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تربوية

Tuesday 10/01/2023  الثالثاء               

الجامعة العربية األمريكة تعقد  
محاضرة بحثية حول "تحليل األعمال"

يتيمة تناشد أهل الخير مساعدتها 
للحصول على شهادتها الجامعية

"التعليم العالي" تعلن
 عن منح دكتوراه بماليزيا

رام الله-ے-أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،امس، عن توفر 
عدد من املنح الدراسية يف جامعة التكنولوجيا املاليزيةUTM" " للعام الدرايس 

2023 - 2024، وذلك للحصول عىل درجة الدكتوراة يف تخصصات مختلفة.
ودع�����ت "ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل" ال��ط��ل��ب��ة ال���راغ���ب���ن ب��امل��ن��اف��س��ة ع���ىل ه����ذه امل���ن���ح لزيارة 

موقعها اإللكرتوين www.mohe.pna.ps لالطالع عىل كامل التفاصيل.

من الجامعة االسالمية بغزة،،

أكاديميان يحصدان “وسام القدس للثقافة والفنون”

المفتوحة" و"إنجاز فلسطين" توقعان مذكرة تفاهم "القدس 

للصحافة-منحت  ل���������وط���������ن  غ���������زة-ا
والثقافة  ل�����ل�����ش�����ب�����اب  ال������ع������ام������ة  ال�����ه�����ي�����ئ�����ة 
األستاذ الدكتور نبيل خالد أبو عيل، 
واألستاذ الدكتور عبد الخالق محمد 
ال���ع���ف ع���ض���وا ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س بقسم 
اللغة العربية بكلية اآلداب بالجامعة 
اإلسالمية بغزة، عىل “وسام القدس 
تقديًرا  وذل����������ك  وال�������ف�������ن�������ون”،  ل����ل����ث����ق����اف����ة 
إث�������������راء املشهد  ال���������ري���������ادي يف  ل������دوره������م������ا 
ال���ث���ق���ايف ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وت���ع���زي���ز الهوية 
ال������وط������ن������ي������ة . ج������������اء ذل������������ك خ������������الل حفل 
ن���ظ���م���ت���ه ال����ه����ي����ئ����ة ب�����ال�����ت�����ع�����اون م������ع املركز 
ب������ح������ض������ور عصام  امل���������ال���������ي���������زي،  ال�������ث�������ق�������ايف 
العمل  م�����ت�����اب�����ع�����ة  رئ�������ي�������س  ال������دع������ال������ي������س 

ال���ح���ك���وم���ي، وأح����م����د م��ح��ي��س��ن رئيس 
والثقافة،  ل���ل���ش���ب���اب  ال����ع����ام����ة  ال���ه���ي���ئ���ة 
واملهندس محمود املدهون مدير عام 
وزارة الخارجية، وشادي سالم مدير 
املركز الثقايف املاليزي، ويسري درويش 
رئيس لجنة اختيار املكرمن، وأعضاء 
ال��ل��ج��ن��ة، وال��ش��خ��ص��ي��ات امل��ح��ت��ف��ى بهم 
وعائالتهم، ولفيف م��ن الشخصيات 

االعتبارية واملثقفن.
واخ����ت����ارت ال��ل��ج��ن��ة امل��ك��رم��ن بوسام 
ال���ق���دس ل��ل��ع��ام 2022، وب���ذل���ت جهودا 
كبرية للوصول إىل الرواد الذين عربوا 
بإبداعاتهم وأسهموا يف إث��راء املشهد 

ال��ث��ق��ايف يف ك���ل ف��ل��س��ط��ن، وك����ان لهم 
دور ري���ادي يف تعزيز تمسك الشعب 
ومقدساته  ب������������أرض������������ه  ال������ف������ل������س������ط������ي������ن������ي 
ال����ل����ج����ن����ة أسماء  وح�����ق�����وق�����ه. وص����ن����ف����ت 
املكرمن حسب املجاالت التي أبدعوا 
من خاللها، وتم اختيار الشخصيات 

بالتوافق بن أعضاء اللجنة.
األستاذ  ح������ص������ول  إىل  اإلش�����������������ارة  ت������ج������در 
ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال����خ����ال����ق ال����ع����ف ع�����ىل وسام 
ل�����ل�����ث�����ق�����اف�����ة وال��������ف��������ن��������ون، يف محور  ال��������ق��������دس 
اآلداب عن “فئة الشعر”، فيما فاز األستاذ 
ال���دك���ت���ور ن��ب��ي��ل أب�����و ع�����يل، ب����وس����ام القدس 
ل���ل���ث���ق���اف���ة وال�����ف�����ن�����ون، يف ن���ف���س امل�����ح�����ور عن 

“فئة النقد”.

املفتوحة  ال���������ق���������دس  ج������ام������ع������ة  ال���������ل���������ه-ے-وق���������ع���������ت  رام 
ومؤسسة "إنجاز فلسطن"،امس، مذكرة تفاهم بينهما، 

وذلك يف مقر رئاسة الجامعة بمدينة رام الله.
وقع املذكرة عن الجامعة رئيسها أ. د. سمري النجدي، 
ف���ل���س���ط���ن" رئ����ي����س م���ج���ل���س اإلدارة م. عماد  وع������ن "إن������ج������از 

الهندي.
وت��ت��ض��م��ن امل����ذك����رة ت���ع���اون���اً ب���ن ال���ط���رف���ن يف م���ج���ال تنفيذ 
الربامج واألنشطة التدريبية التي تطرحها املؤسسة لطلبة 
وخريجي مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية، ولتجهيز 
الطلبة ل��ل��دخ��ول إىل س���وق ال��ع��م��ل، وخ��ل��ق وع���ي اقتصادي 

مبتكر لدى الشباب عىل الصعيد املحيل والعاملي.
ال������ربام������ج واألن�����ش�����ط�����ة التدريبية  ت���ن���ف���ي���ذ  امل������ذك������رة  وت����ش����م����ل 
يف ف������روع ال���ج���ام���ع���ة يف ف��ل��س��ط��ن، وذل������ك م����ن خ�����الل تزويد 
امل���ؤس���س���ة ل��ل��ج��ام��ع��ة ب��ق��ائ��م��ة ال����ربام����ج واألن���ش���ط���ة التدريبية 
املنوي تنفيذها يف فروع الجامعة قبل بدء الفصل الدرايس 
من العام الدرايس، كما تشمل مساعدة الطلبة عىل إنشاء 

شركات طالبية.
وقال أ. د. سمري النجدي، إن "توقيع املذكرة يندرج يف 
إط��ار دور القدس املفتوحة يف تنمية املجتمع الفلسطيني، 
وت����ع����م����ي����ق ان����ت����م����ائ����ه واإلس��������ه��������ام يف ت���ن���م���ي���ة ش���خ���ص���ي���ة الطلبة 
وال���خ���ري���ج���ن وت���وج���ي���ه���ه���م إي���ج���اب���ي���اً ل���خ���دم���ة امل���ج���ت���م���ع وتوفري 
فرص التعليم العايل والتدريب يف مختلف مجاالت املعرفة 

والعلوم والتكنولوجيا، وتمنح الدرجات العلمية".
من جانبه، قال الهندي إن "املؤسسة قائمة عىل التشبيك 

مع القطاع الخاص الفلسطيني، وأغلب عملها مبني عىل 
ال���ت���ط���وع يف ف���ل���س���ط���ن، ون���ع���م���ل أي����ض����اً ك���ح���اض���ن���ة للشركات 
الطالبية"، وت��اب��ع: "إن��ج��از فلسطن مؤسسة مستقلة غري 
حكومية، أنشئت يف عام 2007م، وتديرها وترعاها مجموعة 
من الشركات الفلسطينية الرائدة الساعية لتعزيز قدرات 
ال���ت���ن���م���ي���ة االقتصادية،  ل����إس����ه����ام يف  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي  ال����ش����ب����اب 
وتوفر برامج وأنشطة تدريبية يقدمها متطوعون من ذوي 

الخربة".
إىل ذل��ك، ق��ال عميد ش��ؤون الطلبة يف جامعة القدس 
امل��ف��ت��وح��ة د. س��الم��ة س���ال���م، إن "االت��ف��اق��ي��ة ت��ه��دف إىل خلق 
ط���ل���ب���ة ري�����ادي�����ن ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن م����درب����ن وم���ؤه���ل���ن ل��ل��ع��م��ل يف 
ال��س��وق، وتحديداً خريجي القدس املفتوحة الذين قدموا 
الكثري". من جانبه، قال بسام الولويل نائب رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة إنجاز فلسطن: "إن الطلبة بحاجة لتدريب 
قبل الدخول يف سوق العمل ليصبحوا قادرين عىل العمل 

فور التخرج".
وحضر التوقيع مديرة مؤسسة "إنجاز فلسطن" رانية 
قطينة، واملنسقة اإلعالمية للمؤسسة سناء برغويث. فيما 
حضر توقيع امل��ذك��رة م��ن الجامعة ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س للشؤون 
اإلداري�����ة أ. د. ت��ام��ر س��ه��ي��ل، وم��س��اع��د عميد ش���ؤون الطلبة 
مدير دائرة متابعة شؤون الخريجن د. إياد اشتية، ومدير 
دائرة العالقات العامة والدولة واإلعالم أ. عوض مسحل، 
ورئ��ي��س قسم األنشطة الطالبية يف عماد ش��ؤون الطلبة أ. 

بهاء إبراهيم.

جنن- عيل سمودي - عقد قسم العلوم الطبيعية والهندسية والتكنولوجية 
يف كلية الدراسات العليا يف الجامعة العربية األمريكية حرم رام الله محاضرة 
بحثية بعنوان "الجوانب العملية والبحثية لتحليل األعمال" قدمها الربفسور 

طالل الدابي من جامعة برادفورد يف اململكة املتحدة عرب تقنية الزوم. 
وناقش الربوفيسور الدابي، التطبيقات العملية يف تحليل األعمال وأساليب 
صنع القرار باإلضافة إىل التحديات والتعقيدات يف اتخاذ القرار وحل املشكالت 

من خالل تحليل األعمال.
ب������رن������ام������ج اإلدارة  وش��������������ارك يف ال���������ن���������دوة، م����ج����م����وع����ة م�������ن ط����ل����ب����ة ال��������دك��������ت��������وراه يف 
اإلسرتاتيجية وطلبة املاجستري يف علم البيانات وتحليل األعمال وبعض الباحثن 

واملحاضرين يف الجامعة.

القدس-عماد ابو الجدايل-انهت "ملار" دراستها من كلية 
الهندسة منذ اكرث من عام، اال انها لم تحصل عىل شهادتها 

الجامعية بسبب ظروف العائلة املادية الصعبة. 
لم تعان الطالبة سابقا من ظروف مالية صعبة، فكان 
وال������ده������ا ي���ع���م���ل يف م����ؤس����س����ة خ�����اص�����ة ب�����دخ�����ل ش�����ه�����ري يكفي 
اح���ت���ي���اج���ات ب��ي��ت��ه االس����اس����ي����ة وي��س��ت��ط��ي��ع م����ن خ�����الل معارفه 

تأمن رسوم ابنته الجامعية. 
وب���ع���د وف������اة وال����ده����ا اص���ب���ح���ت ظ���روف���ه���م امل����ادي����ة صعبة، 
فقد ت��وىل شقيق "مل���ار" ال��ب��ال��غ م��ن العمر "22 ع��ام��ا" والذي 

يعمل باملياومة مسؤولية توفري احتياجات العائلة، علما 
ان ل���ل���ع���ائ���ل���ة اب����ن����ا ي����ع����اين م�����ن م����ش����اك����ل ص���ح���ي���ة وب����ح����اج����ة اىل 

رعاية مستمرة.
وتشكل الشهادة للطالبة والعائلة مستقبال افضل، فهي 
موعودة بأن تعمل يف وظيفة بعد تسليم شهاداتها ولكن 

املال يقف عائقا امام تحقيق هذه الخطوة. 
وتبلغ الرسوم املطلوبة من الطالبة 5206 شواكل. 

لتقديم املساعدة واالستفسار يرجى االتصال عىل الرقم 
."0597032595"

 "PalPay" جامعة البوليتكنك و
توقعان مذكرة تفاهم

كلية  ال������خ������ل������ي������ل-ے-وق������ع������ت 
جامعة  يف  ال�����ث�����ن�����ائ�����ي�����ة  ال������������دراس������������ات 
بوليتكنك فلسطن، مذكرة تفاهم 
مقر  يف   ،"PalPay" ش�����رك�����ة  م������ع 
الشركة الرئيس بمدينة رام الله، 
وذل��ك بهدف التعاون يف مجاالت 
ت���دري���ب ط��ل��ب��ة ال��ك��ل��ي��ة داخ�����ل فروع 
الشركة باإلضافة لتبادل الخربات 

بن الطرفن.
بالتوقيع  ال������ك������ل������ي������ة  م��������ّث��������ل  وق�������������د 
عميدها الدكتور م��وىس ارفاعية، 
مديرها   "PalPay" ش����رك����ة  وع������ن 

الدكتور معاوية القواسمي. 
وحضر مراسم التوقيع وفد من 
بوليتكنك فلسطن  إدارة جامعة 
وشركة "PalPay " وممثلن عن 

."GIZ" مؤسسة التعاون األملاين
الدكتور  ال�����ك�����ل�����ي�����ة  ع�����م�����ي�����د  وع�����������رب 
ارفاعية عن سعادته بالتعاون مع 
تسعى  ك���ون���ه���ا   "PalPay" ش���رك���ة 

التقنيات  أح����������دث  ل����ت����ق����دي����م  دائ�������م�������اً 
وح��ل��ول ال��دف��ع اإلل��ك��رتوين ملختلف 
القطاعات، ما ينسجم مع خطة 
ت����خ����ص����ص ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا امل�����ال�����ي�����ة يف 

كلية الدراسات الثنائية.
م���������������ن ج��������ه��������ت��������ه رح�������������������ب ال����������دك����������ت����������ور 
ال����ت����وق����ي����ع مبدياً  ب�����ه�����ذا  ال����ق����واس����م����ي 

إعجابه بنظام الكلية الثنايئ وخص 
التكنولوجيا  ت������خ������ص������ص  ب��������ال��������ذك��������ر 
حلول  أّن  ع���������ىل  م����������ؤك����������داً  امل��������ال��������ي��������ة، 
الدفع اإللكرتوين باتت ركناً أساسياً 
الخدماتية  ال������ق������ط������اع������ات  ل�����ت�����ط�����وي�����ر 

واالقتصادية والتنموية.

لقاء تعريفي حول منح الماجستير والدكتوراة 

طلبة القانون في "بيرزيت"يزورون المعهد العدلي ب"النجاح" 
وكلية الهندسة والتكنولوجيا تفتتح مختبرا للواقع االفتراضي

ب��ريزي��ت-ے-ن��ظ��م��ت دائ���رة ال��ق��ان��ون يف 
جامعة   / ال����ع����ام����ة  واإلدارة  ال����ح����ق����وق  ك���ل���ي���ة 
بريزيت، زيارة علمية إىل معهد الطب العديل 
يف جامعة النجاح الوطنية؛ ضمن برنامج 
ل���ت���ع���زي���ز م���ع���رف���ة ال���ط���ل���ب���ة بإجراءات  ت����دري����ب����ي 
ال����ش����رع����ي، ومدى  ال���ط���ب���ي���ب  ال���ت���ش���ري���ح ودور 
تأثري هذا الدور يف الدعوى واألدلة الجزائية، 
وذل���ك ب��إش��راف أ. عبد ال��ج��ب��ار ب��رق��ان مدرس 
ال�����ش�����رع�����ي واملختربات  ال�����ط�����ب  ب����ي����ن����ات  م�����س�����اق 
الجنائية، و أ. ساره برغويث مساعدة البحث 
والتدريس يف الدائرة، كما شارك يف الزيارة 

22 طالباً وطالبة.
م�������دي�������ر معهد  ال���������ع���������يل/  ري��������������ان  ورح��������������ب د. 
ال��ط��ب ال��ع��ديل يف ج��ام��ع��ة ال��ن��ج��اح واملحاضر 
بطلبة  ال�������ج�������ام�������ع�������ة،  يف  ال���������ق���������ان���������ون  ك������ل������ي������ة  يف 
"بريزيت"، مؤكداً عىل أهمية وجود معرفة 
فنية وقانونية ل��دى طلبة القانون يف مجال 

التشريح الجنايئ. 
وبدأ اللقاء بالتعريف العام حول الطب 
الشرعي وأهميته وأقسامه املختلفة، وتناول 
املختلفة،  ال��������ح��������االت  م�������ع  ال�����ت�����ع�����ام�����ل  ك����ي����ف����ي����ة 
ومدى أهمية التكامل بن األطباء والفنين 
وال���ق���ان���ون���ي���ن يف س���ي���اق ال���ع���م���ل، ح���ي���ث ُعقد 
ال����ل����ق����اء يف م���ش���رح���ة م���خ���ت���رب ال����ط����ب الشرعي 

يف املعهد.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه ش�����ك�����ر ب�������رق�������ان م����ع����ه����د الطب 
العديل، وأثنى عىل الفرصة الرائعة املتاحة 
ال��������ق��������ان��������ون يف ج������ام������ع������ة بريزيت  ط�����ل�����ب�����ة  ام��������������ام 
الكتساب التطبيقات واملهارات العملية التي 

تعزز فهم املساقات النظرية.
واستكمل د. ريان اللقاء بطرح الحاالت 
امل���خ���ت���ل���ف���ة ال����ت����ي ت���ع���ام���ل م���ع���ه���ا م���ع���ه���د الطب 
ال���ع���ديل، وق����ام ب��ع��رض ص���ور م��ت��ن��وع��ة لغاية 
دم��������ج ال����ط����ل����ب����ة يف ال�����ن�����ق�����اش وال������ح������ص������ول عىل 
امل����ع����رف����ة ال������الزم������ة، وأوض���������ح ل��ل��ط��ل��ب��ة مفهوم 
االس������������ت������������ع������������راف وأه��������م��������ي��������ت��������ه م������������ن خ����������������الل لفت 

انتباههم لتفاصيل مختلفة بواسطة الصور 
وال�������ح�������دي�������ث، وق���������د ش�����������ارك ط����ل����ب����ة ال������ط������ب من 
ج����ام����ع����ة ال����ن����ج����اح يف ه�������ذا ال����ل����ق����اء م�����ن خالل 

الحضور وإبداء اآلراء.
واخ���ُت���ت���م ال���ل���ق���اء ب��ال��ن��ق��اش ح����ول األسئلة 
واالستفسارات التي طرحها الطلبة، ومن ثم 
طرح اإلجابات املنطقية واملقارنة بن الواقع 
والنظرية، وق��د َش��َك��َر طلبة جامعة بريزيت 

معهد الطب العديل عىل هذا اللقاء املثمر.
ي�����ش�����ار إىل أن ه��������ذه ال��������زي��������ارة ت����ن����ف����ذ دوري����������اً 
وب������ش������ك������ل ف������ص������يل ح��������رص��������اً م��������ن ال�����������دائ�����������رة عىل 
ع����م����ل����ي����ة ومهارات  اك�������س�������اب ط���ل���ب���ت���ن���ا خ�����������ربات 

المنهجية.
افتتاح مخترب للواقع االفرتايض

عىل صعيد اخر،افتتحت كلية الهندسة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، م��خ��ت��ربا ل��ل��واق��ع االفرتايض، 
ح�����ي�����ث ي�����ح�����ت�����وي ع�������ىل أج�������ه�������زة ح�����دي�����ث�����ة تمكن 
املستخدم من التفاعل مع الواقع االفرتايض 
لخدمة العملية التعليمية خاصة يف مجال 

الهندسة املعمارية.
امل�������خ�������ت�������رب رئيس  وح���������ض���������ر ح�������ف�������ل اف��������ت��������ت��������اح 
ال���ج���ام���ع���ة د. ب�����ش�����ارة دوم���������اين ون�����ائ�����ب رئيس 
ل������ل������ش������ؤون األك������ادي������م������ي������ة د. طالل  ال�����ج�����ام�����ع�����ة 
شهوان، وعميد كلية الهندسة والتكنولوجيا 
املهندسن  ون��������ق��������ي��������ب��������ة  ط��������ب��������ي��������ل��������ة،  ع�������������������الن  د. 
الفلسطينين نادية حبش وعدد من ممثيل 

املؤسسات املحلية والهندسية.
وي����ض����م امل����خ����ت����رب، ال��������ذي أن������ئ ب����دع����م من 
أجهزة  أري������������ح������������ا،  وب������������واب������������ة   "AD3" ش��������رك��������ة 
وم��ع��دات ال��واق��ع االف����رتايض الحديثة ويوفر 
م����واد تعليمية ال��ك��رتون��ي��ة ل��ل��واق��ع االفرتايض 
وم��ح��ت��وى تعليمي، وس��ي��ق��دم ال��دع��م الفني 
لطاقم التدريس واملساعدين والطلبة لربط 
واملشاريع  األك������ادي������م������ي������ة  ال��������ربام��������ج  م�����س�����اق�����ات 

الهندسية بتكنولوجيا الواقع االفرتايض.
وقال د. طبيلة أن إنشاء هذا املخترب جاء 

والتكنولوجيا  ال���ه���ن���دس���ة  ك���ل���ي���ة  رؤي�������ة  ض���م���ن 
مل�����واك�����ب�����ة ال������ت������ط������ورات وال�����ت�����غ�����ي�����ريات خ�����اص�����ة يف 
م����ج����ال ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، وم���ن���ه���ا ت��ق��ن��ي��ة الواقع 
باستعمالها  ال�����ع�����ال�����م  ب���������دأ  ال������ت������ي  االف���������������رتايض 
يف م��خ��ت��ل��ف  ت��خ��ص��ص��ات ال���ه���ن���دس���ة وخاصة 
كالتصميم  م����ج����االت����ه����ا  ب���م���خ���ت���ل���ف  امل����ع����م����اري����ة 
امل����ع����م����اري وال����ع����م����راين وال�����داخ�����يل والحضري 
والبيئي وذل��ك لتقريب فهم طلبة الهندسة 

للمشاريع الهندسية.
الهندسة  دائ�����������������������رة  رئ��������ي��������س��������ة  وأوض��������������ح��������������ت 
امل��ع��م��اري��ة د. م��ن��ال ال��ب��ي��ش��اوي ان���ه ت��م العمل 
عىل تضمن تكنولوجيا الواقع اإلفرتايض يف 
تدريس الهندسة املعمارية ابتداًء من العام 
املايض، إضافة اىل أن العمل جاري االن عىل 
اس���ت���ح���داث ت��رك��ي��ز ج���دي���د يف خ��ط��ة الهندسة 

املعمارية بعنوان تكنولوجيا العمارة.  
وأك������دت د. ال��ب��ي��ش��اوي أن إف���ت���ت���اح مخترب 
ال�������واق�������ع اإلف�������������رتايض ي��������أيت ض����م����ن رؤي����������ة دائرة 
وتلبية  م��������واك��������ب��������ة  يف  امل�������ع�������م�������اري�������ة  ال�������ه�������ن�������دس�������ة 
م�����ت�����ط�����ل�����ب�����ات ال�������ع�������ص�������ر ال��������ح��������دي��������ث وخ����������اص����������ة يف 
مجال التكنولوجيا وتطبيقاتها يف الهندسة 
امل���ع���م���اري���ة وأن اف���ت���ت���اح ه����ذا امل��خ��ت��رب ي��ص��ب يف 
ل����ل����دائ����رة واملتمثلة  ال���رئ���ي���س���ي���ة  أح������د األه����������داف 
يف ت���ع���زي���ز ال���ت���ش���ب���ي���ك وال�����ش�����راك�����ة م�����ع السوق 

واملؤسسات املحلية
وق�������������دم امل�������ه�������ن�������دس ج�������ه�������اد ك�����م�����ي�����ل وال�����������ذي 
ي��ع��م��ل م���درس���ا يف دائ�����رة ال��ه��ن��دس��ة املعمارية 
واملختص يف مجال الواقع اإلف��رتايض عرضا 
ل��ل��ح��ض��ور ع���ن ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال����واق����ع اإلفرتايض 
الهندسة  م�����ج�����ال  امل���خ���ت���ل���ف���ة يف  وت���ط���ب���ي���ق���ات���ه���ا 
املعمارية ورؤية املخترب للتشبيك مع السوق 
املحيل واملؤسسات الخارجية يف مجال تنفيذ 

املشاريع وتبادل الخربات والتدريب .
ن�����ادي�����ة حبش  ويف ك���ل���م���ت���ه���ا، أش����������ادت م. 
ن��ق��ي��ب��ة امل��ه��ن��دس��ن ب���ه���ذا اإلن����ج����از م��م��ا يساهم 
يف م���واك���ب���ة ال���ت���ط���ور يف ه�����ذا امل����ج����ال وتخريج 

م�����ه�����ن�����دس�����ن ق����������ادري����������ن ع���������ىل م���������الءم���������ة حاجة 
إتاحته  أه�����م�����ّي�����ة  ك����م����ا وأش�������������ارت إىل  ال�������س�������وق. 
الس����ت����خ����دام امل����ؤس����س����ات واألف�����������راد م����ن خارج 
الجامعة مما م��ن ش��أن��ه ت��وف��ري دخ��ل يغطي 
ن����ف����ق����ات ت���ش���غ���ي���ل���ه وت�����ط�����وي�����ره ب����اس����ت����م����رار. كما 
اقرتحت بلورة مشروع عىل املستوى الوطني 
م�����ا ب�����ن ج���ام���ع���ة ب�����ريزي�����ت ون����ق����اب����ة املهندسن 
املعالم  ل�����ت�����وث�����ي�����ق  واآلث�����������������ار  ال�����س�����ي�����اح�����ة  ووزارة 
واملواقع األثرية والرتاثّية يف فلسطن بتقنّية 
الواقع االفرتايض VR وإتاحة املجال لزيارتها 
افرتاضّياً من خالل مشروع "زوروا فلسطن 
Visit Palestine" للتعرف عليها وتوصيل 
ال��رواي��ة الفلسطينّية يف مواجهة مخططات 
االستعمار وسرقة التاريخ وتشويهه وطمسه 
حيث أّن ال��ع��م��ارة ه��ي ال��ش��اه��د ع��ىل وجودنا 

عىل هذه األرض.
ويف ن���ه���اي���ة اإلف����ت����ت����اح ش��������ارك ال����ح����ض����ور يف 
تجربة مشاهدة نماذج من أعمال الطلبة يف 
مساق الواقع اإلفرتايض للهندسة املعمارية 

والتدريب العميل لهم يف هذا املجال.
لقاء تعريفي،،

م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة،ع���ق���د م���ك���ت���ب العالقات 
ال����خ����ارج����ي����ة األك�����ادي�����م�����ي�����ة يف ج����ام����ع����ة بريزيت 
ب����ال����ت����ع����اون م������ع ال���ق���ن���ص���ل���ي���ة ال����ف����رن����س����ي����ة لقاءا 
تعريفيا للطلبة حول منح لدرجة املاجستري 

والدكتوراة.
ورحب مدير مكتب العالقات الخارجية 

األك���ادي���م���ي���ة ال���دك���ت���ور أم�����ري خ��ل��ي��ل باألستاذة 
 Maud" واالس�������ت�������اذة   "Tatiana Lehat"
Brirad "م����ن ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة، مثمناً 
الفلسطينين  الطلبة  ب��م��ش��ارك��ة  اهتمامهما 
يف م��ث��ل ه���ذه امل��ن��ح وخ��ص��وص��اً طلبة جامعة 
ب��ريزي��ت، منوهاً ب���دوره ع��ىل تشجيع الطلبة 
لخوض مثل هذه التجارب ملا فيها من فرص 
م����م����ي����زة ل���ل���ط���ل���ب���ة ي����ت����ع����رف����ون م�����ن خ����الل����ه����ا عىل 
ث��ق��اف��ات أخ����رى ت��س��اع��د يف ت��س��ح��ن قدراتهم 
وي���خ���وض���ون ت���ج���ارب ت��ع��ل��م م��خ��ت��ل��ف��ة تطبقها 

الجامعات املضيفة.
ب������ع������د ذل�����������ك ق�������دم�������ت األس���������ت���������اذت���������ان عرضاً 
م����ف����ص����اًل ح��������ول ه��������ذه امل������ن������ح، وع��������ن إج�����������راءات 
التقدم لها، باإلضافة إىل الشروط الواجب 
ت����واف����ره����ا يف امل���ت���ق���دم���ن، ك����ذل����ك ق�����ام الطلبة 
ب���ط���رح ال��ع��دي��د م���ن األس��ئ��ل��ة واالستفسارات 
ح������ول ه������ذه امل����ن����ح وآل����ي����ة ال���ت���ق���دم ل����ه����ا، والتي 
بدورهما قدمت األستاذتان اإلجابة وتقديم 
املساعدة للطلبة حول جميع االستفسارات 

التي طرحت خالل اللقاء.
وت�����ح�����رص ج���ام���ع���ة ب�����ريزي�����ت،ع�����ىل تفعيل 
وتطوير عالقاتها األكاديمية مع مؤسسات 
التعليم العايل يف املنطقة العربية والعالم، 
ب���ه���دف ت���ع���زي���ز م��ك��ان��ت��ه��ا ع����ىل امل���س���ت���وى املحيل 
واإلقليمي والدويل، من خالل تطوير برامج 
وش��������راك��������ات أك�����ادي�����م�����ي�����ة وإي�������ج�������اد ف��������رص دعم 

أكاديمي للطلبة مع العديد من الدول.
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اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي9/

قطـــع  عـن  القـدس  محافظة  كهربـاء  شـركة   تعلـن 
صباحا  والنصف  الــعــاشــرة  مــن  الكهربائي  التـــيار 
األربعاء  يــوم  ظهرا   والنصف  عشرة  الثانية  حتى 
التالية من محافظة رام  املناطق  عن   2023/1/11

الله والبيرة: 

كامل بلدة ترمسعيا , كامل بلدة أبو فالح , 
كامل بلدة املغير

قيام  عن  الناجت  االجـــراء  هــذا  عن  الشركة  تعتذر 
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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الدعوة إلى مناقصة اتفاقية إطار
الرئيسية الشراء  مرحلة 

اجلهة املشترية: وزارة املالية لصالح مؤسسات و وزارات دولة فلسطني
اسم املناقصة:  شراء وتوريد أجهزة حواسيب وتوابعها 

MOF-FWC/MOF/2023/ 11 :رقم املناقصة
تود وزارات ومؤسسات دولة فلسطني استخدام جزء من مخصصاتها ضمن » املوازنة العامة املمول من قبل وزارة  1 .
املالية لتسديد املبالغ املستحقة مبوجب عقود شراء ستتم إحالتها مبوجب اتفاقيات اإلطار شراء وتوريد أجهزة 
الرئيسية  الشراء  مرحلة  خالل  من  إبرامها  سيتم  التي   MOF-FWC/MOF/2023/  11 وتوابعها  حواسيب 

هذه.
تقوم مديرية اللوازم العامة مبرحلة الشراء الرئيسية هذه بهدف إبرام اتفاقيات إطار مغلقة ملرحلة واحدة من  2 .
املختوم  بالظرف  عطاءات  تقدمي  املؤهلني  املناقصني  تدعو  ولذلك  املشترين  من  مجموعة  عن  نيابة  التنافس 

لتوريد أجهزة حواسيب وتوابعها.
ستكون اتفاقيات اإلطار التي سيتم إبرامها متعددة املستخدمني » لوزارات ومؤسسات دولة فلسطني« . 3 .

ستكون اتفاقيات اإلطار التي سيتم إبرامها مبورد وحيد. 4 .
سيتم إبرام اتفاقيات اإلطار ملدة 12. 5 شهرا من تاريخ املباشرة احملدد في اتفاقية اإلطار.

ستتم املناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية وفقا ملقتضيات قانون الشراء العام رقم )8( لسنة 2014. 6 
والئحته التنفيذية، وهي مفتوحة لكل املناقصني ذوي األهلية.

املوقع  زيــارة  خــالل  من  املناقصة  وثائق  جميع  على  احلصول  باملشاركة  والراغبني  املؤهلني  للمناقصني  ميكن  7 .
اإللكتروني ملديرية اللوازم العامة www.gs.pmof.ps على أن يتم مراعاة إدخال بريد إلكتروني معتمد خاص 
باملناقص لتزويد املناقص بأي تعديالت تطرأ على الوثائق، على أن يتم دفع رسوم غير مستردة مقدارها )300 
شيكل( حلساب وزارة املالية في بنك فلسطني على حساب رقم )49/219000( ، ويتم إرفاق وصل الدفع )فيشة 
اإليداع( مع العطاء املقدم، أو من خالل زيارة مديرية اللوازم العامة على العنوان املبني أدناه وذلك من الساعة 

9:00 صباحا إلى الساعة 2:00 مساء من أيام األحد إلى اخلميس.
كما ميكن للمناقصني املهتمني زيارة البوابة املوحدة للشراء العام www.shiraa.gov.ps. 8 لغايات اإلطالع فقط 

على وثائق املناقصة.
يجب تسليم العطاءات في العنوان املبني أسفل الدعوة في موعد أقصاه يوم األربعاء 8/2/2023 الساعة 10:30. 9 
بعد  يوما   150 ملدة  سارية  العطاءات  صالحية  تكون  أن  ويجب  مقبولة،  غير  اإللكترونية  والعطاءات  صباحًا، 

التاريخ النهائي لتسليم العطاءات، والعطاءات التي تصل بعد هذا التاريخ والوقت احملددين سيتم استبعادها.
يجب أن يرفق مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقا للنموذج املدرج في وثائق املناقصة على أن يكون موقعا حسب  10 .
األصول من الشخص املخول بالتوقيع عن املناقص ويعتبر هذا اإلقرار كبديل إلزامي عن كفالة دخول املناقصة 

وجزء ال يتجزأ من وثائق املناقصة، وسيتم رفض أي عطاء ال يحتوي على إقرار ضمان.
أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه املناقصة. 11 .

العنوان: املاصيون - مجمع الوزارات - مبنى القدس - وزارة املالية / مديرية اللوازم العامة/الطابق السادس/  12 .
رام الله - فلسطني/هاتف: 2987112/3 - 02/فاكس: 02-2987056

رئيس جلنة العطاءات املركزية

دولــــــة فلسطيـــــن
وزارة املالية/مديرية اللوازم العامة
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دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني

مديرية اخلليل

إعالن صادر عن مكتب مسجل الشركات
يعلن مكتب مسجل الشركات في وزارة االقتصاد الوطني 
واملسجلة  االحذية  وتسويق  الستيراد  شنتير  شركة  أن 
562319608 قد تقدمت إلينا بطلب  لدينا حتت الرقم 
إلى  دينار  الف  مائة   100000 من  الشركة  رأسمال  زيــادة 
له أي اعتراض مراجعة مكتب  ومن  دينار  الف   350000

مسجل الشركات أو مركز الشركة الرئيسي. 

مسجل الشركات 
وزارة االقتصاد الوطني

فقد هوية
أع����ل����ن أن�������ا م����ؤم����ن ل�������ؤي ب����دي����ع خ���ل���ي���ف���ة ع�����ن فقد 

م����م����ن عرث  ي�����رج�����ى  رق�������م 404491193   ه����وي����ت����ي 

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

الشكر.

فقد هوية
أع���ل���ن أن����ا م���ه���دي إب���راه���ي���م ع��ب��د ال��ك��ري��م قواريق 

عن فقد هويتي رقم  422259556 يرجى ممن 

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

الشكر. 

فقد هوية
أع����ل����ن أن������ا ع����م����رو »م���ح���م���د ع������ي« ك����م����ال سالمة 

عن فقد هويتي رقم  421579632 يرجى ممن 

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

الشكر.

فقد هوية
أع������ل������ن أن���������ا زي���������د ش�����ه�����ر ع�����ي�����ى ح����ن����ن����ي ع�������ن فقد 

م����م����ن عرث  ي�����رج�����ى  رق�������م 420679623   ه����وي����ت����ي 

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

الشكر.

فقد هوية
أع���ل���ن أن������ا  م���ح���م���ود ب���س���ام ص���ال���ح ض���م���ري عن 

فقدان هويتي رقم404968364   الرجاء ممن 

ع���رث ع��ل��ي��ه��ا ان ي��س��ل��م��ه��ا ألق�����رب م���رك���ز للشرطة 

وله جزيل الشكر.

فقد هوية
ال��خ��ل��ي��ل - أع���ل���ن أن����ا م��ح��م��د ف���ري���د ع��ب��د الرحيم 

 ،٤٠٣٨٩٧٤٧٣ رق������������م  ه������وي������ت������ي  ف������ق������د  ع���������ن  غ������ي������ث 

ال����رج����اء م��م��ن ي��ع��رث ع��ل��ي��ه��ا ت��س��ل��ي��م��ه��ا إىل أقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية 
قلنديا -  اع��ل��ن ان��ا سند ع��ي ع��ام��ر اب��و لبه عن 

ممن  ي�����رج�����ى   411370901 رق��������م  ه����وي����ت����ي  ف����ق����د 

يعرث عليها تسليمها الق���رب م��رك��ز ش��رط��ة وله 

الشكر.

فقد هوية
بيت ساحور / أعلن أن��ا رأف��ت إبراهيم جريس 

ال��ش��وم��ي ع���ن ف��ق��د ه��وي��ت��ي رق����م 904637188 

ال������رج������اء م�����ن ي����ع����رث ع���ل���ي���ه���ا ت���س���ل���ي���م���ه���ا إىل أقرب 

مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
ام الشرايط - رام الله - اعلن ان��ا بشرى عماد 

محمد ريان عن فقد هويتي رقم 409186640 

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
ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة - ع�������زون - اع����ل����ن ان������ا س������الم مصطفى 

احمد ريان عن فقد هويتي التي اجهل رقمها 

يرجى ممن يجدها ان يسلمها اىل اقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
ق���ل���ق���ي���ل���ي���ة - ك����ف����رث����ل����ث - اع�����ل�����ن ان��������ا ع�����م�����ار صربي 

حمد عودة عن فقد هويتي التي اجهل رقمها 

يرجى ممن يجدها ان يسلمها اىل اقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة - اع����ل����ن ان������ا ه����ي����ام ع���ب���دال���رح���ي���م احمد 

نزال عن فقد هويتي التي اجهل رقمها يرجى 

ممن يجدها ان يسلمها اىل اقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر.

فقد هوية
اب���ودي���س - اع��ل��ن ان���ا م��ح��م��د ه���اين م��ح��م��د ربيع 

الرجاء  رق������م ٤٢١٥٣٧٢٧٥  ه���وي���ت���ي  ف�����ق�����دان  ع�����ن 

ممن ي�ج�ده�ا االت��ص��ال ع��ى رق��م ٠٥٩٤٢٦٩٨٨٣  

أو تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر.

فقد هوية
الشيخ سعد - اعلن ان��ا م��وىس محمد موىس 

ع�������الن ع�����ن ف�����ق�����دان ه����وي����ت����ي رق��������م  ٤٠٧٢٥٧٧٦٢٥ 

ال�������������رج�������������اء م��������م��������ن ي��������ج��������ده��������ا االت�������������ص�������������ال ع�����������ى رقم 

م��رك��ز شرطة  ٠٥٣٤٤١٨٤٥٠ أو تسليمها ألق����رب 

وله الشكر.

فقد هوية
العيزرية - اعلن انا كفاح صالح عبدالله عيد 

الرجاء   ٩٩٢٥٤٠٨٢٣ رق������م  ه���وي���ت���ي  ف�����ق�����دان  ع�����ن 

م��م��ن ي��ج��ده��ا االت���ص���ال ع���ى رق����م ٠٥٢٤٣٠٨٨٥٧ 

أو تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر.
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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  

اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي
التـــيار  القـدس عـن قطـــع  تعلـن شـركة كهربـاء محافظة 
والنصف  الثانية  حتى  صباحا  الثامنة  مــن  الكهربائي 
عصرا  يوم الثالثاء 2023/1/10 عن املناطق التالية من 

محافظة رام الله والبيرة: 

 بلدة جمالة , مخيم دير عمار , بلدة 
دير عمار , بلدة بيتللو

تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناجت عن قيام الشركة 
بأعمال التحويالت والصيانة على شبكات الضغط العالي 

املزودة لتلك املناطق.
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اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي
في  الكهربائي  التيار  قطع  عن  القدس  محافظة  كهرباء  شركة  تعلن 
التالية  املناطق  املبينة فيما يلي عن كل من  األيام والتواريخ واألوقــات 

من محافظة بيت حلم :  

)1(     الثالثاء 2023/1/10 )من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر(:
أجزاء من بيت جاال وتشمل: إسكان بيت جاال , إسكان سالم أبو 
سرور , إسكان عويضة , فيال نصار وشارع طلوع سعيد زهران 

واملنطقة احمليطة بها.  
)2( األربعاء 2023/1/11 )من الثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة عصرا(:

أجزاء من قرى جنوب بيت حلم وتشمل : قرية املعصرة , قرية 
خلة احلداد واملناشير في تلك املناطق. 

تــعــتــذر الــشــركــة عــن هـــذا االجــــراء الــنــاجت عــن قــيــام الــشــركــة بأعمال 
التحويالت والصيانة على شبكات الضغط العالي املزودة لتلك املناطق.

دائرة العالقات العامة


