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قرر تعديل بعض الجوانب في نظام التأمين الصحي

مجلس الوزراء يؤكد رفضه أي حلول جزئية تفضي لدولة شكلية أو بحدود مؤقتة ويقرر إحداث هيئة محلية باسم "الخان األحمر"
رام الله " -وفا" :قرر مجلس الوزراء ،المصادقة على توصية وزير الحكم المحلي
بإحداث هيئة محلية باس���م قرية الخان األحمر ف���ي محافظة القدس ،وتكليف
الوزير بتعيين لجنة إلدارة المجلس القروي ،وتحديد حدود الهيئة المحلية.
وش���دد مجلس الوزراء ،في جلس���ته األس���بوعية التي عقدها برام الله ،أمس،
برئاس���ة رئيس الوزراء رامي الحمد الله ،على دعمه الكامل ألهالي الخان األحمر،
وتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمودهم وثباتهم على أرض وطنهم.
وناش���د أهالي كافة التجمعات البدوية ،والمواطنين ،ومختلف القوى الوطنية،
والهيئ���ات ،واالتح���ادات ،والنقاب���ات ،والمتضامنين ،البقاء عل���ى أعلى درجات
الجهوزية للتصدي لهذه الهجمة الشرس���ة ،حتى إجب���ار االحتالل على التراجع
النهائي عن هذا المشروع االستعماري ،الذي يهدف إلى ضم مستوطنة "معاليه
أدومي���م" وتقس���يم الضفة ،والحيلول���ة دون إقامة دولة فلس���طينية متواصلة
جغرافيا.
وقال :إن ممارسات االحتالل تعكس القناعة اإلسرائيلية برفض حل الدولتين،
ومحاولة فرض واقع تس���يطر فيه إس���رائيل على األرض والمي���اه والحدود وكل
المقدرات الفلسطينية.
وأك���د المجلس موقف الرئيس محم���ود عباس ،والقي���ادة الرافض ألي صفقة
تحت مسميات "صفقة القرن" ،وأن "شعبنا سيواصل التصدي ألي صفقة ال تلبي
ً
حقوقنا الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة ،وصوال إلى إقامة دولة فلسطين
المس���تقلة كاملة الس���يادة عل���ى ح���دود  1967وعاصمتها القدس الش���رقية،
والتصدي المس���تمر لكل المؤامرات والمشاريع المش���بوهة الهادفة للنيل من
قضيتنا الوطنية" ،مش���ددًا على رفض أي حلول جزئية تفضي لدولة ش���كلية أو
بحدود مؤقتة ،مثمنًا االلتفاف الشعبي الكبير حول هذه المواقف ،ودعم األشقاء
الع���رب الذين أكدوا دعمهم الكامل للموقف الفلس���طيني المتمس���ك بقرارات
الشرعية العربية والدولية.
وأوضح أن خيار القيادة الثابت ،وعلى رأس���ها الرئيس عباس ،بأن أي مفاوضات
يجب أن تكون ً
بناء على أس���س ومرجعيات الش���رعية الدولية ،والقانون الدولي،
مع وقف اإلجراءات العنصرية ضد أبناء ش���عبنا ،وعلى رأس���ها وقف االستيطان،
واعتداءات المستوطنين ،وعمليات الهدم ،وحصار قطاع غزة ،واالستمرار بأعمال
القنص والقتل ضد شعبنا األعزل ،وسن التشريعات العنصرية ،التي تستهدف
شعبنا وأرضنا ومقدراتنا.
وأدان جريمة التطهير العرقي العنصري���ة التي تقودها حكومة االحتالل في
محاولة تهجير س���كان منطقة الخان األحمر ،بهدف تنفيذ المخطط االستيطاني
الكبير والمعروف بـ" "E1االس���تيطاني ،مش���يرًا إلى أن هذه الجريمة هي مخالفة
واضح���ة للقانون الدولي ،وانتهاك صارخ لكاف���ة المواثيق واالتفاقيات الدولية،
"ويجب على العالم الخروج عن صمته إزاء هذه الجرائم المتواصلة ،موجهًا التحية
لشعبنا في معركته التي يخوضها ضد االحتالل لمنع هدم الخان األحمر".
واستنكر كافة المشاريع االستيطانية التي يسعى االحتالل لتمريرها ،مشيرًا
إلى أن انتزاع قرار وقف الهدم في الخان األحمر" ،هو إحدى ثمرات صمود شعبنا
في وجه الغطرسة والبطش اإلسرائيلي".
قال :هذا الصمود الفلس���طيني على المستويين الرسمي والشعبي في تجمع
الخان األحمر ،يؤكد أن شعبنا متمس���ك بأرضه وترابه الوطني مهما كان جبروت
االحتالل وعدوانه على ش���عبنا ،وأش���اد بمواق���ف ممثلي ال���دول الذين رفضوا
اإلجراءات اإلس���رائيلية فيما يتعلق بتهجير س���كان الخان األحمر وتضامنوا مع
أبناء شعبنا هناك.
وأضاف المجلس :االنحياز األميركي األعمى لالحتالل وسياس���اته شرع األبواب
أمام االئتالف اليميني الحاكم في إسرائيل للعمل على تنفيذ جميع المخططات
االستعمارية التوسعية ،في األرض الفلسطينية المحتلة عامة ،والقدس بشكل
خاص.
ولفت إلى أن المخططات االس���تعمارية التوس���عية التي يجري تنفيذها على
ُ
األرض الفلسطينية ،هي محاولة لخلق واقع جديد تصبح فيه أي مقترحات لحلول

سياس���ية للصراع غير واقعية ومجرد س���راب وأوهام ،وهو ما يؤدي إلى تقويض
فرص تحقيق السالم على أساس حل الدولتين.
وطال���ب مجلس األم���ن الدولي وال���دول التي تدعي الحرص على الس�ل�ام وحل
الدولتين بس���رعة التحرك لوق���ف كافة المخططات االس���تيطانية الهادفة إلى
تكريس االحت�ل�ال وإطالة أمده ،واتخ���اذ اإلجراءات القانوني���ة الدولية الكفيلة
بكبح جماح اآللة االس���تيطانية االستعمارية التوسعية التي تنهش جسد دولة
فلسطين ،وتدفن يوميًا قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن عدم محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها وانتهاكاتها للقانون
الدولي واتفاقيات جنيف ،وانقالبها المستمر على االتفاقيات الموقعة ُيشجعها
على التمادي في تغيير الواقع القانوني والتاريخي لألرض الفلسطينية المحتلة
تحت مظلة االنحياز والرعاية األميركية لالحتالل.
وأدان المجل���س مصادقة ما تس���مى (لجنة الداخلية وج���ودة البيئة) التابعة
للكنيس���ت اإلسرائيلي على مشروع قانون يس���مح بالبناء فيما يسمى (الحدائق
الوطنية) بالقدس المحتلة ،وهي خطوة تجري للمرة األولى منذ أكثر من  40عامًا.
وأشار إلى أن ذلك يفضح من جديد النوايا المبيتة لالحتالل وأساليبه في سرقة
األرض الفلس���طينية منذ احتالل المدينة تحت ش���عارات مختلفة سواء (حدائق
وطنية) أو (محميات طبيعية) أو (مناطق لالس���تخدام العام) أو (مناطق مخصصة
ألغراض عسكرية) ،جميعها تخصص في النهاية ألغراض التوسع االستيطاني،
حيث س���يتيح مشروع هذا القانون لما يسمى جمعية (العاد) االستيطانية ببناء
عشرات الوحدات االستيطانية وإقامة مستوطنة جديدة على أراضي بلدة سلوان،
في إطار مخططات تهويد األحياء والبلدات الفلسطينية الواقعة جنوب المسجد
األقصى ،بما يحول دون التوسع األفقي والنمو السكاني الديمغرافي الفلسطيني
في القدس المحتلة.
كما أدان اقتحام وزير الزراعة في حكومة االحتالل برفقة عشرات المستوطنين،
المس���جد األقصى المبارك ،بحراسة مشددة من شرطة االحتالل ،ودعوته العلنية
لهدم "األقصى" وإقامة الهيكل المزعوم ،واالعتداء على المصلين فيه.
وقال :هذه اإلجراءات واالستفزازات غير المشروعة في األماكن المقدسة يجب
أن تتوق���ف فورًا ،وحث المجلس المجتمع الدولي بأس���ره على رفض االنتهاكات
اإلس���رائيلية بحق القدس ،واإلج���راءات غير القانونية التي تس���تهدف تغيير
التركيبة الس���كانية وتاريخ وهوية المدينة المقدسة بالقوة ،ما يهدد بإشعال
صراع ديني ،ويخلق تداعيات خطيرة في المنطقة.
ّ
وحم���ل المجلس رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ،المس���ؤولية كاملة
عن هذا التصعي���د الخطير ،الذي أمر به نتنياهو قبل أي���ام عندما حرض أعضاء
الكنيس���ت ووزراءه على اقتحام المس���جد األقصى المبارك وسط الدعم المباشر
لسياسات االحتالل العنصرية من اإلدارة األميركية.
واستنكر إغالق سلطات االحتالل معبر "كرم أبو سالم" التجاري ،وتقليص مساحة
ً
الصيد ،في قطاع غزة ،وذلك في محاولة جديدة لتشديد الحصار المفروض أصال
على القطاع منذ حوالي  11عامًا ،وفي ذات الوقت تتحدث إسرائيل "القوة القائمة
باالحتالل" ،وحليفتها الواليات المتحدة األميركية باالدعاء بالعمل من تحس���ين
الواقع اإلنساني في قطاع غزة عبر خطوات عديدة ،وصب كافة الجهود لتحسين
األوض���اع في قطاع غزة ،وإعداد خطة إنس���انية عملت عليه���ا اإلدارة األميركية
لتنفيذها في قطاع غزة ،وتعتبر المرحلة األولى مما يسمى صفقة القرن.
وش���دد على أن الحديث عن تحس���ين الوضع اإلنس���اني في قط���اع غزة ،ما هو
لاّ
إ خدعة لتحس���ين وتجميل صورة إس���رائيل في العالم ،كما شدد على أن هذه
اإلجراءات التعس���فية بحق أبناء ش���عبنا في قطاع غزة ،تعتب���ر جريمة جديدة
تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها ،وترتكبها إسرائيل ،مؤكدًا مسؤولية
المجتمع الدولي ومنظمة األمم المتحدة ودورها ،ووجوب انحيازها إلى جانب قيم
ً
ً
الحق والعدالة اإلنسانية ،من أجل حل قضية فلسطين حال عادال ،بتنفيذ قرارات
األمم المتحدة وتجس���يد دولة فلسطين المس���تقلة وذات السيادة على األرض
الفلس���طينية المحتلة وعاصمتها القدس ،وعودة الالجئين الفلس���طينيين إلى

ديارهم وممتلكاتهم ً
بناء على القرار ( ،)194وإنهاء معاناة الش���عب الفلسطيني
وماليين الالجئين ،وتمكينه من العيش بحرية وكرامة.
ّ
بتحمل مس���ؤولياتها والعمل على تنفي���ذ قراراتها،
وطال���ب األمم المتح���دة
وع���دم االكتفاء ببيانات التندي���د والرفض ،وإنما القيام بم���ا يتوجب فعله في
اتخاذ ما يلزم لمحاس���بة إسرائيل ،على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ،وعلى
انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتاللها ،كأطول
احتالل عسكري عرفه تاريخنا الحديث.
ورحب المجلس بإعالن بكي���ن الصادر في ختام أعمال الدورة الثامنة لالجتماع
الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني ،الذي دعا إلى مواصلة التنسيق العربي
الصيني لدعم القضية الفلس���طينية وحقوق الش���عب الفلسطيني غير القابلة
للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع
من حزيران  1967وعاصمتها القدس الش���رقية ،وتأكيد حصول دولة فلس���طين
على العضوي���ة الكاملة في األم���م المتحدة ،وااللتزام بتحقيق الس�ل�ام العادل
والش���امل والدائم في منطقة الش���رق األوسط وعلى أس���اس حل الدولتين وفق
القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة الس�ل�ام العربية ،كما
دعا الجانبان إلى إيجاد حل عادل لقضية الالجئين الفلس���طينيين قائم على حق
العودة وفق قرار األمم المتحدة رقم ( )194ومبادرة الس�ل�ام العربية ،ودعم خطة
الرئيس الفلسطيني لتحقيق السالم والتي طرحها في مجلس األمن الدولي.
وأكد أن سياس���ة االس���تيطان اإلس���رائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة
العام  1967بما فيها القدس الش���رقية غير قانونية وغير ش���رعية وفقًا للقانون
الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة وتعرض حل الدولتين للخطر وتقوض
إقامة دولة فلس���طينية متواصلة جغرافيًا ورفض كافة التش���ريعات والقوانين
اإلس���رائيلية الهادفة إلى شرعنة االستيطان ومطالبة إس���رائيل القوة القائمة
باالحتالل بوقف وإزالة هذه السياس���ة غير القانوني���ة والدعوة إلى تنفيذ قرار
مجلس األمن بهذا الشأن.
وشدد على ضرورة مطالبة جميع الدول بااللتزام بقرار مجلس األمن الدولي
( )476و( )478وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ،بشأن عدم نقل بعثاتها
الدبلوماسية إلى مدينة القدس ،والتأكيد على رفض قرار الواليات المتحدة
ً
األميركي���ة باالعت���راف بالقدس عاصمة إلس���رائيل واعتب���اره باطال وملغى،
واعتبر قيام الواليات المتحدة بنقل س���فارتها القدس سابقة خطيرة تخرق
االجتم���اع الدولي حول المدينة المحتلة وتش���كل انته���اكًا فاضحًا للقانون
الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة وتش���جع انتهاك القانون الدولي
والشرعية الدولية ،وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت العضو
العربي في مجلس األمن في متابعة تطورات القضية الفلس���طينية والدفاع
عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ،التي كان آخرها طلب عقد جلسة
طارئة لمجلس األمن لبحث الجرائم اإلس���رائيلية ضد المتظاهرين المدنيين
الفلس���طينيين في قطاع غزة وجهودها في تقديم مشروع قرار بشأن تأمين
حماية دولية للمدنيين الفلس���طينيين في األراضي الفلس���طينية المحتلة
.1967
وأع���رب عن تقديره إلعالن الرئيس الصيني عن تقديم مس���اعدات بقيمة 100
مليون يوان صيني لدعم التنمية في فلس���طين ،وتحس���ين الوضع المعيش���ي
للش���عب الفلس���طيني وتخفيف األزم���ة اإلنس���انية ،إضافة إلى المس���اعدات
اإلنس���انية العاجلة التي س���تقدمها الصين خالل األيام المقبلة .كما أعرب عن
تقدي���ره لقرار القيادة الصينية زيادة حجم التبرعات التي تقدمها لوكالة غوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا).
وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنصيبه رئيس���ًا لتركيا ،وأش���ار إلى
حضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله مراسم التنصيب نيابة عن الرئيس محمود
عب���اس ،ونقله خاللها تحياته إلى الرئيس أردوغان وتهنئته لمناس���بة انتخابه
رئيس���ًا للجمهورية التركية ،وتأكيده تطلعن���ا الدائم لتوطيد عالقات الصداقة
بين الش���عبين ،وتعزيز سبل التعاون والتنسيق المش���ترك القائم بين البلدين

وفتح آفاق جديدة للعالقات الثنائية.
وتمن���ى المجل���س للرئيس التركي التوفي���ق والنجاح ف���ي تحقيق األهداف،
التي يصبو إليها الش���عب التركي ،وأعرب عن تقدي���ره لمواقف تركيا "الداعمة
للشعب الفلسطيني ونضاله إلنهاء االحتالل وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها
القدس".
وأش���ار إلى أن رئي���س الوزراء التقى عل���ى هامش مراس���م التنصيب ،العديد
من رؤس���اء الوفود المش���اركة ،والمس���ؤولين العرب والدوليين ،وأطلعهم على
االنتهاكات اإلس���رائيلية المس���تمرة ،خاصة سياس���ة التوس���ع االس���تيطاني
واالستيالء على األراضي وتهجير سكانها ،إضافة إلى استمرار حصار قطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة دعم مبادرة الرئيس عباس لعقد مؤتمر سالم دولي
برعاي���ة دولية متعددة إلنهاء االحتالل ،للتوصل إلى حل عادل وش���امل للقضية
الفلس���طينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ،ومؤكدًا "حرصنا على
تعزيز أواصر التعاون بين فلسطين ومختلف دول العالم في مختلف المجاالت".
ّ
ووجه المجلس التحية للمناضل العالمي المدافع عن حقوق اإلنسان السويدي
بنيامي���ن الدرا ،ال���ذي قطع أكثر م���ن  4000كيلومتر خالل  11ش���هرًا تضامنًا مع
الش���عب الفلسطيني ،لتعميق الوعي بمعاناة الش���عب الفلسطيني الذي ما زال
يرزح تحت االحت�ل�ال لعقود من الزمن ،والمطالبة بنصرت���ه والتضامن معه على
مواقفه المنحازة للحق وعلى نضاله من أجل السالم وحرية اإلنسان.
وأكد أن منع المناضل الدرا من دخول فلسطين ،إنما يعبر عن مدى تفشي ثقافة
العداء للس�ل�ام واإلخاء العالمي وحرية اإلنسان ،التي تميز االحتالل اإلسرائيلي،
وعن حالة الهلع والفزع التي تصيبه إزاء أي انتصار لحرية اإلنسان والسلم واألمن
العالميين والحق الفلسطيني.
وهنأ المجلس الجهاز المركزي لإلحصاء بالحصول على "وسام التميز اإلحصائي
العربي" لعام  ،2018من اتحاد اإلحصائيين العرب خالل المؤتمر العالمي الدولي
الس���ادس لالتحاد ،وتوجه بالتقدي���ر إلى الجهاز المرك���زي لإلحصاء ،ومن كافة
العام�ل�ات والعاملين في الجهاز على عمله���م المثابر والمميز في تحقيق رفعة
وتقدم اإلحصاء الرس���مي وتمكينه ،والذي س���اهم في رفع اس���م فلسطين في
المحافل الدولية.
وتق���دم المجلس بأحر التهاني والتبريكات إل���ى الطلبة الناجحين في امتحان
الثانوي���ة العام���ة لهذا الع���ام ،متمنيًا له���م التوفيق والنجاح في اس���تكمال
مس���يرتهم التعليمية ،معربًا عن تقديره لجهود طواقم وزارة التربية والتعليم
العالي وكافة الجهات الرس���مية واألهلية التي ساهمت في إنجاح عقد االمتحان
رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.
وفي إطار جه���ود الحكومة إلصالح القطاع الصحي وترش���يد النفقات وتوفير
الخدم���ات الطبي���ة للمواطنين ،ق���رر المجلس تعديل بع���ض الجوانب في نظام
التأمين الصحي ،بحيث تكون فترة االنتظار  90يومًا من تاريخ الدفع حتى يصبح
التأمين الصحي للمؤمن الجديد س���اري المفعول ،وال تسري أحكام فترة االنتظار
على المؤمن عليهم إجباريًا ،وال يمكن ش���راء هذه الفترة ،كما تسري أحكام فترة
االنتظ���ار على المرافقين من كافة الفئات ،على أن يطب���ق هذا القرار اعتبارًا من
تاريخ  1أيلول .2018
وصادق المجلس على موازنة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني للفترة
من تموز إلى كانون األول .2018
كم���ا صادق على اتفاقيتين ومذك���رة تفاهم مبرمة م���ع جمهورية اإلكوادور،
به���دف تعزي���ز وتطوير التع���اون التقني والفن���ي بين الطرفين ،على أس���اس
المشاركة والمسؤولية المشتركة والفائدة المتبادلة ،بما في ذلك تبادل الخبراء
والمستش���ارين والتقنيين ،والتدريب ،والتنفيذ المش���ترك للمشاريع ،وتبادل
المعلومات.
وقرر المجلس إحالة نظام إنش���اء الم���دن والمناطق الصناعية الحرة إلى أعضاء
مجلس الوزراء لدراس���ته وإبداء المالحظات بش���أنه التخ���اذ المقتضى القانوني
المناسب في جلسة مقبلة.

ّ
غزة" :العلوم التطبيقية" تخرج طلبة الدراسات اإلنسانية والعلوم التربوية واالجتماعية
غزة " -األي���ام" :واصلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ف���ي غزة ،ولليوم الثالث،
أمس ،تخريج الفوج التاس���ع عش���ر م���ن طلبتها ،حي���ث تم تخريج دفع���ة جديدة من
قس���مي الدراس���ات اإلنس���انية والعلوم التربوية واالجتماعية ،ضمن "ف���وج العودة"،
وذل���ك بحضور نائب رئيس مجل���س األمناء محمد العكلوك ،ورئي���س الكلية الجامعية
رفعت رس���تم ،وأعضاء من مجلس األمناء ،ونواب رئيس الكلية ومس���اعديهم ،وأعضاء
الهيئتين األكاديمية واإلدارية ،وممثلين عن المؤسسات والهيئات الرسمية واألهلية
واألكاديمية ،وأهالي الخريجين.
وق���ال العكلوك في كلمته خالل االحتفال" :قبل عش���رين عامًا كانت الكلية الجامعية
فكرة وبفض���ل الجهود المباركة الفك���رة أصبحت حقيقة ،حيث ش���قت طريقها لتلبي
حاجة المجتمع بمج���ال العلوم التقنية والتطبيقية ،واعتلت قم���ة المجد والريادة في
ه���ذا الميدان الكبير ،فباتت اليوم من أكبر الكليات التقنية في فلس���طين ،حيث تقدم
خدماته���ا األكاديمية المتمي���زة لـ  7آالف طال���ب وطالبة في  85برنامج���ًا متميزًا تم
انتقاؤها بعناية فائقة لتلبية حاجات سوق العمل المختلفة".
وأضاف" :تتميز الكلية الجامعية بمس����اعدة خريجيها من خالل البرامج التدريبية التي
تنفذها بالتعاون مع عدد من المؤسس����ات المحلية والدولي����ة ،بهدف اتاحة فرص العمل
للخريجي����ن ،فه����ي بذلك ال تقف عن����د التعليم ومنح الش����هادات بل تكمل المش����وار مع
الخريجين لمس����اعدتهم في إيجاد فرص عمل ،وقد س����جلت الكلية في هذا المجال نجاحا
متميزا رغم كافة الظروف الصعبة والتحديات التي يمر بها شعبنا المحاصر في قطاع غزة".
من جهته ،قال رس���تم" :نحن نحتفل اليوم بتخريج فوج جديد من قس���مي الدراسات
اإلنسانية والعلوم التربوية واالجتماعية ،حيث حرصنا في الكلية الجامعية على مواكبة
التطور والتقدم بش���كل يواكب المتغيرات التكنولوجية المتجددة وبما يضمن اكساب
خريجينا الميزة التنافس���ية واالحترافية ،كما عملنا على الكلية على أن تحاكي برامجنا
األكاديمي���ة المعايير الدولية في االختصاص���ات االكاديمية التقنية والمهنية بحيث
تحقق هذه االختصاصات الكفايات والمهارات المطلوبة لسوق العمل".
وأضاف رس���تم" :حرصا منا على اس���تمرار التربع على قمة هرم المؤسسات الجامعية
في المجاالت التطبيقية والتقنية على مستوى المنطقة العربية فقد عملت الكلية على
تطوير نموذج فريد للتميز االكاديمي يحاكي افضل الممارسات في الجامعات العالمية
ويقدم مالم���ح جديدة تؤهلنا للريادة والتميز في كاف���ة مكونات العملية االكاديمية،
عالوة على تطبيق اس���تراتيجيات تعليم حديثة وممارسات اكاديمية مبتكرة ساهمت
في صناع���ة قصص نجاح طالبية فريدة ،وقد بدأنا اليوم نلم���س اآلثار اإليجابية لهذه
االستراتيجيات على طلبتنا وقدراتهم األكاديمية والمهنية".
وتابع" :نبش���ر خريجي الثانوية العامة بأن الكلية الجامعية هيأت لكم كافة الظروف
واالمكانيات الستقبالكم وتسجيلكم في برامجها المتعددة والمتميزة ،وكما عهدتمونا
بأننا أصحاب مس���ؤولية اجتماعية ،فإننا نقدم لكم مجموعة جديدة من المنح الدراسية
والمس���اعدات واالعف���اءات والت���ي تزيد قيمتها ع���ن نصف ملي���ون دوالر ،كما وضعنا
مجموعة برامج تقس���يط للتيسير على الطلبة الجدد في تس���ديد رسومهم الدراسية،
أما طلبتنا األعزاء في الكلية فقد كان لهم النصيب األوفر من المنح الداخلية المختلفة
التي تجاوز عددها خالل العام الدراس���ي الحالي ثالث آالف منحة داخلية قدرت قيمتها
بـ  420ألف دوالر".
وألقت أالء أبو شعبان خريجة بكالوريوس اإلدارة التكنولوجية كلمة الخريجين ،عبرت
فيها عن سعادتها بالتخرج ،مشيدة بكل من كان لها سندًا خالل مسيرتها التعليمية،
"ولرائدة اإلب���داع والتميز التي كانت الحاضن األكبر لها بتوفي���ر بيئة تعليمية قوية،
والتي تتميز بزرع الفرحة في قلوب طلبتها والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف"،
وقالت" :حق لنا أن نفخر بانتمائنا لهذه المؤسس���ة الش���امخة ،كما نفخر بتخرجنا منها
ونعاهدها أن نكون خير سفراء لها في المجتمع".
وأعلن قس���م العلوم التربوي���ة واالجتماعية عن توفير فرصة تش���غيل مؤقتة لمدة
لش���هرين ألوائل اختصاصات القس���م ،التي كانت من نصي���ب الخريجة نرمين قنديل
من اختصاص تربية طفل ،والخريجة ذكرى قاس���م م���ن اختصاص الخدمة االجتماعية،
والخريج منير الحساسنة من اختصاص التربية الرياضية.
وتال نائب رئيس الكلية للش���ؤون األكاديمية ماهر عجور بروتوكول استكمال تخريج
طلبة قس���مي الدراس���ات اإلنس���انية والعلوم التربوية واالجتماعية ،وتوزيع شهادات

التخرج عليهم ،وكذلك تكريم الطلبة المتميزين وأوائل الدفعات ،وهم:

قسم الدراسات اإلنسانية
العالقات العامة واإلعالن
فيروز مصطفى سعدي عوض ،تسنيم علي دياب الهبيل ،حنان محمد ادعيس عقيالن،
أنعام محمد طاهر محمد النونو ،أمل محمد عبد الحكيم كحيل ،أحالم عبد الفتاح محمود
الحلبي ،أمل اس���ماعيل جمال عمار ،فاطمة محمد علي الدي���راوي ،روال اياد محمد حمتو،
ندا مهدي نمر عكيلة ،جنات حس���ن صالح إكريم ،س���ماح مطيع أحمد الغماري ،س���هير
محمد ش���حدة خطاب ،هيا جمال عياد بكرون ،هديل أحمد مراد األزبكي ،ياسمين حمدي
نعمان عبود ،والء كمال محمود أبو ش���قفة ،س���ها عبد الرحمن محمد أبو فياض ،ايناس
يوسف حس���ين الديري ،مرام محمد يوس���ف الهبيل ،هند أيمن اسماعيل جرادة ،رواء
داود خليل الداية ،نجوى سعد الدين ماجد الشرفا ،نور أحمد محمد مرتجى ،سارة أحمد
عاش���ور الدهدار ،دعاء عاهد زهير بسيس���و ،دعاء س���مير فهمي برغوث ،سندس أحمد
محمد صيام ،حنان شادي محمد الشياح ،سجا محمود عبد الكريم ابو عطايا ،هبة عبدالله
خليل الحليمي ،ريهام بكر محمد الديب ،نداء يوسف موسى خليل ،اية نائل طه النبيه،
نهال ناجي يوسف عيوش ،شروق رامي ابراهيم الغماري ،علي أكرم علي أبو شنب ،ـنس
حمدي ش���كري المدهون ،خالد عيسى عبد اللطيف زغره ،سامي منير عمر الجمال ،أيمن
أسعد عبد دلول ،إبراهيم عصام اسماعيل أبو نادي ،سمير فايز محمد سمير أبو العوف،
محمود نبيل ش���عبان اسليم ،أشرف محمد بشير مهدي ،سامر نهر صبحي زعرب ،زكريا
محمود زكريا المدهون ،محمد طالل محمد الدبش ،محمد فتحي فراج أبو ش���ريعة ،أحمد
محمود عبدالله جودة ،سليم معتز سليم الضاني ،حمزة إياد علي سالم.

تأهيل الدعاة والمحفظين
أروى ابراهي���م ف���ارس اليازوري ،رندة عيس���ى هاش���م أبو الخير ،كوث���ر محمد محمد
النعس���ان ،سوزان رفيق غزال االشرم ،سماح خليل ابراهيم الفقعاوي ،شادية خالد رجب
أبو ريالة ،س���جى تيسير نايف أبو حمدة ،محمود خضر اسماعيل القصاص ،صالح سليم
صالح مصلح ،عبد الرحمن رمضان اش���تيوي الغفري ،همام زياد محمود األي ،محمد عادل
يونس شعت ،أحمد زكي فتحي اضهير ،محمد خميس كمال محمد الكيالني.

السكرتاريا والدراسات القانونية
رهيفاء عبد الله عبد القادر اللوح ،ش���روق جالل علي البرديني ،دعاء عادل نمر ارش���ي،
شعائر حيدر درويش الفرا ،سمر سليم رباح الفران ،نور الهدى جمال عبد الكريم ضبان،
دينا جمال مسعود جرادة ،إيمان حسن جبر البسيوني ،شذا وليد زرعي قديح ،حنان نمر
يوسف زروق ،ش���روق محمد صبحي الصباغ ،محمد خميس كمال محمد الكيالني ،محمد
حس���ن علي العش���ي ،عبدالله محمد عبدالله المفتي ،ماهر عل���ي ابراهيم عوض ،محمد
زكريا رمضان النديم.

المساعد القانوني
شروق عادل س���ليمان عوض الله ،انجي أكرم محمد الجرجاوي ،اسمهان أشرف محمد
الجرجاوي ،اس���راء خالد حامد الدحدوح ،سندس أشرف يوسف مهاني ،لؤي زاهر أنيس
الدحدوح ،عالء ربيع عب���د المعطي فورة ،ثابت ناصر صالح الطباطيبي ،همام رامي أحمد
ابو مطر ،كامل أحمد كمال دلول ،طارق معين ابراهيم النونو ،ثائر رياض بحري ابو شهال،
عبد الله أحمد س���لمي القرم ،محمد س���عيد رمضان الحداد ،محمد عصام فوزي شويدح،
عالء نعيم يوسف الدحدوح ،احمد نائل ابراهيم ابو ناصر ،خالد اسامه جهاد الشوبكي،
سراج أيمن حمدي السويسي ،محمد نظير نمر عكيلة ،ابراهيم اشرف ابراهيم سرحان،
سائد طلعت كمال النبيه.

إدارة أمن المؤسسات
أحمد مصطفى س���ليمان كالي ،همام فتحي طالب الكم�ل�ات ،عبد الرحمن بكر
أحمد أبو حوار ،معتز بالله محمد عبد اللطيف ضبان ،محمد جمال علي أبو سمعان،
منتصر محمد سلمان بارود ،سعد رياض عامر أبو منيع ،عبد الله محمد محمود أبو

جانب من حفل التخريج.

قادوس ،ثائر سليم محمد العراقي.

التربية األساسية األولى
إسراء عارف علي أبو عودة.

قسم العلوم التربوية واالجتماعية
الخدمة االجتماعية
ذكرى عماد ابراهيم قاس���م ،دنيا عبد الناصر محمد ملكة ،الرا عبد الكريم موس���ى أبو
شعبان ،لينا محمد فرج الحطاب ،ايمان عاهد صبري الحتو ،إسراء محمد محمود الغفري،
ديانا س���هيل نعيم السويس���ي ،مي جبر محمد نوفل ،رضا جهاد صالح اسبيتة ،سجود
كمال محمد كامل عابد ،راوية حاتم موس���ى قرموط ،إس�ل�ام اياد زياد جابر ،مرام أحمد
عبدالل���ه ابو خريس ،الهام عيد عبد القادر الندر ،بيان جبر حمدان ابو لبدة ،أماني محمد
رج���ب مطيع القايض ،لواحظ خالد حس���ين عمران ،والء عدنان عبد الكريم عيس���ى ،عال
رفيق محمد أبو س���لطان ،سارة خليل محمد البريم ،وفاء محمد عبد السالم الفليت ،زهرة
وائل فرج منصور ،أريج عبد الحميد أحمد أبو ندى ،اسراء أيمن ناجي الخضري ،أية طلعت
حس���ين الملح ،أمل حاتم كايد ابو جياب ،س���ارة محمد داود الجماصي ،أية اكرم عليان
الوادية ،ريما عدنان ابراهيم النجار ،نجوى قاسم حسين بركات ،حسن عزيز حسن عزيز،
فيصل محمد علي محمد الحلولي ،محمود س�ل�امة العبد ضاهر ،عيس���ى كمال ابراهيم
الهندي ،اس���ماعيل سلمان حسن الحلولي ،وهيب زهير العايدى ابو شعبان ،علي محمد
علي ابو حصيرة ،حازم أسامة ابراهيم ابو شريعة ،نضال عوض عبد القادر أبو سالم.

التربية الرياضية
آالء كمال صبحي اس���ليم ،وداد زياد موس���ى الغول ،هبة سمير سالمة أبو عوض ،مها
جابر محمد أبو دحروج ،ندا عطا ابراهيم العريني ،هيام حمودة صابر السيد ،مريم زياد
رمضان صيام ،آية ياس���ر يوسف راجح ،رقية صالح ابراهيم عرادة ،دينا أحمد حمزة أبو
س���لطان ،منير جمال مصطفى الحساس���نة ،يحيى فارس مصطفى عوض ،ممدوح أحمد
محمود أحمد ،محمد عنان محمد الرواغ ،ماهر دانيال اس���ماعيل البردويل ،ابراهيم عالء
ابراهي���م جرادة ،عبد الله ابراهيم محمود الهور ،حمزة أحمد عبد الوهاب الغندور ،معاذ

مازن حمزة حس���ونة ،محمد عماد حمدان المدهون ،أحمد شاكر فارس أبو قمر ،اسماعيل
منير محمد العمصي.

تربية الطفل ـ معلم صف
نرمين ناهض محمد قنديل ،وفاء مس���عود عايش عاش���ور ،اسماء رائد محمد الريفي،
حنين صبحي فهمي السرحي ،بش���رى ابراهيم أبو عنزة ،سبيل كمال محمد كامل عابد،
اسماء بشير ابراهيم صقر ،غيداء سامي يوسف نوفل ،ربا وائل محمد أنور علوان ،إيناس
محمد اس���ماعيل أبو شهلة ،ديانا عالء محمد صالح الش���وا ،االء نظير صالح النفار ،نداء
نعيم أحمد ابو مصطفى ،امل مازن نادي الحداد ،ياس���مين تيس���ير عبد الله ش���لدان،
هديل وائل س���مير الحواجري ،س���وزان محمد حس���ن شاهين ،شروق حس���ين عبدالله
العمور ،االء طالل عودة الله حس���ن اسليم ،انس���ام محمد جبر شعبان الصفدي ،بيسان
معين عبد الرحمن س���اق الل���ه ،ليالي خالد فؤاد جحا ،االء زايد دياب حرارة ،اس�ل�ام عبد
القادر س���ليمان أبو عمرة ،عبير عبد الوهاب ناصر حرارة ،بنان س���ميح خضر النواجحة،
لورا اسماعيل ياسين المصري ،ايه محمد سعيد السطري ،ياسمين رياض صالح اللحام،
دعاء فؤاد عالوي ابو حليمة ،علياء علي سويعد ابو عجوة ،ياسمين عادل سالم الحرازين،
فداء محمد عبد الحي الزعبوط ،فلس���طين أحمد س���عيد المصري ،غدير جالل محمد ابو
عن���زة ،رجاء طارق محمد البطريخي ،نرمين س���امي اجميعان ش���يخ العيد ،اماني جهاد
خليل ش���مالي ،نورهان محم���د نبيه الغزالي ،افنان ربحي مصطفى النزلي ،نس���مة عبد
الرؤوف عبد الرحمن صافي ،داليا عماد فضل عياد ،اية عوني يعقوب زيدية ،ختام وائل
عثمان س���لمان ،الهام خالد عبدالله خريس ،نداء جواد محمد الحمامي ،فاطمة علي فرج
هنا ،اريج محمود نايف بارود ،ش���ذى سمير س���ليمان ابو جامع ،ريم سليم عبد الرحمن
وادي ،دينا عبد الرازق عبد الله الجعيدي ،س���عدة محمود حس���نات عاشور ،أميره جهاد
س���الم الحرازين ،حنان عبد الرحمن محمد المسامحة ،ابتسام أحمد محمد أبو سرية ،االء
عاهد طالل طه ،جميلة س���امح عزمي الرفاتي ،نداء نعيم خالد جرادة ،فاطمة محمد فرج
القريناوي ،حنين مفيد زيدان قنوع ،ايمان فؤاد رمضان دردس ،اس���راء سهيل خالد ابو
علي ،س���جا محمد شحادة المقادمة ،ريهام صالح حسين ش���هاب ،اماني سمير سلمان
ابو عاصي ،زينب هش���ام محمد خلة ،شريهان اكرم محمد مصطفى ،ميسون أحمد ناجي
الغندور ،مجدولين حسان مسلم قديح ،سناء محمد عمر اللحام.

