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دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام 

إعالن عن موعد امتحان الكتروني للعمل لدى وزارة المالية والتخطيط

 تعلن وزارة المالية وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد امتحان الكتروني 

للمتقدمين لشغل وظيفة )باحث اقتصادي(،لالعالن رقم )2018/110(

البوابة  على  منشورة  األسماء   ( أدناه:  إليه  المشار  والكشف  الموعد  حسب  وذلك 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم االحد الموافق 2018/11/18، موعد االمتحان االلكتروني لوظيفة باحث اقتصادي 

على بند العقود ،مكان العمل: )الوسط(

منذر . 1 يوسف  وينتهي باسم   أبوعرقوب  طه  عزمي  يبدأ باسم  أسماء 

يوسف شاهين حسب الكشف رقم )1( في الساعة التاسعة صباحا، 

في ديوان الموظفين العام/طابق-1/ام الشرايط-رام الله

لمعرفة أسماء المقبولين لخوض االمتحان االلكتروني يرجى زيارة البوابة االلكترونية 

تطبيق  استخدام  خالل  من  او   )www.gpc.pna.ps( العام:  الموظفين  لديوان 

الهاتف المحمول “وظيفتي.

وزارة المالية والتخطيط

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية
دعوة لتقديم عطاءات

MOFP-GSD/MOFP/2018/215 :المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة: طباعة دفاتر ضريبة القيمة المضافة كبار المكلفين للعام 2019

الجهة المشترية: وزارة المالية والتخطيط 

جهة التمويل: وزارة المالية والتخطيط
تدع���و مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب وزارة المالية   .1
والتخطي���ط المناقصين أصح���اب االختصاص والمس���جلين رس���ميا والراغبين 

بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
)الشيكل( ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة  تقدم األسعار ب�  .2

المضافة.
يمكن للجه���ات المعنية بالمناقص���ة الحصول على جميع وثائ���ق المناقصة أو   .3
الحص���ول على مزيد من المعلومات من خ���ال الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم 
العام���ة )www.gs.pmof.ps( أو من خال مديرية الل���وازم العامة/ وزارة المالية 

خال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 بعد الظهر.
تدفع رسوم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها 200 شيكل لحساب وزارة المالية   .4
والتخطيط في بنك فلس���طين على حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل 

الدفع )فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.
يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات ف���ي مديرية اللوازم العامة   .5
في موعد أقصاه الساعة 1:30 من يوم الثاثاء الموافق 2018/11/27 ويتم رفض 
جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وس���يتم فتح العطاءات في نفس 
الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خال خدمة البث المباش���ر 

على الموقع اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
عل���ى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك   .6
بنكي مصدق بقيمة 10000 ش���يكل على أن يكون س���اري المفعول حتى تاريخ 

.2019/5/25
أجرة اإلعان في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.  .7

تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.  .8
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام 

إعالن عن مواعيد امتحانات الكترونية ومقابلة شفهية  للعمل لدى 
المجلس االعلى للشباب والرياضة 

 يعلن المجلس االعلى للشباب والرياضة وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن 
مواعيد امتحانات الكترونية للمتقدمين لشغل عدة وظائف تخصصية في المجال 

،لالعالن رقم) 71 و2018/72(.
وذلك حس���ب المواعيد والكشوف المشار إليها أدناه: ) األسماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(
يوم االثنين الموافق 2018/11/19، موعد  االمتحانات االلكترونية للوظائف التالية: 

 مقدم برامج يبدأ باس���م  آآلء فريد كمال منصور وينتهي باس���م  وعد . 1
حس���ين عطية عصيدة حسب الكش���ف رقم )1( في الساعة التاسعة 

صباحا. 
محرر يبدأ باس���م  أحمد تيس���ير عبد الفتاح عصيدة وينتهي باس���م  . 2

يس���ري منير عبدالحليم قفيشة حسب الكش���ف رقم )2( في الساعة 
التاسعة صباحا.

موظ���ف اعالم يبدأ باس���م  اء محمد خضر بش���ارات وينتهي باس���م  . 3
ياس���مين لؤي مامون ابراهيم حس���ب الكش���ف رقم )3( في الساعة 

الحادية عشر صباحا.
علم���ا ان االمتحانات االلكترونية س���تعقد في األوقات المذك���ورة أعاله في ديوان 

الموظفين العام/طابق-1/ام الشرايط-رام الله
يوم االربعاء الموافق 2018/11/21، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة التالية: 

موظف مش���تريات)بند اإلعاقة( يبدأ باس���م  أثير ج���الل امين زكارنه . 4
وينتهي باس���م  ياسر حسن ناصر كميل  حسب الكشف رقم )4( في 

الساعة التاسعة صباحا. 
علما ان المقابلة الش���فهية س���تعقد في مقر المجلس االعلى للش���باب والرياضة/

االرسال/سردا/بعد فندق البيست ايسترن-البيرة
لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض  االمتحان االلكتروني او المقابلة الشفهية يرجى 
زيارة البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي.

                                                               المجلس االعلى للشباب والرياضة

دولة فلسطين

وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات المركزية

لصالح وزارة التربية والتعليم العالي 

إعالن طرح عطاء تقديم خدمات استشارية “اشراف وادارة موقع”

االختيار على أساس التكلفة األقل
تلقت وزارة التربية والتعليم العالي تمويا من صندوق النقد العربي وادارة البنك االس���امي للتنمية من أجل » االش���راف وادارة موقع لمشروع انشاء 

مدرس���ة نور ش���مس الثانوية للبنات- محافظة طولكرم«، وعليه وفق القرار بقانون رقم )8( لس���نة 2014م وتعدياته بشأن الشراء العام ونظام الشراء 

العام رقم )5( لسنة 2014م والتعديات بقرار مجلس الوزراء لسنة 2016م تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن طرح العطاء التالي:

رقم العطاءالمديريةاسم العطاء
زيارة الموقع 
واالجتماع 
التمهيدي

كفالة دخول العطاء )$(

االشراف وادارة موقع لمشروع 
انشاء مدرسة نور شمس 

الثانوية للبنات
2018/11/271200مMEHE/MoFP/2018/249طولكرم

األسعار بالدوالر األمريكي وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة. 1
يمكن للمكاتب االستشارية التي تتوفر فيها الشروط التالية المشاركة في العطاء المذكور:. 2

*  أن يكون مسجا في نقابة المهندسين كاستشاري بتخصصات عمارة أبنية، إنشاء مباني، ميكانيك وكهرباء.
*  يمكن للمكاتب االستش���ارية المس���جلة بمجاالت عمارة األبنية وإنش���اء المباني على األقل التآلف مع مكتب استشاري آخر 
لتغطية  التخصصات األخرى) كهرباء وميكانيك( فقط، على أن يكون التآلف معتمدًا من نقابة المهندسين ) ال يقبل التآلف 

بين تخصصات عمارة أبنية وإنشاء المباني(.
الحصول على وثائق العطاء: يمكن للراغبين باالش���تراك في هذا العطاء الحصول على وثائقه من المقر الرئيسي لوزارة التربية . 3

والتعلي���م العالي، المبنى القديم، الطابق الثاني، دائرة العطاءات والمش���تريات، غرفة رقم 223، خال اوقات الدوام الرس���مي 
مقابل 20 دوالر ثمن نس���خة العطاء يتم إيداعها في بنك فلس���طين لحس���اب إيرادات وزارة المالية – وزارة التربية والتعليم 
العالي، حس���اب رقم )219000/13( لغاية يوم االثنين الموافق 2018/11/26م كرسوم غير مستردة وعلى المكتب االستشاري 
أن تكون لديه شهادة تصنيف كمكتب استشاري و/أو اتفاقية تالف بحيث تكون شهادة التصنيف واتفاقية التالف ساريتي 

المفعول وصادرتين عن نقابة المهندسين عند اإليداع.
كفالة دخول العطاء : قيمتها حسب ما هو مبين في الجدول أعاه، وتكون على شكل شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية، ويكون . 4

عرض الس���عر س���اري المفعول لمدة 120 يوما والكفالة سارية المفعول لمدة 150يوما من تاريخ اإلقفال على أن تكون الكفالة 
لصالح وزارة التربية والتعليم العالي.

زيارة الموقع: س���وف تنظم زيارة ميدانية للموقع في الموعد المحدد في الجدول أعاه ويكون االلتقاء في مقر مديرية التربية . 5
والتعليم العالي ذات العاقة الساعة العاشرة صباحًا.

االجتماع التمهيدي: سوف يتم عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفسارات االستشاريين المشاركين في العطاء في الموعد . 6
المحدد في الجدول أعاه بعد زيارة الموقع مباشرة.

  تس���ليم العروض: يتم تس���ليم العروض في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، الماصيون ش���ارع المعاهد –دوار . 7
المغتربين-المبنى الرئيس���ي- الطابق الثاني-غرفة رقم 223 -دائرة العطاءات والمشتريات،  في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب 
علي���ه رقم العطاء واس���مه مرفقًا بتأمين دخول العطاء ويودع ف���ي صندوق العطاءات في موعد أقصاه ي���وم األربعاء الموافق 

2018/12/12م الساعة الحادية عشرة صباحا.
موعد فتح العطاء: الس���اعة الحادية عش���رة من صباح يوم األربعاء الموافق 2018/12/12م في جلسة علنية في دائرة العطاءات . 8

والمشتريات في مقر وزارة التربية والتعليم العالي- المبنى القديم.
9 . شروط عامة:   1 - أجور اإلعان والنشر على من يرسو عليه العطاء على أن تدفع عند توقيع العقد.

                       2 - إذا وجد تعارض في المعطيات بين وثائق العطاء وإعان الطرح في الصحف تعطى األولوية إلعان الطرح.

د. صبري صيدم

وزير التربية والتعليم العالي

دولــــــة فلسطين

وزارة الصحــة

إعـــــالن

موعد ومكان انعقاد امتحان مزاولة المهنة لحملة دبلوم  التمريض

 المحافظات الشمالية

للذين  والقبالة  التمريض  نقابة  مع  وبالتنسيق  الفلسطينية  الصحة  وزارة  تعلن 
اإلمتحان سيكون  أن موعد  التمريض،  دبلوم  لحملة  المهنة  مزاولة  سجلوا المتحان 
مبنى  في   ، صباحا  العاشرة  الساعة  تمام  في   ،2018/11/22 الموافق  الخميس  يوم 

الكلية العصرية الجامعية/مقابل مجمع فلسطين الطبي/رام الله.

مالحظة: اصطحاب الهوية الشخصية يوم االمتحان.  

 وزارة الصحة الفلسطينية/نابلس

لقاء في جنين يبحث سبل التعاون بين 
المحافظة والمؤسسة األمنية و»فتح«

جني����ن - محمد ب����الص: ناقش 

موس����ع  لق����اء  ف����ي  مش����اركون 

برئاس����ة محاف����ظ جني����ن اللواء 

إبراهي����م رمض����ان، أم����س، آلية 

بين  والتنس����يق  التعاون  تعزيز 

المحافظ����ة والمؤسس����ة األمنية 

واألطر التنظيمية في حركة فتح، 

وعددا من القضايا ذات االهتمام 

المشترك وسبل معالجتها.

وعق����د اللق����اء بحض����ور قائ����د 

المنطق����ة العمي����د ناض����ر عمر، 

ونائب أمين س����ر حركة فتح في 

اإلقلي����م عطا أب����و ارميلة، ومدير 

المخاب����رات العامة العميد محمد 

العقيد  الش����رطة  غن����ام، ومدير 

عب����د اللطيف القدوم����ي، ومدير 

المقدم  العسكرية  االستخبارات 

األمن  ومدي����ر  صالح����ات،  طالب 

الوقائي العمي����د مهند أبو علي، 

وعضوي المجل����س الثوري زكريا 

حويل،  جمال  والنائ����ب  الزبيدي 

ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات 

مخيم جنين، اللواء محمد الصباغ، 

وأمناء سر المواقع التنظيمية.

أهمية  عل����ى  رمضان،  وش����دد 

إع����ادة تعزي����ز الحال����ة الوطنية 

في الش����ارع ومد جسور الثقة مع 

كل أبناء الحرك����ة الوطنية وعلى 

رأس����ها حرك����ة فت����ح التي هي 

عنوان المش����روع الوطني ورائدة 

الحركة الوطنية.

وق����ال، "نتاب����ع مع المؤسس����ة 

األمنية كافة اإلجراءات التي تقع 

ضمن عمل المؤسس����ة في بسط 

النظام وتحقي����ق األمن الداخلي 

بعض  تحصل  وق����د  للمواطنين، 

األخطاء هنا أو هناك، إال أننا نقوم 

بمعالجتها في حينه س����عيا إلى 

تعزيز السلم األهلي المجتمعي 

وضبط الحالة األمنية". 

وطال����ب أب����و ارميل����ة، بضرورة 

المحافظة  م����ع  التعاون  تعزي����ز 

والمؤسسة األمنية لبلورة صيغة 

مش����تركة وتفاهمات في بعض 

القضايا التي ته����م أنباء حركة 

فتح وأطره����ا التنظيمية في كل 

المواقع.

وأش����اد بدور األجه����زة األمنية 

في تطبيق سيادة القانون وبسط 

النظ����ام، والت����ي أظه����رت قدرة 

مهنية على التعامل مع األزمات 

الداخلية.

وأكد ق����ادة األجه����زة األمنية، 

بالمس����ؤولية  االرتق����اء  وج����وب 

الوطنية واالنضباط والتعاون في 

مالحق����ة العابثين، معتبرين أنه 

يجب عل����ى تنظيم حركة فتح أن 

يكون المس����اند ألداء المؤسسة 

األمني����ة التي هي جزء أصيل من 

نسيج حركة فتح.

المرحل����ة  أن  عل����ى  وش����ددوا 

القادم����ة س����تكون األخطر على 

نتيج����ة  الوطني����ة  القضي����ة 

المؤام����رات التي تحاك لتصفية 

المشروع الوطني. 

ودع����ا الصب����اغ إل����ى التكاتف 

المش����روع  لحماي����ة  والوح����دة 

من  العبر  واس����تخالص  الوطني، 

التعاون  بعض األخطاء من خالل 

الوثيق والش����راكة مع المؤسسة 

األمنية.

م����ن جهتهما، اعتب����ر الزبيدي 

األمني����ة  المؤسس����ة  وحوي����ل، 

وتنظيم حرك����ة فتح بأنها وحدة 

واحدة، مضيفي����ن، "إنه علينا أن 

نكون والجميع ف����ي مواجهة مع 

االحتالل وهي قائمة على الدوام 

والتصعيد  المس����توطنات  جراء 

اإلسرائيلي اليومي".

معرض فني في »خضوري« 
بذكرى استشهاد عرفات

طولك���رم - "األي���ام": افتتحت مديري���ة ثقافة طولكرم، 
ومجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطالبية في جامعة 
فلس���طين التقني���ة - خض���وري، فعاليات مع���رض الفن 
التشكيلي "فلس���طين األرض والهوية"، بمناسبة الذكرى 
الرابعة عشرة الستش���هاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، 

والذكرى المئة لوعد بلفور.
وضم المعرض لوحات لفنانين من جمعية ابداع/ رابطة 
الفنانين التش���كيليين العرب في كفر ياسيف، وفنانين 

من طولكرم.
وأك���د القائم بأعم���ال رئيس الجامعة د. نافع عس���اف 
على ح���رص الجامعة عل���ى تخليد مناس���بات مهمة في 
تاريخ الش���عب الفلس���طيني، وتوعية الطلبة وتعزيز روح 
االنتم���اء والهوي���ة الوطنية لديهم، من خ���الل عقد مثل 
هذه الفعاليات، وتحقيق جزء من المسؤولية االجتماعية 
والوطني���ة الواقعة عليها، بتعزي���ز التواصل بين مناطق 
فلسطين التاريخية، وخدمة شرائح المجتمع الفلسطيني 

كافة.

بدوره، أوض���ح مدير مكتب وزارة الثقاف���ة في طولكرم 
منتصر الكم أن المعرض يستهدف الشباب الفلسطيني 
بش���كل خاص، لتعزيز رس���الة ورؤية ال���وزارة في رعاية 
الشباب وتعزيز ثقافته وروحه الوطنية، باإلضافة إلتاحة 
الفرصة أم���ام المجتمع المحلي، للتع���رف على المواهب 

المشاركة، وخلق التواصل المطلوب.
من جهته، أش���ار عضو مجلس إدارة جمعية ابداع أحمد 
متان���ة إلى عالقة التعاون بي���ن الجامعة والجمعية، التي 
بدأت منذ سنوات سابقة من خالل عقد فعاليات مشتركة.

وأوضح منس���ق حركة الش���بيبة الطالبية ف���ي الجامعة 
وس���يم أبو ش���مس أن معرض فلس���طين "أرض وهوية"، 
يعكس رؤي���ة الحرك���ة والمجلس الطالبي، ف���ي التأكيد 
عل���ى الهوية الوطنية، والتمس���ك باألرض لدى الش���عب 
الفلس���طيني، وتجس���يد المراحل التاريخي���ة التي مرت 
بها القضية الفلس���طينية، وحال الشارع والمعاناة التي 
يتعرض لها نتيجة لوعد بلفور، وما ترتب عليه وصواًل إلى 

االحتالل اإلسرائيلي، وانتهاكاته المستمرة. 

زوار في المعرض.

»التربية« تناقش ترتيبات تطبيق 
حوسبة االمتحان الشامل

رام الل���ه - "األيام": عق���دت وزارة التربية والتعليم العال���ي، امس، اجتماعًا 
حول حوس���بة االمتحان التطبيقي الشامل ومناقش���ة ترتيبات تطبيقه بنظام 

الدورتين سنويًا.
وش���ارك في االجتماع الوكيل المس���اعد لش���ؤون التعليم العالي د. إيهاب 
القبج، والقائم بأعمال مدير عام التعليم المهني والتقني وسام نخلة، والقائم 
بأعمال مدير عام التطوي���ر والبحث العلمي د. أحمد عثمان، ومدير االمتحانات 
ف���ي اإلدارة العامة للقي���اس والتقوي���م واالمتحانات د. عمر عط���وان، ومدير 
االمتحانات ف���ي اإلدارة العامة للتعليم المهني والتقني إياد أبو عرة، ورئيس 
قس���م التطوير في اإلدارة العام���ة للتطوير والبحث العلم���ي منذر صالحات، 
ورئيس قسم االمتحان الش���امل ربيع أبو شملة، إضافة إلى مبرمجين من وزارة 

التربية وجامعة فلسطين التقنية )خضوري(.
وأش���ار القبج إلى أن عقد االمتحان بنظام الدورتين س���نويًا وبشكل محوسب 
يضمن تحقيق معايي���ر االمتحان ومواصفات الص���دق والثبات والموضوعية، 
وتحقي���ق العدال���ة وقي���اس امت���الك الطلبة للكفاي���ات المهني���ة في مجال 
التخص���ص، وتحقيق المخرجات الُمثلى للعملي���ة التعليمية، مبينًا أن جهود 
الوزارة تنصب حاليًا على اس���تكمال الترتيبات لعقد هذا االمتحان في ش���هر 

كانون أول للعام القادم.
م���ن جهتها، أكدت نخلة أن هذا اللقاء يأتي ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى 

تطوير قطاع التعليم المهني والتقني.

»تربية« قلقيلية تطلق 
فعاليات حملة »أبي اقرأ لي«

قلقيلي���ة - "وفا": أطلق���ت مديرية التربي���ة والتعليم العال���ي في محافظة 
قلقيلية حملة "أبي اقرأ لي" في مدرسة بنات العودة األساسية في قلقيلية.

وأش���ارت مديرة التربية والتعليم العال���ي في قلقيلية نائلة فحماوي إلى أن 
مديري���ة التربية والتعليم العالي أطلقت حملة "أبي اقرأ لي" بهدف تش���جيع 
 آب���اء الطلبة وتش���جيعهم للقراءة 

ّ
القراءة ف���ي المجتمع الفلس���طيني وحث

ألبنائهم، لتحفيز نهج مجتمعي مستدام تجاه تعزيز القراءة ونشر الثقافة.
وأوضحت أن مشاركة اآلباء مع األبناء في القراءة، ستعزز من العالقة االيجابية 
والتش���اركية بين اآلباء وأبنائهم من جهة، وأولياء األمور والمدرس���ة من جهة 

أخرى، وتعزز من الثقافة المجتمعية المحفزة للقراءة.
من جهتها، أكدت مديرة المدرس���ة بثينة خ���روب أهمية تعزيز القراءة في 
المجتمع الفلسطيني، من خالل حث اآلباء على القراءة ألبنائهم ما يرسخ ثقافة 

مجتمعية تعزز القراءة والثقافة.

»النجاح« تكرم طلبة الداخل 
الناجحين بامتحان مزاولة التمريض

نابل���س - "األيام": كرم القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور 
ماهر النتش���ة، امس، عددًا م���ن خريجي تخصص التمريض م���ن كلية الطب 
وعلوم الصحة في الجامعة والناجحين من المرة األولى في امتحان المزاولة من 

فلسطينيي الداخل.
وناقش د. النتشة مع الناجحين عدة أمور تتعلق باالمتحان والصعوبات التي 

واجهوها خالل فترة التقديم لالمتحان.
وُيعد امتحان مزاولة مهنة التمريض في الداخل من االمتحانات التي تحتاج 
إلى دراس���ة عميقة ووفرة في المعلومات التي يج���ب أن يمتلكها الطالب من 

بداية أولى سنوات دراسته حتى آخرها.

محافظ جنين يطلع على المالحظات
الفنية إلعادة تأهيل شارع حيفا

جنين-"األيام": التقى محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، أمس، من وفد ضم 
رؤس���اء البلديات والقرى في شمال غربي جنين وممثلين عن حركة فتح، لبحث 
المالحظ���ات الفنية حول آلية عملية إعادة تأهيل ش���ارع جنين-حيفا من قبل 

وزارة األشغال العامة واإلسكان.
وأكد الوفد، أهمية المش���روع الحيوي والنموذجي ال���ذي انتظره المواطنون 
لعدة س���نوات، وبدأ العمل فيه من شارع حيفا باتجاه زبوبا، مشيرين إلى وجود 
بعض المعيقات المتعلقة بعملية التوسعة ناتجة عن وجود المحال التجارية 
على طرفي الش���ارع، وضرورة تخصيص عبارات ورفع منسوب الشارع من جهة 

اليسار.
من جهته، أشار المحافظ رمضان، إلى أن هذا الشارع يحتل أهمية كبيرة من 
مش���اريع المحافظة كونه المدخل الغربي لشمال غرب جنين، حيث يقطن أكثر 

من 80 ألف نسمة في التجمعات السكانية.

إطالق فعاليات اليوم التعريفي لبرنامج 
»إيراسموس بلس« للتعليم العالي

التع����اون  بعث����ة  م����ت 
ّ
نظ "األي����ام":   - الل����ه  رام 

الفلسطيني - األوروبي للتعليم العالي "إيراسموس 

بلس" ووزارة التربية والتعليم العالي وعبر الفيديو 

كونفرانس مع غزة، أمس، فعاليات اليوم التعريفي 

ب� "إيراسموس بلس".

وش����ارك في فعالي����ات اليوم التعريف����ي؛ وكيل 

ال����وزارة د. بصري صالح، ورئيس التعاون في مكتب 

االتحاد األوروبي إليس����اندرا فيزي����ر، ومدير وحدة 

إيراسموس بلس في بروكسل رالف راديريز، ومدير 

بعث����ة التعاون الفلس����طيني - األوروب����ي للتعليم 

العالي د. نضال الجيوسي، والوكيل المساعد لشؤون 

التعليم العالي د. إيهاب القبج، بحضور العديد من 

الممثليات والبعثات الدبلوماسية ونواب وممثلين 

عن ال����وزراء وعدد من رؤس����اء الجامع����ات المحلية 

وممثلي����ن ع����ن المؤسس����ات التعليمي����ة والقطاع 

الخاص.  

ولف���ت صالح إل���ى أن هذا البرنام���ج يعنى ببناء 

قدرات مؤسس���ات التعلي���م العالي وتعزيز فرص 

مش���اركة الطلب���ة وك���وادر الجامع���ات اإلداري���ة 

المعرف���ي والمهني  التب���ادل  واألكاديمي���ة في 

فلس���طينيًا وإقليميًا ودوليًا، وتوفير منح طالبية 

على مستويات التعليم.

وأكد صال����ح أهمية حث الخطى لتعزيز منظومتي 

التعليم العالي والبحث العلمي في المؤسسات كافة 

رغم كل الظروف الصعبة التي تعيش����ها فلسطين 

جراء ممارسات االحتالل واعتداءاته المستمرة على 

قطاع التعليم والمؤسس����ات التعليمية والبحثية، 

مش����يرًا إلى استمرار الوزارة في توجهاتها لتطوير 

التعليم المهني والتقني ومواصلة دمجه بالتعليم 

العام؛ بهدف ربط مخرجات التعليم بس����وق العمل 

والتقليل من نسب البطالة بين الخريجين، والمضي 

قدمًا ف����ي إجراءات تعزي����ز نوعية برام����ج التعليم 

العال����ي من خالل إج����راءات عملي����ة منها تصنيف 

الجامع����ات والبرامج وتقني����ن التخصصات وتعزيز 

مدخالتها.

وأوضح صالح أن إيراسموس بلس أسهم في خلق 

فرص جديدة لنظم التعليم العالي، وجس����ر الهوة 

م التعليم العالي الفلس����طينية والعربية 
ُ
ظ

ُ
ما بين ن

واألوروبي����ة، الفتًا إل����ى األثر الذي يترك����ه البرنامج 

ف����ي دعم معظم الجامعات والعديد من مؤسس����ات 

القط����اع الخاص، ومس����اهمته في بناء ش����بكة من 

خبراء التعليم العالي في فلسطين وتمكينهم من 

التواصل مع نظرائهم في العالم، وإشراك الباحثين 

الفلسطينيين وتشبيكهم مع المراكز البحثية.

من جهته؛ قدم الجيوس����ي عرضًا ع����ن أثر برنامج 

إيراس����موس بلس على التعليم العالي الفلسطيني 

العال����ي  التعلي����م  مؤسس����ات  إنج����ازات  وأه����م 

الفلسطينية.

بل����س"  "إيراس����موس  أهمي����ة  فيزي����ر  وأك����دت 

وإسهاماته في مختلف مناحي التعليم العالي في 

فلسطين.

وتخل����ل الي����وم التعريف����ي عرض مفص����ل آللية 

التقديم لبرامج إيراس����موس بل����س؛ الثالثة والتي 

تض����م: بناء ق����درات مؤسس����ات التعلي����م العالي، 

والحراك األكاديمي، وبرنامج الماجستير المشترك.

وف����ي خت����ام الفعاليات؛ تم تس����ليم ش����هادات 

التقدي����ر لرؤس����اء الجامعات التي فازت بمش����اريع 

إيراسموس بمجال بناء القدرات والحراك األكاديمي 

له����ذا العام وه����ي: جامع����ات بيرزي����ت والعربية 

األميركية، واالستقالل، والنجاح الوطنية، والخليل، 

والقدس، وبوليتكنك فلسطين، وخضوري، والقدس 

المفتوحة، وفلس����طين األهلية، والكلية الجامعية 

للعل����وم التطبيقي����ة، واإلس����المية بغ����زة، وكلي����ة 

فلس����طين التقني����ة - دي����ر البلح، ووزارت����ا التربية 

والعمل، وسلطة المياه، ومجموعة الهيدرولوجيين 

الفلسطينيين.  

متحدثون في إطالق الفعاليات.

»فتح«: العدوان اإلسرائيلي لن 
يكسر إرادة الشعب الفلسطيني

غ���زة - "وفا": قالت حرك���ة فتح إن العدوان الهمجي ال���ذي يتعرض له قطاع 
غزة جزء من جرائم إس���رائيل المس���تمرة، مؤكدة أنه لن يكس���ر إرادة الشعب 

الفلسطيني.
وش���ددت الحركة، في بيان للمتحدث باس���مها عاطف أبو سيف، مساء أمس، 
أن الش���عب الفلس���طيني األبي أكبر من أن تنال من إرادته كل جرائم االحتالل 
وأس���لحته، مشيرة إلى أن "إسرائيل الدولة المارقة الخارجة عن القانون الدولي 
تواصل مذابحها وعدوانها بحق الش���عب األعزل وس���ط صم���ت دولي معيب، 
ووحده الش���عب القادر على إفش���ال كل ذلك". وأضافت، "إن الشعب موحد في 

مواجهة الع���دوان، وهو في كل مرة 
قادر عل���ى صده وعلى البقاء، فالجبل 
الفلس���طيني ال ول���ن ته���زه أعت���ى 

الرياح".
الصم���ود  صخ���رة  إن  وقال���ت، 
الفلس���طيني ف���ي وجه آل���ة البطش 
والقتل والعدوان تتكسر عليها قوة 
االحتالل وعدوانه، مؤكدة أن الوحدة 
الوطني���ة هي صمام األم���ان لحماية 

الشعب الفلسطيني وأرضه.


