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جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

Palestinian Medical Relief Society

)19t-PMRS/GRI-21G( إعالن عن المناقصة رقم

لشراء أجهزة وأدوات مساعدة لذوي اإلعاقة

تعل���ن جمعية اإلغاثة الطبية الفلس���طينية ضمن مش���روع : 
PMRS Support in Gaza (GRI)عن رغبتها بش���راء  أجهزة 
وأدوات مساعدة لذوي اإلعاقة حس���ب الشروط و المواصفات 

المنصوص عليها في مستندات العطاء رقم
  (19t-PMRS/GRI-21G( وتدعو كافة الش���ركات والموردين المس���جلين رسميا 

وذوي االختص���اص والخب���رة التقدم للمش���اركة ف���ي هذه المناقصة واس���تالم 

مس���تندات العطاء مقابل مبلغ مالي قدره مائتان شيكل فقط غير مستردة اعتبارا 

من الساعة التاس���عة من صباح يوم االثنين الموافق 2021/08/02 وحتى الساعة 

الواح���دة ظهرًا من ي���وم الخميس الموافق 2021/08/05 م���ن مقر جمعية اإلغاثة 

الطبية الفلس���طينية – غزة تل الهوا ش���ارع جامعة ال���دول العربية الطابق الثالث 

هاتف رقم )2635990/1( و فاكس رقم )2626069( وبحسب الشروط التالية: 
يجب أن تكون األسعار بالشيكل وهي جميع التكاليف ذاتها التي ستدفع . 1

للمورد فقط دون أية إضافات. 
يجب أن تكون األس���عار س���ارية لم���دة ال تقل عن 180 يوم���ًا من أخر يوم . 2

لتسليم العطاء.
يرفق م���ع المناقصة تأمين أول���ى بكفالة بنكية بقيم���ة 5 % من إجمالي . 3

قيمة العطاء في صورة خطاب ضمان بنكي أو ش���يك بنكي ويجب أن يبقى 
ه���ذا التأمين صالح���ا لمدة 180 يوما من تاريخ فت���ح المظاريف، آخر موعد 
لتس���ليم الوثائق هو الساعة الثانية عش���ر من ظهر يوم األربعاء الموافق 
2021/08/11 في نفس الموقع على أن يكون العطاء س���اري المفعول لفترة 
180 يوما من تاريخ اإلقفال وسيتم فتح المظاريف الساعة 12:30 ظهرًا من 
يوم األربعاء الموافق 2021/08/11 في مقر الجمعية في جلس���ة علنية لمن 

يرغب بالحضور من الشركات التي تقدمت بعرض السعر فقط.
رسوم إعالن الجريدة على من يرسو عليه العطاء.. 4

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 26/ 2021
Auto-Recloser الخاصة:- شراء قواطع آلية

تعلن ش���ركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات و المواعيد 
التالية:-

- موعد تس���ليم العط���اءات ابتداء من صباح ي���وم األحد المواف���ق  2021/08/22 وحتى 
الساع�ة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعد فتح المظاريف يوم  األحد  الموافق  2021/08/22 الساعة 02:00 ظهرًا
- يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي بغزة 
ش���ارع جمال عبد الناص���ر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم االثني���ن الم�واف�ق  2021/08/02  

علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 500 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( .
- يرفق مع كل عطاء تأمين���ًا ابتدائيًا بقيمة %3 من اجمالي قيمة العطاء, بموجب كف�ال�ة 

بنكي�ة أو شي�ك بنكي مص�دق أو نق�دًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .
- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .
- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة المشتريات:
 	Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني
موبايل رقم : 0599300112 	 

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن عطاء رقم 33/ 2021
الخاص:- شراء طابعات باركود وملحقاتها لزوم توثيق الُعهد

تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات و المواعيد 

التالية:-

- موعد تسليم العطاء ابتداء من صباح يوم الثالثاء الموافق 2021/08/24 وحتى الساع�ة 

01:30 ظهرأ من نفس اليوم.

- موعد فتح المظاريف يوم الثالثاء الموافق  24/ 08 /2021 الساعة 02:00 ظهرًا

- يمكن الحصول على مس���تندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة 

الرئيس���ي بغزة شارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم  االثنين  

الم�واف�ق   02/ 08 /2021  علم�ًا ب�أن ثم�ن نس���خ�ة العط�اء 50 ش���يك�ل فقط 

) غير مستردة ( .

- يرفق مع كل عطاء تأمين���ًا ابتدائيًا بقيمة %3 من اجمالي قيمة العطاء, بموجب كف�ال�ة 

بنكي�ة أو شي�ك بنكي مص�دق أو نق�دًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .

- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .

- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة المشتريات:
 	Pur.gedco@Gmail.com -:بريد الكتروني
موبايل رقم : 0599300112 	 

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 34/ 2021
الخاصة: شراء أدوات ومستلزمات كهربائية لزوم تركيب العدادات الذكية

تعلن ش���ركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات و المواعيد 
التالية:-

- موعد تس���ليم العطاءات ابتداء من صباح يوم الخمي���س الموافق  2021/08/26 وحتى 
الساع�ة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعد فتح المظاريف يوم  الخميس  الموافق  2021/08/26 الساعة 02:00 ظهرًا
- يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي بغزة 
ش���ارع جمال عبد الناص���ر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم االثني���ن الم�واف�ق  2021/08/02  

علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 500 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( .
- يرفق مع كل عطاء تأمين���ًا ابتدائيًا بقيمة %3 من اجمالي قيمة العطاء, بموجب كف�ال�ة 

بنكي�ة أو شي�ك بنكي مص�دق أو نق�دًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .
- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .
- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة المشتريات:
 	Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني
موبايل رقم : 0599300112 	 

                                                                          شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن إعادة طرح عطاء للمرة الثانية
تعلن كهرباء الخليل عن إعادة طرح العطاء التالي :

.2021/5 رقم العطاء:  
توريد وتركيب إطارات مطاطية لمركبات كهرباء الخليل. الموضوع:  

)200( شيكل غير مستردة. ثمن نسخة العطاء: 
فعلى المعنيين التوجه إلى مقر كهرباء الخليل - ش���ارع الملك فيصل لش���راء وثائق 

العطاء خالل ساعات الدوام الرسمي.
تس���لم العروض في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثالثاء الموافق 
2021/08/10 إل���ى دائ���رة اللوازم في كهرباء الخليل وال ينظ���ر في أي عطاء بعد هذا 

الموعد.
كهرباء الخليل غير مقيدة بأقل األس���عار ولها الحق برفض أي عطاء دون إبداء 	 

األسباب.
لكهرباء الخليل الحق في تجزئة العطاء .	 
على المتقدم لطلب الشراء إرفاق كفالة دخول للعطاء )5 % من قيمة العطاء(.	 
إرفاق سيرة ذاتية للشركة.	 
أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.	 

للمزيد من االستفسار يرجى االتصال على:
هاتف رقم : 2292820-02 أو فاكس : 02-2292821

أ. تيسير أبو اسنينة
رئ���يس بلدي����ة الخل���يل 

اتحاد المقاولين الفلسطينيين

دعوة الجتماع هيئة عامة عادي
نظ���را لع���دم اكتم���ال النص���اب القانوني الجتم���اع الهيئ���ة العامة 

الع���ادي بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٢١ يتش���رف مجل���س ادارة اتحاد المقاولين 

الفلس���طينيين بدعوة الس���ادة اعضاء الهيئة العامة لالتحاد لحضور 

اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تقرر عقده حس���ب القرار بقانون 

رقم )٢١( لس���نة ٢٠١٨م بش���أن مقاولي االنش���اءات عبر نظام الفيديو 

كونفرنس وذلك في تمام الس���اعة الحادية عشرة من صباح يوم االحد 

الموافق ٨ / ٨ / ٢٠٢١ على النحو التالي:

١ - المحافظات الشمالية: جمعية الهالل االحمر الفلسطيني/ البيرة

٢ - المحافظات الجنوبية: مقر اتحاد المقاولين الفلسطينيين

وذلك لمناقشة جدول االعمال التالي:

١ - مناقشة التقرير االداري المقدم من مجلس االدارة واقراره

٢ - مناقش���ة التقري���ر المالي واالط���الع على تقرير مدقق الحس���ابات 

والمصادقة على ميزانية االتحاد.

٣ - تحديد مدقق حسابات قانوني لالتحاد.

٤ - تحديد موعد االنتخابات

٥ - اية امور اخرى

يح���ق للمفوضي���ن بالتوقيع م���ن اعضاء الهيئ���ة العام���ة العاملين 

المس���ددين الش���تراكاتهم للعام ٢٠٢٠ وتصنيفهم ساري المفعول 

حضور االجتماع.

يمكن الحصول على التقري���ر االداري والمالي من خالل صفحة االتحاد 

www.pcu.ps على موقع فيسبوك او من خالل صفحة االتحاد

مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين

كتب خليل الشيخ:

لم يعد أمام الطفلة وئام األسطل )14 عامًا( من خان يونس 
ما ُيعيقها وهي تمارس مختلف الرياضات، على بحر مدينة 

غزة.
وقالت وهي تضبط طرفًا صناعيًا عوضًا عن ساقها اليسرى 
المبتــورة: إنها ســعيدة وهي تلهــو مع أصدقــاء لها كانت 

التقتهم في فعاليات سابقة لجرحى الحروب على غزة.
وتعد الطفلة األســطل واحدة من عشــرات األطفال وبعض 
البالغين الذين يمارسون ألعابًا وأنشطة مسلية، ضمن مخيم 
صيفــي أطلقته جمعية إغاثة أطفال فلســطين، في منتجع 

»الجونة« على بحر مدينة غزة، أمس.
وأوضحــت لـ«األيــام« أنهــا تعانــي مــن بتــر الســاق منذ 
العدوان اإلســرائيلي على قطاع غزة فــي العام 2014، لكنها 
تحاول التغلب على إعاقتها والمشــاركة في كافة األنشــطة 

والفعاليات الممنوحة لمثلها من األطفال.
وقــال مديــر الجمعيــة في قطاع غــزة، ســهيل فليفل: إن 
المخيم الصيفي الذي جاء بعنوان »مخيم القدرة« هو الثاني 
من نوعــه الذي تطلقه الجمعية على مســتوى دول الشــرق 
األوســط والمخصص لألطفال مبتوري األطراف، مشــيرًا إلى 
أنه يهدف إلى تحســين الحالة النفســية لمشــاركين كانوا 
فقــدوا أطرافهــم نتيجــة الحــروب والتشــوهات الخلقيــة 

وحوادث أخرى.
وأوضح لـ«األيام«، أن المخيم مســتمر لســتة أيام والســمه 
دالالت إضافيــة توضح أن إعاقتهــم الحركية لم تكن عائقًا 
أمامهــم، وأنهــم أصبحــوا قادرين علــى تجاوزها وممارســة 

شؤون حياتهم.
وأشار فليفل إلى أن البرامج العالجية واالجتماعية المقدمة 
من الجمعية منحت هؤالء األطفال الثقة بالنفس، وبإمكانهم 

إنجاز كل ما يفعله أطفال آخرون.
وتتنقل الطفلة األســطل بين زوايــا المخيم وتتحدث أمام 
المشــاركين عن تجربتهــا مع البتر، وكيفيــة إصابتها وهي 

بعمر تسعة أعوام ضمن زاوية التعارف وتبادل الخبرات.
وقال مســؤول العالقات العامة واإلعــالم في الجمعية عبد 
العزيز عابد لـ«األيام«: إن زاوية تبادل الخبرات هي أبرز وأهم 
زوايــا المخيم، وفيها يســتطيع هؤالء األطفــال أن يتبادلوا 
القصــص والتحــدث حــول كيفيــة إصاباتهــم وتفاصيــل 
العدوان اإلســرائيلي على أسرهم، وتجاربهم مع البتر، فضاًل 
عن رحالت عالجهم التي كان أغلبها خارج قطاع غزة، ومراحل 

تركيب األطراف الصناعية.
وأضــاف: يتــم خــالل المخيــم تنفيــذ أنشــطة ترفيهية 
وتعلميــة وعالجية مدروســة بعناية من قبــل متخصصين، 
ليســتطيع المشارك في المخيم إثبات ذاته، والتخفيف من 

أعبائه النفسية وقضاء أوقات مسلية.

افتتاح مخيم صيفي لألطفال
 مـبـتــوري األطــراف فـي غـــزة

رام اللــه – »األيــام«: أطلقــت جامعــة القــدس المفتوحــة، 
أمس، احتفاالتها بتخريج الفوجين الثالث والعشــرين والرابع 
قيم في مقر 

ُ
العشــرين )فوج األغوار(، وذلك باحتفــال مركزي أ

الهــالل األحمر بمدينة البيرة، وعبــر الربط التلفزيوني مع قاعة 
)Heaven’s( في قطاع غزة لتخريج طلبة الماجســتير واألوائل 

في فروع الجامعة وكلياتها.
ودعــت محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، في كلمة راعي 
الحفــل الرئيس محمود عباس »أبو مــازن« إلى توجيه البوصلة 
نحــو االحتالل وإفشــال خططه كونــه يرمي إلى رمــي الفرقة، 
وتابعــت: نحــن هنا بهــذا الحفل نؤكــد وحدتنــا الوطنية في 

الضفة الغربية وقطاع غزة«.
وتابعــت قائلة: »هــذا التخريج هــو األول الــذي يغيب عنه 
الدكتور حنا عيسى الذي كان يشارك القدس المفتوحة معنا، 
كذلــك كل التحية للمرأة الفلســطينية التي تقدم كل شــيء 
مــن أجل أبناء شــعبها في النضــال وفي تربيــة األطفال وبناء 

األجيال«.
وبارك رئيس مجلس أمناء الجامعة المهندس عدنان سمارة، 
للخريجيــن تخرجهم وتفوقهم من جامعة القدس المفتوحة، 
مشــيرًا إلى أن برامج الدراســات العليا التــي تقدمها الجامعة 
اليــوم هــي برامج متميــزة، إضافة إلــى طرح برنامــج دكتوراه 
مشــترك مــع الجامعة اإلســالمية بجهــود مجلســي الجامعة 

واألمناء وأصدقاء القدس المفتوحة.
وقدم شــكره لــوزارة التعليم العالي والبحــث العلمي مطالبًا 

بمنح الجامعة مزيدًا من برامج الدراسات العليا.
وأضــاف: »نــدرس بجدية نوعيــة التخصصــات التي نبحث 
عنها وهي تخصصات تتماشــى مــع التكنولوجيا التي غيرت 
وجه العالم وما نراه اليوم ليس سوى جزء بسيط من التغيرات 

التكنولوجية القادمة«.
من جانبه، أشــار رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو في كلمته، 
إلــى أن »القــدس المفتوحة« أطلقت اســم »فــوج األغوار« على 
الفوجين الثالث العشرين والرابع والعشرين في رسالة واضحة 
إلى أن »شــعبنا وقيادته ال ينظرون فحســب إلــى هذه البقعة 
المهمة من النواحي الجغرافية واالســتراتيجية واالقتصادية، 
بــل يزرعون في عقول وأذهان أبنائهــم أن األغوار هي واجهة 
أخرى للصراع بين الحق والباطل، فكما أن أبناء شعبنا يخوضون 
معركة الصمود والتحدي في أرجاء القدس عاصمة فلســطين 
وفي قطاع غزة، مدافعين عن المقدسات وشرف األمة، فإن أبناء 
شعبنا أيضًا يجسدون صمودهم وثباتهم في األغوار ليؤكدوا 
أن هذه البقعــة الجغرافية المهمة على الصعد كافة إنما هي 
جزء أصيل من الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليًا، وأن كل 
ممارســات االحتالل فيها ما هي إال جرائم ومخالفات للقوانين 

والشرائع الدولية«.
وأكد أن الجامعة وهي تخرج جياًل جديدًا من حملة لواء العلم، 
ما زالت على العهد بأن تبقى جامعة الكل الفلسطيني، مشرعة 
أبوابها أمام فئات المجتمــع إلكمال تحصيلهم العلمي، تحت 
شــعار »التعليم حق للجميع«، رافضة فكرة خصخصة التعليم 
وحصره بفئة دون أخرى، مشــيرًا إلى اهتمام الجامعة باألسرى 
من خــالل فتح تخصصات لهــم داخل الســجون بالتعاون مع 

هيئة شؤون األسرى والمحررين ووزارة التعليم العالي.
وفي كلمته، قال رئيــس مجلس الطلبة القطري زياد الواوي: 
»أقــف اليــوم أمامكم ممثــاًل لطلبــة الجامعة فــي كل الفروع، 
باإلنابــة عن زمالئــي في هيئــة المجلس القطــري، وعن كافة 
القطاعــات الطالبيــة في هــذا العــرس الوطني الفلســطيني 
المميز، وحق علينا جميعًا أن نعتز بصرحنا وبجامعتنا وبإدارتنا 
وبخريجينــا، فجامعــة القــدس المفتوحة هي إنجــاز العظماء 
والشــهداء واألســرى، ورســالتها أن تؤدي األمانة التي ُحّملت 

لها، وأن تصل بنا وبأبناء شعبنا إلى بر األمن«.
وأضــاف: »مــن هنا، نعلنهــا أننا نحــن في جامعــة القدس 
المفتوحــة، ممثلي طلبتها جميعــًا، نقف خلف قيادتنا ممثلة 
بــاألخ الرئيس أبو مازن الثابت علــى الثوابت حتى نيل حريتنا 
وداعمون لفــرض هيمنة األمن وإلحالل األمن والســكينة لكل 

أبناء شعبنا«.
وقالــت فلســطين الجبرينــي، فــي كلمــة أوائــل الخريجين 
والدراســات العليــا: »اليوم نحتفل بجني ثمــار تعبنا وجهدنا، 
وأحب أن أهنئ نفســي وزمالئــي وزميالتي بهذه اللحظة التي 
لطالما انتظرناها طوياًل، وها هي قد جاءت، وهي تحمل معها 

البهجة والسرور واألمل«.
وقالــت الطالبــة هالــة أبو البيض، فــي كلمــة خريجي قطاع 
غــزة المتفوقين: »كانت رحلتنا فــي جامعة القدس المفتوحة 
مفعمــة باإلنجازات والعمل. وباســمي وباســم كل خريٍج، ُنبرق 
بكل ما تعنيه كلمات الشــكر والتقدير واالمتنان إلى جامعتنا 
الغــراء، ممثلــة برئيــس مجلــس أمنائهــا الموقــر كل التحية 
والتقديــر، وإلى رئيس الجامعة، ونبارك للجامعة إطالق برنامج 
الدكتوراه في تخصص اإلرشــاد النفسي والتربوي، ونتطلع أن 

تكون هناك برامج أخرى نوعية تخدم تطلعات أبنائكم«.
وتخلل االحتفال الذي تولى عرافته مســاعد رئيس الجامعة 
لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاهين، فقرة فنية، وتم خالله توزيع 

الشهادات على الخريجين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتال أ. د. جمال إبراهيم عميد القبول والتسجيل واالمتحانات 

أسماء الخريجين على النحو اآلتي:

األوائل على مستوى الجامعة عن العام 2020 -2021
ايمــان صبري ســعدي صباية – الرياضيات فرع شــمال غزة، 
رناد عدنان راشــد عيده حرباوي – اإلنتاج النباتي والوقاية فرع 
الخليل، سارة جمعة سليمان الشاعر – الخدمة االجتماعية فرع 
رفح، أســمة خالد ســعيد قشــطة - المحاســبة فرع رفح، مرفت 
رمضــان صبحي الجــرو - المرحلة األساســية األولــى فرع رفح، 
حسني جمعة عبد الرحمن األفرنجي - اإلعالم الجديد فرع غزة، 
محمود عبد العزيز محمد بن حسن - اللغة العربية وآدابها فرع 
رفح، ســونيا تيســير محمود ضمايرة - دبلوم التأهيل التربوي 

فرع جنين.

أوائل فروع الجامعة عن العام 2021-2020
أسمه خالد سعيد قشطه - المحاسبة فرع رفح، هديل خليل 
ســميح أبو بكر - إدارة األعمال فرع جنين، خليل ابراهيم محمد 
نجــار ســلمي - إدارة األعمــال - فــرع قلقيلية، ســماح محمود 

ناجــي الشــحاد - المرحلــة األساســية األولى فرع شــمال غزة، 
فاطمــة محمد علي ســالم نمروطي – دبلــوم التأهيل التربوي 
فــرع نابلس، بســمة محمــد حمدان اللــوح - اللغــة اإلنجليزية 
وآدابهــا فرع الوســطى، أمامة محمد اســماعيل أبــو عرقوب – 
تعليــم التربيــة االســالمية فــرع دورا، محمد حســين محمود 
العزامــي - إدارة األعمــال فرع غزة، كريمة محمــود عبد الكريم 
عاصي - تعليم التربية االســالمية فرع ســلفيت، ســارة أسامة 
ســعيد خويلد – المحاســبة فــرع طولكرم، ربا نظمــي عبد الله 
الجعبري – المحاسبة فرع الخليل، ياسمين أيمن لطفي الغلبان 
- المرحلة األساســية األولى فرع خان يونس، أمل زكريا جاســر 
سعيد – إدارة األعمال فرع رام الله والبيرة، أماني محمد عيسى 
الفرارجة - المرحلة األساسية األولى - فرع بيت لحم، والء محمد 
سميح حج شــويكي - المرحلة األساســية األولى فرع القدس، 
اســراء محيي الدين محمد بني عودة - دبلوم التأهيل التربوي 
فرع طوباس، أمل نعيم عبد الحليم عطية - المرحلة األساســية 
األولى فرع أريحا، ســهير علي حسن شــراب - ماجستير اللغة 
العربية وآدابها)دراســات عليا - غزة(، هاني عبد القادر عبد ربه 
أبو غزة - ماجســتير اإلرشــاد النفســي والتربوي )دراسات عليا 

- غزة(.

األوائل على مستوى الجامعة عن العام 2019 - 2020
داليا حامد محمودأبو زبيده - الرياضيات - فرع رفح، ســندس 
عزمي حسين بني عودة - اإلنتاج النباتي والوقاية فرع طوباس، 
مصطفــى محمد جبر أبو هاني - الخدمــة االجتماعية فرع غزة، 
هديل هاشــم حازم نوفل – إدارة األعمال فرع قلقيلية، أسماء 
محمــود عبــد الله أبو جزر - المرحلة األساســية األولى فرع رفح، 
بيرين حســام يوســف الهبيل - اإلعالم الجديد فــرع غزة، نور 
ناهــض أحمد حنيف –اللغــة العربية وآدابها فرع رفح، ســناء 

حسن محمد كميل – دبلوم عالي - جنين.

أوائل فروع الجامعة عن العام 2019 - 2020
أســماء محمــود عبــد اللــه أبــو جــزر – المرحلة األساســية 
األولــى فرع رفح، حنيــن كرم عبد المعطي صافــي - المرحلة 
األساســية األولى فرع خان يوس، ســناء حسن محمد كميل 
- دبلــوم التأهيــل التربوي فــرع جنين، هديل هاشــم حازم 
نوفــل - إدارة األعمال فرع قلقيلية، أركان عيد محمد البياري 
- رياضيات وأساليب تدريسها فرع شمال غزة، تحرير عوض 
اللــه أحمد أبو عصبــة - اللغة العربية وآدابها فرع ســلفيت، 
روان عصام رشــد أبو معيلق - اللغــة اإلنجليزية وآدابها فرع 
الوســطى، حنان مراد ســامي شــبيطه - التربية الخاصة فرع 
نابلــس، مصطفى محمد جبر أبــو هاني - الخدمة االجتماعية 
فرع غزة، رشا باسم سليمان دعمه -المرحلة األساسية األولى 
فــرع طولكرم، محمد عصام أحمد عيــد - الخدمة االجتماعية 
فــرع القدس، لينا محمــد ابراهيم بدوان - اللغــة اإلنجليزية 
وآدابهــا فــرع رام اللــه والبيرة، دنيا عيســى حمــد بدارين – 
الخدمة االجتماعية فرع يطا، تماضر ياســر يوســف محاريق 
- المحاســبة فــرع الخليل، أيمن محمد احمــد طيطي - اللغة 
العربية وآدابها فرع دورا، ســندس ســعيد شــحادة طحان - 

جامعة القدس المفتوحة تطلق احتفاالتها بتخريج فوجْيها الـ23 والـ24
الخدمة االجتماعية فرع بيت لحم، هبد محمد احمد أبومرشد 
- الرياضيــات فرع أريحا، ســماح جمال رفيق أبو عرة – تعليم 
العلوم فرع طوبــاس، فاطمة زيدان ابراهيم زيادنه - الخدمة 
االجتماعيــة – فــرع برطعة، أحمد مصطفى أحمد بشــارات - 

تعليم االجتماعيات )نظام تعليم األسرى(.

أوائل الدراسات العليا في العام 2020/2019
فلســطين إبراهيم مصطفى الجبريني – االرشــاد النفســي 
والتربوي، هالة عيد ذيب أبو بيض – اإلرشاد النفسي والتربوي.

أوائل الدراسات العليا في العام 2021/2020
تمــارا »محمد زهدي« اســحق زيتــون – اإلدارة والسياســات 

العامة.

خريجو كلية الدراسات العليا للعام 
2020/2019 )المشاركون في الحفل(

اإلرشاد النفسي والتربوي:
أمــل ســمير فريج عابد، خالد موســى محمد أبو جراد، ســماح 
محمود محمد أبو نصر، ســناء صالــح محمد عبد الله، عزمي عبد 
الرحمــن عبد الحميــد فياض، فرهان محمد ســعود ســاليمة، 
كافية محمد عبد الحميد شقور، مها باجس حسين دار الشيخ، 

نورا إسماعيل عبد الله علوان.

اللغة العربية وآدابها:
ميادة أنور حسن الصعيدي، ياسمين عبد الحافظ محمد عبد 

الهادي، يوسف إبراهيم يوسف الرفاعي.

خريجو كلية الدراسات العليا للعام 
2021/2020 )المشاركون في الحفل(

اإلرشاد النفسي والتربوي:
أحمد رباح أحمد عميرة، حســنة أحمد حسن عودة، سعدة 
خالد موســى حاليقــة، عصام عبد الغني محمــد العامودي، 
فاتــن فــرج عبد الخالق أبــو زينة، كفاح عمــاد محمود حمد، 
ماهر محمد محمود أبو سعد، مصطفى كامل غازي مصطفى 
كامل كالب، مهند كامل محمود العيســاوي، مي حسن عمر 
عطيــة، هانــي عبد القــادر عبد ربــه أبو غزة، هداية حســن 

مصطفى قرعوش.

اللغة العربية وآدابها:
آســيا نشــأت أحمد الكيالني، حاتم عبد الســالم عبد الحليم 
شــبانة، ختــام عبد العزيز عبد الله عفانة، ســهير علي حســن 
شــراب، شرين عمر إبراهيم أبو غليون، شهيناز غازي محمد أبو 

شبيكة، صبحية محمد غالب جمهور.

اإلدارة واإلشراف التربوي:
نادر »صالح الدين« حمدان الحجة

خريجو كلية الدراسات العليا المتوقع 
تخرجهم )المشاركون في الحفل(

اإلرشاد النفسي والتربوي:
أســماء محمود ديبة، آالء جمال موســى عبــد النبي، إيمان محمد 
حامد بدران، إيمان يحيى عيد أبو عرام، إيناس شــعبان إســماعيل 
حــرارة، أحمــد جودت محمد أبو تيم، أســيل خالد ناصــر أبو كرش، 
تحرير حســن ســالم دويكات، جهاد محمود موســى أبــو عجمية، 
حافــظ حمــاد علي خطــاب، حســن مصطفى أحمد حســن، حمدي 
محمــد يونس عكاشــة، حنيــن ناصر محمــد فرج، خديجــة أحمد 
إبراهيــم حســن، داليا حمد يوســف إبراهيم، رنا عبــد الكريم عبد 
المجيــد ســناف، رونــد معيــن صابر ياســين، ريم خليل يوســف 
عيسى قنقر، زينب محمد أحمد الجمل، سائدة محمد عبد الرازق أبو 
شــقرة، سمر حرب أحمد العقيلي، شروق محمد جليل عبدو، ضحى 
محمود موســى أبــو عجمية، عبير ناجي احمد هلســه، عروب أيوب 
محمــد العرب، عالء الدين محمد خليل أبو بكر، غصون جهاد خيري 
ابــو علوي، كفاح »محمــد طالب« زيدان بكري، النا شــعبان عابدين 
شــعبان، لطفية عارف ابراهيم غريب، محمد عبد الواحد الحاج عبد 
الله السالمين، مرام عماد كمال ترتير، مروه راشد محمد عدرة، منار 
عبد الناصر ســعيد ســلمي، نادرة عبد المهدي عبد السميع غيث، 
نافع فراس نافع جالد، نزهة حازم عوني الحموري، نســرين هشام 
اتيم، نور بسيم محمد عبد الكريم، هيام خليل موسى عوض الله.

القيادة واإلدارة االستراتيجية:
أســيل نظام ســالم غنيم، رائد محمد خالد أبو بها، صبحة إسماعيل 
محمــد حرب، عبد الكريم غالب عبد الكريم حســن، آية ماهر فوزي أبو 
حمرة، رزان صالح سالم الشوبكي، رفيف جميل عزت أبو ميالة، سليمة 
هشــام راجح قطاوي، ســندس حمــدان ابراهيم عــودة، مؤيد صبحي 
خليل »حاج علي«، مريم رمضان حســين سليم، ممدوح محمد محمود 
سراج، مهيرة عمر أحمد بنات، ميساء خليل جمعة أبو طه، أحمد خليل 

محمد حسن، علي إسماعيل كايد عمران، محمد زياد رشيد سليمان.

اإلدارة والسياسات العامة:
أحمــد أمين أحمد إســماعيل، بيان نصري حســن داود، مينا 
إبراهيــم عبد الرحمن أبو حطب، نوال محمود فياض فقها، والء 
صبحي عبــد الحميد العزة، حنين وجيــه جميل وهدان، محمد 

مطيع حسين حريزات، مريم محمد محمود علقم.

اإلدارة واإلشراف التربوي:
أريــج محمد أمين مصطفى، إينــاس محمد مصطفى عمارنة، 
جهاد عيســى محمد، فــادي خليل محمد حســن، فريال احمد 
حســن مقبول، مهند شــفيق مصطفى ســلمان، ميســم بسام 

محمود برزوق، هيام عبد العزيز موسى ياسين.

اللغة العربية وآدابها:
محبوبة أحمد موســى صبيح، رؤى عصام عبد الله رزمق، سمر 
ســليمان محمود غيث، جوهرة أسعد كامل حمران، سمير زاهر 

سمير سالمة.


