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جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية

Palestinian Medical Relief Society

(11t-PMRS/Y-18G09) إعالن عن المناقصة رقم
ضيافة ومواد تنظيف

بتعاقد علي أساس  رغبتها  الفلسطينية عن  الطبية  اإلغاثة  تعلن جمعية 
سنوي لشراء ضيافة ومواد تنظيف لمدة عامين على التوالي ، حسب الشروط 
(11t-PMRS/Y- والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العطاء رقم

غزة  محافظات  في  المسجلين  والموردين  الشركات  كافة  وتدعو   18G09)
التقدم للمشاركة في هذه المناقصة واستالم مستندات العطاء مقابل مبلغ 
مالي قدره مائة شيكل فقط ، غير مستردة اعتبارًا من الساعة التاسعة من 
صباح يوم االحد الموافق 2018/11/25 وحتى الساعة الواحدة ظهرًا من يوم 
الخميس الموافق 2018/11/29 من مقر جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية 
– غزة تل الهوى – شارع جامعة الدول العربية هاتف رقم )2635991/2( و 

فاكس رقم )2626069).
االثنين  الثانية عشر من ظهر يوم  الساعة  الوثائق هو  آخر موعد لتسليم 
الموافق 2018/12/03 على أن يكون العطاء وجميع شروطه ساري المفعول 
طوال عامي 2019 و 2020 ،مع العلم انه سيتم طلب الكميات من الشركة 
العامين و سيتم إعادة  العطاء بشكل شهري علي مدار  التي يرسو عليها 
تقييم األسعار وتحديثها كل ستة شهور ،وعليه يجب تحديث المعلومات 
بخصوص األسعار كل ستة شهور من قبل الشركة التي يرسو عليها العطاء 

في حال حدوث تغيير على االسعار.
• 	 500 بقيمة  بنكية  بكفالة  أولى  تأمين  المناقصة  مع  يرفق 

شيكل في صورة خطاب ضمان بنكي أو شيك بنكي .

مالحظة: رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

إعالن طرح عطاء مشاريع تخفيفية في منطقة سلفيت

31-ADM-2018 رقم  العطاء 

تتوج���ه جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني للش���ركات والمقاوليي���ن المتخصصين 
والمصنفين لدى اتحاد المقاولين تخص���ص ابنية او/و مياه و مجاري درجة التصنيف 
ال تقل درجة التصنيف عن الثالثة بالمش���اركة بعطاء مش���اريع تخفيفية في المناطق 

التالية: سلفيت/ كفل حارس/ حارس/ بروقين/ مردة/ كفر الديك/ قيرة

فعلى ش���ركات المقاوالت المصنفه لدى اتحاد المقاولين )ال تقل درجة التصنيف عن 
الثالثة( المسجلة والراغبة بالمشاركة ، التوجه  لمقر الجمعية الكائن في شارع القدس 
الرئيس���ي – البيرة دائرة المش���تريات، الطابق السادس لشراء كراس���ة العطاء وذلك 
اعتبارًا من يوم االحد الموافق 25/11/2018  من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 

الثالثة  بعد الظهر  ، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

فعلى الش���ركات المؤهلة والمرخصة الحق في االش���تراك علمًا بان اخر موعد لتقديم 
الع���روض هو يوم الخمي���س الموافق 2018/12/06حتى الس���اعة الواحدة بعد الظهر  
وذلك في صندوق العطاءات الموجود في دائرة المشتريات بمقر جميعة الهالل االحمر 

الفلسطيني الكائن بالبيرة.

ثمن نسخة العطاء  150 شيكل  غير مستردة .. 1

يت���م تقديم كفالة دخ���ول عطاء بقيمة %5 بظ���رف مغلق منفصل عن . 2
مغلف دوسية العطاء وسيتم رفض استالم العطاء في حال عدم االلتزام 

بذلك

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .. 3

الجمعية غير ملزمة باقل االسعار.. 4

لالستفس���ار يمكن االتصال م���ع دائرة المش���تريات بجمعية اله���الل األحمر 

الفلسطيني على األرقام التالية : هاتف 022978536، فاكس 022406518  

 جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية

  للعمل لدى وزارة التنمية االجتماعية 

 تعلن وزارة التنمية االجتماعية وبالتنس���يق م���ع ديوان الموظفين العام عن 
موعد المقابلة الش���فهية للمتقدمين لشغل وظيفة )منسق مشاريع(،الخاص 

باالعالن رقم)2018/57(
وذلك حسب المواعيد والكش���وف المشار إليها أدناه: ) األسماء منشورة على 

البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام(
يوم االثنين الموافق 2018/11/26، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة)منسق مشاريع( :

 منسق مش����اريع يبدأ باسم   سمير ابراهيم فهد بشارات وينتهي باسم  . 1
محمد خالد محمد حمران حس����ب الكش����ف رقم )1( في الساعة التاسعة 
صباحا، في مقر وزارة التنمية االجتماعية/خلف المقاطعة/االرسال-رام الله

يوم الثالثاء الموافق 2018/11/27، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة)منسق مشاريع( 

 منس���ق مشاريع يبدأ باس���م   ناديه صالح طاهر الكرم وينتهي باسم  . 2
لينا جمال س���عد الدين قطامي حس���ب الكش���ف رقم )2( في الساعة 
التاس���عة صباحا، في مقر وزارة التنمي���ة االجتماعية/خلف المقاطعة/

االرسال-رام الله
لمعرف���ة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زي���ارة البوابة 
االلكتروني���ة لدي���وان الموظفي���ن الع���ام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي.

وزارة التنمية االجتماعبة

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية للعمل

 لدى االمانة العامة لمجلس الوزراء 

تعلن االمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن 
موعد مقابلة شفهية للمتقدمين لشغل وظيفة )محاسب غير جامعي( الخاص 

باالعالن رقم)2018/91(. 
وذلك حسب الموعد والكشف المشار إليه أدناه: ) األسماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(
يوم الثالثاء 2018/11/27، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة محاسب غير جامعي :

محاسب غير جامعي،)مقر الوزارة/رام الله(، يبدأ باسم محمد علي حسين  . 1
دار طه وينتهي باسم تس���نيم  سالم حسين أبوغوش حسب الكشف 
رقم )1(، في الس���اعة التاس���عة صباحا، في مقر األمانة العامة لمجلس 

الوزراء/الماصيون-رام الله.
لمعرف���ة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زي���ارة البوابة 
االلكتروني���ة لدي���وان الموظفي���ن الع���ام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”

االمانة العامة لمجلس الوزراء

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية

 للعمل لدى دائرة شؤون االجئين 

تعلن دائرة ش���ؤون االجئين عن موعد مقابلة شفهية لشغل وظيفة )مساعد 

اداري(، مكان العمل: )رام الله( الخاص باالعالن رقم)2018/92(. 

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

االلكترونية لديوان الموظفين العام(
يوم االثنين 2018/11/26، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة )مساعد اداري(، مكان 

العمل:)رام الله(:

مس���اعد اداري يبدأ باس���م أسماء  فخر عودة  اس���ليمة وينتهي باسم . 1

نداء محمد درويش الزين حسب الكشف رقم )1(، في الساعة التاسعة 

صباحا، في مقر دائرة ش���ؤون االجئين/فوق المحكمة الششرعية/مقابل 

هيئة مكافحة الفساد/البالوع-البيرة

لمعرف���ة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زي���ارة البوابة 

االلكتروني���ة لدي���وان الموظفي���ن الع���ام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”

دائرة شؤون االجئين

الحمد الله يفتتح مبنى الطوارئ وقسم 
العناية الحثيثة بمستشفيي رفيديا والوطني

رام الل���ه - وفا: افتت���ح رئيس ال���وزراء رامي الحمد 

الله، أمس، مبنى الطوارئ بمستش���فى رفيديا وقسم 

العناية الحثيثة في المستش���فى الوطني الحكومي، 

بمدين���ة نابل���س، بحض���ور محافظ نابل���س إبراهيم 

رمضان، ووزير الصحة جواد عواد، والمدراء والعاملين 

في المستش���فى، وعدد من الش���خصيات الرس���مية 

واالعتبارية، ومديري المؤسسة األمنية في المحافظة.

وقال الحمد الله: "بتوجيه���ات من الرئيس محمود 

عباس، واظبنا في الس���نوات الماضية، على التوس���ع 

في األقسام والتخصصات والبنى في نظامنا الصحي، 

حيث افتتحنا أقسامًا جديدة في كافة المستشفيات 

الحكومي���ة، ومراك���ز الط���وارئ وال���والدة اآلمنة في 

المحافظات، وعملنا على تش���غيل مستشفى طوباس 

الترك���ي الحكوم���ي، وضم مستش���فى محم���د علي 

المحتس���ب المحاذي للح���رم اإلبراهيمي الش���ريف، 

وس���نفتتح قريبًا مستشفى "هوغو تشافيز للعيون"، 

في ترمسعيا، ليكون المستش���فى الحكومي الوحيد 

المتخص���ص بهذا المجال في المنطق���ة، إضافة إلى 

بناء مستش���فى الرئيس محمود عب���اس في حلحول، 

ومستش���فى دورا الحكوم���ي، وهن���اك العدي���د من 

المش���اريع والبنى سنباش���ر بناءها، وفي مقدمتها، 

المستش���فى الهندي في بيت س���احور، ومستشفى 

في ش���رق نابلس حيث قامت بلدية نابلس مش���كورة 

بتوفير قطعة أرض للمش���روع، كما أنش���أنا بنك الدم 

المركزي في ش���مال الضفة، وبمسار مواز داعم لهذه 

الجه���ود، صادق فخامة الرئيس، قبل نحو ش���هرين، 

على قرار بقانون بش���أن "الحماية والس���امة الطبية 

والصحي���ة"، لتنظيم المس���ؤولية الطبي���ة في قطاع 

الصحة، وتحقيق التوازن بين متلقي الخدمة الطبية، 

وكرامة وحقوق المؤسسة الصحية واألطباء والقائمين 

عليها".

وأض���اف: "مبنى الط���وارئ في مستش���فى رفيديا 

سيكون بس���عة ستة وعش���رين س���ريرًا، إضافة إلى 

مختبر وقسم لألش���عة داخله وقسم طوارئ لألطفال 

وتجهيزات وأقسام أخرى فاعلة، كما أنشأنا فيه بنك 

الدم المركزي بتمويل من الصناديق العربية. إن هذا 

التوسع يسهم بالتخفيف من الضغط، ورفع كفاءته 

في توفير خدمة طبية نوعية وذات جودة في مختلف 

التخصصات، وتكريسه كمستشفى مركزي وتحويلي 

وتعليمي، لتس���هم هذه المنش���أة، ف���ي المزيد من 

تحفي���ز قطاع الصحة، والنه���وض بالخدمات الطبية، 

التي ننظ���ر إليها على أنها واحدة م���ن أبرز مقومات 

تعزيز صمود المواطنين".

وتابع: "يس���عدني أن نجتمع ف���ي مقام نضيف من 

خال���ه، قدرات وكف���اءات وأدوات إلى منظومة العمل 

الحكومي التي نفردها للمواطن أواًل، ويزداد األمر هذا 

أهمية وحيوية عندما نضيف إلى قطاع الصحة، بنى 

وأقسامًا وتجهيزات، بما يساهم في تلبية احتياجات 

المواطنين وتعزيز ثقتهم بمؤسسات دولتهم".

وق���ال الحمد الله: "كنت قبل قليل، خال جولتي في 

نابل���س، افتتحت أيضًا قس���م العناي���ة الحثيثة في 

المستش���فى الوطني الحكومي، بس���عة سبعة أسّرة، 

في إطار عمل بدأناه قبل سنوات، لتوسيع وإعادة بناء 

هذا المستش���فى العريق وصون تاريخه الطويل في 

تقديم الخدمات الطبية، خاصة في األمراض الباطنية 

وتخصصاتها، وس���يتم ترميم المباني القديمة فيه، 

وبناء مبنى جدي���د في الجهة الخلفي���ة له، في إطار 

اتفاقية مع مؤسسة تيكا التركية".

وأض���اف: "ف���ي هذا اإلط���ار م���ن العم���ل الدؤوب 

والمدروس إلرس���اء نظام صحي وطني فاعل ومتكامل 

بكل مقوماته، تمكن���ا من تقليص التحويات الطبية 

إلى خارج قطاع الصحة الفلسطيني، وتوطين العاج، 

واس���تقطاب الكف���اءات الوطنية واالرتق���اء بمعايير 

الخدم���ات الطبي���ة، وذل���ك ضمن عمل وطني أوس���ع 

لتعظي���م الق���درات الذاتية باالعتماد عل���ى العقول 

والس���واعد الوطني���ة ومواجهة تقلص المس���اعدات 

الدولية إلى أدنى معدالتها".

وأوضح رئي���س الوزراء: "تأتي كل ه���ذه اإلنجازات، 

وس���ط تصعيد إس���رائيلي ممنهج وواس���ع النطاق، 

يس���تهدف مش���روعنا الوطن���ي بكافة مؤسس���اته 

ومكوناته، فإسرائيل بتشجيع من اإلدارة األميركية، 

تواصل حصار غزة، وتوس���عها االستيطاني، وتمعن 

في هدم البيوت والمنش���آت، وف���ي مخططات تمزيق 

وحدة األرض الفلس���طينية واقتاع وتهجير شعبنا، 

لتدمير ح���ل الدولتين ومنع إقامة دولة فلس���طينية 

مس���تقلة ذات س���يادة عل���ى موارده���ا ومقدراتها 

والقدس الشرقية عاصمتها".

وأض���اف: "إن مجابه���ة كل هذا، إنم���ا يتم بتعزيز 

منظوم���ة العمل الحكومي التي تش���كل المربع األول 

لتحقيق الصمود الش���عبي، ولهذا عملنا على تطوير 

وتحصين قطاع الصحة، ومنعنا تدهوره وانهياره في 

قطاع غزة، وسّيرنا قوافل األدوية والمستلزمات الطبية 

إليه، واس���تمرت الحكومة في دفع فواتير التحويات 

العاجية الخارجية ألهلنا فيه، وأود اإلش���ارة هنا إلى 

أن الحكومة تصرف 96 مليون دوالر شهريًا على قطاع 

غزة، ومنذ 2007 إلى ش���هر 9 الماضي تم صرف 15.5 

ملي���ار دوالر في الوقت الذي يأتينا إيرادات من قطاع 

غ���زة من 5 إلى 6 مايين دوالر فقط. نؤكد أن غزة جزء 

مهم من الوطن وال دولة من دون غزة وال دولة في غزة، 

ونج���دد مطالبتنا حركة حماس باالس���تجابة لمبادرة 

الس���يد الرئي���س محمود عب���اس، آملي���ن أن تتكلل 

جه���ود الوف���ود الموجودة في مصر والتي س���تغادر 

غدًا بالنجاح، وتطوى صفحة االنقسام وتحقق الوحدة 

الوطنية".

وأكد الحرص على اس���تمرارية وبقاء المستشفيات 

في القدس الشرقية، وقال: "سددنا مبلغ 12.5 مليون 

دوالر، كمنحة لس���د العجز الناج���م عن وقف التمويل 

األميركي لها، على أن يتم تسديد الباقي في األشهر 

المقبل���ة، وإننا نثمن عاليًا الدعم السياس���ي والمالي 

الذي قدمته مختلف دول العالم ومؤسساتها الدولية 

لوكال���ة األونروا، لمواجهة العجز الخانق المحدق بها، 

ج���راء وقف التموي���ل األميركي له���ا، وتمكينها من 

تقديم الخدمات، خاصة الصحي���ة والتعليمية لنحو 

5.9 مليون الجئ فلسطيني في الوطن والشتات".

وش���دد على أن���ه "حتى ف���ي ظل أعت���ى الصعاب، 

سنحش���د الجهود والطاقات والموارد وسننجح، لتظل 

مستش���فياتنا قائمة مفتوحة الس���تقبال المرضى، 

قادرة على تقدي���م الخدمات الطبية ذات الجودة في 

مختل���ف التخصصات، ولتبقى مؤسس���اتنا الوطنية 

جميعه���ا، عنوانًا للصم���ود وإلرادة البن���اء والتطور 

والنمو، مستجيبة الحتياجات ش���عبنا، فاعلة منيعة 

في وجه الممارسات والقيود االحتالية".

الحمد الله خالل افتتاح مبنى الطوارئ وقسم العناية في المستشفيين.

متحدثون في ختام المؤتمر.

  اختتام المؤتمر الدولي السادس 
عشر حول القدس في "دار الكلمة"

بيت لحم – حسن عبد الجواد: اختتمت دار الكلمة 
الجامعية للفن���ون والثقافة، في بي���ت لحم، أمس، 
مؤتمرها الدولي الس���ادس عش���ر الذي حمل عنوان 
"القدس: البعد الوطني، الديني والدولي"، وش���ارك 

فيه عدد من األكاديميين والخبراء والمختصين.
وتضم���ن اليوم األخي���ر للمؤتمر ثاث جلس���ات، 
ناقش���ت األولى موض���وع القدس ف���ي الفن واألدب 
والمكتبات الفلسطينية، وتحدث فيها البروفيسور 
معتص���م عديلة رئي���س برنامج األداء الموس���يقي 
في دار الكلمة عن "القدس في األغنية السياس���ية 
المعاصرة بين تثبيت الهوية ومواجهة التهويد"، 
كما وقدم الدكتور قسطندي الشوملي ورقة بحثية 
ح���ول "ص���ورة القدس ف���ي الخطاب الفلس���طيني 
المعاصر - دراسة س���يميائية"، واستعرض الباحث 
عنان حمد دراسة حول تاريخ المكتبات الفلسطينية 
في الق���دس تح���ت االحت���ال 1948-1993، وأدارت 
الجلس���ة الفنانة فاتن فوزي نس���طاس متواس���ي 
رئيس���ة برنام���ج التصمي���م الجرافيك���ي والفنون 

التطبيقية.
وتناول���ت الجلس���ة الثاني���ة الوض���ع القانون���ي 
والدين���ي والوصاي���ة الهاش���مية ودور الفاتيكان 
تج���اه مدينة القدس، حيث ق���دم الدكتور عبد الله 
أبو عي���د ورقة بحثية ح���ول "القان���ون الدولي بعد 
الق���رار األميركي بنقل الس���فارة"، كما تحدث فيها 
الدكتور جميل سماوي عن "الوصاية الهاشمية من 

وجهه نظر قانونية"، واس���تعرض الدكتور سلطان 
الحطاب دراسة حول الرعاية الهاشمية للمقدسات 
اإلس���امية والمس���يحية في القدس، وقدم عيسى 
قسيس���ية محاضرة حول القدس والفاتيكان، وأدار 

الجلسة البروفيسور معتصم عديلة.
أما الجلسة الثالثة واألخيرة فحملت عنوان "هل من 
أمل للقدس وما العمل؟" أدارها القس متري الراهب 
مؤس���س ورئيس دار الكلمة، وتحدثت فيها زهيرة 
كمال األمين العام لحزب "فدا"، وأس���امة القواسمي 
الناطق الرس���مي باس���م حركة "فتح"، وسامر سامة 
وكي���ل وزارة العمل، والباحث محم���د حايقة مدير 
متحف ياس���ر عرفات، ودار نقاش حول آليات العمل 

والخطط الازمة إلنقاذ القدس والنهوض بها.
ودعا المش���اركون في المؤتم���ر جميع المهتمين 
والباحثين إلى المساهمة في إثراء النقاش العلمي 
حول القدس، ألن معركة القدس ليس���ت سياس���ية 
فحس���ب، بل هي بحاجة أيضًا إلى نضال أكاديمي، 
وسيتم نش���ر أبحاث المؤتمر في كتابين باللغتين 

العربية واإلنجليزية في كانون الثاني 2019.
ونظم المؤتمر بدعم من مؤسسة "كونراد آديناور" 
األلمانية، وذلك ضمن سلس���لة البرامج األكاديمية 
التي تطلقها دار الكلمة بش���كل دائم، حيث تقيم 
س���نويًا مؤتمرًا عالميًا تدعو إليه مجموعة كبيرة من 
المختصي���ن والباحثين من ع���دة دول حول موضوع 

معين.

"القدس المفتوحة" وكلية غرناطة 
بالداخل تجــّددان اتفاقية التعاون
رام الله - "األيام": ج���ّددت جامعة القدس المفتوحة، وكلية غرناطة في 
ع اتفاقية التجديد بمقر 

ّ
الداخل، أمس، اتفاقية التعاون بينهما، حيث وق

رئاسة الجامعة في رام الله، رئيسا الجامعة يونس عمرو، والكلية طه أمارة.
وتضمن���ت االتفاقية تعاون الجانبين بتقديم خدمات التعليم الجامعي 
لدرجت���ي البكالوريوس والماجس���تير لطلبة مناطق الداخل الفلس���طيني 
كافة )الجليل، والمثلث، والنقب، والساحل(، في التخصصات المتاحة لدى 

الجامعة، وترغب كلية غرناطة بطرحها للطلبة المسجلين من خالها.
وقال عمرو: إن توقيع االتفاقية جاء الحقًا التفاقية التعاون الموقعة بين 
الطرفين منذ العام 2013م، واستنادًا إلى هذه التجربة العميقة والناجحة 
من التعاون ف���ي تقديم خدمات التعليم العالي، والرغبة بتطوير التعاون 

والتوسع به بما ينسجم ومصلحتهما المشتركة.
وبّين أن الطلبة الملتحقين بالجامعة للدراسة عبر كلية غرناطة يخضعون 
لألنظم���ة والقواني���ن واللوائ���ح المعمول به���ا في "الق���دس المفتوحة"، 

ويلتزمون بها.
وأوضح أن "القدس المفتوحة" س���تمنح الطلبة الملتحقين بها من خال 
الطرف الثاني، الذي���ن أنهوا متطلبات تخرجهم، درج���ة البكالوريوس أو 
الماجس���تير في التخصص الذي التحق به كل منهم، وفق أنظمة الجامعة 

وقوانينها.
من جهت���ه، قال أمارة: "إن تجديد االتفاقية جاء ألن "القدس المفتوحة" 
رائدة في مج���ال منح درجتي البكالوريوس والماجس���تير في تخصصات 
أكاديمية مختلفة، ونحن نرغب في استمرار الحصول على خدمات التعليم 
الجامعي للطلبة في الداخل الفلس���طيني من خال كليتنا"، وأضاف: نعتز 
بش���راكتنا مع الق���دس المفتوحة وسنس���عى لتطويرها في المس���تقبل 

وتوسيعها لتقديم أفضل خدمات لفلسطينيي الداخل".

الجامعة اإلسالمية تشارك بمشروع 
حول "تعليم اللغة العربية عبر اإلنترنت"

غزة - "األيام": ش���رع مركز تعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسامية بغزة 

بتنفيذ مش���روٍع جديٍد بالشراكة والتعاون مع جامعة جاسكو البريطانية، 

وذلك تحت عنوان: "تعزيز أث���ر برنامج تعليم اللغة العربية عبر اإلنترنت 

من فلسطين".

وأشارت الجامعة إلى أن المشروع يسعى لتحقيِق أربعِة أهداٍف رئيسة، 

ه���ي:  التطوير اإللكتروني لدلي���ل المعلم الخاص ببرنام���ج "العربية من 

فلس���طين عبر اإلنترنت" الذي تم إطاقه في أيلول الماضي بش���راكٍة بين 

الجامعتين اإلسامية بغزة وجامعة جاسكو، وتطوير موقع ويب إلكتروني 

بجودٍة عاليٍة لمركز تعليم اللغة العربية التابع للجامعة اإلس���امية بغزة 

خاصة فيما يتعلق ببرنامج "العربية من فلسطين عبر اإلنترنت"، إلى جانب 

تدريب 15 مدرَس لغ���ٍة عربيٍة، وذلك لزيادِة إمكانياِت مركز اللغة العربية 

في الجامعة اإلس���امية بش���كل عام، وبرنامج العربية من فلسطين بشكٍل 

خ���اص، وإيجاد ف���رص عمل عن بعد لهؤالء الخريجي���ن من تخصص اللغة 

العربية واللغة اإلنجليزية، ونش���ر وتسويق برنامج "العربية من فلسطين 

عبر اإلنترنت" من خال اس���تخدام التقنيات الحديثة وعقد ورش���ات عمل 

ومحاضرات وورش���ات عمل ويوم دراس���ي في كل من فلسطين وبريطانيا 

به���دف تس���هيل الوصول لبرنام���ج العربية من قب���ل الراغبين في تعلم 

العربي���ة من طلبة جامعات وم���ن العاملين بالمؤسس���ات الحكومية وغير 

الحكومي���ة والتطوعي���ة، والمنظمات القانونية والمختص���ة بالتعامل مع 

الاجئين في المملكة المتحدة وغزة.

طالبتان في "اإلسالمية" تفوزان 
بمسابقة "حياتي تحت الحصار"

غزة - "األيام": حصلت الطالبتان رهف أيمن الحاق، ونادية فيصل صيام 
من قس���م اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب بالجامعة اإلس���امية بغزة، على 
المرك���ز األول والثاني على الترتيب في المس���ابقة الت���ي نظمتها هيئة 

خدمات األصدقاء األميركية، مؤخرًا، تحت مسمى "حياتي تحت الحصار".
وتهدف المس���ابقة إل���ى تعزيز قدرات الش���باب على الكتاب���ة باللغة 
اإلنجليزي���ة للوص���ول إلى أكب���ر جمهور ممكن لنش���ر الوع���ي بالقضية 
الفلسطينية والوضع في غزة، حيث تقدم للمسابقة أكثر من 40 متسابقًا 

ومتسابقة من قطاع غزة.
وج���رى اإلع���ان ع���ن الفائزي���ن 
ف���ي احتفالية عق���دت في مدينة 
حضره���ا  األميركي���ة  ش���يكاغو 
عدد كبي���ر من مناص���ري القضية 
الفلس���طينية، حيث تم���ت قراءة 
بع���ض المقاط���ع م���ن المق���االت 

الفائزة.
من جانبه، هنأ عميد كلية اآلداب 
بالجامعة اإلسامية د. رائد صالح، 
قس���م اللغة اإلنجليزية والطالبات 
الفائ���زات بحصولهن على المراكز 
األولى في المس���ابقة، وأكد حرص 
الكلي���ة واهتمامها بتعزيز قدرات 
األكاديمية  الجوان���ب  طلبتها في 

والبحثية والمهنية. 

بحث تعزيز التعاون بين
"العربية األميركية" وجامعات هندية

جني���ن - محمد ب���اص: بح���ث ممث���ل الهند لدى 
فلس���طين، أنيش راجان، مع عدد من المسؤولين في 
الجامع���ة العربية األميركية برام الله، س���بل تعزيز 

التعاون األكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات.
جاء ذلك خال زيارة ممثل الهند للجامعة في رام الله، 
ولقائ���ه رئيس مجلس اإلدارة يوس���ف عصفور، ورئيس 
الجامعة علي زيدان أبو زهري، والمستش���ار األكاديمي 
لمجلس اإلدارة الرئيس المؤس���س للجامعة وليد ديب، 

ونواب رئيس الجامعة ومساعده، وعمداء الكليات.
وأع���رب راج���ان عن إعجاب���ه بالجامعة ومس���تواها 
األكاديمي المتميز، وتبنيها أساليب تدريس تعتمد 
باألس���اس على التعلم، والتفكي���ر، واإلبداع، والبحث 
المستمر عن المعلومة، وتنمية المهارات والتدريب 
العلمي، وسعيها للنهوض بمستوى التعليم العالي 
في فلس���طين، مؤكدًا أهمية تعزي���ز التعاون بينها 

وبين الجامعات الهندية.

واس���تعرض أبو زهري إنجازات "العربية األميركية" 
عل���ى الصعي���د األكاديم���ي والبحثي، والش���راكات 
الدولية، وأس���اليب التدريس والتطوير المستمر في 
البرام���ج األكاديمية، مبين���ًا أن الجامعة لديها رؤية 
للب���دء بالش���راكة مع عدد م���ن الجامع���ات الهندية 
به���دف تبادل الخبرات، وتنفيذ المش���اريع البحثية 

المشتركة، والتبادل األكاديمي والطابي.
من جانب���ه، اس���تعرض عصفور مراحل تأس���يس 
الجامع���ة، وس���عيها المس���تمر للتطور ف���ي جميع 
المجاالت، لتكون حاضنة للش���باب الراغب بالتعليم، 

والباحث عن اإلبداع والتميز.
وق���ال: إن مجلس إدارة الجامعة حريص على توفير 
كل ما يلزم الجامعة من أجهزة متطورة س���واء أكانت 
طبي���ة، أم تكنولوجي���ة، أم علمي���ة، أم بحثية، لدعم 
المس���يرة التعليمية، ومواكبة التطور الس���ريع في 

العلوم العالمية لطلبة الجامعة.


