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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
Hiring a Project imPlementation agent

West Bank and Gaza
Innovative Private Sector Development (IPSD) Project 
Project ID No. P164412
The Palestine Liberation Organization (PLO), for the benefit of the Palestinian Authority (PA), has received 
financing in the amount of US $13 million from the World Bank toward the cost of the Innovative Private 
Sector Development (IPSD) Project.  The objective of the IPSD Project is to improve economic opportunities 
for individuals and firms in the West Bank and Gaza. It also falls under the World Bank’s overarching objective 
to alleviate market failures related to gaps and binding constraints in the entrepreneurship ecosystem of the 
digital economy including in human capital, financing, product markets, enabling policies, institutional 
support, and connectivity.

In this context, the Ministry of National Economy (MoNE) of the Palestinian Authority (PA) intends to hire 
a private company to serve as the Project Implementation Agency (PIA) for the World Bank (WB) funded 
initiative. The PIA will be selected through a call for proposals process, which shall be concluded by the PIA 
signing an Implementation Agreement with MoNE.

The PIA shall be responsible for overall project management including: fiduciary, technical, safeguards, 
progress reporting, monitoring and evaluation, communications, outreach and PPD & Know-How Transfer. 
In addition to the fulltime core project management services, the PIA will be required to provide in situ 
technical expertise to support: (i) the improvement of market linkages to Arab communities in regional 
entrepreneurship ecosystems; (ii) the development of a dynamic startup finance ecosystem with a core focus 
on organized angel investing; (iii) the development of a new automated company registration system; (iv) the 
development of home-based business framework; (v) the building of an Outsourcing Hub in Gaza; and (vi) 
capacity building to MoNE. 

The project is expected to be implemented starting May 2019 until November 2023.

MoNE now invites eligible firms to indicate their interest in providing the services. Interested firms must 
provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description of 
similar assignments, experience in similar conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.). The 
qualification requirements are:

•	 Seniority as demonstrated by leadership ability, technical skills in one or more areas supported by 
the project, and years of management experience in overseeing the implementation of development 
projects and their evaluation;

•	 Experience as an administrator and implementer of similar development programs/projects 
(including collaborations with donor agencies);

•	 Experience with financial management and procurement procedures conforming to WB or other 
international development agencies’ requirements for implementing projects; 

•	 Experience in establishing strong partnerships with the local private sector (e.g. through joint 
ventures) and relevant public-sector agencies;

•	 Experience in Middle Eastern countries including West Bank/ Gaza.

Firms may associate with other firms to enhance their qualifications.

Interested firms may obtain further information at the address below during office hours 09:00 to 14:30 hours 
(Ramallah Time) from Sunday to Thursday.

Expressions of interest must be delivered to the address below by Tuesday, January 15, 2019, before 13:30 P.M. 
(Ramallah Time). 
 
Ministry National Economy – Finance Department, 2nd floor
Attn: Ms. Kefah MAFAREH 
Tel: +970 2 2977010\39; ext.: 1421
Cellular: +970 595 926433
Fax: +970 2 2981207\8 
E-mail: announcement@met.gov.ps

Re-announcement & Extension of Submission Deadline 

Request for Quotation – RFQ 017/18

Rehabilitation, Equipping, and Furnishing the Health Clinic in Al Jiftlik

•	 Ministry of Local Government (MoLG) invites sealed bids from eligible 
and qualified contractors (Specialized as Building- Grade 2 or above as 
per the updated classification of National Classification Committee) 
for Rehabilitation, Equipping, and Furnishing the Health Clinic in Al 
Jiftlik according to the terms and conditions in the RFQ documents.

•	 In the case of a Joint Venture, all members should fulfill the requirements 
of registration while at least the leader should be registered locally.

•	 Contractors must price all BoQ’s in the RFQ. Contractors must provide 
price quotes for all items in that BOQ. The Bid will be evaluated and 
awarded as a whole to the lowest responsive evaluated contractor. 

•	 A complete set of Bidding Documents can be obtained from Ministry of 
Local Government – Project Management Unit (PMU) - (RDP Project) 
- against non-refundable bid fees of 100 Euros  to be paid at Bank of 
Palestine, account number (219000/26) -  at the address below, between 
28 November to 08 January 2019  (Monday to Thursday from 8:00 – 15:00 
local time).  

•	 The winner of the bid will pay the advertising fees.

Field of Work Contractors/ Companies related to field of work  

Bid Security

Amount  :  10,000.00 Euro 
Validity   : Starting 10 January, 2019 valid for 120 Days.
Format   :  Unconditional Bank Guarantee ;
Should be submitted in a sealed envelope.
(In case of Joint Venture, the Bid Security should be in the name of Joint 
Venture).

Deadline for Submis-
sion and Bid Open-
ing Date

10 January 2019 (Original Submission Date was 30 December 2018) at 
12:00 O’clock (local time), at Ministry of Local Government.

Address
Ministry of Local Government , Project Management Unit / RDP Project 
Tel : + 970 2 240 1092,  Fax:  + 970 2 240 1091, Jawwal: 0599521029 

P.O.Box: 731 Palestine, Al-Bireh Ramallah

 

دعوة
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

للمؤسسة المصرفية الفلسطينية
إلى السادة المساهمين الكرام،

عماًل بأحكام المادة 149 من قانون الش���ركات رقم 12 لس���نة 1964 والمادة 78 من نظام 
الش���ركة يس���ر مجلس إدارة جمعية بيت الريادة للمش���اريع التنموي���ة دعوتكم لحضور 
اجتم���اع الهيئة العامة غير العادي المقرر انعقاده في تمام الس���اعة الواحدة ظهرًا 1:00 
من يوم الخميس الموافق 2019/1/3 في مقر المؤسس���ة المصرفية الفلس���طينية/ شارع 
الجه���اد مقابل حديقة األمم الطابق الخامس، وفي قط���اع غزة عبر الفيديو كونفرنس في 
مقر المؤسسة المصرفية الفلسطينية/ شارع الجالء/ عمارة جوال الطابق الثالث، لمناقشة 

األمور المدرجة على جدول األعمال وهي:
1. زي���ادة رأس مال الش���ركة المصرح بقيم���ة 5,000 خمس���ة آالف دوالر وفتح المجال 
لالكتتاب بأس���هم الزيادة للمس���اهمين الحاليين وأعضاء الهيئة العامة السابقين 
وتخصيصه���ا للراغبي���ن منهم ليصب���ح رأس مال الش���ركة المص���رح والمكتتب به 
بع���د الزيادة 3,0,005,000 ثالثون مليون وخمس���ة آالف دوالر أمريكي مقس���م إلى 

3,0,005,000 ثالثون مليون وخمسة آالف سهم، قيمة السهم دوالر أمريكي.
2. إجراء تعديل على المادة 46 من النظام الداخلي للش���ركة من خالل اس���تبدال الفقرة 

)أ( منها بما يلي:
أ . يش���ترط في أهلية أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون المرش���ح لها مالكًا لخمسين 

سهما على األقل من أسهم الشركة.
3. انتخاب مجلس إدارة للشركة.

يرجى حضورك���م لالجتماع المذكور أع���اله لضمان اكتمال النص���اب القانوني واتخاذ 
القرارات المرجوة.

دولة فلسطينجمعية بيت الريادة للمشاريع التنموية
وزارة االقتصاد الوطني 

اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مراقب الش���ركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن ش���ركة اتقان 

للعقارات والوكاالت التجارية المساهمة الخصوصية والمسجلة لدينا 

تح���ت رقم )٥٦٢٥١٧٨٤٧( تقدمت بطلب تصفيتها تصفية اختيارية 

وتم تعيين السيد صابر ربيع عبد الرزاق عالمة هوية رقم )٩١٩٦٩٦١٩٥( 

كمصفي للش���ركة المذك���ورة ولكل من له مصلحة ف���ي االعتراض ان 

يتق���دم باعتراضه لدى المصف���ي على الرق���م )٠٥٩٩٧١٩٥٠٠( او لدى 

مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه.

مراقب الشركات

وزارة االقتصاد الوطني

دعوة
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لصندوق التنمية الفلسطيني

إلى السادة المساهمين الكرام،

عماًل بأحكام المادة 149 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 والمادة 78 

من نظام الش���ركة يسر مجلس إدارة جمعية بيت الريادة للمشاريع التنموية 

دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر انعقاده في تمام 

الس���اعة الواحدة والنصف ظهرًا 1:30 من يوم الخميس الموافق 2019/1/3 

في مقر المؤسسة المصرفية الفلسطينية/ شارع الجهاد مقابل حديقة األمم 

الطاب���ق الخامس، وفي قطاع غزة عبر الفيديو كونفرنس في مقر المؤسس���ة 

المصرفية الفلسطينية/ ش���ارع الجالء/ عمارة جوال الطابق الثالث، لمناقشة 

األمور المدرجة على جدول األعمال وهي:

1. انتخاب مجلس إدارة للشركة.

يرجى حضوركم لالجتماع المذكور أع���اله لضمان اكتمال النصاب القانوني 

واتخاذ القرارات المرجوة.
جمعية بيت الريادة للمشاريع التنموية

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد امتحان الكتروني للعمل لدى هيئة تسوية األرضي والمياه 

تعلن هيئة تسوية األراضي والمياه وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام 
تبليغات( )كاتب  وظيفة  لشغل  للمتقدمين  الكتروني  امتحان  موعد  عن 

ووظيفة ) كاتب( الخاص باالعالن رقم)2018/115( على بند العقود. 
على  منشورة  األسماء   ( أدناه:  إليه  المشار  والكشف  الموعد  حسب  وذلك 

البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم االحد 2019/01/06، موعد االمتحان االلكتروني للوظائف التالية :

الحلو . 1 سليمان  محمود  آيات  باسم   يبدأ  تبليغات،  كاتب 
وينتهي باسم يوسف علي عطا المحاريق حسب الكشف 
رقم )1(، في الساعة التاسعة صباحا، في ديوان الموظفين 
العام /طابق -1/ مقابل صاالت بدران لالفراح / ام الشرايط 

-رام الله.
شرحة . 2 اسماعيل  الهادي  عبد  عال  باسم  يبدأ  كاتب، 

حسب  عبيسي  يوسف  عبيسي  يوسف  باسم  وينتهي 
ديوان  في  صباحا،  التاسعة  الساعة  )2(في  رقم  الكشف 
الموظفين العام /طابق -1/ مقابل صاالت بدران لالفراح / 

ام الشرايط -رام الله.
البوابة  زيارة  يرجى  االلكتروني  االمتحان  لخوض  المقبولين  أسماء  لمعرفة 
خالل  من  او   )www.gpc.pna.ps( العام:  الموظفين  لديوان  االلكترونية 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”

هيئة تسوية األراضي والمياه  

"اإلحصاء" يعلن نتائج التعداد العام في سلفيت
سلفيت - "األيام": أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء، أمس، نتائج التعداد العام للسكان 

والمساكن والمنشآت 2017 لمحافظة سلفيت.
وقال محافظ س���لفيت، إبراهيم البلوي: إن ما أنجزه جهاز اإلحصاء يس���اعد في وضع 
سياس���ات تطوير المجتمع الفلس���طيني الذي يقبع تحت االحتالل، مضيفًا: فلس���طين 
دولة ناجحة بكل المقاييس، ذات حكم رش���يد استطاعت بفعل وعي القيادة والشعب 

بناء مؤسسات ناجحة ذات اهتمام واسع، وسنكمل بناءها حتى التحرر من االحتالل.
من جهتها، قالت رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء عال عوض: "يسعى الجهاز لتنظيم 
ورش عمل في مختلف المحافظات لإلعالن عن نتائج التعداد على مستوى كل محافظة، 

وذلك بعد أن تم اإلعالن عن النتائج األولية للتعداد على مستوى الوطن".
وأوضحت أن مش���روع التعداد العام من المشاريع الكبرى على المستوى الوطني، فهو 
يغط���ي كافة أرجاء الوطن على ح���دود العام 1967 )الضفة الغربي���ة بما فيها القدس، 

وقطاع غزة(، وبذلك يجسد شكاًل من أشكال السيادة الوطنية على األرض.
وأكدت أن فلس���طين تشكل حالة اس���تثنائية ونادرة على مستوى العالم، إذ إن أحد 
أهم متطلبات تنفيذ التعدادات في العالم توفر الظروف الطبيعية المس���تقلة، حيث 

يعيش الشعب الفلسطيني ظروفًا صعبة وواقعًا معقدًا بحكم االحتالل.
ونوه���ت إلى أن التعداد 2017 يش���كل تجرب���ة فريدة ومميزة تم فيه���ا الخروج عن 
النمط التقليدي في جمع البيانات، حيث تم اس���تخدام األجهزة اللوحية وربطها بنظم 
المعلومات الجغرافية للمرة األولى، ويأتي ذلك في س���ياق مواكبة واس���تغالل التقدم 
والتطور التكنولوجي وتس���خيره لخدمة العمل اإلحصائي، والذي انعكس إيجابيًا على 

جودة البيانات ودقتها.

الحكم بالسجن 5 
سنوات لُمدان بالتخابر

رام الله - "األي���ام": أدانت محكمة 

االس���تئناف في رام الل���ه، بصفتها 

محكمة اس���تئناف جناي���ات كبرى، 

برئاس���ة القاضي محم���ود جاموس، 

وعضوي���ة القاضيي���ن أمج���د لبادة، 

وفلس���طين أبو رومي، واستنادًا إلى 

قدمتها  التي  والمرافع���ات  البينات 

نياب���ة االس���تئناف ممثل���ة برئيس 

نيابة اس���تئناف الجناي���ات الكبرى 

خال���د الخف���ش، المته���م )أ.م( من 

محافظة س���لفيت بتهمة التخابر مع 

للمادة  خالف���ًا  )الخيانة(،  االحت���الل 

)118( من قان���ون العقوبات رقم )16( 

لسنة 1960.

وق���ال بيان لمكت���ب النائب العام، 

المحكم���ة حكم���ت على  إن  أم���س: 

المدان باألش���غال الش���اقة المؤقتة 

لمدة 5 س���نوات، مش���يرًا إلى أنه تم 

تبرئته أمام محكمة الدرجة األولى.

جامعة القدس تكّرم منيب المصري لجهوده 
في دعم مسيرتها األكاديمية والبحثية

الق���دس - "األي���ام": كّرم رئيس جامع���ة القدس د. 

عماد أبو كشك رجل االقتصاد منيب المصري تقديرًا 

لجه���وده في دع���م مس���يرة الجامع���ة األكاديمية 

والبحثي���ة، والدع���م ال���ذي يقدمه للق���دس وعموم 

فلس���طين، والمساهمات السياس���ية والوطنية على 

مختلف األصعدة التي قدمها في سبيل دعم الحركة 

الوطنية في فلسطين والشتات منذ تأسيس منظمة 

التحرير الفلس���طينية، وفي س���بيل تعزي���ز الوحدة 

الوطنية في الوطن. 

جاء ذلك خالل حفل نظمت���ه الجامعة، احتفاًء بحلول 

اليوبيل الذهبي على تأسيس مؤسسة منيب المصري 

للتنمية، بحضور زوجته انجيال المصري، وابنائه وبناته 

واحفاده، وجمع من إداريي وأكاديميي وطلبة الجامعة.

وبين د. أبو كش���ك أن المصري س���اهم بشكل فاعل 

في دف���ع عجلة التنمية في فلس���طين والوطن العربي 

من خالل دعم أكثر من 700 مش���روع خيري بمساهمات 

فاقت 150 مليون دوالر أميركي، والتي ش���ملت مجاالت 

التعليم والبحث العلمي والصحة والتمكين االقتصادي 

واالجتماع���ي وغيرها، وهدفت بش���كل رئيس لتعزيز 

صمود الشعب الفلس���طيني بكافة أطيافه ال سيما في 

مدينة القدس.

وأكد المصري في كلمته التزامه واسرته بالمضي على 

ذات النهج الذي س���ار عليه تجاه فلسطين وقضيتها 

العادلة في اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، 

والتزامه���م تجاه جامع���ة الق���دس باعتبارها جامعة 

العاصمة لتظ���ل منارة أكاديمية وثقافية تش���يع من 

قلب القدس علًما وثقافة وحضارة.

وتحّدث نائب رئيس الجامعة التنفيذي حول س���يرة 

حياة المصري الحافلة بالعطاء.

وفي ختام الحفل تم تكريم المصري وعائلته.

مشاركون في حفل التكريم.

اجتماع فلسطيني روسي لمناقشة 
نتائج تقرير رقابي مشترك

رام الل���ه - "األي���ام": أكد رئيس دي���وان الرقابة المالية 

واإلدارية، المستشار إياد تّيم، أهمية التعاون المشترك 

بين فلسطين وروسيا بمجاالت العمل الرقابي.

ج���اء ذلك خالل كلمت���ه ضمن اجتماع ُعق���د عبر تقنية 

"الفيدي���و كونفرنس" بين هيئة الحس���ابات في روس���يا، 

وديوان الرقابة، لعرض التقرير المشترك والمصادقة على 

نتائج أعمال التدقيق المش���ترك على اس���تخدام األموال 

المخصصة من الموازنة االتحادية المقدمة كمس���اعدات 

مالية إنس���انية لفلس���طين، والهادفة إلى ترميم المركز 

التاريخي والديني في بيت لحم.

وحض���ر االجتماع عن الجانب الفلس���طيني، وزير الحكم 

المحلي حس���ين األعرج، ونائب رئي���س الديوان أمل فرج، 

ورئيس دائرة روس���يا ودول البلقان ف���ي وزارة الخارجية 

ميرفت حس���ن، إضافة إل���ى رئيس ممثلية روس���يا لدى 

فلس���طين أغاني���ن حي���در، وفي موس���كو رئي���س هيئة 

الحس���ابات في روسيا ألكسي كودرين، وممثلون عن وزارة 

الخارجية الروسية.

وقال تّيم: انطالقًا من تعزيز العالقة المتينة وتوطيد 

أواصر التعاون والعمل المشترك الفاعل بين مؤسسات 

الدولة الرقابية تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين 

هيئة الحسابات لروس���يا وديوان الرقابة في فلسطين 

ع���ام 2008، بمجال تعزيز التعاون المش���ترك وتبادل 

الخب���رات في مج���االت الرقابة والتدقي���ق، وضمن هذا 

االتفاق تدقيق المنح والمش���اريع المقدمة من روسيا 

لفلسطين.

وأوض���ح أن االجتماع جاء اس���تمرارًا للتع���اون الثنائي 

المتمثل في التدقيق المش���ترك على األموال الممنوحة 

من حكومة روس���يا للش���عب الفلس���طيني، وال���ذي تكرر 

أكثر من مرة خالل الس���نوات الس���ابقة، ولعرض التقرير 

المش���ترك والمصادق���ة عل���ى نتائ���ج أعم���ال التدقيق 

المش���ترك على استخدام األموال المخصصة من الموازنة 

االتحادية المقدمة كمساعدات مالية إنسانية لفلسطين، 

والهادفة لترميم المركز التاريخي والديني في بيت لحم، 

ش���ارع النجمة، حيث تم توقي���ع االتفاقية بين حكومتي 

فلسطين وروسيا لصالح بلدية بيت لحم في 27 /9 /2016، 

بحيث تحصل البلدية بموجب االتفاقية على منحة بقيمة 

4 ماليي���ن دوالر، لتنفيذ مش���روع تأهيل ش���ارع النجمة 

والمناطق المحيطة به خالل 24 ش���هرًا من تاريخ اس���تالم 

أموال المنحة.

وأض���اف: ه���ذا التدقيق يع���د أداة رقابي���ة مهمة في 

تقييم ورصد كفاءة اس���تخدام األموال الممنوحة، ويأتي 

تنفي���ذًا لالتفاقي���ة الموقعة بين دي���وان الرقابة وهيئة 

محاس���بة روس���يا، وفقًا للمعايير الدولية لألجهزة العليا 

للرقابة المالية والمحاسبة.

من جهته، أشار رئيس هيئة الحسابات ألكسي كودرين 

إل���ى أن االجتماع يأت���ي كتتويج لتوقي���ع االتفاقية بين 

ديوان الرقابة وهيئة الحس���ابات الروسية التي مر عليها 

عشر سنوات، والتي كانت لها نتائج ملموسة على األرض 

فيما يخص المنح الروسية.

بدوره، أكد األعرج أهمية عمل ديوان الرقابة، مشيرًا إلى 

أن الوزارة بصفتها جهة مسؤولة عن قطاع الحكم المحلي، 

ستتابع المالحظات الواردة في التقرير المشترك، وإلزام 

بلدية بيت لحم بكافة النتائج والتوصيات التي تضمنها 

التقرير.

وف���ي خت���ام االجتم���اع، ص���ادق الجانبان عل���ى تقرير 

التدقيق المشترك واعتماد النتائج التي توصال إليها.

م مشروع إنشاء 
ّ
"التربية" تتسل

مدرسة ذكور خروبة في جنين
مت وزارة التربية والتعليم العال���ي، من خالل اإلدارة العامة 

ّ
رام الله - "األيام": تس���ل

لألبنية، أمس، مش���روع إنش���اء مدرس���ة ذكور خروبة الثانوية في جني���ن، بتمويل من 
صندوق النقد العربي، إذ بلغت تكلفة المشروع اإلجمالية مليونًا و140 ألف دوالر.

وقال���ت "التربية" في بيان لها: إن المش���روع يتضمن إضاف���ة 13 غرفة صفية ووحدة 
إدارية، وغرفًا تخصصية، تضم مختبرًا للحاسوب والتكنولوجيا ومكتبة وقاعة متعددة 
األغراض، ومرافق أخرى وساحات، إضافة إلى تركيب خاليا شمسية على سطح المدرسة 
لتوليد الكهرباء، والذي بات عنصرًا مهمًا في المباني المدرسية الجديدة، وفقًا ألفضل 
المعايير والمواصفات، بما يؤكد جهود الوزارة لتعزيز المدارس الخضراء والمستدامة.

وأوضح مدير عام األبنية فخري الصفدي أن تصميم المش���روع يراعي جميع متطلبات 
ومعايير األبنية المس���تدامة التي تس���عى الوزارة لتعزيزها، من حي���ث تأمين العزل 

الحراري والصوتي، وتوفير البيئة الداخلية والخارجية المناسبة للطلبة.
وأشار إلى أن إنجاز المشروع سيسهم بتحسين البيئة التعليمية، واستيعاب الزيادة 
السنوية في أعداد الطلبة، وإعادة ترتيب مستويات المدارس وتوفير خدمات تعليمية 
نوعية ضمن بيئة مدرسية مريحة وصديقة للطفل، الفتًا إلى أن هذا المشروع هو األول 
الذي يتم اس���تالمه ضمن منحتي صن���دوق النقد العربي والمص���رف العربي للتنمية 
االقتصادية في إفريقيا البالغتين خمس���ة ماليين دوالر، حيث س���يتم اس���تالم باقي 

المشاريع تباعًا.

ع اتفاقية 
ّ

"القدس المفتوحة" توق
لتنفيذ دورات في مجال البرمجة

ع مس���اعد رئيس جامعة القدس 
ّ
رام الل���ه - "األيام": وق

المفتوح���ة لش���ؤون الطلب���ة، محمد ش���اهين، والرئيس 

التنفي���ذي لش���ركة "بيلس���ان الحديثة لتطوي���ر حلول 

األعمال"، محمد أب���و علي، أمس، مذك���رة تفاهم لتعزيز 

التعاون بين الجانبين لتمكين الشركة من تنفيذ الدورات 

التدريبي���ة التي يتضمنها برنام���ج "أنا مبرمج"، الهادف 

إل���ى تدريب وتطوي���ر ورفع مهارات الطلب���ة والخريجين 

المهتمي���ن بمج���ال تطوي���ر األعم���ال، وبن���اء األنظمة 

المحوس���بة وتطبيق���ات األجه���زة المحمول���ة والمواقع 

اإللكترونية ف���ي فروع الجامعة المنتش���رة بالضفة، في 

المرحلة األولى.

وقال ش���اهين: يق���ع ضمن أه���داف الجامع���ة تنمية 

المجتمع وتعميق انتمائه، واإلسهام في تنمية شخصية 

الطلب���ة والخريجين وتوجيههم لخدمة المجتمع، وتوفير 

ف���رص التعليم العال���ي والتدريب ف���ي مختلف مجاالت 

المعرفة والعلم والتكنولوجيا، ومنح الدرجات العلمية.

وش���دد على أهمية االس���تمرارية في تنفيذ االتفاقية 

بالتع���اون مع "بيلس���ان"، ألن موضوع المذكرة "يس���هم 

بتطوير واقعنا المعيش في ظل ارتفاع معدالت البطالة"، 

مبينًا أن الجامعة تواكب احتياجات س���وق العمل، وتعمل 

عل���ى التخطيط من أجل المس���تقبل، "وهذا ينعكس على 

الخط���ط التدريس���ية وكل اإلج���راءات الت���ي تتمثل في 

الطالب وتسهم بتفعيل العمل.

من جهته، قال عميد كلي���ة تكنولوجيا المعلومات في 

الجامعة يوس���ف أبو زر: الهدف من المذكرة جسر الفجوة 

بي���ن حاجات س���وق العم���ل ومخرجات التعلي���م العالي، 

والجامعة تقدم مختلف المعارف في المجال التكنولوجي، 

بالش���راكة مع "بيلس���ان"، ونأمل أن تتطور هذه الشراكة 

لتلبية احتياجات سوق العمل في فلسطين.

وأض���اف: موض���وع البرمجي���ات وتطبيقاته���ا متجدد، 

والجامعة تج���اري هذا التجدد بش���كل متواصل لتقديم 

كل جديد للطلبة وألبناء المجتمع الذين يس���عون لتطوير 

خبراتهم ومعارفهم بالتعاون مع "القدس المفتوحة" بعد 

تخرجهم.

بدوره، قال أبو علي: "تس���هم االتفاقية في خدمة عمل 

الش���ركة، وس���تقوم بتنفيذها على أكمل وجه بالتعاون 

مع كلية التكنولوجي���ا"، مضيفًا: "يعمل طلبة من القدس 

المفتوحة في الش���ركة، وهم خريج���ون متميزون أثبتوا 

كفاءاتهم وارتقاءهم بالعمل وتطويره".

وأوض���ح أن الش���ركة توفر فرصة للطلب���ة لتعلم أفضل 

التطبيق���ات، ويتلق���ى الطلبة التوجيه���ات حول أهمية 

التعلي���م وضرورة التعلم واختي���ار الحقل الصحيح، الذي 

نهم بعد الدراسة من الحصول على عمل.
ّ
يمك

وحض���ر توقيع االتفاقي���ة من الجامعة عوض مس���حل 

القائ���م بأعمال مدير دائ���رة العالقات العام���ة والدولية 

واإلعالم، وإياد إشتية مساعد عميد شؤون الطلبة.


