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دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس 
رقم الملف: 1683/ج/2019 

دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس 
رقم الملف: 1680/ج/2019 

دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس 
رقم الملف: 1690 + 1691/ج/2019 

دائرة األراضي في سلطة األراضي قلقيلية  
رقم الملف: 1165/ج/2019 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا  
رقم الملف: 1373/ج/2019 

اعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس السيد ياسين نظام ياسين عنتري وذلك بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 1929 صفحة 2018/35 تاريخ 2018/8/1 والوكالة 
الدورية رقم سجل 2061 صفحة 2019/63 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2019/4/7 
والوكالة الدورية رقم سجل 1959 صفحة 2018/37 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 
2018/9/19 والوكالــة الدوريــة رقم 1776/2018/11017 الصادرة عــن كاتب عدل نابلس بتاريخ 
2018/7/30 والوكالــة الدوريــة رقم 1809/2018/17463 الصادرة عــن كاتب عدل نابلس بتاريخ 
2018/11/26 المعطوفة على الوكالة الخاصة رقم تصديق 5650 الصادرة عن سفارة فلسطين في 
قطر بتاريخ 2018/7/15 وذلك بمعاملة بيع على اراضي برقا حوض رقم 17 قعطة رقم 60 وحوض 
رقــم 16 قطعــة رقم 35 وحــوض رقم 19 قطعة رقم 7 وحوض رقم 24 قطعة رقم 100 وحوض 
رقم 247 قطعة رقم 97 وحوض رقم 24 قطعة رقم 106 وحوض رقم 24 قطعة رقم 85 فمن له 
اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر 

هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): رشيد وعماد ابناء فضل سعيد الحجي وخلدون وريم ابناء سعيد فريد صالح 
ومحمد يســر حســن الصالح وجهاد ووهيب ونجاح ابناء يســر حســن الصالح وعائشــة يسر حسن 
الصالح وميســر يســر حسن الصالح وحنان وليد محمد اشــبيب وهيثم وحيد فضل الحجي وهشام 
وحيــد فضل الحجــي وهاني وحيد فضل الحجــي ووصفية وحيد فضل الحجي ورانية ســعيد فريد 
صالح وفاطمة ابراهيم علي البزاري واياد حســن يســر الصالح ومحمد حســن يسر الصالح واحمد 
حسن يسر الصالح وعلي حسن يسر الصالح وايهاب حسن يسر الصالح وعماد حسن يسر الصالح 

وامية فضل سيعيد الحجي 
اسم الوكيل: ياسين نظام ياسين عنتري 

دائرة األراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس الســيد حســن خليل عمر شــقيدف وذلك بصفته 
وكيــال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقــم 16460/2011/1106 تاريخ 2011/11/12 عدل نابلس 
وذلك بمعاملة بيع على اراضي بالطة حوض رقم 7 قطعة رقم 76 فمن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): زيد وعزام وبشار ابناء اسامة خالد ابو زنط 

اسم الوكيل: حسن خليل عمر شقيدف 

دائرة األراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس السيد حسام سليمان عبد اهللا دغلس وذلك بصفته 
وكيال خاصا بموجب الوكالتين الخاصتين رقم 17209/2018/1808 بتاريخ 2018/11/21 عدل نابلس 
ورقم سجل 1997/صفحة 2018/75 بتاريخ 2018/11/28 سفارة فلسطين - عمان وذلك بمعاملة 
بيــع علــى اراضي برقا حوض رقم 17 قطعــة رقم 9 وحوض رقم 18 قطعة رقم 25 وحوض رقم 
21 قطعة رقم 49 وحوض رقم 34 قطعة رقم 43 وحوض رقم 34 قطعة رقم 50 وحوض رقم 40 
قطعة رقم 78 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمسة 

أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اســم المــوكل (المالك): امنة عربي محمود اســعد وطاهر وايهاب وبهية وهيــام وايمان ابناء محمد 

طاهر الحجي وجمال ومحمد وامال واقبال وختام ابناء لطفي عبد الحميد حجي ومحمود الملقب 
اسم الوكيل: حسام سليمان عبد اهللا دغلس 

دائرة األراضي نابلس 

اعالن صادر عن دائرة األراضي قلقيلية  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي قلقيلية الســيد محمد ناصر رفعت سلمان وذلك بصفته 
وكيــال دوريا بموجب الوكالــة الدورية رقم 1840/2019/4074 تاريــخ 2019/3/17 علي زياد علي 
بكار وناصر رفعت امين سلمان بواسطة الوكيل الدوري محمد ناصر رفعت سلمان بموجب الوكالة 
الدوريــة رقــم 1840/2019/4074 عــدل نابلــس بتاريــخ 2019/3/17 والمعطوفة علــى الوكالة 
الخاصــة رقم 1840/2019/4045 عدل نابلس بتاريخ 2019/3/17 وذلك بمعاملة بيع على اراضي 
جيــث حــوض رقم 18 قطعة رقم 18 فمن له اعتــراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة 
األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب 

األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): علي زياد علي بكار، ناصر رفعت امين سلمان 

اسم الوكيل: محمد ناصر رفعت سلمان، علي زياد علي بكار 

دائرة األراضي قلقيلية 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد برندا ليمنية فرح وفريد عيسى فرح وليزا 
فــرح غنايم وجميعهم بواســطة الوكيل الدوري الهادي رياض عبد الهادي مشــعل بموجب الوكالة 
الدوريــة رقم 2019/309 بتاريخ 2019/4/14 تصديق وزارة العدل وذلك بمعاملة بيع على اراضي 
رام اهللا حوض رقم 6 قطعة رقم 377 وحوض رقم 6 قطعة رقم 378 فمن له اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): برندا ليمنية فرح وفريد عيسى فرح وليزا فرح غنايم 

اسم الوكيل: الهادي رياض عبد الهادي مشعل 

دائرة األراضي رام اهللا  
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   دولــة فلسطيــن
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محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2018/7204  

الى المحكوم عليه: عريفة ابتســام يوســف علي شــرطي عنوانه ســابقا: جنين - فقوعة - مجهول 
محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: علي حمد علي قعد وكيله المحامي علي بزار 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيك بقيمة 8400 دوالر باالضافة الى مبلغ 312 شيقل بدل 
رســوم تنفيذ حالة ومســتحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف لذا يتوجب عليك انت و/أو من 
تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اسبوعين من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء 

التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
يحيى عطا 

اخطار مكتبي 
دون االجحاف بالحقوق 

المخطر: محمد منير عبد الرزاق نمر النتشة 
المخطر اليه: وئام عدنان احمد ظاهر حامل هوية رقم 949561468 

عنوانه للتبليغ رام اهللا - البيرة 
موضوع االخطار: اعطاء شيك بدون رصيد خالفا الحكام المادة 421 من قانون العقوبات النافذ 

وقيمتهم 21480 واحد وعشرون الف واربعمائة وثمانون شيكل فقط ال غير مبلغ بقيمة 10740 عشرة 
االف وســبعمائة واربعون شــيكل فقط ال غير ومبلغ بقيمة 10740 عشــرة االف وسبعمائة واربعون 

شيكل فقط ال غير بدل قيمة شيكات مرتجعة مستحقة االداء. 
الئحة واسباب االخطار 

تعلمون بانكم قد سحبتم لفائدة موكلي الشيكات التالية: 
تاريخ االستحقاق  البنك المسحوب عليه     قيمة الشيك   رقم الشيك  

 2017/3/15 بنك االسكان للتجارة والتمويل   10740 شيكل    30001075
 2017/5/1 بنك االسكان للتجارة والتمويل   10740 شيكل     30001076

وحيث تمت اعادة الشــيكات المذكورة من قبل البنك المســحوب عليه دون صرف لعدم كفاية الرصيد 
وعليه فانني اطالبكم بدفع قيمة الشيك المذكور خالل 10 ايام من تاريخ تبلغكم هذا االخطار وبخالف 

ذلك سنضطر اسفين التخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقكم. 

وكيال المخطر 

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي اريحا 
الرقم: 1174/ج/2019 

دائرة األراضي في سلطة األراضي اريحا  
رقم الملف: 1164/ج/2019 

دائرة األراضي في سلطة األراضي اريحا  
رقم الملف: 1162/ج/2019 

اعالن 
يعلن الطالع العموم بانه قد تقدم الى دائرة تسجيل أراضي اريحا المحامي عمر علي احمد العوضات 
بصفتــه وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقــم 213/2017/1305 عدل اريحا والمعطوفة على 
الوكالة الخاصة رقم 2017/9262 عدل رام اهللا كذلك بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة 
رقم 1314/2017/213 عدل اريحا والمعطوفة على الوكالة الخاصة رقم 2017/9264 عدل رام اهللا 
وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة االرض رقم 10 من الحوض رقم 2 من اراضي قرية العوجا فمن 
له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التســجيل خالل فترة خمســة ايام من تاريخ 

نشر االعالن وبخالف ذلك سيتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل: رنا كاسب موسى ابو زهرة، يوسف مصطفى توفيق ابو زهرة، رنا كاسب موسى ابو 

زهرة، جمال فوزي عبد اهللا الدجاني 
اســم الوكيل: يوســف مصطفى توفيق ابو زهرة، عمر علي احمد العوضات، جمال فوزي عبد اهللا 

الدجاني، عمر علي احمد العوضات 
الحصص المباعة: حسب الوكاالت 

المشتري: وسام خليل موسى ابو ندى 
وكيله المشتري: المحامية نور دعابس 

مدير دائرة أراضي اريحا 
حسن البسايطة 

اعالن صادر عن دائرة األراضي اريحا  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي اريحا السيد غالب شالش محمد نجوم وذلك بصفته وكيال 
دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 600/2019/232 تاريخ 2019/4/10 الصادرة من كاتب عدل اريحا 
وذلك بمعاملة بيع على اراضي الديوك حوض رقم 2 قطعة رقم 65 فمن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): مهند محمد احمد موسى 

اسم الوكيل: غالب شالش محمد نجوم 

دائرة األراضي اريحا  

اعالن صادر عن دائرة األراضي اريحا  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي اريحا السيد نضال حامد محمد جرهود وذلك بصفته وكيال 
خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2018/25085 تاريخ 2018/12/20 الصادرة من كاتب عدل رام 
اهللا وذلك بمعاملة بيع على اراضي العوجا حوض رقم 5 قطعة رقم 22 فمن له اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة خمسة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف 

ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): عالن عبد اهللا سالمة نجوم  

اسم الوكيل: نضال حامد محمد جرهود 
المشتري: شهد نزيه احمد وعري  

دائرة األراضي اريحا  

4/16 د

4/16 د

4/16 د

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

4/16 د

4/16 د

محكمة صلح رام اهللا 
الرقم: 2016/97 مدني 

محكمة صلح رام اهللا 
الرقم: 2015/3131 مدني 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2016/97 

الى المدعى عليهم 1 - هشام عبد الحليم علي عبد الرحمن 2 - علي عبد الحليم علي عبد الرحمن 
3 - جــواد عبــد الحليــم علي عبد الرحمن 4 - خالد عبد الحليم علــي عبد الرحمن 5 - مجدولين عبد 
الحليــم علــي عبد الرحمن 6 - ســورين عبد الحليــم علي عبد الرحمن 7 - ورثــة المرحومة زهدية 

شبلي رشيد قعد جملة واحدة. 
يقتضي حضوركم الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2019/4/23 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى المدنية رقم 2016/97 التي اقامها عليكم المدعي وئام محارب محمد شــلعوط - رام اهللا 
بواســطة وكيله المحامي ماهر زحايكة واخرون بدعوى موضوعها طلب ازالة شــيوع في عقار وجاء 

في اسباب الئحة الدعوى ما يلي: 
1 - يملك ويتصرف المدعي بسبعة حصص من اصل سبعمائة وثمانية وعشرون حصة في قطعة 
االرض رقم 80 حوض رقم 2 موقع جورة ســرور من اراضي ابو قش - قضاء رام اهللا ومســاحتها 
االجماليــة دونم 905 متر مربع وهي مــن نوع ميري والمملوكة بين المدعي والمدعى عليهم على 

الشيوع بموجب سند تسجيل صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا. 
2 - ان استمرار حالة الشيوع بين الشركاء في هذا العقار المبين اعاله يلحق ضررا فادحا بالمدعي، 
حيــث ان المدعي يرغب في ازالة الشــيوع في قطعة االرض المبينة اعــاله وذلك نظرا لتعذر اجراء 

القسمة الرضائية. 
3 - رغم مطالبة المدعي المتكررة للمدعى عليهم بضرورة اجراء القسمة على قطعة االرض موضوع 

هذه الدعوى اال انهم تمنعوا ورفضوا دون ابداء اي اسباب قانونية مقبولة. 
الصالحيــة: لمحكمتكــم الموقرة صالحية النظر في هــذه الدعوى نظرا لقيمتهــا وماهيتها ونظرا 

لوجود العقار ضمن الصالحية المحلية للمحكمة ونظرا لالختصاص النوعي لمحكمتكم الموقرة. 
الطلب: نتيجة لالســباب المبينة اعاله و/أو الية اســباب اخرى تراها محكمتكم الموقرة مناسبة فان 

المدعي يلتمس من محكمتكم الموقرة ما يلي: 
1 - تبليغ المدعى عليهم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها ودعوة المدعى عليهم للمحاكمة. 

2 - غب المحاكمة وثبوت الحكم عليهم بازالة الشيوع لقطعة االرض الموصوفة في البند االول من 
الئحة الدعوى وفقا لالصول والقانون وقسمتها بينهم حسب القانون. 

3 - تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 
ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. 

ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغكم بالنشــر باحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. 

واذا لم تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

مذكرة دعوى مدعى عليها بالنشر  صادرة عن محكمة 
صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2017/3131 

الى المدعى عليهم 1 - سهام فضل خليل درويش شلعوط 2 - هشام عبد الحليم علي عبد الرحمن 
3 - علي عبد الحليم علي عبد الرحمن 4 - جواد عبد الحليم علي عبد الرحمن 5 - خالد عبد الحليم 
علي عبد الرحمن 6 - مجدولين عبد الحليم علي عبد الرحمن 7 - سورين عبد الحليم علي عبد الرحمن 

8 - ورثة المرحومة زهدية شبلي رشيد قعد جملة واحدة ومجهولين محل االقامة. 
يقتضي حضوركم الى محكمة صلح رام اهللا يوم 2019/5/7 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعــوى المدنية رقــم 2019/3131 التي اقامها عليكم المدعي وئام محارب محمد شــلعوط - رام 
اهللا بواســطة وكيله المحامي ماهر زحايكة واخرون بدعوى موضوعها ازالة شــيوع وجاء في اسباب 

الئحة الدعوى ما يلي: 
1 - يملك ويتصرف المدعي بسبعة حصص من اصل اربعمائة وستة عشرة حصة في قطعة االرض 
رقم 46 حوض رقم 6 موقع مطر من اراضي ابو قش - قضاء رام اهللا ومساحتها االجمالية 7 دونم 
و595 متر مربع وهي من نوع ميري والمملوكة بين المدعي والمدعى عليهم على الشيوع بموجب 

سند تسجيل صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام اهللا. 
2 - ان استمرار حالة الشيوع بين الشركاء في هذا العقار المبين اعاله يلحق ضررا فادحا بالمدعي، 
حيــث ان المدعي يرغب في ازالة الشــيوع في قطعة االرض المبينة اعــاله وذلك نظرا لتعذر اجراء 

القسمة الرضائية. 
3 - رغم مطالبة المدعي المتكررة للمدعى عليهم بضرورة اجراء القسمة على قطعة االرض موضوع 

هذه الدعوى اال انهم تمنعوا ورفضوا دون ابداء اي اسباب قانونية مقبولة. 
الصالحيــة: لمحكمتكــم الموقرة صالحية النظر في هــذه الدعوى نظرا لقيمتهــا وماهيتها ونظرا 

لوجود العقار ضمن الصالحية المحلية للمحكمة ونظرا لالختصاص النوعي لمحكمتكم الموقرة. 
الطلب: نتيجة لالســباب المبينة اعاله و/أو الية اســباب اخرى تراها محكمتكم الموقرة مناسبة فان 

المدعي يلتمس من محكمتكم الموقرة ما يلي: 
1 - تبليغ المدعى عليهم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها ودعوة المدعى عليهم للمحاكمة. 

2 - غب المحاكمة وثبوت الحكم عليهم بازالة الشيوع لقطعة االرض الموصوفة في البند االول من 
الئحة الدعوى وفقا لالصول والقانون وقسمتها بينهم حسب القانون. 

3 - تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى. 

ويتوجــب عليــك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ تبليغك بالنشــر باحدى 
الصحف المحلية عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير في الدعوى وفق أحكام القانون. 

هيام الشيخ قاسم 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا 

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

االدارة العامة للمساحة  
دائرة المساحة في سلطة األراضي    

اعالن صادر عن دائرة المساحة العامة   
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة المســاحة العامة الســيد عبد العزيز عادل عبد العزيز عياش وذلك 
بصفته مشــتريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2018/18484 تاريخ 2018/9/28 الصادرة من كاتب 
عدل محكمة بداية رام الهل وذلك من اجل اخراج قيد في القطعة 76 حوض رقم 5 من اراضي بدو 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة المساحة خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم اصدار اخراج القيد حسب األصول ووفقا للقانون. 
احمد يوسف محمود شحادة «مالك» 

فاطمة يوسف محمود شحادة «وريث» 
عبد العزيز عادل عبد العزيز عياش «مشــتري» بموجب الوكالة الدورية رقم 2018/18484 صادرة 

بتاريخ 2018/9/28 عن كابت عدل محكمة بداية رام اهللا 

دائرة المساحة 

4/16 د

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
الرقم: 1254/ج/2013

اعالن بيع بالمزاد العلني صادر عن دائرة تسجيل اراضي 
طولكرم اعالن اول

  مالحظة للمراجعة رقم  معاملة تنفيذ الدين 1254/ج/2013

مدير دائرة تسجيل اراضي طولكرم

4/16 د

الكلية العصرية الجامعية  
تفتتح معرض «عيون عصرية 4»

رام اهللا - الحياة الجديدة - أقام قسم الصحافة واإلعالم في الكلية العصرية 
الجامعيــة معرضاً لألفالم والصور الفوتوغرافية، بعنوان» عيون عصرية 4»، 
امس الثالثاء اســتكماالً لسلســلة المعارض التي أقامها القســم في السنوات 
السابقة، في مبنى المحامي د.حسين الشيوخي، وسط حضور ألعضاء الهيئتين 
اإلداريــة واألكاديمية، وحشــد من الطلبة.  واشــتمل المعرض على قســمين 
 رئيســين، األول لألفــالم القصيرة؛ حيث عرضت فيه خمســة أفــالم، والثاني 
للصــور  الفوتوغرافيــة، من انتاج طلبة قســم الصحافة واالعالم، وبإشــراف 
اســاتذة القســم. وضمت لجنة التحكيم خمسة صحفيين ومخرجين ممن لهم 
خبرة ومراس طويل في العمل الصحفي واإلخراج الفني وهم أسامة نصر اهللا، 
وناهد أبو طعيمة، وعالء بدارنة، ومحمد ديرية، وجمال العاروري.  وشكر رئيس 
مجلس أمناء الكلية العصرية الجامعية المهندس سامر الشيوخي لجنة التحكيم 
على جهودهم، مؤكداً أن الكلية تولي اهتماماً بالغاً بتحقيق تطور نوعي في 
قســم الصحافة بل واألقســام كافة، معلنــاً عن قرب تجهيز أســتوديو إذاعي 
وتلفزيوني األمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى الطلبة ويوفر لهم منبراً 
تدريبياً جديداً.  وكان عريف الحفل المحاضر في قسم اإلعالم أمجد التميمي، 
رحب بالحضور، ومشــيراً إلى أن االعمال المشــاركة لهذا العام، هي نتيجة ما 
راكمه الطلبة من تحصيل سواء في التصوير أو اإلضاءة أو اإلخراج والمونتاج، 
إضافة إلى جهود من اساتذة قسم الصحافة واإلعالم مع  طلبتهم، وصوالً إلى 
يومنا هذا، السيما وأن أعمال الطلبة تعرض أمام الجمهور، وأمام لجنة تحكيم 
تضــم صحفيين لهم خبرة وإنجازات طويلة في المهنة، حتى يســتمع الطلبة 
الى مالحظات من أصحاب االختصاص، بغية التعلم واالســتفادة. وفي الختام 
تم تكريم لجنة التحكيم، ومن ثم الفائزين بالمراكز الثالثة األولى في حقل 

الفيلم  والصورة الفوتوغرافية، وقد جاءت النتائج على  النحو التالي :
فئة الفيلــم: المركز األول لفيلم «نطفة حرة»، والمركز الثاني فيلم 

«واقع أسود»، والمركز الثالث «واقع حلم». 
أما الصور  الفوتوغرافية فجاء في المركز األول هادي صبارنة والمركز 

الثاني خالد الريماوي والمركز الثالث مهدي رشيد.

فريق جامعة خضوري يفوز بالمركز األول ببرنامج «أنا جوال» 
طولكرم - الحياة الجديدة - مراد ياسين - فاز فريق 
جامعة فلسطين التقنية -خضوري، بالمركز األول في 
البرنامج التدريبي «انا جوال»، في نســخته العاشرة، 
للمــرة األولى في تاريخه، الذي تنظمه شــركة جوال 
بمشــاركة الجامعــات الفلســطينية، جــاء ذلك خالل 
حفل نظمته الشركة في مدينة أريحا، بحضور مدير 
عام شــركة جوال أ.عبد المجيد ملحم، ومنسق فريق 
جامعــة خضوري أ. خليل أبو علبــة وعدد من ممثلي 
الجامعات المشاركة. وتم خالل الحفل اإلعالن عن فوز 
فريق الجامعة حســب التقييم الذي أجراه المختصون 
في شركة جوال وفقا لنقاط عده منها، تحقيق نسب 
المبيعات المطلوبة، واألفكار اإلبداعية، وإدارة مواقع 
التواصــل االجتماعــي وتقييم الحفــل الختامي لكل 

فريق.
وفي كلمته خالل الحفل، أكد أ. ملحم على أهمية هذا 
البرنامج الذي انطلق منذ عام 2008، واستهدف أعداد 
كبيرة من مختلف الجامعات الفلسطينية،بهدف تطوير 

أداء الطلبة وتمكينهم من اكتساب الخبرات والمهارات 
التي تؤهلهم لاللتحاق بسوق العمل. بدوره شكر قائد 
فريق جامعة خضوري شركة جوال على جهودهم التي 
بذلوهــا طوال عام مضى، لنقل خبراتهم إلى الطلبة 
المشاركين. ومن جهته هنأ عميد شؤون الطلبة د.عالء 
عيسى فريق الجامعة الفائز، معرباً عن تقدير الجامعة 
لهذا الفوز، األمر الذي يؤكد على تميز طلبة الجامعة 
في المجاالت المختلفة. كما اثنى د. عيسى على الجهود 
التــي تبذلهــا ادارة شــركة جوال النجــاح وتنفيذ هذا 
البرنامج والذي يجســدايمان الشركة بالجيل القادم، 
وادراكها ألهمية االســتثمار فيه، آمالً من المؤسسات 
والشــركات األخرى تصميم برامج مشابهة بما يطور 
قدرات الخريجين ويقربهم من سوق العمل.  يذكر أن 
برنامج «أنا جوال» يســتهدف ما يزيد عن 200 طالب 
ســنويا في مختلف محافظات الوطن، يتم إختيارهم 
بناًء على مقابلة يتم إجرائها داخل الجامعة حيث يبلغ 

عدد اعضاء الفريق 20 طالب وطالبة.

جامعة بوليتكنك تفوز بالجائزة األولى في الملتقى الهندسي التاسع في سلطنة عمان
الخليل - الحياة الجديدة - فازت جامعة بوليتكنك 
فلســطين بالجائزة األولى في الملتقى الهندســي 
التاســع الــذي عقد فــي جامعة الســلطان قابوس 
بســلطنة عمــان خــالل شــهر نيســان الجــاري، 
بمشــاركة شــملت مشــروعين عن فئة مشــاريع 
الخدمة المجتمعية اإلبداعية، للطالب جمال شختور، 
وبإشــراف كل من المهندس زيدان طه والمهندس 
حمزة أبو عبيد. وحصل الطالب جمال شــختور من 
كلية المهن التطبيقية على الجائزة األولى عن فئة 
مشــاريع الخدمــة المجتمعية اإلبداعيــة من خالل 
 (Electronic Air Filter) مشــاركته فــي مشــروع
الذي يهدف لتســهيل عمل رجال اإلنقاذ في حاالت 
الحريق والكوارث والحوادث حيث يعمل الجهاز على 
تنقية الهواء مــن الغازات الملوثة كما يوفر الجهاز 
قناعين للتنفس لكل من رجل اإلنقاذ والمصاب مع 
إمكانية تزويد المصاب بالدواء عند الحاجة من خالل 
نفس القناع. وقال رئيس دائرة المهن الهندســية 

الميكانيكية والكهربائية م.زيدان طه: تكلفنا عناء 
الســفر مع المبدع الشــختور لنظهــر كفاءة طلبتنا 
وإبداعاتهم ولنعمق العالقات مع المجتمع األكاديمي 
العربي والدولي ونعزز فرص التعاون مع الجامعات 
المشاركة ونطلع على خبرات اآلخرين وإبداعاتهم 
ونستفيد من تجاربهم. وأشار القائم بأعمال عميد 
كليــة المهن التطبيقية أ.فؤاد حمــدان إلى أهمية 
تكريم الطالب جمال الشختور على إنجازه العلمي 
المتميــز، مؤكداً علــى ضرورة احتضــان ورعاية 
المبدعين وتســليط األضواء عليهم، وما لذلك من 
اثر طيب عليهم يمكنهم من االستمرار والتطور بما 

ينعكس على واقع المجتمع الفلسطيني.
وهنأّ رئيس جامعة بوليتكنك فلســطين األســتاذ 
الدكتور عماد الخطيب الطالب جمال شــختور على 
هــذا اإلنجاز العظيــم والمتميز، وقال: «باســمي 
وباســم رئيــس المجلس األعلى لإلبــداع والتميز 
المهندس عدنان سمارة أنّ هذه اإلختراعات سيتم 

تبنيها من قبل المجلس األعلى لإلبداع والتميز».
وأضاف الخطيب بأنّ جامعة بوليتكنك فلسطين هي 
المنصة األولى في دولة فلسطين للتعليم المهني 
والتقني.  والجدير بالذكر قام الطالب شختور بابتكار 
مشروع آخر وهو كرسي متنقل لذوي اإلعاقة وهو 
موجــود عالمياً ولكن تم إضافة عليه نســبة 10 % 
وتم تقليل تكلفته ســبع أضعاف تكلفته األصلية، 
حيث يمكّن الشخص المصاب من التنقل من مكان 
آلخر، ويمكن للمصاب الوقوف واإلستلقاء والجلوس 
واإلرتفــاع واإلنخفاض ويمنع حــدوث تجلطات في 
الــدم ويحفــز الــدورة الدمويــة ويمنع مــن حدوث 
تقرحات جلدية، وتســهيل حياته اليومية. يذكر أنّ 
الملتقى الهندســي التاسع ينظم من قبل الجماعة 
الهندسية في جامعة السلطان قابوس ويشارك فيه 
49 مشروعاً مختلفاً من عدة جامعات عربية ودولية 
وشارك كل من سلطنة عمان، والعراق، وفلسطين، 

والسعودية، وقطر، والفلبين والنمسا.

«القدس المفتوحة» تشارك في مؤتمر جودة التعليم العالي في الجامعة اللبنانية
 رام اهللا- الحياة الجديدة- شاركت 
جامعــة القــدس المفتوحــة في 
المؤتمــر العربي الدولي التاســع 
لضمــان جــودة التعليــم العالي، 
الذي تنظمه سنوياً إحدى الجامعات 
العربية بالتعاون مع األمانة العامة 
للمؤتمــر، المنبثقــة عــن اتحــاد 

الجامعــات العربيــة، وقــد عقدت 
الــدورة التاســعة هذا العــام في 
رحاب الجامعــة اللبنانية الدولية-

فرع البقاع.
انطلقت أعمال المؤتمر في يومه 
األول بحفل افتتاح، برعاية حسن 
مراد وزير الدولة لشــؤون التجارة 

الخارجية، وبحضور األمين العام 
التحاد الجامعات العربية، واألمين 
المتوســطية،  للجامعــات  العــام 
وباحثيــن  جامعــات،  ورؤســاء 

ومختصين من األقطار العربية.
بِــل فــي المؤتمــر (100)  وقــد قُ
ورقــة بحثيــة اختيرت مــن أصل 
(139) قدمــت للتحكيــم، قدمها 
باحثــون مــن (13) دولــة عربيــة 
ودولتين أجنبيتيــن، حيث عرض 
منهــا (70) ورقة بحثية على مدار 
ثالثــة أيام تــم خاللها مناقشــة 
العديد من المواضيع ذات العالقة 
بضمان جــودة التعليم الجامعي، 
من أبرزها: التعلــم الديناميكي، 
القيــادة  وتطويــر  واالبتــكار، 
واإلدارة، والتميــز فــي التعليــم، 
وحوكمــة الجامعــات، كمــا تخلل 
المؤتمــر جلســات حواريــة حول 
قضايــا متعلقــة بجــودة التعليم 
الجامعــي والتصنيفــات العالمية 

للجامعات.
الجامعــة  رئيــس  نائــب  ومثــل 
للشــؤون اإلدارية مروان درويش 

لمفتوحــة  ا لقــدس  ا معــة  جا
فــي  الفلســطينية  والجامعــات 
اللجنة المنظمة الدائمة للمؤتمر، 
والمكونــة مــن (15) عضــواً من 
الخبراء والمختصين من الجامعات 
العربية، وبصفته أيضاً عضواً في 

اللجنة العلمية للمؤتمر.
وعلــى هامــش المؤتمــر، التقى 
درويش ممثلين عن عدة جامعات 
عربية مشاركة في المؤتمر، ومن 
ضمنهــم رئيس جامعــة الزرقاء 
بسام الحلو، ونائب رئيس الجامعة 
اللبنانيــة الدوليــة د. ســمير أبــو 

سيف.
وفي الجلسة الختامية، أُعلن عن 
التوصيات التي خرج بها المؤتمر، 
والتي تلخصت في ضرورة السعي 
لحصر مبادئ الحوكمة الرشــيدة 
وتشــخيصها من خالل اســتثمار 
التراكــم النظــري المعرفــي لها، 
الممارسات  من  لمزيد  وإخضاعها 
والتجارب العلمية والعملية، ونشر 
ثقافة الحوكمة بين أعضاء هيئة 
بأهميتها  وتوعيتهــم  التدريــس 

في عمليات تقييم جودة مخرجات 
التعليــم، وضرورة توفيــر البيئة 
الداعمة لتطبيق مهــارات التعلّم 
فــي الجامعات العربيــة، واعتماد 
النشــر العلمــي المشــترك بيــن 
األكاديميين في الجامعات العربية 
واإلقليمية والعالمية ذات المراكز 
المتقدمة في التصنيفات العالمية، 
وكذلك تحســين البيئة الجامعية 
األساســية  المســتلزمات  وتوفير 
كافة بهدف تشجيع اإلنتاج العلمي 
في مجال البحث واالبتكار، وفسح 
مجال الرقمنة أمام الطلبة وهيئة 
التدريــس والباحثين لالســتفادة 
مــن التوثيق عبــر مكتبات العالم 
التنافســية  مجال  وفتح  الرقمية، 
للجامعات  العالميــة  والتصنيفات 
عقــد  إلــى  والدعــوة  العربيــة، 
معارض علمية تعرض فيها آخر 
العلمية  واالختراعــات  االبتكارات 
المســتخدمة في التعليم والبحث 
المخرجــات  وتحويــل  العلمــي، 
التعلميــة للبرامج األكاديمية إلى 
كفايات مهنية تستند إليها الخطط 
الدراسية وموضوعاتها في تأهيل 
الخريجين بمــا يتالءم ومتطلبات 
األطــر الوطنية للمؤهالت، وقيام 
بإعــداد  التعليميــة  المؤسســات 

أدلة، خاصةً بما يتعلق بمؤشرات 
األداء فيهــا، مــا يســاعدها علــى 
زيادة فعالية سياساتها وإجراءاتها 
التنفيذيــة، ويدل علــى تطبيقها 
لمعاييــر ضمــان الجــودة، وزيادة 
االهتمام بالحاجات الفسيولوجية 
ألعضاء هيئة التدريس وإعطائها 
األهميــة التي تســتحقها بتوفير 
الحاجات غير المشــبعة التي تؤثر 
في ســلوك الفرد وتدفعه للبحث 
عن إشــباعها، بما ينعكس إيجاباً 
على رفع مستوى األداء واإلنتاجية، 
وتعزيــز برامج التبــادل الطالبي 
مــع مؤسســات تعليميــة عربيــة 
إقليميــة ودوليــة، ووضــع بعض 
الشروط المرتبطة بترقية أعضاء 
هيئة التدريس يكون من ضمنها 
الحصــول علــى بعض الــدورات 
المهمة في تنميــة مهارات طرق 

وأساليب التدريس الحديثة.
وقدم درويــش، نيابة عن رئيس 
الجامعــة يونــس عمــرو، دروعاً 
تذكارية لكل من: رئيس الجامعة 
اللبنانيــة معالي الوزير الســابق 
عبد الرحيم مــراد، واألمين العام 
للمؤتمر العربــي الدولي لضمان 
جــودة التعليــم العالــي، ورئيس 

جامعة الزرقاء بسام الحلو.


