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دولة فلسطين
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ نابلس

هيئة القاضي: سائدة ولد علي
في الدعوى رقم 2019/6278 تنفيذ

طالب التبليغ: المحكمة
المطلوب تبليغه: رامي عبد المطلب عبد الفتاح صايمة هوية رقم: 975357690

وعنوانه: نابلس ـ وسط البلد ـ السوق الشرقي ـ مقابل الباب الشرقي للمسجد الكبير -  محل 
بيع أحذية.

الجلسة: يوم الخميس الموافق 2019/12/26 الساعة 9:00
وعماًل بأحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلســـطيني رقم 23 لسنة 2005 يتوجب عليك 
الحضور إلى المحكمة أعاله في الموعد المحدد أعاله أو إرسال محام عنك وبعكس ذلك تجري 

محاكمتك حضوريا..
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
صادر عن محكمة بداية الخليل
هيئة القاضي: موسى سياعرة

في الدعوى رقم 2014/756 حقوق 
طالب التبليغ: المحكمة

المطلوب تبليغه: ورثة آمال عبد اللطيف عمر قادري
الجلسة يوم الخميس الموافق 2020/1/23 الساعة 9:00.

وعماًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
يتوجب عليك الحضور الى المحكمة اعاله في الموعد المحدد أو ارســـال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمســـة عشـــر يوما مـــن تاريخ تبليغك هذا 
اإلعالن بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى 

ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

علم وخبر وتبليغ بالنشر
صادر عن محكمة صلح الخليل
هيئة القاضي: نادر أبو عيشة

في الدعوى رقم 2019/383 حقوق 
طالب التبليغ: خالد صالح صالح ابو ميالة

المطلوب تبليغه: عامر نور الدين عثمان تكروري 949130389
الجلسة يوم الخميس الموافق 2020/1/9 الساعة 9:00.

وعماًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 
يتوجب عليك الحضور الى المحكمة اعاله في الموعد المحدد أو ارســـال محام عنك وكذلك 
يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمســـة عشـــر يوما مـــن تاريخ تبليغك هذا 
اإلعالن بواسطة النشر في إحدى الصحف المحلية ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى 

ومرفقاتها من قلم المحكمة وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحكمة الشرعية في الخليل 
التاريخ: 1441/4/13هـ
الموافق: 2019/12/10م

مذكرة تبليغ يمين شرعية صادرة عن محكمة الخليل الشرعية
في الدعوى أساس 2019/1224

الى المدعى عليها: مريم دولجو بولفا والمعروفة بعد الزواج مريم قواســـمة من جمهورية 
قرقيزيا وعنوانها للتبليغ جمهورية قرقيزيا ومجهولة محل اإلقامة فيها وآخر محل اقامة 

لها في دولة فلسطين ـ  الخليل ـ شارع السالم ـ مفرق المدارس.
لقد تقرر في الدعوى أســـاس 2019/1224 والمقامة عليك من قبل المدعي امير هاشـــم 
ســـلمان القواســـمة من الخليل وســـكانها والتي موضوعها ضم صغـــار، توجيه اليمين 

الشرعية لك على نفي دعوى المدعي والتي صورتها:
)والله العظيم انه ال صحة لما ادعاه مطلقي بائنًا المدعي امير هاشـــم ســـلمان القواسمة 
من الخليل وســـكانها من انني كنـــت مدخولة له بصحيح العقد الشـــرعي ومن انه تولد 
له منـــي على فراش الزوجية الصحيح الصغار ســـلمى ومحمد وســـلمان المذكورين ومن 
أنهـــم موجودون بيدي وحضانتي ومن انني ســـافرت بتاريـــخ 2019/10/17م مصطحبة 
معي الصغـــار المذكورين الى جمهوريـــة قيرقيزيا بتاريـــخ دون اذن او موافقة المدعي 
الولي الشـــرعي على الصغار ومن انني خالفت بذلك نـــص المادة 166 من قانون االحوال 
الشـــخصية ومن أنني بذلك أفقد حقي في حضانة الصغـــار المذكورين ومن أن الصغار 
المذكوريـــن كانوا في مدارس اساســـية داخل محافظة الخليل ومن ان ســـفري بهم الى 
دولة خارج حدود فلســـطين يؤثر على دراســـتهم والمرحلة التي يدرســـون فيها ومن ان 
عادات وتقاليد الناس فـــي جمهورية قيرقيزيا تختلف عن بالد الصغار والمدعي ومن ان 
معرفة الصغار بلغتي اي اللغة الروســـية هي معرفة ســـطحية مما يؤثر على دراســـتهم 
وتحصيلهم حتى في تلك البالد ومن ان االمان االجتماعي على الصغار بعيدا عن والدهم 
وذويهم غير متوفر بالمعنى الحقيقي ومن ان امتناعي عن تســـليم المدعي وتمكينه من 
ضم الصغار في بلده هو دون مبرر او مسوغ شرعي او قانوني مقبول وانه ال صحة لما ادعاه 
المدعي من انه امين ومستقيم وقادر على رعايتهم ومن ان له بيتا شرعيا يسكنه ويملكه 
في الخليل ـ شـــارع الســـالم ومن انه يقصد من ضمهم رعايتهـــم وعنايتهم واالهتمام 
بهم حسب الشريعة االسالمية وانه ال صحة لكل ذلك والله على ما اقول وكيل وشهيد(.

وتقرر تعيين يوم الخميس الموافق 2020/1/2م الســـاعة التاسعة صباحًا موعدًا لحلفها 
وان عليـــك الحضـــور في اليوم والوقـــت المحددين لحلفها فإذا لم تحضـــر او تبد معذرة 
مشروعة تعتبر ناكال عن حلفها ويجري بحقك المقتضى الشرعي وعليه صار تبليغك ذلك 

حسب األصول تحريرا في 13 ربيع اآلخر لسنة 1441هـ وفق 2019/12/10م.
قاضي الخليل الشرعي
د. عبد الله عبد المنعم العسيلي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

التاريخ: 2019/12/2
دعوى: 2014/2036

تبليغ قرار صادر عن محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 
2014/2036

الى المدعى عليهم محمد ومعتز وسارة أبناء عبد الكريم شرف، ومجهولي محل اإلقامة.
عمـــاًل بقرار محكمة صلح نابلس بالدعـــوى الحقوقية المرقومة أعاله فقد تقرر تبليغكم قرار 
الحكم الصادر بالدعوى المذكورة اعاله والصادر بتاريخ 2019/2/6 وفق احكام المادة 20 من 
قانون اصـــول المحاكمات المدنية والتجارية والتي اقامهـــا عليكم نضال عمر عارف كمال 
بواسطة وكيله المحامي االستاذ نائل الحوح والمتضمن )حكمت المحكمة فسخ عقد االيجار 
موضـــوع الدعوى واعادة الحال لما كانت عليه قبل التعاقد، والزام المدعى عليه الثاني معتز 
عبد الكريم شـــرف بدفع مبلغ 3800 شـــيقل للمدعي نضال عمر عارف كمال والزام المدعى 

عليه الثاني بالرسوم والمصاريف ومبلغ 400 شيقل اتعاب محاماة(.
رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس 

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي نابلس
رقم الملف: 5519/ج/2019
التاريخ: 2019/12/10

إعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة االراضي نابلس الســـيد: محمد عمر يوسف سالم وذلك 
بصفـــة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقـــم 7186/2017/1655 بتاريخ 2017/5/11 
عـــدل نابلس والمعطوفة علـــى الخاصة رقـــم 6952/2017/1654 بتاريخ 2017/5/9 عدل 
نابلس والعامة رقم سجل 1735/صفحة 2017/9 بتاريخ 2017/5/1 سفارة فلسطين/ عمان

 الصادرة من كاتب عدل 
وذلك بمعاملة بيع على اراضي 

بزاريا حوض رقم 5 قطعة رقم 50   
بزاريا حوض رقم 10 قطعة رقم 41   

بزاريا حوض رقم 5 قطعة رقم 66
بزاريا حوض رقم 5 قطعة رقم 61

فمـــن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة االراضي خالل فترة خمســـة 
أيام من تاريخ نشـــر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل   اسم الموكل )المالك(                   

محمد عمر يوسف سالم آمنة و«محمد هاشم«/ أبناء حسين محمد الحجي 
دائرة االراضي نابلس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة أراضي نابلس
التاريخ: 2019/12/10

إعالن تسوية صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

تسوية
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تســـجيل أراضي نابلس الســـيد/ة فائدة فالح مصطفى 
شـــولي وذلك بصفـــة وريثًا بموجب حجـــة حصر اإلرث رقـــم 37/13/23 صـــادرة بتاريخ 

2006/2/19م عن محكمة نابلس الشرعية
بمعاملة بيع القطعة 52 من الحوض 24 من اراضي عصيرة الشمالية.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التســـجيل خالل فترة خمسة 
أيام من تاريخ نشـــر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم المورث )حسب جدول الحقوق( اسم المورث )حسب حجة حصر اإلرث( 

فالح مصطفى محمد الشولي فالح مصطفى محمد شولي  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين

السلطة القضائية
دعوى رقم: 2019/452
التاريخ: 2019/12/10

مذكرة دعوى

صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية االستئنافية المدنية رقم 2019/452
إلى المســـتأنف عليهم: حســـام وغالب وخالد و«محمد رسول« أبناء عبد الله سعيد أبو زهرة، 

ومجهولي محل االقامة.
يقتضـــى حضوركم الى هذه المحكمة يوم 2019/12/31 الســـاعة الثامنة صباحًا للنظر في 
الدعوى االســـتئنافية الحقوقية رقم 2019/452 والتي أقامها المســـتأنفون: نبيل و«محمد 
أمين« ومأمون وأيمن أبناء ابراهيم ســـعيد ابو زهرة بواسطة وكيلهم المحامي نايف عاشور 
وموضوعها القـــرار الصادر عن محكمة صلح نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 2017/1832 
والصـــادر بتاريخ 2019/10/9 والقاضـــي برد دعوى الجهة المدعية مع تضمينها الرســـوم 

والمصاريف.
ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطـــالع على تفاصيل الدعوى. وعماًل بالمادة 62 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضى عليكم تقديم 
الئحة جوابية خالل مدة خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تبليغكم النشـــر وإذا لم تحضروا أو 

ترسلوا وكياًل عنكم تجري محاكمتكم حضوريًا.
مع االحترام

رئيس قلم االستئناف محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دعوى: 2019/1218
التاريخ: 2019/12/4

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية المدنية رقم 2019/1218

إلـــى المدعى عليه: محمود جمال عديل محاميد »خطيب«، من نابلس ـ الســـاوية، ومجهول 
محل اإلقامة حاليًا.

يقتضى حضورك إلى هذه المحكمة بتاريخ 2020/1/16 الســـاعة الثامنة صباحًا للنظر في 
الدعوى الحقوقية رقم 2019/1218 والتي أقامها عليك ورثة المرحوم عبد الله حسين جازي 
بواســـطة وكيلهمم المحامي سمير عزمي الطنجير وموضوعها منع معارضة في حق ملكية 

وتصرف.
 ويمكنـــك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع علـــى تفاصيل الدعوى وعماًل بالمادة 62 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضى عليك تقديم 
الئحة جوابية خالل مدة خمســـة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النشر وإذا لم تحضر أو ترسل 

وكياًل عنك تجري محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
دعوى: 2019/667
التاريخ: 2019/11/7

مذكرة دعوى

صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية المدنية رقم 2019/667
إلى المدعى عليهم: منذر وباسم وبهاء الدين ووضاح وفاتن وهدى أبناء نشأت عبد الرحيم 
تميمي ومحســـن وطارق ومحمـــد وعبير ورنـــا وآالء وروال أبناء عبد الرحمن نشـــأت تميمي، 
وجميعهم من نابلس ـ خلف محكمة بداية نابلس ـ منزل البشتاوي، ومجهولي محل االقامة 

حاليًا.
يقتضى حضوركم إلى هذه المحكمة بتاريخ 2019/12/18 الساعة الثامنة صباحًا للنظر في 
الدعوى الحقوقية رقم 2019/667 والتي أقامها عليكم احمد صبحي حســـن حامد ـ رام الله 
ـ ســـلوادـ  وســـط البلد، هوية رقم 931835425 وموضوعها مطالبة ببدل ثمن المثل بقيمة 

50,000 دينار اردني.
ويمكنكـــم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع علـــى تفاصيل الدعوى وعماًل بالمادة 62 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضى عليكم تقديم 
الئحة جوابية خالل مدة خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تبليغكم النشـــر وإذا لم تحضروا أو 

ترسلوا وكياًل عنك تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس
الرقم: 2018/849
التاريخ: 2019/11/20

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2018/849

إلى المدعى عليهم: منذر وباسم وبهاء الدين ووضاح وفاتن وهدى أبناء نشأت عبد الرحيم 
تميمي ومحســـن وطارق ومحمـــد وعبير ورنـــا وآالء وروال أبناء عبد الرحمن نشـــأت تميمي، 

ومجهولي محل االقامة حاليًا.
يقتضى حضوركم إلى محكمة صلح نابلس يوم 2020/1/8 الســـاعة التاسعة صباحًا للنظر 
بالدعوى الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامها عليكم المدعي احمد صبحي حســـن حامد ـ 

رام الله، وموضوعها إزالة شيوع.
ويمكنكـــم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع علـــى تفاصيل الدعوى وعماًل بالمادة 62 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضى عليكم تقديم 
الئحة جوابية خالل خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تبليغكم النشر وإذا لم تحضروا أو ترسلوا 

وكياًل عنكم تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ سلفيت
مرسل إلى: شادي يعقوب راجح موسى هوية رقم: 851990705

العنوان: سلفيت ـ بديا
نعلمكم أنه بتاريخ 2019/4/12 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2019/783

والمكونة فيما بين
المحكوم له/م: شريف محمد عيسى مصلح/ سلفيت.

المحكوم عليه/م: شادي يعقوب راجح موسى/ سلفيت.
مجهول محل اإلقامة حاليا.

يتوجب عليك أنت أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من اشعارك للرد على 
الدعوى المرقومة اعاله وهي المطالبة بمبلغ مالي 3000 شيقل إضافة للرسوم، وبعكس ذلك 

سيتم السير بحقك حضوريًا..
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

إخطار تنفيذي بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ نابلس

تاريخ التحرير: 2019/11/26
رقم القضية: 2019/7901 سجل تنفيذ

إلى المدين/ المحكوم عليه: غسان فيصل غازي ابو سعد هوية رقم: 850156381
وعنوانه:  قلقيلية ـ حارة الغزاوي

أخبرك بأن الدائن/ المحكوم له:  نصر غازي يوسف زيدية/ نابلس
قد أبرز لهذه الدائرة سند أمانة

تحمل توقيعك/ بصمتك ومستحقة األداء بمبلغ 4050 شيقل إسرائيلي.
 المرفق عنها صورة لالطالع

لذلـــك فإنه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات أو إرســـال وكيل عنك لدائرة التنفيذ خالل 
اسبوعين من تاريخ هذا اإلعالم وفقًا ألحكام المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 
األصول، وإذا لم تبادر بذلك فســـوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حســـب القانون 

لذا اقتضى إخطارك بذلك.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
محكمة رام الله والبيرة الشرعية

الرقم: 2019/399 ـ  ب
التاريخ: 1441/4/7هـ
وفق: 2019/12/4م

إعالن تبليغ حكم غيابي صادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية في الدعوى 
أساس 2019/339

إلى المدعـــى عليه: عدنان مصلح/ مجهول محل اإلقامة فـــي الواليات المتحدة األمريكية/ 
وآخر محل إقامة له في البالد في رام الله/ مخيم قدورة/ خلف كازية اسو.

أعلمك أنه وبتاريخ 2019/12/4م، وفي الدعوى أساس 2019/399، وموضوعها تفريق للنزاع 
والشقاق، المقامة عليك من قبل المدعية امل درس حسن مصلح، قد صدر القرار التالي:

بناًء علـــى الدعوى والطلب، والبينتين الخطية المبرزة والشـــخصية المســـتمعة المقنعة، 
وتقريـــر الحكمين الموافق لألصول، وتوفيقًا لإليجاب الشـــرعي، وســـندًا للمواد 1818 من 
المجلـــة و67 و75 مـــن قانون أصول المحاكمات الشـــرعية 132 و133 مـــن قانون األحوال 
الشـــخصية، فقد حكمت بمقتضى قـــرار الحكمين بالتفريق بيـــن المدعية امل المذكورة 
وزوجها الداخل بها بصحيح العقد الشرعي المدعى عليه عدنان المذكور بطلقة اولى بائنة 
بينونة صغرى للنزاع والشقاق المســـتحكم، كما حكمت للمدعية على المدعى عليه بمبلغ 
وقدره 2497,5 الفان واربعمائة وســـبع وتسعون دينارا اردنيا ونصف دينار اردني ما تبقى 
لها مما تســـتحقه عليه من كامل مهرها المســـجل لها في وثيقة عقد زواجها منه والبالغ 
5005 خمســـة االف وخمســـة دنانير اردنية، وذلك بعد ان قرر الحكمان نسبة اإلساءة من 
الزوج المدعى عليه المذكور %50 ونســـبة اإلســـاءة من الزوجـــة المدعية المذكورة 50% 
وتحقق الحكمين من تحصيل المدعيـــة مهرها المعجل من المدعى عليه وقدره 5 دنانير 
أردنية، وان عليها العدة الشـــرعية اعتبارا من تاريخه ادناه، وأنها ال تحل له اال بعقد  ومهر 
جديدين ما لم تكن مســـبوقة منه بطلقتين وقررت التأشير بمضمون هذا الحكم على عقد 
زواجهما رقم 76656، الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2001/10/29م، وقررت تضمين كل 
من الطرفين المتداعيين الرسوم والمصاريف القانونية بحسب نسبة اإلساءة المقررة على 
كل واحـــد منهما، حكما غيابيا قابال لالعتراض واالســـتئناف وتابعًا له موقوف النفاذ على 

تصديقه استئنافًا افهم علنا حسب االصول تحريرا في 1441/4/7هـ وفق 2019/12/4م.
وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب االصول

قاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية

"التربية" تبحث تداعيات إغالق 
مديرية القدس وتوسيع مدرسة مركة 

رام الله - "األيام": عقدت وزارة 

التربية والتعليــــم، في رام الله، 

تداعيات  لبحــــث  اجتماعًا  أمس، 

إغــــاق مديرية تربيــــة القدس، 

التحديات  مجابهــــة  وخطــــوات 

التــــي يواجهها قطــــاع التعليم 

المقدســــي، بعــــد االنتهــــاكات 

األخيرة بحق المديرية والعاملين 

فيها.

وترأس االجتمــــاع وزير التربية 

مروان عورتاني، بحضور ممثلين 

عن الفعاليات الوطنية واتحادي 

المعلميــــن وأوليــــاء األمــــور في 

القدس.

ضــــرورة  المجتمعــــون  وأكــــد 

بيــــن  والتنســــيق  التكامــــل 

كافــــة األطــــراف والمســــتويات 

المقدســــي  التعليــــم  لحمايــــة 

ومســــاندته مــــن خــــال خطوات 

عمليــــة، والتصــــدي للمخططات 

الرامية ألســــرلة التعليم، وضرب 

الهويــــة الوطنية، عبــــر تحريف 

المناهج وتشويهها وغيرها من 

الممارسات المجحفة.

من جهة أخرى، ثّمنت "التربية"، 

موقف مؤسسات وفعاليات قرية 

مركة فــــي محافظة جنين، والذي 

بكافة  المجتمع  التــــزام  يعكس 

مكوناتــــه؛ لدعــــم المؤسســــات 

وصــــون  وحمايتهــــا،  التربويــــة 

كرامة المعلم والطالب.

جاء ذلك خال لقاء جمع قيادة 

الوزارة برئاســــة الوزير عورتاني، 

وفــــٍد ضــــم ممثلين  مــــع  أمس، 

والفعاليــــات  المؤسســــات  عــــن 

والوطنية  المجتمعية  والهيئات 

في القرية.

هــــذا  أن  عورتانــــي  وبّيــــن 

الموقف يجســــد روح المسؤولية 

المجتمعيــــة، وينــــّم عــــن القيم 

"القدس المفتوحة" و"العمل" تخرجان الفوج األول من الدبلوم المهني
رام اللــــه - "األيــــام": خرجت جامعــــة القدس المفتوحــــة ووزارة العمل، 

أمس، الفوج األول من الدبلوم المهني "فوج العمل والبناء"، من تخصصي 

اللغــــة العبرية، وتكنولوجيا اإلنتاج النباتي، وذلك خال احتفال أقيم في 

المســــرح البلدي بأريحا بحضور محافظ أريحا واألغوار جهاد أبو العســــل، 

ووزيــــر العمل نصري أبــــو جيش، ورئيس الجامعة يونــــس عمرو، ورئيس 

بلدية أريحا سالم غروف.

وقــــال أبو جيش: "يســــعدني أن أكون معكم وبينكــــم في تخريج الفوج 

األول مــــن الدبلومات المهنية المتخصصة بجامعة القدس المفتوحة في 

أريحا واألغوار، وهو دبلوم نوقعه كوزارة عمل مع أول جامعة فلســــطينية، 

وهــــي القدس المفتوحة"، وهنأ الخريجين، وقــــال لهم: "اخترتم الطريق 

األصــــح؛ التدريب المهني والتعليم المهنــــي الذي نحن بحاجة إليه هذه 

األيام".

وأشار إلى توقيع اتفاقية مع "القدس المفتوحة" لدعم التدريب المهني 

وتطوير التدريب المهني بشــــكله الجديد وطرقــــه الجديدة، وقال: "نحن 

على قناعة بأن الجامعة تســــتطيع أن ترتقي بهذا المجال إلى المطلوب، 

وتخفف الخلل القائم بين التعليم المهني والتعليم األكاديمي".

من جهته، قال أبو العسل: "نلتقي، اليوم، لنخرج كوكبة من طاب الفوج 

األول للدبلوم المهني الذي تقدمه جامعة القدس المفتوحة، والذي يعد 

إضافة نوعية لبرامج التعليم المستمر التي تقدمها الجامعة، وهو إنجاز 

يسجل لها".

وأوضح أن التعليم المهني المتخصص الذي يسهم بإكساب الخريجين 

ميزات ومهارات تنافسية في سوق العمل، يساعد في التخفيف من عبء 

البطالــــة، ويفتح األفق أمــــام الخريجين للدخول إلى ســــوق العمل، "وهذا 

مطلب وطنــــي، إذ إن الدبلومات المهنية تقدم خريجين مهرة يحتاجهم 

المجتمع".

بدوره، قال عمرو: "ســــعيدون بأن نلتقي في هذه المناسبة التي نحتفل 

فيهــــا بإنجاز نطمح له بتخريج هذه الباكورة بالتعاون مع وزارة العمل، مع 

طموح للتعاون المستمر في إنجاز عدد آخر من الدبلومات".

وأشار إلى أهمية الدبلومات المهنية "وهي مدخل للحصول على فرصة 

عمل بالقطاع المهني الذي نســــعى للتقدم فيه وصواًل لدرجات أعلى من 

المهنية المتوسطة والدنيا إلى المهنية العليا".

وبّيــــن عمــــرو أن "الجامعة تطبــــق نظامًا جديدًا في التعليــــم الجامعي، 

وهــــو نظام التعليم المدمج الذي يزاوج بين اللقاءات الوجاهية والتعليم 

اإللكتروني، وقد اســــتكملت اليوم وســــائل التعليم اإللكتروني، وآخرها 

فضائيــــة القدس التعليميــــة التي تنقل المعرفة ألبناء شــــعبنا، ونظام 

التعلم المدمج الذي أصبحت تأخذ به كبريات الجامعات في العالم".

وألقى مدير فرع "القدس المفتوحة" بأريحا كمال سامة كلمة أكد فيها 

أن الجامعة تســــعى لتخريج كادر مميز يخدم الوطــــن، الفتًا إلى الدورات 

التــــي ينظمها مركــــز التعليم المســــتمر ودورها بتطوير قــــدرات أبناء 

المجتمع المحلي وطلبة الجامعة بإشراف مدربين مميزين.

وذكــــر أن نســــبة التوظيف من خريجي المجال المهنــــي هي 92% فيما 

بلغت نســــبة البطالة بين الخريجين من التخصصــــات غير المهنية نحو 

58% حسب اإلحصاءات الصادرة العام 2019.

أما مدير مركز التعليم المســــتمر وخدمة المجتمــــع محمد فحل، فهنأ 

جانب من حفل التخريج.

الخريجيــــن متمنيــــًا لهــــم التوفيق والنجــــاح، وقدم 

عرضًا حــــول الدبلومات والدورات التي يقدمها المركز 

لمؤسسات المجتمع المحلي.

وأشـــار إلى إنجـــازات المركز خال الســـنوات القليلة 

الماضية، والخطة االستراتيجية المستقبلية نحو برامج 

تدريبية جديدة لانخراط في ســـوق العمـــل، وقال، إن 

"المركز يعمل من أجل خلق حالة متكاملة بين المحتوى 

الدراســـي والمحتوى العملي بالتعاون مع فروع الجامعة 

وأقسامها ودوائرها، ونأمل بأن يكون تخريج هذا الفوج 

باكورة ألعمال كبيرة أخرى في أريحا واألغوار".

وقال الطالب عماد أبو ســــمبل، في كلمة الخريجين: 

"يســــعدنا أن نكــــون أول فــــوج من خريجــــي الدبلوم 

المهني الذي يعّد مســــارًا جديدًا أخذت فيه الجامعة 

علــــى عاتقها خلــــق جيل من المهنييــــن في مختلف 

التخصصات؛ لتلبي حاجة السوق المحلية من العمالة 

الماهرة".

وأضــــاف: "بصفتــــي خريجــــًا، أدعو جميع الشــــابات 

والشــــباب إلى المســــارعة والتســــجيل في الدبلومات 

المهنيــــة التخصصية؛ لما في ذلــــك من فائدة تعود 

على الخريج بسهولة الحصول على فرصة عمل بسرعة 

تفوق غيره".

وفي ختام االحتفال، الذي تخلله توقيع مذكرة تفاهم 

بين الجامعـــة ووزارة العمـــل لتنفيذ برامـــج التعليم 

والتدريب المهني والتقنـــي "دبلوم مهني متخصص 

في الصحة والســـامة المهنية"، سلم المحافظ ووزير 

العمل ورئيس الجامعة الشهادات للخريجين وهم: 

تخصص اللغة العبرية 
آالء زكريا شـــيخ حسن، أماني ســـليمان عواجنة، أماني 

نبيل ناصر، أمير عاء مصفر، حامد أحمد أبو سرور، سوزان 

جهاد يوســـف، ســـونا محمد معبد، صاح حسن جايطة، 

عبد الرحم نمر جايطة، عاء الدين إسماعيل أبو داهوك، 

علي أحمد دراغمة، عماد عبد العزيز شـــحادة، عنان موفق 

جايطـــة، محمـــد مصطفـــى العجلوني، محمود ســـعود 

عواجنة، معتز خالد مظفر، موسى سليمان أبو رومي، ميار 

رياض رجوب، هبة رسان غروف، وائل الشيخ إبراهيم.

تخصص تكنولوجيا اإلنتاج النباتي
إســــراء محمود التكروري، أســــماء ناجــــح الفتياني، 

أسمهان عيد سراديح، أمر سمير براهمة، أيسر خليل 

جايطة، أيمن ســــليمان خرابشة، براء علي السراديح، 

بســــام شادي أبو ســــمعان، حنين جمال براهمة، دعاء 

ثابت عواجنة، دينا محمود أبو هال، ربا محمد دحبور، 

رحمة عمر أبو خرابيش، ســــارة عبد الفتاح أبو ســــرور، 

ســــحر حمدان جايطة، عبد القدوس أحمد قريشــــي، 

عبدالله ســــليمان خرابشة، عبير روبين السيوري، عبير 

يوســــف الغوج، عرين حســــين عواجنة، فيروز محمود 

غروف، ليث سعيد بشــــارات، محمد جمال ضبان، مرام  

يحيى اســــعيد، معاذ فؤاد بني عودة ، هنادي أســــعد 

سمرات، يقين سعدو جايطة، يوسف شعيب الفهد.

قطاع  تجــــاه  واألصيلة  النبيلــــة 

التعليم، ال ســــيما بعــــد االعتداء 

به شــــخص  الــــذي قام  األخيــــر 

القرية،  مــــدارس  إحــــدى  علــــى 

وحرصها  الــــوزارة  تأكيد  مجددًا 

على التعامل مــــع حاالت العنف 

واألنظمــــة  القوانيــــن  ضمــــن 

كرامة  علــــى  للحفاظ  المتبعــــة، 

المعلمين والطلبة والعاملين في 

المؤسسات التعليمية.

وتــــم التباحــــث فــــي إمكانية 

توســــيع مدرســــة القرية تأكيدًا 

لجميع  التعليــــم  توفيــــر  علــــى 

بمواصلة  وضمان حقهم  الطلبة، 

تعليمهــــم فــــي بيئــــة جاذبــــة 

ومحفزة.

وأشاد عورتاني، أمس، بحصول 

عرفات  ياســــر  مدرســــة  فريــــق 

األساســــية للبنــــات مــــن تربية 

طوباس علــــى مراكز متقدمة في 

أولمبياد "األلكســــو"، الذي ُيعنى 

بتعزيز قدرات الطفل العربي في 

وذلك  العلمي،  البحث  منهجيات 

فــــي إطار مشــــاركة فلســــطين، 

التربيــــة،  بوزارتــــي:  ممثلــــة 

والتعليــــم العالــــي، فــــي هــــذه 

المسابقة التي ُعقدت في مصر.

نتائــــج  فلســــطين  وحققــــت 

العلمي،  البحــــث  بمجال  متميزة 

إذ حصلــــت علــــى المركــــز األول 

في مهارات العــــرض والتقديم، 

وكذلك المركز األول على مستوى 

والمركز  المتميــــزة،  المجموعات 

الثالــــث ألفضــــل بحــــث ورقــــي 

المشاركة،  الدول  مســــتوى  على 

والمركز الثاني للباحث المتميز.

ويهــــدف األولمبياد إلى نشــــر 

ثقافة البحث العلمي وترسيخها 

المراحــــل  منــــذ  الطلبــــة  لــــدى 

التعليميــــة األولــــى فــــي الوطن 

العربي، وتنشئة جيل عربي مبدع 

ومبتكر ومحب للعلم والتعلم.


