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بسم الله الرحمن الرحيم 

دولة فلسطني
وزارة األوقاف والشؤون الدينية

تسجيل حجاج فلسطني للعام احلالي 1430هـ/2009م
احملافظات الشمالية /الضفة الغربية

 تعلن وزارة األوقاف والشؤون الدينية إلى أبناء شعبنا في احملافظات الشمالية للراغبني في التسجيل ألداء فريضة احلج 
للعام احلالي 1430هـ 2009-م عن بدء التسجيل للحج وذلك ابتداء من صباح يوم االربعاء  2009/7/1 ولغاية نهاية دوام 

يوم اخلميس 2009/7/9  وذلك في مراكز التسجيل التالية :-
أوال: محافظات الوسط .

1. مديرية اوقاف القدس : ويكون التسجيل في املراكز التالية  :
•مسجد مصعب بن عمير في بلدة الرام . 	

•مجلس محلي العيزريه/العيزريه . 	
2. مديرية أوقاف رام الله والبيرة : ويكون التسجيل في مديرية أوقاف رام الله والبيرة جلميع سكان احملافظة )حتت مسجد جمال عبد الناصر ( .

3. مديرية اوقاف اريحا ويكون التسجيل في مديرية اوقاف اريحا .
ثانيًا : محافظات اجلنوب :

1. مديرية اوقاف بيت حلم : ويكون التسجيل في مقر املديرية /بيت حلم 
2. مديرية اوقاف اخلليل : ويكون التسجيل في املراكز التالية :

•قاعة صالة النصر /قرب مسجد طارق بن زياد . 	
•مسجد الشيخ علي البكاء . 	

•مسجد النبي يونس /حلحول  	
3. مديرية اوقاف دورا : ويكون التسجيل في مدرسة بنات شهداء دورا االساسية . 

ثالثًا محافظات الشمال :
1. مديرية اوقاف نابلس : ويكون التسجيل في قاعة الديوان العربي )صالة البلور سابقًا( جلميع احملافظة

2. مديرية اوقاف طولكرم : ويكون التسجيل في مديرية اوقاف طولكرم جلميع احملافظة
3. مديرية اوقاف قلقيلية : ويكون التسجيل في مديرية اوقاف قلقيلية جلميع احملافظة

4. مديرية اوقاف جنني : ويكون التسجيل في الغرفة التجارية لكل محافظة
5. مديرية اوقاف سلفيت : ويكون التسجيل في مديرية اوقاف سلفيت جلميع احملافظة

6. مديرية اوقاف طوباس : ويكون التسجيل في مديرية اوقاف طوباس جلميع احملافظة 

شروط واآلليات التسجيل 
التسجيل للذكور واإلناث ملن لم يسبق له أداء فريضة احلج .  1 .

في حال كون احلاج محرمًا يجب ان يكون قد مضى على حجه أكثر من خمس سنوات . 2 .
اصطحاب بطاقة إثبات الشخصية وصورة عنها . 3 .

التسجيل للموسم احلالي فقط ملرة واحدة ولن ينظر لهذا التسجيل في األعوام القادمة  . 4 .
التسجيل مصحوب بأداء القسم بأنه لم يسبق له احلج عدا احملرم حيث يكون القسم بإسم  األنثى أملرافقة . 5 .

التسجيل فقط في املراكز املعلن عنها في هذا اإلعالن ويكون التسجيل بشكل شخصي  . 6 .
عدد املرافقني في كل طلب ال يزيد عن ثالثة . 7 .

( ثالثمائة دينار  يقوم املسجل بأخذ اذن دفع تأمني التسجيل من مراكز  التسجيل مختومة بختم مديرية األوقاف كل في منطقته ويقوم بدفع )300. 8
أردني في أي فرع من فروع البنك العربي في حساب الوزارة –أمانات تسجيل حجاج رقم )674577/502 ( فرع املاصون رام الله وتعاد فيشة الدفع مختومة 
بختم البنك إلى املركز الذي مت فيه تعبئة منوذج التسجيل إلقرار تسجيله ومن يحالفه احلظ باحلج بالقرعة يقوم باستكمال باقي رسوم احلج الذي 

تقرره الوزارة وتعلن عنه في حينه .
يتم اعادة رسوم التسجيل للشخص الذي لم يحالفه احلظ في القرعة ويعلن عن املوعد واالجراءات اخلاصة بذلك في حينه . 9 .

أي طلب يحوي معلومات خاطئه وغير صحيحة او بيانات خاطئة او مزورة أو في حال تسجيل احلاج في أكثر من مركز تسجيل سيتم إهمال طلبه وعدم  10 .
إدراجه ومتابعة املخالف قانونيًا واعتبار طلبه الغيًا .

على كل شخص يرغب بالتسجيل ان يقوم بالتسجيل في املركز التابع ملكان سكنه الرسمي واملعتاد وعكس ذلك يلغي الطلب . 11 .
التسجيل في االيام احملددة في االعالن عدا ايام العطل الرسمية . 12 .

مع حتيات وزارة األوقاف والشؤون الدينية 

ز6/28)3(

ز6/28)19(

مطلوب 
فني أسنان 
Omega - Dent للعمل لدى مختبرات
في رام الله )مع امكانية توفير سكن(

هاتف : 02-2405955 / 0599-996661

إعالن توظيف
تعلن الشركة العربية لصناعة الدهانات  APC وشركة الدهانات الوطنية 
National Paints وهما شركتان رائدتان تعمالن في مجال تصنيع وبيع 
رغبتهما  عن  والصناعية  والديكورية  البيتية  الدهانات  أنواع  مختلف 

مبلء الشواغر التالية:

منطقة رام الله. مندوب مبيعات – . 1
جميع مناطق الضفة الغربية. مطور مبيعات – . 2

مندوب/ة مشاريع - جميع مناطق الضفة الغربية. 3 .
معرض الشركة / رام الله. منسق/ة مبيعات – . 4

على أن تتوفر باملتقدم الشروط التالية:
شهادة جامعية أو دبلوم كحد أدنى في مجال إدارة األعمال أو التسويق أو  1 .

التصميم الداخلي والديكور.
مهارة استخدام الكمبيوتر والبرامج املكتبية )معرفة بالبرامج احملاسبية  2 .

كميزة إضافية خاصة ملنسق/ة املبيعات(.
القدرة على التواصل باللغة اإلجنليزية إضافة إلى اللغة العربية )تعتبر  3 .

اللغة العبرية ميزة إضافية(
قدرة على التواصل بفاعلية مع اآلخرين والعمل ضمن فريق. 4 .

رخصة قيادة سارية املفعول )للموظفني امليدانيني(. 5 .
مكان السكن املالئم للوظيفة املعلنة. 6 .

إلى  حديثة  صورة  مع  الذاتية  السيرة  إرسال  ات  املالئمني/  من  يرجى 
البريد اإللكتروني info@apcpaints.ps  مع حتديد الوظيفة املطلوبة 

وذلك حتى موعد أقصاه 2009-7-9.
سوف يتم االتصال باملالئمني/ ات فقط الستكمال عملية التوظيف.

ز7/1)12(

رام الله- ملراسل ے اخلاص- نظمت جامعة 
القدس املفتوحة، أمس، يوم تكنولوجيا املعلومات 
الهالل  جمعية  قاعة  في  الثالث«،  واالت��ص��االت 
األح��م��ر، مب��ش��ارك��ة د. ص��ب��ري ص��ي��دم، مستشار 
ال��رئ��ي��س م��ح��م��ود ع���ب���اس ل���ش���ؤون االت���ص���االت 
التربية  ال��ع��ل��م��ي، وزي����رة  ومل��ي��س  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، 
وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي، ود. م��ش��ه��ور أب���و دق����ة، وزي��ر 
أبو  وك��م��ال  املعلومات،  وتكنولوجيا  االت��ص��االت 
التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ب��أع��م��ال  ال��ق��ائ��م  خ��دي��ج��ة، 
مل��ج��م��وع��ة االت����ص����االت، إض���اف���ة إل����ى ح��ش��د من 

املهتمني.
ال��ذي تقوم به  ال���دور  إل��ى  وت��ط��رق د. صيدم 
القدس  وخ��اص��ة جامعة  األك��ادمي��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 
املفتوحة من أجل النهوض بتكنولوجيا املعلومات، 
مشيرا إلى التقصير في دعم هذا الدور، رغم ما 
حققته فلسطني من تقدم في مجال االتصاالت 
واملعلوماتية، داعيا إلى أهمية تضافر جهود كافة 

املؤسسات من أجل االرتقاء بهذا القطاع.
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  وأكد 
أن جامعة القدس املفتوحة تعيد صيغة التعليم 
العالي في فلسطني بإجراءات حتولها إلى جامعة 
التي  التحديات  من  جملة  إلى  ون��وه  إلكترونية، 
املعلومات  يواجهها سوق االتصاالت وتكنولوجيا 
الفلسطيني ابرزها اختراق الشركات اإلسرائيلية 
حلل  التعاون  إل��ى  األط��راف  جميع  داعيا  للسوق 

كافة املعيقات التي حتد من تطور هذا القطاع.

وأك����د ع��ل��ى ض����رورة ال��ش��راك��ة ب��ني احل��ك��وم��ة 
والقطاع اخلاص واألهلي وتوحيد اجلهود من أجل 
رفعة القطاع وحتريره من الهيمنة االسرائيلية، 
معربا عن أمله أن يتم في القريب العاجل تشكيل 
هيئة قطاع االتصاالت التي وافق الرئيس محمود 
لتوفير  العمل  أهمية  انشائها.وبني  على  عباس 

خط انترنت سريع لكل بيت فلسطيني.
اهتمام  إلى  والتعليم  التربية  وزير  وتطرقت 
الوزارة لتطوير التعليم اإللكتروني والتعليم عن 
بعد، مشيرة إلى اجنازات الوزارة خالل السنوات 
األخيرة ال سيما على صعيد البرامج التطويرية 

التي انتهجتها في مختلف املدارس.
وأكدت أن الوزارة ستدعم اية مشاريع تطويرية 
من شأنها أن تساهم باالرتقاء بالواقع التكنولوجي 

في فلسطني وحتسن العملية التربوية.
ودع����ت إل���ى ت��ض��اف��ر اجل��ه��ود ب��ني امل��ؤس��س��ات 
احمللية والوطنية لالرتقاء بالواقع التكنولوجي، 
مشددة على أهمية احلاسوب والتكنولوجيا في 

العصر احلديث.
أن رعاية مجموعة  أبو خديجة  و ذكر كمال 
نابعة  ال��ي��وم  لفعاليات  احل��ص��ري��ة  االت���ص���االت 
على  باعتباره  التعليم،  قطاع  بدعم  التزامها 

رأس أولوياتها.
أن توفر  إن مجموعة االتصاالت تريد  وق��ال: 
جلميع طلبة فلسطني على حد سواء، افضل وسائل 
التكنولوجية  التطورات  ملواكبة  العلمي  البحث 

مواهبهم  وصقل  قدراتهم  لتطوير   ، املستدامة 
بناء  في  مستقبال  استغاللها  المكانية  اخلالقة، 

هذا الوطن ودفع عجلة التنمية الى االمام.
د. يونس  اجل��ام��ع��ة   رئ��ي��س  اك���د  م��ن جهته 
عمرو، احلرص على التواصل مع مختلف اجلهات 
ذات العالقة بقطاع املعلوماتية، وتطلع اجلامعة 
إلى تطوير أدائها وآليات العمل فيها، كي تواكب 
التطورات احلديثة، و سعيها لوضع خطة ثالثية 
للوصول إلى جامعة إلكترونية، مشيرا إلى قيام 
اجلامعة مؤخرا باختيار منطقة اخلليل التعليمية 

كمنطقة لتجريب التعليم اإللكتروني فيها.
واعلن عماد الهودلي، مساعد رئيس اجلامعة 
عدد  تدشني  عن  واإلنتاج  التكنولوجيا  لشؤون 
من املشاريع التكنولوجية بوابة اجلامعة اإلدارية 
املباشر  وال��ب��ث احل��ي  وب��واب��ة خريجي اجل��ام��ع��ة، 
جلميع محاضرات اجلامعة ونشاطاتها عبر عبر 
سترمينيغ«،  امل��رئ��ي-»ف��ي��دي��و  ال��ت��دف��ق  تقنية 
والقالب االلكتروني، وتسجيل الدارسني للمقررات 
ال��دراس��ي��ة عبر االن��ت��رن��ت، و«ب��ن��اء ال��ق��درات في 

اجلامعة، والصفوف االفتراضية.
واش���ار ال��ى ف��وز رائ���د ب��ص��ب��وص، م��ن منطقة 
مسابقة  ف��ي  األول  باملركز  التعليمية،  ال��ق��دس 
وسيشارك  واالنترنت،  احلوسبة  في  العالم  كأس 
بكندا،  »ت��ورن��ت��و«  ف��ي  النهائية  التصفيات  ف��ي 
من  ادع��ي��س،  خلف  الثانية  امل��رت��ب��ة  ن��ال  بينما 
مركز يطا التعليمي، ومجد النابلسي، من نابلس، 

املرتبة الثالثة.
واعلن ان الفائزين في املراتب الثالثة األولى 
ع��ل��ى م��س��ت��وى امل������دارس احل��ك��وم��ي��ة م���ن جميع 
السميع  عبد  فهم  الغربية،  الضفة  محافظات 
جودي مرار من مدرسة الراشدين الثانوية للبنني 
في اخلليل تليه دمية اسحق عبد املنعم العملة 
من مدرسة بيت أولى األساسية للبنات وباملرتبة 
الثالثة محمود هالل محمود أبو بكر من مدرسة 

ذكور عز الدين القسام الثانوية في جنني.
وتخلل يوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ال��ث��ال��ث ع���روض م��ن قبل ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات 
العاملة في قطاع تكنولوجيا املعلومات والتعليم 

في فلسطني.
رئيس  نائب  مساعد  هدمي  هشام  د.  وأعلن 
اجلامعة للشؤون األكادميية عن أسماء الفائزين 
بجائزة أفضل مشرف في التعليم اإللكتروني وهم 
االولى ثائرة صباح من منطقة رام الله والثانية 
وا. سلوى شرف من منطقة نابلس والثالث ايهاب 

عزيز عطا ميالة من منطقة نابلس.
وفازت بجائزة افضل دارس مها سعود عطية 
نسيبة  األول���ى،  باملرتبة  حل��م  بيت  منطقة  م��ن 
»محمد راجح« يوسف محمود من منطقة نابلس 
من  جمعة  حسن  حامد  فاتن  الثانية،  باملرتبة 

منطقة رام الله والبيرة باملرتبة الثالثة.
إي��اد عيسى  الطفل عيسى  كما ج��رى تكرمي 
مبحافظة  يطا  مدينة  م��ن  أع���واٍم   )9( ال��ن��ج��ار، 

الدولية  الشهادة  امتحانات  اجتاز  ال��ذي  اخلليل 
بنجاح،  ال��ث��الث��ة   )IC3( واالن��ت��رن��ت  للحوسبة 
واصبح األصغر سنا على مستوى فلسطني الذي 

حصل على هذه الشهادة املميزة.
وتخلل يوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بعنوان«  األول���ى  علمية،  جلسات  ث��الث  الثالث 
التعليم اإللكتروني في التعليم العالي«. وترأسها 
للشؤون  اجلامعة  رئيس  نائب  كمال  سفيان  ا.د. 

األكادميية.
وحت���دث فيها د. واص���ل غ��امن م��دي��ر م��ب��ادرة 
تتخذها  التي  واخل��ط��وات  امل��ب��ادرة  ع��ن  التعليم 
املبادرة  لتفعيل  العالي  والتعليم  التربية  وزارة 
مبا في ذلك املشاريع اخلاصة بالتعلم اإللكتروني 

و تعزيزه في فلسطني.
مركز  م��دي��ر   – ري���ان  ستيف  د.  واس��ت��ع��رض 
لالقتصاد  ل��ن��دن  كلية  ف��ي  االل��ك��ت��رون��ي  التعلم 
بعض التطورات األخيرة في الكلية فيما يتعلق 
واالت��ص��االت  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام 

في التعليم.
»التعليم  ب��ع��ن��وان  الثانية  اجللسة  وج���اءت 
االلكتروني في جامعة القدس املفتوحة«. وترأسها 
د. بصري صالح وكيل مساعد لشؤون التخطيط 

والتطوير في وزارة التربية والتعليم العالي.
وح��دة  منسقة  ع��ف��ون��ه  س��ائ��ده  د.  وق��دم��ت 
األبحاث التطبيقية عرضا بعنوان »استراتيجيات 

التعلم اإللكتروني ».

وحتدث محمد حمارشه مسؤول وحدة التعلم 
و  االت��ص��االت  تكنولوجيا  مركز  ف��ي  االلكتروني 
املعلومات عن إجنازات اجلامعه في مجال التعلم 

االلكتروني خالل السنوات املاضية.
وعرض د. حسنى عوض احملاضر في منطقة 
اإللكتروني  التعليم  لتجربة  تقييما  طولكرم 

بنمط البث احلي.
واستعرض د. ماجد حمايل مدير مركز التعلم 
في  اجلامعة  جتربة   -ODLC بعد  عن  املفتوح 
وتوظيف  الستخدام  التدريبي  املشروع  تطبيق 

تقنية الصفوف االفتراضية .
في  التعليمية  املصممة  ج��رار  صبا  وحتدثت 
القالب  م��ش��روع  ع��ن  االل��ك��ت��رون��ي  التعلم  وح���دة 

االلكتروني.
التعلم  ب��ع��ن��وان  ال��ث��ال��ث��ة  اجل��ل��س��ة  وج�����اءت 
اإللكتروني في فلسطني . وترأستها د.هديل القزاز 
الفلسطينية  وال��دراس��ات  األبحاث  مركز  مديرة 

االميركية.
وحتدثت د. إنصاف عباس رئيس دائرة اللغة 
روفو  التربية عن مشروع  برنامج   – االجنليزية 
الفلسطينية،  اجل��ام��ع��ات  م��ن  ع��ددا  ال��ذي جمع 

مشيرة إلى اهداف و مخرجات املشروع.
وعرض خالد قاللوه مدير دائرة إحصائيات 
ال���ع���ل���وم و ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف���ي اجل���ه���از امل���رك���زي 
لإلحصاء الفلسطيني بعض االحصائيات تتعلق 
بالبنية التحتية في فلسطني والداعمة للتعلم 

جامعة القدس املفتوحة تنفذ يوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الثالث

وفد فرنسي يبحث
آفاق التعاون مع طولكرم

طولكرم – من عدنان حطاب-  بحث  رئيس بلدية طولكرم احمد عبدالرازق آفاق التعاون مع وفد 
فرنسي  من مقاطعة فال دومارن التي تربطها مع البلدية اتفاقية تعاون في مجاالت املياه والصرف 

الصحي والشباب والرياضة  والطفولة والثقافة..
التي ساهمت في  التي تربط طولكرم مع مقاطعة فال دوم��ارن  العالقة  ال��رازق بعمق  واش��اد عبد 
اثنى  كما  والضواحي  املدينة  بها  م��رت  التي  الصعبة  الظروف  في  الفلسطيني  الشعب  صمود  دع��م 
على املواقف الفرنسية   الداعمة للقضية الفلسطينية في العديد  من مراحل الكفاح الوطني  نحو 
التحرر واالستقالل ونقل الوفد حتيات رئيس املقاطعة كريستيان فافيير إلى أهالي مدينة طولكرم 
وأعلنت عن استمرار التعاون مع بلديتها في تنفيذ املشاريع والبرامج التي تساهم في حتسني البيئة 
واخلدمات احمللية ومنها تنفيذ مشروع صرف صحي سيتم تنفيذه قريبا بتمويل من مقاطعة فال 

دومارن ومقاطعة سني سان دونيه ومصلحة مياه باريس.
املركز  وأعضاء  رئيسة  والتقى  العامة  املكتبة  خاللها  زار  املدينه  في  بجولة  الفرنسي  الوفد  وقام 

الثقافي لتنمية الطفل
للبيئة  امللوثة  اإلسرائيلية  واملصانع  العنصري  الفصل  القريبة من جدار  املواقع  بزيارة  قام  كما   

غربي املدينة.

االلكتروني. بدوره حتدث د. رشيد اجليوسي مدير 
بابوديس  ال��ق��دس  جامعة  ف��ي  التقنيه  امل��راك��ز 
على  التدريسية  الهيئه  ت��دري��ب  م��ش��روع  ع��ن 
البنك  موله  ال��ذي  اإللكتروني  التعلم  استخدام 

الدولى من خالل صندوق اجلوده – QIF حيث 
قام مت تنفيذ املشروع على ثالث مراحل  في كل 
جامعة  و  بيرزيت  جامعة   ، القدس  جامعة  من 

النجاح الوطنية.


