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دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي بيت سيرا

إعالن دعوة لتقديم عروض خدمات مساحية  
يعلن مجلس قروي بيت س���يرا وبالتعاون مع هيئة تس���وية األراضي والمياه وبتمويل 

من صندوق مجلس قروي بيت سيرا عن الدعوة لتقديم عروض خدمات مساحية وذلك 

وفقا للش���روط المرفقة العامة والخاصة بالمش���روع فعلى الراغبي���ن في التقدم مراعاة 

الشروط التالية :

أن يكون مكتب مساحي مرخص ومؤهل ويكون الطاقم مكون من مساحين مؤهلين . 1

ومرخصين وبخبرة ال تقل عن ثالث سنوات في المجال المطروح في هذه الدعوة .

يجب إرفاق شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول مصدقة من الجهات المعنية .. 2

يستثنى من العطاء أي شركة أو مكتب مساحة يعمل في مواقع أخرى من مواقع . 3

هيئة تس���وية األراضي والمياه إال إذا كان لدى الشركة أو مكتب المساحة كادر 

وإمكانيات كافية للعمل في موقع آخر ومثبت بأوراق رس���مية بعد موافقة هيئة 

تسوية األراضي والمياه .

يجب تقديم تامين ابتدائي بقيمة 5500 ش���يقل وذلك بكفالة بنكية س���ارية . 4

المفع���ول لمدة ال تقل ع���ن 120 يومًا من تاريخ فتح العروض أو ش���يك بنكي 

مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية .

األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المكتب دفع جميع أنواع الضرائب .. 5

على كل مكتب يرغب في التقدم يستطيع الحصول على نسخة من وثائق الدعوة . 6

من مقر مجلس قروي بيت سيرا مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 500 شيقل .

آخ���ر موعد لتس���ليم العروض الس���اعة 12 ظه���را من يوم الخمي���س الموافق . 7

2020/02/06 في مقر مجلس قروي بيت سيرا مع العلم انه لن يقبل أي عطاءات 

بعد هذا الموعد .

االجتماع التمهيدي يوم الخميس الموافق 2020/01/23 الساعة العاشرة صباحا .. 8

رسوم اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة .. 9

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مجلس قروي بيت سيرا وذلك خالل ساعات . 10

الدوام الرسمي أو االتصال على الرقم 0597910008 .
يوسف الحاج 
رئيس مجلس قروي بيت سيرا

شركة كهرباء محافظة القدس األردنية المساهمة المحدودة

الموضوع: دعوة الجتماع الهيئة العامة الغير العادي )٩(

لمساهمي شركة كهرباء محافظة القدس االردنية م.ع.م

نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها الش���ركة وعالقتها مع شركة الكهرباء القطرية 

وبالنظر لقرارات الحكومة واتحاد البنوك بمنح الش���ركة تس���هيالت بنكية لسداد 

العج���ز المالي، فقد تق���رر الدعوة الجتماع هيئة عامة غير ع���ادي لبحث هذا البند 

وذلك يوم االربعاء الموافق الثامن من ش���هر كانون الثاني من العام ٢٠٢٠ الساعة 

العاش���رة صباحا في فندق االمبس���ادور / القدس راجين التأكيد على الحضور و/او 

ارسال توكيل الحد المس���اهمين لمن ال يتمكن من الحضور موثقا حسب االصول 

ووف���ق نموذج التوكيل المرفق مع الدعوة، وفي حال عدم اكتمال النصاب س���يتم 

عق���د االجتماع الثان���ي بنفس الوقت والمكان من يوم الثالث���اء الموافق ١٤ كانون 

الثاني ٢٠٢٠.

على المس���اهمين الذين لم يقوم���وا بتحديث عناوينهم الت���ي لم تعد صحيحة 

للمراسالت بامكانهم الحصول على نسخة من رقاع الدعوة من احد العناوين التالية:

١ -   مكاتب الشركة الرئيسية القدس / دائرة المساهمين - شارع صالح الدين.  

٢  - مكتب الشركة / المنارة - رام الله   

٣ - مكتب الشركة / قبة راحيل - بيت لحم

٤ - مكتب الشركة / مقابل المسجد الجديد - اريحا

morabi@jdeco.net ٥ - بريد الكتروني

لالستفسار قسم المساهمين هاتف رقم: ٦٢٦٩٣٠٧ - ٠٢ فاكس رقم: ٦٢٦٠٨٤١ -٠٢

م. هشام العمري

رئيس مجلس االدارة

والمدير العام

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

 بلدية طمون
انارة  لمبات  ، عن طرح عطاء تغيير  البلدية  موازنة  بتمويل من  بلدية طمون   تعلن 
الشوارع في طمون وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط 
الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة  المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى 

الشروط التالية: 

يجب على المقاول أن يكون مسجاًل لدى إتحاد المقاولين ومصنفًا لدى لجنة . 1
التصنيف الوطنية في مجال الكهرباء.

يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.. 2

يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة عشرة االلف شيكل . 3
جديد وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم.

المقاول احضار خصم مصدر ساري . 4 الضرائب وعلى  األسعار شاملة لجميع 
المفعول.

لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.. 5

يجب أن تكون األسعار بالشيكل الجديد.. 6

نسخة . 7 على  الحصول  يستطيع  العطاء  لهذا  التقدم  في  يرغب  مقاول  كل 
ثالثماية  وقدره  مسترد  غير  مبلغ  مقابل  طمون  بلدية  مقر  من  العطاء  من 

شيكل جديد.

الموافق . 8 االحد  يوم  الحادية عشر من  الساعة  العطاءات  لتسليم  أخر موعد 
2020/2/9 في مقر بلدية طمون مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا 

الموعد.

الموافق  الحادية عشر  الساعه  االربعاء  يوم  الموقع  وزيارة  التمهيدي  االجتماع    .9
.2020/1/22

10. فتح المظاريف يوم االحد الموافق 2020/2/9  الساعة الحادية عشر صباحا في 
مقر  بلدية طمون.

11. رسوم اإلعالنات في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة بلدية طمون / دائرة الهندسة والمشاريع وذلك 
خالل ساعات الدوام الرسمي، جوال رقم 9281177 059، تلفون 2577430 09.

 جالل حسين بني عودة

رئيس البلدية

دعوة عطاء / أعمال

 بلدية بني زيد الغربية
الدولة : فلسطين. 

 )LGRDPII( البرنامج : برنامج تطوير واصالح الحكم المحلي – ارض
اسم المشروع : تاهيل وتعبيد الطريق الرابط  )بني زيد الغربية – عابود (

 PZA 13 033 11: منحة رقم
LGDRPII-B.Z.-04-08-PZA493 :رقم المشروع

حصل���ت الس���لطة الوطنية الفلس���طينية عل���ى منحة م���ن الحكوم���ة البلجيكية من خ���الل الوكال���ة البلجيكية . 1
للتنمية (Enabel(، ويقوم صن���دوق تطوير واقراض الهيئات المحلية (MDLF( بتنفيذ المكون الرابع من مكونات 
برنام���ج تطوير واصالح الحك���م المحلي- المرحلة الثانية -ارض LGRDPII)-ARD( وينوي اس���تعمال جزء من أموال 
ه���ذه المنحة لصالح بلدية  بني زيد الغربية  في عمل دفعات تحت عقد : تاهيل وتعبيد الطريق الرابط  )بني زيد 

الغربية – عابود( LGDRPII-B.Z.-04-06-PZA493 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

تدعوك���م  بلدية بني  زيد الغربية  لتقديم عرض س���عر لالعمال التالية: تاهي���ل وتعبيد الطريق الرابط  )بني زيد . 2
الغربية – عابود (.

العطاءات ستكون عطاءات تنافسية محلية (RFB( وحسب اآلليات المعتمدة لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات . 3
المحلية، الش���راء حس���ب عطاءات تنافس���ية محلية مفتوحة للمقاولين المؤهلين المحليين وذلك حس���ب وثائق 

العطاء. متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.

المقاول���ون المؤهلون يمكنه���م الحصول على المعلومات الالزم���ة من )بلدية بني زي���د الغربية ، الدائرة . 4
الهندس���ية(, الطاب���ق االول ، تلف���ون:022860110/(0599119393(   ,فاك���س: ) 228601120( و بري���د 
الكترون���ي: WBZM65@gmail.com, ويمكنه���م االطالع عل���ى وثائق العطاء والحصول عليها حس���ب 
العنوان  أدناه وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا من تاريخ 07/01/2020 

الى 2020/01/28.

يمكن للمقاولين المهتمين ش���راء نس���خة كامل���ة من وثائق العط���اء باللغة االنجليزية ويمك���ن الحصول عليها . 5
للمقاولين المؤهلين من خالل تقديم طلب خطي على العنوان أدناه ومقابل دفع رس���م غير مس���ترد مقداره )100( 
يورو او ما يعادله، وطريقة الدفع من خالل ايداع في حساب بلدية بني زيد الغربية رقم )530-626670-9030( في 
البنك  العربي -  البيرة, او ش���يك بنكي مصدق. نسخ العطاء س���تكون متوفرة في )الدائرة الهندسية - بلدية بني 

زيد الغربية ( .

المش���روع معفى من ضريبة القيمة المضافة وعلى المقاولين تقديم اسعارهم غير شاملة ضريبة القيمة المضافة . 6
و إحضار خصم مصدر ساري المفعول.

العطاءات يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ يوم الثالثاء الموافق 04 /2020/02 الساعة 12:00 ظهرا، . 7
العطاءات االلكترونية غير مقبولة، العطاءات المتأخرة عن موعد التس���ليم س���يتم رفضها، وسيتم فتح العطاءات 
بحضور المقاولين أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك على العنوان أدناه، الساعة 12:00 ظهرا  بتاريخ 04  /2020/02.

زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوين للمشاركة في الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي . 8
يوم  االثنين الموافق ( 2020/01/20(  في تمام الساعة (العاشرة صباحا(، حيث ان االجتماع التمهيدي سيعقد في 

(بلدية بني زيد الغربية , الدائرة الهندسية( وذلك  بعد انتهاء الجولة الميدانية

 العنوان المشار اليه اعاله هو : . 9

                    )بلدية بني زيد الغربية – رام الله(, الشارع الرئيسي , الطابق االول.

                   )يزن الريماوي ( تلفون:022860110 , فاكس: ) 228601120(

  WBZM65@gmail.com :البريد اإللكتروني            

رئيس الب��لدية

يزن الريماوي

Request for Bids (RFB) / Works

West Bani Zaid Municipality  

 Country: PALESTINE

Name of Project: Local Government Reform And Development Program (LGRDPII) – ARD.

Contract Title: Rehabilitation Of The Connection Road Between West Bani Zaid And Aboud.  

Grant No.: PZA 13 033 11 

RFB Reference No.: LGRDPII B.Z. 04-08 PZA 493.

1. West Bani Zaid Municipality has received financing from the Municipal Development & Lending 
Fund (MDLF) toward the cost of the Local Government Reform And Development Program 
(LGRDPII) - ARD and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for 
Rehabilitation Of The Connection Road Between West Bani Zaid And Aboud, No. LGRDPII-
B.Z.04-08 PZA 493.

2. West Bani Zaid Municipality now invites sealed Bids from eligible Bidders for Rehabilitation of 
the Connection Road between West Bani Zaid and Aboud.

3. Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids 
(RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” January 2017 
(“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations.

4.  Qualifications requirements are presented in the Biding Documents.
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from West Bani Zaid Municipality, 

Email: wbzm65@gmail.com, Fax: (02-2860112), Tel: (02-2860110/1) and inspect the bidding 
document during office hours 8:00 A.M.  To 01:00 P.M.  From January 07, 2020 to January 28, 
2020 at the address given below West Bani Zaid Municipality – West Bani Zaid village – Main Road.   

6. The submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable 
fee of 100 Euro (€) or Equivalent. The method of payment will be in a Cashier’s Check or Direct 
deposit to West Bani Zaid Municipality – West Bani Zaid village – Main Road., account number 
(9030-626670-530) in Arab Bank- Al Beireh.

7. Bids must be delivered to the address below on or before February 04, 2020 -12:00  noon. 
Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened 
in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at 
the address below on February 04, 2020 - 12:00 noon. 

8. All Bids must be accompanied by a bid security of 7,000 Euro (€) and shall be valid for 118 days 
after bid closing date.

9.  Grant is VAT Excluded, bidders to price with Zero VAT.
10. A Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit, which will be 

held on Monday, January 20, 2020 at 10:00 A.M., the pre-bid meeting shall be held at West 
Bani Zaid Municipality after finishing site visit.

11. The address referred to above is :
West Bani Zaid Municipality  -Engineering Department
West Bani zaid- Main Road 
Tele: (02-2860110/1)
Fax: (02-2286112)
Email: wbzm65@gmail.com 

Mayor of West Bani Zaid Municipality

Mr.  Yazan Reemawi

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مراقب الش����ركات في وزارة االقتصاد الوطني 

ب����أن ش����ركة قطونيل فيج����ا الس����تيراد المالبس 

والمس����جلة لدينا تحت رقم 562543991،  تقدمت 

بطل����ب تصفيتها تصفية اختياري����ة وتم تعيين 

السيد روحي مفلح احمد ابو عون كمصفي للشركة 

المذك����ورة ول����كل من ل����ه مصلحة ف����ي االعتراض 

أن يتق����دم باعتراضه ل����دى المصفي عل����ى الرقم 

مراق����ب  ل����دى  أو   02-2971766  �  0599876603

الشركات خالل شهر من تاريخه.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

"القدس المفتوحة" والشبكة الدولية تبحثان تنفيذ
مشروع "تطوير أداء األخصائيين االجتماعيين

نابل���س - "األيام": بحث وف���د من جامعة الق���دس المفتوحة، 
والش���بكة الدولية للش���باب ودع���م المس���اواة االجتماعية في 
المناطق المهمشة، مع بلدية نابلس وعدد من مؤسساتها تنفيذ 

مشروع تطوير أداء األخصائيين االجتماعيين في المدينة. 
وحض���ر االجتماع، ال���ذي عقد في بلدية نابل���س، الدكتور عماد 
الهودلي مساعد رئيس الجامعة لشؤون العالقات العامة والدولية 
واإلع���الم، والدكتور إياد أبو بكر عميد كلي���ة التنمية االجتماعية 
واألس���رية، وقصي حامد من شعبة العالقات الدولية في الجامعة، 
وديانا صالح منس���قة العالقات العامة ف���ي فرع الجامعة بنابلس، 
فيما مثل الش���بكة الدولية رئيس���تها الدكت���ورة جويل بورديه، 
والدكتور برونو دوفونتن عضو الشبكة، ومن البلدية حضرت سماح 
الخاروف عضو المجل���س البلدي ومقررة لجن���ة المراكز الثقافية، 
وأيمن الش���كعة مدير مركز تنمية موارد المجتمع، ورجاء الطاهر 

مديرة العالقات العامة والدولية في البلدية.
وأوضح د. الهودلي "أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع 
المش����تركة الهادف����ة إلى رف����ع ق����درات األخصائيي����ن االجتماعيين، 
وتعزي����ز احتكاكهم بتجارب المجتمعات األخ����رى وتبادل الخبرات مع 

األخصائيين االجتماعيين في الدول األعضاء في الشبكة". 
وم���ن جانبها، قدم���ت د. جويل ش���رحًا مفصاًل حول الش���بكة 
الدولية، التي تضم في عضويتها 9 دول، منها فلسطين ومقرها 

فرنسا، وتقدم خدماتها منذ 15 عامًا.

إلى ذلك، أكد د. أبو بكر ضرورة إكس���اب الطلبة، والسيما الذين 
سوف يعملون في مجال اإلرش���اد االجتماعي والنفسي، الجانب 

المعرفي وتدعيمه بالتدريب الميداني.
وبدورها، ش���ددت الخاروف على أهمية هذا المشروع للشباب 
والفئ���ات المهمش���ة في ظل خصوصي���ة الوضع ال���ذي يمر به 
المجتمع الفلس���طيني، ونضاله من أجل تحقيق الس���الم وإقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة. 
وف���ي جانب مرتبط، عقد الوفد باس���تضافة مركز تنمية موارد 
المجتمع، اجتماعًا مع عدد من المؤسس���ات في المدينة، حضره 
أيمن الش���كعة مدير المركز، والدكتور إياد عثمان رئيس مجلس 
ادارة جمعي���ة أصدقاء الحياة لمكافحة المخدرات، ورائد الدبعي 
مدي���ر جمعية "ب���ذور" للتنمية والثقافة، وأن���ور المحروم مدير 
مرك���ز "حمدي منكو" التابع لبلدية نابلس، وحس���ن الزاغة ممثاًل 

عن جمعية "بروجيكت هوب".
وأطلع الوفد المجتمعين على فكرة المشروع ومراحل تنفيذه، 
وناقش���وا الوضع العام للش���باب الفلس���طيني، وف���رص إنجاح 
المش���روع وأهميته في إتاحة المجال لالطالع على تجارب الدول 
المتنوع���ة في مج���ال اإلرش���اد االجتماعي والنفس���ي، وتبادل 

الخبرات المعرفية معها.
وف���ي نهاية االجتم���اع، اتف���ق المجتمعون على عقد ورش���ة 

تحضيرية تسبق تنفيذ المشروع.

52 مؤسسة تعليم عاٍل 
مرخصة ومعتمدة في فلسطين

رام الله - "األيام": أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، الدليل اإلحصائي 
السنوي لبيانات قطاع التعليم العالي الفلسطيني للعام األكاديمي 2018 - 2019.

وأظهر الدليل أن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة والمرخصة في فلسطين بلغت 
)52( مؤسس���ة، بواقع )15( جامعة تقليدية، وجامعتي���ن للتعليم المفتوح، و)17( كلية 

جامعية، و)18( كلية مجتمع متوسطة. 
بّين الدليل أن عدد الطلبة المسجلين والمنتظمين على مقاعد الدراسة في مؤسسات 
التعلي���م العالي للعام األكاديم���ي الحالي )218.126( طالبًا وطالب���ة، منهم )133.613( 
أنثى بنس���بة 61%، و)84.513( من الذكور بنس���بة 39%، بينما وصلت نسبة المسجلين 
والمنتظمين في برامج الدبلوم المتوس���ط )11.64%( من عدد المسجلين المنتظمين في 

مؤسسات التعليم العالي.
وبلغ عدد خريجي العام الدراسي 2017-2018 )45.722( طالبًا وطالبة، منهم )34.939( 
خريج بكالوريوس، )2.702( خريج ماجستير، )14( خريج دكتوراه، )82( خريج دبلوم عال، 

)6.792( خريج دبلوم متوسط، )158( خريج دبلوم مهني.

وفد من "مسارات" يطلع اشتية على مشاريع المركز
رام الله - "األيام": أطلع وفد من مركز مسارات، ومبادرة إدارة األزمات الفنلندية، رئيس 
الوزراء د. محمد اشتية، في مكتبه، على المشاريع التي ينفذها مركز مسارات، وخصوًصا 

مشروع "دعم الصمود عبر الحوار"، الذي ينفذ بالشراكة مع مبادرة إدارة األزمات. 
واستمع الوفد إلى اقتراحات رئيس الوزراء التي يمكن أن تساهم في تطوير عمل المركز.
كما تطرق االجتماع إلى أوجه وآفاق التعاون المشترك في مجال األبحاث السياساتية.

لقاء أكاديمي بين طلبة "العربية 
األميركية" و"جورج ماسون"

سياستها وإستراتيجيتها تقوم بتجسير وبناء عالقات أكاديمية دولية تجمع 
طلبته���ا وكوادرها األكاديمي���ة واإلدارية مع جامع���ات دولية في تخصصات 

مختلفة، إلثراء التجربة األكاديمية الفلسطينية من خالل تجارب دولية.
وبدئ اللقاء األكاديمي بمحاض���رة ألقتها عريقات، عرضت خاللها تداعيات 
الوضع السياسي والوضع بشكل عام في المنطقة، والدور األميركي في الصراع 
الفلس���طيني اإلسرائيلي، ومن ثم تم تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل، طرح 
الطلبة خالله���ا مواضيع حول دور الط���رف الثالث ف���ي المفاوضات، وتطبيق 
النظرية على أرض الواقع بدراسة الدور األميركي في المفاوضات الفلسطينية 

اإلسرائيلية.
واس���تضاف الطلبة، أمين س���ر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور 
صائ���ب عريقات، والذي أطلع الطلبة عل���ى تجربته التفاوضية من خالل تنفيذ 
تدريب حول مه���ارات وعناصر التف���اوض، والتركيز على مقارنة س���لوكيات 
التفاوض بين الش���عوب، وماهية السلوك التفاوضي اإلنساني بشكل عام، مع 
األخذ بعين االعتبار مدرس���ة هارفرد للتفاوض والمدرسة اإلسالمية للتفاوض 

من وجهة نظره.
وف���ي نهاي���ة اللقاء، أج���اب عريقات عن أس���ئلة واستفس���ارات الطلبة من 
الجامعتين، ودار نقاش من وحي تجربته في التحديات التي واجهت المفاوض 

الفلسطيني.
وتال التدريب لقاء جمع رئيس الجامعة أ. د. علي زيدان أبو زهري، وأمين س���ر 
اللجن���ة التنفيذية في منظمة التحرير، حيث قدم أبو زهري ش���رحًا وافيًا عن 
الجامعة بش���كل عام وكلية الدراس���ات العليا بشكل خاص، وأبرز التخصصات 
الت���ي اس���تحدثتها الجامعة مؤخرًا ف���ي درج���ات الدكتوراه والماجس���تير 

والبكالوريوس.
وخالل اللقاء، كرم أبو زه���ري، الدكتور صائب عريقات، والمحاضرة في كلية 

تحليل وحل النزاعات بجامعة جورج ماسون الدكتورة فاخرة هالون.

جنين - محم���د بالص: نظمت كلية 
الدراسات العليا في الجامعة العربية 
األميركي���ة، أم���س، لق���اء أكاديميًا 
ف���ي حرمه���ا بمدين���ة رام الله بين 
طلب���ة الماجس���تير ف���ي برنامج حل 
وطلبة كلية  بالجامع���ة،  الصراع���ات 
تحليل وح���ل النزاعات بجامعة جورج 
ماس���ون من فيرجينيا واش���نطن من 
والماجس���تير  الدكت���وراه  درج���ات 
تعزي���ز  به���دف  والبكالوري���وس، 
العالق���ات والتعاون بين الجامعتين، 

وتبادل الخبرات بين الطلبة.
وأش���ارت نائ���ب رئي���س الجامعة 
الدولية  للعالقات  األميركية  العربية 
د. دالل عريق���ات، إل���ى أن الجامع���ة 
بصدد بناء تعاون م���ع جامعة جورج 
ماس���ون على المس���توى األكاديمي، 
مبينة أن األخيرة تعتبر مدرسة رائدة 

في مجال تحليل وحل الصراعات.
وأكدت عريقات أن الجامعة وضمن 


