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دولـــــة فلسطيــــن

وزارة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

State of Palestine 
Palestinian Energy & Natural 

Resources Authority

Specific Procurement Notice
Request for Bids 

Goods
(One-Envelope Bidding Process)

Country: Palestine
Name of Project: ELECTRICITY SECTOR PERFORMANCE IMPROVEMENT PROJECT (ESPIP)
Contract Title: Supply of Tools for PETL
Loan No./Credit No./ Grant No.: P148600
RFB Reference No.: WB-1/2018 
1. The Palestine Liberation Organization for the benefit of the Palestinian Authority has received financing 
from the World Bank toward the cost of the Electricity Sector Performance Improvement Project (ESPIP), and intends 
to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Supply of Tools for PETL (WB-12018/).
2.  The Palestinian Energy and Natural Resources Authority now invites sealed Bids from eligible Bidders for 
the Supply of Tools for PETL as follow:
1. LOT 1: Inspection and Maintenance Tools
2. LOT 2: Safety Tools
3.  Bidding will be conducted national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in 
the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” published in July, 2016 (“Procurement Regulations”), 
and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
4.  Interested eligible Bidders may obtain further information from Palestinian Energy and Natural Resources 
Authority (PENRA), Procurement Officer, Email: procurement@menr.org  and inspect the bidding document during 
office hours 8:00 a.m. _ 3:00 p.m. local time at the address given below.
5.  The bidding document in English may be purchased by interested Bidders upon the submission of a written 
application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 100 USD. The method of payment will be 
by deposit in the following bank account:
 Account Name: Other Revenues
 Account No.: 219000/49
 Bank Name: Bank of Palestine LTD
 Bank No.: 89
 Branch No.: 458
 Swift Code: PALSPS 22
The Bidding Documents will be sent by national carrier.
6.  Bids must be delivered to the address below on or before 12:00 pm. (local time), 25th April, 2018. Electronic 
Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ 
designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below on 12:00 pm. (local time), 25th April, 
2018. 
7.  All Bids must be accompanied by a “Bid Security”,” as follow:
          LOT1: 2,500 USD
         LOT2: 600 USD
The bid security shall be valid for 118 days from the bids submission date until 21 /08 /2018.
8. The address referred to above is:
Palestinian Energy and Natural Resources Authority (PENRA)
Atten: Procurement Officer
Al-Irsal Street, PEA Building, 5th floor 
City: Al-Bireh
Country: Palestine
Telephone: +972(970) 2 2984752
Facsimile number: +972(970) 2 2984753
E-mail: procurement@menr.org
 NOTE:
Advertisement fees are on the awarded bidder expense.
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محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

لدى محكمة صلح غزة الموقرة 

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في  القضية التنفيذية رقم 2018/1807

إلى المحكوم عليه : نمر فتحي نمر بصل – مجهول محل اإلقامة .
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة في الشيكات المسحوبة على بنك فلسطين المحدود 
والمستحقة الدفع وتحمل األرقام (30000020,30000019) البالغ قيمتها (20000) عشرون ألف شيكل 
والقاضي بإلزامك بدفع قيمة الشيكات لصالح طالب التنفيذ / علي جواد ابراهيم الجمال وكيله / محمود 

الغالييني – المحامي باإلضافة إلى رسوم ومصاريف القضية .
لذلك عليك الحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين وإذا لم تحضر خالل المدة المذكورة فإنك 

تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري .
حرر في 2018/3/27م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة / أ وائل نبهان

في الطلب رقم 2018/600
في القضية رقم 2017/1182

المدعية : بلدية غزة ويمثلها رئيسها م.نزار حجازي – ويمثله المستشار القانوني / عاهد الشوا وكالؤه 
المحامون / رامي أبو جبل ومحمد أبو حمد ومحمد صيام .

المدعى عليه : رياض اسماعيل نامق العلمي – غزة – شارع الثورة – بالقرب من عمارة شارب مجهول 
محل اإلقامة .

(دعوى رقم 2017/1182)
بما أن المدعي قد أقام عليك دعوى رقم 2017/1182 استنادا إلى ما يدعيه في الئحة دعواه المرفقة 
نسخة منها ومن ملحقاتها بهذه المذكرة – لذلك يقتضي عليك أن تحضر إلى هذه المحكمة للرد على 
دعواه في يوم الثالثاء الموافق 17 شــهر 4 ســنة 2018 الســاعة الثامنة والنصف صباحا كما يقتضي 
عليك أن تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
والئحة الطلب المرفقة معه , وأن ترسل نسخة إلى المدعية حسب عنوانها , وليكن معلوما لديك أنك 

إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي أن يسير في دعواه.

 رئيس قلم محكمة صلح غزة/ عمار قنديل 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي قلقيلية

رقم الملف: 10/ق/2018

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي قلقيلية الســيد:(عصمت صالح عوض جبر) وذلك 
بصفته وكيال عن كل من سميرة وإبراهيم ومحمد وعمر وسمير وسمر أبناء ربحي خليل أبو حليمة 
وزكيــة محمــد احمد أبــو حليمة، وذلك بموجب الوكالــة الدورية رقــم 2018/602 الصادرة عن عدل 
قلقيليــة بتاريخ 2018/2/21 والمعطوفة علــى الوكالة العامة الصادرة عن نقابة المحامين في غزة 
بتاريخ 2018/01/29 والمصدقة لدى وزارة العدل الفلسطينية تحت الرقم (816) بتاريخ 2018/02/07 

A16340 والمصدقة لدى وزارة الخارجية تحت الرقم
 وذلك بمعاملة البيع على قطعة األرض رقم (25/11) من الحوض رقم (04) من أراضي كفر القف . 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فتره عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون
اسم الموكل المالك: سميرة وإبراهيم ومحمد وعمر وسمير وسمر أبناء ربحي خليل أبو حليمة 

زكية محمد احمد أبو حليمة
اسم الوكيلة: عصمت صالح عوض جبر

دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
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فقد هوية
قلقيلية – اعلن انا محمد هشــام مصطفى جبر عن فقد بطاقة هويتي الشــخصية التي اجهل رقمها 

الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب مركز للشرطة وله جزيل الشكر.

تنويه
ورد خطأ في إعالن تسجيل أراضي طولكرم يحمل رقم المعاملة 325/ج/2018 نشر بتاريخ 2018/3/15 
عدد8014 اســم الوكيل : عصام رفيق احمد حمد (وكيل عام ) والصحيح عصام رفيق احمد حمد اهللا 

(وكيل عام ) لذا اقتضى التنويه . 

فقد هوية
قلقيلية – اعلن انا يعقوب « محمد علي « عبد الرحمن حماد عن فقد بطاقة هويتي الشــخصية التي 

تحمل الرقم 906145479 الرجاء ممن يجدها تسليمها القرب مركز للشرطة وله جزيل الشكر.

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي
دائرة تسجيل اراضي طولكرم

رقم المعاملة: 248/ج/2018

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

رقم المعاملة: 340/ج/2018

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

رقم المعاملة: 438/ج/2018

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي طولكرم أنا/ جواد عبد اللطيف حســن زايد وذلك 
بصفته وكيال بموجب الوكالة العامة رقم D.A.S.W/8298 رقم عدلي 2018/590 الصادرة عن سفارة 
دولة فلســطين في الســويد  وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 26 حوض رقم 8527 من اراضي 
عنبتا  ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تســجيل أراضي طولكرم خالل فترة عشــرة 

أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل(المالك): محمود مصطفى عبد الخالق بركات

اسم الوكيل : جواد عبد اللطيف حسن زايد وكيل عام 

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم أنا/ مسامح ابراهيم محمد مسامح وذلك 
بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 1271 صفحة 2013/28 تاريخ 2013/6/11 الصادرة 
عن سفارة دولة فلسطين في عمان  وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 42 حوض رقم 8432 من 
اراضي شويكة  ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة 
عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الموكل(المالك): وجيهة أحمد ابراهيم الشرفاء  
اسم الوكيل : مسامح ابراهيم محمد مسامح وكيل دوري 

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم أنا/ محمود عاهد عبد القادر بدران بصفته 
وكيل خاص بموجب الوكالة الخاصة رقم 2017/7622 عدل طولكرم الصادرة بتاريخ 2017/11/23 
المعطوفة على الوكالة الدورية رقم 2015/1234 الصادرة بتاريخ 2015/2/22 عدل طولكرم   وذلك 
لفتح معاملة بيع في قطعة االرض رقم 30 حوض 8678 حوض مقتل الزيح من اراضي دير الغصون 
قضاء طولكرم ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة 
عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الموكل(المالك): «محمد ربيع» توفيق حسن صبحيه، جودت توفيق حسن صبحيه، سميرة توفيق 
حسن صبحيه، نوره كامل محمد بدران   

اسم الوكيل : اياد عاهد عبد القادر علي وكيل دوري ، محمود عاهد عبد القادر بدران وكيل خاص 

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  
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ديوان قاضي القضاة
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المجلس األعلى للقضاء الشرعي

محكمة طولكرم الشرعية/ القضايا

المجلس األعلى للقضاء الشرعي

محكمة طولكرم الشرعية

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة طولكرم الشرعية 
في الدعوى أساس 253/ 2018

الى المدعى عليه : عماد حسن محمد عويسات  من باقة الغربية وحاليا مجهول محل االقامة فيها واخر 
محل اقامه له في البالد بيت محمد راجح داود في مربعة حنون في مخيم طولكرم .  يقتضي حضورك 
الى محكمة طولكرم الشرعية يوم االحد  الواقع في  29/ 2018/04  م الساعة التاسعة صباحا وذلك 
للنظــر في الدعوى اســاس 2018/253 وموضوعهما تفريق للعجــز عن دفع المهر المعجل  المقامة  

عليك من قبل الجهة المدعية / غادة محمد راجح داود من طولكرم  وسكانها .  
فاذا لم تحضر في الوقت المعين أو لم تعتذر أو ترسل وكيال عنك ترى الدعوى بحقك غيابيا وعليه 

فقد جرى تبليغك ذلك حسب االصول . 
تحريرا في :  07/09 /1439 هـ وفق 27 /03 /2018 م .

قاضي محكمة طولكرم الشرعية 

إعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة طولكرم الشرعية 
في الدعوى أساس 248/ 2018

الى المدعى عليه : محمد فؤاد محمد مهداوي من طولكرم وسكان االردن وحاليا مجهول محل االقامة 
فيها واخر محل اقامه له في البالد بيت والدته في مخيم نورشــمس – المحجر بالقرب من دكان ابو 
عــالء.    يقتضــي حضورك الى محكمة طولكرم الشــرعية يوم األحد  الواقــع في  29/ 04/ 2018 م 
الساعة التاسعة صباحا وذلك للنظر في الدعوى أساس 2018/248 وموضوعها نفقة زوجة المقامة 
عليك من قبل الجهة المدعية / براءه حســن احمد ملحم / مهداوي من طولكرم وســكانها بواســطة 
وكيلتها المحامية ايمان محمد فوزي طنبوز .    فاذا لم تحضر في الوقت المعين أو لم تعتذر  أو ترسل 

وكيال عنك ترى الدعوى بحقك غيابيا وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول . 
تحريرا في :  09/ 1439/07 هـ وفق  03/27 /2018 م .

قاضي محكمة طولكرم الشرعية 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم3/28 د

الرقم: 2018/252

ورقة إخبار بالنشر صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم
الى المحكوم عليهما : بالل محمد عبد القادر غزالن وعطاف يحيى محمد غزالن وكالهما من شويكة  
، الشارع الشرقي ، عمارة تيسير الخضر ،  ومجهوال محل اإلقامة حاليا .    عمال بقرار سعادة قاضي 
التنفيــذ بتاريــخ   12 /  3  /2018 فــي القضيــة التنفيذيــة التــي تحمل الرقــم    252/ 2018  والتي 
موضوعها كمبيالة بقيمة (   235 دينار و56 شــيكل رســوم ومصاريف  )    ، فقد تقرر إعالمك حيث 
أنه وعمال بالمادة 10 من القانون التنفيذ فقد تقرر أعالمك أنه عليك أن تقم خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك بتنفيذ مضمون القرار /او أداء الدين الى المحكوم له ( قسم اإلقراض لدى وكالة 
األمم المتحدة إلغاثة وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين في الشــرق األدنى  ) ،   واذا لم تقم بتنفيذ 
مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فنضطر دائرة التنفيذ الى مباشره اإلجراءات القانونية بحقك . 

تحريرا في   13 /  3  / 2018

مأمور التنفيذ / احمد دقم 

جامعتا القدس المفتوحة و(تشيليابينسك) الروسية توقعان اتفاقية تعاون
رام اهللا- الحياة الجديدة- وقعت 
جامعتــا «القــدس المفتوحــة» 
الروســية،  و»تشيليابينســك» 
امس،  اتفاقية تعاون مشترك، 
في مكتب رئاســة الجامعة برام 
اهللا، بحضور عدد من شخصيات 
وممثلين  المفتوحــة»  «القدس 
عــن جامعــة «أورال» والممثلية 

الروسية في فلسطين.
ــع االتفاقيــة عــن «القــدس  وقّ
المفتوحة» رئيســها أ. د. يونس 
عمرو، ونيابة عن رئيس جامعة 
«تشيليابينسك» القائم بأعمال 
رئيس قسم الدراسات اإلقليمية 
األجنبية د. سميرنوف ماكسيم.

وتهــدف االتفاقيــة إلــى تعزيز 
والبحثــي  األكاديمــي  التعــاون 
البحــوث  وتبــادل  المشــترك، 
وتنظيم  األكاديمية،  والخبــرات 
علميــة  وزيــارات  مؤتمــرات 
مشتركة، واالستفادة من الطاقم 
األكاديمي لـ»القدس المفتوحة» 
في برنامج تعليم اللغة العربية 

للناطقين بغيرها.
وأكد عمــرو اســتعداد «القدس 
المفتوحــة» لتقديــم مــا يلــزم 
األكاديمي بينها  إلنجاح التعاون 

وبين «تشيليابينسك»، وغيرها 
من نظيراتها الروسية، مبينا أن 
هذا التعاون سيسهم في تطوير 
وفي  المفتوحة»  عمل «القدس 

خلق تعاون مثمر للمؤسستين.
وبين أن الجامعة حريصة على 
توسيع شبكة عالقاتها األكاديمية 
وتعزيز أواصر التعاون المشترك 
مــع الجامعات العالميــة، وتبادل 
الخبــرات واإلمكانات فيما بينها، 
لتحقيــق أكبــر فائــدة ممكنــة 

للتعليم في فلسطين.
إلى هذا، شــكر الوفد الروســي 
علــى  المفتوحــة»  «القــدس 
وإتاحتهــا  االســتقبال  حفــاوة 
المجــال للتعــاون مــع نظيرتها 
الروســية، مبينــا أنهــا حرصت 
علــى توقيع هــذه االتفاقية مع 
«القدس المفتوحة» كونها كبرى 
الجامعات الفلسطينية من حيث 
عدد الطلبة واالنتشار، ما يجعل 
هذا التعاون مثمراً بشكل كبير.

نيــة  عــن  فــد  لو ا عــرب  أ و
«تشيليابينســك» إجــراء تبادل 
أكاديمي ألعضاء هيئة التدريس 
والطلبة مع «القدس المفتوحة» 
التعليــم  مجــال  فــي  للتعــاون 

العلمــي،  والبحــث  اإللكترونــي 
وتطويــر قــدرات مركــز تعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها، 
مؤكدا أن هذا التعاون ســيخدم 
العمليــة التعليميــة تكنولوجيا 

باجتهاد  وأشاد  وبحثيا،  وثقافيا 
الفلســطينيين وحبهم  الطلبــة 

للعلم. 
يذكر أن جامعة «تشيليابينسك» 
تصنف ضمن أفضــل الجامعات 

لقــدس  «ا ن  أ و  ، لروســية ا
عــت فــي  المفتوحــة» كانــت وقّ
الســابق اتفاقيــات مــع جامعات 
روســية أخرى، كانــت آخرها مع 

جامعة «االورال» الفيديرالية. 

توقيع االتفاقية

يحيى رباحعالمات على الطريق

حلف ترامب.. نتنياهو يهتز بقوة
يبــدو ان جلســة التحقيق األخيرة التي جــرت قبل بضعة أيام 
من قبل الشــرطة اإلســرائيلية مع بنياميــن نتنياهو وزوجته 
سارة وابنه ارئيل، كانت قاسية جدا، وانكشفت خاللها حقائق 
مهمة، ذهبت برئيس وزراء إســرائيل الى مستشــفى هداسا، 
خاصة ان جلســة التحقيق هذه، جعلت شهود الملك يواجهون 
العائلة بوقائع ال يمكن انكارها، واستخدمت تكتيكات جديدة في 
التحقيق اكثر ذكاء ومهنية، بينها ان المتهمين الثالثة (رئيس 
وزراء إســرائيل وزوجتــه وابنه) الذين يجــري معهم التحقيق 
بطريقة منفصلة، يســتطيعون ان يروا أنفسهم وهم يدلون 
بشــهاداتهم في التحقيق، وان هذا التحقيق يتقدم بثبات ولو 
ببطء شديد، وائتالف نتنياهو الحكومي في حالة يرثى لها بين 
احتماالت أحالها مر، ان يتقدم موعد االنتخابات، وهذا ما يهدد 
بــه نتنياهو ائتالفــه الحالي أو أن يصمدوا فتــرة أطول، أو ان 
يتقافزوا تباعا من السفينة الغارقة، وفي هذه االحتماالت الثالثة 
ال يبــدو ان حلف ترامب - نتنياهو قــد اعطى ألي من الرجلين 
قوة إضافية، انه حلف، كما يقول المثل العربي «التم المتعوس 
على خايب الرجاء»، فنتنياهو ليس في وسعه مساعدة ترامب 
عن طريق اللوبيات اليهودية ومجموعات المسيحية المتصهينة، 
وترامب ليس في وسعه مساعدة نتنياهو عبر اعالنه الساقط 
عــن القدس، وصفقة القرن التي ولدت ميتة ال يتشــعبط بها 
اال جماعة الوهم في حماس وبعض مشجيعهم في المنطقة 
العربية، بينما خطة الرئيس أبو مازن للسالم التي اعلنها في 
مجلس األمن تقتضي أجواء عالية من التعاطي، فقد ردت بقوة 
على االدعــاءات واألكاذيب األميركية اإلســرائيلية بان القيادة 
الفلســطينية ضــد المفاوضات، فالخطة الفلســطينية قدمت 
مقترحات أكثر تجاوبا مع النسق الدولي أهمها فكرة عقد مؤتمر 
دولــي يعترف بدولة فلســطين وعاصمتها القدس الشــرقية، 
ومفاوضات ال تســتأثر بها اميركا بعد ان اثبت ترامب انه ليس 
نزيها.  وأهم شيء ان انعقاد المجلس الوطني في نهاية الشهر 
القادم سيعطي دفعا إضافيا بان الوضع الفلسطيني خرج نهائيا 
من حاجز االبتزاز الذي تشكله حماس، فحماس أصبحت خارجا، 
تخــون بالمجان، تفعل مــا يزيد في عزلتها، خياراتها ال تتعدى 
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«القدس المفتوحة» تطرح بكالوريوس مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم

عمرو: نسعى لمواكبة التطورات المعاصرة في مختلف المجاالت
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 
القــدس  جامعــة  أعلنــت 
المفتوحة، أمس، عن طرح 
بكالوريوس (مصادر التعلم 
وتكنولوجيا التعليم)، للمرة 
األولى في فلسطين، وذلك 
في فروع الجامعة بجنين، 

ورام اهللا والبيرة، وغزة.
وقالــت الجامعة فــي بيان 
لهــا، «إن هــذا التخصص 
فريــد والوحيد مــن نوعه 
الوطــن،  مســتوى  علــى 
خريــج  كل  طريــق  وهــو 
يصبــح  أن  فــي  يرغــب 
معلــم المســتقبل، معلم 
القرن الحادي والعشــرين، 
تخصصــات  أحــد  ويعــد 
التربويــة،  العلــوم  كليــة 
األول  التخصــص  وهــو 
مــن نوعــه على مســتوى 
الفلســطينية؛  الجامعــات 
لهيئــة  ا تــه  عتمد ا ذ  إ
والجودة  لالعتماد  الوطنية 
ت  لمؤسســا عيــة  لنو ا و
بــوزارة  العالــي  التعليــم 
العالي  والتعليــم  التربيــة 
الجامعي  العــام  بداية  في 
ويأتــي  (2017/2018م)، 
هــذا التخصص اســتجابة 
الحتياجــات ســوق العمــل 
والعربيــة،  الفلســطينية 

في ظل االهتمام المتزايد 
بتوظيــف التكنولوجيا في 
التعليم، والتحوالت الرائدة 
والتعليــم  التربيــة  فــي 
ومصادر التعلم والتصميم 
ضحــت  و أ و لتعليمــي.  ا
الجامعــة في بيانهــا، «إن 
التخصــص يهــدف إلعداد 
كوادر متخصصة ومؤهلة 
التعلم  مصــادر  مجال  في 
من  التعليم،  وتكنولوجيــا 
معلمــي المباحــث التقنية 
والمهنية مثل: التكنولوجيا، 
تكنولوجيــا  ئــي  خصا وأ
مصادر  ومســؤول  تعليم، 
 ، لتكنولوجيــا ا و لتعلــم  ا
ومصمــم تعليمــي للكتب 
والمــواد التعليمية العادية 
والرقميــة فــي المــدارس 
التربويــة  والمؤسســات 
على  قادرين  والتعليميــة، 
العمل في ميــدان التربية 
عالية،  بكفــاءة  والتعليــم 
متالكهــم  ا خــالل  مــن 
لتخصصيــة  ا يــات  لكفا ا
والمهنية، وكفايات التنمية 
المستمرة، وكفايات خدمة 
البيئة والمجتمع المدرسي 

والمحلي.
مــن ناحيتــه، قــال رئيس 
الجامعة أ. د. يونس عمرو، 

لمفتوحــة  ا لقــدس  ا إن 
التطورات  لمواكبة  تسعى 
مختلــف  فــي  المعاصــرة 
البتكار  وتسعى  المجاالت، 
تخصصــات انطالقــاً مــن 
حاجــة الســوق لهــا، مــن 
أجل تمكيــن خريجيها من 
الحصــول علــى عمل لهم 
بعــد تخرجهم، وتخصص 
«مصــادر  لوريــوس  بكا
جيــا  لو تكنو و لتعلــم  ا
التعليــم»، يأتــي في إطار 
هذا التفكير. وقال إن جامعة 
القــدس المفتوحة طورت 
مناهجها وأدخلت نماذج من 
التعليــم اإللكتروني لخلق 
تكامل فــي العمــل، وآخر 
هذه النمــاذج الناجحة هي 
فضائية القدس التعليمية، 
بصفتها الوسيط التعليمي 
منظومــة  ضمــن  األخيــر 
نــي  و لكتر إل ا لتعليــم  ا

والتعليم المدمج.
إلــى  عمــرو  د.  أ.  ولفــت 
أن الجامعــة زاوجــت بيــن 
والتعليم  المفتوح  التعليم 
اإللكترونــي وطبقــت نهج 
مشــيراً  المدمج،  التعليــم 
إلــى أنهــا فتحــت أبوابهــا 
الشــعب  شــرائح  لجميــع 
وخاصة ذوي  الفلسطيني، 
مختبرات  ولديهــا  اإلعاقة، 
الشــريحة  هــذه  لخدمــة 
اإلعاقــة  ذوي  وتحديــداً 
البصرية في شمال الضفة 
ووسطها وجنوبها، وتسعى 
أيضــاً لتوفير الخدمة ذاتها 

في فــروع الجامعة بقطاع 
غزة. أما عميد كلية العلوم 
القــدس  فــي  التربويــة 
زامل،  مجدي  د.  المفتوحة 
فيقــول: «إن الهــدف مــن 
التخصــص  هــذا  تطويــر 
التطــورات  مواكبــة  هــو 
مجــال  فــي  المعاصــرة 
للوصول  والتعليم  التربية 
إلى معلم المستقبل الذي 
يمكنه العمل بكفاءة عالية 
في ميدان التربية والتعليم، 
وهو تخصــص يجمع بين 
التربيــة والمحتوى العلمي 
وتســعى  والتكنولوجيــا. 
مــن  المفتوحــة  القــدس 
خالله للحصول على معلم 
للمباحث التقنية والمهنية، 
لوجيــا  تكنو ئــي  خصا أ و
تعليمي  ومصمــم  تعليم، 
للكتــب الدراســية والمواد 
يبيــة  ر لتد ا و لتعليميــة  ا
العاديــة والرقمية وغيرها 
المســتخدمة حاليــاً، وذلك 
باالعتماد على التكنولوجيا.

التخصص  هذا  إن  وأضاف 
عمــل  ص  فــر يتيــح 
ســواء  للخريــج،  متنوعــة 
فــي المؤسســات التربوية 
أو  الرســمية  والتعليميــة 
أعمــال ومشــاريع رياديــة 
خاصة بالخريج، األمر الذي 
يسهم في الرقي بطلبتنا 

ومؤسساتنا ومجتمعنا». 
وقــال د. زامــل إن القدس 
المفتوحــة حصلــت علــى 
اعتماد للتخصص المذكور 

لوطنيــة  ا لهيئــة  ا مــن 
لالعتماد والجودة والنوعية 
لمؤسسات التعليم العالي/ 
والتعليــم  التربيــة  وزارة 
هــذا  لتدريــس  العالــي 
التخصص، الذي يعد األول 
مــن نوعه في فلســطين 
وهو  والعربــي،  والعالــم 
تخصــص رائــد ويضمن 

مستقبالً مميزاً للخريج.
مــن جانبــه، قال منســق 
التخصص في كلية العلوم 
أبــو  محمــد  أ.  التربويــة 
معيلق، إن البرنامج بني 
على استشــراف المهارات 
المستقبلية لمهنة المعلم، 
ويتــوزع ذلك علــى أربعة 
يتعلــق  أساســية،  أبعــاد 
األول بالتصميم التعليمي 
لبيئــات التعلــم النشــط، 
منهــا  الفيزيقيــة  ســواء 
ويتعلــق  االفتراضيــة،  أو 
البعد الثاني بالمستحدثات 
تتناول  التي  التكنولوجية 
طيفاً واسعاً من التقنيات، 
بدًءا من توظيف البرمجة 
في التعلم حتى استخدام 
عيــة  الجتما ا لشــبكات  ا
والواقع المعزز في التعلم، 
أما البعد الثالث فيركز على 
الرقمية  المصــادر  إنتــاج 
والمفتوحــة فــي التعليم 
وتوظيفها، في حين يركز 
البعــد الرابــع علــى دمج 
والمهنية  الفنية  المهارات 
لعمــل  ا ليــات  آ ضمــن 
التدريســي وفــق أحــدث 
والممارســات  النظريــات 
روعــي  وقــد  التعليميــة. 
التوازن بين هــذه األبعاد 
صيغــة  وفــق  األربعــة 
بتطوير  للطالــب  تســمح 
عملية  بطريقــة  مهاراته 
إجرائية تمكنه من تطوير 
مفاهيمه وتســاعده على 
اكتســاب مهــارات التعلم 
المســتمر في  والتطويــر 

تلك المجاالت.

األعرج: العمل جارٍ إلطالق الشبكة 
الثقافية للمدن الفلسطينية

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- قال 
وزيــر الحكــم المحلي حســين 
األعــرج، إن الوزارة بدأت العمل 
إلطالق الشبكة الثقافية للمدن 
الفلســطينية، لتكون من أوائل 
الــدول التي تنشــئ مثــل هذه 

الشبكة الثقافية.
وأوضــح األعرج لدى اســتقباله 
أمس، منسقة مجموعة العمل 
الثقافي في فلســطين، ممثلة 
مجموعة العمل الثقافي للمدن 
العربية وئــام عريقات، أن هذا 
المشــروع ينســجم مــع رؤيــة 
الوزارة وتوجهاتها نحو توســيع 
المفهوم التقليدي لدور الهيئات 
المحلية، وتشجيعها نحو تعزيز 
االهتمام في المجاالت الثقافية 
والرياضية والسياحية والتراثية 
وغيرها. وأشــار إلى أن الوزارة 
عقــدت لقاء مــع وزارة الثقافة، 
وآخر مــع البلديات للتعريف بها 
وإطالقهــا، لتكــون جــزءاً مــن 
مجموعة العمل الثقافي للمدن 
العربية، التــي تهدف لتكريس 
العمــل الثقافــي كونــه مدخالً 
أساسياً للتنمية الشاملة، ومكوناً 
بالشــعوب  للتعريــف  أساســياً 

وعاداتها وتقاليدها.
بدورها، بينت عريقات، طبيعة 
فــي  لثقا ا لعمــل  ا مجموعــة 
للمدن العربية وتاريخ نشــأتها 
وطبيعتهــا، التي تعنى بتطوير 
المــدن  فــي  الثقافــي  الواقــع 
العربية وتعزيز التنمية الثقافية 

في مجتمعاتها.
وأضافــت أن المجموعــة التــي 
تتخــذ مــن العاصمــة األردنية 
عمــان مقــراً لهــا، تضــم فــي 
عضويتها 540 مدينة من كافة 
الــدول العربية، منها ثالث مدن 
فلســطينية، هي: (أريحا، ورام 

اهللا، والخليل).


