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"القدس المفتوحة" تشارك في ملتقى تبادل تدريب طالب
الجامعات العربية

 

القدس عاصمة فلسطين/ القاهرة 24-3-2018 وفا- شاركت جامعة القدس المفتوحة، في فعاليات الملتقى
الرابع والعشرين لتبادل عروض تدريب طالب الجامعات العربية، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ باستضافة
من جامعة الزقازيق في جمهورية مصر العربية، بحضور أكثر من أربعين جامعة تمثل تسعة أقطار عربية  هي

األردن، ومصر، وفلسطين، والعراق، واليمن، وسلطنة ُعمان، والجزائر، ولبنان، واإلمارات العربية المتحدة.

وحصلت الجامعة من خالل هذا الملتقى على عشرات فرص التدريب في الجامعات العربية ومؤسسات
القطاع الخاص في الدول العربية للطلبة في برامج العلوم اإلدارية واالقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت، والزراعة، والتربية الخاصة، واإلعالم، واللغة اإلنجليزية، التي سيتم من خاللها إيفاد طلبة

لالستفادة من فرص التدريب خالل فترة العطلة الصيفية.

ومثل الجامعة في المؤتمر مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة وممثلها في المجلس العربي لتدريب طالب
الجامعات العربية، وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس محمد شاهين.

وعرض شاهين البيان الختامي للملتقى، والذي أوصى بزيادة وتوسيع فرص التدريب المنفذة في ميدان
سوق العمل، والعمل على توفير دعم للبرامج التي ينفذها المجلس خاصة في مجال التدريب والمتدربين من
خالل مكونات قطاعات سوق العمل في البلد المستضيف، وعقد ورش عمل ودورات مخططة لتطوير
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ذات صلة
 

مهارات وامكانات ممثلي الجامعات في مجال إنشاء وحدات للتدريب في جامعاتهم، واالنفتاح على الجامعات
األوروبية واألمريكية في مجال تبادل الخبرات ضمن إطار عمل المجلس، ووضع خطة وآلية محددة لتفعيل

مشاركة الجامعات العربية في أنشطة المجلس العربي.
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