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مذكرة  دعوى متـهم بالنشر  صادرة عن محكمة الجنايات 
الكبرى-اريحا  في الدعوى رقم الرقم :67/2018 جنـايات

 الى المتـهم: مريم علي زامل عيسى/ مجهول مكان االقامة حاليا 
 يقتضي حضورك إلى محكمة الجنايات الكبرى-اريحا يوم االربعاء 2018/12/05، الساعة 9:00 للنظر 
فــي دعوى جنـايات رقم 67/2018 والتي  اقامها عليك المســتأنف   الحــق العام/رام اهللا وموضوع 

االستئناف الطعن بالقرار الصادر عن  في الدعوى رقم  /  والقاضي بـ 
 ويجوز لك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى الصحف 

المحلية عمال بالمادة (212) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001
و!ذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون

 رئيس قلم محكمة بداية اريحا

 فاتن عليان  

تبليغ بالنشر جناية رقم 2018/375 صـــادر عن محكمة  
الجنايات الكبرى / الخليل

  إلى المتهم : قصي فيصل علي بكري/ الخليل/ هويه رقم 964467674     
  يقتضي عليك تســليم نفســك إلى الســلطات القضائية خالل مدة عشــرة أيام من تاريخ تبلغك 
بالطريقــة المبينــة ادناه وذلك في القضية الجنائية ذات الرقم اعاله والمقامة عليك من قبل الحق 
العام عن تهمة: (1) الشروع بالقتل العمد خالفا للمادة 1/328 و70 عقوبات لسنة 1960 ، (2) احداث 
عاهة مستديمه باالشتراك خالفا ألحكام المادة 335 بداللة المادة 76 عقوبات لسنة 1960. واألمر 
بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك إلى القضاء وعلى كل من يعلم 
مكان وجود المتهم المذكور أعاله اإلخبار عنه وإذا لم تقم بتســليم نفســك خالل المدة المذكورة 
أعاله تعد محاكم بمثابة الحضوري وفي حال عدم تســليم نفســك للسلطات القضائية خالل المدة 
المذكورة أعاله ســتجري محاكمتك غيابيا كما أقرر تبليغك هذا القرار بالتعليق على لوحة إعالنات 
محكمــة الجنايات الكبرى / الخليل وعلى اخــر مكان اقامة لك وفي إحدى الصحف المحلية علماً بأن 

القضـــية معـــينة بتاريخ 10/ 12/ 2018.

 القاضي ياسمين جراد

 رئيس هيئة الجنايات الكبرى / الخليل

قرار إمهال صادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها 
محكمة جنايات في الجناية رقم 2009/65

  إلى المتهم:- حازم هاشم ابراهيم ابو محميد / بيت لحم التعامرة.هوية رقم 943340604.
    يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغك قرار 
اإلمهال بالطريقة المبينة أدناه وذلك في القضية الجزائية المرقومة أعاله والمقامة عليك من قبل 
الحق العام بتهمة حيازة وتجارة سالح بدون ترخيص خالفا للمادة 25 من قانون االسلحة والذخائر.

     وآمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك إلى القضاء وعلى كل من 
يعلم مكان وجود المتهم المذكور أعاله اإلخبار عنه وإذا لم تقم بتسليم نفسك خالل المدة المذكورة 
أعاله تعد فار من وجه العدالة وفي حال عدم تسليم نفسك للسلطات القضائية خالل المدة المذكورة 
أعاله ستجري محاكمتك غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة وذلك عمال بأحكام المادة (291) من قانون 
اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 كما أقرر تبليغك هذا القرار، وذلك بإلصاق قرار اإلمهال هذا 
على لوحة إعالنات محكمة بداية بيت لحم وعلى آخر مكان إقامة وفي الوقائع الفلسطينية أو إحدى 

الصحف المحلية علماً  بأن القضية معينة يوم االثنين  2018/12/24.       

 القاضي محمد عياد العجلوني 

 رئيس محكمة بداية بيت لحم

تبليغ بالنشر جناية رقم 2018/65 صـــادر عن محكمة  
الجنايات الكبرى / الخليل

  إلى المتهم : مهند رائد محمود اطميزه/ دورا/ هويه رقم 403351091       
  يقتضي عليك تســليم نفســك إلى الســلطات القضائية خالل مدة عشــرة أيام من تاريخ تبلغك 
بالطريقــة المبينــة ادناه وذلك في القضية الجنائية ذات الرقم اعاله والمقامة عليك من قبل الحق 
العام عن تهمة:زراعة نباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية باالشتراك بقصد االتجار 
خالفا الحكام المادتين (3/21) و (35) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات 
او المؤثرات العقلية. واألمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك إلى 
القضاء وعلى كل من يعلم مكان وجود المتهم المذكور أعاله اإلخبار عنه وإذا لم تقم بتسليم نفسك 
خالل المدة المذكورة أعاله تعد محاكم بمثابة الحضوري وفي حال عدم تســليم نفســك للسلطات 
القضائية خالل المدة المذكورة أعاله ستجري محاكمتك غيابيا كما أقرر تبليغك هذا القرار بالتعليق 
على لوحة إعالنات محكمة الجنايات الكبرى / الخليل وعلى اخر مكان اقامة لك وفي إحدى الصحف 

المحلية علماً بأن القضـــية معـــينة بتاريخ االربعاء 19/ 12/ 2018.

 القاضي ياسمين جراد

 رئيس هيئة الجنايات الكبرى / الخليل

قرار   إمهال جناية رقم: 2018/83 صادر عن محكمة بداية الخليل
إلى المتهـمين:

           1. أحمد فيصل عرفات الرجبي / الخليل – البلدة القديمة، هوية رقم 401717822
           2. عماد نظمي محمود أطرش / الخليل – حارة أبو سنينه، هوية رقم 855013371

            يقتضي عليكم تســليم أنفســكم إلى الســلطات القضائية خالل مدة عشــرة أيام من تاريخ 
تبلغكم قرار اإلمهال بالطريقة المبينة وذلك في القضية الجنائية ذات الرقم أعاله والمقامة عليكم 
من قبل الحق العام عن تهمة السرقة وفقا للمادة 401 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 
1960، وأمر بالقبض عليكم من قبل مأموري الضابطة العدلية وتسليم أنفسكم إلى القضاء وعلى 
كل من يعلم مكان وجود المتهمين المذكورين أعاله اإلخبار عنهم، وإذا لم تقوموا بتسليم أنفسكم 
خــالل المدة المذكورة أعاله تعــدون فارين من وجه العدالة القضائية، وخالل المدة المذكورة أعاله 
ستجري محاكمتكم غيابيا كمتهمين فارين من وجه العدالة وذلك عمال بأحكام المادة 291 من قانون 
اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، كما أقرر تبليغكم هذا القرار في الجريدة الرسمية أو إحدى 
الصحف المحلية وبالتعليق على لوحة إعالنات المحكمة وعلى آخر مكان إقامة للمتهمين، علماً بأن 

القضـــية معينة يوم الخميس الموافق 2018/12/03.

 القاضي عز الدين شاهين

 رئيس محكمة بداية الخليل

قرار   إمهال جناية رقم: 2013/91 صادر عن محكمة بداية الخليل
إلى المتهـم: معتصم طارق حسان حليقاوي / مخيم الفوار، هوية رقم 860024553

    يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خالل مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغك قرار 
اإلمهال بالطريقة المبينة وذلك في القضية الجنائية ذات الرقم أعاله والمقامة عليك من قبل الحق 
العام عن تهمة الســرقة باالشــتراك وفقا للمادة 404 بداللة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 
لســنة 1960، وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدلية وتســليم نفسك إلى القضاء 
وعلى كل من يعلم مكان وجود المتهم المذكور أعاله اإلخبار عنه، وإذا لم تقوم بتســليم نفســك 
خالل المدة المذكورة أعاله تعد فار من وجه العدالة القضائية، وخالل المدة المذكورة أعاله ستجري 
محاكمتــك غيابيــا كمتهم فار من وجه العدالة وذلك عمال بأحــكام المادة 291 من قانون اإلجراءات 
الجزائية رقم 3 لســنة 2001، كما أقرر تبليغك هذا القرار في الجريدة الرســمية أو إحدى الصحف 
المحلية وبالتعليق على لوحة إعالنات المحكمة وعلى آخر مكان إقامة للمتهم، علماً بأن القضـــية 

معينة يوم األحد الموافق 2018/12/30.

 القاضي عز الدين شاهين

 رئيس محكمة بداية الخليل

 مذكر دعوى مستأنف بالنشر صادر عن محكمة بداية رام 
اهللا في الدعوى رقم 2016/457  استئناف جنح

 إلى المستأنف: احمد حمد احمد يوسف / بيتونيا / طريق مقبرة رام اهللا شارع اللطرون / خلف شركة 
كوكاكوال يقتضي حضوركم إلى محكمة بداية رام اهللا يوم 2019/1/10 ، الساعة 9:00 للنظر في 
دعوى اســـتئناف جنح رقم 2016/457 والتي اقمتها ضد الحق العام/رام اهللا بواســطة وكيل نيابة 
رام اهللا وموضــوع االســتئناف الطعن بالقــرار الصادر عن محكمة صلــح رام اهللا في الدعوى رقم 

2016/2733  والقاضي بالحبس لمدة ثالثة شهور. 
 و!ذا لم تحضروا أو ترسلو وكيال عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

    القاضي   نزار حجي

 رئيس هيئة بداية رام اهللا بصفتها االستئنافية  

مذكر دعوى مستأنف بالنشر صادر عن محكمة بداية رام 
اهللا في الدعوى رقم 2017/521  استئناف جنح

 إلى المســتأنف: ناجي ســليمان عبد اهللا عفالقة /ام الشــرايط قرب مخيز الســاليمة عمارة هشام 
ابو اصبع ط/3 .  

يقتضــي حضوركــم إلى محكمة بداية رام اهللا يوم 2019/1/10 ، الســاعة 9:00 للنظر في دعوى 
اسـتئناف جنح رقم 2017/521 والتي اقمتها ضد الحق العام/رام اهللا بواسطة وكيل نيابة رام اهللا 
وموضوع االستئناف الطعن بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام اهللا في الدعوى رقم 2017/3871  

والقاضي بحبس المستانف مدة ثالثة اشهر وغرامة 1000 دينار اردني . 
 و!ذا لم تحضروا أو ترسلو وكيال عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

    القاضي   نزار حجي

 رئيس هيئة بداية رام اهللا بصفتها االستئنافية  

مذكر دعوى مستأنف بالنشر صادر عن محكمة بداية رام 
اهللا في الدعوى رقم 2018/31  استئناف جنح

 إلى المستأنف: زينه فايز محمود دليع / رام اهللا / مخيم دير عمار 
يقتضــي حضوركــم إلى محكمة بداية رام اهللا يوم 2019/1/10 ، الســاعة 9:00 للنظر في دعوى 
اســـتئناف جنح رقم 2018/31 والتي اقمتها ضد الحق العام/رام اهللا بواســطة وكيل نيابة رام اهللا 
وموضوع االستئناف الطعن بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام اهللا في الدعوى رقم 2014/2901  

والقاضي بالحبس لمدة سنه   . 
 و!ذا لم تحضروا أو ترسلو وكيال عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

 القاضي  رائد العبوه  

  رئيس هيئة بداية رام اهللا بصفتها االستئنافية  

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية 2018/3138 صادر 
عن محكمة صلح الخليل

الى المتهمة ازدهار نظمي عبد الجواد الجمل وهي من الخليل ســابقا ومجهول محل االقامة حاليا 
يقتضي حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة بتاريخ 2019/1/21 الساعة التاسعة صباحا في 
القضية الجزائية المذكورة أعاله والتي أقامها ضدك المشتكي /الحق العام عن محمود عدنان عبد 
الكريم مشني من والتي موضوعها  اصدار شيك بدون رصيد خالفا للمادة  421 عقوبات لسنة 1960 

والمعدلة باالمر العسكري رقم 890 لسنة 1980و بعكس ذلك تجري محاكمتك غيابياً

 ابراهيم قباجه                                                           

     رئيس قلم جزاء

     محكمة صلح الخليل

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية 2018/1831 صادر 
عن محكمة صلح الخليل

الــى المتهــم طــارق محمود يونس ابو زينــه وهو من الخليل ســابقا ومجهول محــل االقامة حاليا 
يقتضي حضورك إلى محكمة صلح الخليل الموقرة بتاريخ 2019/1/13 الساعة التاسعة صباحا في 
القضية الجزائية المذكورة أعاله والتي أقامها ضدك المشــتكي /الحق العام عن وســيم سليم عبد 
اهللا ابو عيشه من الخليل من والتي موضوعها  اصدار شيك بدون رصيد خالفا للمادة  421 عقوبات 
لسنة 1960 والمعدلة باالمر العسكري رقم 890 لسنة 1980و بعكس ذلك تجري محاكمتك غيابياً

 ابراهيم قباجه                                                           

     رئيس قلم جزاء

     محكمة صلح الخليل

قرار   إمهال جناية رقم: 2015/58 صادر عن محكمة بداية 
الخليل

إلى المتهـم:  سفيان فوزي سعدي رجبي / الخليل – جبل جوهر، هوية رقم 902756295
    يقتضي عليك تســليم نفســك إلى الســلطات القضائية خالل مدة عشــرة أيام من تاريخ تبلغك 
قرار اإلمهال بالطريقة المبينة وذلك في القضية الجنائية ذات الرقم أعاله والمقامة عليك من قبل 
الحق العام عن تهمة الشــروع بالســرقة باالشــتراك خالفا للمادة 404 ف 1 و 76 و 68 و 16 لســنة 
60، وأمر بالقبض عليك من قبل مأموري الضابطة العدلية وتسليم نفسك إلى القضاء وعلى كل 
من يعلم مكان وجود المتهم المذكور أعاله اإلخبار عنه، وإذا لم تقوم بتســليم نفســك خالل المدة 
المذكورة أعاله تعد فار من وجه العدالة القضائية، وخالل المدة المذكورة أعاله ستجري محاكمتك 
غيابيــا كمتهــم فار من وجه العدالة وذلــك عمال بأحكام المادة 291 من قانــون اإلجراءات الجزائية 
رقم 3 لســنة 2001، كما أقرر تبليغك هذا القرار في الجريدة الرســمية أو إحدى الصحف المحلية 
وبالتعليــق على لوحة إعالنات المحكمة وعلى آخر مــكان إقامة للمتهم، علماً بأن القضـــية معينة 

يوم األحد الموافق 2018/12/30 .

 القاضي عز الدين شاهين

 رئيس محكمة بداية الخليل

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية رقم 2018/2004 
صادر عن محكمة صلح حلحول 

إلى المتهم  : اياد محمد جمال العناتي     /من حلحول    ومجهول محل االقامة 
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح حلحول الموقرة في يوم الخميس  2019/1/10  الساعة التاسعة 

صباحا في القضية الجزائية رقم 2018/2004  لحضور جلسة المحاكمة المقررة بحقك .
بامر المحكمة 

     رئيس قسم الجزاء

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية رقم 2018/1227 
صادر عن محكمة صلح حلحول

إلى المتهم  : محمد نافذ حسن جردات     /من سعير    ومجهول محل االقامة 
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح حلحول الموقرة في يوم االحد  2018/12/9  الســاعة التاســعة 

صباحا في القضية الجزائية رقم 2018/1227  لحضور جلسة المحاكمة المقررة بحقك .
بامر المحكمة 

     رئيس قسم الجزاء

تبليغ موعد جلسة في القضية الجزائية رقم 2018/1242  
صادر عن محكمة حلحول 

إلى المتهم  : غاده فاروق احمد االعرج  /من سعير    ومجهول محل االقامة 
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح حلحول الموقرة في يوم الثالثاء  2019/1/15  الساعة التاسعة 

صباحا في القضية الجزائية رقم 2018/1242  لحضور جلسة المحاكمة المقررة بحقك .
بامر المحكمة 

     رئيس قسم الجزاء

«شاهد» يختتم دورة تدريبية في السياسات العامة 
رام اهللا - الحياة الجديدة - اختتم مركز شاهد لحقوق المواطن 
والتنمية المجتمعية، امس االول، دورة تدريبية في السياسات 

العامة بمشاركة 25 شابا وشابة من محافظة نابلس.
وتأتي الدورة التدريبية في سياق مبادرة تعزيز الحقوق الصحية 
للشباب في مدينة نابلس بالتعاون مع مؤسسة التعاون الصحي 
الدنماركيــة IMCC وبتمويل من مجلس الشــباب الدنماركي 

DUF. واستمرت الدورة التدريبية ثالثة أيام أقيمت في فندق، 
بيوتي ان بمدينة رام اهللا.

وتناولت الدورة التدريبية في أيامها الثالثة، الحقوق الصحية في 
فلسطين، وقانون الصحة، والسياسات العامة واليات صناعتها 
واتخاذهــا، وآليات الضغــط والمناصرة والتأثيــر على صناعة 

السياسات في فلسطين.

«القدس المفتوحة» تعقد ورشة حول التربية العملية
القــدس المحتلة - الحياة الجديدة - عقدت 
كلية العلوم التربوية وفرع العيزرية بجامعة 
القــدس المفتوحــة، أمس، ورشــة تربوية 
متخصصة تحــت عنوان «التربيــة العملية: 
مضاميــن وتجــارب»، تحــت رعايــة رئيس 

الجامعة أ. د. يونس عمرو.
وخالل الورشــة التي عقدت في مدرسة دار 
األيتــام اإلســالمية بالعيزرية، قــال القائم 
بأعمال مدير فرع الجامعة بالعيزرية سهيل 
عديدة: إن الورشــة تأتي إيمانــاً من جامعة 
القــدس المفتوحة بضــرورة توثيق أواصر 
العالقــات مع مؤسســات المجتمــع المحلي، 
وبخاصة المدارس التي تنشئ وتربي أجيال 
الغد. ثم شــكر مديري المدارس والمعلمين 
والمعلمات الذين لبوا الدعوة، وكذلك مجلس 

الطلبة وحركة الشبيبة الطالبية.
وافتتح الورشــة عميد كلية العلوم التربوية 
أ. د. مجــدي زامل، قائــالً إن جامعة القدس 
المفتوحــة تولي إعــداد المعلميــن اهتماماً 
كبيراً، وإنها تنطلق فــي خططها وبرامجها 
من أسس تربوية وعالمية تراعي القرن الذي 

نعيشه؛ وتستند أيضاً إلى استراتيجية الوزارة 
فــي إعداد المعلميــن. وتأتي هذه الورشــة 
ضمن سلســلة من األنشــطة التي تنفذها 
الكلية وتنبثق عن رسالتها وأهدافها الرامية 
إلــى إعــداد معلم المســتقبل الــذي يمتلك 

الكفايات الالزمة.
وأشار إلى اهتمام كلية العلوم التربوية في 
الجامعة بدبلوم التأهيــل التربوي وبعملية 
إعداد المعلمين من خالل برامجها األكاديمية 
التي صممت بشكل يسهم في الوصول إلى 
المعلــم المبدع الذي يتحلى بســمات معلم 
القــرن الحــادي والعشــرين، والقــادر على 
تطبيق أحدث االســتراتيجيات التعليمية في 
عمليتي التعليم والتعلم، وخرجت عشــرات 
اآلالف مــن الطلبــة المعلميــن، ومن بينهم 
المعلمة المربية حنان الحروب الحاصلة على 

لقب أفضل معلم في العالم.
وأضاف: من األدوات والوسائل التي توفرها 
الجامعة لدعم الطالب فــي التربية العملية 
هــي كتاب التربيــة العملية، وأدلــة التربية 
(القــدس  الجامعــة  وفضائيــة  العمليــة، 

التعليميــة)، ومكتبة األفــالم التعليمية في 
شبكة اإلنترنت، وصفحة المقرر اإللكترونية، 
وقنــاة الجامعــة (الكيــو تيوب)، ومســتودع 
المحتوى الرقمي للجامعة، واللقاءات، وورش 
العمــل، والندوات، وغيرها. وأشــارت مديرة 
مدرســة األيتــام رانيــة أبــو إصبــع إلى أن 
المدرســة مســتعدة لتوفير التدريب لطلبة 
جامعــة القدس المفتوحة في مجال التربية 
العملية. وتحدث منسق «التربية العملية» في 
فروع الوســط والجنوب، إسماعيل األفندي، 
عــن اآلليات الحديثــة في التربيــة العملية، 
وعن المهارات التي تزودها الجامعة للطلبة 

من أجل تقديم أفضل خريجين.
وتخلل الورشة عرض تجربة لمعلمة خريجة 
مــن القدس المفتوحة أ. مرفت أبو زياد، ثم 
عــرض تجــارب لعدد من الطلبــة المعلمين 
الملتحقيــن ببرامــج إعــداد المعلميــن في 
فــرع العيزرية، والتي أظهرت عمق التدريب 
الــذي يتلقونه، والكفايــات التي يمتلكونها، 
وانطباعاتهــم اإليجابية نحــو البرامج التي 

تقدمها الكلية في الجامعة.

رئيس الجامعة يلتقي بطلبة الدبلوم المتوسط الجدد في معسكر تدريب األمن الوطني
أريحــا - الحيــاة الجديدة - 
التقــى أمس، رئيس جامعة 
االســتقالل أ. د. صالــح أبــو 
لدبلــوم  ا بطلبــة  أصبــع، 
المتوسط– سنة أولى، الذين 
يواصلون دورتهم التأسيسة 
بعد انتهاء الــدورة المغلقة، 
فــي معســكر تدريــب قوات 

األمن الوطني، في أريحا.
وشكر د.أبو أصبع، قيادة قوات 
األمن الوطني على جهودهم 
المشــتركة في إنجاح الدورة 
التأسيســة لطلبــة الدبلوم، 
مؤكــداً على أهمية إنضباط 
الطلبــة والتزامهم بالقانون 
 ، بيــن ر لمد ا ت  تعليمــا و
ونــوه إلــى ضــرورة التحلي 
والنظام،  العامــة  باألخــالق 
والحفاظ على الملكية العامة 

والنظافة.
وأكــد نائب رئيــس الجامعة 

العقيد  العســكرية  للشؤون 
ركن سلمان تيسير عبد اهللا 
على حرص جامعة االستقالل 
إلنجاح هذه التجربة الجديدة 
لطلبة الدبلــوم، خاصة أنها 
تنقلهم للعمــل في األجهزة 
األمنية الفلسطينية، موجهاً 
تعليماتــه للطلبــة بضرورة 
والربط  االلتزام «بالضبــط 
إضاعة  وعــدم  العســكري» 
جهد مدربــي وضباط مركز 
تدريب قوات األمن الوطني.

وقدم عميد القبول والتسجيل 
في الجامعــة د.حازم حروب 
شرحاً مفصالً عن التعليمات 
التي  والقوانين  األكاديميــة 
أثنــاء  الطلبــة  لهــا  يخضــع 
علــى  لتعلميــة  ا رحلتهــم 
مدار ســنوات الدراسة، وكما 
بين المالحظــات األكاديمية 
عــام  كل  فــي  المتكــررة 

دراسي، محذراً الطلبة منها.
الدبلــوم  طلبــة  أن  يذكــر 
المتوسط– سنة أولى، أنهوا 
الــدورة العســكرية المغلقة 
وانتقلــوا  يومــاً  لمــدة (45) 

األكاديمية  المســاقات  إلــى 
الدورة  ضمــن  والعســكرية 
التأسيســية وتســتمر طيلة 
في  األول،  الدراسي  الفصل 
معســكر تدريب قوات األمن 

الوطنــي فــي أريحــا، علــى 
أن ينتقلــوا إلــى مقاعدهم 
معــة  جا فــي  ســية  ا لدر ا
االســتقالل بدايــة الفصــل 

الدراسي الثاني.

إطالق مشروع تطوير دبلوم السياحة 
والفندقة في «الكلية العصرية»

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - نظمت الكلية العصرية في قاعة 
المربية هيام ناصر الدين في مقر الكلية الرئيس في رام اهللا، 
وتحت رعاية وزارتي التربية والتعليم العالي ووزارة الســياحة 
واآلثار، حفل إطالق مشــروع تطوير دبلوم السياحة والفندقة 

الممول من قبل صندوق تطوير جودة التعليم البنك الدولي.
وأكد رئيس مجلس أمناء الكلية العصرية الجامعية المهندس 
سامر الشــيوخي أن فلسفة هذا البرنامج تقوم على الشراكة 
والتكامل بين مكونات من شأنها أن تشكل روافع مهمة لنجاح 

البرنامج.
وقال الشــيوخي «ان تعويلنا على نجاحِ هذا البرنامج فيه ربط 
 أي برنامجٍ في الكلية نجاح بيــن الخاصِ والعام، ألننا نعتبــر
العصرية الجامعية هو نجاح مجتمعي بشكل عام، ألن خريجينا 
ســيلحقون بالعمل في مؤسســاتنا ومرافقنــا الوطنية، وكلما 
ارتقى مستوى هؤالء الخريجين فإن انتاجيتهم ومردود عملهم 

يكون أفضل وأكثر جدوى».
وقال إيهاب القبج الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي: «ان 
الكلية العصرية الجامعية هي من أفضل المؤسسات التعليمية 
التــي تعنى بتطوير برامجها التقنيــة والمهنية لتوائم حاجات 

سوق العمل باستمرار».
وتطــرق أســامة ســتيتي، مدير عــام اإلدارة العامــة للخدمات 
السياحية في وزارة السياحة واآلثار الى العوامل التي شأنها أن 
تصنع حركة ســياحية داخل الدول، مبيناً أن فلســطين ال زالت 
تواجه تحديات على هذا الصعيد، حيث يقف االحتالل عائقاً في 
وجه تطوير البنى التحتية للمدن، والحدود واألمن ما يجعل مهمة 

وزارة السياحة أكثر صعوبة.
وبين ســتيتي أن قطاع السياحة هو أكبر القطاعات نمواً حول 
العالم، لذا فإن خيار الطلبة بأن يدرسوا دبلوم السياحة والفندقة 
هو خيار مميز ومضمون وينطوي على مســتقبلٍ ممكن لمن 

يعملون في هذا المجال.
وتناول المهندس أيمن صبيح مدير دائرة المشاريع والتخطيط 
فــي العصرية الجامعية أهم النتائج والمخرجات التي يســعى 
إلى تحقيقها المشروع خالل سنوات عمله الثالث، وهي تطوير 
المناهج الدراســية للدبلوم لتكون مواكبة للتطورات العالمية 
في هذا القطاع ومنسجمة مع المعايير الدولية، وتطوير قدرات 
المحاضريــن واإلداريين والمدربيــن ذوي االختصاص، ليكون 
بمقدورهــم العمل على تطوير قــدرات الطلبة وتنميتها وفق 

آليات ومنهجيات علمية».
وأضــاف صبيــح أن البرنامــج ســوف يعمل أيضاً علــى تطوير 
مختبرات الكلية ذات االختصاص ورفد المكتبة بكتب وبرمجيات 
حديثــة تتعلق بتدريــس الطلبة وإثــراء معارفهــم في مجال 
تخصصهــم، إضافة إلى ربــط المخرجات التعليمية بالســوق 
المحلية وبالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تدريب الطلبة 
في المؤسسات الخاصة لقطاع السياحة والفندقة وثانياً لضمان 
رفد هذه المؤسســات والســوق المحلية بشكل عام بخريجين 
يتمتعونَ بكفاءة عالية، يجمعون بين الفهم النظري والتطبيقِ 

العملي.
وتولــى عرافة الحفل مدير دائرة الجــودة والنوعية في الكلية 
العصريــة الجامعية د. بركات القصراوي الذي أكد على أهمية 
الشــراكة بين العصريــة الجامعيــة ووزارة التربيــة والتعليم 
العالي ووزارة السياحة واآلثار والقطاع الخاص، معتبراً أن هذا 
التعــاون كفيل بالوصول إلى مســتويات متقدمــة من الجودة 
والريادة والتفوق ليس على المستوى المحلي وحسب بل وعلى 

مستويات عالمية.

النائب العام يوقع مع نظيره في الجبل األسود مذكرة تعاون
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - وقع النائب العام 
المستشار أحمد براك، مع النائب العام للجبل 
األسود المستشار أيفيتزا استانكفش، مذكرة 
تفاهم وتعــاون. وتضمنت مذكــرة التفاهم 
كافة أوجه التعاون والتواصل وتبادل المعرفة 

القانونيــة والتدريب والتأهيــل والتعاون في 
مكافحة الجريمة المنظمة.

وحضر توقيع المذكرة ســفير فلسطين لدى 
الجبل األسود ربيع الحنتولي، ورئيس النيابة 

العامة ماهر الفارس.


