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حديقة جمعية برج اللقلق المجتمعي ال تزال مغلقة منذ ٤ سنوات
إلى متى؟

مساحتها  تتراوح  حيث  القديمة  البلدة  أسوار  داخل  في  الواسعة  القليلة  المساحات  من  اللقلق  برج  جمعية  حديقة 
قرابة ٦٠٠ متر مربع، وتعتبر مساحة خدمت على مر األعوام الماضية اآلالف من أبناء البلدة القديمة سوآءًا الستضافة 

المناسبات الخاصة او العامة لسكان البلدة القديمة.
قبل أربعة أعوام أقدمت بلدية االحتالل على إغالقها بالكامل من خالل ما يسمى بقسم المباني الخطرة في بلدية 
االحتالل بعد انهيار الجدار الغربي لألرض الفاصلة ما بينها وما بين حاكورة األرض الموازية لها والمتعارف عليها تاريخيًا 

باسم حاكورة أرض المسكوب او ارض البطة.
يبلغ ارتفاع الجدار المتصدع ٨-١٢ مترًا أما طول الجدار فهو أكثر من ٣٢ مترًا على اقل تقدير.

أما تكلفة البناء التقديرية مع أعمال الحفر ووضع األساسات فتقدر بأكثر من ٢مليون شيكل تحديدا مع تعقيدات العمل 
داخل البلدة القديمة بما يصاحبه من عرقلة بطريقة ممنهجة من عناصر ما يسمى بوزارة اآلثار وبلدية االحتالل.

ندعوكم جميعا للتفكير خطوات بناءة من أجل الحفاظ على األرض وإعادة الحياة للحديقة...!
األرض باتت اليوم تشكل منطقة عازلة ما بين الجمعية واألرض التي يحاول االحتالل جاهدًا مصادرتها!

Burj Alluqluq Social Center Society Garden is still closed since 4 years

 for how long?
Burj Alluqluq Social Center Society Garden is one of the few public spaces within the walls of the Old City, 
with an   approximately 600 square meters area. It is an area that over the past years has served thousands of 
people from the Old City as a host to special or public events for residents of the Old City.
Four years ago, the occupation municipality closed it completely through the so-called «dangerous buildings 
department» in the «municipality of occupation» after the collapse of the western wall of the land separating 
the garden from the parallel land that is historically known as Hakurah al-Miskub.
Rift wall height is 12-8 meters, while wall length is more than 32 meters at least.
As for the estimated construction cost, along with excavation and laying of foundations, it is estimated at 
more than 2 million shekels, in particular, with the complexities of work inside the old town, with its systematic 
obstruction of elements of the so-called «Ministry of Tourism and Antiquities» and the municipality of the 
occupation.
We invite you all to think about constructive steps in order to preserve the land and restore life to the garden 
...!
Today, the land is a buffer zone between the center and the land that the occupation is trying to confiscate!

روضة جمعية برج اللقلق المجتمعي تحتفل بتخريج الفوج 
العشرون من زهرات وزهور القدس

أطفال  من  العشرين  الفوج  بتخريج  الخميس  أمس  الجمعية  روضة  خالل  من  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  احتفلت 
القدس المنضمين الى روضة الجمعية.

حيث شارك االهل أطفالهم في احتفالية صغيرة بمشاركة موظفين واداري من روضة البرج والجمعية، حيث اقتصر 
االحتفال على توزيع الشهادات على األطفال على أقسام حيث ال يكون هناك تجمع كبير إضافة إلى إقامه المراسيم 

في الساحات الخارجية للجمعية التزاما بالمعايير والشروط الصحية المتعارف عليها نظرا لظروف فيروس كورونا. 
روضة جمعية برج اللقلق المجتمعي

الطفل من منطلق شامل كمحور  و تطور  نمو  تعتمد على  استراتيجية  تتبنى  المجتمعي  اللقلق  برج  روضة جمعية 
المجاالت  جميع  في  الطفل  لدعم  المؤهلين  اإلداريين  و  المعلمين  من  طاقم  خالل  من  اإلنمائية  التربوية  للعملية 
أنواع  بين  ما  التوازن  لضمان  الدقيق  التخطيط  خالل  من  واالجتماعية  االنفعالية  وحتى  والحركية  الحسية  المعرفية 
و  الفن  و  الرياضيات  مادة  و  واالنجليزي  العربية  اللغات  األساسية في  للخبرات  الطفل  تعرض  و  المختلفة  األنشطة 
الحركة و الموسيقى و الخيال ، هذا التخطيط الذي يصب في برنامج ثابت و متوازن يتيح للطفل التعلم من خالل اللعب 

و من خالل التفاعل.
وفي كلمة المدير التنفيذي منتصر ادكيدك في استقبال األهل واألطفال قال »إن برج اللقلق بروضته التي احتضنت 
أطفال البلدة القديمة بساحاته التي عانقت أفراح وأتراح ومناسبات عدة ألهالي البلدة القديمة ومعمل الخزف الذي 
تألق وصمد وبات عالمة فارقة في الدخل الذاتي للجمعية بقي صامدا مرابطا مقاتال في قلب القدس وها هنا اليوم 

نحتفل بتخريج الفوج العشرين من أطفال روضة البرج روضة القدس رغم كل الظروف الصحية والسياسية الصعبة« 
وقد اضافت السيدة باسمة الجوالني مديرة روضة برج اللقلق المجتمعي »كما كنا اول عالقة لهؤالء األطفال بعد 
الثابتة  والعملية  العلمية  العالقة وضعت األسس  اجتهدنا وكرسنا جل طاقتنا لضمان كون هذه  عائالتهم وذويهم.. 
ألطفالنا وهذا اليوم بمثابة نقطة انطالق الى الحياة الدراسية الحقيقية متسلحين بالعلم والمعرفة احبائنا نتمنى 
لكم كل النجاح والمحبة ن الن أبناء البلدة القديمة في القدس يستحقون دائما ما هو أفضل ومميز لبناء جيل واعد 

وقادر على تحمل المسؤولية.
في  حقكم  توفيكم  ال  شكر  كلمات  من  قلنا  مهما   « لها  شكر  كلمة  في  سدر  حسام  جهاد  الطفل  والدة  وأضافت 
جهودكم المبذولة على أكمل وجه بالرغم من الظروف التي نمر بها و صعوبة التعليم عن بعد إال أن ذلك لم يمنعكم 
النبيلة بأبسط االمكانيات المتاحة و حرصكم على مواصلة التواصل بين األطفال من خالل رؤية  من تحقيق رسالتكم 
اصدقائهم و تقريب جو الروضة للبيت لرفع معنوياتهم بهذا الحجر لو بنشاط صغير أو صورة أو فيديو كان كفيل يحسن 
الثقة  بتعزيز  دور  له  كان  بيت  بكل  موجودة  بأدوات  تنفيذها  و  مرت  اللي  بالمناسبات  اهتمامكم  و  األطفال  نفسية 

بالنفس لألطفال«.
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Burj Alluqluq Social Center Society Kindergarten 
celebrates the graduation of the twentieth 

regiment
Burj Alluqluq Social Center Society, through its Kindergarten, celebrated the graduation of the twentieth regiment of 
Jerusalem children who joined Al-Burj Kindergarten.
The parents Were participated with their children in a small celebration with the participation of employees and 
administrators from the kindergarten and the center, The celebration was limited to distributing certificates to children 
so there is no large gathering in addition to holding the decrees in the external squares of the center in compliance 
with the health standards and conditions due to the conditions of the Coronavirus.
Burj Alluqluq Social Center Society Kindergarten adopts a strategy that depends on the growth and development of the 
child from a comprehensive approach as a hub for the educational development process through a group of teachers 
and administrators qualified to support the child in all areas of cognitive, motor, and even emotional and social through 
careful planning to ensure a balance between the different types of activities And the child was exposed to the basic 
experiences in the Arabic and English languages, mathematics, art, movement, music, and imagination. This planning, 
which flows into a stable and balanced program that allows the child to learn through play and interaction.
In a speech by Executive Director Muntaser Edkedek at the reception of parents and children, he said, «Burj Alluqluq 
Social Center Society and its kindergarten, which embraced the children of the old town with its courtyards that 
embraced the joys, and occasions of the people of the old town and the ceramic laboratory that sparkled and stood 
and became a milestone in the self-income of the center, remained steadfast.
 today, we celebrate the graduation of the twentieth regiment of Burj Alluqluq Social Center Society Kindergarten,  Al-
Quds Kindergarten, despite all the difficult health and political conditions.
Mrs. Basima Al-Jolani, Director of the Burj Al-Luqluq Kindergarten, added, “We were also the first relationship for these 
children after their families .. We have worked and devoted most of our energy to ensuring that this relationship has 
laid the scientific and practical foundations for our children and this day is a stepping stone to the real school life armed 
with science and knowledge, our loved ones we wish You have all success and love because the people of the Old City 
of Jerusalem always deserve what is best and unique to build a promising generation that can take responsibility.
The mother of the child, Jihad Hussam Sidr, added  «Whatever we said from the words of gratitude, despite the 
circumstances we are going through and the difficulty of distance education, but this did not prevent you from achieving 
your noble message with the simplest available capabilities and your eagerness To continue the communication 
between the children by seeing their friends and bringing the kindergarten atmosphere closer to the house to raise 
their spirits with this stone if a small activity or a photo or video was enough to improve the children›s psyche and your 
interest in the occasions that passed and implemented with tools that exist in each house had a role in enhancing the 
self-confidence of children.

ضمن برج الوطن تبادل رياضي جمع فريق نادي الموظفين/برج 
اللقلق مع نادي جبل الزيتون

مشروع برج الوطن الممول من الصندوق العربي من خالل مؤسسة التعاون ينفذ يوم رياضي جمع فريق نادي الموظفين-برج 

اللقلق مع نادي جبل الزيتون .

بالتعادل اإليجابي ٢-٢  المباراة االولى  انتهت  العمرية من مواليد ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤-٢٠٠٥  للفئات  اليوم لعبتيين وديتيين  و قد شمل 

بقيادة الكابتن راغب ابو سنينة في فريق الموظفين والكابتن عبده ابو جمعة لفريق نادي جبل الزيتون.

أما المباراة الثانية انتهت بفوز نادي الموظفين ٣-٠ بقيادة الكابتن عالء ابو جمجوم من نادي الموظفين على نظيره الكابتن عبده 

جمعة من نادي جبل الزيتون.

Sports exchange day between
 Al-Muwazfeen Club / Al-Burj and Jabal Al-zayton Club

 Burj Al-Watan project, funded by the Arab Fund through welfare association, carries out a sporting day that 
brought together Al-Muwazfeen Club/Al-Burj  with Jabal Al-zayton Club
The sports day included two friendly games for the age groups, born in 2003 and 2005-2004, the first match 
ended in a 2-2 positive draw, led by Captain Ragheb Abu Sunainah from Al-Muwazfeen Club/Al-Burj and 
Captain Abdo Abu Jumaa for  Jabal Al-Zaytoun team.
As for the second match, which ended with the victory of Al-Muwazfeen Club/Al-Burj 0-3, led by Captain 
Alaa Abu Jamjoum from Al-Muwazfeen Club/Al-Burj, over its counterpart Captain Abdo Jumaa from Jabal 
Al-Zaitoun Club.
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جولة مشتركة  للمجموعات الشبابية في برج اللقلق 
جالت قرى القدس المهجرة 

انطلقت جولة مشتركة للمجموعات الشبابية في جمعية برج اللقلق المجتمعي، هذه المجموعات التي تلقت عدد 

من التدريبات و الورش في العديد من المواضيع على مدى الفترة السابقة  كجزء من برنامج رحال ضمن مشروع برج 

الوطن الممول من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي من خالل مؤسسة التعاون.

انطلقت الجولة من باب الزاهرة مرورا بقرية سطاف المهجرة حيث قامت المجموعات بتناول وجبة اإلفطار و التي تم 

تحضيرها من قبل مجموعة برة الصندوق بالتنسيق المشترك فيما بينهما كجانب من التعارف و توزيع األدوار و العمل 

الجماعي ،حيث تعد الجولة هي النشاط األول التي تقوم به المجموعتان بشكل مشترك.

استمرت الجولة ٦ ساعات تنوعت فيها الفعاليات واألنشطة التي قامت كل مجموعة على حدى بتحضيرها بهدف كسر 

الحواجز و التعارف البناء، حيث قدمت مجموعة بره الصندوق الجولة التعريفية عن قرية سطاف وهي قرية فلسطينية 

مهجرة تقع غرب القدس وتبعد عنها ١٠ كيلومتر تطل على اثنين من الينابيع عين سطاف وعين بكارة، وتشرف على 

رار.  وادي الصِّ

كانت القرية مبنية بالحجارة على جانب شديد االنحدار لوادي الصرار، وكانت مقسومة الى اربعة احياء وامتد البناء في 

موازاة الطريق التي تصل الى عين كارم.

 بعد التعرف على قرية سطاف قامت مجموعة كهرمان بتنفيذ فعالية تعارف بين المجموعتين.

وبعدها استمر المسار بمحاذاة  قرية عين كارم وقاموا بالتعرف عليها بشكل مفصل ول حيث أن قرية عين كارم تقع 

جنوب غرب القدس وتبعد عنها ٨ كيلومتر وتحيط بالقرية عدة قرى مثل قرية المالحة والقسطل والجورة وسطاف.

وكانت  آخر محطات هذه الجولة قرية خربة اللوز والتي تقع الى الغرب من مدينة القدس وتبعد عنها ١١ كيلومتر وتحيط 

بها أراضي قرية دير عمرو، الجورة، الولجة، وعقور.

بتسلسل  الفلسطينية  القضية  أحداث  ترتيب  تتطلب  والتي  منافسة   و  تحدي  بفعالية  المجموعات  شاركت  وأخيرًا 

كانت  المهمة،  وأحداثها  فلسطين  تاريخ  على  التعرف  هدفها  المجموعتين  بين  سباق  شكل  على  وكانت  تاريخي، 

فعالية مشوقة جدا ومفيدة للجميع.

من ثم قام الشبان والشابات بتناول طعام الغذاء الذي تم تحضيره من ِقَبل مجموعة كهرمان والعودة إلى مدينة 

القدس في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

A joint tour of youth groups in Burj Alluqluq Social 
Center Society to the displaced Jerusalemite villages 

A joint tour of youth groups was launched at the Burj Alluqluq Social Center Society. 
These groups have received a number of training and workshops on many topics over the previous period as 
part of  «Rahal» program within  Burj Al-Watan project funded by the Arab Fund for Economic Development 
through The welfare association.
The tour started from Herod›s  Gate, passing through the village of Sattaf, where the groups had breakfast, 
which was prepared by Bara al-Sandouk group in mutual coordination between them as an aspect of 
acquaintance, distribution of roles and teamwork, where the tour was the first activity that the two groups 
jointly undertake.
The tour lasted 6 hours in which the various activities and activities that each group prepared separately to 
break down the barriers and constructive acquaintance varied, Bara Al-Sandouq presented the introductory 
tour on the village of Sattaf, a displaced Palestinian village located in the west of Jerusalem, about 10 km 
away, overlooking two springs, Ain Sattaf and ain Bakara beside Wadi Al-Sarar.
The village was built with stones on the steep side of Wadi Al-Sarar, and it was divided into four neighborhoods. 
The construction extended in parallel to the road that reaches Ein Karem village.
 After getting acquainted with the village of Sattaf, the Kahraman group implemented a networking activity 
between the two groups.
After that, the path continued along with the village of Ain Karem, and they got to know it in detail. 
The village of Ain Karem is located southwest of Jerusalem and is 8 km away from it. 
The village is surrounded by several villages, such as Al Malihah, Al Qastal, Al Joura, and Sattaf.
The last stop of this tour was the village of Khirbet Al Lawz, which is located 11 km to the west of the city of 
Jerusalem and is surrounded by the lands of the village of Deir Amr, Al-Joura, Al-Walajah, and Aqour.
Finally, the groups participated in an effective challenge and competition that requires arranging the main 
events of the Palestinian issue in a historical sequence.
 It was in the form of a race between the two groups aimed at identifying the history of Palestine and its 
important events. It was a very interesting and beneficial activity for all.
Then, the young men and women ate the food prepared by the Kahraman group and returned to Jerusalem.
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جمعية برج اللقلق تطلق برنامج المجتمع ولطيفة
أطلقت جمعية برج اللقلق المجتمعي برنامج اجتماعي ثقافي يهدف الى نشر التوعية و تسليط الضوء على مجموعة 

من القضايا و المواضيع المجتمعية التي تهم أفراد المجتمع.
هذا البرنامج الذي ينفذ من خالل حلقات تبث على صفحات التواصل االجتماعي مسلطًا الضوء على سلوكيات وعادات 

مجتمعية موروثة نسعى الى تغيرها. 
حيث من المخطط له بث ١٠ حلقات منذ بداية شهر تموز حتى نهاية شهر كانون األول،هذا البرنامج  بالتعاون مع الشابة 

المقدسية لطيفة عبد اللطيف حيث تعتبر من الوجوة المقدسية االعالمية الشابة الصاعدة. 
تسعى الجمعية من خالل البرنامج والذي يأتي كجزء من مشروع فرصة الممول من صندوق األمم المتحدة للسكان 
نظر  الموضوع من وجه  للحديث عن  استضافة مختصين  و  المطروحة  المواضيع  الشارع في  رأي  أخذ  إلى   UNFPA

مختص.  

Burj Alluqluq Social Center Society launches the  
«Community and Latifa» ProgramY-peer network implements «You Lead It» initiative

Burj Alluqluq Social Center Society has launched a socio-cultural program that aims to spread awareness 
and highlight a range of societal issues and the issues that concern members of society.
This program, which is implemented through episodes broadcast on social media pages, highlighting 
inherited societal behaviors and customs that we seek to change.
Burj Alluqluq Social Center Society planned to broadcast 10 episodes from the beginning of July until the 
end of December, this program is in cooperation with Latifa Abdul Latif, a young Jerusalemite girl, who is 
considered a young, emerging Jerusalem media presence.
Through the program, which comes as part of the UNFPA-funded Forsa Project, the center seeks to take a 
community point of view on the topics and host specialists to talk about the topic from a specialist point of 
view.

Y-peer network through Burj Alluqluq Social Center Society implemented a community initiative entitled 
«Ento Adha-»You Lead It»», where this initiative aimed to support high school students «Tawjihi» through the 
distribution of the cactus plant, with motivational expressions for them.
The initiative targeted 100 Jerusalemite male and female students, and the Cactus plant was distributed to 
students, coinciding with World Environment Day.
It is reported that y-peer network is a youth network that carries out its activities within the Forsa project 
funded by the United Nations Population Fund (UNFPA).

 شبكة تثقيف االقران Y PEER تنفذ مبادرة »انتم قدها«
نفذت شبكة تثقيف األقران و من خالل جمعية برج اللقلق المجتمعي مبادرة مجتمعية بعنوان »انتو قدها« حيث هدفت 

هذه المبادرة الى دعم طالب الثانوية العامة »التوجيهي« من خالل توزيع نبات الصبار، مع عبارات  تحفيزية لهم. 
و استهدفت المبادرة 100 طالب و طالبة مقدسية من مدينة القدس، فتم توزيع الصبار على الطلبة تزامنا مع يوم 

البيئة العالمي.
يذكر أن شبكة تثقيف األقران هي شبكة شبابية تنفذ نشاطاتها  ضمن مشروع فرصة الممول من خالل صندوق األمم 

.UNFPA المتحدة للسكان
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جمعية برج اللقلق المجتمعي توقع اتفاقية التعاون مع 
األكاديمية الكروية/نادي العاصمة

وقعت جمعية برج اللقلق المجتمعي اتفاقية تعاون مع األكاديمية الكروية، هذه االتفاقية التي تأتي ضمن تمديد 
مشروع العب وتعلم حيث تستمر الجمعية بتقديم الخدمات المختلفة المتعلقة بالدعم األكاديمي والرياضي.

اليونيسف »منظمة األمم المتحدة للطفولة« والذي يقدم خدماته  التعليمي الممول من  الرياضي  هذا المشروع 
التعليمية والرياضية ألكثر من ٦٠٠ طفل مقدسي. 

اللغة  الرياضيات،  مادة  في  معلم/ة   ١٨، وسلة  قدم  مدرب/ة   ٢٤ من  مكون  طاقم  سيضم  الجديدة  بحلته  المشروع 
األكاديمية  بما فيها  الشريكة  التسعة  االندية  الى تسع منسقين موزعين على  باالضافة  االنجليزية  واللغة  العربية، 

الكروية. 
الرياضية والتعليمية والتوعوية باإلضافة الى تدريبات االطفال ذوي االعاقة والتي  كما سيكمل المشروع تدريباته 

في القريب العاجل سيتم تنظيم أول فريق كرة سلة من أطفال القدس ذوي اإلعاقة. 
وأكد المدير التنفيذي للجمعية منتصر ادكيدك » نحن في الجمعية نرى أننا الجسر ما بين المانح واألطفال المستفيدين 
من هذا المشروع المهم والذي يعد من أكبر مشاريع األطفال الرياضية في الجمعية وربما في القدس مؤكدا على 

أهمية االكاديمية الكروية كصرح رياضي مقدسي متخصص في كرة القدم«
حيث حضر السيد منتصر ادكيدك المدير التنفيذي لجمعية برج اللقلق والسيد احمد جابر منسق مشاريع الشباب في 
الجمعية والسيدة آالء غراب منسقة مشروع العب وتعلم في الجمعية وعن األكاديمية الكروية/نادي العاصمة حضر 

السيد فراس أبو ميالة المدير التنفيذي للنادي والسيد بدر المحتسب عضو الهيئة اإلدارية في االكاديمية الكروية. 

Burj Alluqluq Social Center Society signs an agreement 

with the Football Academy / Capital Club

Burj Alluqluq Social Center Society signed a cooperation agreement with the football academy-The The 
capital club, this agreement which comes within the extension of the Play and Learn project as the center 
continues to provide various services related to academics and sports support.
This UNICEF-funded sports, and educational project that provides educational and sports services to more 
than 600 Jerusalem children.

The new project will include a team of 24 coaches/baskets, 18 teachers in mathematics, Arabic, and English, 
in addition to nine coordinators distributed over the nine partner clubs, including the football academy.
The project will also complete its sports, educational, and awareness training, in addition to the training for 
children with disabilities, which will soon be organized for the first basketball team of
 Jerusalem children with disabilities.
«We in Burj Alluqluq Social Center Society see that we are the bridge between the donor and the children 
benefiting from this important project, which is one of the largest children›s sports projects in the center, 
and perhaps in Jerusalem, stressing the importance of the football academy as a Jerusalem sports edifice 
specializing in football,» emphasized the executive director of the center, Montaser Edkidik.
Where Mr. Muntaser Adkidik, Executive DirectorBurj Alluqluq Social Center Society and Mr. Ahmed Jaber, the 
youth projects coordinator in the center and Ms. Alaa Ghorab, coordinated the Play and Learn Project at the 
center and on the football academy / the Capital Club, Mr. Firas Abu Mayyaleh, the executive director of the 
club, and Mr. Bader Al-Mohtaseb, a member of the administrative body of the football academy, attended
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معرض الضوء الى الصواب

نفذت جمعية برج اللقلق المجتمعي معرضًا هو جزء من مشروع فنار الذي انطلق رسميًا عام ٢٠٢٠ ويهدف المعرض 
يهدف  و  كما  والتخصصات،  والمنح  بالجامعات  يتعلق  ما  كل  في  الثانوية  المرحلة  طالب  مساعدة  إلى  عام  بشكل 
التي يحتاجها السوق في  التخصصات  الجامعات الفلسطينية و االمريكية والتركية باالضافة الى  التركيز على  الى 

المستقبل تحديدا خريجي ٢٠٢٠.
احتوى المعرض على ٥ زوايا رئيسية كانت االولى زاوية الجامعات الفلسطينية والتي ضمت جامعة القدس ابو ديس، 
جامعة القدس المفتوحة، جامعة بيت لحم، جامعة النجاح الوطنية، وجامعة بيرزيت، واحتوت هذه الزاوية على عدة 
تخصصات، تخصص التاريخ اإلسالمي مع ربى ادريس، الخدمة االجتماعية مع بشير حمامي، اللغة االنجليزية مع عزيزة 
أبو عصب،  االتصاالت مع شروق  ادكيدك، هندسة  الحضارية مع هبة  الدراسات  ورزان وعري وعهد محتسب،  صواف 
التربية الرياضية مع عرين نجدي، هندسة الحاسوب مع روان ياسين، البيوتكنولوجي مع اسامة الهدمي، اإلعالم مع 
اية ماجد وهبة النجدي، الطب البشري مع االء شراونة، المحاسبة وإدارة أعمال مع عرين جرادات، العالج الوظيفي 

مع إباء أبو سنينة وعنود ابو عبسة، القانون مع ريناد زمرد، التمريض مع روان أبو خضير.
اما الزاوية الثانية فكانت للجامعات التركية مع جمال شويكي )هندسة مدنية( وعدي عابدين )هندسة طبية(.

والزاوية الثالثة كانت للجامعة االردنية الهاشمية مع سماح كرامة التي تخرجت منها بتخصص علوم سياسية.

الزاوية الرابعة للجامعات الروسية واالوكرانية مع ورد مصطفى و هو طالب في كلية الطب البيطري.

الزاوية الخامسة كانت للجامعات البريطانية مع طالبة الطب البشري جنى ابو طير. 

The Light To the Right

Burj Alluqluq Social Center Society has implemented an exhibition that is part of the Fanar Project, which 
was officially launched in 2020. 
The exhibition aims, in general, to assist high school students in all matters related to universities, 
scholarships, and majors, and also aims to focus on Palestinian, American and Turkish universities in addition 
to the specializations that the market needs In the future, in particular, graduates of 2020.

The exhibition contained 5 main parts, the first was the Palestinian Universities Corner, which included Al-
Quds -Abu Dis University, Al-Quds Open University, Bethlehem University, An-Najah National University, and 
Birzeit University.
 This corner contained several specializations, specializing in Islamic history with Ruba Idris, social service 
with Bashir Hamami, English with Aziza Sawaf, Razan wari and Ahd Muhtaseb, Civilization studies with 
Heba Adkidik, Communication Engineering with Shorouk Abu Asab, Physical Education with Areen Najdi, 
Computer Engineering with Rawan Yassin, Biotechnology with Usama Al Hudmi, Media with Ayat Majid and 
Heba Al Najdi, Human Medicine with Alaa Sharawna, Accounting and Business Administration with Areen 
Jaradat, Occupational Therapy with Abu Sunainah and Anoud Abu Absa, Law with Renad Zumurud, Nursing 
with Rawan Abu Khudair.
As for the second corner, it was Turkish universities with Jamal Shweiki (civil engineering) and Uday Abdeen 
(medical engineering).

And the third corner was to the Hashemite University of Jordan, with Samah Karameh from which I graduated 
with a major in political science.

The fourth corner of the Russian and Ukrainian universities with Ward Mustafa, who is a student at the Faculty 
of Veterinary Medicine.

The fifth corner was for the British universities with the student of Human Medicine Jana Abu Tair.
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