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دولـــــة فلسطيــــن
ديوان الموظفين العام

دولـــــة فلسطيــــن
ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية
للعمل لدى مجلس القضاء االعلى

يعلن مجلس القضاء االعلى وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد 
مقابلة شفهية للمتقدمين لشغل وظيفة ( كاتب/ة(شمال،وسط،جنوب))، 

الخاص باالعالن رقم ( 2018/13).
وذلك حسب المواعيد والكشوف المشار إليها أدناه: ( األسماء منشورة على 

البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام)
يــوم االثنين الموافق 2018/09/03، موعد المقابلة الشــفهية للوظيفة 

التالية:
1. كاتب/ة،(الوســط)، يبدأ باســم   حمزة عزيز أحمد ركب وينتهي باسم 

محمد فخر عوده هدروس حسب الكشف رقم (1).
2.  كاتب/ة،(الجنوب)، يبدأ باسم   حمزه محمد احمد البطران وينتهي باسم 

عزيزة محمد حسين مشارقة حسب الكشف رقم (2).
3.  كاتب/ة،(الشــمال)، يبدأ باســم  فداء هشام محمد داود وينتهي باسم 

والء سعيد مسعود نشرتي حسب الكشف رقم (3). 
علما أن المقابالت الشفهية سيتم عقدها في مجلس القضاء االعلى الكائن 

في/البالوع/مجمع المحاكم-البيرة في الساعة التاسعة صباحا.
لمعرفة أســماء المقبولين لخوض المقابلة الشفهية يرجى زيارة البوابة 
االلكترونية لديوان الموظفين العــام: (www.gpc.pna.ps) او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول «وظيفتي»

مجلس القضاء االعلى

إعالن عن موعد مقابلة شفهية
للعمل لدى سلطة االراضي 

 يعلن ديوان الموظفين العام وبالتنســيق مع ســلطة االراضي عن موعد 
مقابلة شفهية للمتقدمين لشغل وظيفة (مدخل بينات»على بند االعاقة»)، 

مكان العمل:(رام اهللا) ، لالعالن رقم(2018/24)
وذلك حســب الموعد والكشف المشــار إليه أدناه: ( األسماء منشورة على 

البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام)
يوم االثنين الموافق 2018/09/03، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة(مدخل 

بيانات/بند االعاقة) منطقة عمل:(رام اهللا): 
تبدأ باســم  امير غسان احمد ســايح وتنتهي باسم  مي يزيد عبدالحميد 

حمد حسب الكشف رقم (1) .
علما ان المقابلة الشفهية ستعقد الساعة التاسعة صباحا، في مقر سلطة 

االراضي/البالوع-البيرة
لمعرفة أســماء المقبولين لخوض المقابلة الشفهية يرجى زيارة البوابة 
االلكترونية لديوان الموظفين العــام: (www.gpc.pna.ps) او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول «وظيفتي.

سلطة االراضي

8/27 د

8/27 د

خريجان من «القدس المفتوحة» ضمن قائمة 
العقول الفذة والتفكير اإلبداعي عالميا

az-) رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - أعلــن موقــع
excellence) العالمي المتخصص في شؤون اإلبداع 
والتميز، اختيار اثنين من خريجي القدس المفتوحة 
ضمــن قائمة العقــول الفــذة والتفكيــر اإلبداعي 

المؤثرة على المستوى العالمي.
وضمت القائمة محمود رواجبة الذي أسس لمنهجية 
عمل رائدة ارتقت به إلى المركز األول في مؤسسات 
ومجاالت متعددة، والمعلمة حنان الحروب التي حازت 

جائزة أفضل معلم في العالم لعام 2016.
ويتبــوأ رواجبــة منصــب خبيــر اإلبــداع واالبتكار 
المؤسسي في جمارك دبي ولقب بـ (رائد االبتكار)، 
من خــالل األداء النوعي والفكر االســتثنائي الذي 
قدمه في جامعة اإلمارات في قلب مدينة العين من 

العاصمة أبوظبي.
وبلــغ العائــد التراكمــي لتطبيق أفــكار وابتكارات 
التطويــر وما نجــم عنها من ترشــيد للنفقات منذ 
انطالق العمل بأنظمة األفكار واالقتراحات بجمارك 
دبــي في عام 2004 وحتى نهايــة عام 2015 نحو 
مليــار وســبعين مليون درهم، منها مــا يزيد على 
(100) مليون درهم كإيرادات سنوية مستمرة من 
ابتــكارات رواجبة التي تم تطبيقها منذ 2014 في 

دائرة جمارك دبي.
كمــا بلغ عدد األفــكار التي قدمهــا موظفو الدائرة 
من خالل أنظمة األفكار واالقتراحات فيها في هذه 
الفتــرة (17771) فكرة، حصلت من خاللها جمارك 
دبــي على (59) جائــزة محلية وعالميــة في مجال 

اإلبداع واالبتكار.
وكانــت حنــان الحــروب خريجــة جامعــة القــدس 
المفتوحــة اتخــذت لنفســها منهجــا خاصــا فــي 
التعليم يساعد األطفال على تجاوز الصدمات التي 
يعيشــونها ويشــاهدونها وتدفع بهــم إلى العنف، 
ونالت بســببه عام 2016 جائزة «أفضل معلم في 

العالم» التي تقدمها مؤسسة فاركي البريطانية.
وكانــت القائمة ضمــت أربعة قــادة مؤثرين على 
مستوى العالم، وهم إضافة إلى رواجبة والحروب، 

رجل األعمال الراحل ستيف جوبز المؤسس الشريك 
والمدير التنفيذي الســابق لشــركة (أبل) ورئيس 
مجلــس إدارتها، وهــو الرئيس التنفيذي الســابق 
لشركة (بيكســار) وعضو في مجلس إدارة شركة 
(والــت ديزني)، كما ضمت اإلماراتــي خالد المؤذن 
الملقب بـ»صائد الجوائز» لتميزه في مجال المعرفة 

والمهنية واالبتكار في مجال تخصصه.
وقــال رئيــس الجامعــة يونــس عمــرو فــي بيان 
أمــس: إن الجامعة تولي طلبتها وخريجيها، خاصة 
المتفوقيــن والمتميزيــن منهــم، اهتماما خاصا، 
مشــيرا إلى أن اختيار اثنين من أصل أربعة ضمن 
قائمــة العقول الفــذة والتفكيــر اإلبداعي المؤثرة 
على المستوى العالمي يعد مؤشرا على مخرجات 
الجامعة ومهــارات خريجيها وقدرتهم على اإلنجاز 

والتميز، ليس على مســتوى فلســطين فحســب، 
وإنما على المســتويين العربي والعالمي، وتعزيزا 
لجهــود الجامعة فــي توظيف أحدث اســتراتيجيات 
التعليم ونظمه وطرائق التدريس الحديثة من خالل 
توظيف التكنولوجيا في إطار التعليم المدمج الذي 

تتبعه الجامعة.
وأكد مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة محمد 
شــاهين، أن هذه اإلنجازات جزء من إنجازات طلبة 
الجامعة، ومنها حصــول الخريجة ازدهار الخطيب 
على لقب أفضل معلمة في فلســطين لعام 2017 
في نســختها األولى، وحصول طلبة الجامعة على 
المراتب األولى لخمس سنوات متتالية في مسابقة 
البحوث العلمية للملتقى اإلبداعي الطالبي السنوي 

الذي يعقده اتحاد الجامعات العربية. 

المعلمة حروب

صيدم خالل إطالقه العام الدراسي: 
إلغاء امتحان «اإلنجاز» للفروع المهنية

رام اهللا - الحياة الجديدة - أعلن وزير التربية 
والتعليــم العالــي صبري صيــدم أمس، عن 
اطالق العام الدراســي الجديد 2019-2018، 

الذي سمي بعام التعليم في القدس.
وقــال صيدم فــي مؤتمر صحفــي: إن العام 
الدراســي للطلبــة يبدأ غــدا، وينتهي بتاريخ 
30-5-2019. وأضــاف، أن البرنامج الوطني 
لحماية التعليم في القدس ســيتواصل بكل 
ما يتضمنه من خطوات، حيث ال رســوم على 
طلبة اإلنجاز، والمنح الدراسية لطلبة القدس 

متواصلة، وكتب اللغة االنجليزية مجاناً.
وكشــف عن أنه ســيتم إلغاء امتحان الثانوية 
العامــة «اإلنجــاز» للفــروع المهنيــة للطلبة 
الراغبين بااللتحاق بهذه الفروع، واســتبداله 
بنظام الكفاءة المهنيــة، فيما أن هذا النظام 
مطــروح على طاولة مجلــس الوزراء إلقراره 

بشكله النهائي.
وأشــار صيدم، إلى أن ســيتم افتتاح 59 صفاً 
تمهيداً جديداً فــي المدارس الحكومية، علماً 
ان عــدد الرياض الحكومية تضاعف من 100 

إلى 204 في غضون 3 سنوات.
وتابع: في إطار االستجابة للزيادة المضطردة 
فــي أعداد الطلبــة، وضمــان حصولهم على 
تعليم نوعي، سيتم افتتاح 18 مدرسة جديدة 

بتكلفة تجاوزت 25 مليون دوالر.
وأردف صيدم: ابتداًء من العام الجديد ســيتم 
البــدء بتدريس المنهاج الجديد للصف الثاني 
عشــر، وبذلك تكــون حلقة تطويــر المناهج 

للمسارات األكاديمية اكتملت.
وأضاف، أنه ســيتم توفير متطلبات دمج ذوي 
اإلعاقة بتوفير المتطلبات البشرية والمادية، 
ليرتفع عدد غرف المصادر من 171 إلى 211، 
إضافة إلى رفع عدد المرشــدين في مدارس 

الضفة إلى 1200.
وأوضــح وزير التربيــة والتعليــم العالي، أنه 
ســيتم البدء في تدريس مقــرر البرمجة في 
كافــة المــدارس مــن الصف الخامــس حتى 

العاشر، كما سيتم افتتاح مدارس فلسطينية 
جديــدة خــارج الوطــن، ابتداًء مــن تركيا ثم 

ماليزيا، حيث ستدرس المنهاج الفلسطيني.
وقال صيدم: إنه ســيتم إطالق نظام تسريع 
التعليــم وفق ما نــص عليه قانــون التربية 
والتعليم، وزيادة عدد مدارس التعليم الذكي 

إلى 150 مدرسة.
وفي مجال األنشــطة الالصفية، أشار إلى أنه 
سيتم إطالق المدرســة الوطنية للموسيقي 
والدرامــا والفنــون، والتوســيع فــي برنامج 
النشــاط الحر بالبــدء من الصــف الرابع بدالً 
مــن الخامس، وإطــالق المرحلــة األولى من 
البرنامــج الوطني للياقــة البدنية، ومواصلة 
تفعيل االتحاد الرياضي المدرســي، واالتحاد 
اللجنــة  بالتعــاون مــع  الجامعــي  الرياضــي 

األولمبية الفلسطينية.
وأعلــن أنه ســتطلق جائــزة الرئيس محمود 
عباس لإلبداع واالبتكار، فيما ستتواصل للعام 

الثاني جوائز التميز واإلبداع.
وأشار إلى أنه سيتم زيادة عدد مدارس التحدي 
ومضاعفة عددها، وســتفتتح المدرسة رقم 
13 في اليوم األول من العام الدراســي وهي 
مدرسة إبزيق في طوباس، ومدارس جديدة 
مــن مدارس اإلصــرار في المشــافي تحديداً 
بقطاع غزة. وقال: إنه سيتم الشروع في بناء 
المركــز الوطنــي للبحث والتطويــر في بلدة 
بيرزيت شمال رام اهللا، فيما ستواصل الوزارة 
تشــييد القرية الكشفية األضخم في الشرط 

األوسط والواقعة في قرية عنزا بجنين.
وأضاف، سيرفع عدد الوحدات المهنية بافتتاح 
14 وحدة مهنية في مدارس أكاديمية، بضمنها 
شعبتان زراعيتان في بلدة عرابة بجنين، وفي 

بورين جنوب نابلس.
واختتــم صيــدم: ســيتم اســتحداث أنظمــة 
جديدة خاصة بالتعليم االلكتروني والوقفية، 
ومواصلة خطوات تصويب أوضاع مؤسســات 

التعليم العالي في قطاع غزة.

«الحركة العالمية» تنفذ ورشا وطنية حول عدالة األحداث
رام اهللا - الحياة الجديدة - نفذت الحركة العالمية للدفاع 
عن األطفال- فلسطين الورشة الوطنية الثالثة حول عدالة 
األحداث، بالتنســيق مع مكتب النائب العام واإلدارة العامة 

للشرطة الفلسطينية، وبتمويل من االتحاد األوروبي.
 وتناولت الورشة ضمانات الطفل الحدث أمام الشرطة في 
مرحلة جمع االســتدالالت، ودور النيابة العامة في الرقابة 

على إجراءات الضابطة العدلية المختصة في األحداث.
ونفذت الورشة في كلية الشرطة بمدينة أريحا، من خالل 
نقــاش تفاعلــي أداره رئيــس نيابة األحــداث ثائر خليل، 
ومســؤول التدريب في وحدة حماية األسرة واألحداث في 
الشــرطة المقدم شــادي جبارين، بحضــور نائب رئيس 
قســم حماية األســرة واألحداث في الشرطة العقيد جهاد 

الحاج علي.

وتعد الورشــة الوطنيــة الثالثة، اذ نفــذت األولى والثانية 
في المعهد القضائي الفلسطيني واستهدفتا وكالء نيابة 
األحداث، واستفاد منها 28 وكيل نيابة أحداث و20 ضابطا 
من شــرطة حماية األسرة واألحداث. ويتم من خالل هذه 
الــورش تجربة تطبيق الدليــل التدريبي اإلقليمي لعدالة 
األحــداث، الذي يتنــاول المعايير الدوليــة لعدالة األحداث، 
ومعــارف ومصطلحات في عدالة األحــداث، وآلية تطبيق 
الضمانات الواردة في القوانين المحلية، إضافة إلى تجارب 

إيجابية في عدالة األحداث.
 وتهدف هذه الورش إلى بناء قدرات أطراف عدالة األحداث 
من خالل زمالئهم، إذ يقوم على إدارتها مهنيون من قضاة 
ووكالء نيابة، وضباط شــرطة، ومرشدي حماية طفولة، 
وممثلين عن المعهد القضائي الفلســطيني تم تدريبهم 

الهيئة المستقلة لحقوق االنسان 
تطالب باالفراج عن أدهم عنزة ووالده

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - جددت الهيئة المســتقلة لحقوق 
اإلنسان «ديوان المظالم» مطالبتها باإلفراج الفوري عن الطفل 
أدهم محمد موســى أبو عنزة (13 عاماً) المحتجز في مؤسسة 

الربيــع لرعايــة األحداث، ووالــده المحتجز لدى مركز شــرطة 
الشــرقية جنوب قطاع غزة، وإجراء التحقيق في االعتداء الذي 

وقع على الطفل أدهم االثنين الماضي.

من خالل الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في تدريب 
إقليمي ليكونوا قادرين على نقل خبراتهم لمهنيين آخرين.

 كما ســتنفذ عدة ورش أخرى مع مرشدي الحماية وقضاة 
األحداث، وبعد االنتهاء منها سيتم تطوير الدليل بما يتوافق 
مع احتياجات قطاع عدالة األحداث وبما ينســجم مع خطة 

لجنة إنفاذ القانون.
 وتأتــي هــذه األنشــطة ضمن مشــروع حمايــة األطفال 
الفلسطينيين من كافة أشكال العنف واإلساءة، بالشراكة 
مع مؤسســة أطفال الحرب -هولندا، وبتمويل من االتحاد 

األوروبي.
جديــر بالذكــر أن مشــروع «حمايــة وتأهيــل األطفــال 
الفلســطينيين من كافة أشــكال العنف واإلســاءة» يهدف 
إلــى حمايــة األطفال الفلســطينيين من التعذيب وســوء 
المعاملــة في الضفة بما فيها القــدس، من خالل تقديم 
العالج النفسي والتأهيل المهني المناسبين، ورفع الوعي 
المجتمعي، ورفع قدرات العاملين في قطاع عدالة األطفال 
والصحة النفســية، وأخيرا التمثيل القانوني لألطفال في 
المحاكم الفلسطينية واألطفال المعتقلين ضحايا االحتالل 
اإلسرائيلي.  ويتضمن المشروع سلسلة نشاطات عدة تنفذ 
من قبل ثالث مؤسسات محلية مختصة: مركز عالج وتأهيل 
ضحاي ــا التعذيب، والحركة العالميــة للدفاع عن األطفال، 
والمركز الفلسطيني لإلرشاد، بالشراكة مع مؤسسة أطفال 
الحرب -هولندا وبتمويل من االتحاد األوروبي، وسيستمر 

حتى شهر نيسان 2020.

وتشير الوقائع إلى أن الطفل أبو عنزة تم االعتداء عليه داخل 
«بدرم» مسجد إسماعيل أبو شنب، كما تعرض للضرب والتهديد 
أثناء احتجازه والتحقيق معه في مركز شــرطة الشــرقية دون 

حضور ولي أمره، بشكل يخالف القانون.
وقد تــم توقيف الطفل أبــو عنزة ووالده واحتجازهما، مســاء 
الثالثــاء الماضي، عقــب ظهورهما خالل تقريــر تم بثه على 

تلفزيون فلسطين حول حادثة االعتداء.


