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القدس المفتوحة والعمل الدولیة وفلسطین للتنمیة یحتفلون بتكریم المتمیزین في برنامج (ابدأ)
تاريخ النشر : 04-04-2018

  
 
 

رام هللا - دنیا الوطن 

كرمت جامعة القدس المفتوحة، أمس الثالثاء، الطلبة المتمیزین في برنامج (ابدأ)، الذي ینفذه صندوق

االستثمار الفلسطیني بالشراكة مع منظمة العمل الدولیة، وذلك باحتفال أقامتھ في مقرھا في رام هللا، تحت

رعایة رئیس مجلس األمناء م. عدنان سمارة، وبحضور رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو. 

 

ورحب م. سمارة بالحضور، مشیراً إلى أن الجامعة تھتم بتنفیذ البرامج التي تركز على بدء المشاریع

الصغیرة والمتوسطة بصفتھا استراتیجیة تخلق فرص عمل وتزید النمو المستدام، مبیناً أن "القدس

المفتوحة" تعمل على تطویر الكوادر البشریة، وتوفر التعلیم ألبناء شعبنا في مختلف أمكان وجوده، وإن

معظم خریجیھا یحصلون على فرص عمل أو یعملون أصالً ویسعون لتطویر أنفسھم. 

 

وقال م. سمارة إن البرنامج موجھ لریادیي األعمال المحتملین، سواء أكانت لدیھم أفكار قابلة لتنفیذ

مشاریعھم الخاصة أم ال. ویسھم التدریب في تولید األفكار البناءة ودراستھا، ومن ثم تطویر خطة

مشروع مفصلة وممولة واالستعداد للمباشرة في تفعیلھا، وھذا اھتمام مشترك مع الجامعة للمجلس األعلى

لإلبداع والتمیز بھدف تطویر أفكار الشباب الریادیة واإلبداعیة. 
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وقال أ. د. یونس عمرو إن المشروع كان امتحاناً للجامعة یؤكد تفوقھا، حیث نجح خریجوھا في تلبیة

المواصفات الدولیة والفوز بالمشاریع، فطلبة الجامعة یتمیزون في كل میدان من میادین العمل، سواء في

المشاریع أم في التدریب أم العمل، وحققت الجامعة إنجازات على المستوى الوطني واإلقلیمي والدولي. 

 

وأكد أ. د. عمرو أن الجامعة تمد یدھا لسائر مؤسسات الوطن في المجال األكادیمي، فالجامعة انطلقت من

رحم المعاناة لتحقق أحالم القادة العظام، وعلى رأسھم الشھید أبو عمار والرئیس محمود عباس أبو مازن،

وذلك بالتفاف المخلصین حولھا الذین حملوا ھدفھا ورسالتھا. 

 

من جانبھ، قال منیر قلیبو ممثل منظمة العمل الدولیة في فلسطین، إن البرنامج عالمي یضم (6) مالیین

متدرب وشبكة تحتوي على أكثر من (17000) مدرب، وأكثر من (40) لغة، ویعد ھذا البرنامج أحد

أكبر البرامج في العالم في ھذا المجال، ویتكون من مستویین: (كیف تحدد فكرة مشروعك؟) و(كیف تبدأ

مشروعك؟)، ویعتمد التدریب على التعرف إلى أفكار األعمال المختلفة وتحلیلھا واختیار األفضل،

وتستخدم فیھ منھجیات متقدمة تستكشف إمكانات الفرد الحرة ورغبتھ واحتیاجاتھ. 

 

وأضاف قلیبو أن البرنامج تشترك فیھ مجموعة من المؤسسات ھي: مؤسسة (الرؤیا) الفلسطینیة، وجامعة

البولیتكنك، والمركز العربي للتطویر الزراعي، والغرفة التجاریة الصناعیة–الخلیل، ومؤسسة (أصالة)،

ومنتدى سیدات األعمال، وجامعة بیت لحم، وجامعة القدس المفتوحة. 

 

وقال: "إن البرنامج نجح في تحقیق أھدافھ في فلسطین، وتوفیر فرص العمل ألبناء شعبنا الفلسطیني أینما

وجدوا، فنحن-فلسطینیین وأممیین-ندعم ھذا البرنامج ونعتز بالشراكة مع القدس المفتوحة، ومع مؤسسات

فلسطین األخرى". 

 

ثم ختم حدیثھ: "سعدُت بتخریج وتكریم الطلبة الممیزین الذین نجحوا في ھذه البدایة الصعبة وأثبتوا تمیزاً

كبیراً، ونرجو أن نشھد مزیداً من البرامج الناجحة والموفرة لفرص العمل في فلسطین". 
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إلى ذلك، قال أ. جمال حداد مدیر عام مؤسسة فلسطین للتنمیة: "إن المؤسسة توفر للشباب الدعم والتوجیھ

والبیئة الداعمة من أجل أن ینجحوا في مشاریعھم، ونسعى لیصبح الفرد منتجاً وواعیاً لمتطلبات سوق

العمل، ویستطیع التغلب على التحدیات التي تفرض علیھم". 

 

وبین أن برنامج (ابدأ) الذي یجري عملھ مع مؤسسة العمل الدولیة، یھدف إلى تحفیز الشباب على البدء

بمشاریعھم والتأثیر على عقول شبابنا في الكلیات المھنیة للبحث عن فرص عمل عوضاً عن البحث عن

خلق وظیفة فقط. 

 

من جانبھ، أوضح أ. محمود الحوامدة مدیر مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع، أن مركز التعلیم

المستمر یشارك بصفتھ ممثالً لجامعة القدس المفتوحة في ھذا البرنامج، وقد نفذ ھذا البرنامج بالشراكة

مع كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة من خالل تدریب اثنین من أعضاء الھیئة التدریسیة من قبل منظمة

العمل الدولیة، ثم عقدت ورشات تدریبیة لطلبة الجامعة وخریجیھا ضمن ھذا البرنامج بالتعاون مع

مؤسسة فلسطین للتنمیة، ومنظمة العمل الدولیة، والھیئة االستشاریة لتطویر المؤسسات غیر الحكومیة،

وكان نتاج ھذا التدریب حصول مشروعین متمیزین في مجال الزراعة-الثنین من خریجي الجامعة، ھما

صھیب فرح، ورناد شواھنة، وكالھما من فرع جنین- على تمویل بقیمة (10) آالف دوالر من الوكالة

السویسریة في فلسطین، من أجل البدء بتنفیذ المشروع. 

 

وبین حوامدة أن الجامعة بدخولھا ھذا البرنامج أثبتت أن لدیھا طلبة مبدعین قادرین على التفوق؛ فقد نجح

مشروعان من المشاریع المرشحة من قبل كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة وحصال على تمویل بقیمة

(10) آالف دوالر لكل مشروع من الوكالة السویسریة. 

 

وعن طلبة المشاریع المتمیزة، تحدث الطالب صھیب فرح، شاكراً كل من أسھم في إنجاح مشروعھ وفي

تشجیع الشباب على النجاح في مشاریعھم من أجل مستقبل أفضل. 
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وفي نھایة االحتفال، ُكرمت المؤسسات الداعمة للمشروع، ومدرب المشروع، ثم كرم الطالبان الریادیان:

صھیب فرح عن مشروعھ (إنتاج أزھار القطف) الذي یقوم على إنتاج أزھار القطف المتداولة في السوق

المحلیة، وإنتاج الفسائل واألشتال الالزمة لتوسعة المساحة المزروعة وبیعھا أیضاً، وذلك بعد أن قام

بمسح إحصائي للسوق وتحدید حجم الطلب واإلنتاج وتبیان األصناف المرغوبة، وتحدید المعیقات

التسویقیة واإلنتاجیة، وقیمة الجدوى االقتصادیة من زراعتھا، حیث وجد أن ھناك تزایداً في الطلب على

األزھار واستخدامھا في المناسبات الخاصة والعامة، وكذلك لدى المؤسسات الحكومیة واألھلیة. كما وجد

أن األزھار الموجودة في األسواق أزھار إسرائیلیة في حین اقتصرت األزھار المحلیة على أصناف

محددة ال تتعدى الصنفین، إضافة إلى ضآلة الكمیات المنتجة، التي ال تشكل أي منافسة سوقیة تلبي

احتیاجات السوق. أما الطالبة رناد شواھنة فقد كرمت عن مشروعھا "مشتل الشام"، وھو مشتل

متخصص في إنتاج أشتال الزینة، وجاء ھذا المشتل لتغطیة العجز في سوق جنین، والیوم ثمة أصناف

صیفیة في المشتل، مثل السجاد، والقدسیة، والقدسي األمریكي، والقرنفل الصیني، واألضالیا، والبیتونیا،

ولوبینیا، وعرف الدیك، وفم السمكة القصیر، وفم السمكة الطویل، والمنثور، والجیرانیوم، وبعض أنواع

الصباریات والعصاریات.
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