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القدس المفتوحة في بيت لحم ُتَخِرج 7 دورات تدريبية

عقد فرع جامعة القدس المفتوحة في بيت لحم حفل تخريج لسبع دورات تدريبية متخصصة لمركز

التعليم المستمر وخدمة المجتمع برعاية مجموعة شركات أبو شمسية للتجارة والتسويق، بحضور مدير

الفرع د. علي صالح، والمدير التنفيذي لمجموعة شركات أبو شمسية أ. أمير أبو شمسية، والوفد المرافق

له أ. إياد أبو دية، وأ. محمد مضية، وم. محمد رزق، والقائم بأعمال مدير مركز التعليم المستمر وخدمة

أعضاء من  وعدد  هولة،  أبو  ربى  أ.  المستمر  التعليم  في  التدريب  ومنسقة  فحل،  محمد  م.  المجتمع 

الهيئتين اإلدارية واألكاديمية في فرع بيت لحم.

الفلسطيني الوطني  النشيد  ثم  الزير  بسام  الطالب  تالها  الكريم  القرآن  من  عطرة  بآيات  الحفل  وبدأ 

ودقيقة صمت وحداد على أرواح الشهداء.

وافتتح حفل التخريج مدير الفرع د. صالح مرحبًا بالحضور ناقالً لهم تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس

لهم ومتمنيًا  الخريجين  مهنئًا  الحفل،  لهذا  رعايتهم  على  شمسية  أبو  شركات  مجموعة  شاكرًا  عمرو، 

التوفيق في حياتهم العملية لخدمة الوطن والمجتمع.

التي المتخصصة  التدريبية  المجتمع والدورات  المستمر وخدمة  التعليم  نبذة عن مركز  وقدم د. صالح 

في العمل  بواقع  ارتباطها  ومدى  المحلي  المجتمع  أفراد  من  وعدد  الجامعة  لطلبة  المركز  يعقدها 

المؤسسات العامة والخاصة في المجتمع الفلسطيني ليكون الملتحقون بهذه الدورات من بين المنافسين

والمميزين للوظائف الشاغرة.

األكثر قراءةأخبار المؤسسات والشركاتاألخبارشبكة راية اإلعالمية

أخبار ذات عالقة

مباريا أوقات الصالة حالة الطقس اسعار العمالت



 منذ 5 أيام
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كشف عملية تزوير بقيمة
و500 ألف دوالر من ميزاني

السلطة

مصدر مسؤول يكشف لـ"ر
خارطة طريق حل أزمة الكه

غزة

كم سيبلغ سعر كيلو الزيت
العام؟

الخليل: وفاة شاب أثناء عم
ورشة بناء

الفيفا يحتفي بصورة غير ع
لمشجع مصري

مصطلحات سياسية متداولة ال نع
معناها

بيكاسو 1932 - عام اإليروتيكا "الش
معرض بيكاسو في باريس

فيديو يظهر فيه جورج وسوف وه

  برامج اإلذاعةتقارير خاصةملتيميديا إعالم جديدالعالم اليومفلسطين اليوم
البث المب 
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معبرًا عن فخره دية  أبو  أ.  أبو شمسية  المبيعات في مجموعة شركات  مدير  الحفل  راعي  كلمة  وألقى 

بجامعة القدس المفتوحة، ومشيدًا بإنجازاتها.

 

الفاعل في مؤسسات المجتمع المحلي أ. أبو دية نبذة عن مجموعة شركات أبو شمسية ودورها  وقدم 

الفلسطيني، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الخريجين.

 

الجامعة وخريجيها لطلبة  المستمر وما يقدمه من خدمات تدريبية  التعليم  وتحدث م. فحل عن مركز 

وأفراد المجتمع المحلي والتي من شأنها تنمية قدرات الطلبة والخريجين و أفراد من مؤسسات المجتمع

الفلسطيني من خالل طرح برامج تدريبية ذات جودة عالية. 

هذه مثل  ترتيب  على  المفتوحة  القدس  جامعة  شاكرة  نشاش  سناء  المتدربة  الخريجين  كلمة  وألقت 

زمالئها لجميع  والتوفيق  النجاح  متمنيًا  المحلي  المجتمع  وأفراد  للطلبة  فائدة  فيه  لما  الدورات 

الخريجين.

 

علي د.  الفرع   مدير  الحفل   عرافة  بدوره  توّلى  الذي  كوعلي  فراس  م.  المستمر  التعليم  منسق  ودعى 

والقطاع البنوك  في  العمل  التالية:  للدورات  والخريجات  للخريجين  الشهادات  لتسليم  وضيوفه  صالح 

14 فيها  الخريجين  وعدد  الطبية  والمصطلحات  وخريجة،  خريجًا   20 فيها  الخريجين  وعدد  المصرفي 

خريج

وخريجة، ومحادثة اللغة االنجليزية 10 خريجين، برنامج بيسان المحاسبي 21 خريجًا وخريجه، وكيفية

التعامل مع الحاالت الطارئة 11 خريجًا وخريجة، الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 13 خريجًا وخريجه،

واضطرابات التوحد وعدد الخريجين فيها 31 خريجًا وخريجة.

وفي نهاية الحفل تم تقديم دروع شكر وتقدير لمجموعة شركات أبو شمسية على رعايتهم لهذا الحفل

في المستمر  التعليم  مركز  مسيرة  انجاح  في  إلسهامهم  الدورات  هذه  على  أشرفوا  الذين  والمدربين 

الفرع.

 

التربية تودع وفدها المشارك في مسابقة تحدي القراءة العربي في دبي

حالة صحية صعبة

األطفال األذكياء يكذبون !

قريبَا .. مايا خليفة في عمل جديد

شاهد بالفيديو : محمد عساف يط
اغنية المصالحة 2017
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وداعيًا اليوم، حفالً  الطالبية،  للنشاطات  العامة  اإلدارة  من خالل  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  نّظمت 

لوفدها المشارك في منافسات تحدي القراءة العربي في دبي خالل يومي 18/10/2017-17.

وشارك في الحفل وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، عالوًة

على طاقم اإلدارة العامة للنشاطات الطالبية.

بدوره، حيا صيدم هذا الوفد الذي سيمثل فلسطين في مسابقة مهمة على المستوى العربي، مؤكدًا أن

من الشريف  عفاف  الطالبة  حاثًا  خاصة،  بدالالت  رسالة  هي  الوفد  ضمن  غزة  قطاع  من  طلبة  مشاركة 

مدرسة بنات البيرة الجديدة بمديرية رام هللا والبيرة، ومدرسة بنات عرابة األساسية بمديرية قباطية؛

على بذل كل جهد ممكن للظفر باللقب، خاصًة وأن فوز مدرسة طالئع األمل العام الماضي بلقب أفضل

مدرسة عربية؛ يضاعف طموحنا لإلطاللة على المشهد العربي بفوز جديد.

"أننا نثق بقدرات طلبتنا، ونعقد اآلمال على الفوز والتميز، مؤكدًا  للوفد  من جهته، تمنى الوكيل صالح 

الطالبة الشريف، ومدرسة بنات عرابة لتحقيق الفوز والتألق في هذه المسابقة".

وكان مدير عام النشاطات الطالبية صادق الخضور، والمنسق الوطني للحملة حامد أبو مخو قد وضعا

الطلبة في صورة الترتيبات اإلدارية ومواعيد السفر، وتابعا استعدادات الطالبة والمدرسة للمشاركة في

المسابقة.

عرابة بنات  والقطاع، ومديرة مدرسة  الضفة  13 طالبًا/ة من  من  مؤلف  بوفد  تشارك  فلسطين  أن  يذكر 

الفردي، المستوى  على  الشريف  الطالبة  خالل  من  المسابقة  في  فلسطين  منافسة  وستكون  األساسية، 

وبنات عرابة على مستوى المدارس، وستعلن النتائج يوم األربعاء المقبل بعد الخضوع للتحكيم النهائي

في دبي، علمًا أن مسابقة تحدي القراءة العربي تنظمها مدرسة البحث العلمي في دبي بدعم من سمو

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويشار إلى أن مدرسة بنات عرابة األساسية فازت قبل شهر تقريبًا بجائزة المدرسة الدولية، وأن الوزير

صيدم توجه للمدرسة أول أمس ومعه وفد من الوزارة وممثلي المؤسسات واألهالي؛ إذ أحيوا مجموعة

فعاليات إلسناد المدرسة في مشاركتها في مسابقة التحدي.

راية نيوز

 شريط األخبار فلسطين اليوم
 العالم اليوم اقتصاد

 صحافة عبرية تقارير خاصة
 تكنولوجيا منوعات
 ثقافة الشتات

 حدث في مثل هذا اليوم رياضة

المحافظات

 الخليل القدس
 بيت لحم رام الله

 سلفيت أريحا
 نابلس قلقيلية
 طولكرم طوباس

 غزة جنين
 فلسطين 48

عين على الحدث

 عين على فلسطين
 عين على العالم

مقاال
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 رأي
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النائب العام یحذر من التعامل مع خدمة 'كر

اآلغا: الرئیس عباس في غزة خالل االسابیع

بالفیدیو: اصابة مواطنة بحریق منزلھا

جولة تجربة القیادة من 'الند روڤر' تتوجھ إل
وتدعو أمھر سائقي البالد للمشاركة

تحدیث جدید لتطبیق 'فایبر' یوفر 3 ممیزات

واشنطن تعلق على اتفاق المصالحة

األونروا تكرم عددا من معلمیھا المتقاعدین
العالمي للمعلم

جوجل وصندوقھا األسود بقیمة 19 ملیار د

منتخبات كبرى فشلت في التأھل لكأس العالم

الطقس: ارتفاع طفیف آخر على درجات الح

فیس بوك تعلن عن المشاركات ثالثیة األبعا

العثور على أداة لخیاطة الجلود في تركیا عم
7500 عام

انخفاض على اسعار صرف العمالت

مجزرة بحق نازحین سوریین في الحسكة

نتائج الجولة الثالثة النتخابات 'الیونسكو'

بالفیدیو: سناب شات تطلق میزة جدیدة لعرض
من المعلومات
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