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Up2Date Consulting, Ramallah, Palestine is currently accepting resumes from qualified 
candidates for a Financial and Accounting Manager position under its subcontract with Tt 
ARD Tt DPK Division on the Department’s Bureau for International Narcotics and Law 
Enforcement Affairs (INL) funded Justice Sector Assistance Project (JSAP) IV. Up2Date 
Consulting is providing Financial Management services to INL-funded JSAP IV. This 
will be a one year plus two option years position and will be based out of Ramallah. 

Detailed job descriptions are available at www.jobs.ps. Qualified applicants are 
encouraged to apply no later than Thursday June 8th, 2017. To be considered, applicants 
must submit the following to HR@up2date.ps;

* Cover Letter explaining why you are interested and qualified for this position. 
* CV in reverse chronological format
* A list of at least 3 professional references including name, contact information 
(Mobile and Email), and statement of relationship to the reference.

Please clearly indicate the position in the subject line “Finance & Accounting Manager”. 
Only shortlisted candidates will be contacted. Applications that do not meet the requirements 
listed in the advertisement will not be considered. Please ensure that all necessary documents 
are uploaded, as incomplete applications and/or corrupt files may delay processing of your 
application or remove you from consideration. No phone calls will be accepted. 

Up2Date is a Palestinian based management and legal consulting firm established in 
2009 and led by a group of development professionals with vast expertise in managing 
large scale capacity building and development projects around the world including 
Palestine, Jordan, and the Middle East. Up2Date’s in-depth knowledge, understanding 
and sensitivity to the local cultural, political, and economic operating environment 
combined with our technical expertise enables us to establish strong alliances with key 
public and private sector institutions to achieve optimal results for our clients. As a firm, 
we offers extensive management experience in the areas of public administration, rule 
of law, legislative development, civil society, youth, gender, education, health, and the 
environment, offering solid and effective experience in a wide range of service areas 
that are in demand in the local market; including policy reform, strategic planning, 
institutional building, training, process re-engineering, systems automation, policy 
advocacy, and communication strategies.
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500 شيكل واحصل على غسيل مجانًا مالحظة:  اجمع فواتير بقيمة 

72015 طالبًا سيتوجهون لقاعات االمتحان بعد غٍد

صيدم: نظام الثانوية الجديد "إنجاز" 
سيحقق أفضل النتائج وأعدلها

رام الله - "األيام": قال وزير التربية 
والتعلي���م العال���ي، صب���ري صيدم، 
العامة  الثانوي���ة  إن نظام امتح���ان 
أفضل  س���يحقق  "إنج���از"  الجدي���د 
النتائ���ج وأعدلها، "بم���ا يعزز تكافؤ 
الفرص واالستمرار في نهج النزاهة 
والموضوعية ويحافظ على مصداقية 

الشهادة وفق المعايير الدولية".
جاء ذل���ك خالل المؤتمر الصحافي، 
الذي عقد بمقر ال���وزارة في رام الله 
وقط���اع غ���زة عب���ر نظ���ام "الفيديو 
عن  للحدي���ث  أم���س،  كونفرن���س"، 
االستعدادات لعقد امتحان الثانوية 
العامة الجديد، بحضور وكيل الوزارة 
ب���اإلدارة  والمكلف  بص���ري صال���ح، 
العامة المتحانات التقويم والقياس 

محمد عواد.

وأش���ار صيدم إلى أن 72015 طالبًا 
وطالبة في ثمانية ف���روع أكاديمية 
ومهنية س���يتوجهون، بعد غد، إلى 
قاع���ات امتح���ان ش���هادة الثانوية 

العامة "إنجاز في دورته األولى".
وأوضح أن نظام "إنجاز" يبعث األمل 
واإلص���رار والتح���دي، ويتيح للطالب 
فرصًا إضافية ف���ي التقدم لالمتحان 
لبعض  واستكماله  معدله  وتحسين 
المواد في دورتين بالعام نفسه، لمن 
لم يجتاز بنجاح نصف المباحث على 

األقل.
ولف���ت إلى أن ه���ذا النظام يقلص 
عدد جلس���ات االمتح���ان، ويزيد من 
التركي���ز عل���ى المباح���ث المرتبطة 
بصل���ب التخص���ص والالزم���ة ف���ي 
إل���ى  إضاف���ة  المع���دل،  احتس���اب 

صيدم يتحدث في المؤتمر الصحافي.

مكرمة رئاسية ألسر محتاجة في سلفيت
م محافظ سلفيت اللواء إبراهيم البلوي، أمس، مكرمة الرئيس 

ّ
سلفيت - "األيام": س���ل

محم���ود عباس إلى عدد من األس���ر المحتاجة وذوي االحتياجات الخاصة، ش���ملت مبالغ 
مالية، بحضور مديرة الشؤون االجتماعية بالمحافظة لميس الريماوي.

وأش���ار البلوي إلى أن هذه المس���اعدات تأتي في إطار حرص الرئيس على مس���اعدة 
األس���ر األقل حظًا واألكثر فقرًا، خاصة في ش���هر رمضان، حيث يولي الرئيس اهتمامًا 

كبيرًا بفئات المجتمع كافة ولذوي الشهداء واألسرى خاصة.

اإلعالن عن مقاعد دراسية في 
األردن بمجال الدراسات العليا

رام الله - "األيام": أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أمس، عن توفر عدد 
من المقاعد الدراسية في الجامعات الرسمية األردنية، بمجال الدراسات العليا 

)ماجستير ودكتوراه( للعام 2017 - 2018.
وقال���ت "التربي���ة"، في بيان صحافي، إن���ه بموجب هذه المقاع���د فإنه تتم 
معاملة الطلبة الفلس���طينيين المقبولين معامل���ة الطلبة األردنيين من حيث 
الرس���وم الدراسية، والمنافسة على هذه المقاعد متاحة للطلبة الفلسطينيين 

في الضفة، وغزة، والشتات.
وأش���ارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات يكون في مقرها بحي الماصيون في 
قّدم 

ُ
رام الل���ه، أو في أح���د مكاتب التعليم العالي في نابل���س والخليل، فيما ت

طلب���ات طلبة قطاع غزة في دائرة التعليم المس���تمر التابع���ة لجامعة األزهر 
ومقرها مقابل الجامعة، وذلك اعتبارًا من أمس وحتى 15 حزيران الجاري.

ودعت الطلبة الراغبين بالمنافس���ة عل���ى هذه المقاعد إل���ى زيارة موقعها 
اإللكتروني لالطالع على المزيد من التفاصيل، التي تش���مل تعليمات المقاعد، 

وشروطها، والتخصصات المتوفرة، والوثائق المطلوبة، وغيرها.

"التخطيط والبناء" ترخص محطة 
محروقات غرب جنين

جنين-"األيام": وافقت اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء في محافظة جنين، 
أمس، خالل جلس���تها الخامس���ة عش���رة للعام الجاري، عل���ى ترخيص محطة 

محروقات في بلدة كفر دان، غربي المحافظة.
وعقدت اللجنة، جلس���تها برئاس���ة مدير ع���ام الحكم المحل���ي، إياد خلف، 
وبحضور س���كرتير اللجنة، س���امر خماش، وبمش���اركة أعضائه���ا من ممثلي 

الوزارات األعضاء فيها.
وذك���ر خل���ف أن اللجن���ة وافقت عل���ى ترخيص أبني���ة مقترحة ف���ي قرية 
الفندقومية، ورفع مشروع تعديل تنظيمي لمجلس التنظيم األعلى وتوصيته 
بالمصادق���ة عليه ووضع���ه موضع التنفيذ، ومن���ح الموافق���ة النهائية على 
ترخي���ص محطة محروقات في كفر دان، وذلك اس���تنادا إل���ى موافقة مجلس 
التنظيم األعلى عليه، فيما قررت الكش���ف على موقع في صانور إلقامة مصنع 

طوب وعرض تقرير الكشف على اللجنة اإلقليمية.

بيت لحم: إفطار جماعي في قرى األطفال
بي���ت لح���م - "األيام": أق���ام االتحاد األوروب���ي، بالتعاون م���ع وزارة التنمية 
االجتماعي���ة، مس���اء أول من أمس، إفطارًا رمضانيًا في ق���رى األطفال SOS في 
بيت لحم، حضره وزي���ر التنمية االجتماعية إبراهيم الش���اعر، وممثل االتحاد 
األوروبي في فلسطين رالف طراف، والوكيل المساعد لشؤون التنمية اإلدارية 
والتخطيط، داوود الديك، والوكيل المس���اعد لش���ؤون المديريات أنور حمام، 

وعدد من المسؤولين في الوزارة واالتحاد األوروبي.
وقال الشاعر إن اإلفطار يأتي كانطالقة لسلسلة من االفطارات الجماعية التي 
يموله���ا االتحاد األوروب���ي وتنفذها الوزارة في العديد م���ن محافظات الضفة 
وغزة، وأضاف: "هذا الحدث أصبح تقليدًا س���نويًا نعتز به ويهدف إلى تقديم 
المس���اعدة للفئات المهمش���ة خالل شهر رمضان، ورس���م البسمة على وجوه 
األطفال األيتام وفاقدي الرعاية األبوية في قرية األطفال، من خالل األمس���يات 

الفنية والثقافية التي تتخلل االفطار".

جنين: لقاء يبحث 
إسناد برنامج دعم 

النساء الفاقدات 

جني���ن - محم���د ب���الص: أطلع���ت 
النس���وية،  الدراس���ات  مركز  مديرة 
أمل األحم���د، أمس، محاف���ظ جنين، 
اللواء إبراهيم رمض���ان، على برنامج 
دعم النساء الفاقدات، والذي ينفذه 
المرك���ز، وذلك خ���الل زيارتها لمقر 

المحافظة.
واجتمع رمضان مع األحمد، بحضور 
مدي���رة دائرة الن���وع االجتماعي في 
والداعمة  عفيف،  ميرفت  المحافظة، 
النس���وية ضمن البرنامج، عطاف أبو 

الرب.
وبينت األحم���د، أن البرنامج يطمح 
إلى توفير مساحة كافية للتعبير عن 
مشاعر النساء الفاقدات بما يمكنهن 
من الخروج من صدم���ة الفقد الناتج 

عن االحتالل.
وأشارت، إلى أنه سبق أن تم العمل 
على البرنامج نفس���ه خالل السنوات 
"ارتأينا  الماضي���ة، مضيفة:  القليلة 
البرنامج  في المرك���ز إعادة تنفي���ذ 
ف���ي محافظ���ة جنين نتيج���ة تزايد 
حاالت الفقد من الش���هداء والجرحى 
وأثرها على النساء، والعمل على الحد 
م���ن تأثيرها على مناح���ي حياتهن 

المختلفة".
وأوضحت األحم����د، أن البرنامج يركز 
على تجربة الصدمة النفس����ية للنساء 
وعائالتهن والمجتم����ع المحيط بهن، 
حي����ث قال����ت: "نحن نعم����ل من خالل 
نموذج تدخل داعم وشامل على جميع 
المس����تويات لمواجهة صدمة الفقد، 
بالشراكة مع ش����ركائنا من مؤسسات 

المجتمع المدني ذات العالقة".
بدوره، أكد رمض���ان، أهمية الدعم 
النفسي واإلرشادي الذي يخدم أبناء 
الشعب الفلسطيني ممن يتعرضون 
بش���كل يومي إلجراءات وسياس���ات 
االحت���الل الهادف���ة إل���ى التضييق 
إلى سقوط الشهداء  عليهم، إضافة 
والجرحى، ما أثر بش���كل مباشر على 

األمهات.
وركز رمضان، على أهمية تس���ليط 
الضوء على النس���اء الفاقدات بفعل 
االحتالل من المؤسس���ات المختصة، 
مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ العديد من 
البرامج التي تس���تهدفهن وتقديم 

الدعم النفسي واالجتماعي لهن.
وأبدى، استعداده للتعاون مع المركز 
في سبيل تنفيذ أهداف البرنامج الذي 
يهدف إلى تمكين النس���اء الفاقدات 
من التأقلم واالندم���اج في الحياة كما 

كن قبل الفقد.

رام الله: ورشة تبحث تعزيز عالقات 
التعاون بين فلسطين واليونان

رام الل���ه - "األي���ام": افتتحت بمق���ر وزارة الخارجية 

في رام الله، أمس، أول ورش���ة عمل شاركت فيها وزارة 

الخارجي���ة ووزارة االقتصاد الوطن���ي، ووزارة الخارجية 

اليونانية على مستوى الوزراء ورجال األعمال.

وترأس الورشة وزير الخارجية رياض المالكي، بحضور 

وزير الدولة اليوناني للش���ؤون الخارجية واالقتصادية 

واألوروبية جورجي���وس غاتروغالوس، ووزيرة االقتصاد 

الوطني عبير عودة، ورئيس مجلس ادارة بال تريد هاني 

الحايك، ورج���ال االعمال الفلس���طينيين واليونانيين، 

حيث تم بحث س���بل تطوير وتعزي���ز عالقات التعاون 

المش���تركة بي���ن البلدي���ن، وإمكانية إقامة مش���اريع 

استثمارية في فلسطين.

وأكد المالكي عمق الصداقة الفلسطينية � اليونانية 

التاريخي���ة التي تكلل���ت باعتراف البرلم���ان اليوناني 

بفلس���طين وتصويته���م لصالح فلس���طين عضو غير 

مراق���ب في االمم المتحدة ع���ام 2012، إضافة إلى دعم 

اليونان المستمر الحق الفلس���طيني في إقامة الدولة 

المستقلة وتقرير المصير.

وشدد على أن الورشة بين الجانبين ستفسح المجال 

لسلس���لة م���ن اللقاءات التي س���تجمع رج���ال االعمال 

الفلسطينيين اليونانيين، رغم التحديات التي تواجه 

االقتصاد الفلس���طيني بسبب االستيطان الذي يترتب 

عليه سرقة األراضي، واالستيالء على الموارد الطبيعية 

من االحتالل.

م����ن جهته، أك����د غاتروغالوس، متان����ة العالقات التي 

تجم����ع بي����ن البلدي����ن، واس����تعداد اليون����ان لتفعيل 

االتفاقيات االقتصادية والمالية على طريق اقامة الدولة 

الفلسطينية، مؤكدا دعم اليونان للقضية الفلسطينية 

في أروقة االتحاد االوروبي، وغيرها من المنابر.

بدورها، اس���تعرضت عودة والحايك خالل الورش���ة، 

العالق���ات الثنائي���ة بي���ن البلدي���ن، وأوج���ه التعاون 

المش���ترك خاصة في المجاالت االقتصادية والتجارية 

واالس���تثمارية، والس���بل الكفيل���ة في فت���ح آفاق من 

التع���اون بي���ن قطاع���ي األعم���ال الخ���اص، والذي من 

ش���أنه تدعيم أواصر العالق���ات واالرتقاء بها الى أعلى 

المستويات.

احتس���اب 50% م���ن عالم���ة مبحث 
التكنولوجي���ا المش���ترك في جميع 
فروع الثانوية العامة على المهارات 
العلمي���ة والتطبيقي���ة الت���ي أداها 
الطالب في مدرس���ته، بإشراف لجنة 
مختصة تدقق وتصحح مباشرة بعد 

االنتهاء من كل جلسة.
ون���وه صي���دم إل���ى أن النظ���ام 
الجديد يتمي���ز بدرجة من المرونة 
وي���ؤدي إلى التقليل م���ن التكلفة 
والتوت���ر للطلبة وذويهم، مش���يرًا 
إلى أنه تمت إعادة تس���مية بعض 
الف���روع وإعادة توزي���ع المباحث أو 
دمجها، إضافة إلى اس���تحداث فرع 

التكنولوجيا.
وق���ال: إن الميزات الخاصة بالنظام 
س���تظهر بعد التطبي���ق الكامل له، 
ومن خالل تطوير المناهج والمقررات 
الدراسية، والتوجه نحو بنك األسئلة 
لملف إنج���از الطالب الذي يركز على 
المهارة والتميز ف���ي األداء بداًل من 

التركيز على الحفظ والتذكر.
وأش���اد بدور لجنة إصالح التعليم 
والمعلمين في الوزارة، على جهودها 
في تطبيق النظام الجديد المصادق 

عليه من قبل مجلس الوزراء.
وبّين أن النظام الجديد يس���توجب 
دراسة أربعة مباحث إجبارية، وأربعة 
أساسية، ويتم منح الشهادات وفق 
تقدير دون عالمات، من خالل دورتين 
واحدة في حزي���ران والثانية في آب، 
ودورة في شهر كانون األول للحاالت 

الخاصة.
وتخلل المؤتمر قراءة لبيان الوزارة 
وع���رض لفيلمين توضيحين ألهمية 

نظام "اإلنجاز".

ندوة في "القدس المفتوحة" 
حول مناهج البحث العلمي

رام الل���ه - "األيام": اس���تضافت كلية اآلداب في جامع���ة القدس المفتوحة، 
برام الله، أمس، الدكتور براكاش كونا، أس���تاذ النقد األدبي المعاصر في قسم 
اللغ���ة اإلنجليزية بجامعة فلو، وهي جامعة مختص���ة في اللغات واآلداب، في 
مقاطع���ة حيدر أباد الهندية، وحضر الندوة أعضاء هيئة التدريس في قس���م 

اللغة اإلنجليزية وآدابها في الكلية.
وأشار عميد الكلية د. هاني أبو الرب إلى أهمية البحث العلمي ومدى اهتمام 
رئاسة الجامعة وعمادة الكلية به، لما له من أثر كبير على المستوى األكاديمي 

ألعضاء هيئة التدريس والطلبة وخدمة المجتمع والنهوض به.
وألق���ى كونا محاضرته حول البح���ث العلمي في اللغات واآلداب، مس���تعرضًا 
األدوات والتقنيات المس���تخدمة في البحث األدبي، وطرق فهم النص وتحليله 
وصياغته بش���كل واضح وبلغ���ة أدبية جميلة، ثم قّدم أعض���اء هيئة التدريس 
مداخالت واستفسارات حول موضوع الندوة، شارك فيها أعضاء هيئة التدريس 

بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها في فروع قطاع غزة عبر "الفيديو كونفرنس".


