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"تنفيذي" و"استشاري" بيت لحم يبحثان
قضايا متصلة بالشأن المحلي للمحافظة
بي���ت لحم – حس���ن عبد الج���واد :بحث المجلس���ان التنفيذي
واالستشاري في محافظة بيت لحم باجتماعهما الدوري برئاسة
المحاف���ظ اللواء جبري���ن البكري ،ع���ددًا من الملف���ات المحلية
للمحافظة
كما ناق���ش االجتم���اع األوضاع السياس���ية العام���ة في ظل
االس���تهداف اإلس���رائيلي لمناطق بيت لحم والقدس وضرورة
توحيد الجه���ود لمواجهة المخططات اإلس���رائيلية إلى جانب
مناقش���ة عدد من الملفات الداخلية مثل ملف مستش���فى بيت
جاال وأوضاع الهيئات المحلية ونظ���ام الحجز اإلداري للمركبات
والدراجات والمخيمات الصيفية وملف بيت لحم عاصمة الثقافة
 ٢٠٢٠والحفريات وتأهيل الشوارع.
كما اس���تمع المجلس���ان إلى مجموعة من التقارير أهمها تقارير
العالقات العامة ولجان السالمة العامة ولجنة السير في المحافظة.
وش���دد المحافظ على أهمية توحيد وتعزيز الجهود من اجل
مواجهة وتحدي هذه اجراءات االحتالل وممارس���اته المدعومة

من إدارة ترامب التي تحاول االلتفاف عن الحقوق الفلسطينية.
وش���دد على الدور الكبير الذي تمثل���ه فصائل العمل الوطني
الفلسطيني التي تعمل من خالل لجنة التنسيق الفصائلي على
الصعيدين السياسي واالجتماعي.
وأكد المحافظ على أن هذه الجلسة تهدف إلى تعميم بعض
اإلج���راءات والقوانين إلى جانب مناقش���ة واق���ع الحال لتمتين
وتقوي���ة الجبه���ة الداخلية الفلس���طينية لتكون ق���ادرة على
مواجهة التحديات.
وتخلل االجتماع اس���تعراض العديد من المش���اريع التي تم
الحصول عليها ف���ي مجاالت مختلفة من خالل المجالس البلدية
والمحلية بالمحافظة.
كما تم مناقش���ة وضع مستشفى بيت جاال الحكومي والجهود
المبذولة الفتتاح قسم الطوارئ خصوصا في ظل الوضع الصعب
الذي يعمل به قس���م الطوارئ الحالي ،حي���ث أكد االجتماع على
أهمية اإلسراع بافتتاح القسم الجديد للطوارئ.

ورشة في سلفيت حول مفاهيم النوع االجتماعي
س���لفيت " -األيام" :نظمت دائرة النوع االجتماعي في محافظة سلفيت ،بالتعاون مع
مركز الدراسات النس���وية ،أمسً ،
لقاء تدريبيًا حول مفاهيم النوع االجتماعي ،بحضور
مديرة دائرة النوع االجتماعي في المحافظة ميس���ون عثمان ،واالخصائية االجتماعية
في مركز الدراسات النس���وية أمينة أصالن ،واستهدف حامالت ملف النوع االجتماعي
في المؤسسة الرسمية واألمنية.
وأش���ارت عثمان إلى أن ه���ذا اللقاء ه���و األول الذي تعقده المحافظة ويس���تهدف
ممثلي ملف النوع االجتماعي في المؤسس���ات االمنية والرسمية ،والهدف منه توضيح
المفاهيم األساس���ية للنوع االجتماعي ،والتأكيد على اهمية مراعاتها في المؤسس���ة
الرسمية ،من حيث األدوار والحقوق ،وتحسين ظروف العمل بما يخدم الجميع.
من جهتها ،قدمت أصالن ش���رحًا ح���ول مفاهيم النوع االجتماع���ي وغاياته ،مؤكدة
أهمية مراعاة كافة الجوانب المتعلقة بالنوع االجتماعي في عمل المؤسسات ،لما لذلك
من انعكاسات على أجواء العمل والخدمات المقدمة للجمهور.
وش���دد المش���اركون في اللقاء على ض���رورة االس���تمرار بعقد مثل ه���ذه اللقاءات،
ألهميتها بصقل قدرات ممثلي ملف النوع االجتماعي في مؤسسات المحافظة ،والعمل
على دمج النوع االجتماعي في المؤسسات األمنية والرسمية.

وفد من "الصليب" النرويجي يطلع على
إنجازات "الهالل" في الضفة وغزة
البيرة " -األيام" :اختتم وفد من الصليب
األحمر النرويج����ي ،برئاس����ة أمينه العام
برن����ت ابيالن����د ،زيارته لفلس����طين التي
استمرت خمسة أيام ،زار خاللها عددًا من
فروع الجمعي����ة في غزة والضفة والقدس،
لالطالع عن كثب على األوضاع اإلنس����انية،
واالس����تماع الى قصص نجاح المتطوعين
الذين يؤدون واجبهم اإلنس����اني في ظل
ظروف صعب����ة ،جراء ممارس����ات االحتالل
الالإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
ووضع رئيس الجمعية يونس الخطيب،
ومديرها الع���ام خالد ج���ودة ،وعدد من
مدي���ري الدوائ���ر الوف���د النرويجي في
صورة تدخالت "الهالل" اإلنسانية ،وجرى
بحث س���بل تعزيز التعاون بين الجمعية
والصليب األحمر النرويجي في المجاالت
االنسانية المختلفة.
واس���تهل الوفد زيارت���ه بالتوجه إلى
قط���اع غ���زة ،حي���ث كان في اس���تقباله
المدير العام للجمعي���ة وعدد من كوادر
الجمعي���ة ومتطوعيه���ا ،ث���م توجه الى
مقر فرع الجمعية ف���ي خان يونس ،وزار
مستشفى األمل التابع للجمعية ،وتفقد
أقس���امه واطلع على سير العمل فيه ،ثم
زار قسم التأهيل الطبي في المستشفى،
كم���ا زار جرحى مس���يرة الع���ودة الذين
يتلق���ون العالج ف���ي المستش���فى ،ثم
توجه الى مدينة األمل لتنمية القدرات،
وزار دائرة التأهيل واالستديو المفتوح،
ودائرة الصحة النفسية.
وتم تنظي����م جولة للوفد بمستش����فى
الق����دس التابع للجمعية في غزة ،ش����ملت
أقسام الطوارئ والمختبر واألشعة وغسيل
الكلى ،وقس����م القلب والقس����طرة وجراحة
األوعية الدموية ،والتقى األطباء واس����تمع
منهم عن طبيع����ة الخدمات التي يقدمها
المستشفى والتطلعات والتحديات التي
تواجهه ،وزار المرض����ى والمصابين فيه،
خاصة متطوعي ومسعفي الجمعية الذين
أصيبوا ج����راء اس����تهدافهم من االحتالل
أثناء تأدية واجبهم اإلنساني على الحدود
الشرقية للقطاع.
ّ
وثمن ابيالند دور متطوعي "الهالل" في
المجاالت الصحية واإلنسانية والنفسية،

مؤكدا مواصلة التع���اون لتعزيز قدرات
الجمعية وتطوير أطقمها العاملة.
وزار الوفد ف���رع الجمعية في القدس،
حيث كان في اس���تقباله رئيس الهيئة
االداري���ة للفرع عب���د الله صب���ري ،الذي
اصطحب���ه لزيارة مستش���فى الهالل في
المدين���ة ،واطل���ع على الخدم���ات التي
يقدمه���ا للمواطنين المقدس���يين ،كما
زار مركز االس���عاف والطوارئ في الفرع،
والتق���ى المتطوعي���ن والمس���عفين،
واس���تمع لطبيع���ة عملهم االس���عافي
واإلنس���اني ،واب���رز الصعوب���ات الت���ي
تواجههم ،خاصة من االحتالل.

جامعتا القدس و"هارفارد" األميركية
توقعان اتفاقية تعاون أكاديمي
الق���دس " -األي���ام" :وقعت جامعة الق���دس مع جامعة
هارف���رد األميركي���ة ،اتفاقية تعاون أكاديمي ،تؤس���س
لعالق���ة تع���اون أكاديمي بي���ن الجامعتين ،ف���ي مجال
البرامج المختصة بـ "السياس���ات االقتصادية والتنموية"
وفقًا لمنهجية "التنافس���ية" باعتبارها م���ن أهم عوامل
النم���و االقتص���ادي ،الت���ي طوره���ا معهد "التنافس���ية
واالس���تراتيجيات" في جامع���ة هارفرد ،وب���ات من أكثر
المفاهي���م االقتصادية التي تعتمدها العديد من الدول
وقطاعات األعمال في صياغة إستراتيجيات التنمية.
ووق���ع االتفاقية ع���ن جامع���ة القدس رئيس���ها عماد
أب���و كش���ك ،وع���ن "هارف���ارد" االميركية رئي���س معهد
"االستىراتيجيات والتنافس���ية" مايكل بورتر الذي ّ
طور
فكرة "التنافسية" وقدم أساليب علمية لقياسها ،وتمكن
من اثب���ات العالقة الوثيقة بين مس���توى "التنافس���ية"
لقطاع���ات االعم���ال المختلفة م���ن جهة ومع���دل النمو
االقتصادي في بلدها ،وكيفية رفع مس���توى التنافس���ية
به���دف رفع النمو ،من خ�ل�ال اس���تراتيجيات تقوم على
منهجية علمية صلبة.
وقال أبو كش���ك :هذا االتفاق جاء نتيج���ة لحوار طويل
مع جامعة هارفاردّ ،
ت���وج بإبرام هذا االتفاق المهم الذي
يدلل على المس���توى االكاديم���ي والعلمي المرموق الذي
باتت تحظ���ى به جامعة القدس ،واالهتم���ام الذي توليه
الجامعة لتقدي���م البرامج النوعية التي من ش���أنها رفع
القدرات الذاتية.
وأوض���ح أن االتف���اق س���يتيح المجال لجامع���ة القدس
لتطوير برام���ج اكاديمية وتدريبي���ة بالتعاون مع معهد
االس���تراتيجيات والتنافس���ية في جامعة هارفارد ،وفقا
للمنهاج الذي طوره المعهد في "هارفارد" ،تأخذ باالعتبار

جامعة فلسطين التقنية-خضوري
المقر الرئيس – طولكرم

إعالن استقبال طلبات االلتحاق للفصل الدراسي األول
من العام األكاديمي 2019/2018
تعلن جامعة فلسطين التقنية-خضوري عن بدء استقبال طلبات االلتحاق للفصل الدراسي األول من العام األكاديمي  2019/2018في المقر الرئيس في طولكرم .فعلى الطلبة الراغبين االلتحاق في احد البرامج
الدراسية التي تقدمها الجامعة في هذا المقر الرئيس التوجه ألحد فروع بنك فلسطين أو من خالل الدائرة المالية في الجامعة في مقرها الرئيس في طولكرم أو في فرعها في العروب/الخليل أو في فرعها في
رام الله وذلك ابتداء من يوم الثالثاء  ،2018/6/26لشراء طلب االلتحاق برسم قدره ( 25خمسة وعشرون) دينارا أردنيا ،وتعبئته الكترونيا من خالل موقع الجامعة االلكتروني  www.ptuk.edu.ps :والضغط
على الرابط (طلب القبول االلكتروني) ومن ثم إدخال رقم البطاقة ،رقم المستخدم  ،والرقم السري (حسب ما ورد في البطاقة التي تسلم عند شراء الطلب من فروع بنك فلسطين).

يكون الحد األدنى للمعدل ونوع الشهادة الثانوية واختيار التخصص المسموح به لتقديم الطلب كما هو مبين في الجدول اآلتي:

المقر الرئيس -طولكرم /تخصصات البكالوريوس
الكلية

التخصصات المطروحة
هندسة وتكنولوجيا االتصاالت
هندسة الميكاترونكس

الهندسة والتكنولوجيا

الهندسة الميكانيكية
الهندسة الكهربائية-األتمتة الصناعية

المؤهل العلمي المطلوب:
بكالوريوس كحد أدني في احد التخصصات التالية(:صحافة واعالم،اقتصاد،محاسبة،ادارة،رياضة
 ،لغة عربية،لغة انجليزية،لغة عبرية،لغة فرنسية،علوم سياسية ،قانون،زراعة،علوم طبية ،اساليب
تدريس،تربية،تاريخ)
على أن تتوفر بالمتقدم /ة الشروط والمهارات التالية :
يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.
.1
يفضل ان يكون حاصال على دورات في ذات المجال.
.2
معرفة في اللغة االنجليزية.
.
القدرة على تحمل ضغط العمل.
.
القدرة على العمل ضمن فريق.
.
القدرة على استخدام برنامج الحاسوب.
.6
مهارات االتصال والتواصل.
.7
مهارة إجادة اللغة العربية ويفضل لغات اخرى.
.
مهام والمسؤوليات:
جمع المعلومات من مصادرها وتدقيقها والتاكد من صحتها وتحليلها.
.
تغطية االحداث ميدانيًا.
.
كتابة المادة االعالمية واعدادها للنشر.
.
متابعة التقارير االخبارية بعد بثها إخباريًا.
.
إعداد المواد االعالمية االبداعية بوسائل متعددة.
.
إجراء التحقيقات والمقابالت واللقاءات والتقارير الصحفية وكل ما شابه ذلك.
.6
المساهمة في تطوير العمل الصحفي واالعالمي
.7
مراسل/ة صحفي/ة ،وكالة (وفا) ،مكان العمل(:طوباس)
المؤهل العلمي المطلوب:
بكالوريوس كحد أدني في احد التخصصات التالية(:صحافة واعالم،اقتصاد،محاسبة،ادارة،رياضة
 ،لغة عربية،لغة انجليزية،لغة عبرية،لغة فرنسية،علوم سياسية ،قانون،زراعة،علوم طبية ،اساليب
تدريس،تربية،تاريخ)
على أن تتوفر بالمتقدم /ة الشروط والمهارات التالية :
يفضل من لديه خبرة في مجال العمل
.1
يفضل ان يكون حاصال على دورات في ذات المجال
.2
معرفة في اللغة االنجليزية
.
القدرة على تحمل ضغط العمل
.
القدرة على العمل ضمن فريق
.
القدرة على استخدام برنامج الحاسوب
.6
مهارات االتصال والتواصل
.7
مهارة إجادة اللغة العربية ويفضل لغات اخرى
.
مهام والمسؤوليات:
جمع المعلومات من مصادرها وتدقيقها والتاكد من صحتها وتحليلها.
.1
تغطية االحداث ميدانيًا.
.2
كتابة المادة االعالمية واعدادها للنشر.
.
متابعة التقارير االخبارية بعد بثها إخباريًا.
.
إعداد المواد االعالمية االبداعية بوسائل متعددة.
.
إجراء التحقيقات والمقابالت واللقاءات والتقارير الصحفية وكل ما شابه ذلك.
.6
المساهمة في تطوير العمل الصحفي واالعالمي
.7
مصور/ة صحفي/ة ،وكالة (وفا) ،مكان العمل(:مكتب القدس االدارة العامة للمحافظات
والمكاتب الخارجية)
المؤهل العلمي المطلوب:
بكالوريوس كحد أدني في احد التخصصات التالية(:صحافة واعالم  ،تصوير فوتوغرافي)
على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:
معرفة باللغة االنجليزية
.1
معرفة في القوانين واالنظمة والتشريعات المعمول بها في الدائرة الحكومية.
.2
معرفة بخاصية أفالم التصوير الفتوغرافي وتركيب االفالم في الكاميرا
.
وتكييف الصور الرقمية ومدى مناسبتها للتصوير العام والخاص.

.7
.
.9
.10

 % 80فأعلى لطلبة الفروع العلمي  ،الصناعي
وتكنولوجيا المعلومات

 24دينارا أردنيا

هندسة الطاقة المستدامة **جديد
الهندسة الكهربائية
هندسة البناء
الرياضيات التطبيقية
الفيزياء
الكيمياء
أحياء جزيئية وتطبيقية **جديد
العلوم واآلداب

 % 65فأعلى لطلبة الفروع العلمي  ،الصناعي ،الزراعي
وتكنولوجيا المعلومات

الحوسبة التطبيقية
التربية التكنولوجية

 % 65فأعلى لطلبة جميع فروع الثانوية العامة

 20دينارا أردنيا

تكنولوجيا اإلعالم
التصميم والفنون التطبيقية

 % 65فأعلى لطلبة جميع فروع الثانوية العامة بشرط
اجتيازه امتحان قدرات

التربية الرياضية

 % 65فأعلى لطلبة جميع فروع الثانوية العامة بشرط
اجتياز امتحان اللياقة الرياضية.

تعلن وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف  ،للعمل في وكالة االنباء والمعلومات
الفلسطينية «وفا» (على بند العقود) وذلك حسب المؤهالت والشروط التالية:
مراسل/ة صحفي/ة ،وكالة (وفا) ،مكان العمل:مكتب القدس (/االدارة العامة للمحافظات
والمكاتب الخارجية)

شروط خاصة

رسوم الساعة المعتمدة

هندسة أنظمة الحاسوب

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام
رقم االعالن 2018/58
.
.
.6

الواقع الفلسطيني واحتياجاته.
ّ
وبي���ن أن هذه البرامج س���تعمل على تزويد دارس���يها
باألدوات الالزمة لقراءة المش���هد االقتصادي بمستوياته
المختلفة ،بهدف التعرف على المعيقات التي تواجهه،
وتطوي���ر الخطط المنطقي���ة القابلة للتنفيذ في س���بيل
تذليله���ا ،مبنية على قياس علمي لمس���توى تنافس���ية
"عناقيد األعمال".
وأضاف :سيس���تفيد من البرامج طلب���ة جامعة القدس
من خ�ل�ال مس���اقات اكاديمية س���تبدأ الجامعة بطرحها
في الفصل الثاني من الع���ام االكاديمي  ،2019-2018كما
سيستفيد منها العاملون في قطاعات االعمال والسياسات
االقتصادية والتنموية من مختلف المستويات ،من خالل
برامج تدريبي���ة مكثفة يتم إعداده���ا بالتعاون مع هذه
القطاعات.
وذك���ر أن هذه االتفاقية ستش���كل عام���ل دفع باتجاه
تأس���يس معهد في الجامعة يختص بأبحاث التنافسية
واالس���تراتيجيات الت���ي تتعل���ق باالعم���ال والتنمي���ة
االقتصادي���ة ،تعمل م���ن خالله مع جه���ات االختصاص
وقطاع���ات االعمال عل���ى تطوير اس���تراتيجيات وخطط،
من شأنها رفع مستوى التنافس���ية الكلي والجزئي ،على
المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات.
ولفت إلى ان جامعة القدس تهدف من خالل هذه البرامج
إلى تأهيل كادر فلسطيني قادر على تشخيص المشكالت
االقتصادي���ة والتنموية ،والمس���اهمة ف���ي التوصل الى
حلول من خالل اس���تراتيجيات وخطط مبنية على أس���س
علمية ،مشيرًا الى قلة التخصصات والمتخصصين بمجال
التنمية االقتصادية او اس���تراتيجيات األعمال ،ما يدفع
الكثيرين الى اللجوء للخبرات األجنبية.

القدرة على تحمل ضغط العمل.
القدرة على العمل ضمن فريق.
مهارات تقنيات التصوير الفوغرافي الحديثة واسسها ومعداتها بما في ذلك
التقاط الصور الثابتة بااللوان واالبيض واالسود.
مهارات التصوير الفتوغرافي االحترافي.
مهارات في استخدام برامج الحاسوب.
مهارة االتصال والتواصل.
يفضل ان يكون من سكان منطقة القدس

العلوم المالية والمصرفية المحوسب
األعمال واالقتصاد

أنظمة معلومات محاسبية
إدارة األعمال والتجارة االلكترونية
البيئة والزراعة المستدامة

مهام ومسؤوليات-:
وضع خطة العمل وتحديد االحتياجات الالزمة للتصوير.
.1
التقاط الصور لالغراض االعالمية وتوفير االيضاحات للقصص و المقاالت ليتم
.2
ادراجها في المطبوعات الخاصة في الدائرة الحكومية.
تعديل الصور وتحديث العرض النهائي لها باستخدام تقنيات وبرامج متطورة
.
تحسن من التأثيرات البصرية وادخال التعديالت التقنية على المعدات ومضوعات
التصوير.
تكييف الصور الفتوغرافية القائمة النتاج صور رقمية جديدة تدرج في المنتجات
.
االعالمية.
التنسيق مع المختصين لتحديد الصور المناسبة للطباعة والنشر حسب المواضيع.
.
ضمان تصوير جميع الفعاليات حسب خطوط الدائرة الحكومية وتوفير الصور عند
.6
الحاجة.
مراسل/ة صحفي /ة (لغة عبرية ) ،مكان العمل :وكالة االنباء(وفا)(/المقر العام رام الله)

العلوم والتكنولوجيا الزراعية

التكنولوجيا الحيوية الزراعية **جديد
البستنة واإلرشاد الزراعي

 % 65فأعلى لطلبة الفروع العلمي  ،الصناعي ،الزراعي
وتكنولوجيا المعلومات

 20دينارا أردنيا

المقر الرئيس -طولكرم /تخصصات الدبلوم
الكلية

التخصصات المطروحة

شروط خاصة

التربية الرياضية

ناجح ثانوية عامة وبشرط اجتياز امتحان اللياقة
البدنية

تقنيات الزراعة المحمية

ناجح الفروع العلمي والزراعي والصناعي وتكنولوجيا
المعلومات

رسوم الساعة المعتمدة

تكنولوجيا هندسة االتصاالت

المؤهل العلمي المطلوب:
بكالوريوس كحد أدني في احد التخصصات التالية(:صحافة واعالم،اقتصاد،محاسبة،ادارة،رياض
ة ،لغة عربية،لغة انجليزية،
لغةعبرية،لغة فرنسية،علوم سياسية ،قانون،زراعة،علوم طبية ،اساليب تدريس،تربية،تاريخ)

األتمتة الصناعية
الهندسة المعمارية
هندسة التكييف والتبريد

ناجح الفروع العلمي  ،الصناعي ،الزراعي وتكنولوجيا
المعلومات

هندسة السيارات **جديد

على أن تتوفر بالمتقدم /ة الشروط والمهارات التالية :
يفضل من لديه خبرة في مجال العمل
.1
يفضل ان يكون حاصال على دورات في ذات المجال
.2
معرفة في اللغة االنجليزية
.
القدرة على تحمل ضغط العمل
.
القدرة على العمل ضمن فريق
.
القدرة على استخدام برنامج الحاسوب
.6
مهارات االتصال والتواصل
.7
مهارة إجادة اللغة العربية ويفضل لغات اخرى
.
مهارة في اجادة اللغة العبرية .
.9
مهام والمسؤوليات:
جمع المعلومات من مصادرها وتدقيقها والتاكد من صحتها وتحليلها.
.
تغطية االحداث ميدانيًا.
.
كتابة المادة االعالمية واعدادها للنشر.
.
متابعة التقارير االخبارية بعد بثها إخباريًا.
.
إعداد المواد االعالمية االبداعية بوسائل متعددة.
.
إجراء التحقيقات والمقابالت واللقاءات والتقارير الصحفية وكل ما شابه ذلك.
.6
المساهمة في تطوير العمل الصحفي واالعالمي.
.7
تقدم الطلبات المستوفاة للشروط على البوابة اإللكترونية لديوان الموظفين العام (www.gpc.
 )pna.psحسب 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
.
السيرة الذاتية CV
.
صورة عن الخبرات
.
صورة عن الدورات
.6
صورة شخصية
.7
يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من يوم الخميس الموافق  /7/ 0وحتى يوم الخميس
الموافق 9/7/ 0
علمًا بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.
أحمد عساف
رئيس مجلس ادارة
وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية»وفا»

اإلدارة الصناعية

 % 65فأعلى لطلبة جميع فروع الثانوية العامة

 20دينار ا أردنيا

كلية مجتمع فلسطين التقنية

التصنيع الغذائي
التصميم الداخلي-الديكور

 10دنانير أردنية

اإلدارة المالية والمصرفية
اإلدارة وأتمتة المكاتب
اإلدارة التقنية
المحاسبة التقنية
البرمجيات وقواعد البيانات

ناجح ثانوية عامة

شبكات الحاسوب
تصميم وتطوير صفحات الويب **جديد
تكنولوجيا الوسائط المتعددة **جديد
تصميم األزياء وتصنيع المالبس
التصميم الجرافيكي

* مالحظات هامة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

يكون تقديم الطلبات لحملة الدراسة الثانوية العامة واالنجاز لسنوات  2014فأعلى.
تقدم الجامعة حزمة من المنح (إعفاء من الرسوم الدراسية) للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بنسب متفاوتة تصل إلى إعفاء كامل للرسوم الدراسية.
يرجى التأكد من تعبئة جميع الحقول المطلوبة في طلب االلتحاق االلكتروني بدقة عالية.
يتم حفظ الطلب بعد تعبئته والتأكد من الرسالة التي تفيد بتعبئة الطلب بنجاح.
يرجى االحتفاظ بسند القبض (وصل الدفع) عند شراء طلب االلتحاق من البنك.
في حال عدم القدرة على تعبئة طلب االلتحاق او لمزيد من االستفسارات يمكنكم مراجعة:
عمادة القبول والتسجيل /مبنى الخدمات الطالبية في مقر الجامعة الرئيس في طولكرم أو االتصال خالل ساعات الدوام الرسمي على هاتف رقم09-2688183 :أو 09-2671026
(داخلي  )1204-1203أو االستفسار عبر البريد االلكتروني .admission@ptuk.edu.ps :
قسم القبول والتسجيل في فرع الجامعة في العروب/الخليل أو االتصال على هاتف 02-2522346/7
قسم القبول والتسجيل في فرع الجامعة في رام الله أو االتصال على هاتف 02-2984298/02-2956526
حصــول الطالب على الحد األدنى للمعدل ( معدل الثانوية العامة) ال يعني القبـــــول في البرنامج المطلوب وإنما يخضع الطالب للتنافس مع الطلبة الراغبين في االلتحاق بالبرنامج المطلوب .

