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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 33/ 2018

الخاصة:- استئجار ماكينات تصوير لزوم مقرات الشركة 
تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات و المواعيد 

التالية:-

- س���يكون آخر موعد لتس���ليم العطاءات ابتداء من صباح يوم الثالث���اء الموافق 08/14/ 

2018 وحتى ساعة فتح  المظاري�ف الساع�ة 12 بنفس الزمان والمكان أعاله .

- يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي بغزة 

ش���ارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم الثالثاء الم�واف�ق  2018/07/31  

علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 50 شيك�ل فقط ) غير مستردة( .

- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء . 

-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .

- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .

تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .	 
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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 34/ 2018

A4 الخاصة:- شراء قرطاسية متنوعة وورق تصوير
تعلن ش���ركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات و المواعيد 

التالية:-          

- س���يكون آخر موعد لتس���ليم العطاءات ابتداء من صباح ي���وم االثنين الموافق 08/13/ 

2018 وحتى ساعة فتح  المظاري�ف الساع�ة 12 بنفس الزمان والمكان أعاله .

- يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي بغزة 

ش���ارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم الثالثاء الم�واف�ق  2018/07/31  

علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 50 شيك�ل فقط ) غير مستردة (. 

- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء.  

-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .

- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .
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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن مناقصة رقم 35/ 2018

الخاصة:- توريد وتركيب أنظمة مراقبة
تعلن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات و المواعيد 

التالية:-               

- سيكون آخر موعد لتسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األربعاء الموافق 2018/08/08 

وحتى ساعة فتح  المظاريـف الساعـة 12 بنفس الزمان والمكان أعاله .

- يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي بغزة 

شـــارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم الثالثاء المـوافـق  2018/07/31  

علمـًا بـأن ثمـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غير مستردة (. 

- يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء.  

-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .

- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .
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مستشفى النجاح الوطني الجامعي

إعالن إعادة طرح عطاء

في  المذكور  العطاء  في  بالمشاركة  والراغبة  المختصة  الشركات  الجامعي  الوطني  النجاح  مستشفى  تدعو 
الجدول:

موعد طرح العطاءثمن نسخة العطاءموضوع العطاءرقم العطاء#
موعد اإلغالق

الساعةالتاريخ

1RFQ-H-10990Flow Cytometer Insrument
 500 شيكل غير 

مستردة
2018/07/292018/08/07PM 00:03

وحسب الشروط التالية:

ضرورة إرفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر .. 1

رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء .. 2

ثمن نسخة العطاء 500 شيكل غير مستردة .. 3

كفالة دخول عطاء بقيمة )1000( ألف دوالر أمريكي .. 4

على الراغبين باالشتراك في العطاء المذكور طلبه بواسطة ارسال رسالة على االيميل التالي tender3@najah.edu او 
مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات مكتب رقم 6400 \ في مستشفى النجاح الوطني الجامعي مبنى اإلدارة ، للحصول 

على نسخة من وثائق العطاء.

لالستفسار يرجى االتصال على:

   tender3@najah.edu  دائرة اللوازم والمشتريات في مستشفى النجاح الوطني الجامعي – البريد االلكتروني
هاتف 2389687-09-970+ - فاكس: 970-9-2389685+ .

 المقاعد المخصصة لبلدية رام الله

كلية مجتمع المرأة )الطيرة( – كلية العلوم التربوية 

تعلن بلدية رام الله عن القائمة المعتمدة منها للطلبات المقدمة لاللتحاق بكلية مجتمع المرأة )الطيرة( 
وكلية العلوم التربوية للمقاعد المخصصة لبلدية رام الله، حيث تم اعتماد القائمة وفقًا لمعايير محددة.

أواًل: كلية مجتمع المرأة - الطيرة

االحتياط الرقماالساسيالرقم

نورد الدين فاروق اسماعيل خويرة1ذكريات نضال ابراهيم ابراهيم1

محمد بال2اسراء موسى نادي الفروخ2

احمد نادر محمد يوسف3غرام ربيع احمد اطرش3

ايناس نظمي محمد حرب4مريانا معزوز سليمان اصبح 4

حليمة هاني حسن كحلة5لجين ناصر دعوش فروخ5

رهف رائد اسحق عطايا6ايزيس زياد نبيه جغب6

احمد عماد عطالله ابو فخيدة7رهام رائد فرح مزارعة7

عبير فايز محمد سايس8دالل نمر عبد الجواد ابو فخيدة8

براء عماد ربحي عالن9ديما ابراهيم عيسى كيخا9

ريدانا سامي رزق بكر10روان خليل حسين حسن10

ثانيًا: كلية العلوم التربوية

االساسي 

مريم علي محمود ناصر1

مرح حسين محمود عودة2

سجى باسم عبد الله حمودة3

جمانة حسن حسني عبد الجليل4

شذى خالد عثمان سليمان5

ختام سفيان عبد الله ابو فخيدة6

حمزة محمد جمعة جبر7

شروق سعيد علي ناصر8

تسنيم صالح محمد سليمان9

خديجة حسن مصطفى درامنة10

وعليه يرجى من الطلبة اعاله مراجعة الكليات الستكمال إجراءات التسجيل.
     م. موسى حديد
رئيس بلدية رام الله

جامعـة القـدس المفتوحـة
إعـــــالن إعـــــــادة طـــــــرح عطـــــــاء 

 ، تعـلن جامعة القدس المفتوحة وبتمويل مشترك مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي / الكويت 

عن إعادة طرح العطاء التالي:

زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي  المنطقة اسم العطاء رقم العطاء

االثنين : 2018/8/6
)الساعة 10:00 صباحًا (

طوباس
إنشاء وإنجاز وصيانة المرحلة األولى من 
العظم  )أعمال  طوباس  فرع  مبنى  بناء 

لطابقي التسوية واألرضي(
QOU/TUBAS/C01/2018

فعلى من يرغب بالمشاركة في هذا العطاء من المقاولين المصنفين ضمن الدرجه األولى والثانية )أبنية( لدى اللجنة 

عمارة  االرسال-  البيرة/  في  المفتوحة  القدس  لجامعة  العامة  االدارة  مقر  مراجعة  المقاولين  لتصنيف  الوطنية 

العطاء مصطحبين معهم شهادة  وثائق  على  للحصول  السادس،  الطابق  القدس-  كنعان/ مقابل شركة كهرباء 

تصنيف سارية المفعول، وصادرة عن اللجنة الوطنية لتصنيف المقاولين، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي حتى 

نهاية دوام يوم األحد الموافق 5 /8 /2018  .

أو ما يعادله كرسوم غير مستردة عن 	  )200( دوالر أمريكي  ثمن نسخة العطاء: 

كل نسخة. 

تسليم العروض: يتم تسليم العروض الى مقر الجامعة في البيرة – مجمع كنعان التجاري – مقابل 	 

شركة كهرباء القدس – الطابق السادس ، في ظرف مغلق ومختوم ومكتوبًا عليه رقم العطاء واسمه 

الثانية  الساعة    2018/  8/ الموافق  15  األربعاء  يوم  أقصاه  موعد  في  العطاء  بتأمين دخول  مرفقًا 

عشرة ظهرًا.

بنكي 	  شيك  أو  بنكية  كفالة  شكل  على  أمريكي  دوالر   )15,000( العطاء:  دخول  تأمين  قيمة 

مصدق ويكون عرض األسعار والكفالة سارية المفعول لمدة )120( يومًا من تاريخ اإلقفال. 

أعاله، 	  المحدد  بالتاريخ  للموقع  ميدانية  زيارة  عمل  سيتم  التمهيدي:  واالجتماع  الموقع  زيارة 

يتبعها اجتماع تمهيدي، ويكون االلتقاء الساعة العاشرة صباحًا في مبنى فرع طوباس، الشارع 

الرئيسي، المدخل الجنوبي.

لتسليم 	  أعاله  المحدد  المكان  في  علنية  جلسة  في  العروض  فتح  سيتم  العطاء:  فتح  موعد 

العروض، وذلك يوم األربعاء الموافق  8/15 /2018  الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا .

قبول االستفسارات : آخر موعد لقبول االستفسارات الخطية هو يوم األربعاء الموافق  8 /8 /2018 .	 

شروط عامة: 1. أجور اإلعالن والنشر على من يرسو عليه العطاء.	 

                  2. الجامعة غير ملزمة بقبول أقل األسعار .

                  3. إذا وجد تعارض بالمعطيات بين وثائق العطاء واعالن الطرح بالصحف اليومية تعطى 

األولوية العالن الطرح.

- لالستفسار يمكن االتصال بمكتب مدير وحدة الهندسة واإلنشاءات – البالوع – هاتف: 2429862 -02  ، 

فاكس:  2426077 – 02  وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

إدارة الجامعــة

تعلـن جامعة بيرزيت عن طـرح العطاءات التالية:

إعــادة عطــاء رقــم 2018/432  توريــد وتمديــد نظــام غاز  1-
لمختبر معهد سميح دروزة للصناعات الدوائية.

ثاث دائرة تكنولوجيا المعلومات. 	- 
ُ
 عطاء رقم 2018/440  أ

بموجــب كراســة العطــاء التــي يمكــن تحميلها واإلطــاع على 
شروط ومواصفات العطاءات من صفحة الجامعة االلكترونية.

http://ritaj.birzeit.edu/tenders 

ماحظة:

ثمن نســخة عطاء رقــم 2018/432 مائــة دينار غير . 1
مستردة.

عطاء رقم 2018/440 دون أي رسوم.. 2

        آخــر موعــد لتســليم عروض األســعار يــوم الثاثــاء الموافق 
2018/08/07 الســاعة 12:00 ظهرا بمكتب نائب الرئيس للشؤون 
االداريــة والماليــة/ مبنــى اإلدارة 1/مبنــى جابي برامكــي لإلدارة/ 

الطابق الثاني غرفه رقم 315.

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي دير جرير

يعلن مجلس قروي دير جرير للعموم أنه تقدم إلى المجلس القروي الس���يد 

محمد حس���ين زيدان���ي بتاري���خ 2018/6/11 بمعاملة ش���راء لفضلة طريق 

التسوية المحاذية لقطعة األرض رقم 63 حوض رقم 2 المسمى جورة عويلي 

م���ن أراضي بلدة دير جرير، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه 

إلى مجلس قروي دير جرير خالل فترة أس���بوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
مجلس قروي دير جرير

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي ف���ي األيام والتواريخ واألوقات 

المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس:

1. يوم األربعاء 2018/8/1 من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية 
عشرة ظهرًا:

أجزاء من العيزرية وتشمل: منطقة اإلسكان، محيط مصنع 
السنيورة.

2. يوم الخميس 2018/8/2 من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا:
أجزاء من المكبر وتشمل: حي القنبر، محيط مسجد الزاوية، حي 

عويسات ومحيط حاجز الشيخ سعد.
تعتذر الشركة عن هذا اإلجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على شبكات 

الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين 

وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي شبتين 

اسم العطاء:توريد وتركيب عدادات الدفع المسبق 

MOLG- RAMALLAH-SHBTEEN-LGSIP-2018-075 :رقم المناقصة

يعتزم مجلس قروي ش���قبا نيابة عن مجلس قروي ش���بتين  استخدام جزء منم واردها 
لغرض المدفوعات بموجب العقد من أجل  توريد وتركيب عدادات مسبقة الدفع

يدعو مجلس قروي ش���قبا نيابة عن مجلس قروي شبتين المناقصين المؤهلين . 1
لتقديم عطاءات بالظرف المختوم لتنفيذ توريد وتركيب عدادات مسبقة الدفع 

لقرية شبتين  .
س���يتم اجراء هذه المناقصة وفق إج���راءات المناقصات التنافس���ية المحلية، . 2

كما وردت في قانون الش���راء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي 
مفتوح���ة لكاف���ة المناقصين ذوي االهلي���ة. المؤهالت المطل���وب توفرها لدى 
المناق���ص الفائزهي ان يكون مصنف ل���دى اتحاد المقاولين في مجال المياه ال 

تقل درجته عن خامسة.
يمك���ن للمناقصين ذوي األهلية تفحص وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد . 3

من المعلومات حول هذه المناقصة لدى مجلس قروي شقبا  خالل ساعات الدوام 
الرسمي على العنوان الموضح أدناه.

يمكن ش���راء وثائق المناقصة م���ن قبل الراغبين م���ن المناقصين ذوي االهلية . 4
وذلك على العنوان الموضح أدناه بعد دفع رس���وم غير قابلة لالسترداد مقدارها 

50 دوالر.
يتم تس���ليم العطاءات إلى العن���وان الموضح أدناه  ف���ي أو قبل يوم الخميس . 5

2018/08/30. يج���ب أن تكون صالحية العطاءات س���ارية لم���دة 90 يوما بعد 
التاريخ النهائي لتسليم العطاءات. 

العطاءاتالتيتصل بعد التاريخ والوقت المحدديناعاله سيتم إستبعادها. سيتم . 6
فت���ح العطاءات علنا بحض���ور ممثلين عن المناقصين المعنيي���ن، في العنوان 

الموضح أدناه وذلك في يوم الخميس 2018/08/30.
يجب أن ُيرفق  بالعطاء كفالة دخول المناقصة بمبلغ 500 دوالر وتكون س���ارية . 7

المفعول لمدة 120  يوما بعد صالحية العطاء.
أما العنوان  المشار إليها أعاله فهو: انتباه السيد:  م. رائد زيادة.. 8

        العنوان البريدي أو عنوان الشارع : شقبا  / رام الله 
          رقم الهاتف : 0599/720480.

          رقم الفاكس : 02-2485466
rrsaz@yahoo.com:البريد اإللكتروني          

األعرج يبحث مع شبكة مدراء المدن 
العالمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات

البيرة - "األيام": بحث وزير الحكم المحلي حس���ين األعرج، امس، مع وفد من ش���بكة 
مدراء المدن العالمية برئاس���ة ديفيد جونزتون تعزيز تب���ادل التجارب والخبرات في 

مجال اإلدارة المحلية.
وحض���ر اللقاء رئي���س اتحاد الهيئات المحلية موس���ى حديد، ومدي���ر عام صندوق 
تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، ومدير عام التنمية واالستثمار محيي الدين 

العارضة.
واس���تعرض األعرج واقع قطاع الحك���م المحلي وأبرز االنج���ازات التي تحققت خالل 
األعوام الس���ابقة، باإلضافة إلى التحديات التي تواج���ه القطاع، واإلجراءات والعراقيل 

التي يحاول االحتالل من خاللها إعاقة تحقيق تنمية محلية شاملة.
وأكد األعرج أهمية دور اتحاد الهيئات المحلية الفلس���طينية في مش���اركة الوزارة 
برس���م السياسات ووضع الخطط اإلس���تراتيجية التي من شأنها تعزيز أدوار البلديات 

والمجالس القروية وتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
من جانبه، أش���اد رئيس الشبكة بتجربة المدن الفلسطينية، وأبدى ترحيبه بمشاركة 
فلس���طين في أعمال الش���بكة العالمية في المس���تقبل القريب، واس���تعداد الشبكة 

لتقديم المساعدة في المجاالت ذات العالقة بعملها.

"الصحة" تغلق مطعمًا 
في الظاهرية الفتقاره 

للشروط الصحية
رام الل���ه - "األيام": أغلق���ت وزارة 
الصحة مطعمًا في بل���دة الظاهرية، 
جن���وب الخلي���ل، الفتق���اره ألدن���ى 

الشروط الصحية والبيئية.
وأفادت ال���وزارة في بيان صحافي، 
امس، بأنه تم إغالق المطعم بالتعاون 
مع الضابطة الجمركية وإحالة الملف 
الجرائ���م االقتصادية التخاذ  لنيابة 

المقتضى القانوني بحقه.
وأض���اف البي���ان، إن مديرية صحة 
جنوب الخلي���ل والضابطة الجمركية 
أج���رت جول���ة تفقدي���ة لع���دد من 
التجارية  والمحال  والمخابز  المطاعم 
للتأكد من ش���روط السالمة الغذائية 
والصحي���ة فيه���ا، حيث ت���م إخطار 
عدد منها بتصوي���ب أوضاعها، كما 
تم إتالف كمية من المواد الغذائية 

منتهية الصالحية.

"القدس المفتوحة" تحتفل بتخريج 
الفوج 21 من طلبة فرعها في جنين

جني���ن - محمد بالص: احتفلت جامعة الق���دس المفتوحة لمنطقة جنين التعليمية، 
الليل���ة قب���ل الماضية، بتخريج الف���وج الحادي والعش���رين من طلبتها ف���وج "القدس 
العاصمة"، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وذلك في معسكر "حرش السعادة" التابع 

لقوات األمن الوطني في المدينة.
ونظ���م حف���ل التخريج، بحض���ور المحافظ الل���واء إبراهيم رمضان، ومدي���ر المنطقة 
التعليمية، د. عماد نزال، وعميد كلية التنمية االجتماعية واألس���رية، د. عماد إشتية، 
وعميد كلية غرناطة، د. طه أمارة، ومس���اعد المدير، عماد صالح، والمس���اعد األكاديمي، 
محمد الفاري، باإلضافة إلى العديد من الشخصيات الوطنية والمحلية، وحشد غفير من 

الطلبة الخريجين وذويهم.
وقال رمضان: إن هؤالء الطلبة هم عماد المس���تقبل والمنارات التي س���تضيء طريق 
التحرير والطريق إلى القدس العاصمة، وبهذه الس���واعد الجبارة س���يكون النصر على 
كل من يحاول أن يس���لب الشعب حريته، وسيصل إلى تحرير القدس العاصمة بأبنائه 

وبناته منارات المستقبل.
وفي كلمة رئيس الجامعة، قال نزال: "تحتفل جامعة القدس المفتوحة، جامعة الوطن 
الفلس���طيني، بتخريج كوكبة جديدة من خريجيها، وقد آثرت أن تطلق اسم فوج القدس 
العاصمة على فوجها الحادي والعش���رين انس���جامًا مع الحالة الوطنية العامة بخصوص 
قضية القدس، وهو ما يجسد الدور الوطني لجامعة القدس المفتوحة الممتدة جغرافيًا 
ف���ي جميع رب���وع الوطن، بأن القدس كانت وما زالت وس���تبقى العاصم���ة األبدية لدولة 
فلسطين المستقلة. وأكد، أن الجامعة تعمل على تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية 
وفق فلس���فة التعليم المفتوح، وإعداد خريجين مؤهلين لتلبية حاجات المجتمع وسوق 

العمل، وقادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا وفق أحدث المستجدات العلمية.
وأضاف: إن الجامعة تخصص مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم، والنوع االجتماعي 

وقضايا التنمية، وأمن المعلومات، واللغة الفرنسية كتخصص فرعي، وكلها تخصصات 
تنفرد بها جامعة القدس المفتوحة.

وأكد نزال، أن الجامعة دائمًا تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات والتسهيالت للطلبة، 
وخصصت مجموع���ة منح للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، فالطالب الحاصل على 
معدل 95% فأعلى س���يحصل على منحة 50% من قيمة الساعات المسجلة على الفصل 
األول، أم���ا الطالب الحاصل على معدل يتراوح بين 90% ولغاية 9ر94% فس���يحصل على 

منحة 25% من قيمة الساعات المسجلة على الفصل األول.
وفي كلم���ة المجلس القطري، التي ألقاها رئيس مجل���س الطلبة في جنين محمد أبو 
الخير، وّجه التحية لألس���رى في س���جون االحتالل، وأكد وق���وف الطلبة خلف قيادتهم 

الحكيمة في مواجهة الضغوط الدولية الممارسة عليه فيما يسمى "صفقة القرن".
وألقت كلمة الخريجين الطالبة عت���اب لوباني، وأعربت فيها عن فخرها بتخرجها في 
جامعة القدس المفتوح���ة، وقالت: "نفتخر بهذه الجامعة أمام القاصي والداني، ونحن 
رافع���و الرؤوس عاليًا لنبعث رس���الة للقريب والبعيد نقول فيه���ا كلمة حق عن أولئك 

المخلصين من إداريين وأكاديميين وعاملين وطلبة".
وفي نهاية االحتفال الذي تولى عرافته د.عمر عتيق، اس���تكمل المساعد األكاديمي، 
بالنيابة عن عميد القبول والتسجيل واالمتحانات، د. جمال إبراهيم، إجراءات التخرج، ثم 

تال رئيس قسم القبول والتسجيل واالمتحانات، خالد أبو وعر أسماء الطلبة الخريجين.
وتخل���ل االحتفال فقرة تكريم لذوي الطالب الخريج الش���هيد أحمد إس���ماعيل جرار 
م���ن قبل مجلس اتحاد الطلبة وحركة الش���بيبة الطالبية، وال���ذي كان من المفترض أن 
يش���ارك في هذا االحتفال، وتسلم ذووه شهادة فخرية إكرامًا لروح الشهيد، باإلضافة 
إلى فقرات فنية وزجلية شعبية لكل من تقوى كميل، والفنانة عايدة أبو فرحة، والفنان 

سامر أبو الورد.

جانب من حفل التخريج.


