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«اإلحصاء» يعلن نتائج التعداد العام للسكان
والمساكن والمنشآت  2017في خان يونس
خان يونس " -األي���ام" :أعلن الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلس���طيني نتائج
التع���داد العام للس���كان والمس���اكن
والمنش���آت  2017ف���ي محافظ���ة خان
يونس.
جاء ذلك خالل ورش���ة عم���ل خاصة
بإعالن النتائج ،عقدت أمس ،في مركز
التدريب التربوي في خان يونس.
وحضر الورش���ة الت���ي افتتحها عبد
الرحيم الفرا مدي���ر التربية والتعليم
بخان يونس ،د .أحمد الش���يبي محافظ
خ���ان يون���س ،والعقيد خالد الش���اعر
نائ���ب محاف���ظ ش���رطة خ���ان يونس،
ود .إس���ماعيل األس���طل رئيس بلدية

الق���رارة ،وخل���دان رض���وان مدير عام
الجه���از ف���ي المحافظ���ات الجنوبية،
وسمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية
بالمديرية ،ومحمد قحمان مدير تعداد
خان يونس ،وش���خصيات من المجتمع
المحلي.
واشار الفرا في كلمته الى أن التعداد
يعتبر مشروعا وطنيا وسياديا بامتياز،
وأن���ه اس���تحقاق قانون���ي وإحصائي
وتنموي.
وأوض���ح أن ه���ذه النتائ���ج تفي���د
المنظوم���ة التعليمي���ة ف���ي معرف���ة
بيانات ع���ن األميين وأماكن تمركزهم
وأعماره���م وأحواله���م االجتماعي���ة

ورشة في سلفيت لتعزيز
مشاركة المرأة باالنتخابات
س���لفيت " -األيام" :عقدت دائرة النوع االجتماعي في محافظة س���لفيت بالتعاون مع
لجنة االنتخابات المركزية ومديرية الحكم المحلي ،أمس ،ورشة عمل حول مشروع دعم
وتعزيز مشاركة المرأة في االنتخابات في مقر المحافظة.
وحضر الورشة مديرة الدائرة ميسون عثمان ،ومدير دائرة لجنة االنتخابات المركزية
 س���لفيت ماهر رزق الله ،والمدربة ش���ذى القواس���مي من اللجنة ،ومن الحكم المحلينهل���ة الرمال ،بمش���اركة عدد من ممثالت المؤسس���ات الرس���مية واالهلية والهيئات
المحلية ذات العالقة .وأكدت عثمان اهمية دعم وتعزيز مشاركة المرأة في االنتخابات
ومساندتها وتوعيتها بحقوقها السياسية .
بدورها قدمت القواس���مي ش���رحا مفصال حول الحقوق السياسية واالنتخابية للمرأة
الفلسطينية واهم التحديات التي تواجها والعمل على دعمها للوصول الى صنع القرار.
في نهاية الدورة خرجت الورشة بتوصيات اهمها رفع الوعي لدى المجتمع تجاه رفع
نسبة الكوته الى .%50

واالقتصادية ،مما يس���اعد على دراسة
هذه الظاهرة ووضع البرامج المناسبة
للقض���اء عليه���ا ،كذل���ك معرفة مدى
االحتياج لألبنية المدرسية والجامعات
ورياض األطفال بما يتناسب مع النمو
البش���ري في المحافظة ،كذلك معرفة
أعداد الخريجين وتخصصاتهم ونسب
البطالة بينهم ووض���ع الخطط الالزمة
للح���د م���ن البطال���ة واالس���تفادة من
الخريجين حسب سوق العمل.
من ناحيته تح���دث رضوان عن تميز
ً
تع���داد  2017مقارنة بس���ابقيه قائال:
"لم يكن تنفيذ هذا التعداد كسابقيه
تع���دادي  1997و ،2007فق���د ش���كل
تنفيذه تطورًا نوعيًا في جمع البيانات
م���ن المي���دان باس���تخدام األجه���زة
اللوحي���ة وربطه���ا بنظ���م المعلومات
الجغرافي���ة " ،"GISف���ي تجربة فريدة
ومميزة تستخدم للمرة األولى" مشددًا
عل���ى أن ذلك يأتي في س���ياق حرص
جهاز اإلحص���اء على مواكب���ة التقدم
والتطور التكنولوجي وتسخير أدواته
المختلفة لخدمة العمل اإلحصائي ،لما
في ذلك من أثر على جودة اإلحصاءات
ودقتها.
وأش���ار الى أن تنفيذ ه���ذا التعداد
تطلب إمكانيات مالية وبشرية كبيرة،
حيث س���اهم هذا المشروع في توفير
ما يق���ارب  11000فرص���ة عمل مؤقتة
للشباب الخريجين.
م���ن جانب���ه ع���رض قحم���ان نتائج
التعداد الع���ام  2017في محافظة خان
يونس.

"عشتار" يوثق معاناة
الجفتلك بعمل مسرحي
رام الله " -وفا" :عرض مس���رح عش���تار ،امس ،خالل اللقاء الثاني لمناقش���ة
قضايا األغوار ،الذي عقد برام الله ،مسرحية تفاعلية حول الواقع المعيشي في
قرية الجفتلك بعنوان" :عيلة ابو كيلة".
وطرحت المسرحية ،التي حضرها ممثلون عن مختلف المؤسسات الرسمية،
تس���اؤالت عدة حول الواقع المعيش���ي في القرية ،تركزت حول قضايا عديدة
أهمه���ا التعلي���م ،واالتصاالت ،وظاه���رة عدم إكم���ال عدد كبير م���ن الطلبة
دراستهم الثانوية أو الجامعية.
وأك���د ممثل وزارة التربي���ة والتعليم محمد هواش ،أن���ه ال يوجد أفضل من
العمل الفني إليصال الرس���ائل والقضايا المهم���ة ،لما فيها من طرح وتثبيت
لقضايا ومعاناة الشباب ،مبينا أن الوزارة تولي االهتمام بقرية الجفتلك.
وقال ،في القرية مدرسة مكونة من  5خيام ،باإلضافة الى مدرسة لوكالة غوث
وتشغيل الالجئين "األونروا".
من جانبه ،قال مدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي ،إن الوزارة
وضعت حجر األس���اس لمركز تدريبي متخصص بالزرعة بش���كل أساسي قبل
ش���هرين في الجفتل���ك ،وهو من أفض���ل البدائل إلقامة المش���اريع الصغيرة
بالتعاون مع بنك فلس���طين وصندوق التشغيل الفلسطيني بقيمة  50مليون
دوالر لدعم القطاع الزراعي.
وأض���اف مدي���ر عام زراع���ة أريحا واألغوار أحم���د الفارس ،إن ف���ي الجفتلك
مس���احات زراعية واس���عة وتتعرض لضغوطات ومضايقات من قبل االحتالل،
وإن الوزارة زرعت اشجار النخيل في القرية ،لتثبيت األرض ومنع مصادرتها.
وقال" ،هناك فائض في حملة الشهادات األكاديمية ،ولدينا نقص في كادر
المهندسين الزراعين في المنطقة ،ونقص في الخبرات".
من جهتها ،أش���ارت ممثل���ة وزارة الثقافة إيمان عودة ،إلى أهمية إش���راك
الدراما في المدرسة لما لها من دور أساسي في إيصال الفكرة والتعبير عنها،
وأن الوزارة تولي االهتمام في دعم البرامج الثقافية.
وشارك في المس���رحية عدد من شباب وشابات قرية الجفتلك (رأفت شالفة،
ورانية أبو جوهر ،وروند خالد ،وفادي مساعيد ،وأيوب مساعيد ،ويحيى مساعيد،
وعال مساعيد) ،وهي نتاج ثالثة أشهر من العمل الميداني والتدريب ،المبنية
على قصص واقعية.

إصابتان بحادث
سير غرب جنين
إعالن صادر عن مؤسسة الضمان االجتماعي
تدعـــو مؤسســـة الضمـــان االجتماعي جميع المنشـــآت التي ينطبـــق عليها قانـــون الضمان االجتماعي رقم ( )19لســـنة
 2016لاللتزام بالتســـجيل والمباشـــرة بتســـجيل جميـــع العاملين لديها وفقا لمـــا تم اإلعالن عنه ســـابقا وذلك من خالل
الموقع االلكتروني للمؤسســـة  www.ssc.psاو الحضور الشـــخصي للمؤسســـة ،وذلك لغايات توريد االشتراكات عن
العاملين المســـجلين اعتبارا من رواتب شـــهر تشـــرين ثانـــي /نوفمبر المقبل.
وتشـــدد المؤسســـة على ضرورة التزام أصحاب العمل بالمواعيد المنصوص عليها الســـتكمال عملية تســـجيل العاملين
ً
وتجنبـــا للعقوبات
فـــي المنشـــآت المختلفة وتوريد االشـــتراكات المســـتحقة ،وذلك تحـــت طائلة المســـؤولية القانونية
والغرامـــات التي يفرضهـــا القانون على المتأخرين وغيـــر الملتزمين.
كمـــا تؤكد المؤسســـة انها عملت على اســـتكمال بناء جميـــع األنظمة والتشـــريعات الخاصة بتطبيـــق القانون فضال عن
الجهوزية الكاملة للمؤسســـة وطواقمها واقســـامها لضمـــان تقديم جميع المنافع لمســـتحقيها دون تأخير.
وتشـــير مؤسســـة الضمـــان االجتماعـــي إلـــى أن تطبيق القانون سيســـاهم بشـــكل رئيســـي في توفيـــر الحمايـــة واألمن
الطبيعيين ،وتأمين إصابات العمل وتأمين
االجتماعي للمشـــتركين من خالل ما توفره من منافع الشـــيخوخة والعجز والوفاة
ْ
األمومـــة ،فضال عن دور المؤسســـة ومن خالل إدارة عمليات االســـتثمار بالمســـاهمة في دفع عجلـــة االقتصاد وتوفير عدد
كبيـــر مـــن فرص العمـــل ،بما يخفض من نســـب البطالة ويعمـــل على دعم صمـــود المواطن الفلســـطيني على أرضه.
يمكنكم التواصل مع المؤسسة من خالل:
www.ssc.ps
www.facebook.com/SSC.Palestine
1700 411 411

مؤسسة الضمان االجتماعي ..لمستقبل آمن

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام
رقم االعالن2018/143 :
عقود

تعلن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل عدة وظائف خدماتية على بند العقود القابلة للتجديد وذلك كما يلي:

حارس (بند العقود) للعمل في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية  -أريحا
المؤهالت العلمية المطلوبة:
شهادة الثانوية العامة كحد اعلى
المهارات والقدرات:
 .1أن يكون قوي البنية وحسن السيرة والسلوك.
 - 2أن يكون من سكان مدينة أريحا.
 - 3يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.
المهام والمسؤوليات :
 .1الحفاظ على األمن في المكان المسؤول عن حراسته والقيام بأعمال الحراسة بالوسائل
المتاحة في الموقع المخصص بحراسته لتأمين سالمة المكان من األعمال التخزينية
والسرقة والفوضى والحريق.
 .2التأكد من عدم وجود أي موظف أو مراجع بعد انتهاء الدوام الرسمي وعدم السماح ألي
شخص دخول المباني بعد انتهاء الدوام الرسمي إال بإذن المسؤول المختص.
 .3العمل في موقع االستعالمات لزوار الوزارة حسب الحاجة.
 .4التأكد من إغالق األبواب والشبابيك ومداخل المكان المكلف بحراسته ،وإطفاء األنوار
ومصادر التدفئة في المكاتب غير المستعملة من قبل الموظفين بعد انتهاء الدوام
الرسمي ،وابالغ المسؤول المباشر بما يلزم فورًا.
 .5المراقبة الدورية وبشكل مستمر لخزانات الغاز أو محوالت الكهرباء أو خزانات الوقود
والتأكد من سالمتها.
 .6إبالغ المسؤولين عن أية مشاكل أو حاالت اشتباه قد تحصل وإبالغ األجهزة األمنية
والطوارئ.
طبيعة العمل :داخلي ويراعي ان تكون طبيعة الوظيفة تتطلب العمل بنظام المناوبات.

عامل/ة نظافة (بند العقود) للعمل في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية – أريحا

المؤهل العلمي المطلوب::
* ثانوية عامة كحد اعلى
 - 2أن يكون من سكان مدينة أريحا.
المهارات والقدرات:
 .1معرفة في تطبيق اجراءات السالمة والصحة المهنية.
 .2قدرة على تحمل ضغط العمل .
 .3مهارة حسن االستماع وفهم وإدراك المواقف والوعي والتركيز.
المهام والمسؤوليات :
 .1تنظيف المبنى من الداخل واألرضيات والدرج.
 .2التخلص من الفضالت.
 .3تلميع الزجاج واألبواب والمكاتب ونفض الغبار.
 .4المحافظة على نظافة المطبخ
مراسل (بند العقود) للعمل في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية -أريحا
المؤهالت العلمية المطلوبة:
 -1ثانوية عامة كحد اعلى
 -2أن يكون من سكان مدينة أريحا
المهارات والقدرات:
 .1معرفة القراءة والكتابة.
 .2القدرة على تحمل ضغط العمل .
 .3مهارة في التعامل مع اآلخرين
المهام والمسؤليات:
 .1تقديم خدمات الضيافة للموظفين والزوار.
 .2المحافظة على نظافة المطبخ واألدوات المستخدمة التابعة للمطبخ والمرافق الصحية.
 .3المحافظة على نظافة المبنى والمكاتب.
 .4تسليم البريد الداخلي للدوائر واألقسام.
 .5المساعدة في حمل األثاث المكتبي واللوازم.
عامل مخزن (بند العقود) للعمل فس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية – أريحا
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المؤهل العلمي المطلوب:
 - 1ثانوية عامة كحد اعلى
 - 2أن يكون من سكان مدينة أريحا
المهارات والقدرات:
 .1مهارة االتصال والتواضل .
 .2القدرة على تحمل ضغط العمل.
.3القدرة على العمل ضمن فريق.
المهام والمسؤوليات:
 .1القيام بمهام نقل المواد من والى المخازن.
 .2المحافظة على نظافة المخزن ومحيطه و الجهات الطالبة داخل الوزارة.
 .3تواصيل اللوازم المطلوبة من المخزن والجهات الطالبة داخل الوزارة.
 .4تحميل اللوازم المطلوبة من الجهات الطالبة للميدان.
 .5يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.
بيئة العمل :مكتبي

سائق آلية ثقيلة (بند العقود) للعمل في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية -أريحا
المؤهل العلمي المطلوب:
* ثانوية عامة كحد اعلى
 - 2أن يكون من سكان مدينة أريحا .
المهارات والقدرات:
 .1معرفة في مجال صيانة اآلليات.
المهام والمسؤوليات:
.1معاينة وتفقد اآللية قبل التشغيل ويشمل الوقود والزيت والكهرباء واإلطارات.
 .2تشغيل اآللية ومالحظة أي خلل أثناء التشغيل وتشمل مؤشرات الزيت والحرارة
والهواء والدينمو.
 .3قيادة اآللية وتوصيلها لموقع العمل أو تحميلها على وسيلة نقل خاصة.
 .4معاينة موقع العمل والحرص على سالمة اآللية أثناء عملها .
 .5تنفيذ األعمال المطلوبة حسب مجال عمل كل آلية في المشروع وحسب نوع اآللية
الالزمة.
 .6اعالم المختصين عن أي عطل يصيب اآللية أثناء عملها بالموقع.
 .7تنظيف اآللية بعد استخدامها من الداخل وتأمينها لمنع العبث بها.
 .8تعبئة نماذج العمل الالزمة.
 .9تطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية.
متطلبات اخرى:
ان يكون حائز على رخصة سياقة تراكتور سارية المفعول لمدة ال تقل عن عامين ان ال
تتعارض رخصة القيادة مع شروط التأمين
تقدم الطلبات المستوفاة للشروط على البوابة اإللكترونية لديوان
الموظفين العام ( )www.gpc.pna.psح���س���ب آلية تقديم الطلبات
الموجودة على البوابة االلكترونية او من خالل استخدام تطبيق الهاتف
المحمول « وظيفتي» مرفقًا بالمستندات التالية:
صورة عن المؤهل العلمي  +صورة عن كشف الثانوية العامة
.1
صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر
.2
صورة عن شهادة الميالد
.3
السيرة الذاتية CV
.4
صورة عن الخبرات
.5
صورة عن الدورات
.6
صورة شخصية
.7
يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من يوم االربعاء  2018/10/10ولغاية االربعاء
 2018/10/17يتم استثناء اي طلب غير مستوفى للشروط.
م .ظافر ملحم
ق.أ .رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

جنين " -األيام" :أصيب مواطنان،
أم���س ،بجروح وصفت بالمتوس���طة
جراء حادث س���ير نجم عن تصادم
مركبتي���ن وانق�ل�اب إحداهما على
ذراع أحد ركابها ومحاصرته بداخلها
واشتعال النيران بمقدمتها في واد
برقين غرب جنين.
وذك���ر بي���ان إلدارة العالق���ات
العامة واإلعالم في الدفاع المدني،
أن���ه ومع مرور المس���اعد أول محمد
أحم���د ج���رادات أحد أف���راد الدفاع
المدني بالق���رب من الم���كان ،أبلغ
عملي���ات الدفاع المدن���ي بالحادث
وباش���ر بإنقاذ المصابين وإخالئهم
من داخ���ل المركب���ة ،وبالتعاون مع
المواطني���ن ،وعمل عل���ى مكافحة
الحري���ق ف���ي بدايته باس���تخدام
أس���طوانة إطفاء يدوية استعارها
من إح���دى المركبات الم���ارة ،وعند
وص���ول الطاق���م عمل عل���ى تبريد
المركبة واالطمئنان على المصابين
وتأمين المكان.

بسيسو يقدم إلى السفير الهندي رسمًا لغاندي أعده الفنان وليد أيوب.

فلسطين تحيي ذكرى ميالد الزعيم غاندي
كتب يوسف الشايب:
أحي���ت وزارة الثقاف���ة بالتع���اون م���ع وزارة الخارجي���ة
والمغتربي���ن ،ووزارة التربي���ة والتعلي���م العال���ي ،ووزارة
السياحة واآلثار ،مساء أول من أمس ،في المسرح البلدي برام
الله ،ذكرى ميالد الزعي���م الهندي األممي المهاتما غاندي،
بالتزامن مع اليوم العالمي للالعنف ،وذلك تقديرًا لمسيرته
النضالية الملهمة باتجاه حرية واستقالل الشعوب.
وقال وزير الثقافة د .إيهاب بسيس���و :ش���كل المهاتما
غاندي عالم���ة فارقة لجهة االنتماء لحرية الش���عوب في
التحرر من االس���تعمار ،هو ال���ذي كان مصدرًا من مصادر
اإللهام لنضاالت الشعب الفلس���طيني على مدار العقود
الماضي���ة ،وما زال حضوره المعن���وي واألخالقي أحد أهم
مقوم���ات التأثير ف���ي النضال الوطني الفلس���طيني ،لذا
فحين نحتفي بذكرى ميالده في فلسطين ،فإننا نمتد في
عالقاتنا ما بين الهند وفلسطين إلى الذاكرة والمستقبل
معًا ،وهي عالقة استراتيجية وتاريخية.
ولفت بسيس���و إلى أن العام المقبل يشهد ذكرى مرور
مائة وخمسين عامًا على ميالد المهاتما غاندي ،وهو العام
الذي سيش���هد عديد الفعاليات الثقافي���ة ،والفعاليات
األخ���رى الرمزي���ة الت���ي توث���ق العالقات الفلس���طينية
الهندي���ة ،كصدور طاب���ع بريد فلس���طيني يحمل صورة
المهاتما غان���دي ،وتعزيز آف���اق التب���ادل الثقافي بين

البلدين.
بدوره شدد سفير جمهورية الهند لدى دولة فلسطين
آنيش راجن ،على المعاني الكبيرة التي يعكسها احتفاء
دولة فلس���طين وش���عبها بذكرى مولد المهاتما غاندي،
الذي كان يؤكد الحق الفلس���طيني ورفض قرار تقس���يم
فلسطين ،وبالتالي كانت الهند من بين الدول التي رفضت
ه���ذا القرار في األمم المتحدة ،مش���ددًا عل���ى أن غاندي
ناضل عل���ى الدوام من اج���ل الحرية والعدالة والس�ل�ام،
وتعزيز ثقافة الالعنف ،مشددًا على عمق العالقات ما بين
الشعبين الهندي والفلسطيني.
ً
وأكد الس���فير د .مازن شامية ،ممثال عن وزارة الخارجية
والمغتربي���ن ،أن إحياء ذكرى مول���د المهاتما غاندي ،هو
رس���الة وف���اء لهذا الرم���ز األممي ،الذي أك���د على رفضه
للمش���روع االس���تعماري في فلس���طين ،وأك���د على حق
الفلس���طينيين على أرضهم ،فهو القائل بأن "الدعوة إلى
إنشاء وطن لليهود في فلسطين ال تعني الكثير بالنسبة
لي ،ففلس���طين تنتمي لألمة العربية ،كما تنتمي إنجلتزا
لإلنجليز وفرنسا للفرنسيين ،وما جرى في فلسطين ليس
له عالقة بأي منظومة أخالقية".
واستعرض ماجد الفتياني رئيس رابطة خريجي الهند
مقوالت في غاندي ،خاصة عند رحيله ،ما بين ش���خصيات
هندي���ة وعالمية وعربية تراوحت بين الساس���ة والعلماء
واألدباء والمبدعين.

إعـالن تـوظـيـف
تعل���ن الجامعة العربية األمريكي���ة ،عن حاجتها لتعيين « س���كرتيرة في الدائرة
المالي���ة في حرم الجامعة جنين ،ومحاس���ب في حرم الجامعة رام الله ،وموظف في
مكتب ارتباط الجامعة في الناصرة ،للراغبين بالتقدم لهذه الوظائف ولالطالع على
الشروط والمواصفات الخاصة بها ،يرجى زيارة الرابط www.aaup.edu/jobs
علمًا بان آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم االربعاء الموافق .2018/10/17

دولة فلسطين
بلدية نابلس

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام
رقم االعالن 2018/131:
تعيين دائم

إعالن
طرح عطاء لتوريد باجر جنزير جديد العمال بلدية نابلس
تعلن بلدية نابلس وبموجب قرار المجلس البلدي رقم ( )14بتاريخ 2018/4/30
عن رغبتها بش���راء باجر جنزير فعل���ى الراغبين في تقدي���م عروضهم مراعاة
الشروط التالية -:
ً
 - 1يجب على مقدم العرض ان يكون مسجال رسميًا في دوائر الضريبة ووكيل
رسمي للباجر المقدم في عرضه
 - 2األس���عار غير ش���املة ضريبة القيمة المضافة ( )zero vatحيث س���تقوم
البلدية باس���تصدار اعفاء ضريبي ويتم ص���رف ثمن الباجر بموجب فاتورة
ضريبية مقدمة من المورد بعد تقديم شهادة خصم مصدر ورخصة المهن
حسب االصول
 - 3البلدية غير ملزمة بأقل األس���عار حيث س���يتم دراس���ة العطاء فنيا وماليا
بشكل منفصل
 - 4يج���ب تقديم كفالة دخول للعطاء بقيمة ( )20000ش���يكل تكون صالحة
لمدة  90يوم تاريخ تقديم العرض
 - 5تق���دم الع���روض بظرف مغلق وتودع في الصن���دوق المخصص لذلك في
مكتب قسم العطاءات والمشتريات في مبنى بلدية نابلس الرئيسي
 - 6أخر موعد لتس���ليم العروض الس���اعة الثانية عش���رة ظهرا من يوم االحد
الموافق  2018 /11/4علمًا انه لن يقبل أي عروض بعد هذا الموعد.
 - 7كل م���ورد يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة
م���ن وثائق العطاء والت���ي توضح المواصفات من مكتب قس���م العطاءات
والمش���تريات في مقر بلدية نابلس خالل س���اعات الدوام الرسمي مقابل
رسم مالي غير مسترد وقدره ( )250شيكل
 - 8رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 - 9لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية قس���م العطاءات والمشتريات
وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
المهندس عدلي رفعت يعيش
رئيس بلدية نابلس

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

إعالن عن مواعيد مقابالت شفهية
للعمل لدى محافظة رام الله والبيرة
تعل���ن محافظ���ة رام الله والبيرة وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين الع���ام عن مواعيد
مقابالت ش���فهية للمتقدمين لش���غل وظيفة (موظف عالقات عامة) ،الخاص باالعالن
رقم()2018/25
وذلك حس���ب المواعيد والكشوف المش���ار إليه أدناه ( :األسماء منش���ورة على البوابة
االلكترونية لديوان الموظفين العام)

يوم االربعاء الموافق  ،2018/10/17موعد المقابلة الشفهية لوظيفة موظف عالقات
عامة لمحافظة رام الله والبيرة
يبدأ باس���م نهيل يعقوب ادعيس ديك وينتهي باس���م سالي سمير محمد
.1
أس���مر حسب الكشف رقم( ، )1في الساعة  9:30صباحا في مقر محافظة رام الله
وبيرة ،مقابل المدرسة االنجليزية-رام الله.
يوم الخميس الموافق  ،2018/10/18موعد المقابلة الشفهية لوظيفة موظف عالقات عامة
لمحافظة رام الله والبيرة
يبدأ باس���م نور غالب س���الم حمادنه وينتهي باس���م منن منير فايق دويكات
.2
حس���ب الكشف رقم( ، )2في الساعة  9:30صباحا في مقر محافظة رام الله وبيرة
،مقابل المدرسة االنجليزية-رام الله.
لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زي���ارة البوابة االلكترونية
لديوان الموظفين العام )www.gpc.pna.ps( :او من خالل اس���تخدام تطبيق الهاتف
المحمول “وظيفتي.

محافظة رام الله والبيرة

تعلن محافظة الخليل وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل وظيفة موظف/ة
اع���الم للعمل في مق���ر المحافظ في الخليل (على بند التعيين الدائم) وذلك حس���ب المؤهالت
والشروط التالية:
موظ��ف/ة إع��الم ،مكان العمل :محافظ��ة الخليل بند التعيي��ن الدائم ( -الفئ��ة الثانية ،الدرجة
الخامسة)
المؤهل العلمي المطلوب:
بكالوريوس كحد ادنى تخصص علوم الصحافة واالعالم
على أن تتوفر بالمتقدم /ة الشروط والمهارات التالية :
يفضل من لديه خبرة في مجال العمل
.1
معرفة شاملة بقوانين االعالم والمرجعيات االعالمية .
.2
القدرة على التحليل وكتابة التقارير
.3
القدرة على تحمل ضغط العمل .
.4
القدرة على العمل ضمن فريق .
.5
مهارات اتصال عالية شفوية وكتابية .
.6
مهارات استخدام برامج الحاسوب .
.7
مهارات االتصال والتواصل .
.8
مهارات اللغة االنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة .
.9
مهام والمسؤوليات:
رصد وتجميع االحداث والقضايا المتعلقة بالقضايا اليومية للمواطن والقضية .
.1
التحري عن جوانب وتفاصيل هذة القضايا والتاكد منها لدى الجهات المختصة .
.2
تحرير االخبار وجمع المعلومات االساسية من الميدان حول االحداث والتطورات الجارية .
.3
التواصل مع وسائل االعالم بكافة أنواعها ومع البعثاتة االجنبية والسفارات .
.4
التنسيق مع مختلف االطراف ذوي العالقة حول القضايا المتداولة في االعالم .
.5
رفع التقارير للمسؤول المباشر .
.6
اجراءالمقابالت الصحفية واالعالمية مع المسؤولين والموظفين وغيرهم .
.7
رفع التوصيات والمقترحات حول ما سيحدث في حقول االختصاص .
.8
المش���اركة في تنظيم االحداث الترويجية مث���ل المؤتمرات الصحفي���ة وااليام المفتوحة
.9
والمعارض والجوالت والزيارات وتغطيتها إعالميًا .
تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط على البوابة اإللكترونية لدي���وان الموظفين العام
( )www.gpc.pna.psحس���ب آلية تقديم الطلبات الموج���ودة على البوابة االلكترونية او
من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول « وظيفتي» مرفقًا بالمستندات التالية:
صورة عن المؤهل العلمي  +صورة عن كشف الثانوية العامة
.1
صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر
.2
صورة عن شهادة الميالد
.3
السيرة الذاتية CV
.4
صورة عن الخبرات
.5
صورة عن الدورات
.6
صورة شخصية
.7
يبدأ اس���تقبال الطلبات اعتبارا من يوم االربع���اء  2018/10/10ولغاية االربعاء  2018/10/17علمًا
بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.
اللواء جبرين البكري
محافظ محافظة الخليل

