ابو سباع +، منال عيسى 

مصطفى ابو سندس، ميساء موسى عبد الجليل عمرو، 
ميســه محمد محمد مشارقه، نبال نبيل حسن مسالمة، 
نســيم سامي يوســف عمرو، نضال بدوي محمود «قزاز 
درابيع»، نهال محمد حســن حريبات، نوف عزات سليمان 
البطــاط، هبة نبيل علي الشــوامره، هبه عيســى علي 
بطاط، هنادي ســامي احمد المســالمه+، هيثم باجس 
حرب ابو ســندس، هيثم مصطفى حســين جواعده+، 

يوسف بسام محمد ابو شيخه+، 
االقتصاد

ســميرة إبراهيم حسين مسالمه+، سنين نايف محمود 
شــراونه، محمد احمد فايز حروب+، محمد ياســر محمد 

عقيلي، 
المحاسبة 

اســراء توفيق محمود دودين، اســيل نايف محمود أوالد 
محمد، اكرام عادل سالم صبيح+، االء غالب محمد سيد 
احمد+، بالل احســان كمال «ســلطان تميمي»، سفيان 
يوسف سفيان كركي، شــادي ابراهيم محمود حريبات، 
شــيرين جهــاد خالــد بريوش*، شــيرين خليــل محمود 
عواوده، عامــر نواف حمد محاريق، عال فؤاد عبداّهللا ابو 
ســندس، عــالء عادل محمــد حروب، فــداء حمدي محمد 
شرحه، فراس ناصر حسين البدارين، مروة موسى سعيد 
عمرو، ميس فوزي ســليمان سويطي، نداء نبيل محمد 
تالحمــه، نعمه محمد اجديع النقايره، نوره ياســر محمد 
دراويش، ورود شــحده احمد رجوب+، وعد جمال محمد 

ابو شرار+. 
العلوم المالية والمصرفية 

تمارا تيســير طلب طل، حنين قاســم حسن نجار، سناء 
سامي محمد سالمين، عدي فيصل محمود عرجان، محمد 
ياسر احمد السويطي، ناريمان سعد مصطفى حسنيه، 
نجوى وجيه جميل وهدان+، نور توفيق محمود دودين+، 
نيفيــن ابراهيم محمد شــوامره، هديل هاشــم عوني 
عمرو+، وفاء محمود اسماعيل ابوالكباش، ياسمين عايد 

يوسف فقوسه+. 
التسويق 

رائده رشدي محمد الجندي، محمد عامر مسلم قطيط. 
اإلدارة الصحية 

محمد نضال محمد ابو حماد+.
المرحلة األساسية األولى 

ابراهيم محمد بدوي ابوشرخ، اسراء عايد أحمد الفقيه+، 
اسراء محمد يســري عامر شنان+، اسراء محمود طالب 
حريبــات+، اســماء غالــب عطيه ابــو زنيد، بيــان زكي 
عبدالرحمن عبداّهللا، بيان علي محمد التلبيشي، بيسان 
فيصل أحمد دودين، تحرير ابراهيم محمد ابوعرقوب+، 
تسنيم ياسر محمد التالحمة، جهاد رمضان حسن فقيه، 
حنان رزق يوسف الكومي، خالد علي محمود ابو وردة+، 
خلود سليم ابراهيم دودين، خلود محمد اسماعيل عمرو، 
دانيــه اســماعيل محمد عمرو، رســميه شــحده جبرين 
وريــدات، رناد نضال محمد ابو حماد +، رغد خليل علي 
ربابعــه+، رندة جمــال ابراهيم ابوســالمة، رهام عمر 
محمد العرجان، روال شــاهر يوســف نموره، ريم عيسى 
محمد دودين، زهريه كامل محمود البطاط، سائده محمد 
علي كتلو، سهى غسان موسى الرماضين +،سعدية علي 
محمود ابو وردة، سماهر علي محمود سويطي+، سميه 
وجيه جبر نجار+، سناء محمد اسماعيل الرجوب، سهام 
نصار نصر شــعراوي، سهير ســليمان محمد السويطي، 
ســهير عبد المجيد ابراهيم (ســيد احمد)، سوسن حامد 

ابراهيم تيايهه، شــادن ناصف حسين الفقيات، شيرين 
أحمد يوســف درابيع، صفاء أحمد يوسف درابيع، صفيه 
محمد عبدالرزاق تالحمة، فوزية احمد ابراهيم الحناتشه، 
مــرام مصطفى ابراهيــم الطل، منيرة شــحدة محمود 
الحالق، مياده موســى محمد درابيع، ميساء ياسر بدوي 
حمدان+، نفين ماجد حســن الســمامره، هبا إسماعيل 
شــحدة قيســية، هديل حمــد محمد ابو عطــوان، هيجر 
اســماعيل محمود الشوامرة+، ياســمين موسى محمد 

(سيد احمد).
تعليم التربية اإلسالمية

ابتســام كايد عثمان كاشــور+، اســماء ناصر أحمد ابو 
عرقــوب، امينه عبــد الجليل خليل تالحمــه، ايمان خالد 
محمد دغامين، ايمان رضوان محمود الرواشدة+، ايهاب 
عزام محمد درابيع، بشرى جمال حسن الدردون +، حميدة 
ياســر موســى حريبات، دعاء موســى محمد الحروب+، 
ســوزان سامي محمد سالمين +، ساميه يوسف محمود 
ابــو عرقــوب، فاطمة ابراهيــم عبد القــادر الحروب +، 
محمد اسماعيل احمد الفقيه، مروان علي امسلم ارجوب، 
منال محمود حســين درويش+، منسالين خليل حسين 

حناتشه، وفاء محمود عثمان الرجوب. 
اللغة العربية وأساليب تدريسها

اســراء محمد احمد ســويطي، اســراء مصطفى حسين 
حســنيه، اسالم محمود حســن حناتشــة+، اسماء عبد 
الرحمن خليل رجوب، االء جهاد محمد الشرحه، االء نصر 
يوسف الشوامره، انعام عبد العزيز محمد ابو زنيد، آمال 
احمد جبر رجوب، باسل وصفي علي دودين+، بيان عبد 
اهللا محمد شوبكي، حنان عبد الحفيظ حماد رجوب، خلود 
موســى خليل درابيع+، خلود يوسف عبد المجيد حروب، 
رزان أحمد محمد ابو شرار، ريم محيي محمد بطاط، زكيه 
محمد علي العقيلي، زهرة حسن عبداّهللا دار محمد، زينب 
ياسر عبد القادر أبو عرقوب، سلوى حسن مسلم عرجان، 
ســمر موســى محمد الكومي، سناء ســعيد عبد درابيع، 
شــيماء موسى اســماعيل الخاليلة، فداء شوقي محمود 
دعسان، فلسطين زكي نمورة نمورة، قمر يوسف محمد 
حريبات، مؤمنه عبد الحميد محمد نصر، محمد عبدالجليل 
عبدربه شوامره+، محمود محمد جبرين حريبات، مدحت 
فوزي محمد ســويطي، نازك ســليمان موسى سويطي، 
نداء منير محمد أبو شــرخ، وداد علي محمد شندي، والء 

علي عيسى حجه*. 
اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها 

أمامة ســليمان موســى عمــرو، امتياز محمــد ابراهيم 
الشــعراوي، بدر محمــود جبر رجوب+، جوليانا حســين 
اسماعيل سويطي، ختام خالد عبد الرزاق تالحمه، روان 
محمد اســماعيل ســويطي*، ريم عبــد الرحمن يعقوب 
بريوش+، زمرده عبد اهللا عواد الزغارنه، ساجدة محمود 
جبر رجوب، ســحر ســليمان طلب السويطي، سمر حرب 
احمد العقيلي، سهام صابر احمد سويطي، سوسن نمر 
محمد درابيع+، شــروق ابراهيم محمود حريبات، غدير 
خالــد ابراهيم عمايره، مــدهللا ركاد محمــود الهوارين، 
منال راتب حموده الزغارنه، منى رائد محمد الشــراونه، 
نور محمود أحمد قيســيه، هديل علي راتب كومي، هيا 
شحده حسين شوامره*، ورود اسماعيل محمد تلبيشي*، 
ياسمين بســام محمد شــراونه، ياســمين ناصر نموره 

نموره. 
تعليم االجتماعيات 

اعتماد علي خميس الشــحاتيت، الهــام عمر عبد العزيز 

ابو عرقوب، امين عادل عبدالقادر بدارين، ايمان ياســر 
أحمد عمايره، تحرير نبيل يونس شوامره+، ساميه علي 
سلمان ارجوب، ســميحة محمود محمود صافي، سميره 
خالد ســالم زغارنه، ســوزان جمال محمــد ابو عرقوب، 
صابريــن علي محمد عــواوده، عفت راجــح عبد الكريم 
نصار+، فاطمه اسماعيل عامر غنام، محمد كامل محمد 
حريبــات، مناع محمــود محمد ابوعطــوان، معالي خليل 
أحمد مشــارقه +، نورا اســماعيل خليل ابو عالن، هناء 
يوسف ســعيد جخادبه، وجدي ياسر ســالم سويطي+، 
يزيد موســى خليل قيســيه+، يوسف ســليمان محمود 

السويطي، يونس محمد يونس ارجوب+، 
الرياضيات واساليب تدريسها

إرادة اســماعيل حسن نجار+، اســالم نمر غنام محمد، 
الهام عبد السميع خليل الزعارير+، بيداء محمد محمود 
سيد احمد، حليمه ناصر سالمه اطبيشه، خليل عبدالحميد 
خليــل الحريبات، ديانا صالــح محمد رجوب، رايه محمود 
عيسى تالحمه،سمر محمد سالمه اطبيشه، سناء عبداهللا 
عبدالفتاح عمرو*، ســناء محمد خليل مســالمه+، سهاد 
موســى محمد درابيع، سوســن عبد الرحمن عبد الفتاح 
شراونه، صفاء تيسير محمد الرجوب، صفاء كامل حسين 
دودين، غدير اسماعيل ســالمه شرحه، مجدولين أحمد 
محمــد المصري+، مــرام جمال محمد شــحاتيت، منال 
عيســى يونس رجوب*، منتهى احمد علي الســويطي، 

ورده غثيان علي محاريق+. 
التأهيل التربوي 

ابتهال رزق خليل الفقيات، احالم محمد يوسف عقيالن، 
احمــد يونس محمد دراويش، اريج اســماعيل محمد ابو 
راس، اســالم محمود يوســف أبو هاشــم، اسماء محمد 
خليل حمدان، اعتدال عبــد الفتاح محمد الدراويش، االء 
ابراهيم محمــد العامري، االء محمد محمد الســويطي، 
امانــي ســامي عبد الهــادي ابو ســيف+، انتصار محمد 
اســماعيل اطبيش، انوار يعقوب ســالم عــواوده، أروى 
محمــد حمــد ابو عواد، أريــج محمود خليل حــرب، براءه 
عبد العزيز حماد ابو عطوان، حياة خليل حسن عصفور، 
دارين سعدي محمد سالم، دعاء نبيل محمد تالحمه، دياال 
علي محمد حناتشــة، رائده يوســف عبد الرســول حجه، 
ســاميه عبد الرحمن موسى رجوب+، سحر محمد بدوي 
جاداهللا، سوســن محمد يونس الرجوب، أسيل نايف عبد 
اهللا الطيطي+، شــروق جهاد كامل طل، شيماء محمود 
احمد قيســيه، صفاء ابراهيم عبد الكريم عمرو، صفاء 
راسم سالم سويطي، عبير تيسير حسن ابو ذريع، عصام 
عبدالحليم محمد اخالوي +، عمار ياسر حمدان اقطيط+، 
فاطمــة ماجد مصطفى مصري*، فاطمه ســعيد محمد 
سليمان، فلسطين حسن عبد الفتاح عواودة، كوثر أحمد 
محمود قزاز، ليلى محمود محمد الرزيقات+، محمد كمال 
محمود نموره، مدلين انور حسن بدارين، مرام راتب علي 
كوم، مريم محمد عبد الرزاق تالحمه، منار فيصل عطا 
الســالمين، منار محمود طالــب حريبات، مها علي محمد 
عواودة، نســرين خليل محمود السالمين، نسيم محمد 
عيسى عواودة*، نهال تيسير عيسى النمورة، نهله خليل 
ابراهيــم الشــعراوي، نهيل احمد حمــدان اقطيط، نوف 
ابراهيــم محمد أبو عالن، هاله عيســى محمد شــندي، 
هبة عبدالفتاح محمد الســراحنه، وداد اسماعيل محمود 
نصار، وصال جمال عيســى خالف، وفاء عبد الحميد عبد 

اهللا الحروب.

 المجلس األعلى لإلبداع والتميز يشارك في ورشة 
عمل دولية حول تطوير سياسات االبتكار وإدارته

رام اهللا- الحياة الجديدة- شارك المجلس االعلى لالبداع والتميز 
في ورشــة عمل دوليــة حول تطوير سياســات االبتكار وادارته 
نظمها مركز العلوم والتكنولوجيا التابع لمنظمة عدم االنحياز في 
العاصمة الماليزية، والتي استمرت لمدة اسبوع.  ومثلت مسؤولة 
دائــرة التعاون العربي والدولي لمى القصاص المجلس االعلى 
لالبداع في الورشــة التــي اختتمت اعمالها امــس االول، بهدف 
تبادل الخبرات في مجال االبداع بين دول العالم الثالث المصنفة 
تحت التنمية.  وقالت قصاص: إن فلسطين شاركت في الورشة 
الى جانــب ممثلي دول بنغالدش، كمبودي، كوبا، مصر، الهند، 

اندونيســيا، ايران، العراق، ماليزيا، نيبال، نيجيريا، باكســتان، 
المملكة العربية السعودية، شمال افريقيا، سريالنكا، السودان، 
سورينام، طجكستان، توجو، يوغندا، فنزويال وزيمبابوي، والتي 
تخللها برنامجا تطبيقيا لمجموعة من اوراق العمل التي اعدها 
خبــراء دوليون في مجال وضع بذور اساســيات سياســة العلوم 
والتكنولوجيــا.  وتم خالل الورشــة وضع مقترحات وسياســات 
لحل اشــكاليات فــي دول معينة وتطويرها، كمــا قامت الوفود 
المشــاركة بالورشــة بزيارة عدد من مراكــز االبتكار والحدائق 

العلمية والتكنولوجية لالطالع على التجربة الماليزية.

 التنمية االجتماعية وزارة الكترونية مع نهاية العام الجاري
رام اهللا- الحياة الجديدة- أكدت وزارة التنمية االجتماعية أنها تسعى 
وبشكل دائم لتوفير خدمة كريمة وسريعة لكافة مستفيديها، وأنها 
ماضية في تطوير برامجها وسياساتها وأهدافها من أجل التحول لوزارة 
الكترونية مع نهاية العام 2016. وأوضح مدير دائرة نظم المعلومات 
فــي الــوزارة عماد أبــو خديجة، أن خطة الــوزارة للتحــول إلى وزارة 
الكترونية مع نهاية العام الجاري جاء ليلبي حاجة األســر المســتفيدة 
والتقرب من األســر واألفراد والتعمق بفهم المشاكل المحيطة بهم، 
ولتسهيل العمل وأتمتته بشكل منظم، وتفعيل مبدأ الشراكة مع كافة 
المؤسسات التي يتقاطع عملها مع الوزارة، والوصول إلى الالمركزية 

بالعمل ليصبح هناك مرونة وجودة بوقت وجهد أقل.
وبين أن الوزارة تبنت مبادئ أساســية لتحقيق هدفها بالوصول إلى 

وزارة الكترونية. وتحدث أبو خديجة عن انجازات المديرية االلكترونية 
وما حققته من نتائج واضحة في طريق الوصول إلى وزارة الكترونية، 
وقال إنه تم اعتماد آلية عرض شهري في كل المديريات لتدقيق بيانات 
كافة المســتفيدين وزيارتهم، كما تم تطوير نظام محوســب خاص 
لبرنامج المساعدات النقدية ألرشفة ملفات المستفيدين الكترونياً من 
أجل تسهيل العمل وتوفير الوقت والجهد دون الرجوع للملف الورقي، 
وأضــاف أن الباحثين الميدانين يســتخدمون اآلن جهاز «التابلت» في 

عملهم واستغنوا عن الملفات الورقة في زياراتهم لألسر.
وقال إن المديريات اعتمدت نموذج حصر التدخالت االجتماعية والذي 
من خالله يمكن الباحث االجتماعي من حصر وتحديد كافة احتياجات 

األسر خالل زيارته لهم. 

لقطة من حفل التخريج


