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تربوية

Sunday 02/10/2022 األحد          

على مستوى فلسطين 

بأربعة مشاريع "خضوري" تحظى 
 ضمن برنامج "ايراسموس األوروبي"

ابتعثتهما "التعليم العالي"،،

طالبا دكتوراة من فلسطين 
يلتقيان السفير الفاهوم بتونس 

رام الله-حظيت مشاريع جامعة فلسطني التقنية- خضوري، املتنافسة 
عىل مستوى املشاريع األوروبية )ايراسموس(، بحصة األسد عىل مستوى 
املشاريع الفائزة لهذا العام عرب إختيار أربعة من مشاريعها الريادية ضمن 
املشاريع األوروبية املمولة يف اطار برنامج مشاريع "ايراسموس"، من اصل 
خمسة مشاريع فائزة عىل مستوى فلسطني ككل، باإلضافة إىل تميزها 
ع��رب ف��وزه��ا ب��أح��د امل��ش��اري��ع كمتقدم رئ��ي��س وح��ي��د ع��ىل مستوى ال��وط��ن إىل 
جانب مشروع خامس للتبادل االكاديمي االفرتايض، وذلك يف انجاز جديد 

للجامعة عىل املستويني الدويل واملحيل.
وه��ن��أ االس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ن���ور ال��دي��ن أب���و ال���رب ك���ادر ال��ج��ام��ع��ة االكاديمي 
واالداري عىل هذا االنجاز، مشيدا بالجهود املتكاملة لهم والتي أوصلت 
ال���ج���ام���ع���ة اىل ه������ذا امل����س����ت����وى ال����ع����امل����ي. يف امل����ق����اب����ل، أف��������اد االس������ت������اذ الدكتور 
س���ائ���د ال���خ���ي���اط م��س��اع��د رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة ل��ل��ع��اق��ات االك���ادي���م���ي���ة الدولية، 
بأنه ب��اإلض��اف��ة إىل ف��وزه��ا بمشروع للتبادل االف���رتايض لهذا ال��ع��ام بعنوان 
"Virtual exchanges for Active CiTizenship. ACT"، حققت 

"خضوري" انجازا جديدا بفوزها بأربعة مشاريع من ضمن خمسة حازت 
عىل موافقة االتحاد االوربي للتمويل عىل مستوى فلسطني. حيث فازت 
بمشروع تعليمي كمتقدم رئيس بادارة الدكتورة نهى عطري حول املساقات 
التعليمية وتدريسها بأسلوب حديث،    ومشروع ثاين حول التكنولوجيا 
الزراعية ومشروع آخر حول تكنولوجيا االزياء وهما مشروعان عىل مستوى 
التعليم التقني، باالضافة اىل مشروع حول تكنولوجيا االتصال للطفولة يف 
املراحل املبكرة . واضاف،أن جميع هذه املشاريع ستكون رديفا لعملية بناء 

الجامعة وامتدادها وتقوية بنيتها التحتية يف طريق الحداثة والعوملة.
 "3EEE" وب������ه������ذا ال�������ص�������دد، ذك����������رت ال������دك������ت������ورة ع����ط����ري م������دي������رة م������ش������روع
الجديد، أن هذا املشروع يأيت بعد تجربة الجامعة الناجحة بادارة مشاريع 
"TVETCQ" وم��ش��روع "WaSec" وم��ش��روع "Edu4all" وال��ل��ذان سيتم 
ت��ق��دي��م ت���ق���اري���ره���ا ال��ش��ه��ر امل��ق��ب��ل ب��م��خ��رج��ات ون���ت���ائ���ج م��ب��ه��رة أه��م��ه��ا برنامج 
م��اج��س��ت��ري ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي وب��رن��ام��ج اب���ت���ك���ارات امل���ي���اه وب��رن��ام��ج أمن 

املعلومات.

م�������ت�������اب�������ع�������ة أوض������������������������اع ط�������ل�������ب�������ة مرحلة  اط��������������������ار  ت��������������ون��������������س-يف 
العايل  ال����ت����ع����ل����ي����م  وزارة  ق�����ب�����ل  م�������ن  امل������وف������دي������ن  ال��������دك��������ت��������وراة 
ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة،اس�����ت�����ق�����ب�����ل س�������ف�������ري دول����������������ة ف�����ل�����س�����ط�����ني لدى 
ت����ون����س،ه����ائ����ل ال����ف����اه����وم يف م���ك���ت���ب���ه ب���م���ق���ر ال����س����ف����ارة امس 
االول،الطالبني بمرحلة الدكتوراة محمد خليل جادالله 
وتمارا محمد ح��داد، بحضور املستشار نادر زي��ارة رئيس 

القسم التعليمي بالسفارة.
واط����ل����ع ال���ط���ال���ب���ان خ�����ال ال����ل����ق����اء، ال���س���ف���ري ال����ف����اه����وم عىل 

م���ج���ري���ات ال����دراس����ة يف ت���ون���س م��ث��م��ن��ني ال������دور ال���ف���اع���ل الذي 
ت��ق��وم ب��ه ال��س��ف��ارة يف متابعة ش���ؤون الطلبة الفلسطينيني 

يف الجامعات التونسية.
م��ن جهته ش��دد السفري ال��ف��اه��وم ع��ىل أهمية العاقات 
األخوية الوطيدة الفلسطينية - التونسية يف عديد املجاالت 
وب���ال���ت���ح���دي���د يف م���ل���ف ت���وف���ري امل���ن���ح ل��ل��ط��ل��ب��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني يف 
الجامعات التونسية، متمنيا لكافة الطلبة التوفيق والنجاح 

مع بداية العام الدرايس الجديد.

توزيع المنهاج الفلسطيني على 
طلبة مدارس مخيم شعفاط 

القدس-وفا-وزعت لجنة أولياء أمور الطلبة،امس، املنهاج الفلسطيني عىل 
طلبة شمال مخيم شعفاط شرق مدينة القدس املحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طلبة مدارس مخيم شعفاط من جميع املراحل 
تسلموا ام��س ،كتبهم ال��دراس��ي��ة م��ن املنهاج الفلسطيني، تأكيدا ع��ىل رفضهم 

التعامل مع املناهج التي تفرضها وزارة معارف االحتال اإلسرائيلية.
وي������أيت إص�������رار امل���ق���دس���ي���ني ع����ىل ال��ت��م��س��ك ب���امل���ن���ه���اج ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ردا ع����ىل قرار 
وزيرة معارف االحتال "يفعات ساشا بيطون" يف 28 تموز املايض، إلغاء رخص 
ال��ّت��ش��غ��ي��ل ال���دائ���م���ة ل�����6 م������دارس ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة يف امل���دي���ن���ة، ب���زع���م اح����ت����واء مناهجها 
التدريسية عىل ما سمته تحريضا خطريا، عىل أن يتم منحهم ترخيصا مؤقتا 

ملدة عام، باعتباره مهلة لسحب "كتب التحريض".

"القدس المفتوحة" تحقق مراكز متقدمة بمعامل
 التأثير واالستشهادات المرجعية "آرسيف" 

رام ال��ل��ه-ح��ص��ل��ت امل��ج��ل��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م املفتوح 
وال��ت��ع��ل��م اإلل����ك����رتوين ال����ص����ادرة ع���ن ع���م���ادة ال��ب��ح��ث العلمي 
ب��ج��ام��ع��ة ال���ق���دس امل��ف��ت��وح��ة، ع���ىل امل���رت���ب���ة ال��ث��ال��ث��ة ع���رب���ي���اً من 
م���ج���م���وع إج����م����ايل امل����ج����ات يف م���ع���ام���ل "آرس������ي������ف"، والبالغ 
ت���خ���ص���ص العلوم  ال���ث���ال���ث���ة يف  ع�����دده�����ا 1000 م���ج���ل���ة، وامل����رت����ب����ة 
ال���رتب���وي���ة م����ن إج����م����ايل ع�����دد امل����ج����ات ال���ب���ال���غ 114 م��ج��ل��ة عىل 
مستوى الوطن العربي. وقد أصبح معامل التأثري للمجلة 
للعام 2022 )1.444( بزيادة مقدارها )0.50( عن العام السابق 

2021 حيث بلغ معامل التاثري يف ذلك العام )0.94(.
وب���ارك رئيس الجامعة أ. د. سمري النجدي ه��ذا اإلنجاز 
لجامعة القدس املفتوحة، مؤكداً أنَّه "إنجاز كبري للبحث 
العلمي يف الجامعة خاصة وفلسطني عامة، ويأيت منسجماً 
م��ع رؤي���ة الجامعة ورس��ال��ت��ه��ا القائمة ع��ىل ال��ري��ادة والتميز 
واإلب������داع يف م���ج���االت ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ج��ام��ع��ي امل��ف��ت��وح، وخدمة 

املجتمع، والبحث العلمي".
إىل ذلك، أّكد أ. د. حسني عوض نائب رئيس الجامعة 
ل���ل���ش���ؤون األك���ادي���م���ي���ة، أن م��ع��ام��ل ال���ت���أث���ري واالستشهادات 
املرجعية للمجات العلمية العربية "آرسيف- Arcif" يوفر 
تقييماً ك��م��ي��اً ون��وع��ي��اً مل���دى ج����ودة ورص���ان���ة امل��ج��ات العربية 
املتخصصة يف جميع مجاالت املعرفة، وذل��ك بهدف رصد 
اإلن���ت���اج ال��ع��ل��م��ي ال��ع��رب��ي، وُي��س��ت��خ��دم ه���ذا امل��ع��ام��ل للتقييم 

األكاديمي ولتحديد جودة هذه املجات وتميزها. 
ي�������ذك�������ر ان إج�����������������راء ال�����ت�����ق�����ي�����ي�����م مل������ع������ام������ل ال��������ت��������أث��������ري، ي������ت������م من 
خ���ال ت��ح��ل��ي��ل ع���وام���ل رئ��ي��س��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��م��ع��اي��ري ن��ش��ر املجلة، 
واملحتوى التحريري، والتنوع اإلقليمي أو الدويل، وتحليل 

االستشهادات املرجعية.
إىل ذلك، قال أ. د. جمال إبراهيم عميد البحث العلمي 
بالجامعة، إن "هذا اإلنجاز املتميز للمجلة يعود إىل اهتمام 
الجامعة بكافة مكوناتها وعىل رأسها رئيس الجامعة الذي 
أبدى اهتماماً كبرياً بالبحث العلمي ووفر الظروف املناسبة 
للباحثني لنشر أبحاثهم املتميزة يف مجلتها"، وقدم شكره 
ل��ج��م��ي��ع ال����ط����واق����م ال���ع���ام���ل���ة يف ال���ج���ام���ع���ة وب���خ���اص���ة رؤساء 
وأعضاء الهيئات االستشارية والتحرير يف املجلة، والعاملني 
يف ع����م����ادة ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي، ع����ىل م����ا ب����ذل����وه م����ن ج���ه���ود يف 

الحفاظ عىل جودة العمل والتطوير الدائم.
وي��خ��ض��ع م��ع��ام��ل ال��ت��أث��ري "Arcif" إلش����راف "مجلس 
اإلش����������راف وال���ت���ن���س���ي���ق" ال�������ذي ي���ت���ك���ون م����ن م��م��ث��ل��ني لعدة 
ج�����ه�����ات ع����رب����ي����ة ودول�������ي�������ة )م����ك����ت����ب ال����ي����ون����ي����س����ك����و اإلقليمي 
للرتبية يف الدول العربية ببريوت، ولجنة األمم املتحدة 
ل��غ��رب آس��ي��ا "اإلس���ك���وا"، ومكتبة اإلس��ك��ن��دري��ة، وقاعدة 
ب��ي��ان��ات م��ع��رف��ة(، ب��اإلض��اف��ة إىل لجنة علمية م��ن خرباء 
وأك���ادي���م���ي���ني ذوي س��م��ع��ة ع��ل��م��ي��ة رائ�������دة م����ن ع�����دة دول 

عربية وبريطانيا.
م���ن ال��ج��دي��ر ب���ال���ذك���ر، أن م��ع��ام��ل "آرس����ي����ف"، ع��م��ل عىل 
فحص ودراسة بيانات ما يزيد عىل )5100( عنوان مجلة عربية 
علمية أو بحثية يف مختلف التخصصات، والصادرة عن أكرث 
من )1400( هيئة علمية أو بحثية يف )20( دولة عربية )باستثناء 
دولتي جيبويت وج��زر القمر؛ لعدم توفر البيانات(. ونجح 
منها )1000( مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن املعايري 

العاملية ملعامل "آرسيف" يف تقرير عام 2022 .

بدعم من "العالمية" لمساعدة الطلبة العرب

 اختتام دورة "التنمية المستدامة ودور 
المسؤولين في دعم بناء المؤسسات"

القدس-برعاية ودعم من املؤسسة 
العاملية ملساعدة الطلبة العرب، اقام 
والعاقات  ال����������������دويل  للثقافة  امل��������رك��������ز 
تسليم  ح��������ف��������ل  ب����������ال����������ق����������دس،  ال���������ع���������ام���������ة 
املستدامة  دورة:"ال�����ت�����ن�����م�����ي�����ة  ش������ه������ادات 
ودور  املسؤولني يف دعم بناء املؤسسات 
ودوائ���ر العاقات العامة عىل اساس 
فيها  ش��������ارك  " والتي  م���������دروس  ع���ل���م���ي 
امل���وظ���ف���ني واملهتمني  ح������وايل "25" م����ن 
خالها  ت�����ل�����ق�����وا  امل������ن������اط������ق  م�������ن  مختلف 
: التنمية  م�����ه�����ارات وم���ع���ل���وم���ات ح������ول 
املستدامة ودور املسؤولني يف دعم بناء 
امل���ؤس���س���ات ودوائ������ر ال���ع���اق���ات العامة 

 عىل اساس علمي مدروس .
وب������������دأ االح�������ت�������ف�������ال ال������������ذي ت������ول������ت عرا 
ف��ت��ه ام���ج���اد امل���ح���س���ن، ب��ت��ق��دي��م الشكر 
الطلبة  مل���س���اع���دة  ل��ل��م��ؤس��س��ة  العاملية 
ال���������دورة واملؤسسات  ل���دع���م���ه���ا  ال����ع����رب 
وب�������ال�������رتح�������ي�������ب  باملشاركات  امل��������ش��������ارك��������ة 
الدكتور  ال�������ق�������ى  ب������ع������ده������ا  وال��������ح��������ض��������ور، 
اح���م���د ال���دي���ي / رئ���ي���س امل���رك���ز الدويل 
للثقافة  الجهة املنظمة للدورة ممثل 
الطلبة  مل�����س�����اع�����دة  ال�����ع�����امل�����ي�����ة  امل�����ؤس�����س�����ة 
العرب كلمة قال فيها:" انه ملن  دواعي 
الفخر واالعتزاز ان نلتقي هنا احتفاًء 
ب���ت���خ���ري���ج ك����وك����ب����ة ج������دي������دة وف���������وج اخر 
م��ن  طلبة دورات��ن��ا ويف ه��ذه امل���رة دورة 
متميزة حول "التنمية املستدامة ودور 
املؤسسات  ب�����ن�����اء  دع��������م  امل�����س�����ؤول�����ني  يف 
ودوائ���ر العاقات العامة عىل اساس 
علمي مدروس"  إلحداث نهضة تنموية 
باملؤسسات ودوائ���ر العاقات العامة 
ف��ي��ه��ا   .      ث����م ال���ق���ت وف������اء ع���ب���د الرحمن 
كلمة املؤسسات املشاركة يف الدورة، 
اشارت فيها اىل  حث االسام والقران 
ال�����ع�����ل�����م واملعرفة  ع�������ىل ط�����ل�����ب  ال�����ك�����ري�����م 
ال��ع��م��ل واداء الواجب  واالخ�������اص يف 

"يافا الثقافي" يطلع طالبات 
نرويجيات على اثار الجدار بقلقيلية
نابلس-قلقيلية-عماد سعادة-نظم مركز يافا الثقايف يف مخيم باطة، زيارة 
للطالبات من جامعة "الن��د" الرنويجية ال��واف��دات ل��دى املركز اىل ج��دار الفصل 
العنصري املحيط بمدينة قلقيلية، وذلك برفقة وفد من املركز وبالتنسيق مع 

رئيس البلدية، فيصل شريم.
امل�������راف�������ق، اىل ش�������رح واٍف ح�������ول الصعوبات  وال������وف������د  ال����ط����ال����ب����ات  واس����ت����م����ع����ت 
وال���ت���ع���ق���ي���دات ال���ت���ي ي���واج���ه���ه���ا س���ك���ان ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة، ن��ت��ي��ج��ة ال���س���ي���اس���ي���ات اإلسرائيلية 
املستمرة، كسرقة األرايض وإغاق الزراعية منها وتجميع مياه األمطار فيها شتاًء 

،مما يؤدي اىل غرق مناطق بكاملها بمياه األمطار.
كما زارت الطالبات الرنويجيات ووفد املركز، مهرجان الجوافة الفلسطينية يف 

قلقيلية، وتم التعرف عىل أنواعها واملنتجات الزراعية املختلفة يف املحافظة. 
وكان يف استقبال الوفد مدير دائرة العاقات العامة يف بلدية قلقيلية خالد 

العنتويل وموظف الدائرة أدهم طه.
ب����دوره����ا، ع����ربت م��ن��س��ق��ة م���ش���روع ال���ط���ال���ب���ات ال�����واف�����دات يف م���رك���ز ي���اف���ا، مريم 

مصطفى، عن شكرها لبلدية قلقيلية عىل تسهيل وتنظيم الزيارة.

بالشراكة مع مؤسسات تعليمية بالقدس

جمعية "نوران" تباشر بتنفيذ مشروع بيئة آمنة
ال���������ق���������دس-ب���������اش���������رت ج�����م�����ع�����ي�����ة "ن�����������������وران" 
ال����خ����ريي����ة يف ت���ن���ف���ي���ذ م�����ش�����روع "ب����ي����ئ����ة آمنة" 
تعليمية  م����������ؤس����������س����������ات  م�������������ع  ب����������ال����������ش����������راك����������ة 
تأهيل  ي�������س�������ت�������ه�������دف  وال������������������������ذي  ب�����������ال�����������ق�����������دس، 
الطواقم التعليمية يف كيفية التعامل مع 
اإلصابات والحوادث، واملساهمة يف توعية 
الفتيات حول األساليب اآلمنة الستخدام 
"االن��������������رتن��������������ت"، وال��������ت��������ص��������رف ال�����س�����ل�����ي�����م حال 
وق��وع��ه��م يف ِش���راك ال��ج��رائ��م اإللكرتونية، 
إضافة إىل تعزيز قدرات الطاب من خال 

عقد دورات يف مجال اإلسعاف اويل.
وأش���ارت جمعية "ن�����وران"،اىل أن هذا 
امل��ش��روع ي��أيت بالشراكة مع مجموعة من 

م����دارس ال���ق���دس: وه���ي م��درس��ة ب��ن��ات أبو 
ب���ك���ر، وم�����درس�����ة ذك������ور ع���م���ر، ص�����ور باهر، 
ومدرسة الثوري للبنات، ومدرسة ذكور 
س��ل��وان يف ب��ل��دة س��ل��ون، وم��درس��ة أسماء 

بنت أبي بكر يف جبل املكرب.
وب���ي���ن���ت "ن������������وران"، أن ال����ربن����ام����ج ضمن 
م�����ش�����روع ب���ي���ئ���ة آم����ن����ة س���ي���س���ت���ه���دف الطاقم 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي م�����ن خ������ال ع���ق���د ورش�������ة بواقع 
س���اع���ت���ني ع����ن ال�����ح�����وادث واالص������اب������ات، أما 
ال��ربن��ام��ج ال��ث��اين سيستهدف الفتيات من 
خ�����ال ت��ع��ري��ف��ه��ن وت���وع���ي���ت���ه���ن ح�����ول طرق 
والجرائم  اآلم�����������ن"  "اإلن�������رتن�������ت  اس�����ت�����خ�����دام 
الربنامج  ي����س����ت����ه����دف  ف����ي����م����ا  اإلل�����ك�����رتون�����ي�����ة، 

ال������ث������ال������ث ال�������ط�������اب م�������ن خ���������ال ع�����ق�����د دورة 
لقاءات  خ������م������س،  ب�������واق�������ع  أويل  إس�������ع�������اف 
ك�����ل ل����ق����اء س���اع���ت���ني ت���ش���م���ل ال���ت���ع���ام���ل مع 

االصابات واإلنعاش.
املشروع  ه��������ذا  أن  "ن�����������������وران"،  وأك������������دت 
ي�������أيت اس����ت����ك����م����ااًل ل���س���ل���س���ل���ة امل�����ش�����اري�����ع التي 
القدس  م������دي������ن������ة  ال�����ج�����م�����ع�����ي�����ة يف  ت�����ن�����ف�����ذه�����ا 
ومحيطها، ضمن رؤيتها ورسالتها النبيلة 
لخدمة مجتمعنا الفلسطيني يف مختلف 
امل�������ج�������االت، ب����م����ا ف���ي���ه���ا ت����ق����دي����م ال����ت����وع����ي����ة يف 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة والصحية،  ال����س����ام����ة  م����ج����ال 
واإلس��ع��اف االويل، للوصول إىل مجتمع 

واعي وآمن.

ب��ي��ت ل��ح��م-ج��ورج زي��ن��ة-ع��ق��دت ج��ام��ع��ة ب��ي��ت ل��ح��م اجتماعها الفصيل 
العادي لجميع املوظفني استعداًدا لبدء العام الدرايس الجديد.  وافتتح 
االج��ت��م��اع بدقيقة صمت اح��رتاًم��ا للشهداء ال��ذي��ن ارت��ق��وا خ��ال االسبوع 
امل��ايض، وباألخص الشهيد الطفل ري��ان سليمان، والطالب نديم عوينة 
ال��ذي ت��ويف يف العقبة، علما ان��ه اح��د طلبة كلية ادارة االع��م��ال يف عامه 
الرابع. وأعلن بيرت براي نائب الرئيس األعىل للجامعة يف االجتماع، عن 
اس���ت���ع���داد ال��ج��ام��ع��ة ل��اح��ت��ف��ال ب��ال��ع��ام ال��خ��م��س��ني ع���ىل ت��أس��ي��س��ه��ا والذي 
سيتم اط��اق فعالياته يف 21 تشرين األول 2022. وق��د عقد االجتماع عن 
ط����ري����ق م���ن���ص���ة اج���ت���م���اع���ات "ج�����وج�����ل"، ح���ي���ث ع���ل���ق���ت ال���ج���ام���ع���ة الدوام، 
التزاًما باالضراب املعلن من قبل لجنة التنسيق الفصائيل يف املحافظة . 
وكانت عمادة شؤون الطلبة، قد أقامت فعاليات إرشاد وتوجيه للطلبة 
الجدد للعام ال��درايس 2022 – 2023 عىل م��دار يومي االرب��ع��اء والخميس 

28 و 29 أيلول املايض.
واشتملت الفعاليات ع��ىل ف��ق��رات تهدف اىل اع���داد الطلبة لانخراط 
يف الحياة الجامعية، من خال التعرف عىل مرافقها واملكاتب االدارية 
املختلفة، باإلضافة اىل الربامج املتنوعة املتاحة للطلبة والتي تساعد عىل 
بناء شخصيتهم يف ه��ذه املرحلة الهامة م��ن حياتهم. ويف ال��ي��وم األول، 
تم استقبال طلبة كليات اآلداب، وإدارة األعمال والرتبية. بينما خصص 
اليوم الثاين لطلبة كليات العلوم والتمريض والعلوم الصحية، ومعهد 
إدارة الفنادق والسياحة. كما يهدف الربنامج لتعريف الطلبة بقوانني 
الجامعة وتقديم االرشاد لهم فيما يخص املنح واملساعدات املالية وآليات 
ال��ت��ق��دم ل���ه���ا. ويف االف���ت���ت���اح،رح���ب���ت م��س��اع��دة ع��م��ي��د ش�����ؤون ال��ط��ل��ب��ة مريي 

قمصية بالطلبة وعددت الفقرات التي يتضمنها الربنامج. 
بدوره حث عميد شؤون الطلبة عدنان رمضان الطلبة عىل انتهاز فرصة 
الدراسة يف الجامعة لاعتماد عىل أنفسهم والعمل عىل بناء شخصيتهم 
املستقلة، حيث أنهم عىل أعتاب مرحلة جديدة هامة جًدا يف حياتهم.

ام������ا ب���ي���رت ب�����راي،ف�����ق�����د ه���ن���أ ال���ط���ل���ب���ة ع�����ىل ن���ج���اح���ه���م يف ام����ت����ح����ان الثانوية 
العامة "التوجيهي"، وع��ىل قبولهم يف جامعة بيت لحم. وقال،"انتم 
من املجموعة املحظوظة التي تم قبولهم يف الجامعة، حيث تقدم أكرث 
م��ن 1300 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة، ول��ك��ن ت��م ق��ب��ول أك��رث م��ن 870 منهم يف مختلف 
التخصصات والكليات ." وتم تقسيم الطلبة اىل مجموعات واصطحابهم 
يف جولة ميدانية للتعرف عىل املباين واملرافق املختلفة يف الجامعة، وسيبدأ 

الفصل رسميًا يوم غد االثنني 3 تشرين األول الجاري.

بدأت العام الدراسي الجديد

جامعة بيت لحم تختتم أيام 
 للوطن واالمة،مستعرضة اهمية عقد االرشاد والتوجيه للطلبة 

م��ث��ل ه���ذه ال������دورات ودوره�����ا يف تزويد 
امل��ش��ارك��ني  باملعلومات وامل���ه���ارات التي 
من خالها يمكن النهوض باملؤسسات 
العاملية  ش����اك����رة  املؤسسة  وامل���ج���ت���م���ع، 
ملساعدة الطلبة العرب عىل جهودها 
يف رعاية هذه الدورة وكل من  ساهم 
يف ان��ج��اح��ه��ا، ح��اث��ة امل��ؤس��س��ة العاملية 
مل������س������اع������دة ال�����ط�����ل�����ب�����ة ال�������ع�������رب ع�������ىل عقد 
امل���زي���د م���ن  هذه ال�������دورات امل���م���ي���زة.    ثم 
ال��ق��ت اس�����راء ع��م��ار ك��ل��م��ة املشاركات، 
واضحا  ب��������������دا  ان��������������ه  اىل  ف������ي������ه������ا  اش���������������������ارت 
وجليا تميز  هذه الدورة حيث اتيحت 
ل�������ل�������ق�������اء عدد  ل�������ل�������م�������ش�������ارك�������ني  ال��������ف��������رص��������ة 
م�����ن امل����س����ؤول����ني ول����اس����ت����ف����ادة م�����ن كل 
 دقيقة يف ال����دورة ع��ىل م��دى 40 ساعة 

ت���دري���ب���ي���ة م���ت���واص���ل���ة ب���أس���ال���ي���ب تدريب 
مبتكرة كالعصف  الذهني والعمل يف 
املجموعات واسلوب املاحظة العلمية 
والربط  بني النظرية والتطبيق وانشاء 
مجموعة الكرتونية عىل "الواتس اب" 
للمشاركني يف  الدورة تتضمن موادها 
وانطباعاتهم  امل����ش����ارك����ني  وم������داخ������ات 
وتقييمهم، وقد تمكن  املشاركون من 
اكتساب معلومات مهمة حول اهمية 
" التنمية املستدامة ودور املسؤولني  يف 
دعم بناء املؤسسات ودوائر العاقات 
العامة عىل اساس علمي مدروس ."  
ويف الختام قام الدكتور احمد الديي 
ملساعدة  ال������ع������امل������ي������ة  امل�������ؤس�������س�������ة  م�����م�����ث�����ل 
الطلبة العرب  بتوزيع الشهادات عىل 

الخريجني   . 
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VACANCY ANNOUNCEMENT

 Website and Database Associate
 Service Contract SB4-Level 1 

 Vacancy # 2022-014 

 Based in Jerusalem, OCHA oPt

 Application deadline: 13 October 2022 

 Starting date: As soon as possible
 To view the job description or to apply,  

 Please visit: www.ochaopt.org/vacancies

- م
 )3

( 1
0/

1 الدعوة ملناقصة شراء اللوازم
اجلهة املشترية: مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة الزراعة الفلسطينية.

.MOA-GSD/MOF/2022/211 :رقم املناقصة

اسم املناقصة: توريد وتركيب البيوت البالستيكية ضمن مشروع حتسني خدمات العناقيد الزراعية.
مـن  جــزء  استخدام  العامـة  اللــوازم  مديريـة  خـالل  ومـن  الفلسطينية  الــزراعـــــة  وزارة  تـود    .1
مبوجـب  املستحقة  املبالغ  لتسـديد  املاليـة  وزارة  مـن  املمـول  العامــة  املوازنـة  ضـمن  مخصصـاتها 
ضمن  البالستيكية  البيــوت  وتركيــب  توريد   )  MOA-GSD/MOF/2022/211( رقـــم  عقد 

مشروع حتسني خدمات العناقيد الزراعية.
تـدعو مديريـة اللـوازم العامـة ولصـالح وزارة الزراعـة املناقصـني ذوي األهليـة إلـى تـقـدمي عطـاءات بــــالظرف    .2

املختـوم لتوريـد وتركيـب البيـوت البالسـتيكية ضـمن مشــروع حتسـني خدمات العناقيد الزراعية.
قـانون  ملقتضيات  وفقـا  محليـة  تنافسـية  عطاءات  طلـب  خـالل  مـن  العامــة  املناقصـة  ســتتم    .3
ذوي  املناقصـني  لكـل  مفتوحـة  وهـي  التنفيذيـة،  والئحتـه   2014 لعــام   8 رقــم  الـعـــام  الشــراء 

األهلية وال يحق للمناقص التقدم لواحدة أو أكثر من هذه الرزم .
املوقـع  خـــــالل  مـن  املناقصـة  وثـــــائــق  جميـع  علـى  احلــصـــــول  واملهتمـني  املـؤهلني  للمناقصـيـن  ميكـن    .4
االلكترونـي ملديريـة اللــوازم العامـة ) www.gs.pmof.ps( او مـن خـالل البوابـة املوحـدة للشــراء العـــام 
)www.shiraa.gov.ps( بعـد دفـع رسـوم غيـر مسـتردة مقـدارها 300 شـيكل حلسـاب وزارة املاليـة فـي 
بنـك فلسـطني علـى حسـاب رقـم )49/219000(، ويتم ارفـاق وصـل الـدفع )فيشـة اإليـداع( مـع العطـاء 
املقـدم ، كمـا ميـكـن للمناقصـني احلصـول علـى أي معلومـات إضـافية جلميـع وثـائق املناقصـة علـى العنـوان 

املبـني أدنـاه وذلـك مـن الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 2:00 مساء من أيام األحد إلى اخلميس.
يجـب تسـليم العطاءات فـي العنـوان املبـيـن أسـفل الدعوة فـي موعـد أقصـاه السـاعة  11:30  صـــباحًا    .5
صـالحية  تكـون  أن  ويجـب  مقبولـة،  غيـر  اإللكترونيـة  والعطـاءات   ،2022/11/1 الثالثـاء  يـوم  مـن 

العطـاءات سـاريـة ملـدة 150 يومـا مـن التـاريخ النهـائي لتسليم العطـاءات أي حتى تاريخ 2023/3/30 .
6 . يجب أن يرفـق مـع العطـاء إقـرار ضـمـان للعطـاء وفقـا للنمـوذج املـدرج فـي وثـائق املناقصـة علـى أن 
يكـون موقـعا حسـب األصـول مـن الشـخص املخـول بـالتوقيع عـن املنـاقص ويعتبـر هـذا االقـرار 
كبـديل الزامـي عـن كفالة دخـول املناقصـة وجـزء ال يتجـزأ مـن وثـائق املناقصـة وسيتم رفض أي 

عطاء اليحتوي على اقرار الضمان.
العطـاءات التـي تصـل بعـد التـاريخ والوقـت املـحـدين سـيتم استبعادها، وسيــتم فـتـح العطـاءات    .7
فـي  ذلـك  فـي  يرغبــون  الـذين  املناقصـيـن  ممثلـي  بحضـور  للتسليم  احملـدد  املوعـد  انتهـاء  فور 

العنوان املبني أدناه.
رسوم االعالن على من ترسو عليه املناقصة.   .8

الوزارات  املالية/مجمع  العامة/وزارة  اللوازم  العطاءات/مديرية  املذكور أعاله هو: دائرة  العنوان    .9
 022987112/3 املاصيون/هاتف:   ، الغربية(  )الضفة  الله  رام  السادس،  الطابق  القدس،  مبنى 

فاكس: 02-2987056 .
رئيس جلنة العطاءات املركزية

دولــــــة فلسطيـــــن
وزارة املالية/مديرية اللوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية

- م
 )8

( 1
0/

1

اعالن توظيف مدير مالي واداري
يعلن مجلس اخلدمات املشترك الدارة النفايات الصلبة- محافظة بيت 

حلم عن شاغر وظيفة مدير مالي واداري وبحسب الشروط التالية: 
متطلبات الوظيفة:-

•درجة البكالوريوس في احملاسبة او االدارة اي من فروع العلوم املالية  	
االخرى .

•. خبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات في مجال االدارة املالية منها  	
ثالث سنوات على االقل بوظيفة ادارية ذات االختصاص املعلن .

•معرفة واسعة ومتابعة دائمة ملعايير احملاسبة الدولية . 	
بــرامــج احملاسبة وبــرنــامــج االكــســل في  التامة فــي اســتــخــدام  •املــهــارة  	

العمليات املالية .
•معرفة جيدة في بيئة عمل املؤسسات العامة والفهم التام لطبيعة  	

الهيئات احمللية ومكوناتها .
التخطيط  فــي  عالية  ومــهــارات  متقدمة  وقــيــاديــة  اداريــــة  •مــهــارات  	

والتحليل وادارة الوقت والعمل حتت الضغط .
قدراتهم  وبــنــاء  اعمالهم  ومتابعة  العمل  فــرق  ادارة  على  •الــقــدرة  	

لتحقيق االهداف
رسمي  بطلب  التقدم  اعــاله  املذكورة  للوظيفة  بالتقدم  الراغبني  على   
املنطقة  فــي  الــكــائــن  اخلــدمــات  مجلس  ملقر  الرسمية  بــالــوثــائــق  مثبت 
 2022/10/8 لغاية  و   2022/10/2 مــن  اعــتــبــارا  هــنــدازة   – الصناعية 
   jsc.swm@gmail.com اوارسال الوثائق بواسطة  البريد االلكتروني

الستفساراتكم الرجاء  االتصال على رقم 022733033
على  املجلس  موقع  مراجعة  يرجى  وااليــضــاحــات   املعلومات   من  ملزيد 

صفحة الفيسبوك:
Joint Service council for Solid Waste Management - 

Bethlehem Governorate
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 إعالن صادر عن مجلس بلدية بيت حلم

وظيفة شاغرة
سكرتير/ة مكتب رئيس البلدية

يعلن مجلس بلدية بيت حلم عن حاجته مللء شاغر وظيفة سكرتير/ة 
واملؤهالت  للشروط  وفقًا   ، كــادر  املوظفني  على  البلدية  رئيس  مكتب 

التالية :  
شهادة بكالوريوس تخصص إدارة أو ما يعادلها   .1 

إجادة اللغتني العربية واالجنليزية ويفضل لغة ثالثة كتابة وقراءة    .2 
ومحادثة  

يفضل أن يكون لديه /ها خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال    .3 
إدارة املكاتب  

القدرة على صياغة الرسائل.    .4 
القدرة على كتابة التقارير.    .5 

التمتع مبهارات االتصال والتواصل.    .6 
مستوى متقدم ومهارة في استخدام احلاسوب .    .7 

القدرة على العمل بفعالية في االزمات وحتت ضغط العمل وخارج    .8 
أوقات الدوام الرسمي للبلدية   

الدرجة األولــى يعملون حاليًا في بلدية  أقــارب من  لــه/ا  أال يكون    .9 
بيت حلم. 

 10.تعطى االولوية للمتقدمني من سكان مدينة بيت حلم . 
طلبات  تقدمي  أعــاله  الــشــروط  عليهم  تنطبق  والــذيــن  الراغبني  على 
مركز  في  الثبوتية  والــشــهــادات  كافة  الوثائق  معها  مرفقة  التوظيف 
خدمات اجلمهور أثناء ساعات الدوام الرسمي حتى موعد  اقصاه يوم 

اخلميس 2022/10/13. 
أ.حنا حنانيا
 رئيــس بلديـــة بيــت حلـــم

فقد هوية
بتري - اعلن انا مصطفى رائد مصطفى البطمة 
يرجى   407376144 رق������������م   ه�����وي�����ت�����ي  ف�����ق�����د  ع�������ن 
م��م��ن ي��ج��ده��ا ان  يسلمها الق����رب م��رك��ز شرطة 
او االت����ص����ال ع���ى ه���ات���ف 2747557  ول����ه جزيل 

الشكر سلفا.

فقد هوية
م������ح������م������د وج���������ي���������ه توفيق  ان���������������ا  اع���������ل���������ن   - ن��������اب��������ل��������س 
خ���ش���روم ع���ن ف��ق��د ه��وي��ت��ي رق�����م  852339332 
ي���رج���ى م���م���ن ي���ج���ده���ا ان  يسلمها الق������رب مركز 
ش���رط���ة او االت����ص����ال ع����ى 0568220287  وله 

جزيل الشكر سلفا.

فقد هوية
ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة - اع���ل���ن ان�����ا والء خ���ال���د م��ح��م��د هاليل 

عن فقد هويتي التي  اجهل رقمها يرجى ممن 

يجدها ان يسلمها اىل اقر ب مركز  شرطة وله 

جزيل الشكر. 

فقد هوية  
ب�����ي�����ت ل�����ح�����م – اع������ل������ن ان���������ا م����ح����م����د ع�����������ادل سعيد 

ف����ق����د ه����وي����ت����ي رق��������م   414733329    ي�����وس�����ف ع������ن 

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

للشرطة وله الشكر . 

فقد هوية   
قلنديا - اعلن انا عبد الرحمن محمد مصطفى 

عبد ال��ق��ادر عن فقد هويتي رقم422045757   

 يرجى ممن يعرث عليها تسليمها ألق��رب  مركز 

شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية   
ع���ن���ات���ا - اع���ل���ن ان�����ا ازده��������ار ن���م���ر ع���ب���د ال���ك���ري���م ابو 

هنية عن فقد هويتي رقم    948979182   يرجى 

ممن يعرث عليها تسليمها ألقرب  مركز شرطة 

وله جزيل الشكر. 

فقد هوية   
ال��زع��ي��م -    اعلن ان���ا م��ح��م��د ك��ري��م ع��ب��د الرحمن 

خ������������ل������������وي ال��������خ��������ط��������ي��������ب ع��������������ن ف����������ق����������د ه����������وي����������ت����������ي رق����������م 

   851090845   يرجى ممن يعرث عليها تسليمها 

 ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية  
ب��ي��ت ل��ح��م – اع��ل��ن ان���ا ق��ي��س خ��ال��د ع��ب��د الفتاح 

ق���دي���م���ات ع����ن ف���ق���د ه���وي���ت���ي رق������م   404375263  

ت���س���ل���ي���م���ه���ا الق�����������رب مركز  ي�����ج�����ده�����ا  م�����م�����ن   يرجى 

للشرطة وله جزيل الشكر . 


