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دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد امتحان الكتروني

 للعمل لدى هيئة تسوية األراضي والمياه 
تعلن هيئة تس���وية األراضي والمياه وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد 

امتحان الكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة )مبرمج( الخاص باالعالن رقم)2018/114(. 

وذلك حس���ب الموعد والكش���ف المش���ار إليه أدناه: ) األس���ماء منش���ورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم االثنين 2018/12/03، موعد االمتحان االلكتروني لوظيفة مبرمج :

مبرمج، يبدأ باسم  أسماء سعيد محمد جربان وينتهي باسم يوسف صالح احمد . 1

طوافش���ة حسب الكش���ف رقم )1(، في الساعة الثانية عش���ر ظهرا، في ديوان 

الموظفين العام /طابق 1-/ مقابل صاالت بدران لالفراح / ام الشرايط -رام الله.

لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض االمتحان االلكتروني يرجى زيارة البوابة االلكترونية 

لديوان الموظفين العام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل استخدام تطبيق الهاتف 

المحمول “وظيفتي”

هيئة تسوية األراضي والمياه

دولة فلسطين 
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات

MOWRA-GSD/MOFP/2018/216 :المناقصة العامة رقم
موضوع المناقصة: ش���راء وتوريد برامج إدارة الملفات لزوم مؤسسة احياء التراث والبحوث 

االسالمية
الجهة المشترية: وزارة األوقاف والشؤون الدينية

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
1. تدع���و مديرية الل���وازم العامة ف���ي وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب وزارة األوقاف 
والش���ؤون الدينية المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رس���ميا والراغبين 

بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
)الدوالر( شاملة لكافة أنواع الضرائب وضريبة القيمة المضافة. 2. تقدم األسعار ب�

3. يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد 
م���ن المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة )www.gs.pmof.ps(  أو 
من خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية خالل أوقات الدوام الرس���مي من الس���اعة 8:00 

صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4. تدفع رسوم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 50 دوالر لحساب وزارة المالية في بنك 
فلس���طين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع 

العطاء المقدم.
5. يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات  في مديرية اللوازم العامة في موعد 
أقصاه الساعة 10:00 من يوم الثالثاء الموافق 2019/1/8 ويتم رفض جميع العطاءات 
التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور 
م���ن يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباش���ر عل���ى الموقع اإللكتروني 

لمديرية اللوازم العامة.
6. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي 

مصدق بقيمة 2000 دوالر على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2019/7/6.
7. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.

8. تعتبر هذه الدعوة جزءًا وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد امتحان الكتروني

  للعمل لدى محافظة القدس

 تعل���ن  محافظة القدس وبالتنس���يق مع ديوان الموظفي���ن العام عن موعد 
امتحان الكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة )باحث قانوني(، الخاص باالعالن 

رقم)2018/25(
وذلك حسب الموعد والكشف المشار إليه أدناه: ) األسماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم االحد الموافق 2018/12/02، موعد االمتحان االلكتروني لوظيفة باحث 
قانوني لمحافظة القدس

يبدأ باس���م   آية أحم���د عبدالله عدوي وينتهي  ياس���مين نايف عامر . 1
حلوان  حسب الكشف رقم)1(.

علما ان االمتحان االلكتروني س���يتم عقده الس���اعة التاسعة  صباحا في مقر 
ديوان  الموظفين العام/ام الش���رايط/مقابل صاالت ب���دران لالفراح/طابق 1-/

رام الله
لمعرفة أس���ماء المقبولي���ن لخوض االمتحان االلكتروني يرج���ى زيارة البوابة 
االلكترونية لدي���وان الموظفي���ن الع���ام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي.

محافظة القدس

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية

 للعمل لدى وزارة العمل 

يعلن وزارة العمل عن موعد مقابلة شفهية لشغل وظيفة )مدرب مهني«مندوب 

مبيعات«(، مكان العمل: )حلحول( الخاص باالعالن رقم)2018/55(. 

وذلك حسب الموعد والكشف المشار إليه أدناه: ) األسماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم االثنين 2018/12/03، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة)مدرب 
مهني”مندوب مبيعات”(،مكان العمل:)حلحول(

مدرب مهني”مندوب مبيعات” يبدأ باسم ابراهيم خليل  مصطفى  المصري . 1

وينتهي باس���م عامر عيسى حسين كرجات حس���ب الكشف رقم )1(، في 

الساعة الثامنة والنصف صباحا في وزارة العمل/خلف المقاطعة-رام الله.

يوم الثالثاء 2018/12/04، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة)مدرب 
مهني”مندوب مبيعات”(،مكان العمل:)حلحول(

م���درب مهني”مندوب مبيعات” يبدأ باس���م عباده يحيى محمد س���يف . 2

وينتهي باسم وفاء عبد الحميد جمعة غوانمه حسب الكشف رقم )2(، في 

الساعة الثامنة والنصف صباحا في وزارة العمل/خلف المقاطعة-رام الله

لمعرف���ة أس���ماء المقبولين لخ���وض المقابلة الش���فهية يرجى زي���ارة البوابة 

االلكتروني���ة لدي���وان الموظفي���ن الع���ام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”

وزارة العمل

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية

 للعمل لدى وزارة الصحة 
تعلن وزارة الصحة وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن مواعيد مقابالت شفهية 

لشغل وظيفة )فني مختبر( الخاص باالعالن رقم)2018/95(. 
وذلك حس���ب المواعيد والكشوف المشار إليها أدناه: ) األس���ماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(
يوم االثنين 2018/12/03، مواعيد المقابالت الشفهية لوظيفة فني مختبر للمنطقة الوسط:

فني مختبر،منطقة)الوس���ط(، يبدأ باس���م ايمان محمد عب���د الحميد عبد الفتاح . 1
وينتهي باسم رنين هشام خميس بصيلة حسب الكشف رقم )1(. 

يوم االربعاء 2018/12/05، مواعيد المقابالت الشفهية لوظيفة فني مختبر لمنطقة الوسط 
والجنوب:

فن���ي مختبر،منطقة )الوس���ط،الجنوب(، يبدأ باس���م أماني غ���ازي أحمد رمضان . 2
وينتهي باسم اسراء عبد الرؤوف نور الدين الدويك حسب الكشف رقم )2(.

يوم االثنين 2018/12/10، مواعيد المقابالت الشفهية لوظيفة فني مختبر للمنطقة الجنوب:

فني مختبر،منطقة)الجنوب(، يبدأ باس���م محمد عيسى نضال  مسالمه وينتهي . 3
باسم بالل حسين محمد ارزيقات حسب الكشف رقم )3(. 

يوم االربعاء 2018/12/12، مواعيد المقابالت الشفهية لوظيفة فني مختبر لمنطقة الجنوب 
و الشمال:

فني مختبر،منطقة)الجنوب والش���مال(، يبدأ باسم اسالم شحاده أحمد ابو زهره . 4
وينتهي باسم ية علي احمد ابو رميلة حسب الكشف رقم )4(. 

يوم االحد 2018/12/16، مواعيد المقابالت الشفهية لوظيفة فني مختبر للمنطقة الشمال:

فني مختبر،منطقة)الشمال(، يبدأ باسم سجى نعيم محمد صباغ وينتهي باسم . 5
ملك رياض سعيد صبري حسب الكشف رقم )5(. 

يوم االربعاء 2018/12/19، مواعيد المقابالت الشفهية لوظيفة فني مختبر للمنطقة الشمال:

فني مختبر،منطقة)الش���مال(، يبدأ باسم سهاد ياسر احمد عوده وينتهي باسم . 6
مصعب بسام محمد شواهنهحسب الكشف رقم )6(. 

 علما أن المقابالت الش���فهية ستبدأ الساعة التاسعة صباحا في مقر وزارة الصحة/بنك 
الدم/بجانب مجمع فلسطين الطبي/قرب الكلية العصرية-رام الله 

كال حسب المنطقة باليوم والتاريخ المحدد أعاله.
تنوية هام:يرجى احضار ش���هادات الخبرة مصدقة من وازرة الصحة،وكش���ف عالمات 
الثانوية العامة مصدق،وكشف عالمات بالمؤهالت العلمية مصدق)جامعة+ماجستير 

ان وجد( يوم الحضور للمقابالت.
لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض المقابالت الشفهية يرجى زيارة البوابة االلكترونية 
لديوان الموظفين العام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل اس���تخدام تطبيق الهاتف 

المحمول “وظيفتي”

وزارة الصحة

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

دعوة للمشاركة في اتفاقية اطار من خالل المناقصة العامة
MOFP-FWC/MOFP/2019/16 المناقصة العامة رقم

الموضوع: شراء وتوريد أجهزة حواسيب وملحقاتها

الجهة المشترية: وزارات ومؤسسات دولة فلسطين
1. تدع���و مديري���ة اللوازم العامة ف���ي وزارة المالي���ة والتخطي���ط المناقصين أصحاب 
االختصاص والمس���جلين رس���ميا والراغبين بالمش���اركة في تقديم العطاءات بالظرف 

المختوم.
)الدوالر( ش���املة لكافة أن���واع الضرائب بما فيه���ا ضريبة القيمة  2. تق���دم األس���عار ب�

المضافة.
3. يمك���ن للجه���ات المعنية بالمناقص���ة الحصول على جميع وثائ���ق المناقصة أو 
الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة 
)www.gs.pmof.ps(  أو م���ن خالل مديرية الل���وازم العامة/ وزارة المالية والتخطيط 

خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
4. تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 500 ش���يكل لحس���اب وزارة المالية 
والتخطيط في بنك فلس���طين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع 

)فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.
5. يج���ب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات ف���ي مديرية اللوازم العامة في 
موعد أقصاه الس���اعة 10:00 من يوم الثالثاء المواف���ق 2018/12/18 ويتم رفض جميع 
العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان 
بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباشر على الموقع اإللكتروني 

لمديرية اللوازم العامة.
6. على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي 

مصدق بقيمة 8000 دوالر على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ 2019/6/15.
7. أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

8. تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية

اعالن بيع سيارات بأنواع مختلفة

32-ADM-2018
تعل���ن جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني-المقر العام عن رغبتها في بيع س���يارات 

بالمزاد بالظرف المختوم فعلى من يرغب الشراء:

مراجع���ة جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني- المقر العام، ش���ارع القدس . 1

الرئيسي، دائرة الش���ؤون االدارية لشراء كراسة المزاد مقابل )100( شيكل 

غير مس���تردة ابتداءا من ي���وم االربعاء الموافق 2018/11/28 من الس���اعة 

08:30 صباحا وحتى الساعة 03:00 بعد الظهر

أخر موعد لتقديم كراس���ة المزاد بالظ���رف المختوم في صندوق العطاءات . 2

ف���ي مقر الجمعية فى الدائرة االدارية يوم االربع���اء الموافق 2018/12/05 

الساعة 01:00 بعد الظهر.

يتم ارفاق ش���يك بنكي مصدق أو كفالة بنكية بقيمة 5 % من قيمة المزاد . 3

)المبلغ االجمالي لس���عر الس���يارات المراد ش���راؤها(، على ان تكون الكفالة 

بظ���رف مغلق منفصل عن مغلف كراس���ة المزاد وس���يتم رفض اس���تالم 

الكراسة في حال عدم االلتزام بذلك

رسوم هذا اإلعالن على من يرسو عليه المزاد.. 4

امكانية ترخيص المركبات، عمومي، تجاري، خصوصي حسب شروط سلطة . 5

الترخيص.

لالستفس���ار االتصال على الجمعية تلفون 2978524 ، تحويلة:2111 االخ . 6

عمران نزال.

يتم معاينة المركبات عند ش���راء كراس���ة المزاد وتكون المعاينة مفتوحة . 7

حتى يوم الثالثاء الموافق 2018/12/04

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

بلدية قطنة

إعالن بيع سيارة بالمزاد العلني

تعل���ن بلدية قطّنة عن رغبتها في بيع س���يارة ن���وع )Ford Econoline S34( موديل 

س���نة 2003 لون أبيض بحالة جيدة جدًا بالمزاد العلني بالظرف المختوم، وذلك ضمن 

الشروط التالية :-

دفع 10 % نقدًا أو بكفالة بنكية من قيمة المزايدة.. 1

يحق للبلدية تمديد أو تأجيل أو إلغاء المزايدة دون ابداء األسباب.. 2

كافة الرسوم المتعلقة بعملية البيع والتنازل على من يرسو عليه المزاد.. 3

أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المزاد.. 4

 األسعار المقدمة بالشيكل اإلسرائيلي.. 5

للراغبين بالش���راء الحضور إلى مقر البلدية خالل س���اعات الدوام الرسمي حتى . 6

تاريخ 2018/12/11  لمعاينة السيارة.

فتح المظاريف يوم االربعاء الموافق 2018/12/12 الس���اعة الثانية عش���ر ظهرًا . 7

في مقر بلدية قطنة.

واقبلوا فائق االحترام ،،،،،،،

رئيس بلدية قطنة

يوسف الفقيه

دولــــــة فلســــــطين 
الصندوق الفلسطيني للتشغيل

 والحماية االجتماعية للعمال

اعالن عن وظيفة

مدير دائرة اإلقراض والتمويل والتحصيل
الصندوق الفلسطيني للتشغيل واحلماية االجتماعية للعمال هو هيئة تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقاللية 
املالية واإلدارية، أنشئ مبوجب املرسوم الرئاسي رقم )2003/9(، ويسعى إلى خلق فرص عمل الئقة للباحثني عن عمل مع 
التركيز على اخلريجني الشباب والفئات املهمشة، للمساهمة في تقليل نسب البطالة والفقر وحتقيق العدالة االجتماعية 
ومستوى أفصل للتنمية. يعلن الصندوق عن وظيفة مدير دائرة اإلقراض والتمويل والتحصيل في املقر الرئيسي في رام 

الله وذلك ضمن املهام واملواصفات التالية: 

المهام:
ضمان االلتزام باألنظمة واللوائح اخلاصة بتنظيم عمل الصندوق وسياسات اإلقراض والتمويل.   .1

باإلقراض  اخل��اص��ة  الفضلى  ال��دول��ي��ة  للمعايير  وف��ق��ًا  السليم  امل��ال��ي  التخطيط  مب��ب��ادئ  ال��ص��ن��دوق  ال��ت��زام  ضمان    .2
والتمويل.

ضمان االلتزام في السياسات اإلدارية املقرة من مجلس اإلدارة مبا يحافظ على موارد الصندوق وينسجم مع أفضل    .3
معايير اإلدارة الرشيدة والنزاهة.

تطوير سياسات إقراض ومتويل وحتصيل فعالة وكفؤة تتوافق مع أفضل املعايير الدولية.   .4
تصميم وتطوير سياسات اإلقراض والتمويل والتحصيل اخلاصة في الصندوق.   .5

تقدمي مقترحات لتطوير التنظيم وسياسات اإلقراض التمويل والتحصيل وسياسات تنمية وحشد املوارد واملشاركة    .6
في نقاشها وتعديلها ومتابعة تنفيذها. 

التي تتم في الصندوق و شركائه والتأكد من أن  العمليات اإلقراضية والتمويلية والتحصيلية  اإلشراف على جميع    .7
إجراءات اإلقراض والتمويل تتم حسب السياسات واإلجراءات املعتمدة .

التمويل  وإدارة  باحملافظ  يتعلق  فيما  خاصة  والدوليني  الوطنيني  الشركاء  مع  املوقعة  االتفاقيات  وتدقيق  مراجعة    .8
وأي أمور ذات عالقة. 

والتوجهات  السياسات  يتوافق مع  للصندوق مبا  املالية  واملوارد  واألصول  إدارة احملافظ  واإلشراف على  وضع اخلطط    .9
العامة ملجلس اإلدارة واملجلس التنفيذي ومبا يكفل أفضل السبل في إدارة احملافظ اإلئتمانية والتمويلية. 

واحملافظ  الدائرة  في  العمل  وضع  مجمل  عن  سنوية(  سنوية،  نصف   ، ربعية  شهرية،   ( الدورية  التقارير  إع��داد   .10
اإلئتمانية للصندوق وإعداد أي تقارير مالية خاصة في املشاريع واتفاقيات الشراكة . 

11. إدارة املخاطر للمحافظ اإلئتمانية واإلقراض.
12. ضمان إدارة مالية و بشرية كفؤة و فعالة.

التقييم السنوي بناء على مؤشرات  التنفيذي على تقييم األداء السنوي وتطوير منوذج وسياسات  13. مساعدة املدير 
قياس األداء الوظيفي. 

الشروط والمؤهالت:
شهادة جامعية في احملاسبة أو العلوم املالية.    .1

في  والتمويل  اإلق��راض  إدارة  في  سنوات  و5  املالية  الشؤون  وإدارة  احملاسبي  العمل  في  سنوات   7 األقل  على  خبرة    .2
مؤسسات وطنية أو دولية. 

خبرة في إدارة الشؤون املالية واإلدارية.   .3
اإلملام التام مبعايير احملاسبة الدولية ذات العالقة وإدارة احملافظ املالية واإلئتمانية.   .4

القدرة على القراءة والكتابة والتواصل بطالقة باللغة العربية واإلجنليزية.   .5
قدرة عالية على االتصال والتواصل وقيادة فريق.    .6

قدرة على إعداد اخلطط والتقارير واملوازنات وخطط االستثمار.    .7

على الراغبني  في التقدم لهذه الوظيفة إرسال السيرة الذاتية ارسال السيرة الذاتية مرفقة بشهادات 
 jobs@pfesp.ps :اخلبرة وكتاب تغطية إضافة إلى الراتب املتوقع عبر البريد االلكتروني فقط

في موعد أقصاه الساعة الثالثة من بعد الظهر ليوم الثالثاء  2018/12/4 
وبعد ذلك ال يتم استقبال أي طلب ويستثنى الطلب غير املستوفي الشروط مع  ضرورة كتابة اسم 

الوظيفة في عنوان البريد األلكتروني.

فتح باب التسجيل للدورة 
الثانية من االمتحان الشامل

رام الل���ه - "األيام": أعلن���ت وزارة التربية التعليم العالي، أمس، فتح باب التس���جيل 
لل���دورة الثانية م���ن االمتحان التطبيقي الش���امل للكليات التقني���ة وكليات المجتمع 

المتوسطة للعام 2019/2018، ابتداًء من اليوم وحتى 24 كانون األول المقبل.
وأوضح���ت ال���وزارة، في بيان صحافي، أن االمتحان س���يعقد ف���ي 2019/1/23 للجانب 
النظري، وفي 2019/1/24 للجانب العملي في المحافظات الش���مالية والجنوبية بش���كل 
موح���د؛ إذ س���يتم تنفيذ االمتحان بش���كل محوس���ب للمرة األولى، بم���ا يضمن تعزيز 
الش���فافية والعدالة وس���رعة إتمام اإلجراءات، بما ينسجم مع رؤية الوزارة وتوجهاتها 

نحو تطوير قطاع التعليم المهني والتقني في فلسطين.
وأش���ارت إلى أن االمتحان النظري س���يعقد في مختبرات الحاس���وب بكل من جامعة 
فلسطين التقنية "خضوري" بمقرها الرئيس، وكلية مجتمع المرأة في الطيرة برام الله، 
وجامعة بوليتكنك فلسطين في المحافظات الشمالية، فيما يعقد في الكلية الجامعية 

للعلوم التطبيقية بالمحافظات الجنوبية.

شرطة جنين تقبض على متهم بحيازة قطع أثرية
جنين- "األيام": قبضت ش���رطة جنين، أمس، على ش���خص بحوزته مواد يشتبه بأنها 

أثرية، وفقًا لما أفاد به بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة.
وذكر البيان، أن معلومات توفرت لدى الشرطة حول حيازة شخص من سكان المحافظة 
قطعا أثرية وأنه متواجد في أحد أحياء المدينة، فتحركت قوة من فرع شرطة السياحة 
واآلث���ار إلى مكان تواجده، حيث ألقت القبض عليه وضبطت بحوزته مواد يش���تبه أنها 

أثرية شملت جرة فخارية صغيرة وحجر رحى بازلتيًا.
وأض���اف، إنه بعد فحص المواد المضبوطة من قبل مكتب وزارة الس���ياحة واآلثار في 
مدينة جنين تبين بأنها أثرية، فتم توقيف المشتبه به والتحرز على المواد المضبوطة 

تمهيدا إلحالته إلى النيابة العامة الستكمال اإلجراءات القانونية بحقه أصواًل.

الكويت: صيدم يكرم عائلة الشيخ سالم الصباح
رام الله - "األيام": كرم وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، أمس، الش���يخ سالم 
العلي الصب���اح، عميد عائلة آل صباح في الكويت؛ لدور العائلة في رعاية العلوم واإلبداع 
والمواقف الداعمة لفلس���طين وقضيتها العادلة، حيث تس���لمت درع التكريم الش���يخة 
عائدة سالم العلي الصباح، رئيس مجلس إدارة جائزة الشيخ سالم الصباح للمعلوماتية.

جاء ذلك عل���ى هامش ملتقى المعلوماتي���ة العالمية، المنعقد ف���ي جامعة الخليج 
بالكويت، تحت شعار: "الرقمنة والتغيير االقتصادي".

وأكد صي���دم أن التكريم يعك���س روح الوف���اء والتقدير لعائلة الصب���اح ومواقفها 
المش���رفة ومبادراتها التربوي���ة الملهمة، مثمنًا دور العائل���ة واحتضانها العديد من 

المبادرات الريادية واإلبداعية وتقديرها للعلماء والمبدعين.
 بدور فلسطين وعلمائها 

ً
من جهتها، ثمنت الش���يخة عائدة الصباح التكريم، مشيدة

ومعلميه���ا وطلبته���ا الذين أثبتوا حضورهم ف���ي المحافل العلمي���ة والمعرفية على 
المستويين اإلقليمي والعالمي.

اإلعالن عن منح دراسية في هنغاريا
رام الل���ه - "األيام": أعلن���ت وزارة التربية والتعليم العالي، أم���س، عن توفر عدد من 
المنح الدراس���ية في هنغاريا، للعام الدراس���ي 2019-2020، وذلك بمجال البكالوريوس 

والدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( في مختلف التخصصات. 
ودع���ت الوزارة الطلب���ة الراغبين بالمنافس���ة على ه���ذه المنح؛ إلى زي���ارة موقعها 
اإللكترون���ي؛ لالط���الع عل���ى كامل التفاصي���ل والتعليم���ات والش���روط والتخصصات 
 أنها لن تقبل أي 

ً
المطروحة، وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدة

طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.
وأش���ارت إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقًا معها الوثائق المطلوبة ومصدقة 
حس���ب األصول، يك���ون في مقرها بحي الماصيون في رام الل���ه، أو في أحد مكاتب التعليم 
العالي في نابلس والخليل، فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

تنظم يوم التكنولوجيا واالتصاالت غدًا

"القدس المفتوحة" توقع اتفاقيات 
شراكة لتطوير مهارات اللغة اإلنجليزية

رام الل���ه - "األي���ام": وقع مركز التعليم المس���تمر 
وخدم���ة المجتمع ف���ي جامعة الق���دس المفتوحة، 
اتفاقيات ش���راكة مع الهيئة العامة التحاد شركات 
المصرفي  والمعه���د   ،)PITA( المعلوم���ات  أنظم���ة 
الفلس���طيني، وش���ركة )انترتك(، إلتمام المش���روع 
الذي تعمل عليه الجامعة بالشراكة مع جامعة كينت 
األميركية تحت عنوان: "بناء قدرات أكاديميي وطالب 

الجامعة في مهارات اللغة اإلنجليزية".
وجرى التوقيع بمكتب رئاس���ة "القدس المفتوحة" 
ع عنها القائ���م بأعمال مدير مركز 

ّ
ف���ي رام الله، ووق

التعليم المس���تمر محمد فحل، وع���ن )PITA( أماني 
معدي القائم بأعمال المدي���ر التنفيذي للمجموعة، 
وعن المعهد المصرفي حضر إياد الجيوس���ي المدير 
الع���ام، وتامر أبو قاه���وق مدير التدري���ب والبرامج 
االحترافي���ة، وع���ن )انترتك( ريم عس���لي منس���قة 
التسويق والمش���اريع، وذلك بحضور مدير المشروع 
هشام أبو قطيش، ومنسقتي المشروع بيان شوبكي 

ورندة عبد الحي.
وأك���د فحل أن الجامعة تس���عى لتحس���ين قدرات 
طلبته���ا وموظفيها بش���كل مس���تمر؛ لضمان زيادة 
فرصهم في االنخراط بسوق العمل، فيما أشار ممثلو 
المؤسس���ات الش���ريكة إلى تطور الجامع���ة وتميز 

خريجيها في سوق العمل ومختلف المجاالت.
وبين���ت "الق���دس المفتوح���ة" أن المش���روع الذي 
يس���تمر 12 ش���هرًا، يهدف إل���ى تطوي���ر القدرات 
والمه���ارات اللغوي���ة ف���ي اللغة اإلنجليزي���ة لطلبة 
الجامع���ة، وتعزيز مه���ارات الموظفين األكاديميين 
في تعليم اللغ���ة اإلنجليزية، بهدف س���د الثغرات 
التعليمية واالجتماعية � االقتصادية، وتأهيل طلبة 

الجامعة لسوق العمل.
وأوضحت أن المشروع سيعمل على تحسين امتحان 
فح���ص قدرات الط���الب للغة اإلنجليزية، وتحس���ين 
مقرر اللغة اإلنجليزية األول، وتطوير مقررين لتعليم 
اللغة اإلنجليزية في التكنولوجيا والتجارة، وتحسين 
مقررات أس���اليب تعلي���م اللغة اإلنجليزي���ة )األول 

والثاني(.
وذكرت أن مرك���ز التعليم المس���تمر في "القدس 
المفتوحة" شرع بتنفيذ المشروع بداية تشرين األول 

الماضي، وسيستمر حتى نهاية أيلول 2019.
من جهة أخرى، أعلنت جامع���ة القدس المفتوحة، 
أمس، أنه���ا أنه���ت اس���تعداداتها لتنظي���م يوم 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الثاني عش���ر، الله 
تحت عن���وان "التكنولوجيا المالي���ة"، والمقرر عقده 

غدًا، في فندق "جراند بارك" بالبيرة.
وقال مس���اعد مدير مركز تكنولوجي���ا المعلومات 
واالتصاالت في "القدس المفتوحة"، سعادة الشلبي: 
إن اختيار موضوع "التكنولوجيا المالية" ليكون محور 
الي���وم جاء بناًء عل���ى الح���راك التكنولوجي العالمي 
واإلقليم���ي والمحل���ي بهذا االتجاه، مش���يرًا إلى أنه 
سيش���ارك في هذا اليوم خبراء دولي���ون ومحليون، 
ومؤسسات من القطاعين العام والخاص في فلسطين.
وأش���ار الش���لبي إل���ى أن الهدف م���ن تنظيم يوم 
االتصاالت والتكنولوجيا ه���و توفير الحد األدنى من 
المعرفة في موضوع التكنولوجيا المالية، ونش���رها 
والتعام���ل بها على مس���توى األفراد والمؤسس���ات، 
إضاف���ة ال���ى توفي���ر رؤي���ة للمهتمي���ن بموضوع 
التكنولوجيا المالي���ة "وتوضيح المكانة التي وصلنا 

اليها بهذا المجال في فلسطين".

الموقعون على االتفاقيات.


