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السلطة الوطنية الفلسطينية 
وزارة احلكم احمللي

بلدية بير زيت/محافظة رام الله والبيرة 
وظائف شاغرة

الحقا ملصادقة معالي وزير احلكم احمللي على موازنتها للعام 2010، وضمن خطتها الهادفة 
قدراتها  بناء  لتعزيز  العلمية  الكفاءات  استقطاب  عبر  اخلدمات  مبستوى  النهوض  الى 
املؤسسية، تعلن بلدية بير زيت عن حاجتها الشغال الشواغر التالية على هيكليتها حسب 

الشروط واملؤهالت االتية:-
اوال: محاسب ايرادات

املؤهالت واخلبرات:
1. شهادة جامعية في احملاسبة.

2. خبرة من سنة الى ثالث سنوات في مجال عمل مشابه.
)Microsoft Office( 3. مهارات عالية في استخدام برامج احلاسوب املختلفة

4. مهارات في استخدام التطبيقات احملاسبية واجلداول االلكترونية املختلفة واجراء 
القيود املالية وقيود التسوية.

5. مهارات في االتصال الفعال والتواصل االيجابي.

ثانيا: مهندس طرق
املؤهالت واخلبرات:

1. شهادة جامعية في الهندسة املدنية تركيز طرق.
2. خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال عمل مشابه.

3. قدرات اشرافية وقيادية وتنظيمية عالية.
 ،MS-project، Auto CAD( 4. مهارات عالية في استخدام برامج احلاسوب املختلفة

.)Microsoft Office
5. معرفة جيدة بشروط اجراءات املناقصات وشروط العطاءات العامة.

6. قدرات عالية في كتابة واعداد التقارير.
7. اتقان اللغتني العربية واالجنليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

ثالثا: موظف مشتريات
املؤهالت واخلبرات:

1. شهادة جامعية في ادارة االعمال او مجال دراسة ذي عالقة.
2. خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال عمل مشابه.

3. قدرات اشرافية وقيادية وتنظيمية عالية.
4. مهارات عالية في استخدام برامج احلاسوب املختلفة.

5. معرفة جيدة باالجراءات العامة لتوريدات املواد واالعمال واخلدمات االستشارية.
6. معرفة جيدة باجراءات املناقصات العامة احمللية والدولية.

7. اتقان اللغة العربية واالجنليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
رابعا: مهندس مشروع حفظ التراث.

املؤهالت واخلبرات:
1. شهادة جامعية في الهندسة املعمارية.

2. خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال الترميم وحفظ التراث.
3. قدرات اشرافية وقيادية عالية.

4. مهارات عالية في االتصال الفعال والتواصل االيجابي.
5. مهارات عالية في اعداد مقترحات املشاريع ومعرفة جيدة بآليات عمل املانحني.

 MS-project، Auto CAD،( العالقة   ذي  احلاسوب  برامج  استخدام  في  عالية  مهارات   .6
.)Microsoft Office

7. اتقان اللغة العربية واالجنليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
على من يجد في نفسه الكفاءة وتنطبق عليه الشروط اعاله، ارسال السيرة 
الذاتية الى سكرتير البلدية في موعد اقصاه 2010/4/29 او على فاكس البلدية 

رقم )02-2811477(
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الرام - شارع ضاحية االقباط - مقابل جسر جبع
بلفون 0502427544 ،، هاتف : 02-2340838

بادارة : ابو اسالم الصباح      

لالفراح واملناسبات السعيدة...

اســــعـــار خــــاصــــــــــة 
في شهري 4 و 2010/5

قاعات النور.. 
تزيد افراحكم بهجة وسرور

تصوير بأحدث كاميرات الديجتال احلديثة

قـــــــــــــاعات الــــــــــــــــنور 
احللم يصبح حقيقة .. فقط في 

قـــــــــــــاعات الــــــــــــــــنور 

خدمة 5 جنوم

 مساحات واسعة ** مجهزة بأحدث املكيفات 
العصرية ** ديكورات خالبة ** DJ متطور ومميز 

ز4/14)15( قاعات النورقاعات النور

كلية عمر العقاد للهندسة

دعوة عـامة
»اليوم الهندسي 2010«

الشركات  معرض  في  للمشاركة   بدعوتكم  للهندسة  العقاد  عمر  كلية  تتشرف  
الهندسية والذي سيقام ضمن فعاليات اليوم الهندسي2010 في مبنى وباحات كلية 
الهندسة في جامعة بيرزيت بتاريخ 27-2010/04/28، يهدف اليوم الهندسي لتوثيق 

العالقة بني املجتمع املهني واألكادميي، وتتضمن فعاليات اليوم الهندسي: 
•املعرض الهندسي لشركات ومكاتب وصناعات هندسية فلسطينية من مختلف  	

محافظات الوطن
•اليوم التوظيفي املفتوح  	

•االجتماع السنوي لرابطة خريجي كلية الهندسة في جامعة بيرزيت  	
الكلية،  لطلبة  التخرج  مشاريع  كمعرض  أخرى  وفعاليات  نشاطات  إلى  باالضافة 
ومحاضرات علمية وحفل تكرمي الطالب املتفوقني. علما بأن اليوم الهندسي سيكون 
تعتبر  “virtual reality” إذ  االفتراضي  الواقع  قاعة  افتتاح  مع  العام  لهذا  مميزا 
هذه التكنولوجيا األولى من نوعها في فلسطني واحلديثة إقليميا وعامليا وسيتمكن 

احلضور من مشاهدة عروض قصيرة ثالثية األبعاد على مدار أيام املعرض.
للمشاركة في املعرض أو/و اليوم التوظيفي، يرجى طباعة منوذج االشتراك من املوقع 

االلكتروني التالي:
http://ritaj.birzeit.edu/bzu-msgs/msg?mid=188565

 وإرساله على فاكس رقم 022982984 أو على البريد االلكتروني:
engday@birzeit.edu

 ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على:
engday@birzeit.edu :تلفون 2982002-02 أو على البريد اإللكتروني

اليوم الهندسي برعاية الوطنية موبايل

ز4/18)9(

ال���ق���دس – ن��ظ��م م���رك���ز ح���ق���وق اإلن���س���ان 
حول  مفتوحا  لقاء  "شمس"  والدميقراطية 
التزامات إسرائيل مبوجب القانون الدولي في 
األراضي الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو في بلدة 
عناتا مبحافظة القدس حضره جمع غفير من 
وجهاء القرية واحملافظة وعدد من الشخصيات 
ال��رس��م��ي��ة وط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ات ومم��ث��ل��ون عن 

املؤسسات واجلمعيات.

واف��ت��ت��ح ال��ل��ق��اء ح��س��ن ال��دي��ك م��ن امل��رك��ز 
وال��ه��دف  امل��رك��ز  ح��ول  تعريفية  ن��ب��ذة  مقدما 
املواطن  تعريف  إل��ى  يهدف  وال��ذي  اللقاء  من 
هي  ال��ق��دس  محافظة  وأن  سيما  حقوقه،  ف��ي 
يتعرض  التي  الفلسطينية  احملافظات  أكثر 
فيها املواطن الفلسطيني النتهاك حقوقه من 

قبل االحتالل.

في  ال��ن��اش��ط��ة  هنية  أب���و  حليمة  وق��دم��ت 
حقوق اإلنسان ورقة عمل ناقشت فيها التزامات 
إسرائيل مبوجب القانون الدولي في األراضي 
 ، أوس��ل��و  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ب��ع��د  الفلسطينية 

م��وض��ح��ة أن إس��رائ��ي��ل ح��اول��ت م����رارا وت��ك��رارا 
منها  وال��ت��ه��رب  االل��ت��زام��ات  تلك  م��ن  التنصل 
املتمثل  اإلنساني  ال��دول��ي  القانون  ب��ان  علما   ،
ب��ق��ان��ون اله����اي وات��ف��اق��ي��ات ج��ن��ي��ف األرب����ع  
إسرائيل  حتمل  بهما  امللحقة  والبروتوكوالت 
كافة  ع��ن  الكاملة  املسؤولية  اح��ت��الل  ك��دول��ة 

األحداث التي حتصل في اإلقليم احملتل .
وقالت إن إدعاء إسرائيل من االنسحاب من 
قطاع غزة وتنصلها من أية مسؤولية عن ذلك 
اإلقليم ال يعفيها من حتمل مسؤوليتها مبوجب 
ملزمة  إسرائيل  أن  وبينت   ، ال��دول��ي  القانون 
مبوجب القانون الدولي بتحمل كامل املسؤولية 
الفلسطينية احملتلة بعد توقيع  في األراضي 
منظمة  ب��ن  1993/9/13م  ف��ي  أوس��ل��و  ات��ف��اق 
أن  وخاصة  وإسرائيل،  الفلسطينية  التحرير 
األراضي احملتلة  كافة  الفعلية على  السيطرة 
م��ا يسمى  ع���ام 1967م ه��ي إلس��رائ��ي��ل ح��ت��ى 
اجتياحها  أوسلو مت  اتفاق  )أ(حسب  مبناطق 
وإعادة احتاللها ، وقد ظهر هذا اجلدل الواسع 
غزة  قطاع  من  إسرائيل  انسحاب  بعد  خاصة 
عام 2005 م وتنصلها من التزاماتها  جتاه سكان 

األراضي احملتلة مبوجب القانون الدولي، وقالت 
أن قطاع غزة ما زال محتال وان إسرائيل تتحمل 
املسؤولية الكاملة جتاه السكان املدنين في ذلك 
اإلقليم وأي اعتداء على حياة وحريات السكان 

تتحمله إسرائيل .
توجهن  ه��ن��اك  ف��ان  لالحتالل  وبالنسبة 
احلالة  تفسير  في  الدولي  القانون  فقهاء  لدى 
ال���رأي  وه��م��ا  غ���زة  ف��ي  وخ��اص��ة  الفلسطينية 
إقليم  على  لدولة  املباشرة  السيطرة  هو  األول 
دولة أخرى بالقوة العسكرية وبتواجد جيشها 
ب��اس��ت��م��رار ع��ل��ى ذل���ك اإلق��ل��ي��م، وه���ذا يعتبر 
احتالال وتتحمل الدولة احملتلة مبوجب القانون 
الدولي كافة املسؤولية عن حياة السكان الذين 
يقطنون في ذلك اإلقليم ،وهذا ما كان سائدا في 
قطاع غزة منذ العام 1967م حتى العام 2005م 
، وال��رأي الثاني وهو ما يسمى بالسيطرة غير 
املباشرة والتي تتمثل في سيطرة الدولة احملتلة 
احملتل  اإلقليم  في  ومهمة  حيوية  مراكز  على 
مثل املعابر احلدودية واملياه اإلقليمية واملجال 
اجلوي أي بتحويل  اإلقليم إلى سجن كبير دون 
السكان  بحياة  والتدخل  عمقه  إل��ى  ال��دخ��ول 

الدولة  وعلى  احتالل  يعتبر  وه��ذا   ، اليومية 
القانون  مبوجب  بواجباتها  االل��ت��زام  احملتلة 
الدولي ، وينطبق هذا الرأي على حالة قطاع 
حتمل  إسرائيل  وعلى  محتلة  أراض  فهي  غ��زة 
اإلنساني  الدولي  القانون  مبوجب  مسؤولياتها 
أن  العلم  مع  اإلنسان،  حلقوق  الدولي  والقانون 
االح��ت��الل  حت��ت  واق��ع��ة  كلها  الغربية  الضفة 
الرأي  والتي ينطبق عليها  املباشر  اإلسرائيلي 
األول ، علما بان إسرائيل قبل توقيع اتفاق أوسلو 
لم تكن تعترف بأنها حتتل أراضي فلسطينية ، 
ولكن هناك الكثير من القرارات الدولية من قبل 
مؤسسات األمم املتحدة مثل اجلمعية العمومية 
ومجلس األمن ومحكمة العدل الدولية طالبت 
القانون  إسرائيل بتحمل مسؤولياتها مبوجب 

الدولي في األراضي احملتلة عام 1967م.
تقوم  أن  أهمية  على  هنية  أب��و  وش���ددت 
والعربية  الفلسطينية  األه��ل��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 
ب��ال��ع��م��ل امل��ش��ت��رك وال��ت��ن��س��ي��ق م��ع م��ؤس��س��ات 
ال��ع��ال��م من  ف��ي مختلف دول  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
اجل تقدمي شكاوى للمحاكم الوطنية في تلك 
إسرائيل عندما يزورون  قادة   الدول حملاكمة 
الدول على غرار ما حصل في بريطانيا  تلك 
إسرائيل  ضد  شكاوى  لرفع  وأيضًا   ، واسبانيا 
ك��دول��ة اح��ت��الل لكافة احمل��اك��م ال��دول��ي��ة مثل 
العدل  ومحكمة  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  احملكمة 

دب��ل��وم��اس��ي��ًا  ن��ش��اط��ًا  ك��م��ا يتطلب  ال��دول��ي��ة، 
واملمثليات  ال��س��ف��ارات  خ��الل  م��ن  فلسطينيًا 
دول  في  املنتشرة  الفلسطينية  والقنصليات 
العالم املختلفة من خالل إستراتيجية إعالمية 
العام  ال��رأي  على  التأثير  اج��ل  من  وتنفيذها 
وفضح  الفلسطيني  الشعب  ملناصرة  الغربي 
انتهاكات  م��ن  ال��ي��وم��ي��ة  االح��ت��الل  مم��ارس��ات 
حلقوق اإلنسان وتهربه من حتمل أي مسؤولية 

في األراضي الفلسطينية احملتلة.
وفي نهاية اللقاء أوصى املشاركون بضرورة 
حت��م��ل امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ل��ك��اف��ة م��س��ؤول��ي��ات��ه 
بالضغط على إسرائيل كدولة محتلة لاللتزام 
بالقانون الدولي وحماية السكان املدنين في 
الفلسطينية احملتلة، وض��رورة قيام  األراض��ي 
اجل  من  جهود  ببذل  العربية  الدبلوماسية 
حشد التأييد واملناصرة للقضية الفلسطينية 
وإدان����ة إس��رائ��ي��ل ف��ي ك��اف��ة احمل��اف��ل ال��دول��ي��ة 
كدولة احتالل ال حتترم القانون الدولي وتقوم 
إل��زام  املتحدة  األمم  وع��ل��ى  يوميا،  بانتهاكه 
فلسطينية  دول��ة  بقيام  باالعتراف  إسرائيل 
مستقلة ف��ي ح���دود ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران عام 
1967م إذ أن من شروط قبول إسرائيل عضوا  
في األمم املتحدة كان اعتراف إسرائيل بدولة 
إس��رائ��ي��ل  إل����زام  أي��ض��ا  وع��ل��ي��ه��ا  فلسطينية، 

بتنفيذ قراراتها وخاصة   181 و 194 .

خالل ورشة عمل

مطالبة املجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لتطبيق القانون الدولي وحماية مواطني االراضي احملتلة

د. »صباح«يؤكد ان إنشاء وحدة 
متابعة اخلريجني من أولويات اجلامعة

املال  إدارة  كلية  طلبة  أم��س  فلسطن  جامعة  رئيس  صباح  سالم  الدكتور  التقى  شاهن-  غزة-سمر 
الكلية واإلجابة على أي  واألعمال في اجلامعة، في خطوة من رئاسة اجلامعة لإلطالع على أوضاع طلبة 

أسئلة أو استفسارات لدى الطلبة.
وخالل اللقاء أشار الدكتور "صّباح" إلى أن اجلامعة تسعى دائمًا لتنفيذ األنشطة والبرامج التي من شأنها 
إعداد الطلبة وتأهيلهم فكريًا وعلميًا ومهنيًا ليشاركوا في عملية التنمية ومتطلباتها، وخوض سوق العمل 
بكل فاعلية. كما أكد أن اجلامعة ستعمل على استيعاب اخلريجن ضمن برامج التدريب امليداني لهم في 
كليات ودوائر اجلامعة املختلفة، معلنًا أن اجلامعة بصدد إنشاء وحدة متابعة اخلريجن التي ستعمل على 
إمكانية  والدولي، وبحث  الفلسطيني  السوق  للعمل في  متابعة اخلريجن واالهتمام بهم من أجل دمجهم 

تعين اخلريجن املميزين وذوي املعدالت املرتفعة كمعيدين في اجلامعة.
ومن جهة أخرى دعا كافة الطلبة إلى بذل أقصى جهودهم واحلفاظ على تفوقهم وريادتهم، مشيرًا إلى 
أن اجلامعة ستبذل قصارى جهودها إزاء توفير األجواء املناسبة للعملية التعليمية في اجلامعة والوصول 

بطلبتها إلى أعلى املستويات العلمية.

فوز 4 باحثني في مسابقة مركز اللقاء
بيت حلم –من جورج زينه – نظم مركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية في األرض املقدسة لقاًء في 
قاعة فندق بيت حلم لعرض ملخص ألربعة أبحاث قدمها باحثون فلسطينيون فازوا في مسابقة مركز اللقاء 
ألفضل أربعة أبحاث تناولت موضوع موقف اإلسالم من العنف واإلرهاب وحقوق املرأة في اإلسالم واالجتهاد 

في اإلسالم تأزم تاريخي وأوضاع معاصرة.
وفي بداية اللقاء الذي نظمه الباحثون وعدد من األكادميين واألدباء والشخصيات االعتبارية وأسرة 
بالباحثن وهنأهم على فوزهم في مسابقة  املركز  الدكتور جريس سعد خوري مدير  اللقاء، رحب  مركز 
العنف واإلرهاب  الوجه احلقيقي لإلسالم من  اللقاء وباحلضور ونوه بأهمية مثل هذه األبحاث في إظهار 
وحقوق املرأة . ثم قدم الفائزون في املسابقة لبيب طه من رام الله بحثه حول موقف اإلسالم من العنف 
واإلرهاب وآمنة الكيالني من جنن بحثها حول حقوق املرأة في اإلسالم وزهير الدبعي من نابلس بحثه حول 
موقف اإلسالم من العنف واإلرهاب ومحمد يوسف احلاج من نابلس بحثه حول االجتهاد في اإلسالم تأزم 

تاريخي وأوضاع معاصرة.

ال��ق��دس -ط��ال��ب م��ش��ارك��ون ف��ي ورش��ة 
مخيم  ف��ي  ال��ن��س��وي  امل��رك��ز  نظمها  عمل 
اجلهود من  شعفاط على ض��رورة تضافر 
قبل املراكز واملؤسسات املختصة بالتعليم 
مخيم  ف��ي  التعليمي  ال��ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر 
شعفاط للمساهمة في رفع مستوى األداء 

التعليمي للطلبة".
ك��م��ا أك���د امل��ش��ارك��ون خ���الل ال��ورش��ة" 
ت��راج��ع��ا ك��ب��ي��را ع��ل��ى مستوى  أن ه��ن��اك 
خاصة  للطلبة،  لتعليمي  ا التحصيل 
في  السيئة  التعليمية  البيئة  ظل  في 
امل��خ��ي��م، وض����رورة وض���ع اإلس��ت��رات��ي��ج��ات 

املالئمة والتي من شأنها النهوض بالواقع 
الطلبة  ومشاركة  املخيم،  في  التعليمي 
التي تنظمها  والفعاليات  النشاطات  في 

املؤسسات".
ابو زنيد رئيسة  النائب جهاد  وكانت 
قد  ال��ن��س��وي،   للمركز  االداري����ة  الهيئة 
تطرقت خالل الورشة الى املشروع الذي 
سيتم تنفيذه مطلع العام القادم بعنوان" 
يهدف  والذي  الصغيرة"  املعلمة  مشروع 
بشكل أساسي لتنمية روح املسؤولية لدى 
"املعلم"  لقب  ملنحها  امل��درس��ة،  طالبات 
املعرفية"  املهارات  من  الكثير  إلكتسابها 

،وإستعرضت أهم املشاريع التي من املقرر 
تنفيذها خالل العام القادم من بينها بناء 
العديد  وعمل  للذكور،  ثانوية  مدرسة 
من الدورات بناء على دراسة إحتياجات 
النساء في مخيم شعفاط وبلدتي عناتا 

وحزما".
م��ن ج��ان��ب��ه��ا أك����دت ب��اس��م��ة ال��دوي��ك 
امل��دي��رة امل��س��اع��دة مل��درس��ة ب��ن��ات مخيم 
شعفاط اإلبتدائية " على أهمية الشراكة 
بن املدرسة املركز النسوي في املخيم وذلك 
للنهوض بالواقع التعليمي، مستعرضة" 

املشاكل التي تعاني منها املدرسة .

 ورشة عمل تطالب بتطوير القطاع التعليمي 
في مخيم شعفاط

مدرسة وداد ناصر الدين حتتفل
 بتخريج الفوج الثامن واالربعني 

اخل����اص  »ے«  مل����راس����ل  اخل���ل���ي���ل- 
-احتفلت مدرسة وداد ناصر الدين بتخرج 
في  طالباتها  من  واألربعن  الثامن  الفوج 
"التوجيهي"  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  م��رح��ل��ة 
وات��خ��ذ احل��ف��ل ه���ذه ال��س��ن��ة ش��ع��ار "ف��وج 
الدكتور  اخلليل  محافظ  وبحضور  العال" 
الدويك  عزيز  والدكتور  االع��رج  حسن 
عمرو  ونسرين  التشريعي  املجلس  رئيس 
م��دي��رة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ف��ي اخلليل 
جامعة  رئيس  املصري  ابراهيم  والدكتور 
بوليتكنك فلسطن والدكتور خالد سدر 
مدير صحة اخلليل وحشد كبير من اولياء 
 270 احلفل  في  وش��ارك��ت  الطالبات  ام��ور 
طالبة في الفرع العلمي فقط والذي اصبح 
املدرسة وذلك من  الوحيد في  التخصص 

اجل التميز الذي تسعى اليه املدرسة.
وبدأ االحتفال بدخول موكب اخلريجات 
ثم ترتيل آيات عطرة من القرآن الكرمي ثم 

السالم الوطني.
وال��ق��ت م��دي��رة امل��درس��ة امل��رب��ي��ة وف��اء 
للخريجات  فيها  ب��ارك��ت  كلمة  ال��ك��رك��ي 
امتحانات  في  لالجتهاد  ودعتهن  وذويهن 
ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة واش�����ارت ال��ك��رك��ي ال��ى 
طالبات  حققتها  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  النتائج 
امل���درس���ة وح���ص���ول ط��ال��ب��ة م���ن امل���درس���ة 
امل��اض��ي  ال��ع��ام  م��ن  التوجيهي  ن��ت��ائ��ج  ف��ي 
الوطن،  مستوى  على  االول��ى  املرتبة  على 
مرتفعة  م���ع���دالت  ط��ال��ب��ات��ه��ا  وح���ص���دت 

وحصلت 80 طالبة منها في الثانية العامة 
على معدل 90% فما فوق، فيما يبلغ عدد 
املتفوقات هذا العام 169 طالبة حاصالت 
على معدل 90% فاعلى، ويشكلن ربع عدد 
الطالبات كما ثمنت املربية الكركي الدور 
للمعلمات في وصول  الكبيرة  واملجهودات 
بالطالبات الى هذه النتائج التي وصفتها 

بفخر للطالبات وذويهن ومدرستهن.
الدور  نسرين عمرو  ثمنت  من جانبها 
الصرح  الدين  ناصر  وداد  ملدرسة  الكبير 
امل��دي��ن��ة ف��ي رف���د الطالبات  ال��ع��ري��ق ف��ي 
واللواتي يتمتعن بالكفاءة العلمية املميزة 
وهن االن االمهات واملهندسات والطبيبات 
وامل���دي���رات ف��ي ق��ي��ادة ال��ص��ف��وف االول���ى 
املجاالت  مختلف  في  املجتمع  قيادة  في 
كما  وال��ث��ق��اف��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  العلمية 
اول  عقد  املديرية  اع��ت��زام  عمرو  بينت 
التعليم   " بعنوان  علمي  ت��رب��وي  مؤمتر 
احلاضر  استجابة  فلسطن  ف��ي  امل��درس��ي 
وال����ذي سيعقد  امل��س��ت��ق��ب��ل"  واس��ت��ش��راف 
من  شخص  خمسمائة  من  اكثر  مبشاركة 
اجل حتسن العملية التعليمية والتربية  
وسيشارك فيه افضل التربوين من االردن 
واالمارات كما دعت عمرو طالبات مدرسة 
وبذل  بتفاؤل  للمستقبل  النظر  الى  وداد 
والتفوق،  للنجاح  جهود  من  بوسعهن  ما 
امل���درس���ة ج��ع��ل��ت اخل��ل��ي��ل  خ��ص��وص��ا وان 
ع��ل��ى خ��ري��ط��ة االب����داع ب��ت��ف��وق طالبات 

منها ف��ي ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة. م��ش��ي��رة ال��ى 
املديرية في حتسن  التي تبذلها  اجلهود 
مختلف  ف��ي  للطلبة  العلمي  التحصيل 
ال��ى االه���داف  م���دارس املدينة وال��وص��ول 

التربوية املنشودة.
وف�����ي خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه��ا ب����ارك����ت ع��م��رو 
للخريجات وذويهن متمنية لهن الدرجات 

العالية في الثانوية العامة.
حسن  اخلليل  محافظ  اكد  جهته  من 
االعرج حرصه على احلفاظ على مدرسة 
هامًا  معلما  والبقاء عليها، معتبرها  وداد 
وتاريخا عريقًا ملدينة اخلليل "وال ميكن 

باي حال من االحوال التخلي عنها".
تبذلها  التي  باجلهود  االع��رج  نوه  كما 
على  احلفاظ  اج��ل  من  الوطنية  السلطة 
وحرصها  بها،  والرقي  التعليمية  املسيرة 

على االستثمار بالعنصر البشري.
ث��م ال��ق��ت ال��ط��ال��ب��ة امل��ت��ف��وق��ة شيماء 
فيها  اك���دت  اخل��ري��ج��ات  كلمة  ال��س��ي��وري 
ومعلماتها  ومديرتها  مبدرستها  االعتزاز 
اللواتي قدمن الغالي والنفيس في ايصال 
على  م��ع��اه��دة  وج��ه  اك��م��ل  على  رسالتهن 
احلفاظ على املستوى العلمي الرفيع والذي 

متتعت به املدرسة منذ عقود. 
فقرات  تخللته  ال��ذي  احلفل  واختتم 
فنية متنوعة  بتكرمي املعلمات واعضاء 
الشهادات على  مجلس االمهات ثم توزيع 

اخلريجات.


