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"القدس المفتوحة" والهيئة االستشارية الفلسطينية يخرجان الفوج األول من
مشروع برنامج " ابدأ"

في المجتمع  وخدمة  المستمر  التعليم  مركز  خرج 

الهيئة مع  بالتعاون  المفتوحة  القدس  جامعة 

غير المؤسسات  لتطوير  الفلسطينية  االستشارية 

التدريبية الفوج األول من طلبة الورشة  الحكومية 

" ابدأ مشروعك  SYB" ، وذلك ضمن مشروع ابدأ.

– مدير فرع جنين، . عماد نزال  وحضر التخريج د 

المستمر التعليم  مركز  مدير   _ حوامدة  محمود  أ. 

هيئة عضو   – تاللوة  محمد   . د  المجتمع،  وخدمة 

واالقتصادية اإلدارية  العلوم  كلية  في  تدريس 

ومدرب الورشة ، أ . سمر خدرج_ منسقة مشروع "ابدأ" في مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع، أ .

مؤسسة في  مشاريع  منسق   – الطويل  فاتن   . أ  جنين،  فرع   – المستمر  التعليم  منسق   – نزال  مجدي 

فلسطين للتنمية، أ . معتصم زايد – مدير الهيئة االستشارية الفلسطينية ، جاك إسعيد – ممثل مؤسسة

الرؤية العالمية.

وفي كلمة د . عماد نزال بارك للطلبة والقائمين على هذا المشروع انجازهم باسمه وباسم أ . د . يونس

عمرو – رئيس الجامعة، وأضاف أن جامعة القدس المفتوحة ال تترك جهدًا إال وتبذله في مجال التعاون

مع مؤسسات المجتمع المحلي وهذا االنجاز اكبر دليل على ذلك، باإلضافة إلى أن الجامعة تسعى إلعادة

المهنية الدورات  بأهمية  المجتمع، وتؤمن  المستمر وخدمة  التعليم  المهني من خالل مركز  العمل  ثقافة 

في صقل شخصية الطالب واستعداده للخروج للحياة العملية بأفضل طريقة.

وتكون تطبيقها  الممكن  من  لمشاريع  أفكار  أي  لتقديم  الطلبة  جميع  تدعو  الجامعة  أن  نزال   . د  وأكد 

األكثر قراءةأخبار المؤسسات والشركاتاألخبارشبكة راية اإلعالمية

أخبار ذات عالقة

مباريات اليوم أوقات الصالة حالة الطقس اسعار العمالت



 منذ يومين

تكبير الخط 

تصغير الخط 

شارك 

طباعة 

 قراءة النص

نتنياهو يبارك إقرار "خطة الحسم"
لترحيل الفلسطينيين

حكم نهائي على الرئيس األسبق
محمد مرسي

إعصار ثالث في طريقه للواليات
المتحدة

أسعار العمالت مقابل الشيقل

جمال سائبة تقتل 9 سعوديين
بحوادث مروعة

طبيب من أصل مصري يرّشح نفسه
حاكًما لوالية ميتشيغان األميركية

مبالغ مالية "غامضة" في المراحيض
بجنيف

افتتاح مهرجان سينما الشباب الدولي
في رام الله

  برامج اإلذاعةتقارير خاصةملتيميديا إعالم جديدالعالم اليومفلسطين اليوم
البث المباشر 
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وتكون تطبيقها  الممكن  من  لمشاريع  أفكار  أي  لتقديم  الطلبة  جميع  تدعو  الجامعة  أن  نزال   . د  وأكد 

ناجحة واستعداد الجامعة لتبنيها ودعمها لتكون مشاريع مدّره للدخل لصاحب الفكرة.

بدورها قدمت أ . فاتن الطويل – منسقة مشاريع – مؤسسة فلسطين للتنمية، نبذه عن المؤسسة، وقال

الورشة، بهذه  التحق  لكل طالب  لتأمين عمل خاص  إلى خلق مشاريع صغيرة  يهدف  المشروع  هذا  ان 

ارض ترى مشاريعهم على  أن  لمشاريع  أفكار  الدورة وقدموا  بهذه  التحقوا  رؤية أشخاص ممن  وتمنت 

الواقع بالفترة القريبة.

وقدم أ . جاك إسعيد  شكره لجميع القائمين على هذا المشروع، وقال إن هذه الورشة هي نقطة البداية

ألي مشروع مستقبلي للمشاركين وتفتح المجال أمامهم للبدء بتطبيق أفكار المشاريع الخاصة بهم على

ارض الواقع.

وأضاف أن مؤسسة الرؤية العالمية ستقوم بدراسة جميع األفكار المقدمة من قبل المشاركين بالورشة،

وستقوم باختيار بعضها ودعمها لتكون مشاريع عاملة بالفترة القريبة.
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جميع الحقوق محفوظة لشبكة راية اإلعالميةتصميم وتطوير

مظاهر من التخلف المجتمعي

هل ينتهى االنقسام بإرادة فلسطينية

ألول مرة.. سعوديات في مهنة المراقبة
الجوية

إعالن حماس حل اللجنة اإلدارية؟

25 %يقرب المصالحة

25 %خطوة إيجابية لكنها ليست كافية

50 %استبعد حدوث المصالحة في كل األحوال
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