
االثنين 2018/10/1 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة 4

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام 

رقم االعالن :2018/128 
تعلن هيئة تس���وية األراضي والمياه / وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن 
حاجتها لشغل وظيفة)موظف ارشيف( للعمل في هيئة تسوية األراضي والمياه 
» لالش���خاص من ذوي االعاقة«/)على بند العقود( وذلك حسب المؤهالت والشروط 

التالية:

موظف /ة أرشيف في هيئة تسوية االراضي والمياه
المؤهالت العلمية المطلوبة:

 بكالوريوس كحد ادنى جميع التخصصات باستثناء الطب والهندسة والقانون
على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط والمهارات  التالية:

معرف���ة اس���تخدام برامج الحاس���وب ذات العالقة في برامج االرش���فة . 1
االلكترونية.

معرفة باللغة اإلنجليزية. 2
مهارة االتصال والتواصل مع االخرين. 3
القدرة على تحمل ضغط العمل.. 4
ان ي/تكون المتقدم/ة من األشخاص ذوي اإلعاقة الفعلية وليس مرضا مزمنا. 5
ان ال تتعارض طبيعة اإلعاقة مع المهام المنوطة للقيام بمهام الوظيفة. 6

المهام والمسؤوليات:

اس���تقبال الوثائق الواردة من االرشيف وتبويبها حسب االصول . 1
المعتمدة في الدائرة الحكومية

ارشفة الوثائق وحفظها وذلك ضمن نظام االرشيف المعتمد في . 2
الدائرة الحكومية  

االحتفاظ بالنسخة االصلية من الوثائق في المكان المناسب . 3
ادخال البيانات على الحاسوب واستخراج التقارير المحوسبة  . 4
المساعدة في تحليل وتطوير النظام المحوسب الخاص باألرشيف. 5

تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط على البوابة اإللكترونية لديوان الموظفين 

العام )www.gpc.pna.ps( حس���ب آلية تقديم الطلب���ات الموجودة على البوابة 

االلكترونية او من خالل اس���تخدام تطبيق الهاتف المحم���ول » وظيفتي« مرفقًا 

بالمستندات التالية:
صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة. 1
صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر. 2
صورة عن شهادة الميالد. 3
4 .CV السيرة الذاتية
صورة عن الخبرات. 5
صورة عن الدورات. 6
صورة شخصية. 7
صورة عن قرار اللجنة الطبية موضحا فيها نسبة العجز وطبيعتها.. 8

يبدأ اس���تقبال الطلب���ات اعتبارا من ي���وم االحد 2018/09/30 وحت���ى يوم االحد 

2018/10/07

علمًا بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.

رئيس هيئة تسوية االراضي 

 القاضي/موسى شكارنة

موظف/ة تسجيل في هيئة تسوية االراضي والمياه
المؤهل العلمي المطلوب:

 بكالوريوس قانون أو بكالوريوس علوم إدارية كحد ادنى

على أن تتوفر بالمتقدم /ة الشروط والمهارات التالية:

خبرة في مجال العمل. 1

معرفة جيدة بقوانين االراضي . 2

 معرفة جيدة باللغة االنجليزية 	. 

 مهارة في استخدام برامج الحاسوب 	. 

قدرة على االتصال والتواصل .. 5

قدرة على تحمل ضغط العمل . 6

ان ي/ تكون المتقدم من االشخاص ذوي االعاقة الفعلية وليس مرضا . 7

مزمنا

ان ال تتعارض طبيعة االعاقة مع المهام المنوطة للقيام بمهام الوظيفة.    . 8

المهام والمسؤوليات:

 فتح كافة أنواع الملفات التي تقدم دوائر تسجيل . 1

االراضي

-تنظيم العقود واللوائح المتعلقة بملفات التسجيل وفقا . 2

لألنظمة السارية

العمل على تسجيل كافة العقود وتنظيمها في دوائر . 	

التسجيل

اصدار اخراجات القيد والسندات المتعلقة بقطع االراضي. 	

مراجعة الجمهور في كافة الملفات التي يتقدمون بها. 5

مهندس/ة مساحة/ هيئة تسوية االراضي والمياه
المؤهالت العلمية المطلوبة كحد أدنى:

بكالوريوس هندسة مساحة او هندسة مدنية فرعية مساحة

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط والمهارات التالية:

1 المعرفة باستخدام أجهزة المساحة الحديثة والبرامج المتعلقة بها

2 القدرة على تحمل ضغط العمل

	 القدرة على العمل مع االخرين ضمن روح الفريق

	 مهارة االتصال والتواصل مع االخرين

5 مهارة استخدام برامج الحاسوب

6 مهارة في اعداد التقارير الفنية في اللغتين العربية واالنجليزية

7-ان ي/تكون المتقدم/ة من األشخاص ذوي اإلعاقة الفعلية وليس مرضا مزمنا

8-ان ال تتعارض طبيعة اإلعاقة مع المهام المنوطة للقيام بمهام الوظيفة.

المهام والمسؤوليات:

1- اجراء الدراسات االستطالعية األولية للمشاريع االنشائية المختلفة

2- اعداد المعلومات المساحية الالزمة لتصميم المشارع االنشائية المختلفة

االنشائية  للمشاريع  الالزمة  المساحة  بأعمال  المتعلقة  العمل  برامج  اعداد   -	

المختلفة

	- اعداد شبكات المساحة المثلثية

5-االشراف على تثبيت نقاط االستناد المرجعية الرئيسية والفرعية

6-االشراف على اعداد ورسم الخرائط المساحية المختلفة

7-االشراف على االعمال المساحية الالزمة للمشارع االنشائية كافة

8-االشراف على عمليات توقيع األبنية والمشاريع االنشائية المختلفة على األرض 

الطبيعية حسب المخططات.

9-االشراف على اعداد ورسم الخرائط الكنتورية للمشارع االنشائية المختلفة

10-اعداد الخرائط األساسية الالزمة إلجراء عملية التصوير الجوي.

11-االشراف على عملية اعداد وتدقيق وتحليل الخرائط والمسوحات الجوية

12-اعداد التقارير حول سير العمل واإلنجازات

	1-تطبيق إجراءات السالمة الصحية والمهنية

العام  الموظفين  لديوان  اإللكترونية  البوابة  على  للشروط  المستوفاة  الطلبات  تقدم 

)www.gpc.pna.ps( حسب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة االلكترونية او 

من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول » وظيفتي« مرفقًا بالمستندات التالية:

صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة. 1

صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر. 2

صورة عن شهادة الميالد. 	

	 .CV السيرة الذاتية

صورة عن الخبرات. 5

صورة عن الدورات. 6

صورة شخصية. 7

صورة عن قرار اللجنة الطبية موضحا فيها نسبة العجز وطبيعتها.. 8

يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من يوم االحد 0	/2018/09 وحتى يوم االحد 2018/10/07

علمًا بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوف للشروط ومستكمل للبيانات.

رئيس هيئة تسوية االراضي

القاضي/موسى شكارنة

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام 

رقم االعالن :2018/129 
تعلن هيئة تسوية األراضي والمياه / وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل عدة وظائف للعمل في هيئة تسوية األراضي والمياه » لالشخاص من ذوي االعاقة«/

)على بند العقود( وذلك حسب المؤهالت والشروط التالية:

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

اعالن رقم 2018/135
يعلن الجهاز المركزي لالحصاء الفلس���طيني وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن حاجته 
لش���غل وظيفة )مبرم���ج/ة( للعمل في الجهاز المرك���زي لالحصاء الفلس���طيني::على بند التعيين 

الدائم:: حسب المؤهالت والشروط التالية:
 مبرمج/ة،مكان العمل :)مقر الوزارة - رام الله(-)الفئة الثانية،الدرجة الخامسة(

المؤهل العلمي المطلوب:
 أن يكون حاصال على بكالورويوس كحد ادنى في تخصص علوم الحاسوب

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
1 .  Oracle Forms andيفضل من لديه معرفة عملية في بناء التطبيقات باستخدام

Oracle Reports developer
2 . SQL / PLSQLيفضل من لديه معرفة عملية في
3 . Oracle , SQL Serverيفضل من لديه معرفة عملية في قواعد البيانات
4 . #Visual Studio, Cيفضل من لديه معرفة في استخدام
القدرة على تحمل ضغط العمل.. 5
القدرة على العمل ضمن فريق.. 6
القدرة على االبداع والتطوير.. 7
مهارة تنظيم وادارة الوقت.. 8
مهارة االتصال والتواصل.. 9
مهارة اتقان اللغة االنجليزية.. 10

 االختصاص العام للوظيفة:
وضع وتطوير وتحسين البرامج المحوسبة طبقا الحتياجات العمل.

 المهام والمسؤوليات:
 المساهمة في تحديد احتياجات الوحدات من قواعد البيانات والعمل على تحديد . 1

وتحليل مواصفات البرامج المطلوبة.
  كتابة الشيفرة للبرامج المختلفة وتعديلها وتوثيقها.. 2
اختبار البرامج والتاكد من صالحيتها.. 3
 تحليل مواصفات االجهزة الالزمة لتشغيل البرمجيات.. 4
 تحميل البرامج على اجهزة الحاسوب للوحدات االدارية المختلفة.. 5
  تحديد المشكالت الناجمة عن االعطال البرمجية والعمل على حلها.. 6
  تحلي���ل االحصائيات والتقارير الناتج���ة عن اس���تخدامات البرنامج وبناء خطط . 7

التطوير المناسبة.
  تطوير وتحسين البرامج طبقا الحتياجات العمل.. 8
 تطوير نظام حفظ نسخ احتياطية )backup( للبيانات والبرامج.. 9
 يفضل من لديه خبرة في المجال.. 10

تقدم الطلبات المستوفاة للشروط على البوابة اإللكترونية لديوان الموظفين العام )www.gpc.pna.ps( حسب 
آلي���ة تقديم الطلب���ات الموجودة على البواب���ة اإللكترونيةأو من خالل اس���تخدام تطبيق الهات���ف المحمول “ 

وظيفتي” مرفقًا بالمستندات التالية:
صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة. 1
صورة عن إثبات الشخصية الهوية أو جواز السفر. 2
صورة عن شهادة الميالد. 3
4 .CV السيرة الذاتية
صورة عن الخبرات. 5
صورة عن الدورات. 6
صورة شخصية. 7

يبدأ اس���تقبال الطلبات اعتب���ارًا من يوم االحد المواف���ق 2018/09/30  ولغاية يوم االحد الموافق 
2018/10/07 علمًا بأنه سيتم استثناء أي طلب غير مستوف  للشروط ومستكمل للبيانات.

عال عوض
رئيس جهاز المركزي االحصائي

الغربية وبالتنسيق مع ديوان  المياه الفلسطينية / دائرة مياه الضفة  تعلن سلطة 
 “ بند  على  ميكانيك(  )مهندس/ة  وظيفة  لشغل  حاجتها  عن  العام  الموظفين 
المؤهالت  حسب  وذلك  الغربية  الضفة  مياه  دائرة  لدى  للعمل  الدائم“  التعيين 

والشروط التالية :
)الفئة  الشمال  مكتب   - الغربية  الضفة  مياة  دائرة  لدى  للعمل  ميكانيك  مهندس 

الثانية الدرجة الرابعة(
على أن تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية :

1- أن يكون حاصال على أحد المؤهالت العلمية التالية:
* بكالوريوس هندسة ميكانيكية / ميكاترونكس كحد أدنى .

2- شهادة عضوية نقابة المهندسين .
للمباني  الميكانيكية  األنظمة  لجميع  العالمية  الكودات  مع  بالتعامل  معرفة   -3

والبنية التحتية.
Auto Cad 2D 3D 4- معرفة باستخدام برامج رسم االوتوكاد

5- مهارة باستخدام برامج حسابات خاصة باألعمال الميكانيكية )تدفئة وتكييف(.
6- مهارة في كتابة التقارير الفنية باللغتين العربية واالنجليزية.

7- مهارة االتصال والتواصل.
8- مهارة استخدام برامج الحاسوب.
9- القدرة على تحمل ضغط العمل.

10- القدرة على العمل مع االخرين بروح الفريق.
11- يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.

 المهام والمسؤوليات:-
والصرف  للمياه  الشبكات  الفنية وتحديد خطوط  المخططات  ومراجعة  1- دراسة 

الصحي والتكييف والتهوية والتدفئة المركزية واإلطفاء والمصاعد.
منها،  المناسب  واختيار  والقطع  للشبكات  المتوافرة  المواد  خواص  دراسة   -2

ومالئمتها للمواصفات والتنسيق مع جهات االختصاص.
3- اعداد التصاميم والمخططات لجميع مشاريع المياه والصرف الصحي والتكييف 

والتهوية والتدفئة المركزية واإلطفاء.
4- اعداد مواصفات وشروط عطاءات انشاء خطوط شبكات المياه والصرف الصحي 
ومخططات تمديدات التكييف وتحضير وثائق العطاءات واحتساب الكميات 

ودراسة العروض المقدمة ومواصفاتها.

الصحي  والصرف  المياه  لتمديدات  المطلوبة  االنشاء  أعمال  تنفيذ  متابعة   -5
شروط  حسب  واالطفاء  المركزية  والتدفئة  والتهوية  التكييف  وتمديدات 

العقد والمواصفات.
6- تطبيق القوانين السارية التي تنظم عمل تنفيذ المشاريع.

والمطالبات  للمباني،  الميكانيكية  باألعمال  الخاص  الكميات  حساب  تدقيق   -7
المالية واعتمادها.

8- وضع الكلفة التقديرية لألعمال الميكانيكية والصحية .
9- اعتماد المخططات المطروحة من المقاول.

As Built Drawing 10- االشراف على اعداد المخططات النهائية للمشروع
المياه  لتمديدات  والدورية  الطارئة  الالزمة  الصيانة  اعمال  تنفيذ  متابعة   -11
انشاءات  في  العيوب  أسباب  وتحديد  المواصفات  حسب  الصحي  والصرف 

تمديدات المياه والصرف الصحي ، ووضع الخطط المناسبة لصيانتها.
المياه  تمديدات  انشاء  مجال  في  الشاملة  الجودة  انظمة  تطوير  متابعة   -12

والصرف الصحي العامة وصيانتها.
13- اعداد التقارير حول سيرالعمل واالنجازات.

14- تطبيق اجراءات السالمة الصحية والمهنية.
العام  الموظفين  البوابة اإللكترونية لديوان  الطلبات المستوفاة للشروط على  تقدم 
)www.gpc.pna.ps( حسب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة االلكترونية أو 
من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول “ وظيفتي” مرفقًا بالمستندات التالية:

صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة. 1
شهادة عضوية نقابة المهندسين الفلسطينية. 2
صورة عن إثبات الشخصية الهوية أو جواز السفر. 3
صورة عن شهادة الميالد. 4
5 .CV السيرة الذاتية
صورة عن الخبرات. 6
صورة عن الدورات. 7
صورة شخصية. 8

يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من يوم االحد 2018/09/30 ولغاية االحد 2018/10/07 
علمًا بأنه سيتم استثناء أي طلب غير مستوف  للشروط ومستكمل للبيانات.

م. مازن غنيم
رئيس سلطة المياه الفلسطينية

دولة فلسطين 
ديوان الموظفين العام
رقم االعالن :2018/64 

 بند التعيين الدائم

إعالن عطاء
تدعو الجامعة العربية االمريكية الشركات المختصة الى المشاركة في العطاء المذكور أدناه:

موضوع العطاءرقم العطاء

ثمن النسخة

)تدفع في 

البنك(

موعد الطرح

الموعد النهائي لتقديم 

كفالة دخول العطاءعروض األسعار

الساعةالتاريخ

12/2018.19

عطاء
RFP

 Cloud Based Disaster
Recovery Site

 “ حلول التعافي من الكوارث
المعتمدة  على مبدا  السحابة  “

2002018/10/12018/10/1514:00 دوالر

5 % من قيمة العرض 

المقدم صالحة لمدة 3 

شهور

على الراغبين باالشتراك في العطاء المذكور مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة- الصالة الرياضية المغلقة للحصول 
على نسخة من العطاء مع مراعاة الشروط التالية:

األسعار بالدوالر االمريكي شاملة لجميع أنواع الضرائب.. 1
الجامعة غير ملزمة بقبول أقل األسعار ودون ابداء األسباب.. 2
إرفاق عرض فّني ومالي وسيتم دراسة العروض فًنيًا وماليًا الختيار العرض المناسب.. 3
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"التربيــة" و"القدس المفتوحــة" تخّرجــان 
الطلبة المشاركين بدورات تعليم البرمجة

رام الله - "األيام": احتفلت وزارة 
التربي���ة والتعلي���م العالي، ومركز 
التعليم المستمر وخدمة المجتمع 
ف���ي جامع���ة الق���دس المفتوحة، 
 ،GLOW وبالش���راكة م���ع ش���ركة
أمس، بتخريج الطلبة المش���اركين 
ف���ي دورات تعلي���م البرمج���ة "جو 
كود" من مدارس مختلفة بمحافظة 

طولكرم.
التخريج وزير  وش���ارك في حفل 
التربي���ة صب���ري صي���دم، ورئيس 
ونوابه،  عم���رو  يون���س  الجامع���ة 
ومحافظ طولكرم الل���واء عصام أبو 
GLOW حسن  بكر، ومدير ش���ركة 
عم���ر، ومدير تربية طولكرم س���ام 
الطاهر، ومدير فرع الجامعة سامة 
الف���روع األخرى،  س���الم، ومدي���رو 
محمد  طولك���رم  بلدي���ة  ورئي���س 
يعقوب، ورئي���س الغرفة التجارية 
أبو  إبراهيم  الزراعي���ة  الصناعي���ة 
حس���يب، وعضو المجل���س الثوري 
مؤي���د ش���عبان، وأمين س���ر حركة 
"فتح" في طولكرم حمدان سعيفان، 
الرس���مية  المؤسس���ات  وممثل���و 
األجهزة  وممثلو  ومديرو  واألهلية، 
األمني���ة ف���ي المحافظ���ة، ومديرو 
المدارس المش���اركة، وحش���د من 
الجامعة  وأس���رة  التربوية،  األسرة 

والطلبة وذويهم.
كلمت���ه  ف���ي  صي���دم،  وق���ال 
باالحتف���ال: "على الطلبة العمل من 
أجل مواصلة التعليم، واليوم نقدم 

لفلسطين نموذجًا أصيًا من أبنائنا 
والمعرفة  بالعلم  يتسلحون  الذين 
التعليم  ويتلقون نوعًا مختلفًا من 
وتحقيق  التكنولوجيا  توظيف  في 
مفهوم التعليم العميق بعيدًا عن 
المقومات  التلقين، ونتس���لح بكل 
التي نريد حتى نضع فلسطين على 

خارطة المعرفة".
الدورات  هذه  "تس���هم  وأضاف: 
ف���ي االنتقال من إطار اس���تهاك 
المعرف���ة إل���ى إنتاجه���ا، وأهنئ 
الجميع على ه���ذا اإلنجاز النوعي، 
ولقد بدأت الوزارة بتدريس البرمجة 
كج���زء أصي���ل م���ن المنه���اج في 

صفوف السابع والثامن والتاسع". 
القدس  بجامع���ة  "نفخر  وتاب���ع: 
المفتوحة التي أسس���ت مدرس���ة 
جدي���دة ف���ي الفك���ر والمفه���وم 
وقدم���ت التعلي���م ألبناء ش���عبنا، 
ونتعهد م���ن على ه���ذه المنصة 
ب���أن نواص���ل التع���اون معها من 
أبناء ش���عبنا"، ش���اكرًا  أجل رفعة 
كل المس���اهمين والداعمين لهذه 
ال���دورات، مهنئ���ًا الطلبة وذويهم 

على هذا التميز".
وبّي���ن أن الوزارة "عق���دت العزم 
عل���ى نش���ر العل���م والمعرفة في 
س���بيل التحرير، وستواصل تعليم 
أبنائن���ا وتطوي���ر مهاراتهم حتى 

يتمكنوا من تحرير وطنهم".
من جهته، أش���اد عم���رو بجهود 
كل من أس���هم في إنجاح الدورات، 

التربية في محافظة   طواقم 
ً
خاصة

طولكرم، وق���ال: "نلتقي في حدث 
مه���م م���ن أح���داث وزارة التربية 
والتعليم العال���ي وجامعة القدس 
الخ���اص،  والقط���اع  المفتوح���ة 
إن���ه ح���دث يس���عى إلى ترس���يخ 
ثقافة الحوس���بة في حياة ش���عبنا 
الفلس���طيني، خاصة طلبة التعليم 

العام".
القدس  وأضاف: "عمل���ت جامعة 
المفتوح���ة على تعمي���م التعليم 
المدم���ج، وه���ي فك���رة إبداعي���ة 
عشرين  عبر  وتنتش���ر  فلسطينية 
فرعًا دراس���يًا من رف���ح إلى جنين، 
التعلي���م  فك���رة  تعم���م  وه���ي 
العالي لس���ائر أبنائنا من الش���عب 
الفلس���طيني، خاصة الذين حرموا 
مختلفة،  لظ���روف  التعلي���م  م���ن 
فالجامع���ة اليوم تق���ف على رأس 
مؤسسات بناء الدولة الفلسطينية 
التي تسعى قيادتنا، وعلى رأسها 
الرئيس أب���و مازن، إلقام���ة الدولة 

وإنهاء االحتال".
وتابع: "لم يس���بق أن التحق مثل 
هذا العدد في أي من الدورات البالغ 
عدد خريجيها 350، ما يؤكد أهمية 
ه���ذه الفكرة وريادتها، وتس���عى 
الجامع���ة لتعميمها في محافظات 
الوط���ن كافة، وهذا سيس���هم في 

خلق جيل من الطلبة المبرمجين".
ب���دوره، هن���أ أب���و بك���ر طلبة 
المشاركين  الخريجين  المدارس 

ف���ي دورات "جو ك���ود" لتعليم 
البرمج���ة، مؤكدًا أن التكنولوجيا 
باتت احتياج���ًا تعليميًا وتربويًا 
العص���ر  لمواكب���ة  ومجتمعي���ًا 
والتط���ور التقن���ي، بم���ا يخدم 
العملية التعليمية ويرتقي بها 

قدمًا نحو األفضل.
أم���ا عمر، فقال: نحن، في ش���ركة 
GLOW، س���عداء بتخري���ج ه���ذه 
الكوكب���ة من الطلبة ف���ي محافظة 
لتطوي���ر  س���عوا  مم���ن  طولك���رم 
ش���هادة  على  وحصلوا  أنفس���هم 
تمكنه���م من تطوي���ر مهاراتهم 

التكنولوجية المختلفة.
تقي���م  ش���ركته  أن  وأوض���ح 
"القدس  مع  إس���تراتيجية  شراكة 
المفتوح���ة" إلقام���ة المزي���د م���ن 
البرام���ج التعليمي���ة الت���ي تخدم 
الفلس���طيني، وه���ذا ما  الش���عب 
المفتوحة" من  "الق���دس  به  تقوم 
خ���ال توفي���ر التعلي���م لمختلف 
أبناء شعبنا في مختلف محافظات 

الوطن.
وقال س���الم: "احتضن���ت جامعة 
في  الرائدة  المفتوح���ة،  الق���دس 
مج���ال التكنولوجيا بالش���راكة مع 
م���ع  وبالتع���اون   GLOW ش���ركة 
مديرية التربي���ة، كوكبة من طلبة 
الم���دارس الذين رأوا ف���ي برنامج 
"جو ك���ود" نافذة األم���ل نحو عالم 
اإلبداع اإللكتروني، وأن ما شجعهم 
هو ريادة الجامعة في هذا المجال 

فلس���طينيًا وعربيًا، إذ نخرج اليوم 
هذه الكوكب���ة البالغ عددها )350( 

طالبًا وطالبة في البرمجة".
 
ً
وأضاف: "خرجنا 63 طالبًا وطالبة
 Speak اإلنجليزي���ة  اللغ���ة  ف���ي 
Overseas، وم���ا كان ه���ذا اإلنجاز 
ليتحقق لوال جهود رعاة المس���يرة 
الحريصي���ن عل���ى تخري���ج طلب���ة 
قادرين على مواكبة العلم والتعلم 
اإللكترون���ي ال���ذي يع���ّد المنصة 
العلمي���ة الق���ادرة عل���ى تكوي���ن 
جي���ل قادر على التكي���ف مع عالم 
تس���وده زالزل المعرف���ة واالنفجار 
اليومي، ما جعل دواًل  التكنولوجي 
تتمي���ز ع���ن غيرها ف���ي المعرفة 

التكنولوجية".
وش���كرت الطالب���ة فاطم���ة رايق 
نيابة  ألقتها  صعيدي، في كلم���ة 
الخريجي���ن، كل من أس���هم  ع���ن 
ال���دورات، مبينة أن برمجة  بإنجاح 
الحاس���وب هي لغة العصر، وحاجة 
، "ومن لم 

ً
ملحة للتخصص���ات كافة

يفق���ه لغة عصره كان خ���ارج إطار 
الحي���اة والزمن، لذل���ك جاءت هذه 
ال���دورة محوًا لألمي���ة لفهم قواعد 
الحي���اة، وكما قال س���تيف جوبر: 
"تعلم البرمجة؛ فهي تعلمك كيف 

تفكر".
قصائد  االحتف���ال  خال  وألقيت 
وُعرض بعض من مشاريع  شعرية، 
الطلبة التي ت���م بناؤها خال تلك 

الدورات.

إغالق نقطتي 
محروقات غير 

قانونيتين في حزما
أغلق���ت  "األي���ام":   - الل���ه  رام 

الجمركي���ة  الضابط���ة  طواق���م 

واألمن الوقائي، وبدعم ومساندة 

األجه���زة األمني���ة فج���ر أمس، 

عش���وائيتين  محروقات  نقطتي 

وغير قانونيتي���ن في بلدة حزما، 

ش���مال ش���رقي الق���دس، كم���ا 

أتلفت 1000 لتر سوالر مغشوش 

ماكينتين  وص���ادرت  ومه���رب، 

لتعبئة الوقود.

العامة  للعاق���ات  بي���ان  وأفاد 

الجمركية،  الضابطة  في  واإلعام 

وتوجيه���ات  بتعليم���ات  بأن���ه 

قي���ادة  وبمتابع���ة  الحكوم���ة 

)الضابطة  المختص���ة  األجه���زة 

الوقائ���ي(  واألم���ن  الجمركي���ة 

وحثيث���ة  متواصل���ة  وبمراقب���ة 

لنقاط بيع الس���والر العش���وائية 

القانونية،  وغي���ر  والمغشوش���ة 

الضابط���ة  طواق���م  تمكن���ت 

الوقائ���ي  واألم���ن  الجمركي���ة 

الوطني،  )األمن  ومساندة  وبدعم 

والش���رطة، والمخاب���رات العامة، 

والخدمات  العس���كري  واالرتباط 

الطبي���ة( فج���ر أمس، م���ن إغاق 

بلدة  في  عش���وائيتين  نقطتين 

حزما، والتحفظ على المضبوطات 

والمعدات الس���تكمال اإلجراءات 

القانونية الازمة.

بلديتا أريحا والردال النرويجية توقعان اتفاقية تعاون
"األي���ام": وقعت بلدية   - أريحا 
أريح���ا، أم���س، اتفاقي���ة تجديد 
الردال  بلدي���ة  م���ع  التع���اون 
النرويجي���ة، تش���مل العديد من 
مجال  في  المش���تركة  المشاريع 

الزراعة والسياحة.
وقال���ت بلدي���ة أريح���ا، ف���ي 
بيان له���ا، إنه وق���ع االتفاقية 
الت���ي جرت في مدين���ة الردال 
بالنرويج رئيس���ا بلديتي أريحا 
سالم غروف، والردال جون غاير، 
الردال  بلدي���ة  رؤس���اء  بحضور 
الس���ابقين، وبحض���ور ش���عبي 
من األهالي، ووف���د بلدية أريحا 
البلدية، ضم  لرئي���س  المرافق 
عض���و المجل���س البل���دي خالد 
المجتمع  عن  وممثلين  دعابس، 

المحلي.
وأش���اد غروف بالتعاون المثمر 
مع بلدي���ة الردال من���ذ أكثر من 
عش���رين عامًا، مش���يدًا بالجهود 
التي يبذلها ش���رفاء العالم لرفع 

رئيسا بلديتي أريحا والردال النرويجية يوقعان االتفاقية.

الظلم عن الش���عب الفلس���طيني 
وتعزيز صموده على أرضه، وقال: 
ل���ن ندخ���ر جهدًا م���ن أجل جلب 
لمدينة  والمشاريع  االستثمارات 
أريحا التي تستحق منا كل جهد 

وعناء.

م���ن جهته، ش���دد غاي���ر على 
ض���رورة وق���وف الش���عوب م���ع 
عش���ق  إل���ى  مش���يرًا  بعضه���ا، 
النرويجيي���ن لفلس���طين، وأنهم 
جديدة  مش���اريع  إلقامة  تواقون 

في أريحا.


