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السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الزراعة

االدارة العامة للشؤون املالية واالدارية
هاتف: 7-2403306 - 02  ،، فاكس: 2403312-02 ، ص.ب 197

طرح عطاء بالظرف املختوم رقم 2010/19 استئجار اليات ثقيلة لشق خطوط نار 
في الغابات في محافظة جنني / ضمن برنامج دعم املناطق املتضررة من اجلدار 

واالستيطان واملناطق املهمشة/ بتمويل من وزارة املالية.
اليات ثقيلة لشق  املالية عن طرح عطاء استئجار  الزراعة وبتمويل من وزارة  تعلن وزارة 
مراعاة  العطاء  لهذا  التقدم  الراغبني  فعلى  جنني  محافظة  في  الغابات  في  نار  خطوط 

الشروط التالية:
املقاولني ومصنفًا« لدى جلنة  أن يكون مسجاًل »لدى إحتاد  املقاول  يجب على  1 .

التصنيف الوطنية 
في دوائر الضريبة. يجب على املقاول أن يكون مسجاًل “رسميًا” . 2

دوالر من قيمة العطاء  يجب على املقاول تقدمي كفالة تأمني ابتدائي بقيمة 3 % . 3
وذلك بكفالة بنكية سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوما أو شيك بنكي مصدق 

وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
األسعار بالدوالر شاملة كافة انواع الضرائب. 4 .

جلنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب. 5 .
يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي. 6 .

من  نسخة  على  احلصول  يستطيع  العطاء  لهذا  التقدم  في  يرغب  مقاول  كل  7 .
يوم  من  شيكل   200 مسترد  غير  مبلغ  مقابل  الزراعة  وزارة  مقر  من  العطاء 

الثالثاء 2010/05/11 
آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 11 ظهرًا من يوم الثالثاء 2010/05/25. 8 

في مقر الوزارة مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
2010/05/17. 9 الساعة التاسعة  االجتماع التمهيدي وزيارة املوقع يوم االثنني 

صباحَا في مقر مديرية زراعة محافظة جنني.
في  ظهرًا  عشرة  احلادية  الساعة   10 .2010/05/25 الثالثاء  يوم  املظاريف  فتح 

مقر الوزارة.
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 11 .

وزارة  في  واملشتريات  العطاءات  دائرة  مع  االتصال  يرجى  املعلومات  من  ملزيد  12 .
الزراعة وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
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السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الزراعة

االدارة العامة للشؤون املالية واالدارية
هاتف: 7-2403306 - 02  ،، فاكس: 2403312-02 ، ص.ب 197

طرح عطاء بالظرف املختوم رقم 2010/18 استئجار اليات ثقيلة لشق خطوط 
نار في الغابات في محافظة طوباس / ضمن برنامج دعم املناطق املتضررة من 

اجلدار واالستيطان واملناطق املهمشة/ بتمويل من وزارة املالية.
اليات ثقيلة لشق  املالية عن طرح عطاء استئجار  الزراعة وبتمويل من وزارة  تعلن وزارة 
خطوط نار في الغابات في محافظة طوباس فعلى الراغبني التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية:
املقاولني ومصنفًا« لدى جلنة  أن يكون مسجاًل »لدى إحتاد  املقاول  يجب على  1 .

التصنيف الوطنية 
في دوائر الضريبة. يجب على املقاول أن يكون مسجاًل “رسميًا” . 2

دوالر من قيمة العطاء  يجب على املقاول تقدمي كفالة تأمني ابتدائي بقيمة 3 % . 3
وذلك بكفالة بنكية سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا أو شيك بنكي مصدق 

وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
األسعار بالدوالر شاملة كافة انواع الضرائب. 4 .

جلنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب. 5 .
يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي. 6 .

من  نسخة  على  احلصول  يستطيع  العطاء  لهذا  التقدم  في  يرغب  مقاول  كل  7 .
يوم  من  شيكل   200 مسترد  غير  مبلغ  مقابل  الزراعة  وزارة  مقر  من  العطاء 

الثالثاء 2010/05/11 
آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 11 ظهرًا من يوم الثالثاء 2010/05/25. 8 

في مقر الوزارة مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
 االجتماع التمهيدي وزيارة املوقع يوم الثالثاء 2010/05/18. 9 الساعة التاسعة 

صباحَا في مقر مديرية زراعة محافظة طوباس.
في  ظهرًا  عشرة  احلادية  الساعة   10 .2010/05/25 الثالثاء  يوم  املظاريف  فتح   

مقر الوزارة.
. 11 رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

وزارة  في  واملشتريات  العطاءات  دائرة  مع  االتصال  يرجى  املعلومات  من  ملزيد   12 .
الزراعة وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
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السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الزراعة

االدارة العامة للشؤون املالية واالدارية
هاتف: 7-2403306 - 02  ،، فاكس: 2403312-02 ، ص.ب 197

طرح عطاء بالظرف املختوم رقم 2010/17 استئجار اليات ثقيلة لشق خطوط 
نار في الغابات في محافظة طولكرم / ضمن برنامج دعم املناطق املتضررة من 

اجلدار واالستيطان واملناطق املهمشة/ بتمويل من وزارة املالية.
اليات ثقيلة لشق  املالية عن طرح عطاء استئجار  الزراعة وبتمويل من وزارة  تعلن وزارة 
خطوط نار في الغابات في محافظة طولكرم فعلى الراغبني التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية:
املقاولني ومصنفًا« لدى جلنة  أن يكون مسجاًل »لدى إحتاد  املقاول  يجب على  1 .

التصنيف الوطنية 
في دوائر الضريبة. يجب على املقاول أن يكون مسجاًل “رسميًا” . 2

دوالر من قيمة العطاء  يجب على املقاول تقدمي كفالة تأمني ابتدائي بقيمة 3 % . 3
وذلك بكفالة بنكية سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا أو شيك بنكي مصدق 

وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
األسعار بالدوالر شاملة كافة انواع الضرائب. 4 .

جلنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب. 5 .
يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي. 6 .

من  نسخة  على  احلصول  يستطيع  العطاء  لهذا  التقدم  في  يرغب  مقاول  كل  7 .
يوم  من  شيكل   200 مسترد  غير  مبلغ  مقابل  الزراعة  وزارة  مقر  من  العطاء 

الثالثاء 2010/05/11 
آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 11 ظهرًا من يوم الثالثاء 2010/05/25. 8 

في مقر الوزارة مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
االجتماع التمهيدي وزيارة املوقع يوم الثالثاء 2010/05/18. 9 الساعة التاسعة 

صباحَا في مقر مديرية زراعة محافظة طولكرم.
في  ظهرًا  عشرة  احلادية  الساعة   10 .2010/05/25 الثالثاء  يوم  املظاريف  فتح 

مقر الوزارة.
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 11 .

وزارة  في  واملشتريات  العطاءات  دائرة  مع  االتصال  يرجى  املعلومات  من  ملزيد  12 .
الزراعة وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي
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السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الزراعة

االدارة العامة للشؤون املالية واالدارية
هاتف: 7-2403306 - 02  ،، فاكس: 2403312-02 ، ص.ب 197

طرح عطاء بالظرف املختوم رقم 2010/16 استئجار اليات ثقيلة لشق خطوط 
نار في الغابات في محافظة نابلس / ضمن برنامج دعم املناطق املتضررة من 

اجلدار واالستيطان واملناطق املهمشة/ بتمويل من وزارة املالية.
اليات ثقيلة لشق  املالية عن طرح عطاء استئجار  الزراعة وبتمويل من وزارة  تعلن وزارة 
مراعاة  العطاء  لهذا  التقدم  الراغبني  فعلى  نابلس  محافظة  في  الغابات  في  نار  خطوط 

الشروط التالية:
املقاولني ومصنفًا« لدى جلنة  أن يكون مسجاًل »لدى إحتاد  املقاول  يجب على  1 .

التصنيف الوطنية 
في دوائر الضريبة. يجب على املقاول أن يكون مسجاًل “رسميًا” . 2

دوالر من قيمة العطاء  يجب على املقاول تقدمي كفالة تأمني ابتدائي بقيمة 3 % . 3
وذلك بكفالة بنكية سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا أو شيك بنكي مصدق 

وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
األسعار بالدوالر شاملة كافة انواع الضرائب. 4 .

جلنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب. 5 .
يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي. 6 .

من  نسخة  على  احلصول  يستطيع  العطاء  لهذا  التقدم  في  يرغب  مقاول  كل  7 .
يوم  من  شيكل   200 مسترد  غير  مبلغ  مقابل  الزراعة  وزارة  مقر  من  العطاء 

الثالثاء 2010/05/11 
آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 11 ظهرًا من يوم الثالثاء 2010/05/25. 8 

في مقر الوزارة مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
9.  االجتماع التمهيدي وزيارة املوقع يوم الثالثاء 2010/05/18. 9 الساعة التاسعة 

صباحَا في مقر مديرية زراعة محافظة نابلس.
فتح املظاريف يوم الثالثاء 2010/05/25. 10 الساعة احلادية عشرة ظهرًا في مقر الوزارة.

رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 11 .
وزارة  في  واملشتريات  العطاءات  دائرة  مع  االتصال  يرجى  املعلومات  من  ملزيد  12 .

الزراعة وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي
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قائمة الدفعة االولى من املشاريع وعددها اثنان واربعون والتي من املقرر متويلها  من احلكومة االملانية عبر بنك التنمية االملاني KFW ، من خالل 
ـ برنامج مساعدة  برنامج مشاريع البنية التحتية ملكافحة الفقر - املرحلة السابعة  والتي سيتم تنفيذها من قبل برنامج االمم املتحدة االمنائي 
الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP ، وبالتعاون مع وزارة احلكم احمللي ومؤسسات املجتمع املدني. وسوف يقوم فريق برنامج االمم املتحدة االمنائي 

باالتصال بجميع املستفيدين خالل الفترة القريبة القادمة ألجل اطالق عملية التنفيذ 

املنطقةاملوقعاملشروعاسم املؤسسة
بيت حلم مراح رباحبناء مركز نسوي وقاعة متعددة االنشطةمجلس قروي مراح رباح

بيت حلموادي النيصبناء غرف صفية اضافية في املدرسة الثانوية املختلطةمجلس قروي وادي النيص
بيت حلمبيت جاالبناء غرف صفية اضافية ووحدة صحية مدرسة طاليتا قومي

اخلليلاخلليلبناء طابق اضافي ومطلع درج فوق مبنى عمر بن اخلطاب كمركز نشاط طالبيجامعة اخلليل
اخلليلابو الغزالنبناء غرف صفية اضافية، وصيانة الوحدة الصحية في مدرسة ابو الغزالن االساسية املختلطةمجلس قروي ابو الغزالن - ابو العسجا

اخلليلالبيرة البرجبناء غرف صفية اضافية واعمال خارجية في املدرسة االساسية املختلطةمجلس قروي البيرة البرج
اخلليلبيت كاحلبناء غرف صفية اضافية ومطلع درج في مدرسة بيت كاحل االساسية للذكور مجلس قروي بيت كاحل

اخلليلحدب الفواربناء غرف صفية اضافية  في املدرسة االساسية املختلطةمجلس قروي حدب الفوار
اخلليلاخلارسةبناء غرف صفية اضافية في املدرسة  االساسية املختلطةمجلس محلي اخلارسة

تعنك  ونادي  اخليرية  النسوية  تعنك  جمعية 
جننيتعنك بناء مبنى للجمعية النسوية والنادي الرياضيالرياضي 

جننيرمانةبناء روضة اطفالجمعية رمانة اخليرية
جننيالطرمبناء خزان مرتفع سعة 200 متر مكعب وخط ناقل رئيسيمجلس قروي الطرم

جننيالعطارهبناء غرف صفية اضافية في مدرسة الذكور االساسية مجلس قروي العطاره
جننيميثلونبناء نادي رياضي شبابينادي ميثلون الرياضي

أريحامخيم عني السلطانبناء خزان ماء أرضي سعة  1000  متر مكعب اللجنة الشعبية خلدمات مخيم عني السلطان  
أريحاأريحابناء مركز نشاطات وتدريبجمعية أبناء أريحا التعاونية 

القدسالقدسصيانة و تأهيل مدارس في القدسمؤسسة فيصل احلسيني
القدساجلديرةبناء غرف صفية اضافية في مدرسة االناث االساسيةمجلس قروي اجلديرة

القدسمخيم شعفاطصيانة وتشطيب مركز اللياقة  النسويمركز نسوي مخيم شعفاط
نابلسمخيم عسكربناء قاعة متعددة االنشطةاللجنة الشعبية ملخيم عسكر القدمي

نابلسنابلساعادة تأهيل وصيانة اجلناح الرابع ووحدة اجلراحة في مستشفى االحتاد النسائي العربيجمعية االحتاد النسائي العربي
نابلسالنصاريةتأهيل قنوات تصريف مياة االمطارمجلس قروي النصارية

نابلسجالودبناء غرف صفية اضافية ومطلع درج ملدرسة الذكور االساسيةمجلس قروي جالود
نابلسدومابناء نادي رياضي شبابينادي دومه الرياضي

نابلسنابلسبناء مركز عيبال الثقافي االجتماعي نادي عيبال الرياضي 
قلقيليةرأس عطيةبناء غرف صفية اضافية في مدرسة االناث الثانوية مجلس قروي رأس عطية

قلقيليةسلمانبناء غرف صفية اضافية  في املدرسة الثانوية املختلطةمجلس قروي سلمان
قلقيليةعزون عتمةبناء خزان مياة مرتفع سعة 270 متر مكعبمجلس قروي عزون عتمة

قلقيليةعسلةتأهيل الشارع الرئيسي وانشاء جدران استنادية وارصفةمجلس قروي عسلة
رام اللهاجلانيةبناء غرف صفية اضافية للمدرسة  االساسية املختلطةمجلس قروي اجلانية 

رام اللهدير ابزيعانشاء حديقة عامةمجلس قروي دير ابزيع
رام اللهكفر عنيبناء غرف صفية اضافية ملدرسة كفر عني الثانوية للبناتمجلس قروي كفر عني

رام اللهالبيرة بناء طابق اضافي ملركز الفن الشعبيمركز الفن الشعبي
رام اللهابو شخيدمبناء مقر لنادي ابو شخيدم للشباب والرياضةنادي ابو شخيدم للشباب والرياضة

رام اللهمزارع النوبانيبناء مركز شبابي رياضينادي مزارع النوباني للشباب والرياضة
سلفيتالزاويةبناء مركز رعاية امومة وطفولةجمعية الزاوية اخليرية النسائية

سلفيتاسكاكاانشاء حديقة عامة مجلس قروي اسكاكا 
سلفيتسرطةبناء ارصفة  للشارع الرئيسيمجلس قروي سرطة

طولكرمكفر جمالصيانة طرق داخلية وبناء ارصفةمجلس قروي كفر جمال
طولكرمكفر زيبادبناء جدران استنادية وارصفةمجلس قروي كفر زيباد

طولكرمكفر عبوشبناء جدران استنادية وأرصفةمجلس قروي كفر عبوش
طولكرممخيم طولكرمبناء قاعة متعددة االنشطةمركز العودة لرعاية الطفولة والشباب
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اإلنسان  حقوق  مركز  نظم   - عياش  اب��و  حافظ   - نابلس 
والدميقراطية "شمس" بالتعاون والتنسيق مع قسم الصحافة 
اإلعالم  دور  ح��ول  عمل  ورش���ة  الوطنية  ال��ن��ج��اح  جامعة  ف��ي 
الفلسطيني  األه��ل��ي  النسيج  ع��ل��ى  ال��ت��أث��ي��ر  ف��ي  االل��ك��ت��رون��ي 
من  وع��دد  اجلامعة  في  الصحافة  طلبة  من  العديد  حضرها 
أساتذة قسم الصحافة ، وفي بداية اللقاء رحب الدكتور عبد 
النجاح  اجل��واد عبد اجل��واد رئيس قسم الصحافة في جامعة 
في  داعيا  "شمس"  ملركز  الشكر  ،مقدمًا  باحلضور  الوطنية 
والتعاون بني قسم الصحافة  التواصل  إلى ضرورة  الوقت  ذات 
ومؤسسات املجتمع املدني ،جتسيدًا إلى الدور التنموي للجامعة 
املدني  املجتمع  مؤسسات  م��ن  اجل���واد   عبد  الدكتور  ،وط��ال��ب 
إتاحة الفرصة لطلبة قسم الصحافة للتدريب من اجل تنمية 
في  املهنية  الكفاءة  ورفع  لديهم  الصحفية  واملهارات  القدرات 

املجال العملي لدى الطلبة .
وقال الدكتور عبد اجلواد ،إن من حق احلكومة وضع آليات  
أن  واللوائح بشرط  القوانني  اإلع��الم  من خالل  وقيود لضبط 
تكون تلك القوانني حامية للحقوق واحلريات ،وأوضح أنه من 
بعني  تأخذ  أن  والتشريعية  التنفيذية  السلطة  على  الواجب 
االعتبار التطورات املتالحقة على وسائل اإلعالم ، إذ أن قانون 
املطبوعات والنشر لعام 1995 ال يشمل اإلعالم االلكتروني ولم 
ينص عليه ،وبالتالي ال بد من إجراء تعديالت على القوانني 

لكي يكون مواكبا للتطورات املتالحقة.
  ومن جانبه قدم حسني الديك من مركز "شمس" ، نبذة 
تعريفية عن املركز موضحا فيها سياسة املركز والقطاعات التي 
يقع  التي  الشباب  وأهمها  الفلسطيني  املجتمع  في  يستهدفها 
على عاتقها التغير في املستقبل وملا لها من دور محوري وفاعل 
في املجتمع الفلسطيني،وقال أن هناك ضرورة ملحة  لتربية هذا 
اجليل على ثقافة حقوق اإلنسان ،وغرس هذه القيم اإلنسانية 

في لالجيال الصاعدة.

العلوم  قسم  ف��ي  احمل��اض��ر  وردة  أب��و  أم��ني  الصحافي  وق���دم 
ناقش فيها  الوطنية ورقة عمل  النجاح  السياسية في جامعة 
األهلي  النسيج  التأثير على   االلكتروني في  اإلع��الم  واث��ر  دور 
الفلسطيني ، وفي البداية حتدث عن اإلعالم االلكتروني وقال 
حيث  من  وفلسطينيا  عامليا  الثانية  املرتبة  يحتل  أصبح  انه 
احلصول على املعلومة  اإلخبارية ، وهناك توقعات بان يصبح 
اإلعالم االلكتروني في املرتبة األولى بعد أن امتلك مميزات كافة 
أشكال ووسائل اإلعالم األخرى ،وان ثورة االتصال جاءت لتجعل 
من اإلعالم شريكا فاعال يسهم في قدر كبير في عملية التنشئة 
االجتماعية والعملية والتربوية بجانب األسرة واملدرسة والنادي 
واملسجد ومراكز التوجيه والتوعية ،ويساهم اإلعالم االلكتروني 
في تقوية وحدة االنتماء الوطني واملجتمعي لدى أفراد الشعب 
وزيادة الوعي الثقافي والفكري لدى املواطنني وأصبح اإلعالم 
لم يعد  ال��ذي  العام  ال��رأي  فاعلة في صناعة  أداة  االلكتروني  
ويتأثر  يتفاعل  أصبح  ،بل  فقط  اخلبر  أو  للمعلومة  مستقبال 

عقليا وفكريا وسلوكيا.
وقال أبو وردة إن املواقع االلكترونية اإلخبارية الفلسطينية 
عام  انطلق  الكترونيا  موقعا  أول  أن  ،إذ  النشأة  حديثة  ه��ي 
1996م ،وأما بالنسبة لتأثير اإلعالم فان  املتتبع لهذه املواقع 
يصاب بنوع من الدهشة واالستهجان معا بسبب انحرافها وتعمد 
القسم األكبر منها االبتعاد عن مسار العمل املهني القائم على 
األيام  هذه  تلعب  االلكترونية  املواقع  ،فبعض  املهنية  األص��ول 
دورا كبيرا في إثارة النعرات الداخلية وتساهم في توتر األجواء 
بني الفصائل وتساهم في ضرب النسيج االجتماعي والوطني 
أطراف  بني  الفجوة  وتعميق  االستقطاب  زي��ادة  في  وتساهم   ،
األزمة ورافق التصعيد اإلعالمي تصعيد سياسي أدى إلى انتشار 
واإلعالمية  املدنية  للمؤسسات  التعرض  حد  وص��ل  الفوضى  
على خلفية التغطية اإلعالمية االلكترونية لتطورات قضايا 

األزمة الداخلية .

أما الدكتور فريد أبو ظهير أستاذ اإلعالم في قسم الصحافة 
لضبط  قانون  وض��ع  واج��ب  ،ح��ول  فيها  تساءل  مداخلة  فقدم 
اإلعالم  يكون  أن  يجب  ان��ه  أم   ، وتقييده  االلكتروني  اإلع��الم 
حرا وغير مقيدا بل ويجب علينا أن نعمل من اجل التخلص 
من القوانني التي حتد من احلريات اإلعالمية بكافة أشكالها ، 
فنرى في الدول الدميقراطية انه ال توجد وزارة إعالم ، حتى 
أن األردن الغت هذه الوزارة، عندما أوجد مؤسسة بديلة ملتابعة 

اإلعالم ، ويجب إتاحة املجال للحريات اإلعالمية .
 وشدد أبو وردة على ضرورة  تنظيم عمل املواقع االلكترونية 
اخلريجني  استيعاب  طريق  عن  للمجتمع  االستفادة  اجل  من 
املواقع  في  يعملون  من  غالبية  ب��ان  علما   ، الكفاءة  وأص��ح��اب 
االلكترونية غير مؤهلني أكادمييا وعلميا ، ومعظم املواقع ينشر 
أن اجلانب  ، ونالحظ  اسم وهذا يشكل مشكلة حقيقية  بدون 
السلبي لإلعالم االلكتروني يطغى على اجلانب االيجابي وهنا 

تكمن املشكلة التي ال بد من معاجلتها .
العمل على  ب��ض��رورة  امل��ش��ارك��ون  أوص���ى  ال��ل��ق��اء   وف��ي نهاية 
توظيف إمكانات الصحافة االلكترونية في خدمة قضايا املجتمع 
وبخاصة أثناء األزمات ، والعمل على تشجيع املواقع االلكترونية 
وذلك  واحلزبية  الفئوية  بعيدا عن  األزم��ات  مع  التعامل  على 
للتخفيف من وطأتها وحدتها وال تعمل على تغذيتها وتأجيجها 
، والعمل على تنظيم دورات بشكل مستمر من اجل رفع كفاءة 
ومهارة منتجي املادة الصحفية االلكترونية ومحرريها ، والعمل 
على إدخال مساقات متنوعة في اإلعالم االلكتروني في مناهج 
املختبرات  في  العملي  التدريب  خ��الل  وم��ن  اجلامعي  التعليم 
 ، الصحافة  أقسام  في  الطلبة  ومهارة  خبرة  لرفع  الصحافية  
والعمل على تشجيع التعاون بني أقسام الصحافة في اجلامعات 
في  العاملة  والصحافية  اإلعالمية  واملؤسسات  الفلسطينية 
الكفاءة  ورف���ع  والتثقيف  ال��ت��دري��ب  اج��ل  م��ن  اإلع���الم  م��ج��ال 

املهنية للطلبة.

ندوة في جامعة النجاح الوطنية حول دور االعالم االلكتروني مركز معلومات وإعالم املرأة في رام الله
يختتم دورة تدريبية باإلدارة احلديثة

رام الله - أنهى مركز معلومات وإعالم املرأة الفلسطينية دورة تدريبية بعنوان " متكني املؤسسات 
غير احلكومية في املهارات اإلدارية والفنية " برعاية املؤسسة العاملية ملساعدة الطلبة العرب وقد 
تلقى 32 متدربا ومتدربة من الهيئات اإلدارية ل 10 مؤسسات غير حكومية تدريبًا مكثفًا ملدة سبعة 
أيام على مدار 36 ساعة تدريبية مت من خاللها تدريب كوادر املنظمات  غير احلكومية على مبادئ 
اإلدارة احلديثة وجتنيد األموال وصياغة مقترحات املشاريع وكتابة التقارير واألرشفة والتوثيق وركز 
املدرب محمود عبد الهادي على مفهوم اإلدارة احلديثة التي تؤدي إلى جعل اآلخرين ينفذون األعمال 
املؤدية إلى حتقيق األهداف والتي تستوجب عملية التخطيط املسبق لعملية التنفيذ بهدف جتنيب 
املنظمة للمفاجآت وضمان االستخدام األمثل للموارد ويوفر األمن النفسي للعاملني ، وناقش املتدربون 
عن طريق احلوار التفاعلي مع املدرب خطوات التخطيط وأنواعه وكذلك مفهوم التنظيم وفوائده 

ومراحله ومفهوم السلطة ونطاق اإلشراف والتفويض ووسائل التحفيز والتوجيه والرقابة .
وعلى مدار ثالثة أيام أوضح املدرب ناهض حماد مفهوم جتنيد األموال وكتابة مقترحات املشاريع ومت 
التطرق إلى مفهوم جتنيد األموال وأهميته في استدامة املؤسسة كما مت تعريف املشاركني باملنظمات 
الدولية واملانحة وسياساتها واهتماماتها باإلضافة إلى آلية وضع خطط متويلية تلبي أهداف املؤسسة 
النشاطات  التدريب بتنفيذ مجموعة من  املتدربني من خالل  قام  ، حيث  املجتمع احمللي  ومصلحة 

العملية متثلت في:وضع خطة لتجنيد األموال، ومقابالت إقناع لتمويل املشروع.
بالنسبة لصياغة مقترح املشاريع تركز التدريب على مجموعة املفاهيم واملهارات العملية من خالل 
تقسيم مجموعات العمل للتدريب على صياغة مقترحات املشاريع وآلية تعبئة النماذج عمليًا ومن ثم 

قيام املجموعات التدريبية بعرض األعمال وقيام املتدربني بالنقاش والتقييم ألداء املجموعات .
األرشفة  لعملية  تدريبًا مكثفًا  القمبز  أبو  امل��درب محمد  قدم  ال��دورة  من  اآلخرين  اليومني  وفي 
وتعريف  وأهدافها  البيانات  قاعدة  وف��وائ��د  التقليدية  امللفات  معاجلة  أنظمة  موضحًا  والتوثيق 
املتمثلة  اإلداري��ة  للوثائق  األولية  والقيمة  واألرشيف  واحملفوظات  واملستندات  الوثائق  مصطلحات 
في التوثيق واإلثبات واتخاذ القرارات واالتصال وفي اليوم األخير للدورة مت تدريب املتدربني على 
توثيق املستندات الكترونيًا وكيفية استرجاعها وتصنيفها. ونظم امس مركز معلومات وإعالم املرأة 
الفلسطينية  حفاًل ختاميًا للدورة التدريبية مت خالله توزيع الشهادات على املتدربني كما مت توزيع 
اسطوانة حتتوي املادة التدريبية لعناوين الدورة . وحتدثت السيدة هدى حمودة رئيسة مجلس إدارة 
مركز معلومات وإعالم املرأة الفلسطينية خالل احلفل وأكدت على أهمية تنمية وتطوير الكوادر البشرية 
وأهمية التنسيق والتشبيك مع املؤسسات املستفيدة في هذه الدورة مبا يحقق أهداف املؤسسات وشكرت 

املؤسسة العاملية ملساعدة الطلبة العرب على رعايتها لهذه الدورة التدريبية .

الشبيبة الطالبية تنظم
 حفل تخريج لطلبة كلية الروضة 

نابلس _ حافظ ابو عياش _ نظمت حركة الشبيبة الطالبية ومجلس احتاد الطلبة في كلية الروضة 
للعلوم املهنية حفل تخريج للطلبة في متنزه جمال عبد الناصر . افتتح احلفل منسق الشبيبة في 
كلية الروضة عرفات ربو الذي أكد على ضرورة دعم ومساندة الطالب واملؤسسات التعليمية وخاصة 
طالب الكليات واملعاهد. من جانبه عبر أمني سر حركة فتح في إقليم نابلس محمود اشتية عن سعادته 
الغامرة بتخريج كوكبة من قادة ومفكرين للوطن مبينا أن املسؤولية الكبرى تقع على عاتق اخلريجني 
في إجناح املشروع الوطني الفلسطيني كونها طبقة متعلمة ومثقفة. وأثنى اشتية على جهود الشبيبة 
في كلية الروضة وما يبذلونه من عطاء متواصل في خدمة الطلبة . وفي السياق ذاته بارك رئيس 
شؤون الطلبة في الكلية األستاذ مفيد جرار للخريجني تخرجهم داعيا لبدء مشوار احلياة العملية بجد 
وإخالص . وشكر رئيس مجلس احتاد الطلبة محمد دراغمة احلاضرين وبارك للطلبة جناحهم مشيدا 
بجهود املؤسسات التعليمية والوطنية الفلسطينية، داعيا الطلبة إلى بذل ما باستطاعتهم لبناء الدولة 
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف. شارك باحلفل أمني سر حركة فتح في إقليم نابلس 

محمود اشتية وعضو اإلقليم خالد أبو عزيز والهيئات اإلدارية والتدريسية بالكلية . 

مركز الشباب املجتمعي يعقد دورة 
حول املدونات في نابلس

نابلس - غسان الكتوت - عقد مركز التدريب املجتمعي التابع جلمعية االغاثة الطبية في محافظة 
نابلس، دورة حول املدونات والصحافة الشعبية، شاركت فيها 13 مشاركة غالبيتهن من طالبات التدريب 
من جامعة القدس املفتوحة. وفي بداية اللقاء، رحب سامي دغلس مدير املركز باملدربني من مؤسسة 
أمني االعالمية-انترنيوز، مؤكدا أهمية االستفادة من موضوع التدريب لالرتقاء باملشاركات خاصة في 
املجال العملي. وتلقت املشاركات في الدورة شرحا حول مفاهيم في الصحافة الشعبية، وظاهرة التدوين، 

ومدى حتول املواقع االلكترونية وما يرتبط بها من برامج الى وسيلة لنقل وتبادل املعلومة.
واشرف على التدريب النظري اإلعالمي امني ابو وردة، فيما تابعت املدربة ميس داغر اجلانب العملي 

من خالل انشاء املشاركات مدونات لهن على الشبكة العنكوبتية.


