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تربوية

جنني- قام وكيل وزارة االوقاف والشؤون الدينية حسام 
أبو الرب بتكريم وتخريج 170 طالب وطالبة من حفظة كتاب 
الله تعاىل  فوج " الفرسان " والفائزين بمسابقات التالوة 
وال���ت���ج���وي���د وت���ك���ري���م امل���ش���رف���ني ع����ى دور ال����ق����رآن ال���ك���ري���م من 

محافظة جنني، نيابة عن الوزير حاتم البكري .
وح��ض��ر ح��ف��ل ال��ت��ك��ري��م ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ل��ش��ؤون الدعوة 
ال�����ش�����ي�����خ ع������اط������ف ص������ال������ح وم�������دي�������ر ع���������ام أوق�������������اف ج�����ن�����ني صالح 
جودة، وفعاليات جنني الرسمية واألهلية واألمنية وأهايل 

الحفظة .
ون��ق��ل اب���و ال����رب بكلمته ت��ح��ي��ات وت���ه���اين س��م��اح��ة الشيخ 
حاتم البكري للحضور، حيث أكد أن الوزارة تعمل جاهدة 
من خالل برامجها املختلفة عى دعم ورعاية حفظة كتاب 
الله، وفتح املزيد من مراكز ودور وأكاديميات القرآن الكريم 
ب��م��خ��ت��ل��ف م��ح��اف��ظ��ات ال���وط���ن ، وإي���ج���اد ج��ي��ل ي��ض��ع القرآن 

الكريم عى رأس اهتماماته .
وب����ني أب����و ال�����رب أن م��ح��اف��ظ��ة ج��ن��ني ي���وج���د ب��ه��ا 96 مركزا 
لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده ويلتحق بها أكرث من 1700 
طالب وطالبة، وأن العمل يجري اآلن عى فتح 24 مركزا 

جديدا ليخدم كافة قرى وبلدات املحافظة .
م���ش���را أن وزارة األوق��������اف وال�����ش�����ؤون ال���دي���ن���ي���ة م��م��ث��ل��ة يف 
اإلدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��رآن ال��ك��ري��م ت��ل��ع��ب دوراً ب������ارزاً وه���ام���اً يف 
م���ج���ال إع�������داد ج���ي���ل م����ن ال���ش���ب���اب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال�����ق�����ادر عى 
امل��ن��اف��س��ة وال����ف����وز يف ج��م��ي��ع امل���ش���ارك���ات ال���ت���ي ي��خ��وض��ه��ا عى 

املستوى املحيل أو الدويل
وت���خ���ل���ل ح���ف���ل ال���ت���ك���ري���م ف����ق����رة أن���اش���ي���د إس���الم���ي���ة وأخرى 
لتالوة القرآن ، وتوزيع شهادات تكريم وجوائز عى حفظة 
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م وامل��ت��ف��وق��ني يف ال��ت��الوة وال��ت��ج��وي��د والعاملني 

بتحفيظ القرآن الكريم .

رام الله-مراسل"ے"الخاص-تسّلم سمر النجدي مهامه 
قائما بأعمال رئيس جامعة القدس املفتوحة من الرئيس السابق 
يونس عمرو،امس،بحضور رئيس مجلس األمناء عدنان سمارة، 

ونائب رئيس املجلس رياض الخضري.
ب����أط����ره����ا األك����ادي����م����ي����ة واإلداري���������������ة والنقابية  ال����ج����ام����ع����ة  وك������ّرم������ت 
والطالبية والحركية رئيس الجامعة السابق النتهاء مهامه، يف 
احتفال أقيم بمبنى اإلدارة العامة بحي البالوع يف مدينة البرة، 

وعرب نظام الربط التلفزيوين مع فروع الجامعة بقطاع غزة.
ووّج����������ه س�����م�����ارة ش����ك����ره ل���ل���رئ���ي���س م����ح����م����ود ع�����ب�����اس،ع�����ى رعايته 
ومواكبته ملسرة الجامعة منذ التأسيس باعتبارها جامعة منظمة 
التحرير، وشكره لألستاذ الدكتور يونس عمرو، لقيادته الجامعة 
لسنوات طويلة، "تاركاً خلفه بصمة لن تمحى، إذ شهدت فرتته 
نمواً وتقدماً وتطوراً يف مسرة الجامعة األكاديمية والتكنولوجية 
واملجتمعية، إىل أن احتلت مكانة متقدمة عى الصعيدين املحيل 
والدويل، وباتت يف مصاف الجامعات العاملية"، مؤكداً أن تعيني 
النجدي قائماً بأعمال رئيس جامعة القدس املفتوحة يأيت يف سياق 

أنظمة الجامعة واستمراراً لرسالتها.
إىل ذلك، وجه النجدي شكره للرئيس عى ثقته الغالية، ووعد 

بإكمال مسرة البناء والتطور، مؤكدا أنه سيواصل املسرة.
األكاديمي  ب����ال����ت����م����ي����ز  س����ت����ت����س����م  امل����ق����ب����ل����ة  امل�����رح�����ل�����ة  أن  إىل  ول������ف������ت 
م�����ن خ������الل اس����ت����ح����داث ب�����رام�����ج ج�����دي�����دة يف ال�����دك�����ت�����وراة واملاجستر 
والبكالوريوس تواكب متطلبات العصر وتالمس احتياجات أبناء 
شعبنا يف الخارج، باإلضافة إىل األداء اإلداري امللتزم واملنضبط، 

وك��ذل��ك العمل ع��ى استقرار الجامعة امل��ايل حتى تستمر يف أداء 
رسالتها. وتعهد النجدي بااللتزام بالشراكة مع العاملني والطلبة 
بالعمل عى تطبيق األنظمة والتعليمات بجميع جزئياتها، قائاًل 
"س��رف��ع ش��ع��ار ال��ع��ط��اء واالن���ت���م���اء". ب����دوره، أك���د نقيب العاملني 
يف الجامعة عوض مسحل أن النجدي شخصية مقدسية تتمتع 
بمكانة أك��ادي��م��ي��ة رف��ي��ع��ة واك��ب��ت م��س��رة ال��ج��ام��ع��ة م��ن��ذ البدايات. 
ووجه شكره لرئيس الجامعة السابق عى قيادته الجامعة طوال 
السنوات املاضية، مشراً إىل التكاملية بني أطر الجامعة املختلفة 

للميض قدماً يف مسرة البناء والتطوير.
م��ن ناحيته، شكر رئ��ي��س املكتب ال��ح��ريك امل��رك��زي يف الجامعة 
إسالم عمرو، رئيس الجامعة السابق عى ما قدمه للمؤسسة من 
جهد أسهم يف تطويرها ورفعتها، وصواًل بها إىل درجات متميزة 
ع��ى ال��ص��ع��د ك��اف��ة، متمنياً للرئيس ال��ج��دي��د ال��ن��ج��اح وال���س���داد يف 
إكمال مسرة البناء والحفاظ عى "القدس املفتوحة" عنواناً للكل 

الفلسطيني باعتبارها منرباً أكاديمياً ورافعة مجتمعية.
وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر قرارا بتعيني النجدي 
قائما بأعمال رئيس الجامعة، بعد انتهاء الدورة الرئاسية الحالية 

يف 2022-1-11.
وشغل النجدي الذي يحمل درجة األستاذية، والحاصل عى 
درج�����ة ال���دك���ت���وراة يف ال��ك��ي��م��ي��اء م���ن ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا بالواليات 
املتحدة األمركية عام 1989، منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون 
األكاديمية منذ عام 2012، ومنصب نائب رئيس الجامعة للشؤون 

اإلدارية يف الفرتة ما بني 2012-2001.

األوقاف تكرم حفظة القرآن الكريم        
فوج »الفرسان« من محافظة جنين

ً
النجدي يتسلم مهامه قائما

بأعمال رئيس جامعة القدس المفتوحة
اإلعالن عن أسماء الفائزين 
بجوائز فلسطين في اآلداب 
والفنون والعلوم االنسانية

رام ال����ل����ه- "ے"- أع���ل���ن وزي������ر ال���ث���ق���اف���ة، ال���دك���ت���ور ع���اط���ف أب�����و سيف، 
أمس، أسماء الفائزين بجوائز دولة فلسطني يف اآلداب والفنون والعلوم 

االنسانية للعام 2021.
وتال أبو سيف، خالل مؤتمر صحفي يف وزارة الثقافة أسماء الفائزين 

والفائزات والتي جاءت كما ييل:
أواًل: جائزة فلسطني الّتقديرّية عن مجمل األع��م��ال منحت لكلٍّ من: 
الشاعر املتوكل طه، عن مجمل أعماله الشعرية ، والروايئ حسن حميد، 

عن مجمل أعماله الروائية. 
ثانًيا:جائزة فلسطني لآلداب منحت للقاص والروايئ محمد نّصار .

ثالًثا: جائزة  فلسطني للدراسات االجتماعّية والعلوم اإلنسانّية لكّل من: 
ِ يف الرتاث الشعبي الفسطيني شريف كناعنة ونبيل علقم. الباحَثنينْ

رابًعا: جائزة فلسطني للفنون منحت للفنانة لطيفة يوسف .
خ����ام����ًس����ا: ج����ائ����زة ف��ل��س��ط��ني ال��ت��ش��ج��ي��ع��ي��ة ل��ل��م��ب��دع��ني ال����ّش����ب����اب يف مجال 
الفنون منحت لفرقة أوركسرتا فلسطني، التي تضم يف عضويتها مبدعات 
وم�����ب�����دع�����ني ش�����ب�����اب يف امل����وس����ي����ق����ى م������ن م���خ���ت���ل���ف م��������دن وب�������ل�������دات ومخيمات 

فلسطني.
فيما منحت جائزة فلسطني التشجيعية للمبدعني الّشباب يف مجال 

األدب للشاعرة الشابة مريم قّوش.
ووجه أبو سيف التقدير إىل لجنة جوائز دولة فلسطني لآلداب والفنون 
وال��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي رأس��ه��ا ال��دك��ت��ور م��ح��م��ود ال��ع��ط��ش��ان، وض��م��ت يف 
عضويتها كل من الكّتاب واألدباء والفنانني من الوطن والشتات: محمد 
البوجي، وأن��ط��وان شلحت، وص��ايف ص��ايف، وكوثر قسوم جابر، وجمعة 

شنب، وسهام أبو العمرين، وخالد الحوراين، وعدوان عدوان.
وأشار اىل أن هذه الجائزة هي األرفع واألسمى عى مستوى فلسطني، 
وهي تقدير وعرفان من فلسطني ملثقفيها عى دأبهم يف مواصلة اإلبداع 
الثقايف، ومن أجل تكريس وجه فلسطني الحضاري والتاريخي العظيم، 
سواء يف مختلف حقول األدب والفنون والثقافة العامة التي تظهر وجه 
ف��ل��س��ط��ني ال����ح����ض����اري وت���ظ���ه���ر دور م���ب���دع���ي���ه���ا يف م��خ��ت��ل��ف ال���ف���ن���ون واآلداب 

والدراسات وغرها.
وقال أبو سيف:"استقرت اللجنة وفًقا لتقريرها الذي تقدمت به إلينا 
ع����ى ال���رتش���ي���ح���ات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت ش������روط اإلب���������داع، وت���وزي���ع���ه���ا ع����ى مختلف 
الحقول والجغرافية الفلسطينية وحيثما تواجد املبدع الفلسطيني، هذه 
اإلب���داع���ات ال��ت��ي حملت ب��ني ط��ي��ات��ه��ا ال��ق��ي��م ال��ث��ق��اف��ي��ة اإلن��س��ان��ي��ة والوطنية، 
وش��ّك��ل��ت إض���اف���ة ل��ل��ذخ��رة ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة، وإذ ن���ق���ّدر بدورنا  
األعمال واألسماء التي لم يحالفها الحظ، والتي عرّبت عن صورة فلسطني 

الثقافية واإلبداعية، عى الساحتني العربية والدولية". 
ب�����دوره، ق���ال رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ج��ائ��زة ال��دك��ت��ور م��ح��م��ود ال��ع��ط��ش��ان، إن 61 
عماًل قدمت للجائزة، وأن "النتائج النهائية جاءت بإجماع أعضاء اللجنة 
وب���أق���ى ح����ّد م���ن امل��وض��وع��ّي��ة وامل���س���ؤول���ّي���ة ال��وط��ن��ّي��ة واألدب����ّي����ة وب��ع��دم��ا رأت 
أّن ه��ذه األعمال تحّقق ش��روط اإلب��داع واألص��ال��ة وتحمل القيم الجمالّية 
واإلنسانّية والوطنّية"، مؤكداً أن األسماء املختارة لها نشاطها الثقايف البارز 
يف املشهد الفلسطيني ومساهماتها يف إثراء الثقافة الفلسطينية بحضورها 

ووعيها وإنتاجها األدبي والفني.

رام ال���ل���ه- "ے"- ال��ت��ق��ى وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م أ.د. مروان 
عورتاين، يف مقر مديرية تربية أريحا، بأعضاء لجنة برنامج تبني 
امل����دارس ع��ى م��س��ت��وى امل��دي��ري��ة، وامل��ت��ب��ن��ني ال��داع��م��ني ل���ه، ومديري 

املدارس.
وأش�������اد ع����ورت����اين خ�����الل ال���ل���ق���اء ب���داع���م���ي ال����ربن����ام����ج واملساهمني 
ف���ي���ه، الف����ت����اً إىل أن ال����ربن����ام����ج ي��ش��ك��ل دع����ام����ة وض����م����ان����ة؛ لتحصني 
التعليم وحمايته ومنعته؛ ضمن أولويات ورؤى واضحة؛ األمر 

ال����ذي ي��خ��ل��ق ح��ال��ة م���ن ال��ت��ف��اع��ل ال���ص���ادق وال��ح��ق��ي��ق��ي ب���ني املدارس 
وامل��دي��ري��ات وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��يل ب��ك��اف��ة أط��ي��اف��ه، داع��ي��اً ال��غ��ي��وري��ن عى 
التعليم واأله��ايل ورجال األعمال واملغرتبني إىل املشاركة يف دعم 

هذا الربنامج الوطني.
 وح��ض��ر ال��ل��ق��اء، م��دي��ر ع���ام األب��ن��ي��ة يف ال������وزارة امل��ه��ن��دس وسام 
ن���خ���ل���ة، وم����دي����ر ع�����ام ت���رب���ي���ة أري����ح����ا د. ع���زم���ي ب����الون����ة، وم����دي����ر دائرة 

الشؤون الوزارية يف وحدة مجلس الوزراء حسن عتييل.

عورتاني يشيد بداعمي
برنامج تبني المدارس في أريحا

رام الله-أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العايل 
يف فلسطني ب��دء استقبال طلبات الحصول عى ق��روض دراسية 
للفصل الثاين من العام الدرايس 2021-2022، لطلبة البكالوريوس 
وال���دب���ل���وم امل���ت���وس���ط يف م���ؤس���س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل الفلسطينية، 

اعتباراً من اليوم 2022/1/12، ولغاية الخميس 2022/2/10.
وأوض�����ح ال���ص���ن���دوق، يف ب��ي��ان ص����ادر ع���ن وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م العايل 
والبحث العلمي،امس، أن آلية تقديم الطلبات لجميع الطلبة 
تتم من خالل الدخول لحساباتهم يف موقع الخدمات االلكرتونية 
للصندوق "eservices.iqrad.edu.ps" وإدخال بيانات الطلب 
الكرتونياً والتأكد من حفظها، ثم تسليم كافة الوثائق واملستندات 

الثبوتية املطلوبة لعمادة شؤون الطلبة يف املؤسسة التعليمية.
وي����ش����رتط ف��ي��م��ن ي���ت���ق���دم ل��ل��ح��ص��ول ع����ى ق�����رض أن ي���ك���ون طالباً 

منتظماً يف إحدى مؤسسات التعليم العايل يف فلسطني ومحتاجاً 
من الناحية املادية، وأن يكون قد اجتاز بنجاح فصاًل دراسياً عى 
األقل، وأال يقل معدله الرتاكمي عن 65% لطالب البكالوريوس، 
و60% لطالب الدبلوم أو الطلبة امللتحقني بجامعة القدس املفتوحة 
أو ما يوازيه يف األنظمة األخرى، إضافًة إىل أن يسّجل الطالب 12 

ساعة معتمدة عى األقل يف الفصل الدرايس الثاين 2021-2022 .
ُيشار إىل أنه يف حال فقدان الطالب اسم املستخدم أو الرقم 
السري الخاص به، فإنه يتوجب عليه مراجعة دائرة شؤون الطلبة 
يف مؤسسته التعليمية، مع اإلش��ارة إىل أن رس��وم طلبة التعليم 
املوازي ُتحسب وفق الرسوم العادية وليس حسب أسعار الدراسة 
املوازية، وأن نسبة القرض الذي يقدمه الصندوق ال تتجاوز %75، 

بما ال يتجاوز قيمة )1000( دينار أردين للفصل الواحد.

»إقراض الطلبة« يبدأ باستقبال           
طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني


