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اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي9/

التـــيار  قطـــع  عـن  القـدس  محافظة  كهربـاء  شـركة  تعلـن 
يوم  عصرا  الثالثة  حتى  صباحا  التاسعة  من  الكهربائي 
محافظة  من  التالية  املناطق  عن    2022/8/11 اخلميس 

رام الله والبيرة:
أجزاء من مدينة بيتونيا وتشمل: دوار مدرسة ذكور 

بيتونيا واملجاورين
شركة قرش للسيارات واملجاورين , أجزاء من شارع 

اللطرون واملجاورين
تعتذر الشركة عن هذا االجــراء الناجت عن قيام الشركة 
بأعمال التحويالت والصيانة على شبكات الضغط العالي 

املزودة لتلك املناطق.
دائرة العالقات العامة

شركة  كهرباء  محافظة  القدس  املساهمة  احملدودة
JERUSALEM  DISTRICT  ELECTRICITY  CO.  LTD. 
 15 شارع صالح الدين – القدس  ص.ب  19118 – تلفون 6269333-      فاكس 6282441 

   15 Salah – El-Din Street – Jerusalem – P.O.Box  19118 – Tel 6269333 – Fax.  6282441  
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دعوة لتقدمي عطاءات
اجلهة املشترية: وزارة الصحة الفلسطينية من خالل مديرية اللوازم العامة.

)MOH-GSD/MOF/2022/144( :رقم املناقصة
اسم املناقصة: استئجار أجهزة مخبرية لصالح وزارة الصحة.

اســتــخــدام جـــزء من  الــعــامــة  الـــلـــوازم  ومـــن خـــالل مــديــريــة  الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  تـــود  1 .
مخصصاتها ضمن املوازنة العامة املمول من قبل وزارة املالية لتسديد املبالغ املستحقة مبوجب 

عقد )MOH-GSD/MOF/2022/144( استئجار أجهزة مخبرية لصالح وزارة الصحة.
تقدمي  إلى  األهلية  ذوي  املناقصني  الفلسطينية  الصحة  وزارة  ولصالح  العامة  اللوازم  مديرية  تدعو  2 .

عطاءات بالظرف املختوم الستئجار أجهزة مخبرية.
العام  الشراء  العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ملقتضيات قانون  املناقصة  ستتم  3 .
رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي مفتوحة لكل املناقصني ذوي األهلية، واملؤهالت املطلوب 

توفرها لدى املناقص الفائز هي: القدرة املالية واخلبرة الفنية في مجال األجهزة املخبرية.
املوقع  مــن خـــالل  املــنــاقــصــة  وثــائــق  عــلــى جميع  واملــهــتــمــني احلــصــول  املــؤهــلــني  للمناقصني  ميــكــن  4 .
االلكتروني ملديرية اللوازم العامة )www.gs.pmof.ps( أو من خالل البوابة املوحدة للشراء العام 
)www.shiraa.gov.ps( بعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها )300( شيكل حلساب وزارة املالية 
الدفع )فيشة اإليــداع( مع  ارفــاق وصل  في بنك فلسطني على حساب رقم )49/219000(، ويتم 
العطاء املقدم ،كما ميكن للمناقصني احلصول على أي معلومات إضافية جلميع وثائق املناقصة على 

العنوان املبني أدناه وذلك من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 مساء من أيام األحد إلى اخلميس.
( صباحا من  يجب تسليم العطاءات في العنوان املبني أسفل الدعوة في موعد أقصاه الساعة )11:30. 5
يوم الثالثاء 23/8/2022، والعطاءات اإللكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون صالحية العطاءات 

سارية ملدة 150 يومًا من التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.
يجب أن يرفق مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقا للنموذج املدرج في وثائق املناقصة على أن يكون  6 .
الزامي  املناقص ويعتبر هذا االقــرار كبديل  موقع حسب األصــول من الشخص املخول بالتوقيع عن 
عن كفالة دخول املناقصة وجزء ال يتجزأ من وثائق املناقصة وسيتم رفض أي عطاء اليحتوي على 

اقرار الضمان.
العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت احملددين سيتم استبعادها، وسيتم فتح العطاءات فور انتهاء  7 .

املوعد احملدد للتسليم بحضور ممثلي املناقصني الذين يرغبون في ذلك في العنوان املبني أدناه.
رسوم االعالن في الصحف على من ترسو عليه املناقصة. 8 .

اللوازم  مديرية   / املالية  الــعــطــاءات/وزارة  دائــرة  املركزية/  العطاءات  صندوق  هــو:  أعــاله  املذكور  العنوان 
العامة/رام الله ، املاصيون، مجمع الوزارات – مبنى القدس / مقابل مكتب رئيس الوزراء ، الطابق السادس ، 

هاتف: 2987112 02-/ فاكس: 02-2987056
رئيس جلنة العطاءات املركزية

دولــــــة فلسطيـــــن
وزارة املالية/مديرية اللوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية
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إعالن توظيف
الزراعية  املنتجات  لتسويق  الفلسطينية  االردنية  الشركة  ترغب 

مقرها  – اريحا – فلسطني في تعيني الشواغر التالية :

•أخصائي/ة تسويق  	
ادارة  مجال  في  البكالوريس  شهادة  على  االدنى  باحلد  حاصل   .1

االعمال – تسويق 
مبجال  وخبرة  للتصدير  القابلة  الفلسطينية  الزراعية  باملنتجات  خبرة   .2

تصدير املنتجات الزراعية واملصنعة
3. خبرة ال تقل عن 10 سنوات في شركات زراعية / مبجال تسويق 

املنتجات الزراعية 
4. خبرة مثبتة  باالسواق العاملية 

5. اجادة اللغة االجنليزية قراءة كتابة و محادثة
6. اجادة استخدام احلاسب االلي وبرامج االوفيس املتقدمة.

تنفيذي •سكرتير/ة  	
1. حاصل على شهادة البكالوريس في ادارة االعمال او تخصصات مناسبة

مثل   املتقدمة  االوفيس  وبرامج  االلي  احلاسب  استخدام  اجادة   .2
 Power Point

3. اجادة اللغة االجنليزية قراءة كتابة و محادثة ويفضل لغات اخرى
4. خبرة مناسبة ال تقل عن 7 سنوات

•محاسب /ة 	
1. حاصل على شهادة البكالوريس في احملاسبة

2. خبره ال تقل عن 5 سنوات في شركات )يفضل زراعية(
 3. اجادة اللغة االجنليزية قراءة كتابة و محادثة

4. اجادة استخدام احلاسب االلي وبرامج االوفيس املتقدمة وبرامج 
احملاسبة الدولية

على من تنطبق عليهم الشروط ارسال السيرة الذاتيه على البريد االلكتروني 
hr@jpapmc.com :2022/8/19 ادناه في موعد اقصاه يوم اجلمعة

TERMS OF REFERENCE (TOR)
for

Tariner for employers - People Management
Organization Description: 
Small Enterprise Center (SEC) Association is a Palestinian 
non-profit organization that was founded in 2002. In 2008, 
SEC was officially registered as an independent non-profit 
organization governed by the Palestinian Law of Charitable 
Associations and Community Organizations No.1 for the 
year 2000. SEC is a leading national organization serving 
Palestinian Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) 
and social enterprises (including cooperatives) over Palestine 
where Gaza Office has started provision of business develop-
ment services for SMEs since 2011.

SEC in partnership with the GIZ–PALM (Programme for 
Access to the Labour Market) and GIZ-PSDP (Private Sec-
tor Development Programme) is implementing a 6-month 
program entitled “Tourism Sector: Supporting jobseekers to 
enter the labour market and advising companies in People 
Management Instruments in the tourism sector in West Bank 
and East-Jerusalem.  
The project thematic areas are:

Promote job matching for unemployed persons (jobseek-• 
ers)
Enhance the private companies (focus on tourism) capacity • 
in people management. SEC and GIZ already developed 
the training materials, the trainer/s will only be responsible 
for delivering the training. 
Promote wage subsidy scheme among private companies • 
operating in the tourism sector 

SEC is seeking trainer/s to support in delivering training for 
private companies (employers) in people management system 
to reduce the turnover rates, in the West Bank.   
Position: consultant- Tariner for employers - People Manage-
ment System
Number of trainers: up to three trainers
Work location: West Bank including East Jerusalem 
Type of contract:  Short-Term Employment (from the 1st of 
September until the 31st  of October 2022 )
The total number of working days is: up to 45, on average 
15 days for each trainer 
Assignment duration:  1st of September 2022 until end of 
October, 2022. 
Job Description:
The trainers will support at least 200 private sector companies 
in introducing a people`s management system to reduce the 
turnover rates, this will be through six advisory and con-
sultancy instruments on “Peoples Management” for Private 
Companies in West Bank and East-Jerusalem
The consultant shall provide the following work/service:

Actively liaise and collaborate with SEC throughout the 1. 
contract period.
All trainers will visit at least 200 private sector compa-2. 
nies  and support them in introducing a people`s manage-
ment system to reduce the turnover rates, the tools are: 

Recruitment Process, On boarding process, Rewards 
System, Training Cycle , Mentoring and Supervisory 
Skills and Workplace Health Care Promotion (WHCP) 
during COVID-19”  . Each company will obtain a train-
ing course in People Management System at least in 
one of the six instruments 
Identify at least 200 firms interested and ready to take 3. 
the training.
Ensure that all selected firms in the Palestinian tour-4. 
ism sector are ready to introduce at least one “people 
management instrument”.
Familiar with training process.5. 
Submit progress report to SEC in English language.  6. 

Job Requirements of an Excellent Candidate:

Minimum of three years’ experience in human resources, • 
in tourism sector or related sector.  
BA‘s Degree in Human Resources, Business Administra-• 
tion, Marketing, Sales, International Business, Tourism 
and hotel Management, or related fields.
Experience in tourism sector, or related sector.  • 
Communication skills, both written and verbal in Arabic • 
and English Languages.
Customer service attitude – personable, enthusiastic, • 
friendly, and helpful.
Team player.• 
Highly motivated, driven, and adaptable.• 
Able to utilize latest technology in data collection, analy-• 
sis, and reporting.
Time management skills.• 
Strong knowledge of training processes and procedures.• 
Access to movement in the West Bank. • 

Documentation and information required: 
The consultant should present a CV with relevant experi-• 
ence and background.
Description of the approach and methodology and time-• 
frame applied (Technical Proposal).
Detailed budget indicating training fee include the fol-• 
lowings: all transportation costs, phone calls, and any 
other costs might occur (financial proposal). Moreover, 
the trainer is responsible for any applicable taxes could 
occur.

Please send the all requirements under the subject 
For Tariner for employers - People Management on fol-
lowing Email  address: 

info@sec-pal.org
dealine for submitting the technical and financial offers: 
16/8/2022, at 4:00 PM. 
SEC is an equal opportunity employer: applicants from men 
and women will be considered equally.
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فقد هوية وجواز سفر
ح���������س���������ن محمد  ان�����������������ا زي�����������������اد  اع�����������ل�����������ن   - ال�������������ق�������������دس 

ال��ش��وام��رة  عن فقد ج���واز س��ف��ري الفلسطيني 

الذي اجهل رقمه ، كما واعلن عن فقد هويتي 

م��م��ن يجدهما  ال����رج����اء  رق����م )980747661( ، 

تسليمهما  اىل اقرب مركز شرطة او االتصال 

عىل رقم )0598112212( وله الشكر.

فقد هوية
ح����س����ن محمد  اعلن انا ش���م���ع���ة   - ع����ق����ب  ك����ف����ر 

ال���ج���وب���اين ع���ن ف��ق��د ه��وي��ت��ي رق����م 998995179 

ي������رج������ى م�����م�����ن ي�����ج�����ده�����ا ت���س���ل���ي���م���ه���ا ألق�����������رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
نابلس- أعلن أنا خلدون ربيح شفيق جاموس 

عن فقد هويتي رقم 936671387  يرجى ممن 

ع���ر ع��ل��ي��ه��ا ت��س��ل��ي��م��ه��ا ألق�����رب م���رك���ز ش���رط���ة وله 

جزيل الشكر.

فقد هوية
نابلس- أعلن أن��ا حال خليل عدنان اب��و الحاج 

عن فقد هويتي رقم 423774983  يرجى ممن 

ع���ر ع��ل��ي��ه��ا ت��س��ل��ي��م��ه��ا ألق�����رب م���رك���ز ش���رط���ة وله 

جزيل الشكر.

فقد هوية
ن������اب������ل������س- أع������ل������ن أن����������ا ل�����ي�����ىل م����ح����م����د ح�����س�����ن عيل 

رق����������م 901104851  ه�����وي�����ت�����ي  ف�����ق�����د  ع�������ن  ص������ال������ح 

ي��رج��ى م��م��ن ع��ر عليها تسليمها ألق����رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
نابلس- أعلن أن��ا ن��ور الدين واف��د عبد الخالق 

  407479146 رق����������م  ه�����وي�����ت�����ي  ف�����ق�����د  ع��������ن  دروزة 

ي��رج��ى م��م��ن ع��ر عليها تسليمها ألق����رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية وبطاقة موظف
قلقيلية - اعلن انا سحر خ��ال��د ام��ن ن���زال عن 

فقد هويتي التي اجهل رقمها وبطاقة موظف 

يجدهما  10611865يرجى ممن  رق�����م   وك���ال���ة 

ان يسلمهما اىل اقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر.
فقد هوية

ب��اق��ة الحطب - اعلن انا انس عنان   - قلقيلية 

ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز ع�����ب�����دال�����ل�����ه ع�������ن ف�����ق�����د ه�����وي�����ت�����ي التي 

اج��ه��ل رق��م��ه��ا ي��رج��ى م��م��ن ي��ج��ده��ا ان يسلمها 

اىل اقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
رام ال��ل��ه - اع��ل��ن ان��ا ق��ي ن��اص��ر غ���ازي سالمن 

عن فقد هويتي رقم 854658507 يرجى ممن 

ي�����ج�����ده�����ا ت����س����ل����ي����م����ه����ا ألق������������رب م������رك������ز ش������رط������ة وله 

جزيل الشكر.

فقد هوية
اب����������راه����������ي����������م سليمان  ع�����������يل  ان���������������ا  اع����������ل����������ن   - ال����������������������رام 

القواسمي عن فقد هويتي رقم 423389097  

يرجى ممن يعر عليها تسليمها ألق��رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر .

فقد هوية
اع��ل��ن ان���ا ع��ز ال��دي��ن خ��ال��د ع��ب��د ال��ك��ري��م الطويل 

ع�����������ن ف�������ق�������د ه�������وي�������ت�������ي ال������ش������خ������ص������ي������ة ال���������ت���������ي اجهل 

ي�����ع�����ر ع����ل����ي����ه����ا تسليمها  ال��������رج��������اء م�����م�����ن  رق�����م�����ه�����ا 

اىل اق�����رب م���رك���ز ش���رط���ة او االت����ص����ال ع���ىل رقم  

0568095886  وله جزيل الشكر .

فقد هوية
اع����ل����ن ان������ا ت���غ���ري���د ه���ي���ث���م م���ح���م���د ج���ح���اي���ش���ه من 

سكان اذن��ا - الخليل، ع��ن ف��ق��دان هويتي رقم  

تسليمها  ي�����ج�����ده�����ا  م�����م�����ن  ي������رج������ى    ٨٥١٢١٨٢٩٧

الق�������������رب م�������رك�������ز ش�������رط�������ة او االت���������ص���������ال ع��������ىل رقم 

٠٥٣٤٤٣٨٨٢٩ وله جزيل الشكر .

فقد هوية
بيت لحم -   اعلن انا آدم عدنان محمد عيىس 

يرجى   409601291 رق�����������م   ه�����وي�����ت�����ي  ف�����ق�����د  ع�������ن 

م��م��ن ي��ج��ده��ا ان ي��س��ل��م��ه��ا الق����رب م��رك��ز شرطة 

او االت����ص����ال ع���ىل ه���ات���ف 2747557  ول����ه جزيل 

الشكر سلفا

فقد جواز سفر اردني
ب��ي��ت ل��ح��م -   اع���ل���ن ان����ا ع��ب��ر زك�����ري ع��ي��ىس ابو 

ف����ق����د ج���������واز س�����ف�����ري االردين واجهل  ف�������رج ع������ن 

رق��م��ه  واح��م��ل هوية رق��م 900385055 فعىل 

م����ن ي���ج���ده ان ي��س��ل��م��ه الق������رب م���رك���ز ش���رط���ة او 

ول���������ه جزيل    2747557 ه������ات������ف  ع�������ىل  االت��������ص��������ال 

الشكر سلفا

فقد هوية
ب��ي��ت ف��ج��ار– اع��ل��ن ان���ا ث��ائ��ر ب��س��ام ي��وس��ف ديريه 

يرجى   402588081 رق���������م  ه�����وي�����ت�����ي  ف�����ق�����د  ع�������ن 

م��م��ن ي��ج��ده��ا ت��س��ل��ي��م��ه��ا ألق�����رب م���رك���ز للشرطة 

وله الشكر .

فقد هوية
ال����خ����ل����ي����ل - اع������ل������ن ان����������ا اش��������������واق م�����ح�����م�����ود حميد 

ال����دي����ن ال�����رادع�����ي ع����ن ف���ق���د ه���وي���ت���ي الشخصية 

والتي أجهل رقمها، الرجاء ممن يعر عليها 

ت��س��ل��ي��م��ه��ا إىل أق�������رب م����رك����ز ش����رط����ة ول������ه جزيل 

الشكر.

اسالم عمرو عميدا لكلية 
العلوم الحديثة في   

»العربية االمريكية« برام الله  
رام الله-كلفت إدارة الجامعة العربية األمريكية الدكتور املهندس اسالم عمرو 
عميدا لكلية العلوم الحديثة يف الجامعة العربية االمريكية ،حيث انضم ألسرة 
الجامعة يف مطلع العام الحايل أستاذا يف برامج الدراسات العليا ألمن املعلومات 

والجرائم االلكرتونية اىل جانب تخصص االعالم الرقمي. 
وسبق ان عمل د. عمرو يف العديد من الجامعات الفلسطينية يف مواقع إدارية 
واك��ادي��م��ي��ة متقدمة، اىل ج��ان��ب عمله مستشارا للعديد م��ن املنظمات الدولية 
يف داخل فلسطني،اضافة اىل عمله ضمن مشاريع التنمية املستدامة لوكاالت 
التنمية للعديد من ال��دول والتي تعمل يف فلسطني يف مجاالت التعليم وبناء 
القدرات وتطوير املناطق املهمشة . وقد حصلت العديد من املشاريع التي كان 

يديرها عىل العديد من الجوائز الدولية املرموقة. 
وي��ع��د ع��م��رو م��ن ال��خ��راء املهمني ع��ىل امل��س��ت��وى ال��وط��ن��ي يف م��ج��ال تكنولوجيا 
املعلومات وتقنيات التعليم والتعليم االلكرتوين، حيث ظهر يف فيلم "املواجهة" 
لجائحة ك��ورون��ا م��ن ان��ت��اج مركز االع���الم متحدثا ع��ن ال���دور ال��ه��ام ال��ذي انيط به 
يف قيادة التدخل لقطاع "التوجيهي" يف ب��داي��ات الجائحة. وأش��رف عىل عملية 
انتاج كافة املواد التعليمية والتي تم بثها عىل وسائل التواصل االجتماعي وكافة 
محطات التلفزة يف فلسطني تحت اسم مشروع "توجيهي اون الين"،اىل جانب 
ذلك عمل عىل تطوير قانون التعليم االلكرتوين يف فلسطني بتكليف من هيئة 

االعتماد والجودة وبتمويل من مؤسسة املانية مرموقة. 
وي��ت��م��ت��ع ع���م���رو ب���خ���رة واس���ع���ة ب��م��ج��ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ام����ن امل��ع��ل��وم��ات والجرائم 
االل������ك������رتون������ي������ة، ح����ي����ث ع����م����ل م����س����ت����ش����ارا ل����ل����ع����دي����د م������ن م�����ؤس�����س�����ات ان������ف������اذ القانون 
السيادية ،وتم تكريمه من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية ضمن مجموعة 
من املدنيني الذين قدموا خدمات مختلفة للمؤسسات األمنية يف فلسطني يف 

مطلع العام 2020. 
وللدكتور عمرو العديد من املؤلفات والكتب واألبحاث املنشورة يف مجالت 
عاملية مرموقة وذات التصنيفات العالية يف مجاالت امن املعلومات، االتصاالت 

ومعالجة اإلشارات الرقمية والتعليم اإللكرتوين. 
يذكر انه وخالل عمله يف الجامعة االمريكية يف تدريس مساق علم التشفري 
امل��ت��ق��دم ق��ام وط��الب��ه ببناء اول ف��اي��روس ع��ىل مستوى فلسطني لتشفري امللفات 

وذلك ألغراض تعليمية.

زينة-احتفلت  م���ح���اف���ظ���ات-ج���ورج 
املفتوحة،امس،  ال�������ق�������دس  ج�����ام�����ع�����ة 
ب��ت��خ��ري��ج ال��ف��وج ال��خ��ام��س والعشرين 
"ف�����وج ع��َل��م��ن��ا ع����ّزن����ا" ب��ف��روع��ه��ا يف بيت 
ودورا،  وس�����ل�����ف�����ي�����ت  وط�������ول�������ك�������رم  ل������ح������م 
ب�����ح�����ض�����ور محافظي  ك�������ل ع�������ىل ح�����������دة، 
الرئيس  ع����������ن  م�����م�����ث�����ل�����ني  امل��������ح��������اف��������ظ��������ات 
االحتفاالت،  راع����������ي  ع�����ب�����اس  م����ح����م����ود 
للطلبة  وم������ب������ارك������ت������ه  ت�����ح�����ي�����ات�����ه  ن������اق������ل������ني 
ت����ح����دث مديرو  ال����خ����ري����ج����ني، يف ح�����ني 
الطلبة  م������ج������ال������س  وم�����م�����ث�����ل�����و  ال����������ف����������روع 

والطلبة املتفوقون.

فرع بيت لحم  
احتفل الفرع، بتخريج طلبته بحضور 
م�����م�����ث�����ل ال������رئ������ي������س امل������ح������اف������ظ ال���������ل���������واء كامل 
حميد، وعضو مجلس أمناء الجامعة د. 
س���ام���ي ع������دوان، وم��م��ث��ل رئ���ي���س الجامعة 
م����دي����ر ف������رع ب���ي���ت ل���ح���م د. م���ح���م���د ذويب، 
املحلية  ال��������ه��������ي��������ئ��������ات  رؤس�����������������������اء  م������������ن  وع�������������������دد 
وم��ؤس��س��ات امل��ح��اف��ظ��ة، وم��م��ث��ي األجهزة 
األم���ن���ي���ة، وش���خ���ص���ي���ات اع���ت���ب���اري���ة، ورجال 
دي�����ن م��س��ل��م��ني وم���س���ي���ح���ي���ني، وع������دد كبري 

من أهايل الخريجني.
ون����ق����ل ح���م���ي���د ت���ح���ي���ات ال����رئ����ي����س عباس 
إىل الخريجني وذويهم وإدارة الجامعة، 
مشيداً بالدور الريادي واملتقدم للجامعة 

وتطور العمل والرامج فيها. 
مجلس  ع�������ض�������و  ث�������م�������ن  ذل������������������ك،  إىل 
أم����ن����اء "ال����ق����دس امل���ف���ت���وح���ة" د. سامي 
األكاديمي  ال����ط����اق����م����ني  دور  ع�����������دوان، 
واإلداري يف الجامعة يف خدمة الطلبة 
وتوفري فرص التعليم والتطور املهني 
واألكاديمي والعلمي من أجل خدمة 

الشعب الفلسطيني. 
ت����������ح����������دث م�������م�������ث�������ل رئيس  ب��������ع��������د ذل��������������������ك، 
ال��ج��ام��ع��ة أ. د. س��م��ري ال��ن��ج��دي م��دي��ر فرع 
مرحباً  ذوي�������������������ب،  م������ح������م������د  د.  ل�������ح�������م  ب�������ي�������ت 
بالضيوف يف حفِل َتخرِج كوكبٍة من نجوِم 
الجامعة يف فوجها ال�)25(، مشرياً إىل أنها 
عملت ع��ىل ت��ط��وي��ر ال��ع��دي��د م��ن مخترات 
الحاسوب واإلعالم، وشهدت نقلة نوعية 

عىل املستوى األكاديمي.
كلمة  زي����������������������������������������ادة  ح��������������ن��������������ني  أل�����������������ق�����������������ت  ث��������������������م 
فيها جميع شهداء  الشهداء،استذكرت 
ال��وط��ن وشهيدة الحق والحقيقة شريين 

أبو عاقلة.
أما ممثل مجلس الطلبة القطري 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ات��ح��اد ال��ط��ل��ب��ة يف فرع 
بيت لحم الطالب معتز م��زه��ر، فقد 
أكد التفاف الشعب الفلسطيني حول 
ق��ي��ادت��ه، م���ع���راً ع���ن ف��خ��ره بالجامعة 
ال��ت��ي أطلقت اس��م "َع��َل��ُم��ن��ا ِع��ُزن��ا" عىل 

حفل التخريج.
بعد ذلك، تحدثت الخريجة املتفوقة 
صفاء الشيخ نيابة عن الخريجني، شاكرة 
جميع الذين دعموا مسريتهم التعليمية، 
م��ش��رية إىل أن "ال���ق���دس امل��ف��ت��وح��ة" صرح 

ب��������ه ك��������ل فلسطيني  ي����ف����خ����ر  ع����ل����م����ي ش������ام������خ 
التوفيق يف  ل��ه، متمنية للجميع  بانتمائه 

حياتهم العملية.

فرع طولكرم 
اق������ام ال����ف����رع اح����ت����ف����ااًل يف م��ن��ت��ج��ع عنبتا 
ب����م����ش����ارك����ة ك������ل م������ن املحافظ  ال�����س�����ي�����اح�����ي، 
اللواء عصام أبو بكر، ممثاًل عن الرئيس، 
فرع  م�������دي�������ر  ع��������������واد  ذي��������������اب  ي�������وس�������ف  د.  وأ. 
نائب  ع���������وض  ح����س����ن����ي  د.  وأ.  ال�����ج�����ام�����ع�����ة، 
رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية، ود. 
سالمة سالم عميد شؤون الطلبة، وقائد 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��م��ي��د ج���م���ال أب����و ال���ع���ز، وأمني 
س�����ر ح����رك����ة "ف�����ت�����ح" إي��������اد ج����������راد، وأعضاء 
اإلقليم، وفصائل العمل الوطني، ورئيس 
البلدية م. رياض عوض، ورئيس الغرفة 
ال����ت����ج����اري����ة إب�����راه�����ي�����م أب�������و ح����س����ي����ب، ومدير 
ال����رتب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م س����ائ����د ق���ب���ه���ا، ومديري 
واألهلية  ال����رس����م����ي����ة  امل������ؤس������س������ات  وم����م����ث����ي 
البلدية  امل�������ج�������ال�������س  ورؤس�������������������اء  واألم���������ن���������ي���������ة، 
الهيئتني األكاديمية  وال��ق��روي��ة، وأع���ض���اء 
الخريجني،  األس�����������رى  وذوي  واإلداري������������������ة، 
وم��ج��ل��س ات���ح���اد ال��ط��ل��ب��ة وح���رك���ة الشبيبة 

الطالبية، واألهايل.
ون��ق��ل أب���و ب��ك��ر ت��ح��ي��ات وم��ب��ارك��ة وتهاين 
الرئيس عباس للطلبة الخريجني، وذويهم 
وعائالتهم، وألسرة الجامعة، متمنياً لهم 

املزيد من التوفيق والنجاح . 
ع��������واد تحيات  د.  أ.  ن����ق����ل  ك���ل���م���ت���ه،  ويف 
د. سمري  أ.  ال������ج������ام������ع������ة  رئ�������ي�������س  وم��������ب��������ارك��������ة 
للطلبة  ط�����ول�����ك�����رم  ف��������رع  وإدارة  ال�����ن�����ج�����دي، 
وذوي���ه���م، م��ت��م��ن��ي��اً ل��ه��م م���زي���داً م���ن تحقيق 

اإلنجازات والتميز.  
وأل����ق����ى رئ����ي����س م���ج���ل���س ال���ط���ل���ب���ة حسام 
الطلبة  م�����ج�����ل�����س  ب�������اس�������م  ك�����ل�����م�����ة  ال�����������زي�����������ات، 
شهداء  أرواح  ع��������ىل  م������رتح������م������اً  ال�������ق�������ط�������ري، 
الوطن، ومتمنياً الشفاء لجرحانا والحرية 
ألسرانا، مؤكداً العالقة التكاملية ما بني 

الجامعة ومجلس الطلبة .
م�����ن ج����ان����ب����ه����ا، ت����ح����دث����ت ال����ط����ال����ب����ة شرف 
الصيفي، يف كلمة لها باسم الخريجني، 

املفتوحة"  "ال����������ق����������دس  وم�������ك�������ان�������ة  دور  ع���������ن 
وحضورها املتميز. 

وتخلل الحفل الذي توىل عرافته محمد 
أب��������و س�����ف�����اق�����ة، ت����خ����ري����ج ك����وك����ب����ة م������ن أسرى 
ال����ح����ري����ة ال�����ذي�����ن أن�����ه�����وا م���ت���ط���ل���ب���ات الدراسة 

يف الجامعة.

فرع دورا 
واحتفل فرع "القدس املفتوحة" يف دورا 
بتخريج الفوج ال� )25(، بحضور ومشاركة 
م��م��ث��ل ال��رئ��ي��س، م��م��ث��ل م��ح��اف��ظ محافظة 
ال����خ����ل����ي����ل أك�����������رم ش�������������روف، وع������ض������و مجلس 
السراحنة،  س����ع����ي����د  د.  ال�����ج�����ام�����ع�����ة  أم�������ن�������اء 
وم���دي���ر ال���ف���رع أ. د. ن��ع��م��ان ع���م���رو، ومدير 
فرع يطا د. أكرم القواسمة، وعميد كلية 
ال���زراع���ة د. م��ع��ن ش���ق���وارة، وم��م��ث��ل رئيس 
ال��ب��ل��دي��ة ح��ن��ني دودي�������ن، وأم�����ني س���ر إقليم 
ري���������������ان، ورؤس�����������������اء األجهزة  إي�������������اد  ال������ج������ن������وب 
األمنية، وقادة العمل الوطني والفصائل 

الفلسطينية وغريهم  
ودعا أ. د. عمرو الخريجني لاللتحاق يف 
برامج الدراسات العليا، متحدثاً عن مسار 
التعليم ال���دويل ال���ذي ستطرحه الجامعة 
"ل��ي��ك��ون ع��ون��اً ألب��ن��ائ��ن��ا يف ال��غ��رب��ة والشتات 
للحصول عىل أفضل الشهادات". وتقدم 
الثانوية  ال����ن����اج����ح����ني يف  ل���ل���ط���ل���ب���ة  ب���ال���ت���ه���ن���ئ���ة 

العامة.
ك���ل���م���ت���ه، رح������ب ش�������روف بالحضور  ويف 
جميعاً، وخاصة الخريجني وذويهم، ناقاًل 
تحيات الرئيس عباس، ومحافظ الخليل 
ال���ل���واء ج��ري��ن ال��ب��ك��ري، وم���ب���ارك���اً لجامعة 

القدس املفتوحة احتفاالتها.
ويف كلمة الهيئات املحلية والبلديات، 
"أن��������������ن��������������ا نجدد  ح����������ن����������ني دودي���������������������������������ن،  أك�����������������������دت 
باحتفاالتنا العهد بالوفاء لدماء الشهداء 

العظام واألسرى البواسل".
يف حني، ألقت الطالبة الخريجة مريم 
السويطي، كلمة مجلس الطلبة القطري 
قائلًة: "نحن الطلبة سنكون معول بناء يف 

مجتمعنا وسدنة لقضيتنا وقيادتنا". 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق���دم���ت ال��ط��ال��ب��ة املتفوقة 

سهر صالح، يف كلمة الخريجني، شكرها 
التدريسية  ول���ل���ه���ي���ئ���ت���ني  ال���ج���ام���ع���ة  ل����رئ����اس����ة 

واإلدارية، وهنأت زمالءها بالتخرج.

فرع سلفيت 
ااحتفل الفرع، بتخريج طلبته، بحضور 
ومشاركة ممثل الرئيس عباس، املحافظ 
ال����ل����واء ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال���ل���ه ك���م���ي���ل، وعضو 
"فتح"جمال  ل������ح������رك������ة  ال����������ث����������وري  امل������ج������ل������س 
ال���������دي���������ك، وع������ب������د ال������ك������ري������م ال�������زب�������ي�������دي رئيس 
ال�����ب�����ل�����دي�����ة، وق������ائ������د األم���������ن ال�����وط�����ن�����ي العميد 
أركان حرب إيهاب السعيدين، واملؤسسة 
املحافظة  يف  وال���������ش���������رط���������ي���������ة  ال��������ع��������س��������ك��������ري��������ة 

وغريهم.  
ون���ق���ل د. ن�����ور األق�������رع م���دي���ر الجامعة، 
ت���ح���ي���ات م. ع����دن����ان س����م����ارة رئ���ي���س مجلس 
رئيس  ال��������ن��������ج��������دي  س�������م�������ري  د.  وأ.  األم������������ن������������اء 
لشهداء  ب�����ال�����ت�����ح�����ي�����ة  وت����������وج����������ه  ال�������ج�������ام�������ع�������ة، 
فلسطني، مشرياً إىل أن "الجامعة بلغت 
م���رت���ب���ة م���ت���ق���دم���ة ج������داً يف ف��ل��س��ف��ة التعليم 

املفتوح والتعليم املدمج".  
ال��������ل��������واء ع�����ب�����د الله  ويف ك����ل����م����ت����ه، رح���������ب 
الخريجني  وخ��������اص��������ة  ب������ال������ح������ض������ور،  ك�����م�����ي�����ل 
وذوي�����ه�����م، ن����اق����اًل ت���ح���ي���ات ال���رئ���ي���س عباس، 
املفتوحة  ال���������ق���������دس  ل�����ج�����ام�����ع�����ة  وم�������ب�������ارك�������ت�������ه 

بمناسبة احتفاالت التخريج.
ك����م����ا أك��������د ض������������رورة االل������ت������ف������اف حول 
ال������ق������ي������ادة وع���������ىل رأس�������ه�������ا ال�����رئ�����ي�����س "أبو 
م��������������������������������ازن"، ل��������ل��������ح��������ف��������اظ ع��������������ىل ال����������ث����������واب����������ت 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة، داع��������ي��������اً ل��������ض��������رورة رص 
الصفوف وللوحدة الوطنية وملقاومة 
االحتالل وسياساته، مشيداً بجامعة 

القدس املفتوحة ومسريتها.
وألقت عضوة مجلس اتحاد الطلبة لني 
شقور، كلمة املجلس القطري، عرت فيها 
ع���ن س���روره���ا ب��ت��خ��رج��ه��ا وزم���الئ���ه���ا، شاكرة 
"ال������ق������دس امل����ف����ت����وح����ة" ع�����ىل ك�����ل م�����ا قدمته 
لهم. كما قدمت الطالبة املتفوقة رنا رزق 
الله، يف كلمة الخريجني، شكرها لرئاسة 
الجامعة وللهيئتني التدريسية واإلدارية، 

وهنأت زمالءها بالتخرج.

»القدس المفتوحة« تحتفل بتخريج فوجها الـ »25«

»األقصى« تحصل على 
اعتمادات لبرامج جديدة في 
البكالوريوس والماجستير

 
غزة-الوطن للصحافة-أعلن القائم بأعمال رئيس جامعة األقىص أ.د.أيمن محمود 
ُصبح ،عن اعتماد برامج جديدة ونوعية من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
ت��ض��م��ن��ت "ب����ك����ال����وري����وس ه���ن���دس���ة ال���ن���ظ���م ال����ذك����ي����ة، وم���اج���س���ت���ري ال���ع���ل���وم ال���ط���ب���ي���ة املخرية، 
وم��اج��س��ت��ري ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ع��ل��ي��م". وق����ال د. ُص��ب��ح يف ت��ص��ري��ح م��ق��ت��ض��ب، أن ه���ذه الرامج 
ُتعتر برامج مميزة عىل مستوى الجامعات الفلسطينية وتشمل خططا دراسية ُمعدة 
بكفاءة ومهنية عالية ُتمكن ال��دارس من اكتساب املهارات الالزمة خالل فرتة دراسته، 
ُمنوهاً بانتظار اعتماد عدة برامج أخرى لكافة املراحل سيتم االعالن عنها فور اعتمادها، 
ُم��ت��م��ن��ي��اً ل��ك��ل ال��ط��ل��ب��ة ال��ت��وف��ي��ق وال��ت��م��ي��ز يف رح�����اب ج��ام��ع��ة األق������ىص. ت���ج���در اإلش�������ارة إىل أن 

الجامعة،فتحت باب التسجيل للطلبة الجُدد يف هذه الرامج الجديدة.

سلمت طابعات »برايل« لعدد من المكفوفين

غنام تكّرم أبناء األسرى 
والشهداء الناجحين بالتوجيهي

رام ال��ل��ه-ك��ّرم��ت امل��ح��اف��ظ د.ل��ي��ىل غ��ن��ام،ام��س، أب��ن��اء األس���رى وال��ش��ه��داء الناجحني يف 
امتحان الثانوية العامة" التوجيهي" يف املحافظة للعام الجاري 2022.

واقام حفل التكريم، محافظة رام الله والبرية، وملتقى العالقات العامة الفلسطيني، 
ب���ال���ش���راك���ة م����ع م���ؤس���س���ات األس���������رى، وذل�������ك يف م���ق���ر امل���ح���اف���ظ���ة ب���امل���دي���ن���ة، ب���ح���ض���ور رئيس 
هيئة ش��ؤون األس��رى واملحررين اللواء ق��دري أب��و بكر، ورئيسة ملتقى العالقات العامة 

الفلسطيني آالء زلوم، ووفد من امللتقى، ومدير نادي األسري نجاح حسن.
وق��ال��ت غ��ن��ام إن���ه "رغ���م ال��ج��رح ال��ن��ازف ع��ىل ال��ش��ه��داء يف ن��اب��ل��س وغ���زة وال��خ��ل��ي��ل وعىل 
امتداد األرض الفلسطينية، إال أن عائالت وأبناء األسرى والشهداء يستحقون كل التكريم 
فهم يثبتون دائما بأنهم متفوقون ومتميزون". وباركت املحافظ غنام للطلبة وأهاليهم 
ولألسرى خلف قضبان االحتالل النجاح، مؤكدة أننا مهما قدمنا لهم فإن ذلك ال يساوي 
نقطة يف بحر العطاء الذي قدمته هذه العائالت املناضلة يف سبيل حرية شعبنا ووطننا، 
مثنية عىل دور زوجات األسرى والشهداء يف توفري األجواء املناسبة ألبنائهن وبناتهن حتى 
حققوا هذه النتائج املشرفة. من جانبه، هنأ أبو بكر الطلبة وذويهم عىل هذا النجاح، 
معتراً أن استمرار العملية األكاديمية والثقافية ألبناء األسرى يف الخارج ولألسرى يف 
سجون االحتالل هو جزء من نضال شعبنا وصموده يف وجه املحتل وإجراءاته القمعية. 
بدورها، أشارت زلوم اىل أن نجاح أبناء األسرى والشهداء وتفوقهم، يؤكد أن الشعب 
الفلسطيني وعائالت األسرى األحرار استطاعوا أن يتحدوا االحتالل بهذا النجاح، الفتة 
إىل أن ملتقى العالقات العامة ومن خالل هذا التكريم بالشراكة مع محافظة رام الله 
وال��ب��رية وكافة املحافظات ومؤسسات األس��رى يحيي صمود أس��ران��ا وعائالتهم وعائالت 
ال��ش��ه��داء األك���رم مّنا جميعا. ع��ىل صعيد آخر،سلمت املحافظ غ��ن��ام، ام��س، ع��ددا من 
الطلبة املكفوفني طابعات "برايل" وأجهزة حواسيب ناطقة، لتمكينهم من التعلم وتجاوز 
ظروفهم. وقالت غنام، خالل تسليمها األجهزة املقدمة من شركتي كمبيوتر ميديا سنرت 
""cmc، و"eps" للخدمات اللوجستية، "إن هؤالء الطلبة ورغم فقدانهم للبصر إال أنهم 
يمتلكون بصرية ثاقبة وإرادة مفعمة ب��األم��ل"، مشرية إىل أن ه��ذه الطابعات واألجهزة 
ستساعدهم يف تخطي واقعهم وتمكنهم من التعلم واكتساب خرات تؤهلهم ليكونوا 
منتجني يف املجتمع. وأض��اف��ت: ان ه��ذه املساندة ت��أيت يف إط��ار جهود املحافظة املتواصلة 
مل���س���ان���دة ال���ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ذات االح���ت���ي���اج���ات ال���خ���اص���ة ح���رص���ا م��ن��ه��ا ع���ىل ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
معاناتهم وإعادة األمل لهم. وتقدمت غنام بالشكر لشركتي "eps" و"cmc" عىل هذه 

املساهمة، مشيدة بالقطاع الخاص الفلسطيني ومساهماته املجتمعية.
ويف السياق ذاته، سلمت املحافظ غنام عددا من املرىض أدوية وأجهزة طبية مساندة 
وأجهزة تنفس اصطناعي. وحثت املحافظ، املقتدرين من أبناء شعبنا ومؤسساته عىل 

العطاء من أجل التخفيف من األعباء املرتتبة عىل هذه الفئات ومساندتها.


