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مجموعة بحثية من جامعة فلسطين 
األهلية تحصد جوائز علمية

بيت لحم – "األيام": حصل الدكتور موس���ى عبد الكريم 
عج���وز، والدكت���ور فاي���ز أبو عامري���ة، من أعض���اء هيئة 
التدري���س بكلية العل���وم اإلدارية والمالي���ة، في جامعة 
فلسطين األهلية، والدكتور جهاد حماد من أعضاء هيئة 
التدريس في قس���م أنظمة المعلومات الحاس���وبية في 
جامعة الق���دس المفتوحة على جائ���زة أفضل بحث في 
المؤتم���ر الدولي لألعمال والتكنولوجي���ا، والذي ُنظم من 

قبل األكاديمية األورومتوسطية لألعمال والتكنولوجيا.
وصرح الباحثان بأنهما قاما بتطوير أدوات كمية لقياس 

الش���مول المال���ي، والدفع عب���ر الهوات���ف الذكية، وذلك 
الستكشاف طبيعة العالقة بين هذين المتغيرين. 

وفي ذات الس���ياق، حصل الدكتور موس���ى عبد الكريم 
عج���وز، والدكتور فايز أبو عامري���ة على جائزة أفضل بحث 
في المؤتمر الدولي لمحو األمية المالية اإلس���المية، والذي 

ُنظم من قبل الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا.
وحمل البحث عنوان "دور الدفع عبر الهواتف الذكية 
في تعزيز اإلدماج المالي بين النس���اء الفلس���طينيات: 

نهج كمي من خالل نمذجة المعادلة الهيكلية".

»دار الكلمة«: مؤتمر الفن 
والمواطنة منتصف الشهر المقبل

بي���ت لحم - "األي���ام": أعلنت جامع���ة دار الكلمة في بيت لح���م، عن بدء 
التحضي���رات لعقد مؤتمر الجامعة الدولي الثالث والعش���رين تحت عنوان 
"الفن والمواطنة"، والمزمع عقده في الخامس والس���ادس عش���ر من الشهر 

المقبل في حرم الجامعة.
وقال مؤس���س ورئي���س الجامعة القس البروفيس���ور مت���ري الراهب، ان 
الجامعة تس���عى من خالل ه���ذا المؤتمر، إلى اس���تضافة نخبة من العلماء 
واألكاديميين أصح���اب العالقة، وكذلك أصحاب الخبرات الفنية واإلبداعية 
من المختصي���ن والمهتمين في ه���ذا المجال، من مختل���ف أنحاء العالم، 
من أجل تبادل الخبرات العلمية والثقافي���ة والفنية، وتفعيل آليات الحوار 
الثقاف���ي من خالل االطالع عل���ى تجارب اآلخرين، وخل���ق فضاءات معرفية 
مشتركة تعزز من حضور القيم اإلنسانية والثقافية في مواجهة التحديات.

وسيتناول المؤتمر، والذي يأتي ضمن احتفالية بيت لحم عاصمة للثقافة 
العربية، العديد من المحاور البحثية ذات العالقة بالفن والمواطنة.

جنين: تنفيذ ورش تدريبية 
للمرشحات للهيئات المحلية 

جنين - "األيام": بدأت جمعية "كي ال ننسى" والهيئة االستشارية لتطوير 
المؤسس���ات غير الحكومية في محافظة جنين، أمس، بتنفيذ سلسلة ورش 
توعية تس���تهدف المؤثرين والفاعلين من نشطاء اجتماعيين وسياسيين 
وإعالميين وحقوقيين، وذلك ضمن مشروع "تعزيز وصول النساء إلى مواقع 

صنع القرار" والممول من الحكومة الكندية.
وذكرت رئيس���ة الجمعية فرحة أبو الهيجاء، أن هذا المشروع يهدف إلى 
دعم ومس���اندة النساء من خالل إحداث تغيير حول صورة المرأة التقليدية، 
حي���ث يت���م العمل على تغيي���ر نمط التفكير اتجاه النس���اء المرش���حات 
باس���تخدام المؤثرين والحقوقيين واإلعالميي���ن وذوي االختصاص للعمل 
جميع���ا كل في موقعه من أجل تغيير واقع النس���اء به���دف الوصول إلى 

المواقع القيادية والريادية.
وأش���ارت إلى أن المش���روع سيستمر لمدة ستة ش���هور سيتم من خالله 
استهداف المرشحات للهيئات المحلية حيث سيتم تدريبهن على العديد 
من المهارات المتعلق���ة بالقيادة والخطاب اإلعالم���ي والدعاية االنتخابية 

وغيرها من المواضيع المتعلقة ببناء القدرات.

"تربية جنين" تناقش قضايا
 متعلقة بالثانوية العامة

جنين - "األيام": ناقش���ت مدير عام التربي���ة والتعليم في جنين 
سالم الطاهر، أول من أمس، مع المشرفين التربويين قضايا متعلقة 

بالثانوية العامة، وذلك خالل اجتماع موسع عقد في المديرية.
وقال���ت الطاهر، إن ه���ذا االجتماع عقد في ض���وء اهتمام مديرية 
التربي���ة بامتحان الثانوي���ة العامة ومصلحة الطلب���ة، وتمت خالله 
مناقشة عدد من القضايا التربوية الخاصة بامتحان الثانوية العامة 
وانعكاس���ها على مصلح���ة الطلبة، وضرورة متابع���ة المادة المقررة 

وارتباطها بالفاقد التعليمي.
وأكدت ضرورة صياغة المعلمين لخططهم الس���نوية بما يتماشى 
م���ع متطلبات المنه���اج، وتفعي���ل دور المرش���دين التربويين في 
التعام���ل مع الطلبة وتهيئتهم نفس���يًا حرصًا عل���ى إنجاح امتحان 

الثانوية العامة.
وعق���د االجتماع بحضور مدير الدائرة الفني���ة في مديرية التربية 
هان���ي دراغمة، ورئيس قس���م اإلش���راف الترب���وي الدكتورة ختام 

حمارشة، ورئيس قسم العالقات العامة عال زكارنة.

»القدس المفتوحة« تنظم مؤتمرًا حول 
التراث الشعبي في وسائل التواصل

رام الل����ه - "األيام": عق����دت جامعة القدس 
المفتوحة - مركز التراث الشعبي الفلسطيني 
"جفرا"، مس����اء أول من أم����س، مؤتمرًا تراثيًا 
لمناس����بة  "زووم"  تقني����ة  عب����ر  إلكتروني����ًا 
يوم التراث الفلس����طيني، بعن����وان "التراث 
الشعبي الفلس����طيني في وسائل التواصل 

االجتماعي".
واش����ار رئيس الجامعة د. يونس عمرو، إلى 
أهمي����ة التراث ف����ي صقل ش����خصية الفرد 
وتكوينه����ا منذ طفولته، لتمت����د إلى مرحلة 

نضجه، وإلى بيئته المختلفة.
ولفت إلى أن "الجامعة ومن باب حفظ التراث 
ورعايته، أنشأت مراكز بحوث متخصصة عدة 
في مجاالت مختلف����ة لخدمة علومنا وأبحاثنا، 
وحققت إنج����ازات مهمة، ومنها مركز "جفرا" 

للتراث الفلسطيني العربي األصيل".
من جهته، نوه مدير فرع الجامعة بنابلس د. 
س����هيل أبو ميالة إلى أهمية هذه الفعاليات 
كونها تش����كل حراكًا لق����راءة الواقع وإماطة 
اللث����ام عن الحقائق ودح����ض زيف االحتالل 

وأكاذيبه.
الش����عبي  الت����راث  مرك����ز  مدي����ر  واش����ار 
الفلس����طيني "جفرا" د. حسن أبو الرب إلى أن 
المؤتمر ينعقد في ذكرى استش����هاد القائد 
الراحل ياس����ر عرفات، لنج����دد العهد لرموزنا 
الوطنية ولنؤكد تشبث الشعب الفلسطيني 

بهويته وتراثه.

وق����دم الش����اعر د. صال����ح أبو لي����ل، ورقة 
بعن����وان "الش����عر الش����عبي ف����ي وس����ائل 
التواص����ل االجتماع����ي"، فيما ق����دم األديب 
عم����ر عبد الرحمن عبد اله����ادي ورقة بعنوان 
"دور الحكاي����ة الش����عبية في تعزي����ز القيم 
االجتماعية في وعي المتلقي"، أما الش����اعرة 
عائ����دة أب����و فرحة فق����د اس����تعرضت ورقة 
بعن����وان "ال����زي التراث����ي الفلس����طيني في 
وس����ائل التواصل االجتماع����ي"، بينت فيها 
الفلسطيني  الثوب  محاوالت االحتالل سرقة 
وارتدائه في غير مناس����بة من قبل مسؤوالت 
إسرائيليات، وكذلك من قبل المضيفات في 

شركة الطيران "العال".
وق����دم صالح أحم����د كناعنة ورق����ة بعنوان 
"الت����راث الش����عبي ف����ي وس����ائل التواصل 
االجتماع����ي في منطقة الجلي����ل"، وفي ورقة 
بعنوان "التراث الفلسطيني بالمهجر: الجالية 
الفلسطينية بالكويت - أنموذجًا"، استعرض 
هشام عبد النور رئيس الجالية الفلسطينية 
ف����ي الكويت، م����ا يقوم به أبن����اء الجالية من 
نش����اطات وفعاليات للحفاظ عل����ى تراثهم 
الوطن����ي ف����ي المهجر، وقدم عون����ي الظاهر 
ورقة بعنوان "النمط التراثي الرئيسي للغذاء 
الفلس����طيني وتغيراته عبر الزمن"، وتبعه د. 
عبد الرحيم غانم بورقة حملت عنوان "أهمية 
استخدام التواصل االجتماعي لتثبيت ثقافة 

التراث الفلسطيني".

جامعة الخليل تقيم اليوم 
العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

الخليل - وفا: أقيم في جامعة 
الخليل، أم���س، اليوم العالمي 
الجغرافية  المعلوم���ات  لنظم 

في فلسطين.
الت���ي  الفعالي���ة  وحض���ر 
العل���وم  جامع���ة  تنفذه���ا 
التطبيقية في غزه بالش���راكة 
مع جامعة الخليل، ممثلون عن 
وزارتي االتصاالت وتكنولوجيا 
المحلي،  والحكم  المعلوم���ات، 
وممثلون ع���ن البلديات، وعدد 
الرس���مية  المؤسس���ات  م���ن 
كليات  وممثلون عن  واألهلية، 
التطبيقية  الجغرافية  وأقسام 
في عدد م���ن جامعات الضفة 
مش���اريعها  قدم���ت  الت���ي 

البحثية والتطويرية.
الفعالي���ة  منس���ق  وق���ال 

حس���ان القدوم���ي، إن جامعة 
اليوم  احتضن���ت هذا  الخليل 
الجغرافية  بالعلوم  الهتمامها 
في  وأهميته���ا  التطبيقي���ة، 
تقدي���م الخدم���ات للجمهور، 
والتخطيط للمشاريع وشبكات 
الصحية  والخدم���ات  الط���رق 

واألمنية وغيرها.
م���ن ناحيت���ه، ق���ال المدير 
التنفيذي لش���ركة "اكسيس" 
للحلول الهندس���ية المتقدمة 
عدنان شومان، اننا نعيش في 
ث���ورة تكنولوجية متس���ارعة، 
منه���ا  االس���تفادة  وعلين���ا 
وتعزيزه���ا ف���ي خدم���ة نظم 
المعلومات الجغرافية، وتعزيز 
الحديثة  األجهزة  اس���تخدام 
القطاعات  كاف���ة  خدم���ة  في 
المختلف���ة، ورس���م الخرائ���ط 
لالرتقاء  والتنموية  الهندسية 
للجمهور،  الخدم���ات  بتقديم 
وتأسيس بنية تحتية سليمة 
على أس���س علمية وهندسية 

واضحة.
واع���رب المحاضر في قس���م 
والتطبيقية  الجغرافية  العلوم 
محمود  الخلي���ل  جامع���ة  في 
بش���ير، عن أهمية هذا اليوم، 
ال س���يما أن الجامع���ة تول���ي 
اهتماما  التطبيقية  الجغرافيا 

خاصا، وله���ا دور بارز من خالل 
الخاصة،  البرامج  اس���تخدامها 
تقدي���م  ف���ي  طلبته���ا  ودور 
األبحاث والدراسات الجغرافية 
اليومية  بحياتنا  ارتبطت  التي 
المواط���ن  منه���ا  ويس���تفيد 
والم���زارع، وقطاع البناء والبنية 

التحتية.
ب���دوره، أكد رئي���س جامعة 
أن  ال���زرو،  ص���الح  الخلي���ل 
الش���راكة مع جامع���ات الوطن 
العمل  أهمي���ة  عل���ى  دلي���ل 
م���ن  واالس���تفادة  الجماع���ي 
والدراسات  واألبحاث  التجارب 
المختلف���ة، وتفتح أفقا للطلبة 
بعرض أفكارهم التي س���يتم 
الجمهور  لخدم���ة  تطويره���ا 

الفلسطيني.
لطلبة  مع���رض  تخصيص  وتم 
الجغرافي���ا في جامع���ات الضفة، 
دراس���اتهم  اهم  خالل���ه  عرضوا 
األجهزة  جان���ب  الى  وأبحاثه���م 
الحديث���ة الخاص���ة ف���ي برام���ج 
ونظ���م الجغرافي���ة التطبيقي���ة، 
التطويرية  مش���اريعهم  وقدموا 
والخرائط، والدراسات التخطيطية 
المعلومات  نظم  من  لالس���تفادة 
م���ن  واالس���تفادة  الجغرافي���ة، 
التكنولوجي���ا الحديث���ة لخدم���ة 

البرامج المختلفة.

 إعالن طرح عطاء
مكرر للمرة الثانية

تعلن بلدية نابلس عن طرح العطاء التالي وذلك بطريقة الظرف المختوم 

عطاء توريد باطون العمال البلدية المختلفة
عطاء رقم )2021/63/1/066(

تود بلدية نابلس استخدام جزء من مخصصاتها لتمويل عطاء توريد باطون العمال 

البلدي���ة المختلف���ة وذلك وفق المواصف���ات وجداول الكميات والش���روط المرفقة 

بالعطاء.

س���تتم المناقصة التفاقية اإلطار من خالل عطاءات تنافس���ية وفقا ألحكام قانون 

الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 والئحته التنفيذية وهي مفتوحة لكل المناقصين 

ذوي األهلية ، علما بأن المؤهالت المطلوبة توفرها لدى المناقص الفائز محددة في 

وثائق المناقصة.، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:-

1- يجب على المورد أن يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة.

2- يجب عل���ى المورد تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة )4500( ش���يكل وذلك 

بموجب كفالة بنكية س���ارية المفعول لم���دة التقل عن 90 يومًا تبدأ من تاريخ 

آخر يوم لتسليم العروض المعلن للعطاءأو شيك بنكي أو مبلغ نقدي يودع في 

صندوق البلدية وال تقبل الشيكات الشخصية.

3- األسعار شاملة لجميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة. 

4- البلدية غير ملزمة بأقل األسعار حال كان مخالف لشروط العطاء.

5- كل م���ورد يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة من 

العطاء من مكتب العطاءات في مقر بلدية نابلس مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 

)100( شيكألو ما يعادلها.

6- أخر موعد لتسليم العروض الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم االربعاء الموافق 

1/12/2021 ف���ي مقر بلدية نابلس قس���م العطاءات والمش���تريات،العطاءات 

االلكترونية غير مقبولة، العطاءات المتأخرة عن موعد التس���ليم سيتم رفضها، 

س���يتم فتح العروض بحضور المقاولين أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك على 

العنوان : قاعة بلدية نابلس - الساعة 12 ظهرا  بتاريخ 1/12/2021.

7- رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

8- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة بلدية نابلس قسم العطاءات والمشتريات 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
 المهندس إياد عبد الحفيظ خلف
  رئيس لجنة أدارة بلدية نابلس

 إعالن لشغل وظيفة بمسمى 

)أخصائي بيئي و اجتماعي(

في  تتوفر  أن  شهر(على   11 لمدة  )بعقد  واجتماعي(  بيئي  )أخصائي  مع  للتعاقد  حاجتها  عن  غزة  محافظات  كهرباء  توزيع  شركة  تعلن 
المتقدمين الشروط التالية:

المؤهالت والخبرات المطلوبة:
أن يكون حاصل درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية )الهندسة البيئية، اإلدارة البيئية، البيئة والصحة المهنية، . 1

)شهادة الماجستير تكون إضافية(.
خبرة عملية بحد أدنى خمس سنوات في مجال تقييم وإدارة المخاطر والتأثير البيئي واالجتماعي .. 2

المهام والمسئوليات الرئيسية:
اإلشراف واإلدارة البيئية االجتماعية اثناء تنفيذ مكونات المشروع.	 
البيئية 	  لألدوات  مدخالت  وتقديم  الدولي  البنك  وبعثات  المصلحة  اصحاب  ومفاوضات  اجتماعات  في  الفاعلة  المشاركة 

واالجتماعية.
تحديد االدوات البيئية واالجتماعية المالئمة وفقا إلطار االدارة البيئية واالجتماعيةالمشتركة )ESMF( ودليل البنك الدولي.	 
في 	  التدريجي  التقدم  خالل  االضافية  المتطلبات  ذلك  في  بما   )ESCP( واالجتماعي«  البيئي  االلتزام  وتحديث«خطة  متابعة 

المشروع.
 	)OHS( االشراف على ومراقبة امتثال المقاول إلجراءات السالمة والصحة المهنية
 	.)ESP( ضمان المشاركة الفاعلة مع اصحاب المصلحة وادارة االفصاح عن المعلومات وفقا لخطة اشراك اصحاب المصلحة
االشراف ومراقبة التنفيذ الكافي والمالئم لألدوات البيئية واالجتماعية المحددة.	 
اعداد تقارير االمتثال البيئي واالجتماعي الدورية عن حالة االمتثال مع وثائق المشروع.	 
التنسيق مع سلطة جودة البيئة بخصوص اي متطلبات اضافية للمشروع.	 
 	.)GRM( وضع الية مناسبة وشاملة لمعالجة المظالم
بناء فريق بيئي اجتماعي يشمل اصحاب المصلحة الرئيسيين.	 
المشاركة في اعداد موازنات االنشطة البيئية واالجتماعية.	 
مشاركة واالشراف على االستشاريين البيئيين واالجتماعيين الداعمين للمشروع ومهندسي السالمة والصحة المهنية.	 
توفير التدريب البئي االجتماعي وعمل حملة اعالم واستشارة الجمهور.	 
البنك 	  الالزمة من  الموافقات  البيئي واالجتماعي ألية انشطة جديدة والحصول على  التقييم  المرجعية إلجراء  الشروط  اعداد 

الدولي و/او الجهات المعنية.
العربية 	  باللغة  الموجزة  الوثائق  الفعال،وعمل  النشر  لغرض  فنيين  غير  االشخاص  من  مفهومة  بطريقة  التقارير  اعداد 

الستخدامها على المستويات المحلية.
اعداد تقرير ربعي لمدير المشروع لغرض متابعة التنفيذ واالشراف على المشاريعالفرعية.	 
القيام بمهام اخرى وفقا لمتطلبات العمل او وفقا لتوجيهات مدير المشروع.	 

المهارات األساسية المطلوبة:
اتقان مهارات االتصال باللغتين االنجليزية والعربية )قراءة، كتابة ومحادثة(	 
خبرة جيدة في عمل التقارير البيئية واالجتماعية	 
مهارات ادارية ممتازة،وخاصة تنظيم وادارة ورش العمل، مهارات االتصال والعمل ضمن فريق عمل.	 
خبرة في التعامل مع انظمة الشكاوى.	 
سجل جيد بالعمل بما يتماشى مع متطلبات المؤسسات المالية الدولية.	 
مع 	  المهمشة،والمشاركة  والفئات  المصلحة  اصحاب  نظر  ووجهة  للمجتمع  وفهم  فعال  بشكل  التواصل  على  القدرة  اثبات 

االشخاص المؤثرين بالمشروع وفريق ادارة المشروع بشكل ايجابي وبناء.
اثبات المسئولية لإلدارة اليومية للدارسات االجتماعية وتقديمها.	 
معرفة بمنطقة المشروع ومجتمعاتها.	 
فهم حقوق ملكية االراضي وحق الوصول.	 
لديه مهارات جيدة في استخدام الحاسوب و خاصة برامج MS office (  اكسل , بور بوينت , MS project ,الخ(	 

 األوراق المطلوبة:
سيرة ذاتية.	 
صورة عن المؤهل العلمي.	 
صورة عن شهادة الثانوية العامة.	 
صور عن شهادات الخبرة العملية.	 
صور شهادات الدورات والمهارات التدريبية.	 

تقديم الطلبات:
مدة  خالل  وذلك  المشتركين(  )خدمات  اإللكترونية(  )الخدمات   )www.gedco.ps( للشركة  االلكتروني  الموقع  عبر  وترسل  الطلبات  تقدم 

أسبوعان من تاريخ نشر اإلعالن.
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