
 
 
 

 

 

 

 

 
 

إعادة اإلعمار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ن تكتمل حٌث من المتوقع أفً الرزمة الثانٌة،  N7تجري األعمال فً البلوك 

سلم مبانً ن ت  أعمال فً نهاٌة شهر كانون الثانً. وٌتوقع الئحة التأكد من األ
أن توقع من الم، N9البلوك للعائالت بحلول منتصف شهر شباط. بالنسبة للبلوك 

ن تسلم أوٌتوقع  ،3102عمال بحلول نهاٌة شهر شباط األمن تعهد هً المتٌن

فً مراحلها ، فالمناقصة N8المبانً للعائالت بنهاٌة شهر نٌسان. بالنسبة للبلوك 

 . األخٌرة

البلوك  أما فً. N20و  N13عمال فً البلوكٌن النسبة للرزمة الثالثة، تستمر األب

N14ـة النظافة فً جزء من الثار وقد تم صب طبق، ٌستمر العمل فً طمر اآل 

N14R3 .تزال مناقصة البلوك  ماN15  .لبلوكات أما فٌما ٌخص اقٌد التقٌٌم

N18  وN19 كما فً البلوك  فً مراحلها األخٌرة،، فالمناقصةN8  . تم وقد

 ول. كانون األ 32الرزمة الرابعة ٌوم  فً N22و  N21غالق مناقصة البلوكٌن إ

لم موقع س  فٌما حسب الوقت المحدد. كل جٌد عمال فً العٌادة بشتجري األ
افقة من السلطات المختصة لى المتعهد بانتظار الحصول الموإولى ألالمدرسة ا
 حسب الموعد المحدد. ب  A0فً البلوك  عمال التشطٌباتأتسٌر وعمال. لبدء األ

إلى أهالي الرزمة األولى
 

الة لم تعد مسؤولة عن تقدٌم ن الوكأولى ن تبلغ عائالت الرزمة األأونروا تود األ
 ن مهلة الصٌانة القانونٌة قد انتهت. أل خدمات الصٌانة للمنازل فً هذه الرزمة

 

 ١٧٧عـذد رقى                            ٢٠١٢، ثاٍَكاَىٌ  ١١

إعالن صادر عن الهيئة 
 األهلية

 

 

 

 

 

 

 

 

خ األ١ٍ٘خ ذأ اٌؼًّ إلػبدح فزخ ا١ٌٙئث

ِٓ اٌّزٛلغ فٟ ِخ١ُ ٔٙز اٌجبرد، ٚ

اٌّزوش ٠َٛ اإلث١ٕٓ أْ ٠ؼبد افززبح 

وبْٔٛ اٌثبٟٔ، ػٍٝ أْ رجذأ  01

ي اٌّزاجؼبد ف١ٗ، ثؼذ ػ١ٍّخ اسزمجب

األرثؼبء ِٓ ٠بَ اٌثالثبء ٚأاالفززبح: 

اٌسبػخ اٌزبسؼخ صجبدب وً أسجٛع 

 ٙزا فمظ. دزٝ اٌثب١ٔخ ػشز ظ
س١ىْٛ ٕ٘بن ِٛظف فٟ  ػٍّب ثأٔٗ

ِىزت ا١ٌٙئخ اٌّؤلذ فٟ 

اٌّؼزض/طزاثٍس السزمجبي 

ٌذ١ٓ   اٌّزاجؼبد اٌّسزؼجٍخ

اإلٔزٙبء ِٓ األػّبي اٌزٟ رسجك 

وّب س١ؼبد افززبح ِىزت االفززبح." 

اٌزٛاصً ٚاإلػالَ فٟ اٌشّبي 

اٌّالصك ١ٌٍٙئخ اال١ٍ٘خ فٟ ٔفس 

 ا١ٌَٛ.
 

ار للنازحيم توزيع بدالت اإليج
 من مخيم نهر البارد

 

س١جذأ رٛس٠غ ثذالد اال٠جبر 

ٌٍٕبسد١ٓ ِٓ ِخ١ُ ٔٙز اٌجبرد 

وبْٔٛ اٌثبٟٔ  30( ٠َٛ 32)اٌذٚرح 

 ِٕٗ.  32ٚسزٕزٟٙ ٠َٛ اي  3102

 

 

 

 
 



اإلستشفاء
 

 أ: انًستشفُاث: 
فٟ ِٕطمخ  3102ٚٔزٚا ٌٍؼبَ اٌّسزشف١بد اٌزٟ رؼبلذد ِؼٙب األ رجذْٚ أدٔبٖ اسّبء

 شّبي ٌجٕبْ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يراكز خاصت نهفحىصاث وانتحانُم انطبُت: -ب 
 

وثز ِٓ أثؼجٍه ٚ -رؼٕب٠ً -طزاثٍس -ص١ذا -ث١زٚد

 ِزوش ِٛسػ١ٓ فٟ ٌجٕبْ 31
 ِؤسسخ رف١ك اٌذز٠زٞ

 شؼخ اٌذذ٠ثِزوش األ آخز شبرع ِبرِبرْٚ –طزاثٍس 

 

 اٌطٛارئ ِزٛفزح فمظ فٟ ِسزشفبد اٌّسزٜٛ اٌثبٟٔ. غزفخ خذِخ 

 ِٔزٚا فٟ ٚٔزٚا ٌّؼزفخ اٌّسزشف١بد اٌّزؼبلذح ِغ األٚزاجؼخ ألزة ػ١بدح أ

 إٌّبطك األخزٜ
 ( فٟ ِٕطمخ ث١زٚد 03/936777ٌٍذبالد اٌطبرئخ فٟ ِٕطمخ ص١ذا )

 (03/927974)فٟ ِٕطمخ صٛر  (03/916600)
 

ل الالجئين الفلسطينيين من سورياتسجي
 

فٟ ِىبرت اٌشؤْٚ  اٌزسج١ً ٌشّبيفٟ ا ٠زجٝ ِٓ اٌالجئ١ٓ اٌفٍسط١١ٕ١ٓ ِٓ سٛر٠ب

فٟ ِخ١ّٟ اٌجذاٚٞ ٚاٌجبرد ٚفك اٌجذٚي اٌّج١ٓ أدٔبٖ ِغ االٔزجبٖ إٌٝ  فمظ االجزّبػ١خ

 . األ٠بَ اٌّذذدح ٌىً ِخ١ُ ٌٍزسج١ً
 

  :ٓلزة ٍِؼت ػّز وّبي -ِىزت شؤْٚ ِخ١ُ ٔٙز اٌجبرد -يخُى انبذاوٌاالث١ٕ 

  :ِىزجخ أراِىس فٛق ِىزت ِذ٠ز خذِبد اٌّخ١ُ -يخُى َهر انبارداٌثالثبء- 

  3اٌطبثك

 لزة ٍِؼت ػّز وّبي -ِىزت شؤْٚ ِخ١ُ ٔٙز اٌجبرد -: يخُى انبذاوٌاألرثؼبء 

 ِىزجخ أراِىس فٛق ِىزت ِذ٠ز خذِبد اٌّخ١ُ -: يخُى َهر انبارداٌخ١ّس 

 3اٌطبثك

 :بيوّلزة ٍِؼت ػّز  - ِىزت شؤْٚ ِخ١ُ ٔٙز اٌجبرد -يخُى انبذاوٌاٌجّؼخ 

 ت انصحُت )انًستىي انثاٍَ(انرعاَ انرعاَت انصحُت )انًستىي انثانث(
 ِسزشفٝ طزاثٍس اٌذىِٟٛ  ِسزشفٝ ا١ٌٕٕٟ

 ِسزشفٝ س١ز اٌض١ٕخ اٌذىِٟٛ ِسزشفٝ اٌّظٍَٛ
 ِسزشفٝ ػجذ هللا اٌزاسٟ اٌذىِٟٛ ِزوش اٌشفبء اٌطجٟ فٟ اٌشّبي

 ِسزشفٝ س١ذح سغزرب 

 ِسزشفٝ صفذ )اٌجذاٚٞ( 

 ِسزشفٝ دار اٌشفبء  

 ِسزشفٝ اٌخ١ز  

 السالِِٟسزشفٝ ا 

تقذذذ مننخذذذ ن ذذذ  ننهذذذالنشرة ذذذ  ن
ن ورذ نششراببذب نخذ نشرتب عنشرس ي

نخ امنةه نشربب  ر
 

 وظائف لدى مكتب التوظيف
 

 انًسًً انىظُفٍ

Hydraulic Technician 

 

 ِّٚزضبد ِّزض١ٓ

 

 ِؼٍُ فٟ رزو١ت اٌسزبئز

 

  اٌّج١ؼبدِجبي ٔسبد ٌٍؼًّ فٟ آ

 

 أخصبئ١خ رغذ٠خ 

 

ِؼٍّخ رٚضخ دبئشح ػٍٝ شٙبدح 

رزث١خ دضب١ٔخ ٌٍؼًّ فٟ 

 طزاثٍس

 

 Graphic designer  ، خجزح

 خرمً ػٓ سٕ ال

 

  Female Web designers 

 خجزح ال رمً ػٓ سٕخ

 

Programmers (Web 

design and Programs 

design) ٓخجزح ال رمً ػ ،

  سٕزبْ

 

ٌٍؼًّ فٟ ِخ١ُ  :أ١ِٕخ صٕذٚق

 11 اٌسبػخ ِٓ اٌؼًّ ،ٔٙزاٌجبرد

 ِسبءا 0::0ظٙزاً ٌٚغـب٠خ 

 

٠زجٝ س٠برح اٌّزوش  ٌإلسزفسبر،

  بٌٟ:ػٍٝ اٌؼٕٛاْ اٌز

ِفزق  –شبرع اٌّئز١ٓ  –طزاثٍس 

 -ثٕب٠خ ػجذ اٌزاسق اٌّمذَ –اٌسىزٞ 

اٌطبثك /األٚٔزٚا ِىزت إٌّطمخ 

 .األرضٟ
 

أٚ االرصبي ػٍٝ اٌزلُ اٌزبٌٟ: 

0:001306 

_________________________________________________ 
 

 :يراجعتنهًزَذ يٍ انًعهىياث أو َرجً يُكى فٍ حــــال ورود أٌ خطأ يطبعٍ فٍ َشرة آخر انًستجذاث 

 tayyar@unrwa.org-f.el  عهً انبرَذ االنكتروٍَ:انسُذ فادٌ انطُار   الــنشًاانتىاصم فٍ  يكتة

 790424 03ث:  

  m.mustafa@unrwa.org  :عهً انبرَذ االنكتروٍَ يُسىٌ يصطفً نسُذةا يكتة االعالو فٍ انبذاوٌو أ

 19001130ث: 
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