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دولة فلسطين

بلدية نابلس

إعالن طرح عطاء

تعلن بلدية نابلس عن طرح العطاءات التالية وذلك بطريقة الظرف المختوم 

ثمن نسخة العطاءقيمة تامين دخول العطاءاسم العطاءرقم العطاء

2017/ 63/1/181
 عطاء تشغيل شاحنات قالب العمال البلدية 

المختلفة
 )عطاء سنوي(

1000 شيكل
50 شيكل غير 

مستردة

2017/63/1/182
عطاء تشغيل بواجر عجل صغيرة )باكو لودر( العمال 

بلدية نابلس )عطاء سنوي(
1000 شيكل

100 شيكل غير 
مستردة

وذلك وفق الشروط المدرجة في دفتر العطاء، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط 

التالية:-

1 - يجب على المتقدم للعطاء  أن يكون مسجاًل رسميًا وحسب األصول لدى الداوئر المختصة.

2 - يج���ب على المورد تقديم كفالة تأمين ابتدائي حس���ب ما هو محدد في الجدول اعاله لكل عطاء 

وذلك بموجب كفالة بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يومًا من تاريخ أخر يوم لتسليم 

العروض المعلن للعطاءات أو ش���يك بنكي مصدق أو مبلغ نق���دي يودع في صندوق البلدية وال 

تقبل الشيكات الشخصية 

3 - البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

4 - كل م���ن يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة م���ن العطاء من مكتب 

العطاءات في مقر بلدية نابلس خالل ساعات الدوام الرسمي 

5 - آخر موعد لتس���ليم العروض الس���اعة 11 صباحا من يوم االحد الموافق 2017/12/24 علمًا انه لن 

يقبل أي عروض بعد هذا الموعد.

6 - رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

7 - لمزي���د من المعلومات يرجى مراجعة بلدية نابلس مكتب العطاءات وذلك خالل س���اعات الدوام 

الرسمي.

  المهندس عدلي رفعت يعيش

رئيس بلدية نابلس

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد امتحان الكتروني

 للعمل لدى وزارة العمل 
تعلن وزارة العمل وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن موعد امتحان الكتروني 

للمتقدمين لش���غل وظيف���ة ) موظ���ف اداري، م���كان العمل)جنين((،الخاص باالعالن 

رقم)2017/32(. 

وذلك حس���ب المواعيد والكشوف المشار إليها أدناه: ) األس���ماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم االحد 2017/12/24، موعد االمتحان االلكتروني لوظيفة )موظف اداري( ، 

مكان العمل)جنين(:

الجلس���ة االولى، يبدأ باس���م احمد جمعه احمد دراغمه وينتهي باس���م حسين . 1

يحيى حس���ين ابو الرب حسب الكش���ف رقم )1(. يبدأ االمتحان االلكتروني في 

تمام الساعة التاسعة صباحا في مقر ديوان الموظفين العام.

الجلس���ة االولى، يبدأ باسم حكام وليد ناجي زكارنة  وينتهي باسم صفاء احمد . 2

مصطفى عبادي حس���ب الكش���ف رقم )2(. يبدأ االمتحان االلكتروني في تمام 

الساعة التاسعة صباحا في مقر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

الجلس���ة الثانية، يبدأ باس���م صفد نمر أحمد أبو ليه وينتهي باسم محمد عمر . 3

طه ظاهرحس���ب الكش���ف رقم )3(. يبدأ االمتحان االلكتروني في تمام الساعة 

العاشرة و النصف صباحا في مقر ديوان الموظفين العام.

الجلس���ة الثانية، يبدأ باس���م محمد عمر محمود العقاد  وينتهي باسم يوسف . 4

نعيم محمد قاللوة حس���ب الكشف رقم )4(. يبدأ االمتحان االلكتروني في تمام 

الساعة العاشرة والنصف والنصف صباحا في مقر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات.

علما أن االمتحان االلكتروني س���يتم عقده في مقر دي���وان الموظفين العام /طابق 1-/ 

مقابل صاالت بدران لالفراح / ام الشرايط / رام الله

او وزارة االتص���االت وتكنولوجي���ا المعلومات/ش���ارع المبعدين/ق���رب وزارة التنمي���ة 

االجتماعية-البيرة

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

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

المحمول “وظيفتي”

وزارة العمل

شاغر وظيفي

منسق وحدة الوسائط المتعددة

ان عن رغبتها في توظيف منسق لوحدة الوسائط المتعددة للعمل 
َّ
تعلن مؤسسة عبد المحسن القط

في مقر المؤسسة الرئيسي في رام الله، وفيما يلي تفاصيل هذه الوظيفة:

 طبيعة الوظيفة: دوام كامل

اتجاه المسؤولية: مدير االتصال والعالقات العامة

موقع العمل: رام الله

فعال  أرشيف  وتأسيس  وأولوياتها،  المتعددة  الوسائط  وحدة  نشاطات  تنسيق  الوظيفة:  أهداف   
التربوية والتعليمية والمواد اإلعالمية  الوسائط، وإنتاج األفالم والمصادر  المتعددة  للمواد  ومتكامل 
والترويجية الخاصة بنشاطات المؤسسة وبرامجها المختلفة، وتنسيق توثيق النشاطات، والتأكد من 
جودة المواد اإلعالمية من فيديو، وصور، وأفالم، ومعالجتها تقنيًا، وتوفير دعم تقني خالل نشاطات 

المؤسسة.

 لالطالع على الوصف الوظيفي الكامل و تعبئة طلب التوظيف، يرجى زيارة الرابط التالي:

 http//:qattanfoundation.org/ar/Multimedia_coordinator

  على أن يتم إرسال الطلب مرفقًا بالسيرة الذاتية، ورسالة توضح أسباب االهتمام بهذه الوظيفة، 
مع  فقط  بالتواصل  تقوم  المؤسسة  أن  علمًا   ،2017/12/26 الثالثاء  يوم  أقصاه  موعد  في  وذلك 

المرشحين الذين يتم اختيارهم للمقابلة، وذلك بعد االنتهاء من فرز الطلبات.

 لالطالع أكثر على طبيعة عمل المؤسسة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

 www.qattanfoundation.org

اعالن 
عن وظائف شاغرة 

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية )الهيئة(، هي مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تأسست بموجب قانون هيئة 
سوق رأس المال رقم )13( لسنة 2004 كهيئة رقابية فاعلة تعمل على االرتقاء بسوق رأس المال في فلسطين وحماية مصالح 
المتعاملين فيه، من خالل الرقابة واإلشراف على أداء كل من قطاعات األوراق المالية والتأمين والرهن العقاري والتأجير التمويلي 

وتطويرها بما يحقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل الممارسات الدولية.

تعلن الهيئة عن حاجتها إلشغال الوظائف الشاغرة وفقًا للمؤهالت التالية:

اواًل: رئيس قسم التحليل المالي والفني

المؤهالت العلمية والخبرات العملية:. 1
الشهادة الجامعية الثانية )الماجستير( أو الشهادة الجامعية االولى)البكالوريوس( في المحاسبة أو العلوم التأمينية أو ادارة 	•

المخاطر أو العلوم المالية أو العلوم االكتوارية ويجب أن تكون الشهادات العلمية مصدقة من الجهات المختصة في فلسطين.
خبرة عملية ال تقل عن ستة سنوات لحملة الشهادة الجامعية األولى )البكالوريوس( وال تقل عن ثالث سنوات لحملة الشهادة 	•

الجامعية الثانية )الماجستير( في مجال التحليل المالي أو التأمين أو إدارة المخاطر أو التدقيق أو التحليل االكتواري.

المؤهالت األخرى:. 2
معرفة والمام بمنهجيات إدارة المخاطر. 	•
معرفة والمام بمنهجيات التحليل المالي والفني. 	•
القدرة على كتابة التقارير والمذكرات االدارية والمهنية.	•
المقدرة على العمل ضمن الفريق الواحد وتحمل ضغط العمل.	•
مستوى جيد في اللغة االنجليزية قراءة، كتابة ومحادثة.	•
•	.MS OFFICE إتقان استخدام الحاسوب والعمل على برامج
اإللمام بتقنيات االنترنت: متصفح االنترنت والبريد االلكتروني وأدوات البحث.	•

ثانيًا: محاسب 

المؤهالت العلمية والخبرات العملية:. 1
الشهادة الجامعية األولى )البكالوريوس( في المحاسبة بتقدير ال يقل عن جيد جدًا ويجب أن تكون الشهادات العلمية 	•

مصدقة من الجهات المختصة في فلسطين.
الخبرة العملية غير مطلوبة لشغل هذه الوظيفة.	•
)الوظيفة لخريجي االعوام 2017،2016( حتى تاريخ االعالن.	•

المؤهالت األخرى:. 2
االلمام باألنظمة والقوانين وقواعد المحاسبة الدولية.	•
المقدرة على العمل ضمن الفريق الواحد وتحمل ضغط العمل.	•
مستوى متوسط في اللغة االنجليزية قراءة، كتابة ومحادثة.	•
•	.MS OFFICE إتقان استخدام الحاسوب والعمل على برامج
اإللمام بتقنيات االنترنت: متصفح االنترنت والبريد االلكتروني وأدوات البحث.	•

تقديم الطلبات:

تقدم الطلبات فقط من خالل الموقع االلكتروني للهيئة )www.pcma.ps( على رابط الوظائف الشاغرة واتباع الخطوات . 1
المذكورة في الموقع.

ُيطلب من المتقدم تحميل المرفقات التالية مع طلب التوظيف اإللكتروني: -. 2
• السيرة الذاتية.	
• صورة مصدقة عن الشهادات العلمية وكشف عالمات الجامعة من الجهات المختصة في فلسطين.	
• صورة عن شهادات الخبرة العملية.	
• صورة عن بطاقة الهوية الشخصية الفلسطينية.	

مالحظــــات:
• ال ينظر في الطلبات أو السير الذاتية التي تقدم يدويًا أو عبر الفاكس.	
• ال ينظر في الطلبات التي تحتوي على بيانات غير صحيحة أو متناقضة، أو التي ترد بعد نهاية فترة اإلعالن، أو 	

التي لم يرفق بها الوثائق المطلوبة.
• سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط المذكورة أعاله ويعتبر ذلك اعتذار للمتقدم.	
• سيتم االتصال باألسماء الواردة في القائمة المختصرة حصرًا والتي تحددها لجنة الفرز حسب االلية المعتمدة.	
• 	.EXT 107 لالستفسار االتصال على هاتف رقم 2946946 02 -قسم الموارد البشرية
• آخر موعد الستقبال الطلبات نهاية يوم الجمعة الموافق 2017/12/22.	
• ان تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في أي مرحلة ُيفقد المتقدم حقه في التعيين، والوظيفة حتى بعد التعيين.	

هيئة سوق رأس المال 
الفلسطينية

توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع بنية 
تحتية في مناطق "ج" بمليوني يورو

رام الله - "األيام": أش���اد وزير الحكم المحلي، حس���ين األعرج، 
بمواقف االتح���اد األوروبي الثابتة تجاه القضية الفلس���طينية 
ووقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في كافة المحافل 

الدولية واإلقليمية.
جاء ذلك خالل احتفال أقامه صندوق تطوير وإقراض البلديات، 
ف���ي رام الله، أمس، تم خالله توقيع اتفاقيات تنفيذ مش���اريع 
بنية تحتي���ة اجتماعية في المناطق المس���ماة "ج"، مع ممثلي 
ثمانية تجمعات س���كانية، بتمويل من الحكومة الدنماركية من 
خالل االتحاد األوروب���ي، وبتنفيذ من صن���دوق تطوير وإقراض 

البلديات، بقيمة مليوني يورو.
وتأتي هذه المس���اهمة كجزء من برنامج تطوير المناطق "ج" 
بقيمة 13.5 مليون يورو بتمويل من عدد من الش���ركاء المانحين 
)االتح���اد األوروبي، والدنم���ارك، والوكالة الفرنس���ية للتنمية، 
والحكوم���ة البريطانية، والوكالة السويس���رية للتنمية(، ويأتي 
تنفيذ هذه الرزمة من المشاريع بعد إنجاز مشاريع الرزمة األولى 

بتمويل من االتحاد األوروبي بقيمة مليوني يورو نهاية 2016.
وتم اعتماد مشاريع الرزمة الثانية من قبل اللجنة التوجيهية 
المكونة م���ن "الصندوق والوزارة واالتحاد األوروبي"، وتبلغ قيمة 
الرزمة الثانية من التمويل مليوني يورو، وتس���تهدف 8 مناطق 
هي: عزبة جبارة في محافظة طولكرم، وأم الريحان، وظهر العبد، 
وامريحه في محافظة جنين، وإذنا في محافظة الخليل، والحلقوم، 
ومراح معال، والمنش���ية في محافظة بيت لحم، ومن المتوقع أن 
يستفيد أكثر من6547 شخصا بش���كل مباشر، وهذه الرزمة من 
مش���اريع البنية التحتية االجتماعية س���تمول 8 مشاريع لبنية 

تحتية وطرق رابطة وحدائق عامة وغرف صفية.

وأك���د األع���رج إيالء القي���ادة األهمية القص���وى للمناطق "ج" 
وسعيها الدؤوب في العمل على توفير الدعم المالي الالزم إلقامة 
وتنفيذ مش���اريع تنموية إستراتيجية تمكن الفلسطينيين من 
االس���تفادة من الموارد الطبيعية في هذه المناطق، وتس���هم 
في التس���هيل على المواطنين والتخفيف عنهم. واشار إلى ان 
الوزارة لن تدخر أي جهد في س���بيل توفير الدعم المالي الالزم 
إلقامة المش���اريع التنموية التطويرية في كافة المدن والبلدات 
والقرى الفلسطينية، من خالل الشراكة مع كافة الدول والجهات 

المانحة أو من خالل موازنة الحكومة الفلسطينية.
من جهته، أش���ار مدير ع���ام الصندوق توفي���ق البديري، إلى 
أهمي���ة البرنام���ج بالنس���بة لصن���دوق البلديات، ال���ذي بدوره 
سيس���اعد في تحس���ين الظروف االقتصادية واالجتماعية في 
المناط���ق المهمش���ة بفعل إج���راءات االحتالل، مش���يدًا بدعم 

حكومة الدنمارك واالتحاد األوروبي المتواصل للصندوق.
بدوره، قال ممثل االتحاد األوروبي، ريكاردو روس���و، إن االتحاد 
األوروبي ملتزم باس���تمرار عمله في المناطق المسماة )ج( فيما 
يتعلق بالمس���اعدات اإلنس���انية والتنموية، إضافة إلى العمل 
وبش���كل متواز مع الحكومة الفلسطينية لتطوير هذه المناطق 
ودعم الس���كان والتس���هيل عليهم والتخفيف من معاناتهم". 
ولفت الى أن هذه المش���اريع س���تؤدي إلى زي���ادة واضحة في 

الفرص االقتصادية وإلى تمكين المؤسسات الفلسطينية.
أم���ا ممثلة الدنم���ارك نتالي���ا فينبيرغ، فأك���دت حرصها على 
استمرار العالقات التاريخية الطيبة بين فلسطين والدنمارك، وأن 
بالدها مس���تمرة في دعم الشعب الفلس���طيني من خالل تقديم 

الدعم في العديد من المجاالت الحيوية والتنموية التطويرية.

توقيع االتفاقيات.

جامعتا القدس المفتوحة وماالجا اإلسبانية 
تبحثان سبل التعاون األكاديمي

رام الله - "األيام": بحث نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة 
للشؤون األكاديمية س���مير النجدي، مع البروفيسور في جامعة 
ماالجا اإلسبانية خافيير رويز، خالل لقاء في رام الله، أمس، سبل 
التع���اون بين الجامعتين، وذلك بعد ترش���يح خمس���ة من طلبة 
"القدس المفتوحة" لمنحة مشروع )إيراسموس+(، لدراسة فصل 

كامل في كلية التربية في "ماالجا" اإلسبانية.
وأش���ار رويز إلى أن جامعة ماالجا تس���عى من خالل مش���روع 
)إيراسموس+( البتعاث 6 طالب فلسطينيين و3 من أعضاء هيئة 
التدري���س، من جامعتي القدس المفتوحة وبيرزيت، لتحس���ين 
أداء المش���روع وخل���ق فرص متكافئ���ة للطلبة الفلس���طينيين 

لالستفادة من المنح التي يقّدمها.
وأك���د أن���ه والوف���د اإلس���باني س���يحرصون على نق���ل آخر 
المس���تجدات الطارئة في فلس���طين فور رجوعهم إلى إسبانيا، 
وعلى نش���ر الحقائق في مختلف الوس���ائل اإلعالمية، مش���ددًا 
على إيمانه بحق الطلبة الفلس���طينيين من التنقل والسفر إلى 

الجامعات األجنبية بحرية كسائر طلبة التعليم العالي.
وأوض���ح أن اله���دف م���ن زيارته ه���و الضغط عل���ى الجهات 
ذات العالق���ة لخلق ف���رص متكافئة للطلبة الفلس���طينيين في 
االستفادة من مشروع )إيراسموس+(، مبينًا أنه يعمل مع منظمة 
العمل األهلي "القدس"، ومقرها ف���ي ماالجا، وأن هذه المنظمة 
س���تحرص على تقديم كل الدعم الالزم للطلبة الفلس���طينيين 
المبتعثي���ن عل���ى األصعدة كافة، س���واء أكان���ت أكاديمية أم 

اجتماعية أم غيرها.
من جهته، قّدم النجدي نب���ذة عن "القدس المفتوحة"، وقال: 
"إنه���ا جامعة منظمة التحرير اعتم���دت التعليم المفتوح نمطًا 
لها، وطورت نفس���ها وأخذت بوس���ائط التعلم اإللكتروني حتى 
تمكنت خ���الل العام الحالي م���ن توفير جميع وس���ائط التعلم 
اإللكتروني بإنش���اء فضائية القدس التعليمي���ة، ثم اعتمدت 
التعلي���م المدمج ال���ذي يزاوج بي���ن نمطي التعلي���م المفتوح 

والتعلم اإللكتروني، وهو النموذج الجديد المعتمد عالميا".
ولفت إل���ى أن "القدس المفتوحة" تقوم عل���ى 19 فرعا ومركزا 
دراس���يا في الضف���ة الغربية وقطاع غزة، تخ���دم 60 ألف طالب 
وطالب���ة، وتقوم عل���ى ثماني كليات تط���رح 25 تخصصا، وبهذا 
تعّد الجامعة عماد التعليم العالي الفلسطيني وكبرى جامعات 
الوط���ن، محتضن���ة بفروعها 33% م���ن طلبة التعلي���م العالي 

الفلسطيني.
وبّين النج���دي أن "الق���دس المفتوحة" مهتمة بالش���راكات 
األكاديمية بشكل كبير، سواء على الصعيد المحلي أو اإلقليمي 
أو الدولي، ألن ذلك من ش���أنه أن يضفي عل���ى العنصر الطالبي 
خبرات وعلوما جديدة ومنوعة، باإلضافة إلى القدرة على االعتماد 

على النفس وبناء شخصية مستقلة.
بدوره، قال مس���اعد رئيس "القدس المفتوحة" لشؤون الطلبة 
وعميد ش���ؤون الطلبة محمد ش���اهين، إن الجامعة تس���عى إلى 
تطوير مقدراتها باس���تمرار، وأهم هذه المق���درات الطلبة، لذا 
فإنه���ا تولي اهتماما خاصا بالتع���اون األكاديمي مع الجامعات 

األخرى التي تصب في مصلحة القطاع الطالبي.
وقال مساعد رئيس الجامعة للعالقات الدولية عماد الهودلي، 
إن هذه االتفاقات تعزز موقع الجامعة وطلبتها عالميًا، لذا فإنها 
تس���عى إلى بناء عالقات رسمية وش���راكات مع كبرى الجامعات 

العربية واألجنبية، بهدف خلق آفاق تعاونية مع نظيراتها.
وتفقد رويز مبن���ى الجامعة في رام الله والبيرة، والتقى عددا 
من أعضاء هيئة التدري���س والطلبة من كليات اآلداب والتربية، 
وق���ّدم عرضا حول جامع���ة ماالجا ومنحة )إيراس���موس+( لطلبة 
الجامع���ة، حي���ث أكد مدير الفرع حس���ين حماي���ل، أن "القدس 
المفتوحة" تخّرج نخبة من الطلبة القادرين على تمثيل بالدهم 
بالخارج، مش���ّددا على ضرورة أن يستفيد طلبة الجامعة من هذه 
الفرص، كونهم بناة وطن وثقافة وتعليم، وكونهم أهم س���الح 

لمحاربة االحتالل.

"التربية" تعلن أسماء الطلبة المرشحين 
لمنح الوزارة من الجامعات المحلية

رام الله - "األيام": أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أمس، أس���ماء الطلبة 
المرش���حين لمنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية، من طلبة الثانوية العامة 

"اإلنجاز" للعام 2017.
ودع���ت الوزارة إلى زي���ارة موقعه���ا اإللكتروني لالطالع على أس���ماء الطلبة 
المرش���حين وكامل التفاصيل حول هذه المنح، مش���يرة إل���ى أن القبول لهذه 
المن���ح يعتمد على موافقة الجامعات، وش���ددت على ضرورة مراجعتها أو أحد 
مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل الستكمال إجراءات الترشيح وذلك 

في موعد أقصاه 2017/12/21.
ولفت���ت إلى أنه���ا تحتفظ بحق إلغاء ترش���يح أي طالب في ح���ال حصول أي خطأ، 
وتبين عدم أحقية الطالب بالحصول على المنحة، أو حصول الطالب على أي منحة من 
جهات أخرى، مؤكدة ضرورة تقديم كش���ف عالم���ات النتيجة الفصلية على العنوان 
اإللكترون���ي اآلت���ي: scholar-int@mohe.gov.ps، وأن���ه على الطلبة المرش���حين 
اصطح���اب الوثائق اآلتية عند مراجعتها: صورة عن كش���ف عالمات الثانوية العامة 

"اإلنجاز"، وصورة عن هوية الطالب، وتوقيع التعهد الخاص بالمنحة.
وأش���ارت إلى أن تقديم الوثائ���ق المطلوبة لهذه المنح والمصدقة حس���ب 
األص���ول، يكون في مقره���ا بحي الماصيون برام الله، أو ف���ي أحد مكاتبها في 
نابلس، والخليل؛ فيما تقدم وثائق طلبة قطاع غزة في دائرة التعليم المستمر 

التابعة لجامعة األزهر ومقرها مقابل الجامعة.
وأوضحت أن منح الوزارة من الجامعات المحلية معفاة من الرس���وم الدراسية 
فقط، وتس���تمر طوال فترة الدراس���ة ما دام الطالب ناجحًا ف���ي جميع المواد، 

وملتزمًا بالقوانين والشروط المعمول بها في الجامعة التي يدرس فيها.
وبينت أنه تم توزيع المنح حس���ب التخصصات المقدمة من الجامعات، وقد 
حصل على المنح الطلبة أصحاب المعدالت األعلى في الثانوية العامة "اإلنجاز"؛ 
حس���ب األعداد والتخصصات المقدمة من كل جامعة، وأنه سيتم خالل األيام 
المقبلة اإلعالن عن بقية الترش���يحات للش���واغر غير مكتملة العدد في بعض 

الجامعات وكذلك في جامعة غزة.

قطر تبلغ فلسطين بحاجتها
إلى معلمين وإداريين

رام الله - "األيام": أعلنت قطر، أمس، رغبتها في استقدام معلمين وإداريين 
 التفاق التعاون الذي تم مؤخرًا بين البلدين 

ً
فلسطينيين للعام المقبل، ترجمة

ممثلة بوزيري التربية والتعلي���م العالي صبري صيدم، ونظيره القطري محمد 
الحمادي.

وفي هذا الس���ياق، تس���لمت فلسطين إش���عارًا برغبة قطر توظيف معلمين 
وإداريين للعام الدراس���ي القادم، بحيث تت���م عملية تقديم الطلبات واختيار 
أوائ���ل المعلمين واإلداريين بصورٍة مباش���رة وفق ش���روط وآليات محددة على 
النحو التالي: على الراغبين في ش���غل الوظائ���ف )معلمين ومعلمات للمراحل 
الدراس���ية الثالث: "االبتدائية، واالعدادية، والثانوي���ة"، وإداريين "من الذكور 
https://( الدخول إلى الراب���ط ،)فقط"، ووظائف ف���ي مجال التربية الخاص���ة

tawtheef.edu.gov.qa(، وذل���ك لتعبئة كافة البيان���ات المطلوبة وتحميل 
المرفقات الالزمة.

ه يجب عل���ى مقدم الطلبات إرفاق المس���تندات 
َّ
وأوضح���ت وزارة التربية أن

والوثائق التالية: )جواز سفر ساري المفعول، بطاقة شخصية "هوية"، المؤهل 
الجامعي البكالوريوس؛ مصدقًا ومعتمدًا من الجهات الرس���مية، وش���هادات 

 "طبقًا لألصول"(.
ً
 ومعتمدة

ً
الخبرة؛ مصدقة

وبينت أنَّ وزارة التربية القطرية س���تتولى بنفس���ها عملية إجراء المقابالت 
واالختيار، مشيرة إلى أنَّ آخر موعد لتقديم الطلبات 31 كانون األول الجاري.

مستوطنون يهاجمون مدرسة جنوب نابلس
نابلس - "وفا": هاجم عشرات المس���توطنين، أمس، مدرسة بورين الثانوية، 

جنوب نابلس.
وأش���ار مس���ؤول ملف االستيطان في ش���مال الضفة غس���ان دغلس، إلى أن 
مس���توطنين من مستوطنة "يتس���هار"، هاجموا مدرس���ة بورين الثانوية، ما 
أدى إلى ان���دالع مواجهات بين الطالب وجيش االحت���الل، الذي يوفر الحماية 

للمستوطنين.
ولف���ت إلى أن عددا من الطلبة أصيبوا باالختن���اق جراء إطالق قوات االحتالل 

قنابل الغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أن األهالي أخلوا المدرسة من الطلبة.

االحتالل يفتش 
عشرات المنازل 

في كفر ثلث 
قلقيلي���ة - "وف���ا": اقتحمت قوات 
االحتالل، أمس، بلدة كفر ثلث جنوب 
عمليات  وأج���رت  قلقيلية،  ش���رقي 
تفتيش واسعة في عدد من منازلها، 

دون أن يبلغ عن اعتقاالت.
وذكر ش���هود عيان أن جيبات 
وناقل���ة  إس���رائيلية  عس���كرية 
جند دهم���ت بلدة كفر ثلث فجر 
أمس، وتمركزت في وسط البلدة، 
الرئيس���ي،  ومدخلها، والش���ارع 
وقام جن���ود االحت���الل باقتحام 
عدد من من���ازل المواطنين، بعد 
اجبار س���اكنيها على مغادرتها، 
واالنتظ���ار بالخارج وس���ط البرد 
القارس، وعرف م���ن بين البيوت 
التي تم تفتيشها، منزال األسير 
المح���رر على ش���واهنة، ومحمد 

رفيق شواهنة.

بلدية البيرة تشارك بلقاء البرلمان 
الطالبي في مدرسة الفجر

البيرة - "األيام": ش���اركت بلدية البي���رة، أول من أمس، في لقاء جمع البرلمان 
الطالبي في مدرس���ة الفجر، مع ممثلين عن المؤسس���ات ذات العالقة بتقديم 
الخدمات لقطاع التعليم، وتمثلت باالضافة الى بلدية البيرة، جهاز الش���رطة، 

ومديرية التربية والتعليم.
وحض���ر اللقاء عن البلدي���ة عضو المجلس البلدي جهاد زه���ور، وتمارا حداد، 

ومدير دائرة الصحة والبيئة الدكتور إياد ضراغمة.
واس���تمع الحضور إلى مقترحات الطالبات لتحسين ظروف الحياة التعليمية 

في مدرستهن، وقدموا لهن النصائح حول الطرق المثلى لتحقيق مطالبهن.


