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"التربية" :نتائج الثانوية العامة
لن تكون قبل بداية تموز
رام الل����ه " -األيام" :هنأت وزارة التربية والتعليم
العالي كاف����ة الطلب����ة والمعلمين وأولي����اء األمور
واألس����رة التربوية لمناس����بة انتهاء الدورة األولى
من امتحان الثانوية العام����ة "اإلنجاز" لهذا العام،
ّ
معتب����رة أن نجاح االمتحان في مراحله كلها ما كان
ليتحق����ق لوال االلتزام الكبير ال����ذي أبداه العاملون
في االمتحان.
وأش���ارت "التربي���ة" في بي���ان لها ،أم���س ،إلى أن
االمتحان س���ار بانتظام في مدارسها بالضفة وقطاع
غزة وخارج الوطن ،بعد أن وف���رت الوزارة اإلمكانيات
التي من ش���أنها إخراج االمتحان ،بصورة تتقاطع وما
ً
تنش���ده دومًا م���ن انتصار دائم للمهنية ،مش���يدة
ّ
بتكام���ل جه���ود الجمي���ع التي ع���ززت نج���اح عقد
االمتحانات بصورة سلسة.
ّ
وثمن���ت جه���ود كل من كان ل���ه دور ف���ي إنجاح
ْ
بمؤسستي الرئاسة والحكومة ،اللتين
االمتحان ،بدءًا
تابعتا االمتحان عن كث���ب ،وجهود األجهزة األمنية
وتحديدًا الش���رطة والبلديات والهيئ���ات المحلية،
ومجالس أولياء األمور ّ
خاصة في القدس الش���ريف،
وكل المؤسس���ات التي تعاونت لصالح تسهيل عقد

االمتح���ان ،وك���وادر اإلدارة العام���ة لالمتحانات في
الضف���ة وقطاع غ���زة التي عملت على مدار الس���اعة
لمتابعة أدق التفاصيل ،ودور اإلدارات العامة األخرى
ومديريات التربية والتعليم العالي.
ّ
ونوهت "التربية" عبر لجنة االمتحانات العامة ،في
ختام اجتماعها الذي عقدته ،أمس ،برئاس���ة الوزير
صبري صي���دم ،باالش���تراك بين الضفة وغ���زة ،إلى
أهمية اعتماد ما يصدر عن الوزارة من بيانات رسمية
بخص���وص موعد إع�ل�ان النتائ���ج؛ درءًا لإلرباك الذي
يرافق المش���هد عادة كل عام ،نتيجة نشر أخبار غير
دقيقة عن الموعد ،مش���يرة إلى أن لجنة االمتحانات
العامة س���تعقد اجتماعها المقب���ل في بداية تموز،
لتحديد موعد وإجراءات نشر النتائج ،وعليه لن يكون
هناك أي إعالن للنتائج قبل هذا التاريخ.
ّ
تق���در التغذية الراجعة
ولفتت اللجن���ة إلى أنها
اإليجابي���ة الت���ي وصلتها حي���ال خطواته���ا التي
اس���تهدفت التقليل م���ن قلق االمتح���ان ،عبر إلغاء
الزيارات التفقدية ،ما كان له انعكاس���اته اإليجابية
عل���ى صعيد التقلي���ل من وطأة الهال���ة التي ترافق
جلسات االمتحان كل عام.

دائرة التسجيل والقبول

توزيع طلبات االلتحاق للفصل األول من العام الدراسي
“ 2018/2019درجة البكالوريوس”
تعلن جامعة بيرزيت عن بدء تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول من العام
ً
ابتداء من يوم األربعاء الموافق 2018/6/13
الدراسي ،2019/018
بإمكان الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما
يعادلها التقدم بطلب لاللتحاق في الجامعة باتباع الخطوات التالية-:
 .1الحصول على بطاقة طلب االلتحاق «لدرجة البكالوريوس» من :
 .1كافة فروع البنك العربي
 .2كافة فروع بنك فلسطين (بما فيها فرع البنك في حرم جامعة بيرزيت)
مقابل رسم وقدره أربعون دينارًا أردنيًا (غير مستردة).
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تعبئة طلب االلتحاق الكترونيًا باستخدام رقم الطلب ورمز المرور الخاص بالطالب ،وذلك
من خالل شبكة االنترنت عبر صفحة القبولadmission.birzeit.edu :
لمزيد من المعلومات والتفاصيل يرجى االطالع على الصفحة اإللكترونية للجامعة
 www.birzeit.eduوكذلك صفحة القبولadmission.birzeit.edu :

"النجاح" تطلق بكالوريوس علوم
الحاسوب بالشراكة مع سوق العمل

 622ألف يورو من اليابان لدعم شركتين
بمدينة أريحا الزراعية الصناعية
رام الل���ه " -وفا"ّ :
قدم���ت الحكومة الياباني���ة ،ما يزيد عل���ى  622ألف يورو،
لدعم ش���ركتين تعمالن في منطقة أريحا الزراعية الصناعية ،من خالل برنامج
ُ
الم َح ِفزات الذي ُينفذه االتحاد األوروبي.
وقال ممثل االتحاد األوروب���ي رالف طراف" :باعتبارها واحدة من أقدم المدن
الموثقة في العال���م ،كانت أريحا دائما مش���هورة بمنتجاتها الزراعية .وتعد
حديقة أريحا الزراعية الصناعية أفضل طريقة لنقل هذا التراث الطويل األمد
إلى المستقبل".
وأضاف" :يفخر االتحاد األوروب���ي بتعاونه الوثيق مع اليابان من أجل تطوير
هذا المش���روع المهم .ه���ذه المنطقة الصناعية ال تقوم فق���ط بدور رائد في
تصدي���ر منتج���ات ذات جودة من فلس���طين ،بل هي أيضًا تعتبر أول ش���ركة
تس���تخدم تكنولوجيا عالية المستوى لحماية البيئة ،ما يجعلها محورا لإلبداع
ونموذجا أساسيا للتنمية المستدامة في فلسطين".
من جهته ،قال س���فير الش���ؤون الفلس���طينية ،ممثل اليابان لدى فلسطين
ُ
َ
تكاش���ي أكوب���و :منطقة أريحا الزراعي���ة الصناعية ( ،)JAIPهي مش���روع رائد
لمبادرة "الممر من أجل الس�ل�ام واالزدهار" ،ف���ي اليابان التي أطلقت في العام
.2006
ُ
وأض���اف أكوبو :تقدم اليابان مس���اعدات مالية وفنية وموارد بش���رية إلثراء
التربة الخصبة لمدينة أريحا ،التي تبلغ حوالي  100مليون دوالر بما في ذلك بناء
البنية التحتية ذات الصلة في المدينة .وبالنظر إلى األهمية االس���تراتيجية
ألريحا في المنطقة ،فإن هذا المش���روع قد ال يعمل فقط على تعزيز االقتصاد
الفلسطيني ،بل على استقرار المنطقة بأسرها.
يذكر أن الحكومة تش���جع االس���تثمار في مدينة أريح���ا الزراعية الصناعية
من خالل تقدي���م ُرزمة من المحفزات إلى الش���ركات العاملة ضمن نطاق هذه
المدينة ،بما في ذلك التخفيضات الضريبية ،وأنشأت برنامج الشراكة من أجل
االستثمار المناطقي والتنمية والتوظيف لتقديم الدعم المالي إلى الشركات
الت���ي تتخذ من مدينة أريحا الزراعي���ة الصناعية مركزا لها ،من أجل دعم هذه
الشركات في البدء بعملها في المدينة.
ّ
المسرة ،التي تنتج مشروبات غنية
والشركتان المستفيدتان ،هما :ش���ركة
بالفاكهة ،وتصل قدرتها اإلنتاجية إلى حوالي  16ألف وحدة في اليوم ،وشركة
تمور المملكة ،التي ستنتج أكياسا من مسحوق التمور ،وهي األولى من نوعها
في فلسطين.

"العمل" تطلق حملة مكثفة
لمكافحة عمل األطفال
رام الل���ه " -األيام" :أطلقت اإلدارة العامة للتفتي���ش وحماية العمل في وزارة العمل،
أم���س ،فعالية مكثفة في كافة المحافظ���ات لمكافحة عمل األطفال ،وذلك بالتزامن مع
اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال ،الذي يصادف  12حزيران من كل عام.
وقالت الوزراة ،في بيان :تأتي هذه الفعالية بمناس���بة هذا اليوم على اعتبار أن هذه
الفت���رة هي فترة عطل���ة صيفية ،ومن أكثر الفترات التي تنش���ط فيها عمالة األطفال
واألح���داث ،خاصة بين طالب المدارس ،ما يعرضهم لالس���تغالل م���ن أصحاب العمل،
وتش���غيلهم باألعمال الخطرة أو الضارة بالصح���ة أو االنتهاكات التي تمارس ضدهم،
سواء أكانت من ناحية األجور ،أو ساعات العمل الطويلة ،أو غيرها من االنتهاكات.
وأش���ارت إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على االمتثال بقانون العمل
الفلس���طيني ،وتوعية أصحاب العم���ل والعمال بحقوقه���م وواجباتهم ،وتنظيم عمل
األحداث ومنع تشغيلهم باألعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ،والحد من تشغيل األطفال
دون سن  15عامًا ،واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق المخالفين.

النائب العام يبحث مع
ممثل الصين آليات التعاون
رام الل���ه " -األيام" :بحث النائب العام المستش���ار أحمد براك ،مع
ممثل الصين لدى فلس���طين ،قوه وي ،آليات التع���اون بين النيابة
العامة في فلس���طين والصين الش���عبية ،وذلك خ�ل�ال لقاء في رام
الله ،أمس ،حض���ره رئيس النيابة العامة ورئي���س دائرة التخطيط
والسياسات خالد عواد.
وأبدى النائب العام اهتمامه بالتجربة القضائية الناجحة في الصين
الش���عبية ،مثمنًا الجه���ود المبذولة من الش���ركاء الدوليين في خدمة
قطاع العدالة ،ورحب بالمزيد من الزيارات التبادلية بين الطرفين ،التي
من شأنها تعميق العالقة وإثراء خبرات أعضاء النيابة.
وناقش الجانبان سبل تفعيل وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين
النيابة العامة في فلسطين والنيابة العامة لجمهورية الصين الشعبية.

نابلس " -األي���ام" :أعلنت جامعة
النجاح الوطني���ة في نابلس ،أمس،
أنه���ا س���تطلق مع بداي���ة الفصل
الدراس���ي األول للع���ام األكاديمي
الجدي���د  ،2019- 2018برنام���ج
بكالوري���وس جديدًا تح���ت عنوان
"علوم الحاسوب بالشراكة مع سوق
العم���ل" ،وذلك بعد أن حصلت على
اعتماد البرنامج م���ن وزارة التربية
والتعليم العالي.
وقالت "النجاح" ،في بيان صحافي:
تحت شعار ّ
"ميز نفسك عن خريجي
عل���وم الحاس���وب في فلس���طين"،
سيش���كل البرنامج الجدي���د نقلة
نوعية على مستوى علوم الحاسوب
لم���ا يتمت���ع به م���ن مزاي���ا خاصة
ّ
تميزه عن باقي برام���ج تكنولوجيا
المعلومات في فلسطين والمنطقة
ُ ّ
العربية ،كونه ُص ّمم ونفذ بالشراكة
مع قطاع أعمال تكنولوجيا ،حيث إن
هذه الشراكة هي ما يعطي البرنامج
ّ
سمته الخاصة ،كونه يوفر للطالب
فرص���ًا كثيرة للتدري���ب واالندماج
في الس���وق ،بما يسهم في إكساب
الطالب مه���ارات التواصل الالزمة
في العمل.
وأضافت :يق���وم البرنامج الجديد

بتحضي���ر جي���ل م���ن الرياديي���ن
المبدعي���ن ف���ي قط���اع تكنولوجيا
المعلومات ،ويعمل على تزويد هذا
القطاع الحي���وي بخريجين قادرين
على خل���ق الف���رص وتحوليها إلى
أف���كار مش���اريع مهم���ة ،وتطوير
حلول إبداعية له���ا ،وتطوير برامج
تتناس���ب واالحتياج���ات المتغيرة
ف���ي الس���وق ،كم���ا أن خري���ج هذا
البرنامج سيكتس���ب خب���رة عملية
ُ
أثناء الدراسة وستسجل في سيرته
الذاتية بمجرد التخرج.
وأش���ارت إل���ى أن البرنام���ج الجديد
يرتق���ي للمس���تويات العالمية ،كونه
ّ
يوف���ر فرص���ًا للتدري���ب واكتس���اب
المه���ارات ،ت���وازي مس���توى برام���ج
مماثلة في جامع���ات عالمية كجامعة
"ي���و تي ب���ي ام" في فرنس���ا ،وجامعة
"نورث ويسترن" في الواليات المتحدة،
وجامعة مانشيستر في بريطانيا.
ّ
يتمي���ز البرنامج
وقال البي���ان:
ّ
بالحي���ز الكبي���ر ال���ذي
الجدي���د
سيش���غله الجان���ب العمل���ي
لتدريس���ه حتى ينخ���رط الطالب
بسوق العمل ،ويحصل على الخبرة
الكافية ،فبمجرد ّ
تخرج الطالب من
البرنامج سيكون قد اكتسب خبرة

عملية من س���وق العم���ل بمقدار
 2100س���اعة تدريب عملي1280 ،
س���اعة منها لمس���اقات تدريب
عملي  ،1،2،3و 820س���اعة موزعة
على  10مس���اقات أخرى مشتركة
بي���ن الجامعة والش���ركات ،حيث
ستسهم تلك المساقات وبشكل
كبير ف���ي توعية الطلب���ة بقطاع
تكنولوجيا المعلومات في السوق
الفلسطينية.
وأضاف :س���يندرج تحت البرنامج
الجديد فرعان رئيسيان هما :الذكاء
االصطناعي وهندس���ة البرمجيات،
حيث يتيح البرنام���ج للطلبة فرصة
ً
ابتداء من السنة الثالثة
التخصص
في أهم مس���ارين ف���ي تكنولوجيا
المعلوم���ات وهم���ا هندس���ة
البرمجيات والذكاء االصطناعي ،كما
أن الشركات والمؤسسات الشريكة
س���تكون ّ
فعال���ة ف���ي العملي���ة
التعليمي���ة للبرنام���ج ،س���واء في
تدريس مساقات أو إعطاء محاضرات
أو في التدريب العملي للطلبة داخل
تلك المؤسس���ات والش���ركات ،كما
سيكون بعض ممثلي تلك الشركات
والمؤسسات من ضمن أعضاء هيئة
التدريس للبرنامج.

رام الله :جلسة مشاورات
سياسية بين فلسطين وأوكرانيا
رام الل���ه " -األيام :عقدت مس���اعد
وزير الخارجية والمغتربين للش���ؤون
األوروبية الس���فيرة أمل جادو ،مع فد
أوكرانيا برئاس���ة مدير دائرة الشرق
األوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية
األوكراني���ة الس���فيرة ميروس�ل�افا
ش���يرباتيوك ،ف���ي رام الل���ه ،أمس،
الجولة الثالثة للمشاورات السياسية
الفلسطينية األوكرانية.
وقدم���ت جادو ش���رحا ع���ن قضايا
الص���راع م���ع االحتالل ،ال���ذي تصر
حكومته اليمينية على تدمير كافة
السبل المؤدية إلى السالم وتحقيق
ح���ل الدولتي���ن وللتط���ورات عل���ى
الساحة الفلسطينية.
واس���تعرضت معان���اة الش���عب
الفلس���طيني نتيج���ة لالنته���اكات
اإلس���رائيلية التي تناف���ي القوانين
الدولي���ة وتضرب بحقوق اإلنس���ان
عرض الحائط ،وكان آخرها استهداف
المدنيي���ن العزل في قطاع غزة أثناء
مسيرات العودة السلمية.
وأش���ارت إلى الظروف اإلنس���انية
المتدهورة ف���ي قطاع غزة المحاصر،
وضرورة تكثي���ف جهود دول العالم
إلعادة إنقاذ القطاع وس���كانه ،الذي
يعاني من الفق���ر والبطالة وانعدام
المعون���ات الطبية وع���دم صالحية
المياه للشرب.
وأطلعت الوفد على التوجه الحالي

األهم للقيادة والشعب الفلسطيني
ح���ول تقدي���م مش���روع ق���رار ف���ي
الجمعية العامة باسم "متحدون من
أجل الس�ل�ام" للحص���ول على حماية
دولية للش���عب الفلسطيني ،وطلبت
م���ن الجان���ب األوكران���ي دعم طلب
فلس���طين ،وأكدت الت���زام القيادة
بخيار الس�ل�ام والمفاوضات شريطة
أن تك���ون تح���ت رعاي���ة متع���ددة
األقطاب وغير منفردة ومنحصرة على
الواليات المتحدة األميركية.
وح���ذرت م���ن أن ح���ل الدولتي���ن
أصب���ح ش���به مس���تحيل بس���بب
التوسعات االستيطانية في األراضي
الفلس���طينية ،الت���ي تضاع���ف إلى
أربعة أضع���اف ما كان���ت عليه منذ
تولي الرئيس دونالد ترامب رئاس���ة
الوالي���ات المتح���دة األميركية ،وأن
م���ا يزيد عل���ى  650ألف مس���توطن
موجودون في األراضي الفلسطينية
المحتل���ة ،وأن إس���رائيل وألول مرة
منذ  25عاما قام���ت باإلعالن عن بناء
مس���توطنة جديدة قرب مدينة رام
الله ،وأك���دت أن هذا يش���كل عائقًا
أم���ام ح���ل الدولتين ،ويح���ول دون
إمكاني���ة إقام���ة دولة فلس���طينية
مستقلة ومترابطة جغرافيا.

من جهته���ا ،أكدت ش���يرباتيوك
موقف الحكوم���ة األوكرانية الواضح
والثابت تجاه القضية الفلسطينية،
والداعم لحل الدولتين وإقامة الدولة
الفلس���طينية على حدود  ،1967وأن
سياس���تهم تجاه القدس لن تتغير
وأنه���ا ملتزم���ة بنص���وص القانون
الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني
لمدينة القدس.
واتف���ق الجانب���ان على التش���اور
وتنس���يق الجه���ود ف���ي المحاف���ل
الدولية ،وعلى ضرورة عقد مشاورات
سياس���ية س���نوية ،ورفع مس���توى
التعاون بي���ن البلدين ف���ي المجال
االقتص���ادي والتجاري والس���ياحي،
وف���ي مج���ال التعلي���م والتدري���ب
الدبلوماس���ي ،وتقديم تس���هيالت
للفلسطينيين للحصول على تأشيرة
دخول ألوكرانيا.
وحضر عن الجانب الفلسطيني :مدير
دائرت���ي أوروبا الش���رقية وأورو آس���يا
المستش���ار ميرفت حس���ن ،وسكرتير
ثالث ،مس���ؤول ملف دول أوراس���يا ُربا
نعي���م الجمل ،وعن الجان���ب األوكراني
ممثل أوكرانيا لدى فلس���طين مايكوال
ليشينكو ،والس���كرتير الثاني للشؤون
القنصلية ألكسي يمييانيكو.

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

رقم االعالن 2018/34 :
تعلن وزارة الداخلية وبالتنس���يق م���ع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لش���غل وظيفة
(موظف استقبال معامالت الجمهور «على بند تعيين دائم» للعمل في وزارة الداخلية وذلك
حسب المؤهالت والشروط التالية

موظف استقبال معامالت الجمهور  /منطقة الوسط (رام الله  -بتونيا -اريحا  -ابو ديس ) (
الفئة الثالثة ،الدرجة السابعة)
المؤهل العلمي المطلوب:

وزارة الزراعة

الثانوية العامة او دبلوم جميع التخصصات ما عدا الصحة او الهندسة اوالقانون

على أن تتوفر بالمتقدم /ة الشروط والمهارات التالية :

إعالن توظيف
رقم ()RELAP – 01
تعلن وزارة الزراعة الفلسطينية وضمن مشروع ادارة المصادر ومنعة األراضي ()RELAP
والمنفذ من قبل وزارة الزراعة وشركاء والممول من قبل الحكومة الفلسطينية و الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية ( )IFADوصندوق اوبك للتنمية الدولية ( )OFIDوآخرون عن رغبتها
بتعيين عدد من الموظفين على بند العقود للعمل بالوظائف التالية - :
المسمى الوظيفي

رقم الوظيفة
RELAP – 01/1

Agribusiness and Market officer

RELAP – 01/2

Monitoring &Evaluation and Knowledge Management officer

RELAP – 01/3

Finance officer

RELAP – 01/4

Procurement officer

RELAP – 01/5

Gender officer

لالطالع على شروط اشغال هذه الوظائف ومهامها من خالل الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة
(.)www.moa.pna.ps
تقدم الطلبات المستوفاة للشروط في دائرة شؤون الموظفين في مقر وزاره الزراعة الجديد
الطابق الثالث مصحوبة بالوثائق التالية-:
.1

رسالة اهتمام (يتم فيها تحديد الوظيفة المتقدم اليها وال يجوز التقدم ألكثر من
وظيفة).

.2

السيرة الذاتية .CV

.3

صورة شخصية

.4

صورة عن المؤهل العلمي.

.5

صورة عن إثبات الشخصية “ الهوية أو جواز السفر”.

.6

صور عن الخبرات والدورات.

يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من يوم الثالثاء  2018/06/19ولغاية نهاية دوام يوم
الثالثاء .2018/06/26

إعالن صادر عن رئاسة جامعة القدس المفتوحة
“حفل تخريج الفوج الحادي والعشرين”
“فوج القدس العاصمة”
تعلن رئاسة جامعة القدس المفتوحة عن بدء التسجيل للمشاركة في حفالت
تخريج الفوج الحادي والعشرين “فوج القدس العاصمة” ،وذلك لخريجي العام
الدراسي  ،2018/2017بما فيهم المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي للعام
الجاري ،إذ س���تعقد الحفالت محليًا (كل في فرعه) وفي محافظات الوطن كافة،
وذلك يومي الس���بت واألحد وفق ( ،2018/7/)29-28وحسب الترتيبات (الزمان
والمكان) التي تعلنها إدارة الفرع داخليًا.
يرجى ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة القيام باآلتي:
على كل خريج التوجه إلى فرعه أو مركزه الدراسي للتسجيل للمشاركة في موعد
أقصاه نهاية دوام يوم السبت الموافق .2018/7/14
دفع رس����وم االش����تراك في الحفل البالغة ( )40دينارًا ،شاملة ثمن روب التخرج
والطاقية والوشاح ،التي ستكون ملك الخريج ،وستسلم للخريجين عند التسجيل
وتسديد رسوم المشاركة.
يخرج طلبة الدراسات العليا في الحفل المركزي لتكريم أوائل التخصصات ،يوم
األربعاء الموافق  ،2018/7/25بعد أن يكون الخريج قد سدد رسوم االشتراك في
الحفل والبالغة ( )50دينارًا ،بما فيها ثمن روب التخرج والطاقية والوشاح.
رئاسة الجامعة

.1
.2
.3

مهارات في استخدام برامج الحاسوب
القدرة على االتصال والتواصل مع االخرين
القدرة على تحمل ضغط العمل

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

استقبال معامالت وزارة الداخلية من قبل الجمهور مباشرة
فحص اكتمال المعامالت مستنديا وماليا
تختيم المعامالت الوارده من الجمهور والمصادقة على صحة المعلومات والتوقيع عليها
إعطاء ايصال لصاحب المعاملة
إدخال البيانات على الحاسوب وتجهيزها للمواحل التالية
تحويل المعامالت الوارده الى الجهات المعنية الستكمال األجراءات
تس���ليم الوثائ���ق المنج���زة الصحابه���ا (ج���واز الس���فر ،هوي���ة ش���خصية،هوية
شخصية،شهادات الميالد ووفاه  ،حسن سلوك)

المهام والمسؤوليات:

موظف استقبال معامالت الجمهور  /منطة الشمال (طولكرم  -طوباس  -قلقيلية )
( الفئة الثالثة ،الدرجة السابعة)
المؤهل العلمي المطلوب :الثانوية العامة او دبلوم جميع التخصصات ما عدا
الصحة او الهندسة اوالقانون
على أن تتوفر بالمتقدم /ة الشروط والمهارات التالية :
.1
.2
.3

مهاوة في استخدام برامج الحاسوب
القدرة على االتصال والتواصل مع االخرين
القدرة على تحمل ضغط العمل

المهام والمسؤوليات:

استقبال معامالت وزارة الداخلية من قبل الجمهور مباشرة
.1
فحص اكتمال المعامالت مستنديا وماليا
.2
تختيم المعامالت الوارده من الجمهور والمصادقة على صحة المعلومات والتوقيع عليها
.3
إعطاء ايصال لصاحب المعاملة
.4
إدخال البيانات على الحاسوب وتجهيزها للمواحل التالية
.5
تحويل المعامالت الوارده الى الجهات المعنية الستكمال األجراءات
.6
تس���ليم الوثائ���ق المنج���زة الصحابه���ا (ج���واز الس���فر ،هوي���ة ش���خصية،هوية
.7
شخصية،شهادات الميالد ووفاه  ،حسن سلوك)
تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط على البوابة االلكترونية لدي���وان الموظفي العام
( )www.gpc.pna.psحس���ب الية تقديم الطلبات الموجودة عل���ى البوابة او من خالل
استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي” مرفقا 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 موعد اس���تقبال الطلبات اعتب���ارا من يوم األربعاء المواف���ق  13/06/2018وحتى يوم
اإلثنين الموافق  ،25/06/2018علمًا بان س���يتم اس���تثناء أي طلب غير مس���توفي للشروط
ومستكمل للبيانات .

اللواء  /محمد منصور
ق.أ وكيل وزارة الداخلية

