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تجديد اإلعالن عن استقدام معلمين وإداريين للعمل في قطر
رام الل���ه - "األي���ام": ج���ددت وزارتا التربي���ة والتعليم 
العالي الفلسطينية والقطرية، امس، اإلعالن عن استقدام 
معلمين وإداريين فلس���طينيين من ذوي الخبرة والكفاءة 

للعمل في دولة قطر العام المقبل.
وبين���ت ال���وزارة ف���ي بي���ان صحاف���ي، ام���س، أن هذا 
اإلع���الن يأتي ترجمة للزيارة التي ق���ام بها وزير التربية 
والتعليم العالي د. صبري صيدم في ش���هر تشرين األول 
للدوحة، وطلبه من الحكومة القطرية اس���تقدام معلمين 
فلس���طينيين، وتوقيع���ه اتفاقية تربوي���ة تعليمية مع 
نظيره القطري د. محمد الحمادي، والتي تضمنت العديد 
من المحاور الهادفة إلى تعزيز آفاق التعاون بين البلدين.
ويتضمن اإلعالن الذي سينش���ر ف���ي الصحف المحلية، 
على مدار ثالثة أيام، ابت���داًء من اليوم، توظيف معلمين 

وإداريين، وفق ش���روٍط وآلياٍت مح���ددة على النحو اآلتي: 
على الراغبين في ش���غل الوظائف من )معلمين ومعلمات 
للمراح���ل الدراس���ية الث���الث: "االبتدائي���ة، واإلعدادية، 
والثانوي���ة"، وإداريي���ن "من الذكور فق���ط"، ووظائف في 
https://( الدخول إلى الراب���ط ،)مج���ال التربية الخاص���ة

البيانات  لتعبئ���ة كافة  tawtheef.edu.gov.qa( وذلك 
المطلوبة وتحميل المرفقات الالزمة وذلك خالل أسبوعين 

من تاريخ نشر اإلعالن.
ه يجب على مقدم الطلبات إرفاق 

َّ
وأش���ارت الوزارة إلى أن

المستندات والوثائق التالية: )جواز سفر ساري المفعول، 
بطاقة شخصية "هوية"، المؤهل الجامعي البكالوريوس؛ 
مصدقًا ومعتمدًا من الجهات الرسمية، وشهادات الخبرة؛ 

 "طبقًا لألصول"(.
ً
 ومعتمدة

ً
مصدقة

القبض على شخص بحوزته 
2 كغم مواد مخدرة في قلقيلية

قلقيلي���ة – "األيام": قبضت الش���رطة، أمس، على ش���خص وبحوزته 
)1720,2( غم مادة القنب الهندي المخدرة في مدينة قلقيلية.

وأوضحت إدارة العالقات العامة واإلعالم في الش���رطة، بأنه وبناء على 
معلوم���ات وردت من قبل إدارة مكافحة المخدرات في مديرية ش���رطة 
محافظة نابلس إلى شرطة مكافحة المخدرات في شرطة قلقيلية حول 
وجود مواد مخدرة بحوزة ش���خص متواجد ف���ي أحد المنازل في مدينة 
قلقيلية، وبعد استصدار مذكرة تفتيش من قبل النيابة العامة للمنزل 
المش���تبه فيه وبالتنس���يق مع مكافحة المخدرات في ش���رطة نابلس، 
تحرك���ت قوة من ش���رطة مكافحة المخدرات تس���اندها قوة من وحدة 
الش���رطة الخاصة والمباحث العامة ومركز ش���رطة المدينة في شرطة 
قلقيلية إلى المكان وتم إلقاء القبض على الش���خص المشتبه به وبعد 
تفتيشه وتفتيش منزله أصوال ضبط بحوزته مادة خضراء اللون يشتبه 
أنها من مادة القنب الهندي المخ���درة )مهجن( بلغ وزنها 1720،2 غم 

كما تم ضبط أدوات لتعاطي المخدرات بحوزته.
وأكد البيان توقيف المش���تبه به تمهي���دا إلحالته والمضبوطات 
إلى جهة االختصاص الس���تكمال واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه 

حسب األصول.

"األوقاف" تفتتح تكية 
"نسيبة المازنية" في أريحا

أريحا - "وف���ا": افتتحت وزارة االوقاف والش���ؤون الديني���ة تكية الصحابية 
"نس���يبة المازنية" في محافظة اريحا واالغوار، من أجل تقديم وجبات مجانية 

من الطعام للفقراء والمحتاجين من ابناء المحافظة وتلبية احتياجاتهم.
وأوضح وزير االوقاف والش���ؤون الدينية الشيخ يوس���ف ادعيس، أن الوزارة 
حرص���ت على أن تك���ون اللجن���ة االدارية من النس���اء تقديرا لموق���ف المرأة 

الفلسطينية في مشاركة الرجل في خدمة الوطن.
وبين أن التكية قد باش���رت اعمالها وقدمت وجب���ات غذائية ألكثر من 300 

اسرة محتاجة من فقراء االغوار والمخيمات في محافظة اريحا واالغوار.
وأك���د ادعيس أن ال���وزارة معنية في دع���م المزيد من المش���اريع الحيوية 
واألساس���ية كالتكايا في الم���دن والقرى والبلدات الفلس���طينية والتي تعود 
بالنفع والفائدة على المجتمع الفلس���طيني، وتحقق سياس���ة الوزارة ورؤيتها 

في مساعدة الفقراء والمحتاجين.

تسليم مجلس قروي مركة
إلى لجنة تسيير أعمال

جنين-األي���ام: أجرت مديرية الحكم المحلي في محافظة جنين، أمس، مراس���يم 
استالم وتسليم مجلس قروي مركة، إلى لجنة تسيير األعمال من المجلس القديم، 

وذلك خالل اجتماع عقدته في مقر المجلس، تنفيذا لقرار وزير الحكم المحلي.
وقال مدير الحكم المحلي، وليد استيتي: إن قرار الوزير تضمن حل المجلس 

القروي الحالي وتعيين لجنة تسيير أعمال جديدة للمجلس.
وجرت مراس���يم االستالم والتسليم، بحضور استيتي، ومدير دائرة التوجيه 
والرقابة في مديرية الحكم المحلي، محمد طزازعة، ورئيس قس���م التشكيالت، 
عماد صالح، ورئيس المجلس القروي السابق، مفيد حسان، وعضو المجلس، عبد 
الرؤوف وش���احية، ومن المجلس المعين، فيصل موس���ى، رئيس لجنة تسيير 
األعمال، وأعضاء اللجنة، علي موس���ى، وعبد الحكيم أبو جلبوش، وأحمد موسى، 
وجهاد حبانين، وهمام جلبوش، وصايل ديس���ي، ومحاس���ب المجلس، س���الم 
حبانين، والموظفين س���امر جلبوش، وسامر موس���ى، باإلضافة إلى ممثلين عن 

عدد من الهيئات المحلية المجاورة وبلدية عرابة.

"التربية" تفتح باب الترشح لجائزتي 
الرئيس محمود عباس واإلنجاز والتمّيز

رام الله - "األيام": أعل���ن وزير التربية والتعليم العالي، 
رئي���س مجل���س إدارة صندوق اإلنج���از والتمي���ز لدعم 
التعلي���م، د. صبري صي���دم، فتح باب الترش���ح لجائزتي 
الرئيس محمود عباس للتمي���ز واالبتكار العلمي، والدورة 
الثاني���ة لجائزة اإلنجاز والتميز، وذلك عبر كتب رس���مية 

وجهت إلى المديريات والمدارس المستهدفة.
وأوضح صي���دم، في بي���ان صحافي صدر ع���ن التربية، 
أمس، أن هذه الجوائز تهدف إلى دعم اإلبداع المدرسي، 
وتحفيز الفئات كلها، وخلق بيئة تعليمية تعلمية جاذبة 
ومحفزة تش���جع التمي���ز واالبتكار، الفتًا إلى أن الترش���ح 
awardedu. :للجوائ���ز يكون من خالل الموقع اإللكتروني

.gov.ps
وأش���ار الوزير إل���ى أن جائزتي الرئي���س محمود عباس 
للتمي���ز واالبتكار العلمي تقس���مان إلى جائ���زة المعلم 
المتميز، وتستهدف المعلمين المتميزين العاملين في 
المدارس الفلس���طينية بغض النظر عن الجهة المشرفة 

عليها.

وتوزع الجوائز بحس���ب البيان كاآلت���ي: المرتبة األولى 
بقيمة 3000 دوالر، والثانية بقيمة 2000  دوالر، والثالثة 
بقيم���ة 1000 دوالر، أم���ا الجائ���زة الثانية فه���ي بمجال 
االبتكار المدرس���ي، وه���ي مفتوحة للطلب���ة والمعلمين 
المش���رفين عليه���م في مج���ال االبت���كار ف���ي العلوم، 
والتكنولوجي���ا، والوس���ائل التعليمية، والبيئ���ة، والفن، 
واألدب، وت���وزع كاآلتي: المرتبة األولى بقيمة 2000 دوالر 
للمخترع/ين، و2000 دوالر للمعلم، و1000 دوالر للمدرسة، 
والمرتبة الثاني���ة بقيمة 2000 دوالر للمخترع/ين، و1000 
دوالر للمعلم، و1000 دوالر للمدرس���ة، أما المرتبة الثالثة 
فقيمته���ا تبل���غ 1000 دوالر للمخترع/ي���ن، و1000 دوالر 

للمعلم، و1000 دوالر للمدرسة.
أم���ا جائزة اإلنجاز والتميز لدعم التعليم فهي تش���مل 
كل الفئ���ات العاملة في وزارة التربي���ة والتعليم العالي، 
والمدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث في 
المحافظات الش���مالية والجنوبية على حد س���واء، وكذلك 

الجامعات المحلية.

لقاء في "القدس المفتوحة" لتقييم 
التطبيق العملي لمساقين في مكافحة الفساد

رام الله - "األيام": أوصى المش���اركون باللقاء الذي 

نظمت���ه هيئة مكافحة الفس���اد وجامع���ة القدس 

المفتوحة، امس، لمتابعة تطبيق مساقي "مكافحة 

الفساد" و"جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني"، 

بضرورة إعداد مقررين مرجعيين يغطيان المواضيع 

ذات الصلة بالمساقين.

ودعوا إلى اس���تكمال مثل هذه اللقاءات التي من 

ش���أنها أن تس���اهم في تبادل الخبرات التعليمية 

والتركيز على الجانب العملي التطبيقي في تدريس 

المساقين وعدم االكتفاء باألساليب التقليدية في 

تدريسهما.

وطالبوا بإيجاد وس���ائل لتش���جيع الطلبة وحثهم 

على التحاقهم بالمساقين من خالل توفير شهادات 

تقديرية لهم ، حين إنجاز بحوث متميزة في مجال 

مكافحة الفساد.

فتت���ح اللقاء، الذي اس���تضافته جامعة القدس 
ُ
وا

المفتوحة في مقرها الرئاس���ي ف���ي البيرة، رئيس 

هيئة مكافحة الفس���اد رفيق النتشة ونائب رئيس 

جامعة الق���دس المفتوحة للش���ؤون االكاديمية د. 

س���مير النجدي، بحضور عميد كلية العلوم اإلدارية 

واالقتصادية في "القدس المفتوحة د. يوس���ف أبو 

فارة، ومدير عام الش���ؤون القانونية في الهيئة رشا 

عمارن���ة، ومدير عام التخطيط في الهيئة د. حمدي 

الخواجا، إلى جان���ب أكاديميين من الجامعات التي 

تبنت المساقين.

وجاء االجتماع استكمااًل للقاءات تدريبية سابقة، 

لتقييمهما ودراسة آليات تطويرهما، وبخاصة فيما 

يتعلق بالمجاالت العملية والتطبيقية.

وعبر النتش���ة عن فخ���ره بالدور ال���ذي تضطلعه 

الجامع���ات المحلي���ة م���ن عمل حض���اري من خالل 

المناه���ج التعليمي���ة لترس���يخ مفه���وم مكافحة 

الفساد، مش���ددًا على ضرورة ترس���يخ فكر مقاومة 

الفساد في كافة المراحل العمرية من خالل المناهج 

التعليمية.

وبّي���ن النج���دي أن "القدس المفتوح���ة" حريصة 

عل���ى تبن���ي كل ما يخ���دم المجتمع الفلس���طيني، 

داعًيا الجهات الرس���مية إلى األخ���ذ بعين االعتبار 

آراء الجامع���ات عند اتخاذها الق���رارات التي تخص 

الشعب الفلسطيني. 

وتخلل اللقاء عدًدا من الجلس���ات كان أولها جلسة 

الس���تعراض خطط المس���اقين قدمها الدكتور عبد 

الرحم���ن ريح���ان من الكلي���ة العصري���ة الجامعية 

بهدف إكساب المشاركين المعرفة بمحتوى خطط 

هذين المس���اقين ومناقشة المالحظات عليها، بعد 

تطبيقه���ا عملًيا في بعض الجامع���ات، ونّوه إلى أن 

الجان���ب العملي ف���ي قصور نوًعا ما بس���بب ضعف 

التنس���يق العملي للزيارات الميداني���ة للطلبة إلى 

الجهات ذات االختصاص.

واختتم اللقاء بعرض بعض التجارب من الجامعات 

من قبل مدرس���ي المس���اقين كالتال���ي: )جامعات 

القدس د.فادي ربايعة ومن جامعة الخليل د.بس���ام 

قواس���مة ومن الجامعة العربي���ة األمريكية حكمت 

عمارنة والكلي���ة العصرية الجامعي���ة د.عزيز كايد 

ومن كلية فلسطين األهلية د.بهاء خويرة (.


