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An Investment Opportunity in the Automotive Sector

A well-established company with headquarters in Ramallah, 
and the official importer of several automotive brands, is cur-
rently seeking sales dealers in Hebron and Nablus cities. 

Selection criteria:

1) Registered company.

2) Owner of a prime location in one of the above men-
tioned cities.

3) Willing to invest in his own facilities.

4) Willing to comply with company rules and policies 
which will be communicated at the time of the con-
tract. 

Applications must include:

1) Company profile (history) and/or portfolio of cur-
rent business. 

2) Current facilities/ location photos. 

3) Contact details. 

For applications and queries, please contact us by email on: 
dealer.palestine@gmail.com

 اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي

 تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من التاسعة صباحا وحتى 
الثالث���ة عصرا  ي���وم األربعاء المواف���ق 2020/1/29 عن المناطق التالية م���ن محافظة أريحا 

واألغوار:

  المعابر والحدود، مدينة الحجاج، المشروع اإلنشائي، شركة 
سند، سجن المخابرات، برج جوال، الضاحية

معسكر قوات األمن – مصنع الرجال، مزرعة ادعيق، جزء من 
شارع محمد الدرة، جزء من شارع عمان  

  تعتذر الش���ركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الش���ركة بأعمال التحويالت والصيانة على 
شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مكتب مراقب الش���ركات في وزارة االقتصاد 

الوطني بأن ش���ركة ابن���اء عمر العقاري���ة لالعمار 

والتطوي���ر العادية العامة والمس���جلة تحت رقم 

562314146، قد تقدم���ت لدينا بطلب رفع رأس 

مالها من خمسين الف دينار الى خمسة وسبعين 

الف دينار. وم���ن لديه اعت���راض مراجعة مكتب 

مراقب الشركات خالل المدة القانونية المنصوص 

عليها.

مراقب الشركات

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعلن مكت���ب مراقب الش���ركات لدى وزارة 
االقتصاد الوطني ان ش���ركة ابو سالم لمواد 
البناء والمسجلة لدى مراقب الشركات تحت 
الرقم 562320267، قد تقدمت الينا بطلب 
تعديل عنوان الش���ركة من بي���ت لحم الى 
الخضر، ومن له أي اعت���راض عليه مراجعة 
مكتب مراقب الش���ركات او مركز الش���ركة 

الرئيسي.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

إعالن صادر عن مراقب الشركات

يعلن مراقب الش����ركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة 

اس����طنبول لتجارة واس����تيراد وتصدير وصياغة المجوهرات 

ونوعه����ا مس����اهمة خصوصية والمس����جلة لدين����ا تحت رقم 

562590081، تقدم����ت لدينا بطلب تغيير عنوانها من جنين 

إلى طولكرم وتغيير الصفة القانونية من مساهمة خصوصية 

الى عادية عامة، وتغيير اس����مها من شركة اسطنبول لتجارة 

واستيراد وتصدير وصياغة المجوهرات الى شركة فخر الدين 

لتجارة واس����تيراد وتصدير وصياغة المجوه����رات، ومن لديه 

اعتراض مراجعة مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني 

خالل المدة القانونية المعمول بها.

مراقب الشركات

اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي
تعلـن شــــركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي في األيام والتواريخ 

واألوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة  :  

• الثالثاء 2020/1/28 )من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا( : 

منطقة سردا، المكتبة الوطنية، الحي الدبلوماسي، إسكان 
المهندسين، إسكان ربيع سردا والمجاورين، إسكانات حمزة عبدالصمد 

والمجاورين، مستشفى جبل النجمة والمجاورين، حي البساتين 
والمجاورين، إسكان الوحدة والمجاورين، أول أبو قش، إسكان الطويل 

والمجاورين. 
  • األربعاء 2020/1/29 )من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا( : 

أجزاء من قرية رمون وتشمل وسط البلد قرب المسجد. 
 تعتذر الشـــركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشـــركة بأعمال التحويالت والصيانة على 

شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

  "األشغال" تستأنف أعمال تعبيد 
  وإعادة تأهيل شارع جنين-حيفا 

جنين-محم���د بالص: اس���تأنفت وزارة األش���غال العامة 
واإلسكان، أمس، أعمال تعبيد وإعادة تأهيل شارع جنين-

حيف���ا غرب جني���ن، بعد توق���ف ناجم ع���ن المنخفضات 
الجوية األخيرة.

وتفق���د نائب محافظ جنين كمال أب���و الرب، ومدير عام 
دائرة التخطيط مس���اعد المحافظ أحمد القسام، األعمال 
الجاري���ة لتعبيد ش���ارع جنين-حيفا، والتي باش���رت بها 
مديري���ة األش���غال العام���ة واإلس���كان بوض���ع طبقة من 
اإلس���فلت من دوار الشهيد خالد نزال حتى بلدة كفر دان 

غرب المدينة.
وثم���ن أبو الرب، حرص طواقم مديرية األش���غال العامة 
على اس���تكمال أعمال تعبيد هذا الشارع الحيوي، بعد أن 
تحسنت األحوال الجوية وأصبحت مالئمة لتعبيد الشارع، 
قائال، إنه لم يكن باإلمكان تعبيد الشارع وهو مشبع بمياه 
األمطار ج���راء المنخفض���ات المتتالية الت���ي تأثرت بها 

المنطقة.
وأشار، إلى جهود المحافظ اللواء أكرم الرجوب ومتابعته 
الحثيثة مع مجلس الوزراء ووزارة األشغال العامة واإلسكان 
وكافة المؤسس���ات ذات العالق���ة من أجل إنج���از أعمال 

الصيانة والعمل على توفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
ودعا أبو الرب، التجمعات الس���كانية الواقعة غرب جنين 
إل���ى التعاون مع طواق���م وزارة األش���غال العامة والتحلي 
بالصبر حتى انتهاء أعمال صيانة الش���ارع حس���ب ما هو 

مخطط له في المشروع.
من جهته، قال مدير األش���غال العامة المهندس خليل 
زكارنة، إن الطواقم العاملة في تعبيد ش���ارع جنين-حيفا 
باش���رت منذ س���اعات الصب���اح بوضع طبق���ة نهائية من 
اإلس���فلت وصوال إلى بلدة كفر دان غرب���ا، ومن ثم تعبيد 
الشارع بطبقة إسفلت أولية من مدخل بلدة كفر دان حتى 
دوار بلدة اليامون، وذلك للتسهيل على حركة المواطنين 

حتى يتم إنجاز المشروع بشكله النهائي.
وأك���د زكارنة، ان العمل سيس���تمر لع���دة أيام في حال 
اس���تقرار األحوال الجوية، داعي���ًا المواطنين إلى االلتزام 

بالتحويالت االلتفافية في حال لزم األمر.
وأف���اد، بأنه تم تخصي���ص ميزاني���ة إضافية لرفع 
الس���المة المرورية على الش���ارع، وذلك من خالل عمل 
11 جزي���رة وس���طية ودوارات م���ع إنارة الش���ارع على 
المفترقات، وصواًل إل���ى مفترق قرية رمانة والذي من 
المتوق���ع أن ينته���ي العمل به بالكام���ل حتى مطلع 

شهر حزيران القادم.
تج���در اإلش���ارة، إلى أن ش���ارع جنين-حيفا ش���هد في 
اآلون���ة األخيرة احتجاجات واس���عة من قب���ل المواطنين 
في التجمعات الس���كانية الواقعة غرب جنين، كان آخرها 
الجمعة الماضي، جراء حوادث الس���ير القاتلة التي وقعت 
على الشارع، وتس���ببت بوفاة وإصابة عشرات المواطنين، 

وخسائر مادية بالمركبات.

مؤتمر في »النجاح« يوصي بالتركيز 
على النواحي البيطرية بالمجال الصيدالني

نابل���س - "األي���ام": أوصى مؤتمر التدري���ب الصيدالني 
الثالث، في ختام أعماله في جامعة النجاح الوطنية، أمس، 
بضرورة دمج الطلبة في نقاب���ة الصيادلة والمجمع الطبي 
من خ���الل توطيد العالقة بي���ن الفرع الطالب���ي والنقابة، 
وض���رورة التركيز عل���ى الناحي���ة البيطرية ف���ي المجال 
الصيدالني بش���كل أكبر، علمًا أن المؤتمر ش���هد مشاركة 

شركات أدوية تعمل في المجال البيطري.
ونظ���م المؤتم���ر ال���ذي حمل عن���وان "آف���اق وتطلعات 
صيدالنية" اتحاد طالب الصيدل���ة العالمي فرع الجامعة، 
وش���هد تنظيم معرض على هامشه عرضًا تعريفيًا لزوايا 
للش���ركات المش���اركة في المعرض، كما اشتمل المعرض 
عل���ى ملصقات )بوس���ترز( م���ن أعم���ال طلب���ة التدريب 
الصيدالن���ي تتضمن معلومات عن المج���االت التي قاموا 

بالتدرب فيها.
وهدف المؤتمر بش���كل رئيس���ي إلى توفير فرص عمل 
للخريجين، حي���ث تضمن اليوم الثان���ي للمؤتمر افتتاح 
زاوي���ة للتوظي���ف، يقوم م���ن خاللها الطلب���ة الخريجون 
بتقديم س���يرهم الذاتية إلى الش���ركات المش���اركة، ما 

يشكل جسرًا للطلبة مع سوق العمل.
كمل بورش���ة 

ُ
وكان اليوم الثاني للمؤتمر قد اس���ت

عمل أولى بعنوان "التعليم الصيدالني المس���تمر"، 
تلتها مجموعة من المحاضرات التي تناولت مواضيع 
كنقص الفيتامينات وتأثيره على الجس���م، وأدوية 
التنحي���ف، وأدوية دون وصفة طبية، واالس���تخدام 

الخاطئ لألدوية.
أما الورش���ة الثاني���ة، فقد حملت عن���وان "األمراض غير 
القابلة لالنتقال"، ومن ث���م مجموعة من المحاضرات التي 
تطرقت إلى مواضيع كرياضة كمال األجس���ام، والتطعيم 
لألطف���ال حس���ب وزارة الصحة، ف���ي حين كانت ورش���ة 
العمل الثالثة بعنوان "أدوي���ة الحمل والرضاعة"، تبعتها 
والتفاعالت  الفارماكوجينوميك���س  عل���م  محاضرتان عن 

الدوائية.
واختتم���ت فعالي���ات الي���وم الثاني واألخي���ر للمؤتمر 
بورش���ة رابعة بعنوان "األدوية الجلدية وواقيات الشمس 
ومض���ادات التقش���ير والقش���رة"، ومحاضرتين عن مرض 

التفول واالستخدام األمثل لبعض األدوية.

مؤتمر في قلقيلية يوصي 
بتفعيل منظومة القياس والتقويم

أوص���ى  "األي���ام":   - قلقيلي���ة 
مش���اركون في المؤتم���ر التربوي 
"التقيي���م  بعن���وان  األول 
نظمت���ه  ال���ذي  بالمخرج���ات"، 
مديري���ة تربية قلقيلي���ة، أمس، 
تعزيز ثقافة وممارس���ة التقييم 
منظومة  وتفعي���ل  بالمخرج���ات، 
القي���اس والتقويم ف���ي الميدان 
الترب���وي المبنية عل���ى منهجية 
علمي���ة موضوعي���ة، وم���ن خالل 
أدوات "محلي���ة، وطني���ة، دولية" 
لقياس تحصيل الطلبة في جميع 

المراحل التعليمية.
كما أوص���وا باالهتمام بالتفاعل 
بي���ن الطالب والمعرف���ة، وربطها 
بأنشطة وس���ياقات حياتية، اكثر 

من التركيز على المعرفة ذاتها.
وحضر المؤتم���ر المحافظ اللواء 
رافع رواجبة، وصالح ياسين مدير 
ع���ام التربي���ة والتعلي���م، وإياد 
قواس ممثل حركة فتح، ومعروف 
زهران ممث���ل بلدية قلقيلية، ود. 
كايد صب���را ممثل جامعة القدس 
المفتوح���ة، واالكاديمي د. يحيى 
جب���ر، ومنى عفانة مدي���ر الدائرة 
االداري���ة، وعقاب ش���واهنة امين 

سر اتحاد المعلمين/ فرع قلقيلية 
وحش���د م���ن ممثلي مؤسس���ات 
واالكاديميين  المحل���ي  المجتمع 
ورؤس���اء االقس���ام ف���ي مديرية 
ومدي���ري  والتعلي���م  التربي���ة 
والمش���رفين  المدارس  ومديرات 
والمعلمات  والمعلمين  التربويين 

ومجالس اولياء االمور.
واك���د المحاف���ظ ف���ي كلمت���ه 
للمؤتمر،  االفتتاحي���ة  بالجلس���ة 
بالمخرجات،  التقييم  اهمية  على 
ش���اكرًا مديرية التربية والتعليم 
عل���ى نهجه���ا العلم���ي لتقييم 
مخرج���ات العملي���ة التعليمي���ة 
بش���كل موضوعي من اجل تحديد 
نقاط القوة والضعف، والعمل على 
معالجة نق���اط الضعف واالرتقاء 

بواقع العملية التعليمية.
م���ن جانبه، اش���ار ياس���ين الى 
ان المؤتمر الترب���وي االول انبثق 
بالواقع  النه���وض  م���ن ض���رورة 
الم���دارس، من  ف���ي  التعليم���ي 
خ���الل تجويد مخرج���ات العملية 
التعليمية بما ينس���جم مع رؤية 
وزارة التربي���ة والتعليم والنظام 

التعليمي في فلسطين.

طبيب بمستشفى العيون في 
القدس يعيد البصر لرضيع من غزة

القدس - "األيام": نجح طبيب بمستش���فى "س���انت جون" للعيون في مدينة 
القدس، بإعادة البصر لرضيع من قطاع غزة.

وأوضحت شبكة مستشفيات القدس، في تقرير لها، أمس، أن الرضيع محمد، 
الذي لم يتجاوز سبعة أشهر من عمره، وهو من قطاع غزة كان يعاني نزيفًا في 
العين والتصاقًا شديدًا في الشبكية، ومن وجود مياه بيضاء منذ والدته منعته 

من القدرة على النظر في عينه اليسرى.
وبينت أن الطبيب حابس البطة المتخصص في جراحة عيون األطفال، تمكن 
بعد إجراء 3 عمليات لوقف النزيف، ومعالجة االلتصاق، وسحب المياه البيضاء، 

ليعيد النور من جديد لعين الرضيع محمد.

تقديم 6 كراس كهربائية
  لذوي إعاقة في جنين 

جنين-"األيام": تس���لم نائب محافظ جنين اللواء أك���رم الرجوب، ومدير عام 
الشؤون العامة حسن الطاهر، أمس، ستة كراس كهربائية متحركة لألشخاص 
ذوي االعاق���ة، مقدمة من مكتب المس���اعدات اإلنس���انية في الرئاس���ة، ليتم 

توزيعها عبر مكتب المحافظ على المستفيدين.
وش���كر أبو الرب، الرئي���س محمود عباس عل���ى هذا النوع من المس���اعدات 
اإلنس���انية، والتي قال، إنها تأتي في إطار تلمس القيادة الحتياجات شعبها، 
خاصة هذه الفئة التي يتابعها الرئيس بش���كل شخصي ويهتم بها، لما لها 

من دور مهم في المجتمع، ويسعى إلى دمجها في المجتمع ومؤسساته.
من ناحيته، أشار الطاهر الى أنه سيتم تسليم الكراسي إلى مستحقيها بعد 

دراسة االحتياجات والطلبات المقدمة من خالل مكتب المحافظ.

اليابان تقدم مساعدات طبية
 لعيادات العون الطبي الفلسطيني

عّم���ان -وفا: ق���ال نائب رئيس البعثة الدبلوماس���ية في الس���فارة اليابانية 
باألردن أرايكي كاتسوهيكو، امس، إن أحد أولويات الحكومة اليابانية تقديم 
المس���اعدات اإلنس���انية لالجئين الفلس���طينيين، مع إدراكها لحجم المعاناة 

واألزمة المالية التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل الالجئين )أونروا(.
جاء ذلك خالل حفل تس���ليم معدات وأجهزة طبي���ة حديثة لعيادات العون 

الطبي الفلسطيني في مخيم جرش لالجئين الفلسطينيين.
وش���ملت المس���اعدات الطبية اليابانية وحدة األش���عة الس���ينية وتخطيط 
القلب واألشعة فوق الصوتية وأجهزة تشخيص وفحص أمراض األنف واألذن 

والحنجرة.
وأضاف "نحن نعمل اآلن بش���كل وثيق مع األردن لتمكين األونروا من التغلب 
على هذه الصعوبة ومواصلة أنش���طتها"، متمنيا أن تسهم المعدات المقدمة 

في توفير الرعاية الطبية للشعب الفلسطيني.

   "وقائي جنين" يتبرع باحتياجات
جمعية الجليل الخيرية من القرطاسية

جني���ن - محمد ب���الص: تبرع جهاز األمن الوقائي ف���ي محافظة جنين، أمس، 
باحتياج���ات جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية في المخيم 

من القرطاسية، وذلك خالل زيارة قام بها وفد من الجهاز إلى مقر الجمعية.
وض���م الوفد، مدير ع���ام األمن الوقائي ف���ي المحافظة العميد مهند أب���و علي، ومدير 
العالقات العامة واإلعالم العقيد سلطان زيود، وعددًا من الضباط وقسم النوع االجتماعي.
وقال أبو علي: إن هذا التبرع جاء ضمن سلس���لة مبادرات أطلقها جهاز األمن 
الوقائي لدعم مؤسسات المجتمع المحلي، وفي المقدمة منها تلك التي تقدم 

خدماتها للشرائح المجتمعية الضعيفة واألشخاص ذوي اإلعاقة.
وأك���د اعتزاز جهاز األمن الوقائي بما تجس���ده الجمعية من دور طليعي في 
المجتم���ع، خاصة في رعاية وتبن���ي ودعم ذوي اإلعاقة، مش���ددًا على أهمية 
التعاون بي���ن األجهزة األمنية ومنظمات المجتمع المدني في دعم احتياجات 

وصمود المواطنين وتوفير احتياجات الفقراء والمهمشين وذوي اإلعاقة.
وأكد كذلك على أهمية تطوير الشراكة المجتمعية في مناصرة حقوق كافة 
ش���رائح المجتمع، وتعزيز جه���ود منظمات المجتمع المدن���ي وتمكينها من 

تطوير إمكاناتها لخدمة تلك الشرائح.

"تربية سلفيت" تعقد ورشة 
تدريبية لمعلمي الرياضيات

سلفيت - "األيام": عقدت مديرية التربية والتعليم، في سلفيت، أمس، ورشة 
تدريبي���ة لمعلمي ومعلم���ات الرياضيات في م���دارس المحافظة حول برنامج 
 Design والذي هو عبارة عن تطبيق برمجي تم إنش���اؤه بواس���طة math type

"القدس المفتوحة" تكرم خريجيها 
المتميزين بفروعها في الضفة وغزة

من خالل انتش���ارها الجغرافي، ونكرم 
الي���وم طالبة من طلب���ة الجامعة، وهي 
الخريج���ة رنا كوع، الت���ي حازت جائزة 
البح���ث العلمي م���ن خ���الل المنظمة 
العربي���ة للتربي���ة والثقاف���ة والعلوم 

"ألكسو".
في س���ياق متص���ل، أوضح مس���اعد 
رئيس الجامعة لشؤون الطلبة د. محمد 
ش���اهين، أن "تكريم الطلبة المبدعين 
والمتميزين يعتبر نشاطًا دوريًا سنويًا 

لعمادة شؤون الطلبة".
وأضاف: "تضم قائمة المكرمين في 
هذا الحفل الطلب���ة والخريجين الذين 
تمي���زوا خالل العامي���ن الماضيين من 
خالل مسابقات وأنشطة دولية ومحلية، 
وبلغ عددهم )63( طالبًا/�ة وخريجًا/�ة 
بينهم 29 على مقاعد الدراسة، والباقي 
خريج���ون، وق���د حصلوا عل���ى براءات 
اختراع مسجلة وجوائز وميداليات تبرز 

صورة الجامعة الناصعة".
من جانبه، قال رئيس مجلس الطلبة 
القط���ري زي���اد ال���واوي إن "الق���دس 
المفتوح���ة" تمي���زت بي���ن الجامعات 
وأصبح���ت  والعربي���ة  الفلس���طينية 
الي���وم  مح���ط األنظ���ار، و"خريجوه���ا 
خير ش���اهد على تحقي���ق رؤيتها في 
الريادة والتميز واإلبداع، وإن الشراكة 
الحقيقي���ة بي���ن الطلبة ومس���تويات 
الجامعة أسهمت في تحقيق ما يسمو 

إليه الطلبة"، مباركًا للطلبة والخريجين، 
س���فراء  خي���ر  يكون���وا  أن  ومتمني���ًا 

لجامعتهم ووطنهم.
م���ن جانبها، قالت خريج���ة الجامعة 
المتمي���زة رنا ك���وع: "تش���رفت اليوم 
باسمي ونيابة عن زمالئي الذين رسموا 
اس���م جامعة الق���دس المفتوحة على 
بواب���ات المحافل العلمية خارج الوطن، 
حيث مثلت ه���ذه الكوكب���ة من طلبة 
الجامع���ة الوطن خي���ر تمثيل، ورفعت 
اس���م الجامعة وفلسطين كالعادة إلى 
أرق���ى المس���تويات، إذ نعمن���ا بالفوز 
الكبير الذي حققناه، وكل ذلك بفضل 
سياس���ة الجامعة التي تنتهجها في 
نوعي���ة التعلي���م، وبخاص���ة التعليم 
اإللكتروني الذي خطته رئاسة الجامعة 
بحكمته���ا، ه���ذا التعليم ال���ذي فتح 
اآلفاق لنا، وجعل من الطلبة خير سفراء 
للنجاح والتميز داخل الوطن وخارجه".

وحضر االحتف���ال د. رياض الخضري 
نائ���ب رئيس مجلس األمن���اء، ود. عبد 
الله عبد المنع���م عضو مجلس األمناء، 
ومس���اعدوه،  الجامعة  رئي���س  ونواب 
الدوائر  ومدي���رو  الكلي���ات،  وعم���داء 

والمراكز، والطلبة المتميزون.
وقدم مرك���ز اإلنتاج الفني وفضائية 
الق���دس التعليمية عرضًا صوريًا يبين 
إنج���ازات الجامعة وطلبتها وخريجيها 

المتميزين.

لقطة من حفل التكريم.

Science يتيح إنش���اء رموز رياضية 
لتضمينها ف���ي وثائق تخص مبحث 

الرياضيات.
وتأتي الورش���ة، بحسب بيان صدر 
عن المديرية، امس، ضمن خطة قسم 
اإلش���راف التربوي التطويرية والتي 
ته���دف إلى االرتقاء بمس���توى أداء 
المشرفين التربويين وتمكينهم من 
طباعة الرم���وز الرياضية والمعادالت 
وأوراق العم���ل وإتقان مهارات فنية 

إلعداد االختبارات.
وثمن مدير عام التربية والتعليم 
أمين عواد دور وجهد المش���رفين 
التربويي���ن ف���ي خدم���ة العملية 
التعليمي���ة م���ن خ���الل المتابعة 
ومش���اركتهم  اليومية  الميدانية 
ال���دورات التدريبية  ف���ي إعط���اء 
للمعلمي���ن، وهو ما أح���دث تطورًا 
مهم���ًا عل���ى صعيد رف���ع كفايات 

المعلمين.

سلفيت: »صندوق التكافل« ُيقر 
40 منحة دراسية لطلبة جامعيين

س���لفيت - "األيام": أقر صندوق التكافل الخيري في محافظة سلفيت أمس، 
40 منحة دراس���ية لطلبة جامعيين غير مقتدرين يدرسون في جامعة القدس 

المفتوحة- فرع سلفيت.
جاء ذلك خالل ترؤس المحاف���ظ اللواء د. عبدالله كميل اجتماع مجلس ادارة 
الصن���دوق في دار المحافظة، كما بحث الحضور الطلبات التي تم اس���تقبالها 

مؤخرا والمتعلقة بترميم بيوت االسر الفقيرة ومساعدة الطلبة المحتاجين.
وقال رئيس مجلس االدارة د. كميل ان الصندوق سيعمل على البدء بعمليات 
الترميم لبيوت االس���ر الفقيرة والتي تشكل خطورة على ساكنيها خالل االيام 
القليل���ة القادمة في عدد من بلدات وقرى المحافظ���ة، وذلك فور انتهاء لجان 
البحث الميداني من عملها وتقديم التوصيات لمجلس االدارة واستيفاء كافة 

االجراءات المتبعة وفق النظام.
واكد كميل ان الصندوق س���يقوم بدفع اقس���اط عدد من الطلبة المحتاجين 

والذين تعاني اسرهم من ظروف اقتصادية صعبة.
وناق���ش الحضور ض���رورة وجود هيئ���ة عامة للصندوق يتم تش���كيلها من 
المتبرعين والمساهمين في الصندوق. كما تم اقرار جلسة المجلس االستشاري 

للصندوق في الخامس من الشهر المقبل بمقر المحافظة.

رام الل���ه - "األي���ام": كرم���ت جامعة 
القدس المفتوحة، امس، طلبة الجامعة 
وخريجيه���ا المتميزي���ن ف���ي الفروع 
المختلف���ة بالضف���ة الغربي���ة وقطاع 
غ���زة، وذلك ف���ي احتف���ال أقيم تحت 
رعاية عدن���ان س���مارة رئيس مجلس 
أمناء الجامعة، رئيس المجلس األعلى 
لإلبداع والتمي���ز، وبحضوره، وذلك في 
مق���ر إدارة الجامع���ة ف���ي البالوع-رام 
الله، وفي مكتب نائب رئيس الجامعة 
لش���ؤون قطاع غ���زة عبر نظ���ام الربط 

التلفزيوني "الفيديوكنفرنس".
التكريم 63 طالب���ًا وطالبة  وش���مل 
من ف���روع الجامع���ة المختلف���ة، وقد 
تميزوا بمشاريع قدموها في فلسطين 
والعال���م، وتميزوا م���ن خاللها ورفعوا 

اسم وطنهم وجامعتهم عاليًا.
وقال س���مارة، في كلمته باالحتفال، 
إن "جامع���ة الق���دس المفتوحة تكرم 
عل���ى  للتأكي���د  الي���وم  المتميزي���ن 
واعتباره���م  بالمبدعي���ن  اهتمامه���ا 
س���فراء الجامعة في الوط���ن والخارج، 
وه���ي حريصة عل���ى اس���تمرار تميز 
أبنائه���ا"، داعيًا من حصل على براءات 
اخت���راع أن يواكبوا تطوي���ر أعمالهم 

للوصول إلى العالمية.
م���ن جانبه، قال رئي���س الجامعة د. 
يونس عمرو، في كلمته بالتكريم: "إننا 
نحتفل بع���دد من طلبتن���ا وخريجينا 
المتميزين الذين سجلوا إبداعات ذات 
قيمة على مس���توى عالم���ي وإقليمي 
ومحل���ي، فق���د دأب���ت الجامع���ة منذ 
البداي���ة على رعاية البح���وث العلمية 
عندما قرر مجل���س األمناء رفع موازنة 

البحث العلمي رغم الضائقة المالية".
وأض���اف "نحتفل الي���وم ب� )63( من 
بمجاالت  المبدعين  والخريجين  الطلبة 
مختلفة في مجال البحوث واالختراعات 
العلمية على مس���توى الوطن والخارج، 
وهذا يؤكد تميز الجامعة المنتش���رة 
فروعها في س���ائر محافظ���ات الوطن، 
ووفرت خدم���ة التعلي���م العالي لكل 
بيت فلسطيني، فهي جامعة في وطن 

ووطن في جامعة".
إلى ذل���ك، ق���ال أمين ع���ام اللجنة 
الوطني���ة للتربية والثقاف���ة والعلوم 
د. دواس دواس: "نك���رم ثل���ة وكوكبة 
م���ن مبدعي طلبة الق���دس المفتوحة، 
عرف���ات،  ياس���ر  الش���هيد  جامع���ة 
فهي جامعة تجس���د وحدة الش���عب 
الفلس���طيني في الضفة الغربية وغزة 

الجلس���ة  ف���ي  واس���تعرض 
الثانية حسان زيد رئيس قسم 
التخطي���ط دراس���ته التحليلية 
الثانوي���ة  نتائ���ج  لمقارن���ة 
العام���ة 2019 ونتائج امتحانات 
الفص���ل االول 2020/2019، ف���ي 
المش���رفة  اس���تعرضت  حي���ن 
التربوي���ة اش���جان جب���ر نتائج 
امتحان  لنتائج  تحليلية  دراسة 
الرياضيات للصفوف الس���ادس 
والتاسع االساسي، اما المشرفة 
التربوي���ة ماريا بس���طامي فقد 
دراس���تها  نتائج  اس���تعرضت 
التحليلي���ة لنتائ���ج الطلبة في 
مادة الرياضيات للصف العاشر.

الثالثة  الجلسة  واستعرض في 
للمؤتمر باس���م زهران من قس���م 
تحليلي���ة  ق���راءة  االمتحان���ات 
الوطن���ي  التقيي���م  لمؤش���رات 
ق���دم  حي���ن  ف���ي   ،2019/2018
كل م���ن مش���رف االدارة ف���اروق 
ع���رار ومش���رف الفيزي���اء فاي���ز 
س���الم دراس���ة تحليلية للعالقة 
بين تحصي���ل طلبة  االرتباطي���ة 
اداء  وتقيي���م  العامة  الثانوي���ة 
المش���رفتان  وقدمت  المعلمين، 
التربويتان وفاء طه وسبأ أبو خضر 
عرض مب���ادرات تربوية لمعالجة 
ح���االت الضع���ف ف���ي الق���راءة 
والكتاب���ة لطلبة الصفوف الثالث 

والرابع األساسيين.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر 
تم فت���ح باب النقاش مع الحضور 
من اكاديميي���ن وممثلي مجتمع 

محلي وتربويين.


