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دولة فلسطني
وزارة احلكم احمللي

بلدية يطا

وظائف شاغرة
تعلن بلدية يطا عن حاجتها مللء بعض الشواغر الوظيفية على نظام عقود العمل موضحة كما يلي:

أ - وظيفة مهندس مشرف مشاريع عدد 2 حسب الشروط التالية :
تخصص هندسة مدنية. 1 .

حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها . 2 .
خبرة ال تقل عن 3. 3 سنوات في مجال اإلشراف على املشاريع .

ب - وظيفة مهندس مساحة عدد 1 حسب الشروط التالية :
تخصص هندسة مدنية او مساحة . 1 .

حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة معترف بها . 2 .
خبرة 3. 3 سنوات على األقل في مجال تصميم الطرق .

متطلبات عامة جلميع الوظائف :
حسن السيرة والسلوك ويتمتع بسمعة طيبة.   1 .

مهارة عالية في استخدام برامج الكمبيوتر اخلاصة بأعمال الهندسة . 2 .
ان ال يزيد عمر املتقدم على 30. 3 سنة.     

التحلي بروح العمل اجلماعي وحتمل ضغط العمل. 4 .
ان يكون خاليًا من االمراض. 5 .

اجادة اللغة االجنليزية قراءة وكتابة ومحادثة . 6 .
حاصل على رخصة سياقة . 7 .

لديه القدرة على اعداد وثائق العطاءات املختلفة . 8 .
االولوية لسكان مدينة يطا.                                 9 .

الوثائق املطلوبة:
صورة مصدقة عن املؤهل العلمي  .      1 .

صورة عن اثبات الشخصية )الهوية أو جواز السفر( . 2 .
. السيرة الذاتية . صورة عن اخلبرات العملية.       4. صورة شخصية .         5. 3

فعلى الراغبني والذين تنطبق عليهم الشروط اعاله تقدمي طلبات التوظيف مرفق معها كافة الوثائق 
الدوام  اثناء  البلدية  البشرية في مقر  امل��وارد  / قسم  االداري��ة  الشؤون  دائ��رة  املطلوبة لدى  الرسمية 

الرسمي حتى موعد اقصاه يوم اخلميس 2/10/2014م ولغاية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا .
رئيس البلدية  أ.موسى مخامرة
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منح جديدة لطالب املرحلة الثانوية 
Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study Program(YES)

)YES( برنامج كينيدي- لوجر للتبادل الثقافي والدراسي
YES هو برنامج يستهدف الطالب في املرحلة الثانوية و ذلك   برنامج كينيدي- لوجر للتبادل الثقافي والدراسي  
 2015 للدراسة في املدارس الثانوية األمريكية وهو مبادرة من الواليات املّتحدة األمريكّية لهذه الفئة للعام الّدراسّي  

2016 -
هذا البرنامج هو عبارة عن منح دراسية متولها وزارة اخلارجّية األمريكّية, توفر لطلبة املدارس الّثانوّية في كثير من 
البالد اإلسالمّية و العربّية فرصة للّدراسة في املدارس الّثانوّية األمريكّية والعيش مع عائالت أمريكية مضيفة ملّدة سنة 
دراسّية واحدة . وسوف يشارك الطالب في الفصول الدراسية ملدة عشر اشهر, مبا يشمل احلصص الصفية, املختبرات 
واملعامل و البرامج واألنشطة الالمنهجية مع زمالءهم األمريكّيني, باإلضافة إلى مشاركتهم في  أنشطة اإلثراء اخلاّصة, 
والتي تضم اخلدمة االجتماعّية, والتدريب على قيادة الشباب والتربية املجتمعية باإلضافة إلى األنشطة األخرى التي 

ستطور لديهم درجة الفهم للمجتمع األمريكي وذلك من خالل اإلحتكاك باجلماعات األمريكية املختلفة.
شروط املنحة:

•أن يكون الطالب في الصف التاسع او العاشر وقت تقدمي الطلب 	
• ان يكون تاريخ امليالد للطالب بني 1 كانون ثاني 1997 و1 آب  2000	

( على االقل خالل الثالث سنوات  • أن يكون املعدل العام للطالب جيد جدا) %80( و في مادة اللغة االجنليزية )85%	
االخيرة

•تلبية احلد األدنى من متطلب إجادة اللغة اإلجنليزية, والتي سيتم قياسها من خالل االختبار 	
•أن يكون لديه قدرًا من املرونة وااللتزام لتعزيز التفاهم الثقافي املشترك   	

•أال يكون مواطنا أمريكيا أو مقيما دائما, وأال يكون من مواليد الواليات املّتحدة 	
•أن يكون من سكان الضفة الغربية, غزة والقدس الشرقية 	

سيقيم الطالب مع عائالت أمريكية مت اختيارها بعناية فائقة من قبل جمعيات التبادل الشبابي ذات اخلبرة العالية 
للتبادل  لوجر  كينيدي-  برنامج  يغطي  وس��وف  إقامتهم.  فترة  خالل  الطالب  توجيه  و  مبتابعة  ستقوم  بدورها  والتي 

الثقافي والدراسي الّنفقات الّرئيسّية مثل تكلفة الطيران, اإلقامة, مصروف اجليب و معظم الّتكاليف األخرى. 
هذا البرنامج يدعم االشخاص ذوي االعاقة ويشجعهم على التقدم بطلب للمشاركة.

كيفية التقدم للمنحة: ميكن للراغبني احلصول على الطلب من خالل مكاتب األمديست او من خالل موقعنا على
http://www.amideast.org/west-bank-gaza

املوعد النهائي لتسليم الطلبات باليد او بالفاكس الى مكاتب امديست 2014/10/2

ext 111, 300 02-240-8023 : رام الله
ext 206 , 08-282-4635  : غزة

اخلليل :  02-221-3301/2/3
القدس : 02-582-9297 

نابلس : 09-238-4533
westbank-gaza@amideast.org

رام الله - خاص - نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة 
الرتبية والتعليم العايل،   حفالً وطنياً لتكريم املدارس الفائزة يف برنامج 
الدور الرتبوي يف مكافحة الفساد، بحضور كل من رئيس هيئة مكافحة 
الفساد رفيق النتشة، ووكيل وزارة الرتبية محمد أبو زيد، ومدير عام 
اإلشراف والتأهيل الرتبوي ثروت زيد، ومدير عام التخطيط لدى الهيئة 
د. حمدي الخواجا، وغريهم من ممثيل الوزارة وهيئة مكافحة الفساد 
. وشارك يف الحفل طلبة املدارس التي فازت عىل مستوى كل مديرية 
وامل��ع��ل��م��ون امل���ش���رف���ون ع���ىل امل���ش���اري���ع ال��ط��الب��ي��ة، ب���اإلض���اف���ة إىل املشرفني 

الرتبويني من مديريات املحافظات الشمالية.
وأوض������ح أب����و زي����د أن ظ���اه���رة ال���ف���س���اد ت��ع��د م���ن أع���ق���د امل���ش���ك���الت التي 
تواجه العالم؛ خاصة وأن أبعادها تمتد لتشمل كافة جوانب الحياة 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، منوهاً إىل أن استشراء 
الفساد عىل الصعيد السيايس يؤدي إىل تقويض الديمقراطية وتغييب 
إرادة الجماهري وإفساد اخالقيات املجتمع عرب تفيش الرشوة والوساطة 
وغريها. وبني أبو زيد أن هذا الربنامج يجسد ثمرة جهد مشرتك ما بني 
وزارة ال��رتب��ي��ة وه��ي��ئ��ة مكافحة ال��ف��س��اد م��ن خ���الل تعميق امل��ف��اه��ي��م التي 
رسخت روح االنتماء لدى الطلبة، باالضافة إىل انسجامه مع خطط 
الوزارة الرامية إىل تعزيز الرتبية عىل املواطنة وتنمية االتجاهات الرتبوية 
يف م��خ��ت��ل��ف م���ج���االت ال���ح���ي���اة، ورب�����ط ال��ت��ع��ل��م ب��ال��ع��م��ل وت��ن��م��ي��ة مهارات 

الطلبة يف مجاالت التحليل واالستنتاج والتفكري الناقد وغريها.

من جانبه، أشاد النتشة بجهود الشراكة والتعاون بني هيئة مكافحة 
الفساد ووزارة الرتبية؛ عرب تنفيذ العديد من النشاطات والفعاليات 
امل��م��ي��زة، م���ؤك���داً دور ال��ه��ي��ئ��ة يف م��ك��اف��ح��ة ك��اف��ة أش���ك���ال ال��ف��س��اد وتعزيز 
التعاون مع جميع املؤسسات؛ بهدف الوصول إىل مجتمع خ��اٍل من 
الفساد وبناء الدولة الفلسطينية املستقلة املرتكزة عىل دعائم القانون 
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة وال��ع��دال��ة. وخ��اط��ب ال��ن��ت��ش��ة ال��ط��ل��ب��ة ق���ائ���الً: "أن��ت��م جنود 
اإلصالح ورسالتكم من خالل التعلم واملعرفة أن تعملوا عىل محاربة 
الفساد واجتثاثه"، مشرياً يف السياق ذاته، إىل أن االحتالل يعد الداعم 
وامل���ن���ت���ج األول ل��ل��ف��س��اد يف م��ج��ت��م��ع��ن��ا .وأش��������ار ال��ن��ت��ش��ة إىل ت����اري����خ نضال 
الشعب الفلسطيني وتضحياته العظيمة التي جسدت روح االنتماء 
األص��ي��ل ل��ل��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة، داع���ي���اً إىل تفعيل ال��ش��راك��ة وال��ت��ع��اون البناء 
من أجل اجتثاث كافة الفاسدين عرب توظيف القانون؛باعتباره الرادع 

الحقيقي لكل العابثني بمقدرات شعبنا.
و رف����ض ال��ن��ت��ش��ة ت���دخ���ل ال��س��ل��ط��ات االس��رائ��ي��ل��ي��ة ب���ال���دف���اع ع���ن بعض 
املشتبه بهم و خاصة حملة هوية القدس داخل االرايض الفلسطينية 

رغم وجود اتهامات كبرية و شبهات فساد .
ويف ختام الحفل تم تكريم الطلبة الفائزين من املديريات، تقديراً 
ألف���ك���اره���م وم���ب���ادرات���ه���م اإلب����داع����ي����ة، إض���اف���ة إىل امل�������دارس امل���ش���ارك���ة عىل 
ال��ج��ه��ود ال��ت��ي بذلتها يف سبيل تعزيز التوعية وامل��ش��ارك��ة املجتمعية يف 

هذه املشاريع.

تكريم المدارس الفائزة
ببرنامج الدور التربوي في مكافحة الفساد

إلى أهالي جبل املكبر والبلدات املجاورة الكرام

يدعوكم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان 
حلضور الندوة اإلرشادية التي سينظمها املركز بالتعاون مع 

جلنة الدفاع عن أراضي جبل املكبر
يوم اخلميس 2014/9/25 

ما بني الساعة 01:30 بعد الظهر  حتى 03:00 عصرا

ف��������������������ي
جمعية نوران اخليرية- حي الصلعة - جبل املكبر

بعنوان
»احلقوق اإلجتماعية واالقتصادية للمقدسيني«

قضايا التأمني الوطني وقضايا لم الشمل وتسجيل األوالد 

حيث سيتحدث محام مختص من قبل املركز عن قضايا مخصصات التأمني الوطني 
وتسجيل االوالد ولم الشمل وحقوق أخرى تخص املواطن املقدسي 

حقوقه لمعرفة  المقدسي  المواطن  لتوعية  دعم  مشاركتكم 

ملزيد من املعلومات اإلتصال على :

 هاتف رقم: 02-6272982

نحن معكممركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان...

ز9/23)5(

نابلس -  الرواد للصحافة واإلعالم - عقد مركز 
إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" ورشة 
عمل يف جامعة النجاح الوطنية بعنوان "التماسك 

االجتماعي والديمقراطية يف فلسطني".
وافتتح الورشة إبراهيم العبد من مركز شمس 
م���ع���رف���اً ب���امل���رك���ز ون���ش���اط���ات���ه وأه����داف����ه ال���ت���ي ت��ص��ب يف 
ت��ع��زي��ز امل���ش���ارك���ة ال��ش��ب��اب��ي��ة وزي������ادة ال���وع���ي وتعميق 
الثقافة يف مجاالت حقوق اإلنسان، وقال أن هذه 
الورشة هي إحدى نشاطات مشروع الوعي املدين 
واالن����ت����ق����ال إىل ال���دي���م���ق���راط���ي���ة، ب����دع����م وت���م���وي���ل من 

.)NED( الصندوق الوطني الديمقراطي
م���������ن ج������ه������ت������ه، ق�����������ال ال��������دك��������ت��������ور س�����ه�����ي�����ل خ������ل������ف أن 
ال���ت���م���اس���ك االج����ت����م����اع����ي ُي����ع����د األس���������اس امل����ت����ني الذي 
ترتكز عليه الديمقراطية، وهو يشري إىل العالقات 
وال������ت������ف������اع������الت داخ������������ل امل�����ج�����ت�����م�����ع، وي�����ب�����ن�����ى ع�������ىل جهد 
ديمقراطي ليؤسس لتوازن اجتماعي، وديناميكية 

اقتصادية، وهوية جامعة.
وق����ال أن ال��ه��دف م��ن ال��ت��م��اس��ك االج��ت��م��اع��ي هو 
إي��ج��اد ن��ظ��ام مبني ع��ىل امل��س��اواة وال��ع��دال��ة، ووضع 
ض��واب��ط ع��ىل النمو االق��ت��ص��ادي ال��رأس��م��ايل، وتاليف 
فالتماسك  وب�����ال�����ت�����ايل  االج����ت����م����اع����ي����ة،  االن�����ق�����س�����ام�����ات 
االجتماعي هو عملية يتم من خاللها تعزيز املواطنة 

بتقليص أشكال عدم املساواة كافة يف املجتمع.

االجتماعي،  ال����ت����م����اس����ك  م���ص���ط���ل���ح  أن  واض����������اف 
أو ال��ب��ن��اء االج��ت��م��اع��ي، امل���ع���روف س��ي��اس��ي��اً بالوحدة 
ال����وط����ن����ي����ة، ي����ع����د أح�������د م���ص���ط���ل���ح���ات ع����ل����م االجتماع 
ال������ت������ي ت����س����ت����ع����م����ل يف وص���������ف ال��������ح��������االت ال������ت������ي يرتبط 
ف���ي���ه���ا األف�����������راد، أح�����ده�����م ب�����اآلخ�����ر ب�����رواب�����ط اجتماعية 

وحضارية مشرتكة.
وأوض���������ح أن امل���ج���ت���م���ع امل���ت���م���اس���ك ش������رط أسايس 
ل��ل��دي��م��ق��راط��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة واالس���ت���ق���رار االجتماعي، 
وع���ن���دم���ا ي��ت��ح��ق��ق ذل�������ك، ي����ك����ون امل���ج���ت���م���ع ق���������ادراً عىل 
تحقيق مستويات أعىل من اإلنتاج، والوصول إىل 
نمط اقتصادي أفضل عىل امل��دى البعيد، مبينا ان 
الديمقراطية هي نظام يضمن للمواطنني ممارسة 
ن������ظ������ام س������ي������ايس م����ب����ن����ي ع�������ىل العدالة  ح����ق����وق����ه����م يف 
القانونية، وكذلك فإن التماسك االجتماعي يهدف 
إىل تحقيق املساواة الفعلية بني املواطنني، كما ان 
ال���دي���م���ق���راط���ي���ة ت���ع���ت���رب ال�����ح�����ارس ل��ل��م��ص��ل��ح��ة العامة 
م��ن خ��الل حكم ال��ن��اس ألنفسهم، وك��ذل��ك يشكل 
ال����ت����م����اس����ك االج����ت����م����اع����ي ض����م����ان����ة مل����س����ت����وى الئ�������ق من 

املعيشة يسمح للناس بأن يحكموا أنفسهم.
وأوضح خلف أن مفهوم التماسك االجتماعي 
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ل��ه��م��ا أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة يف ه���ذه املرحلة 
التي تشهد تحوالً نحو الديمقراطية يف العديد من 
الدول العربية، لعدة أسباب اهمها أن الدول التي 

خربت هذه الثورات والتحوالت كانت تتسم بغياب 
شبه كامل للديمقراطية، ودرج���ة كبرية ومتنوعة 
من عدم املساواة االقتصادية واالجتماعية، والتي 
شكلت األرض��ي��ة التي انطلقت منها ه��ذه الثورات، 
ك��م��ا أن����ه يف ب��ع��ض ال�����دول ال���ت���ي ش���ه���دت أو م���ا تزال 
ت�����ش�����ه�����د ت����������ح����������والً، ف�����������إن ال�������ت�������ح�������ول ح�����������دث ع��������ن طريق 
العنف والذي يؤدي بالضرورة إىل انقسامات حادة 
ت��أخ��ذ ال��ط��اب��ع ال��ق��وم��ي أو ال��ع��رق��ي أو ال��ط��ائ��ف��ي، ما 
ي���ع���ن���ي أن ع���م���ل���ي���ة ال����ت����ح����ول ال���دي���م���ق���راط���ي ل�����ن تكون 
م��ك��ت��م��ل��ة ط���امل���ا أن���ه���ا ت���ق���وم ع����ىل إق����ص����اء ال���ب���ع���ض من 
امل��ش��ارك��ة السياسية أو ع��دم االس��ت��ف��ادة م��ن ثروات 
املجتمع، اما السبب الثالث فهو ألن عملية التحول 
الديمقراطي يف العديد من هذه البلدان لم تتجاوز 
حتى اآلن تغيرياً يف الهياكل السياسية لألنظمة التي 
ت��م تغيريها، وال��رتك��ي��ز أك��ر م��ا ي��ك��ون ع��ىل القوانني 
واالنتخابات، ولم تنجز هذه الثورات بعد املشروع 
ي����س����ت����ن����د إىل ح������ق������وق اإلنسان  ال�����������ذي  ال�����دي�����م�����ق�����راط�����ي 

واملساواة بني املواطنني.
وق��������������ال أن درج��������������ة ال������ت������م������اس������ك االج������ت������م������اع������ي ألي 
مجتمع تعتمد عىل طبيعة الجماعات واملنظمات 
وامل��ج��ت��م��ع��ات ال���ت���ي ت���ؤث���ر ت����أث����رياً ك���ب���رياً وم���ب���اش���راً عىل 
أن������م������اط س�����ل�����وك األف��������������راد داخ����������ل امل����ج����ت����م����ع، وه��������و ما 
ال���ج���م���اع���ات االجتماعية  ي��س��ت��ع��م��ل ع�������ادة يف ح����ال����ة 

خالل ورشة عمل نظمها »شمس« في »النجاح« 

دعوة وسائل اإلعالم ألخذ دورها في تعزيز التماسك االجتماعي ورفع الوعي به
ال��ص��غ��رية وال��ك��ب��رية خ��ص��وص��اً ع��ن��دم��ا ت��ت��وف��ر يف هذه 
ال����ج����م����اع����ات ص�����ف�����ات اع����ت����م����اد ال�����ف�����رد ع�����يل املقاييس 
والقيم املشرتكة، وتماسك أفراد الجماعة بسبب 
املصالح املشرتكة، والتزام الفرد بأخالقية وسلوكية 
ج��م��اع��ت��ه، أي أن���ه ع��الق��ة تعبريية إي��ج��اب��ي��ة ت��ق��ع بني 

شخصني أو أكر.
واشار اىل أن التماسك االجتماعي ما بني أبناء 
ال��وط��ن ال���واح���د، ي��ظ��ه��ر ج��ل��ي��اً ع��ن��دم��ا ي��واج��ه الوطن 
بعض املحن أو األزم���ات، خاصة عندما يكون هذا 
ال���خ���ط���ر خ����ارج����ي����اً، ف���ت���ت���وح���د األم������ة وت����ق����وي روابطها 
دفاعاً عن وطنها الذي يضم الجميع دون تمييز أو 
تفرقة، فوحدة الوطن هي الغاية، وهي الوسيلة 

للتماسك والتضامن.
وق���������ال خ����ل����ف أن ال����ت����م����اس����ك االج����ت����م����اع����ي يمكن 
ال��ت��ع��ب��ري ع��ن��ه ب��ال��ب��ن��اء االج��ت��م��اع��ي، ف��م��ظ��اه��ر الحياة 
املتنوعة يمكن أن تؤلف فيما بينها وحدة متماسكة، 
ويف هذا السياق يكون القانون هو املنظم للعالقات 
االجتماعية وال��ن��ظ��ام ال��س��ي��ايس واالق��ت��ص��ادي، كما 
م���ه���م���اً يف عملية  ال������ع������ادات وال���ت���ق���ال���ي���د دوراً  ت���ل���ع���ب 

البناء االجتماعي.
واوض�����ح ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��الم��ات امل��ه��م��ة لعملية 
التماسك االجتماعي، من أهمها التوازن الداخيل 
ال���ذي يساعد املجتمع ع��ىل االس��ت��م��رار يف الوجود، 
كما أن ال��ن��ظ��رة الكلية للمجتمع تسهم يف عملية 
ال����ت����وازن ال����داخ����يل، وم����ع ذل����ك ال ي���وج���د م��ج��ت��م��ع يف 
حالة تكامل تام، فعملية التوازن الدينامييك هي 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��س��ائ��دة ال��ت��ي ت��س��ه��م يف ت��غ��ي��ري املجتمع، 
وه�������ذا ال������ت������وازن ي��ت��ح��ق��ق ع���ن���دم���ا ي���ت���ف���ق امل���ج���ت���م���ع عىل 
ال�����ح�����اك�����م�����ة وال�����س�����ع�����ي إىل تطبيق  ال�����ق�����ي�����م  م����ن����ظ����وم����ة 

القانون.
م��ش��ريا اىل  أن ه��ن��اك ع���وام���ل ع���دي���دة الستمرار 
عملية التماسك االجتماعي، من أهمها الجوانب 
امل�����ادي�����ة ال����ت����ي ت��ت��م��ث��ل يف ال���ع���م���ل وال���س���ك���ن والرعاية 

الصحية وغريها من مظاهر الحياة املختلفة، وهذه 
العوامل امل��ادي��ة عندما ترتبط ب��األم��ان والتحرر من 
ال���خ���وف ي���ح���دث داخ�����ل امل��ج��ت��م��ع م���ا ي��م��ك��ن تسميته 
واملجموعات،  األف����������������راد  ب�������ني  االي������ج������اب������ي  ب�����ال�����ت�����ف�����اع�����ل 
وليك يتحقق التماسك االجتماعي البد من تجاوز 
امل��س��اواة إىل ال��ع��دال��ة، كما أن ال��ق��وان��ني والدساتري 
م��ك��ت��وب��ة ب��ط��ري��ق��ة م��ث��ال��ي��ة، ل��ك��ن ه���ن���اك ف���ج���وة كبرية 
بني ما هو مكتوب واملمارسات العملية، ومن هنا 
تأيت أهمية السياق الثقايف كآلية مهمة تساعد يف 

تفعيل املكتوب يف الواقع.
موضحا أن هناك فجوة عميقة بني القوانني 
التي تدعو إىل املساواة وبني املمارسات العملية 
تحكمه  م����ج����ت����م����ع  إىل  ال�����ن�����ه�����اي�����ة  يف  أدت  وال�������ت�������ي 
ال���ع���الق���ات أك����ر م���ن م��ج��ت��م��ع ي��ح��ك��م��ه القانون، 
وهذه العملية تجعل املساواة مفهوماً نخبوياً 
ال������ط������ائ������ف������ي، وتدمر  ال�������ف�������رز  وت�����س�����ه�����م يف ع����م����ل����ي����ة 
عملية التعددية، والتي هي األساس الرئييس 
لعملية التماسك االجتماعي، وإن ربط املساواة 
بالعدالة أمر مهم لتحقيق التعددية االيجابية، 
وذل���ك ألن ال��ت��ع��ددي��ة حينما ترتبط باالمتيازات 
وامل��ص��ال��ح ال��خ��اص��ة ت��ع��ت��رب أداة تفتيت وتدمري، 
التماسك  ث�������������راء  ت�����س�����ه�����م يف  ال������ت������ع������ددي������ة  ول�������ك�������ن 
االجتماعي حيثما تؤسس عيل مفهوم التنوع 
وأح���ق���ي���ة ك����ل ش���خ���ص يف ف�����رص م���ت���س���اوي���ة دون 
ال����ن����ظ����ر إيل خ���ل���ف���ي���ت���ه ال����دي����ن����ي����ة أو ال����س����ي����اس����ي����ة أو 

العرقية.
امل����ش����ارك����ون بضرورة  ال����ل����ق����اء، أوىص  ن���ه���اي���ة  ويف 
توطني مفهوم التماسك االجتماعي ورف��ع الوعي 
ب��ه م��ن خ��الل األنشطة، وأن تأخذ وس��ائ��ل اإلعالم 
دوره���ا يف ت��ن��اول مفهوم التماسك االجتماعي من 
ت����أخ����ذ مؤسسات  ج�����وان�����ب م���خ���ت���ل���ف���ة، وض�����������رورة أن 
التنشئة االجتماعية دوره��ا يف زرع قيم التماسك 

االجتماعي.

في »القدس المفتوحة«

تخريج المشاركين في الملتقى 
التعليمي الصيفي االول للغة االنجليزية
رام الله -  خرج مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع يف جامعة القدس املفتوحة، بالتعاون 
مع القنصلية األمريكية العامة يف القدس ووزارة الرتبية والتعليم العايل، ما يزيد ع��ن)100( طالب 
وطالبة ممن شاركوا يف "امللتقى التعليمي الصيفي للغة اإلنجليزية األول"، وذلك يف حفل أقيم، 

يوم امس، يف فندق أبراج الزهراء بمدينة البرية.
واف��ت��ت��ح االح��ت��ف��ال ال���ذي ت���وىل ع��راف��ت��ه أ. محمد ال��ف��ح��ل رئ��ي��س ق��س��م ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر يف مركز 

التعليم املستمر، بآيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم النشيد الوطني الفلسطيني.

رئيس الجامعة
وأكد رئيس جامعة القدس املفتوحة أ. د. يونس عمرو، يف كلمته يف االحتفال، أن جامعة القدس 
املفتوحة سعيدة بالتعاون مع القنصلية األمريكية ووزارة الرتبية والتعليم العايل عرب تنظيم هذا 

امللتقى الذي عقد يف ثالثة فروع تعليمية تابعة لجامعة القدس املفتوحة.
وأضاف "القدس املفتوحة جامعة أنشأها القادة وعىل رأسهم القائد الشهيد أبو عمار، وحملت 
ال��ق��ي��ادة ه��م شعبها ي��وم استفحلت إج����راءات االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��يل ض��د م��ؤس��س��ات التعليم العايل 
وأغلقت املؤسسات واعتقلت الطلبة واملدرسني ومنعت الكفاءات من اإلقامة يف هذا الوطن وقطعت 
األوصال وفصلت بني املناطق، ففكرت القيادة بنقل الجامعة إىل الطالب فكانت القدس املفتوحة 

التي نشأت بخربات فلسطينية عريقة بالتعاون مع منظمة اليونسكو".
وأشار إىل أن الجامعة عممت التعليم العايل الفلسطيني يف سائر أرجاء الوطن من جنني حتى 
رف���ح، وه��ا ه��ي ال��ي��وم بالتفاف عامليها وطلبتها وشعبها الفلسطيني ت���ؤدي رسالتها م��ن خ��الل 22 
ف��رع��ا وم��رك��زا دراس��ي��ا تنتشر يف أرج���اء ال��وط��ن بشقيه، وق��د سعت ه��ذه الجامعة م��ن خ��الل نهجها 
التعليمي املتميز إلدخال التعليم العايل يف كل بيت، بحيث ترى األب واألم واألبناء والبنات طلبة 

يف هذه الجامعة".

 امللحقة الثقافية
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت راش���ي���ل ل��ي��زي امل��ل��ح��ق��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة للقنصلية األم���ريك���ي���ة يف ال���ق���دس، إن مشروع 
املخيم الصيفي هو شراكة بني جامعة القدس املفتوحة والقنصلية األمريكية العامة، وشكرت كل 
ما ساهم يف إنجاح هذا املشروع وعىل رأسهم أ. د. يونس عمرو رئيس جامعة القدس املفتوحة، 

ومركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع يف الجامعة.
وه��ن��أت ال��ط��ل��ب��ة امل��ش��ارك��ني يف ال������دورات وال���ذي���ن ت��خ��رج��وا م��ن��ه��ا، م��ش��رية إىل أن القنصلية العامة 
دعمت كثريا من املشاريع لتعليم اللغة االنجليزية، بالتعاون مع مختلف الجامعات وأبرزها القدس 

املفتوحة، مشرية إىل أن مشروع اللغة االنجليزية مع جامعة القدس املفتوحة كان  ناجحا جدا.

ممثل وزارة الرتبية
بدوره، أشاد مدير عام اإلشراف والتأهيل الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ثروت زيد، 
بالشراكة الفاعلة بني ال���وزارة، وجامعة القدس املفتوحة، والقنصلية األمريكية، والتي تجسدت 
من خالل فعاليات هذا امللتقى الذي يهدف إىل إكساب الطلبة مهارات اللغة اإلنجليزية وتوظيفها 
يف املستويات كافة، مؤكدا أن التعليم هو املكون الشامل لجميع الثقافات البشرية، وهو مفتاح 

تعزيز قيم الديمقراطية واالحرتام والعدالة االجتماعية.
وأك�����د زي����د دور ال�������وزارة يف ت��ن��ف��ي��ذ ال����ربام����ج ال���ت���ي ُت��ع��ن��ى ب��ن��وع��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م، وال���ت���ي تساهم 
يف ت��ح��س��ني أداء ال��ط��ل��ب��ة يف ال��ع��دي��د م���ن امل���ج���االت، م��ع��رب��ا ع���ن ش��ك��ره ل��ك��ل ال���ذي���ن ش���ارك���وا يف إنجاح 
ه��ذا امللتقى املتميز، متمنيا للخريجني التوفيق وتوظيف امل��ع��ارف املكتسبة واستثمارها يف حياتهم 

األكاديمية والعملية.

مدير مركز التعليم املستمر
م��ن جانبه، ق��ال مدير مركز التعليم املستمر  وخ��دم��ة املجتمع  أ. محمود ح��وام��دة، إن امللتقى 
استهدف فئة الشباب م��ن خريجي الثانوية العامة، وط��الب السنة األوىل يف الجامعة، وه��م من 

قرى ومناطق مهمشة، وهدف إىل تحسني لغتهم اإلنجليزية.
وأش�����ار إىل أن ف��ك��رة ه���ذا امل���ش���روع ج����اءت م���ن ق��ب��ل ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة م��م��ث��ل��ة ب��ع��م��ي��ده��ا ورئ��ي��س��ة قسم 
ال��ل��غ��ة اإلن��ج��ل��ي��زي��ة ف��ي��ه��ا، وأع���د امل��ش��روع ب��ه��دف تنمية ق����درات الطلبة يف ال��ل��غ��ة اإلن��ج��ل��ي��زي��ة، بخاصة 

يف املناطق املهمشة.
وقال إن هذه التجربة رائدة وفريدة، وهي األوىل من نوعها يف فلسطني، تستهدف فئة الشباب 
من مناطق بعيدة ومهمشة، بهدف تحسني لغتهم اإلنجليزية خارج جدران الغرف الصفية، وإن 
امل���ش���روع يمثل ن��ج��اح��ا ك��ب��ريا، ك��ون��ه ينفذ يف ث���الث م��ن��اط��ق، يف ش��م��ال ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ف���رع سلفيت 
ووس��ط��ه��ا  م��رك��ز ال��ش��ه��ي��د ص���الح خ��ل��ف وج��ن��وب��ه��ا  يف دورا ال��خ��ل��ي��ل، ون��ظ��را ل��إم��ك��ان��ي��ات ال��ت��ي توفرها 

جامعة القدس املفتوحة وانتشارها جغرافيا من رفح إىل جنني.

توزيع الشهادات
ويف ن��ه��اي��ة االح��ت��ف��ال، أدارت مل��ى ح��م��اد ال��خ��ب��رية األم��ريك��ي��ة امل��ش��رف��ة ع��ىل امل���ش���روع، مجموعة من 
الفقرات الفنية التي قدمها طلبة شاركوا يف املخيم، وبعد ذلك وزعت الشهادات عىل الخريجني، 
وج��رى تكريم املساهمني يف إنجاح هذا امللتقى، وأبرزهم مركز الشهيد صالح خلف ممثال بمديره   
غسان كبها، ومدرسة ذكور الرازي األساسية يف دورا ممثلة باألستاذ نضال نصار، كما جرى تكريم 

د. نادية قواسمي رئيسة قسم اللغة اإلنجليزية يف كلية الرتبية بجامعة القدس املفتوحة.


