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انطالقاً من رؤية الجامعة وفلسفتها ،وفي ظل الواقع المتمثل في ضعف الموائمة بين نتاجات التعليي العيالي وسيو
العمل ،وباعتبار متطلبات هذا السو المتجددة والمتطورة في عصر التكنولوجيا والمعرفة ،واستنادً إلى نسب البطالية
المرتفعة في وقتنا الحالي خاصة لدى خريجي التعلي العالي ،فقد ارتأت الجامعة أن تبدأ بتقدي خدماتها للخريجين أثناء

دراسته وبعد تخرجه من خالل تأسيس قس لمتابعة الخريجين ،والذي انطل لتقدي خدماته عا ( ،)7002حيث بيدأ
ببناء جسور الثقة والتعاون بين خريجي الجامعة وبين قطاعات العمل المختلفة ،مجسداً رؤية الجامعية ودورهيا فيي

المسؤولية اإلجتماعية بشكل حقيقي وعملي ،وبدأ القس ومن خالل سعيٍ دؤوبٍ على عقيد العدييد مين ااتفاقييات
والشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي ،وذلك من أجل زيادة القدرة على تحديد متطلبات سو العميل واحتياجاتيه
لتقدي تغذية راجعة أما صناع القرار في الجامعة ،ومن أجل إمكانية التطوير على التخصصات األكاديميية والخطيط

التفصيلية في ظل عد وجود خطة وطنية تربط بين احتياجات السو ومخرجات مؤسسات التعلي العالي.

قا القس بتوفير العديد من فرص العمل الدائمة والجزئية ،وفرص التدريب للخريجين في مختلف المؤسسات الحكومية
والخاصة ،وعقدْ سلسلة من أيا التوظيف ،وتنظي العديد من الدورات التدريبية التأهيلية مثل مقابالت العميل ،وكيفيية

كتابة السيرة الذاتية ،والدورات المتخصصة مثل دورة برنامج الشامل المحاسبي ،ودورة الرخصة الدولية فيي قييادة

الحاسوب  ، ICDLوالجدوى ااقتصادية ،والشركة الطالبية ،كل هذا من أجل تحقي حل خريجينا بيأن يكونيوا روادًا
لهذا الوطن.

 التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي ،وعقد الشراكات وااتفاقيات من أجل الحصول على فرص عمل ،وفرص
تدريبية للخريجين.

 التواصل مع المؤسسات لتسوي الخريجين ،وإيجاد فرص عمل مناسبة له  ،والتشيبيك ميع مكونيات المجتميع
المحلي.
 تقدي الخدمات التدريبية واإلرشادية لخريجي الجامعة ،ومساعدته في إيجاد فرص عميل مناسيبة تتوافي ميع
تخصصاته وقدراته وميوله  ،أو إكمال مسيرته التعليمية.

 بناء ثقافة التعاون والشعور بالمسؤولية وااهتما باآلخرين.

 تقدي الصورة التي تستح للجامعة وخريجيها أما أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي والخارجي.
 خل آلية للتواصل بين طلبة الجامعة وخريجيها من جهة ،وبين الخريجين فيما بيينه مين جهية ثانيية ،وبيين
الخريجين والجامعة من جهة ثالثة.
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 oتمكين الخريجين األعضاء من ااطالع على الدورات المتاحة للخريجين ،وفرص التدريب والتوظيف ،وإعالنات
الوظائف ،ونماذج مختارة من طر إعداد السيرة الذاتية ،واإلعالنات الخاصة بتدريب الخريجين.

 oالخدمات اإللكترونية :وتشمل دليل الخريجين اإللكتروني ،وخدمات المكتبة اإللكترونية ،وحلقات النقاش ،وكتاب
الخريجين ،ومجلة "خريجو الجامعة".

 oتوفير فرص وإرشادات للدراسات العليا :تحوي إعالنات لمنح للدراسات العليا في فلسطين ،واليوطن العربيي،
والدول األجنبية.
 oدراسات وتقارير :تشمل دراسات وتقارير ومقاات متعلقة بسو العمل ،والبطالة ،واختيار التخصص المناسب.

نعمل من خالل هذا النظا على تأسيس قاعدة بيانات متكاملة للخريجين ،حيث يحتوي على كافية بيانيات الخيريجين
والتي تمكننا من ااتصال والتوصل معه  ،وإمكانية إصدار التقارير الالزمة عن الخريجين وف معايير تصفية متعددة.


يعمل القس على تطوير استمارة الخريجين بشكل دائ  ،وذلك بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلوميات وااتصياات
( )ICTCفي الجامعة ،والهدف من ذلك تقدي أفضل الخدمات للخريجين ،وتتميز ااستمارة بما يلي:

 oااستمارة الكترونية من خالل بوابة "خريجو الجامعة" ،حيث يقو الخريج بتعبئتها وإكمالها عند التخرج.
 oااستمارة شاشة (نافذة) واحدة يت إدخال كافة البيانات فيها.
 oيستطيع الطلبة تفعيل عضويته بعد إنهاء ( )070ساعة دراسية بنجاح.
 oااستمارة تعمل على المتصفحات الحديثة كافة.


تعد الخدمات اإللكترونية من أه الخدمات التي يقدمها قس متابعة الخريجين من خالل بوابة "خريجو الجامعة" ،حييث
أن التواصل عبر شبكة اانترنت أصبح من أه لغات التواصل في عصرنا الحديث وحرصاً على متابعية خريجينيا
والوصول إليه في كل زمان ومكان فإننا نقد العديد من الخدمات االكترونية ونسعى للرقي بها لنصل بخريجينا إليى
أعلى المستويات والمراتب ومن أه هذه الخدمات:

توفر هذه المكتبات قاعدة بيانات كبيرة للعديد من الكتب والبرامج التعليمية واألبحاث والدراسات ،لكي تنميي وتعيزز

قدرات ومهارات الخريجين العلمية واادبية واألكاديمية والبحثية والثقافية ومن أه هذه المكتبات.
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حيث نقو بمراسلة الخريجين وتقدي الدعوات له من خالل إرسال الرسائل اإللكترونية إلى البريد اإللكتروني الخاص
به .
حيث نقو من خاللها بنشر العديد من مشاريع التخرج المميزة ،ونشر إبداعات خريجينا وآخر ما توصلوا الييه فيي
مشاريع تخرجه .


حيث نقو من خالل هذا النظا بنشر آخر الدراسات والمقاات والتقارير في العديد من المواضيع الهامة مثيل سيو

العمل الفلسطيني والعالمي ،والمقاات والدراسات التي تعزز مهارات الخريجين وقدراته العلمية والعملية.


يقو قس متابعة الخريجين من خالل دليل المؤسسات ،بجمع بيانات المؤسسات والشركات وتخزينها واستخراجها ،من
أجل التشبيك الدائ معها من أجل الحصول على فرص عمل أو فرص تدريبية للخريجين.


حيث نتمكن من خالل هذا النظا من إصدار العديد من التقارير المتعلقة بالخريجين بناءً عليى العدييد مين معيايير
التصفية والتي نتمكن من خاللها من تقدي خريجينا إلى سو العمل الفلسطيني.


تقد الخدمات التدريبية واإلرشادية لخريجي الجامعة ،وذلك من خالل العمل على صقل مهارته وقدراته للمنافسة في
سو العمل.
o

وفير العديد من الدورات التدريبية التأهيلية التي تقو على صقل وتطوير مهارات الخريجين مثل (أخالقييات
العمل ،مساري إلى المهنية ،كن ريادياً ،المهارات الحياتية ،السيرة الذاتية ،مقابالت العمل).

o

توفير العديد من الدورات المتخصصة والتي ترتقي بمستوى الخريجين ،وترفع من قدراته العلمية والعمليية
مثل (الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب  ،ICDLوبرنامجي شامل وبيسيان المحاسيبيين ،ومحادثية اللغية
اإلنجليزية ،دورة قواعد البيانات ( ،...، )Oracleوغيرها.

o

توفير العديد من فرص التدريب الجزئي أو التدريب المنتهي بالتوظيف الخريج في العدييد مين مؤسسيات

المجتمع المحلي.
o

ااطالع على آخر فرص العمل المعلنة عبر األنترنت والصحف اليومية واإلعالن عنها عبر بوابة "خريجيو

الجامعة".
o

نشر اإلعالنات عن الدورات التدريبية ،وآخر أخبار النشاطات واألحداث عبر بوابة "خريجو الجامعة".
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o

اإلشراف على سير العملية التدريبية في فروع الجامعة الممتدة في ربوع الوطن.


وقعت الجامعة العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي لخدمة الخريجين ولتيوفير فيرص
عمل له  ،وقد كون قس متابعة الخريجين قاعدة بيانات عن أكثر من ( )600شركة ومؤسسة فيي المجتميع المحليي
الفلسطيني لتسهيل تدريب وتوظيف خريجي الجامعة ،ومن أبرز المؤسسات التي وقعت اتفاقيات بهذا الخصوص.


 دورات تأهيلية مثل (إعداد السيرة الذاتية ،أخالقيات العمل ،مهارات النجاح ،مقابالت العمل ،ااتصال والتواصل).

 دورات متخصصة مثل (دورة محادثة اللغة اإلنجليزية ،والشركة الطالبية ،برنامجي بيسيان والشيامل المحاسيبيين،
السكريتاريا التنفيذية ،دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  ،ICDLدورة قواعد البيانات .)Oracle


في كل عا وسعياً منا لتقدي األفضل لخريجينا وتقديمه لسو العمل ومؤسسات ،يقو قس متابعة الخيريجين بيدعوة

مؤسسات المجتمع المحلي وخريجي الجامعة من مختلف الفروع للمشاركة في يو التوظيف السنوي الذي يعقد بشيكل
دوري في فروع الجامعة
 تعريف مؤسسات المجتمع المحلي بخريجي الجامعة المشاركين وقدراته  ،وخبراته العلمية والعملية.
 تقدي (تسوي ) الخريجين للمؤسسات المجتمع المحلي.
 توفير فرصة كبيرة للخريجين لعمل العديد من مقابالت العمل خالل هذا اليو .
 توثي العالقة مع مؤسسات المجتمع المحلي.

 إمكانية توظيف عدد من الخريجين أو حصوله على فرص تدريب داخل هذه المؤسسات.
 يو التوظيف األول :عقد في فرع طولكر التعليمي بتاريخ .7002/3/77
 يو التوظيف الثاني :عقد في فرع سلفيت التعليمي بتاريخ .7002/4/01
 يو التوظيف الثالث :عقد في فرع بيت لح التعليمي بتاريخ 7000/00/72
 يو التوظيف الرابع :عقد في فرع را اهلل والبيرة التعليمي بتاريخ.7002/2/3 ،
 يو التوظيف الخامس :عقد في فرع نابلس التعليمي بتاريخ .7000/7/6

 يو التوظيف السادس :عقد في فرع جنين التعليمي بتاريخ .7000/2/02
 يو التوظيف السابع :عقد في فرع الخليل ودورا التعليمي بتاريخ .7000/3/06
 يو التوظيف الثامن :عقد في فرع قلقيلية التعليمي بتاريخ .7004/1/72
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انطل قس متابعة الخريجين للعمل بشكل رسمي في شهر تموز  ،7002وحق العديد من اإلنجازات واألهداف خيالل
فترة زمنية قصيرة من أهمها:
 oإنشاء وحدة التدريب التابعة له.

 oجمع بيانات خريجي الجامعة من خالل نظا استمارة الخريج حيث لدينا أكثر من ( )%10من خريجي ميا قبيل
العا  7002وبيانات كافة الخريجين بعد ذلك.

 oالتشبيك مع مئات المؤسسات محلية لتقدي فرص تدريب وعمل للخريجين.
 oتدريب آاف الخريجين والمساعدة في توظيف المئات منه .
 oعقد دورات متخصصة للخريجين إلكسابه الخبرات والمهارات الالزمة لجعله مؤهلين ومنافسيين فيي سيو
العمل.

 oتنظي سلسلة من أيا التوظيف في فروع الجامعة المختلفة.


يتطلع قس متابعة الخريجين إلى تحقي العديد من المشاريع ،من أهمها:


مساعدة خريجي الجامعة في تأسيس رابطة له .



تأسيس أندية للخريجين.



توقيع العديد من المذكرات في مجال التدريب مع المؤسسات المجتمعية ذات العالقة.



التطوير المستمر لبوابة الخريجين اإللكترونية وخدماتها.



تطوير القس ليكون مرجعا تتوافر فيه كافة الدراسات واألبحاث التي تعنى بواقع الخريجين.



عقد المؤتمر العلمي األول عن الخريجين ،ليكون مؤثراً ودوريًا يسه في تطوير دور الجامعة وخدماتها.



إشراك الخريجين في كل فعاليات الجامعة وأنشطتها.
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الفصل الدراسي األول ""1111
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برنامج التأهيل

أكاديمية النخبة للتدريب

نابلس

7003/6/02

03

فن اإللقاء والخطابة

مركز إبداع بال حدود

جنين

7003/2/04

37

التخطيط اإلستراتيجي

مركز إبداع بال حدود

جنين

7003/2/04

32

تطبيقات مايكروسوفت أوفيس

اإلغاثة الطبية الفلسطينية

نابلس

7003/2/7

72

المدرس الفعال

أكاديمية النخبة للتدريب

طولكر

7003/2/01

40

النحو الدالي في القرآن الكري

قس متابعة الخريجين

جنين

7003/2/73

02

مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

نابلس

7003/2/74

72

مهارات النجاح

مؤسسة إنجاز فلسطين

جنين

7003/00/6

31

مؤسسة إنجاز فلسطين

جنين

7003/00/6

أمواج الفرح

مؤسسة إنجاز فلسطين

جنين

7003/00/2

30

أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

طوباس

7003/00/2

30

نابلس

7003/00/2

07

ورشة عمل "إعداد الجدوى اإلقتصادية"

قس متابعة الخريجين

قلقيلية

7003/00/00

1

كن ريادياً

مؤسسة إنجاز فلسطين

طولكر

7003/00/02

30

مهارات النجاح

مؤسسة إنجاز فلسطين

سلفيت

7003/00/70

01

أمواج الفرح

مؤسسة إنجاز فلسطين

قلقيلية

7003/00/77

02

مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

الخليل

7003/00/73

34

مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

قلقيلية

7003/00/00

06

القيادات الشابة والديمقراطية

المركز الفلسطيني للدراسات والحوار

نابلس

7003/00/00

71

مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

سلفيت

7003/00/02

32

جميعة مردة الخيرية

سلفيت

7003/00/76

010

الكتابة اإلبداعية

مديرية التربية والتعلي

طوباس

7003/00/72

70

برنامج الشامل المحاسبي

مركز التعلي المستمر

طوباس

7003/00/72

02

اإلرشاد المهني

جمعية الشبان المسيحية

نابلس

7003/00/30

02

طوباس

7003/07/4

02

حفل تخريج دورتي (كيف أكون قيادياً
واخالقيات العمل)

برنامج Springboard

حفل تخريج دروتي (اللغة األنجيلزية
واللغة الفرنسية)

مبادرة "أواد البلد فينا خير"

مركز الدراسات النسوية والمجلس الثقافي
البريطاني

مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة
ومؤسسة الشباب الدولية
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مبادرة "كل يو في أمل"
مساري إلى المهنية
ورشة عمل "التوعية القانونية
والمجتمعية"
أمواج الفرح

مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة

طوباس

7003/07/4

01

مؤسسة إنجاز فلسطين

طولكر

7003/07/2

33

جمعية طوباس الخيرية

طوباس

7003/07/00

42

مؤسسة إنجاز فلسطين

طولكر

7003/07/70

70

ومؤسسة الشباب الدولية
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1
فرع نابلس

3102/6/01

1

أ .أشجان سمارة /مدربة الدورة.

2

أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

( )02خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس بالتعاون مع أكاديمية النخبة للتدريب ،دورة بعنوان
استراتيجيات التدريس (برنامج التأهيل) ،وقد أشرفت المدربة أ .أشجان سمارة على الدورة التدريبية

مسلطةً الضوء على عدة نقاط مهمة مثل فن اإلدارة الصفية ،وبناء الثقة بالنفس ،وفن اإللقاء ،وقوة
التأثير ،واستراتيجيات التدريس ،وفن إدارة الوقت ،وسلَّ التعلي  ،وإدارة التفكير ،و تطوير مهارات
المشاركين في التعامل مع أنماط الطالب المختلفة ،طر ااتصال الفعال في أنماط التعلي  ،وآليات
توظيف التكنولوجيا الحديثة لالرتقاء بالعملية التعليمية.
وقد أكد أ .أمجد السائح منس

متابعة الخريجين في فرع نابلس أنه سيت توفير فرص تدريبية

للخريجين المشاركين في الدورة في مدارس المحافظة ،والذين بلغ عدده ( )03خريج/ة من كلية
التربية.

1
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2
3102/8/02

فرع جنين
1

أ .خالد عواد خالد عواد /مدرب الدورة.

2

أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين.

( )23خريج/ة

متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مركز إبداع بال حدود تختت دورة بعنوان "فن اإللقاء
والخطابة" .وقد أشرف على الدورة أ .خالد عواد خالد عواد مدرب التنمية البشرية ،والمشرف العا
لبرنامج سفراء التنمية العرب ،حيث قا بتسليط الضوء على عدة مواضيع هامة :مثل مفهو الخطابة

وكيفية اإللقاء الناجح ،وخطوات التغلب على الخوف والخجل والتردد ،وعميلة ااتصال ومعيقاتها ،تدريب
المشاركين عملياً على استخدا لغة الجسد في االقاء ،والعديد من القضايا الهامة ذات الصلة.
ومن الجدير ذكره أن هذه الدورة تعقد للمرة السادسة في فرع جنين ،بسبب النجاح الكبير التي حققته
الدورات السابقة ،ولما لها من أثر كبير في صقل شخصية المشاركين.

وفي نهاية الدورة قا مدرب الدورة بتدريب عملي للمشاركين من خالل جعله يلقون خطابات كل على

حدى وااستماع إليه وتقيي مهارته التي اكتسبوها خالل الدورة.
وقد أكدت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين أن الدورة استمرت ليي ( )02ساعة
تدريبة بمشاركة ( )23خريج/ة من مختلف التخصصات.

2
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1
3102/8/02

( )23خريج/ة

فرع جنين
1

أ .خالد عواد خالد عواد /مدرب الدورة.

2

أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مركز إبداع بال حدود دورة تدريبية بعنوان
التخطيط ااستراتيجي الشخصي ،وقد أشرف على الدورة أ .خالد عواد مدرب التنمية البشرية ،والمشرف
العا لبرنامج سفراء التنمية العرب فرع فلسطين ،مسلطً الضوء على عدة مواضيع هامة منها التخطيط،

وااستراتيجية ،والشخصية ،واألحال وكيفية تحويلها ألهداف حقيقية ،والهدف وتحديده وطر

تحقيقه،

والفر بين الرؤيا والرسالة.
وقد أكدت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين أن هذه الدورة تعطى للمرة
السادسة ،وذلك لخل

جيل فريد من نوعه قادر على التخطيط والتنظي لحياته ،والتأثير إيجابياً في

مجتمعه.

وقد شارك في الدروة ( )23خريج/ة من مختلف التخصصات ،حيث استمرت الدورة ليي ( )02ساعة

تدريبية ،وسيمنح المشاركون شهادة من برنامج سفراء التنمية العرب.

1
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4

Microsoft
Office

فرع نابلس

3102/3/3

1

طاق من المؤسسة /مدربو الدورة

2

أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

( )31خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع ااغاثة الطبية الفلسطينية دورة تدريبية في

تطبيقات مايكروسوفت أوفيس ،حيث أشرف على الدورة طاق من اإلغاثة ،حيث قاموا بتدريب المشاركين
على أه التطبيقات في حزمة مايكروسوفت أوفيس الشهيرة ،والتي تستخد في األعمال المكتبية مثل برنامج
معالجة النصوص  ،MS Wordوبرنامج معالجة الجداول  ،MS Excelوبرنامج العروض التقديمة MS
 ،PowerPointومتصفح اانترنت الشهير  ،Internet Explorerوغيرها من التطبيقات الهامة التي تتضمنها
الحزمة.

وقد أكد أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين في فرع نابلس أن الدورة استمرت لي ( )10ساعة تدريبية،

بمشاركة ( )72خريج/ة من مختلف التخصصات.

4
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5
فرع طولكرم

3102/3/08

1

أ .أشجان سمارة /مدربة الدورة.

2

أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين.

( )03خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طولكر وبالتعاون مع أكاديمية النخبة للتدريب ،ورشة عمل
بعنوان "المدرس الفعال" وقد أشرفت المدربة أ .أشجان سمارة على الورشة ،حيث قامت بإجراء عدة
فعاليات في بداية اللقاء لكسر الحواجز بين المشاركين ،وقامت بتسليط الضوء على عدة نقاط مهمة والتي
من شأنها أن تسه في صقل شخصية المدرس مثل كيف تصبح مدرساً فعااً؟ ،واستراتيجيات التدريس
وغيرها .وقامت المدربة بتقسي المشاركين إلى عدة مجموعات ،كلٌ حسب تخصصه للقيا بإعداد وتصمي
درس وخطة تنفيذ ،مستخدمين أه المهارات وااستراتيجيات المستخدمة في التدريس من أجل تحقي
أفضل مستوى تعليمي لالرتقاء بالعملية التعليمية في المدارس .وفي نهاية الورشة التي استمرت ليي()2
ساعات تدريبية بمشاركة ( )21خريج/ة من كلية التربية عرضت تصامي الدروس التي صممتها
المجموعات على جميع المشاركين ليت التصويت واختيار أفضل تصمي  .وقد أكد أ .معاذ تايه منس
متابعة الخريجين في فرع طولكر أن مجموعة تخصص أساليب اللغة اانجليزية حصلت على أعلى نسبة
تصويت ،وقد ت منح هذه المجموعة دورة ( )ICDLمجانية كنوع من تعزيز قدراته وتقديراً لجهوده .
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6
فرع جنين

3102/3/32

1

أ .محمود ربايعة من كلية اللغة العربية /مدرب الدورة.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

( )03خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين دورة "النحو الدالي في القران الكري " حيث هدفت
الدورة إلى تنمية مهارة اإلعراب النحوي لدى المشاركين ،وتوسيع الثروة النحوية من القواعد الوظيفية
النحوية والتي يحتاجها خريجو اللغة العربية ،وذلك لغايات الممارسة الوظيفية المستقبلية في المدرسة.

وتدرّب المشاركون على حسن الربط العالئقي بين الدالة النحوية والقاعدة اإلعرابية.

وقد أشرف أ .محمود ربايعة من كلية اللغة العربية على الدورة ،حيث قا بتدريب المشاركين على
آليات البحث عن معاني السياقات الدالية اللغوية في آيات سورة البقرة؛ اتكاءً على مهارات اإلعراب
النحويّ ،وتوظيف القاعدة النحوية ،والتوظيف السلي في الكشف عن المعنى ،وتأثره بنمطية التركيب
النحويّ ،واإلعراب النحويّ ،وتعرّف المشاركون إلى ماهية المادة القاعدية النحوية ،وفه مكوناتها،

وأركانها ،وتمرّن المشاركون على هض واستيعاب المصطلح النحوي القدي من بعض أمهات المصادر

النحوية .وقد أكدت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،أن الدورة اعتمدت في
مضمونها على مصادر نحوية ونظرية وتطبيقية متنوعة ،منها :كتاب متخصص في مهارة اإلعراب
الوظيفي وهو "كتاب إعراب القرآن الكري إعرابا داليا" ،ومصدر آخر نظري تأسيسيّ هو "

األجرومية في النحو العربي" .وقد استمرت الدورة ليي ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )03خريج/ة
من تخصص اللغة العربية وأساليب تدريسها.
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7
فرع نابلس

3102/3/32

1

أ .عنتر سلي  /مدرب الدورة.

2

أ .أمجد السائح منس متابعة الخرجين.

( )31خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ،دورة تدريبية بعنوان
"مساري إلى المهنية" ،حيث أشرف المدرب أ .عنتر سلي على الدورة ،حيث قا بتدريب المشاركين على
المهارات الالزمة للنجاح في العمل وعال األعمال ،مسلطاً الضوء على عدة مفاهي هامة مثل (القيادة،

وإدارة الوقت ،والتواصل الشفوي والكتابي ،وحل المشكالت ،والبحث عن فرص العمل).

وقد أكد أ .أمجد السائح منس متابعة الخرجين في فرع نابلس أن المشاركين أصبحوا قادرين على تحديد
المهارات الالزمة للجهوزية للعمل ،والبحث عن وظيفةٍ والحفاظ عليها ،باإلضافة إلى وضع استراتيجيات
شخصية مبتكرة بهدف تحقي التعل والفرص الوظيفية على مدى الحياة.

وقد استمرت الدورة لييي ( )06ساعة تدريبية بمشاركة ( )31خريج/ة من مختلف التخصصات.
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8
فرع جنين

3102/01/6

1

أ .عدنان الصباح /مدرب الدورة.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

( )23خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة مهارات
النجاح ،وقد أشرف على الدورة أ .عدنان الصباح ،حيث قا بتدريب المشاركين على آليات ااتصال
والتواصل ،وتطوير مهارته في تحليل شخصياته  ،من خالل التعرف على نقاط القوة والضعف لديه
واهتماماته الشخصية ،وكيفية بناء العالقات والتأثر والتأثير باألخرين ،والعمل بروح الفري .

وتطر أيضاً إلى مقابالت العمل ،وكيفية كتاب وقد أكدت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين
في فرع جنين أن قس متابعة الخريجين يسعى بشكل دؤوب ومستمر لعقد العديد من الدورات التدريبية
التي تعمل على تأهيل الخريجين وتطوير قدراته من أجل إعداده لسو العمل.
وقد أكد المشاركون أنه باشروا ببناء ملف الوثائ الشخصية ( ،)portfolioوقد استمرت الدورة لي
( )02ساعة تدريبية بمشاركة ( )23خريج/ة من مختلف التخصصات.
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9
فرع جنين

3102/01/6

( )03خريج/ة

1

أ .عماد صالح المساعد اإلداري.

2

أ .أحمد استيتي رئيس قس شؤون الطلبة.

1

أ .إبراهي عطياني مدير فرع بنك القاهرة عمان.

4

أ .عبير بدارنة /مدربة الدورة.

5

أ .شادي زكارنة ومسؤول عمليات مؤسسة إنجاز في الشمال.

6

أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين.

احتفلت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين بتخريج المشاركين في دورتي كيف أكون قياديا وأخالقيات
العمل والتي نفذت بالتعاون مع انجاز فلسطين.

وافتتح ااحتفال أ .احمد الستيتي رئيس قس شؤون الطلبة ،مرحباً بالضيوف ومهنئا المشاركين في هذه
الدورات ،حيث أشار في كلمته أن الجامعة ومن خالل قس متابعة الخريجين في عا تنظ سلسلة من
الدورات التدريبية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي للخريجين والطلبة المتوقع تخرجه وذلك من أجل
صقل مهاراته  ،وتطوير قدراته لالنخراط في سو العمل.

9
18

وحضر حفل التخريج المساعد اإلداري أ .عماد صالح ،ورئيس قس شؤون الطلبة أ .أحمد استيتي ،وأ.
إبراهي عطياني مدير فرع بنك القاهرة عمان في جنين ،والمدربة في مؤسسة إنجاز فلسطين أ .عبير
بدارنة ،ومسؤول عمليات مؤسسة إنجاز في الشمال أ .شادي زكارنة ،ومنسقة متابعة الخريجين أ .فاتنة
يحيى.

فرع جنين

ورحب أ .صالح في كلمته بالحضور ناقالً له تحيات رئيس الجامعة أ .د .يونس عمرو ،ومدير فرع
جنين بالحضور شاكرًا مؤسسة إنجاز فلسطين وبنك القاهرة عمان على جهوده في دع الطلبة في
جامعة القدس المفتوحة من خالل توفير الدورات المتخصصة التي تعمل على دعمه عملياً في مجال

تخصصه  .وتوفير كادر شبابي مؤهل للخروج لسو العمل.

وشكر أ .عطياني مؤسسة إنجاز فلسطين ،مثنياً على العالقة الوطيدة التي تربط الجامعة بالمؤسسة ،وقال:
"هناك دور واضح من قبل المؤسسات المحلية في توفير فرص تدريبية للخريجين لالنخراط في سو
العمل،

وقد أكدت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين أن الدورات التدريبية التي تنفذها

مؤسسة أنجاز ،كان لها أثر واضح على الخريجين المشاركين في هذه الدورات ،من خالل زيادة أعداد
الخريجين الموظفين من خالل وحدة التدريب ،وقدرته على المنافسة بين خريجي الجامعات األخرى.
وأضاف أن الدورات التدريبية ضمنت العديد من المواضيع الهامة مثل تقبل جهات النظر ،والعصف

الذهني ،وعدة لقاءات فكرية بعيدة عن الجو األكاديمي ،ومدى القدرة على التعامل مع الحياة العملية بعيدًا

عن أجواء الدراسة.
وقد قد أ .شادي زكارنة ممثل مؤسسة إنجاز في الشمال الشكر الكبير باسمه وباس إدارة مؤسسة إنجاز
فلسطين إلدارة جامعة القدس المفتوحة ،وإدارة بنك القاهرة عمان على هذا التعاون الذي يصب في خدمة

الخريجين ،وأضاف أن هذا الدورات لن تكون األخيرة ،حيث أن مؤسسة إنجاز حريصة على استمرار
التعاون مع الجامعة .وفي نهاية الحفل وزعت الشهادات على الخريجين المشاركين.
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10
فرع جنين

3102/01/8

1

أ .لؤي طافش المدير الفني لسينما جنين /مدرب الدورة.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

( )21خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين وبتمويل من شركة

كوكاكوا العالمية دورة تدريبية بعنوان “أمواج الفرح".

وقد أشرف أ .لؤي طافش المدير الفني لسينما جنين على الدورة ،حيث قا بعرض العديد من اانشطة
العملية والتدريبية التي تعزز المسؤولية ااجتماعية لدى المشاركين ،وتؤهله لدخول قوى العمل
والمشاركة في المجتمع المحلي والعالمي وأسواقه.

حيث قا بتدريب المشاركين على كيفية التعرف على أوجه القصور في المجتمع والتجاوب معها من

خالل حلولٍ مبتكرة .وكيفية التخطيط والتنظي لتمويل المشاريع التي تعنى بالمسؤولية المجتمعية من
خالل إكسابه مهارات جديدة في التخطيط والتنظي والمعرفة المالية واإليداع وآليات حل المشاكل ،وقا
بتدريبه أيضاً على كيفية التواصل باستخدا شبكات التواصل ااجتماعي.

10
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فرع جنين

وقد أكدت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين أن دورة أمواج فرح هي من أه
الدورات التدريبية التي ينفذها قس متابعة الخريجين ،وتكمن أهميتها من خالل عمل مبادرة تطوعية
في

كأحد متطلبات الدورة حيث أن المشاركين قاموا بتنفيذ مبادرة تطوعية تحت شعار

مدرسة األمل للتربية الخاصة ،قا المشاركون من خاللها بتأمين ااحتياجات التعليمية وما يحتاجه
الطالب من أدوات تعليمية خاصة والتي لها عالقة بتنمية الذهن والنط  ،إضافة إلى تركيب الستائر

بالغرفة المخصصة للعب األطفال.
وقد أكد المشاركون في الدورة أنه أصبحوا يشعرون أكثر بالمسؤولية ااجتماعية تجاه فئة ذوي
ااحتياجات الخاصة وأهمية دمجه في المجتمع.
وقد استمرت الدورة لييي ( )70ساعة تدريبية بمشاركة ( )30خريج/ة من مختلف التخصصات.
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11
فرع طوباس

3102/01/3

1

أ .فوزي غنا من البنك العربي /مدرب الدورة.

2

أ .شادي زكارنة منس مؤسسة إنجاز فلسطين.

1

أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين.

( )20خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة تدريبية بعنوان
"أخالقيات العمل" وقد أشرف على الدورة أ .فوزي غنا من البنك العربي.
وتهدف الدورة إلى عرض عدة مفاهي ومهارات أساسية في مجال أخالقيات العمل في عال ااعمال ،حيث
قا المدرب خالل الدورة بمناقشة عددٍ من الحاات الدراسية التي تعكس بيئة العمل .وتتعرض الدورة إلى

الضغوطات التي يتعرض اليها الموظف في بيئة العمل ،وتقد عدداً من البدائل لتطوير مهارات المشاركين
في اختيار الحلول المثلى والتي قد يلجأ إليها في التصرف أما تلك التحديات ااخالقية.
ومن جانبه قال أ .شادي زكارنة منس مؤسسة إنجاز فلسطين إلى أن الدورة التدريبية هدفت إلى تأهيل
الخريجين للمنافسة في سو العمل من خالل تعزيز ثقته بأنفسه وتطوير قدراته وتنمية مهاراته .

وقد قد أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين في فرع طوباس شكره الكبير لمؤسسة إنجاز فلسطين

ومدرب الدورة أ .فوزي غنا  ،على جهوده المبذولة إلنجاح الدورة ،وأشار إلى أن قس متابعة الخريجين
يعمل جاهدً على عقد العديد من الدورات التدريبة التي تقو على تأهيل الخريجين وإعداده لالنخراط في
سو العمل.

11

وقد استمرت الدورة ليي ( )07ساعة تدريبية بمشاركة ( )30خريج/ة من مختلف التخصصات.
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12

Springboard
إعدا

فرع نابلس

7003/00/2

( )07خريج/ة

جيني دايزلي وليز ويليز /مدربتا الدورة
أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مركز الدراسات النسوية وبدع من المركز

الثقافي البريطاني فعاليات برنامج .Springboard

وهو برنامج عالمي تابع لمؤسسة سبرنج برود ااستشارية ،قامت بتصميمه مدربتان رائدتان في مجال
التطوير الذاتي في المملكة المتحدة هما :جيني دايزلي وليز ويليز ،و يقو مركز الدراسات النسوية بتطبيقه
في الضفة الغربية والقدس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

ويهدف البرنامج إلى تطوير النساء على الصعيد الشخصي والمهني ،من كافة األعمار والمستويات
والتخصصات ،بغض النظر عن ظروفهن أو مستوى مؤهالتهن ،أو موقعهن الجغرافي ،وقدراتهن المادية،
حيث يساعدهن البرنامج على اتخاذ خطوات عملية واضحة ،وواقعية حتى يتمكنَّ من التحك بحياتهنَّ
بشكل أفضل ،وتحسين ما يرغبنَ به في حياتهن.

12
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ومن الجدير ذكره أن البرنامج نال العديد من الجوائز العالمية وأسه في تمكين السيدات من الحصول

على تقدير وتأثير أكبر وااستفادة من قدراتهن في العمل والحياة الشخصية؛ حيث يوفر األدوات الالزمة
لتشعر المشاركة بالثقة الالزمة واكتساب المهارات التي تساعدها في تحقي أهدافها.
وقد أشرفت أ .أمينة أصالن على البرنامج مسلطة الضوء على العديد من المواضيع الهامة منها:
التعرف على الذات ،التعرف على القي  ،بناء الثقة ،تحديد األهداف ،ضبط المشاعر ،تعزيز الصورة

فرع نابلس

اإليجابية ،توطيد العالقات والدع  ،الثقة ،التوازن في العمل ،طاقة أكثر وقل أقل.

وقد أكد أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين في فرع نابلس أن الدورة قسمت إلى ( )4ورش عمل
بواقع ( )70ساعة تدريبية ،حيث استفاد منها ( )07خريجة من مختلف التخصصات ،تضمنت حصول
المشاركات على كتاب دراسي خاص مليء بالنشاطات واألفكار العملية.

ومن الجدير ذكره أن الخريجات المشاركات سيحصلن على شهادات معتمدة من المركز الثقافي
البريطاني.

12
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13
3102/01/01

( )3خريج/ة

فرع قلقيلية
1

أ .صالح صبري عضو هيئة تدريس في الجامعة  /مشرف الورشة.

2

أ .بالل كساب منس متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع قلقيلية ،ورشة عمل بعنوان "إعداد الجدوى ااقتصادية" للخريجين
المشاركين في برنامج المشاريع الصغيرة في مكتب العمل ،وقد أشرف أ .صالح صبري عضو هيئة
تدري س في الجامعة على الورشة ،حيث هدفَ من خاللها إلى إعداد وتأهيل الخريجين المشاركين في
البرنامج ،من خالل تسليط الضوء على عدة أمور مهمة مثل تعريف المشاركين بمسابقة برنامج التشغيل،

وآلية التقد لها من خالل استمارة المشاركة ،وكيفية إعداد جدوى اقتصادية مبسطة ،وعرض بعض الخطط
لمشاريع صغيرة وشرحها وتوضيحها للمشاركين ،بحيث أصبح لديه تصورٌ واضحٌ عن المشاركة في
المسابقة.
وقد أكد أ .بالل كساب منس

متابعة الخريجين في فرع قلقيلية ،في نهاية الورشة والتي استمرت لمدة

ساعتين تدريبتين بمشاركة ( )3خريجين/ات ،أن قس متابعة الخرجين يسعى بشكل دائ ومستمر ،على
إعداد الخريجين وتأهيله للمشاركة في مثل هذه المسابقات أو اانخراط في سو العمل.

وقد أكد المشاركون أنه أصبحوا قادرين على أن يقوموا بمشاركة فعّالة في البرنامج ،حيث أصبحت لديه
فكرة واضحة حول المشاريع الصغيرة ،واألفكار التي يمكن أن تنفذ في هذا البرنامج .وأكدوا أيضاً أنه
يطمحون للمنافسة على المراكز األولى ،حيث أن هذا البرنامج سينفذ على مستوى المحافظة.

13
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14
3102/01/03

( )21خريج/ة

فرع طولكرم
1

أ .عزمي خلف /مدرب الدورة.

2

أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ،دورة تدريبية بعنوان "كن ريادياً"
حيث أشرف المدرب أ .عزمي خلف على الدورة ،حيث قا بتسليط الضوء على عدة أمور أهمها توضيح
مفهو الريادة للمشاركين ،والصفات التي يجب أن يتمتع بها الريادي الناجح ،باإلضافة إلى المقومات
الالزمة لعمل مشروعٍ ناجحٍ بكافة تفاصيله اإلدارية ،والتسويقية ،والمالية ،من خالل تقيي احتياجات سو
العمل ،والزبائن المحتملين ،وتطوير قدرات المشاركين على خل

الميزات التنافسية في المشروع مما

يجعل للمشروع أهميته الكبيرة بين المشاريع األخرى ،وتطر أيضاً إلى أخالقيات العمل الضرورية التي
يجب أن يتمتع بها الريادي الناجح.

وقد أكد أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين في فرع طولكر  ،أن الورشة استمرت لييي ( )02ساعة

تدريبية بمشاركة ( )21خريج/ة من مختلف التخصصات.

14
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15
مركز
بديا الدراسي

3102/01/30

1

أ .أيمن نزال /مدرب الدورة.

2

أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين.

( )03خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة مهارات
النجاح ،وقد أشرف على الدورة أ .أيمن نزال من البنك العربي ،حيث قا بتدريب المشاركين على آليات
ااتصال والتواصل ،وتطوير مهارته في تحليل شخصياته  ،من خالل التعرف على نقاط القوة والضعف

لديه واهتماماته الشخصية ،وكيفية بناء العالقات والتأثر والتأثير باألخرين ،والعمل بروح الفري .
وتطر أيضاً إلى مقابالت العمل ،وكيفية كتابة السيرة الذاتية ،ورسائل التغطية.

وقد أكدت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت ومركز بديا الدراسي أن قس متابعة
الخريجين يسعى بشكل دؤوب ومستمر لعقد العديد من الدورات التدريبية التي تعمل على تأهيل الخريجين

وتطوير مهاراته وقدراته لالنخراط في سو العمل.

وقد استمرت الدورة ليي ( )02ساعة تدريبية بمشاركة ( )03خريج/ة من مختلف التخصصات.

15
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16
فرع قلقيلية

3102/01/33

1

أ .رانيا العال  /مدربة الدورة.

2

أ .بالل كساب منس متابع الخريجين.

( )08خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين وبتمويل من شركة
كوكاكوا العالمية دورة تدريبية بعنوان “أمواج الفرح".
وقد أشرفت أ .رانيا العال على الدورة حيث قامت بعرض العديد من اانشطة العملية والتدريبية التي تعزز
المسؤولية ااجتماعية لدى المشاركين ،وتؤهله لدخول قوى العمل والمشاركة في المجتمع المحلي والعالمي

وأسواقه.

حيث قامت بتدريب المشاركين على كيفية التعرف على أوجه القصور في المجتمع والتجاوب معها من خالل
حلولٍ مبتكرة.
وكيفية التخطيط والتنظي لتمويل المشاريع التي تعنى بالمسؤولية المجتمعية من خالل إكسابه مهارات جديدة

في التخطيط والتنظي والمعرفة المالية واإليداع وآليات حل المشاكل ،وقامت بتدريبه أيضاً على كيفية
التواصل باستخدا شبكات التواصل ااجتماعي.

16
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وقد أكد أ .بالل كساب منس متابع الخريجين في فرع قلقيلة أن دورة أمواج فرح هي من أه الدورات

التدريبية التي ينفذها قس متابعة الخريجين ،وتكمن أهميتها من خالل عمل مبادرة تطوعية كأحد متطلبات

الدورة ،حيث أن المشاركين قاموا بتنفيذ مبادرة تطوعية تحت شعار

كوكاكوا العالمية وبلدية قلقيلية التي قامت بتقدي الدع واإلشراف الهندسي الالز .

بتمويل من شركة

فرع قلقيلية

وقد هدفت المبادرة إلى إعادة تأهيل قطعة من األرض في منطقة قلقيلية وتحويلها إلى مكان ترفيهي

وحديقة للمسنين مع مرافقها الصحية.

ونوه أحد المشاركين أن تسمية المبادرة بيي "إنتو األصل" نابع من عم

المعنى اإلنساني واألخالقي

والمسؤولية ااجتماعية تجاه هذه الفئة الهامة في المجتمع.
وفعليا بدأ المشاركون بالمباشرة بالمشروع وتنظيف المكان وتجهيزه ليت افتتاحه في أقرب وقت ممكن،

كمكان ترفيهي يتميز بالعديد من النواحي اإليجابية التي تحمل معان إنسانية كثيرة.

وقد استمرت الدورة لييي ( )70ساعة تدريبية بمشاركة ( )02خريج/ة من مختلف التخصصات.
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17
فرع الخليل

3102/01/32

1

أ .شيرين شاور /مدربة الدورة.

2

أ .نسرين القاضي منسقة متابعة الخرجين.

( )22خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع الخليل وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ،دورة تدريبية بعنوان
"مساري إلى المهنية" ،حيث أشرفت أ .شيرين شاور على الدورة ،حيث قامت بتدريب المشاركين على
المهارات الالزمة للنجاح في العمل وعال األعمال ،حيث ت تسليط الضوء على عدة مفاهي مثل (القيادة،

إدارة الوقت ،والتواصل الشفوي والكتابي ،حل المشكالت ،البحث عن فرص العمل).
وقد أكد المشاركون أنه أصبحوا قادرين على تحديد المهارات الالزمة للجهوزية للعمل والبحث عن وظيفةٍ
والحفاظ عليها ،باإلضافة إلى وضع استراتيجيات شخصية مبتكرة بهدف تحقي التعل والفرص الوظيفية على

مدى الحياة.

وقد أكدت أ .نسرين القاضي منسقة متابعة الخرجين في فرع الخليل ،أن هذه الدورة هي من أكثر الدورات
أهمية وثراءً امتالكها مفاتيح الحصول على وظيفة دائمة.
وقد استمرت الدورة لييي ( )06ساعة تدريبية بمشاركة ( )22خريج/ة من مختلف التخصصات.
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18
فرع قلقيلية

3102/00/01

( )06خريج/ة

1

أ .محمد عبد اهلل مسؤول خدمات الشركات في البنك العربي /مدرب الدورة.

2

أ .بالل كساب منس متابعة الخرجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ،دورة تدريبية بعنوان

"مساري إلى المهنية" ،حيث أشرف المدرب أ .محمد عبد اهلل مسؤول خدمات الشركات في البنك العربي
على الدورة ،حيث قا بتدريب المشاركين على المهارات الالزمة للنجاح في العمل وعال األعمال ،مسلطاً
الضوء على عدة مفاهي هامة مثل (القيادة ،وإدارة الوقت ،والتواصل الشفوي والكتابي ،وحل المشكالت،
والبحث عن فرص العمل).

وقد أكد أ .بالل كساب منس متابعة الخرجين في فرع قلقيلية أن المشاركين أصبحوا قادرين على تحديد

المهارات الالزمة للجهوزية للعمل ،والبحث عن وظيفةٍ والحفاظ عليها.
بدوره أكد أ .أمجد سلي رئيس قس شؤون الطلبة في فرع قلقيلية أن متابعة الخريجين تسعى بشكل دؤوب
لتطوير قدرات الخريجين ومهاراته  ،وإعداده لسو العمل.
وقد استمرت الدورة لييي ( )06ساعة تدريبية بمشاركة ( )06خريج/ة من مختلف التخصصات.
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19
فرع نابلس

3102/00/01

1

أ .بالل الشيخ علي وطاق من المركز /مدربو الدورة.

2

أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

( )33خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في نابلس فعاليات دورة تدريبية بعنوان «القيادات الشابة والديمقراطية»
وذلك بالتعاون مع المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات ،وقد أشرف على الدورة عدد من
مدربي المركز حيث سلطو الضوء على العديد من المفاهي الهامة مثل الديمقراطية ،وحقو اإلنسان
لدى القيادات الشابة ،وتنمية روح المواطنة لدى الشباب ،وتعزيز دور الشباب التعددية ،العلمانية.

وقد استمرت الدورة ليي ( )33ساعة تدريبية بمشاركة ( )33خريج/ة من مختلف التخصصات
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20
فرع سلفيت

3102/00/08

1

أ .حسن الدلو من بنك فلسطين /مدرب الدورة.

2

أ .محمود بوزيه من البنك العربي /مدرب الدورة.

1

أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخرجين.

( )23خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ،دورة تدريبية بعنوان

"مساري إلى المهنية" ،حيث أشرف المدربان أ .حسن الدلو من بنك فلسطين وأ .محمود بوزيه من
البنك العربي على الدورة ،حيث قاما بتدريب المشاركين على المهارات الالزمة للنجاح في العمل
وعال األعمال ،حيث ت تسليط الضوء على عدة مفاهي مثل (القيادة ،إدارة الوقت ،والتواصل

الشفوي والكتابي ،حل المشكالت ،البحث عن فرص العمل).

وقد أكد المشاركون أنه أصبحوا قادرين على تحديد المهارات الالزمة للجهوزية للعمل والبحث

عن وظيفةٍ والحفاظ عليها ،باإلضافة إلى وضع استراتيجيات شخصية مبتكرة بهدف تحقي التعل
والفرص الوظيفية على مدى الحياة.

وقد أكدت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخرجين في فرع سلفيت ،أن الدورة استمرت لييي

20

( )06ساعة تدريبية بمشاركة ( )23خريج/ة من مختلف التخصصات
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21
فرع سلفيت

3102/00/36

1

د .باس شلش مدير فرع سلفيت.

2

د .خالد القرواني مدير فرع قلقيلية.

1

أ .عبد الستار عواد أمين سر حركة فتح سلفيت.

4

أ .نصفت الخفش مدير جمعية مردة الخيرية للتنمية.

( )031خريج/ة

احتفلت وحدة متابعة الخريجين وبالتعاون مع جمعية مردة الخيرية للتنمية في فرع سلفيت ،بتخريج المشاركين في

دورتي اللغة اإلنجليزية واللغة الفرنسية.

بحضور كل من د  .باس شلش مدير فرع سلفيت ،ود .خالد القرواني مدير فرع قلقيلية وأ .عبد الستار عواد

أمين سر حركة فتح سلفيت ،وأ .نصفت الخفش مدير جمعية مردة الخيرية للتنمية.

في بداية ااحتفال رحب الدكتور باس شلش مدير الفرع بالحضور ونقل للجميع تحيات األستاذ الدكتور يونس

عمرو رئيس الجامعة الذي تمنى للخريجين والطالب المزيد من التقد والنجاح ،وأثنى د .باس شلش على الجهود

التي تقو بها الجمعية في خدمة أبناء المجتمع الفلسطيني وأعرب الدكتور شلش عن استعداد الفرع استضافة

أنشطة مماثلة في المستقبل ،وفي نهاية حديثه شكر د .باس شلش طاق شؤون الطلبة وملف متابعة الخريجين على

جهوده في إنجاح هذا ااحتفال.

تحدث بدورة أ .نصفت الخفش وشكر إدارة جامعة القدس المفتوحة على تعاونها واستضافة هذه األنشطة وأكد أن

هنالك برامج و نشاطات سوف تنفذ في المستقبل في إطار التعاون المشترك لما فيه خير ومصلحة طلبة "القدس

21

المفتوحة" وخريجيها ،مؤكدًا على عقد المزيد من الدورات الهادفة إلى تدريب الطالب مستقبالً.
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22
فرع طوباس

3102/00/31

1

أ .محمد أمين /مدرب الدورة.

2

أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين.

( )31خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مديرية التربية والتعلي دورة تدريبية فيي
مجال الكتابة اابداعية ،وقد أشرف أ .محمد أمين على الدورة ،حيث هدفت إلى تنمية المواهب اابداعيية

لدى الخريجين مثل كيفية كتابة القصة القصيرة ،والشعر والمقالة ،والرس .
وقد أكد أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين في فرع طوباس إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها ميديرة
التربية والتعلي إلنجاح هذه الدورة ،مشيراً إلى أن مديرية التربية والتعلي والجامعة تعمالن فصلياً عليى

تنظي العديد من الدورات وورش العمل التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الخريجين ،وإعداده ليكنيوا
جاهزين لالنخراط في سو العمل.
وقد استمرت الدورة لي ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )31خريج/ة من مختف التخصصات.
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23
فرع طوباس

3102/00/38

1

أ .جهاد ربايعة /مدرب الدورة.

2

أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين.

( )03خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز التعلي المستمر وخدمة المجتمع
دورة برنامج الشامل المحاسبي .وقد أشرف على الدورة المساعد األكاديمي واإلداري في فرع طوباس أ.
جهاد ربايعة حيث هدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من التعامل بكفاءة مع برنامج الشامل المحاسبي من
خالل تعريفه على آليات العمل البرامج المحاسبية بشكل عا وبرنامج الشامل بشكل خاص وأكد أن

المشاركين تدربوا خالل الدورة على تسجيل العمليات المحاسبية ومتابعة أثارها على القوائ المالية،
وآليات إدخال األصناف من خالل البرنامج.
وفي ختا الدورة شكر د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس القائمين على الدورة على جهوده  ،ودعا

الخريجين للمشاركة وااستفادة من الدورات التدريبية التي ينظمها قس متابعة الخريجين والتي من شأنها
صقل شخصيات الخريجين وتأهيله لدخول سو العمل.
ومن جانبه أشار أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين في فرع طوباس إلى أن الدروة استمرت ليي

23

( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )03خريج/ة ،وأكد على حرص قس متابعة الخريجين على تنظي دورات
مشابهة بشكل دوري لما تحققه من فائدة لطلبة وخريجي كلية العلو اإلدارية وااقتصادية.
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24
فرع نابلس

3102/00/21

1

أ .مروان عبد اهلل /مدرب الدورة.

2

أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

( )03خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية دورة تدريبية في

اإلرشاد المهني ،حيث أشرف أ .مروان عبد اهلل على الدورة ،وقد قا بتدريب المشاركين على آليات

ااختيار المهني ،ومهارات ااتصال والتواصل ،ووعي الذات وكيفية اكتشاف القدرات والميول الشخصية
لألفراد ،والقيا ببعض ااختبارات المهنية مثل (آن رو ،وسوبر ،وهواند).
وقد أكد أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين في فرع نابلس أن هذه الدورة تأتي ضمن الجهود الكبيرة

التي يبذ لها قس متابعة الخريجين في تطوير قدرات الخريجين وتنمية مهاراته قبيل انطالقه إلى سو
العمل.
وقد استمرت الدورة ليي ( )32ساعة تدريبية بمشاركة ( )03خريج/ة من تخصص الخدمة ااجتماعية.
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25
فرع طوباس

3102/03/2

1

( )01خريج/ة

أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين

نفذت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس مبادرة بعنوان "أواد البلد فينا خير" وبالتعاون مع مؤسسة

شركاء في التنمية المستدامة ومؤسسة الشباب الدولية ،وذلك ضمن مشروع "الشباب يستح " حيث هدفت
المبادرة إلى مساعدة المحتاجين والفقراء وذوي ااحتياجات الخاصة وذلك من خالل التعاون مع العديد من

المؤسسات وأهل الخير لتوفير ااحتياجات األساسية إلى هؤاء المحتاجين .قا المشاركون بتصمي نشرات
توعية وبروشورات تعريفية خاصة بالمبادرة وتوزيعها على المؤسسات وأهل الخير وذلك من خالل

زيارات ميدانية ولقاءات تعريفية بالمبادرة .وأكد أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين في فرع طوباس
أن المشاركون قاموا بالعديد من األنشطة الخيرية والتطوعية ،حيث قاموا بتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك
على ( ) 031طفل/ة وذلك بالتعاون مع لجنة الزكاة ومؤسسات خيرية .وتوزيع مالبس مستخدمة بوضعية
جيدة على ( )21أسرة محتاجة ،وتجميع وتوزيع طرود غذائية على األسر الفقيرة.

وفي عيد ااضحى قاموا بتوزيع الوجبات الغذائية على ما يقارب ( )21يتي /ةي ،ومبالغ مالية كعيدية
بمناسبة العيد.
وقد أكد المشاركون على أن المبادرة مستمرةٌ بالخير والعطاء حيث أن آخر الفعاليات كانت في جمعية
الهالل األحمر الفلسطيني (مركز التأهيل وبناء القدرات) وذلك بتوزيع الهدايا على ( )11من ذوي
ااحتياجات الخاصة ،والقيا بالعديد من الفعاليات من خالل فقرات فنية ومسابقات شارك فيها جميع

الحضور.

25

وقد بلغ عدد المشاركين في المبادرة ( )01خريج/ة من مختلف التخصصات.
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26
م

فرع طوباس

3102/03/2

( )03خريج/ة

 1أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين.

نفذت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس مبادرة بعنوان " كل يو في أمل" وبالتعاون مع مؤسسة

شركاء في التنمية المستدامة ومؤسسة الشباب الدولية ،وذلك ضمن مشروع "الشباب يستح "

حيث هدفت المبادرة إلى رفع التحصيل العلمي لطالب الصف الخامس والرابع والتي تكون معداته ما
بين ( ،)11-61حيث قا المشاركون بالعمل على دمج الطلبة ذوي التحصيل المنخفض مع الطلبة ذوي
التحصيل المرتفع ،وتدريبه على كيفية استخدا التكنولوجيا الحديثة.
حيث أكد أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين في فرع طوباس أن المبادرة استهدفت عدة مجموعات

طالبية من طلبة الصف الرابع والخامس ،حيث ت العمل على مواد (الرياضيات ،واللغة اإلنجليزية،
والتكنولوجياي ،وقواعد اللغة العربية).
وقد أكد المشاركون أن المبادرة مستمرة وأن الهدف الكبير لهذه المبادرة هو إيجاد مركز تعليمي مجتمعي
مساند يخد طلبة المدارس في المحافظة ويحق الهدف النبيل بخل جيل واعٍ متعل .

وقد بلغ عدد المشاركين في المبادرة ( )03خريج/ة من مختلف التخصصات.
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27
فرع طولكرم

3102/03/1

1

أ .عزمي خلف /مدرب الدورة.

2

أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين.

( )22خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طولكر وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ،دورة تدريبية
بعنوان "مساري إلى المهنية" ،حيث أشرف المدرب أ .عزمي خلف على الدورة ،حيث قا بتدريب
المشاركين على المهارات الالزمة للنجاح في العمل وعال األعمال ،وذلك من خالل تسليط الضوء على
عدة مفاهي هامة مثل (القيادة ،إدارة الوقت ،والتواصل الشفوي والكتابي ،حل المشكالت ،البحث عن

فرص العمل).

وقد أكد المشاركون أنه أصبحوا قادرين على تحديد المهارات الالزمة للجهوزية للعمل والبحث عن
وظيفةٍ والحفاظ عليها ،باإلضافة إلى وضع استراتيجيات شخصية مبتكرة بهدف تحقي
الوظيفية على مدى الحياة.

وقد أكد أ .معاذ تايه منس

التعل والفرص

متابعة الخريجين في فرع طولكر  ،أن الدورة استمرت لي ( )06ساعة

تدريبية بمشاركة ( )22خريج/ة من مختلف التخصصات.
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28
فرع طوباس

3102/03/01

1

المحامية غادة شديد /مشرفة الورشة.

2

الشيخ حسين عمرو مفتي طوباس.

1

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس

4

أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين.

( )21خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس ورشة عمل في مجال التوعية القانونية والمجتمعية وذلك
بالتعاون مع جمعية طوباس الخيرية ،حيث قامت المحامية غادة شديد بتسليط الضوء على العديد من المفاهي
الهامة مثل الطال وأثاره السلبية على المجتمع واألسرة.

وقد تحدث فضيلة الشيخ حسين عمرو -مفتي طوباس-عن الطال وأحكامه واآلثار الناجمة عنه في المجتمع
واألسرة.
وفي ختا الورشة شكر د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس القائمين على الورشة ،على جهوده ودعا
المشاركين إلى المشاركة وااستفادة من الدورات العملية والتدريبية التي ينظمها قس متابعة الخريجين والتي

من شأنها صقل شخصيات الخريجين ومهاراته وتأهيله انخراط في سو العمل
وقد أشار أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين في فرع طوباس أن الورشة استمرت لي ( )4ساعات
تدريبية بمشاركة ( )42خريج/ة.

28
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29
فرع طولكرم

3102/03/30

1

أ .ربا شديد /مدربة الدورة.

2

أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين.

( )31خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طولكر وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة تدريبية
بعنوان “أمواج الفرح".
وقد أشرفت أ .ربا شديد على الدورة ،حيث قامت بعرض العديد من اانشطة العملية والتدريبية التي تعزز

المسؤولية ااجتماعية لدى المشاركين ،وتؤهله لدخول قوى العمل والمشاركة في المجتمع المحلي

والعالمي وأسواقه.
وقد قامت بتدريب المشاركين على كيفية التعرف على أوجه القصور في المجتمع ،والتجاوب معها من
خالل ح لولٍ مبتكرة .وكيفية التخطيط والتنظي لتمويل المشاريع التي تعنى بالمسؤولية المجتمعية من خالل
إكسابه مهارات جديدة في التخطيط والتنظي والمعرفة المالية واإليداع وآليات حل المشاكل ،وقا بتدريبه

أيضاً على كيفية التواصل باستخدا شبكات التواصل ااجتماعي.

29
42

فرع طولكرم

وقد أكد أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين في فرع طولكر أن دورة أمواج فرح هي من أه الدورات
التدريبية التي ينفذها قس متابعة الخريجين ،وتكمن أهميتها من خالل عميل مبيادرة تطوعيية كأحيد

المتطلبات األساسية للدورة.

حيث أن المشاركين قاموا بتنفيذ مبادرة تطوعية تحت شعار

حيث قاموا بتوزييع الخبيز

وبعض المواد الغذائية على األسر المحتاجة في مختلف مناط محافظة طيولكر وضيواحيها ،وذليك

بمساعدة قيادة األمن الوطني في المحافظة ،حيث قاموا بتوفير السيارات الالزمة لتسهيل عملية التنقيل،
وتوزيع المواد الغذائية.
وقد أكد المشاركون أن عدد األسر التي استفادت من المبادرة بلغ ( )000أسرة من محافظة طولكر .

وقد استمرت الدورة لييي ( )70ساعة تدريبية بمشاركة ( )70خريج/ة من مختلف التخصصات.
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الفصل الدراسي الثاني ""1112

44

1112
مركز منستر للتدريب

1

تسوي الذات وكيفية كتابة السيرة الذاتية

وشركة مهارات للتدريب

نابلس

01/10/4102

24

وااستشارات
2

ورشة كن ريادياً

مؤسسة إنجاز فلسطين

نابلس

41/10/4102

42

1

برنامج التمكين ااقتصادي للفتيات

منتدى شارك الشبابي

نابلس

42/10/4102

42

4

إعداد مدربين بحقو الطفل وسبل حمايته

في فلسطين

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال
نابلس

11/14/4102

5

أساسيات اللغة العبرية

أ .رامز داوود عرار

سلفيت

01/14/4102

11

6

اإلعداد الصحفي والعالقات العامة

هيئة التوجيه السياسي والوطني

جنين

01/14/4102

21

7

ورشة "اإلدارة والمحاسبة بين الواقع والنظرية"

8

ندوة عن مرض التوحد

9

برنامج األندلس المحاسبي

11

برنامج الشامل المحاسبي

11

مبيدات سمية

12

إعداد الموظف المميز

11

برنامج تمكين الخريجين الجدد

ومركز الدراسات النسوية

41

مركز منستر للتدريب
وشركة مهارات للتدريب

نابلس

01/14/4102

22

وااستشارات
مركز جنين للثقافة واإلبداع ومؤسسة
الصوت

جنين

02/14/4102

01

العالمي الموحد األمريكية
نقابة المحاسبين الفلسطينيين

جنين

مركز التعلي المستمر وخدمة

را اهلل

وزارة الزراعة

جنين

المجتمع

والبيرة

00/14/4102

41

42/14/4102

02

42/14/4102

42

مركز منستر للتدريب
وشركة مهارات للتدريب

طولكر

41/14/4102

11

وااستشارات
شركة الوطنية موبايل

نابلس

14/11/4102

02

45

14

طر وأساليب تعلي اللغة اإلنجليزية

15

مهارات حياتية

16

ورشة لتحديد ااحتياجات التدريبية للخريجين

17

برنامج الشامل المحاسبي

مركز الدراسات والتطبيقات التربوية
"كير"

جمعية شركاء في التنمية المستدامة
وجمعية المرأة يو بعد يو
مؤسسة الرؤية العالمية
مركز التعلي المستمر وخدمة
المجتمع

نابلس

14/11/4102

40

جنين

11/11/4102

22

نابلس

41/11/4102

طولكر

42/11/4102

04

مركز منستر للتدريب

18

ورشة حول "العمل التطوعي"

وشركة مهارات للتدريب

نابلس

11/11/4102

19

اإلعال والعالقات العامة

وزارة اإلعال

طوباس

12/12/4102

22

21

ورشة أساسيات إعداد المدربين

جمعية التجمع لدع قضايا الشباب

11/12/4102

02

21

مهارات استخدا الحاسوب

قلقيلية

12/12/4102

01

22

اإلرشاد التربوي

جنين

04/12/4102

41

21

تنمية المهارات وخل فرض عمل

أ .أحمد استيتى

جنين

01/12/4102

11

مؤسسة إنجاز فلسطين

سلفيت

02/12/4102

مركز شمس

طولكر

02/12/4102

00

وزارة اإلعال

طوباس

01/12/4102

12

27

ورشة "األورا البنكية والتزوير"

بنك القدس

طولكر

00/12/4102

12

28

مهارات إعالمية

شبكة راديو وتلفزيون فرح

جنين

00/12/4102

40

24

حفل تخريج المشاركين في دورة مساري إلى

25

ورشة "األسرى ما بين نصوص الدين واتفاقية

المهنية
جنيف"

26

رحلة علمية للخريجين المشاركين في دروة
اإلعال والعالقات العامة

29

وااستشارات

جمعية جهود للتنمية المجتمعية
والريفية
نقابة األخصائيين النفسيين
وااجتماعيين

مركز
العيزرية

24

ورشة
"امتحان التقد للوظائف األكاديمية في وزارة

مديرية التربية والتعلي -وسط الخليل

الخليل

41/12/4102

14

التربية والتعلي "
46

11
11

مساري إلى المهنية
مهارات إدارية وزيارة لعدد من شركات
القطاع الخاص

12

مؤسسة إنجاز فلسطين

جنين

44/12/4102

21

أ .مفيد أبو زنط

طوباس

41/12/4102

21

ورشة
"امتحان التقد للوظائف األكاديمية في وزارة

مديرية التربية والتعلي -جنين

جنين

41/12/4102

21

التربية والتعلي "
11

زيارة لشركات القطاع الخاص في محافظة
نابلس

14

15

برنامج الشامل المحاسبي

مركز العمل التنموي "معاً"
مركز التعلي المستمر وخدمة
المجتمع

طوباس

42/12/4102

41

طوباس

42/12/4102

02

ورشة
"امتحان التقد للوظائف األكاديمية في وزارة

مديرية التربية والتعلي -طوباس

طوباس

11/12/4102

11

التربية والتعلي "
16

ورشة عمل إرشادية لخريجي الخدمة
ااجتماعية لالستعداد متحان التقد للوظائف
األكاديمية في وزارة التربية والتعلي

نقابة األخصائيين النفسيين
وااجتماعيين

قلقيلية

11/12/4102

7

لقاء قانوني لخريجي تخصص الخدمة
17

ااجتماعية حول
سياسة وزارة الداخلية اإلسرائيلية الهادفة إلى

اائتالف من أجل القدس

القدس

12/12/4102

11

تهجير الفلسطينيين من القدس
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1
فرع نابلس

3102/0/02

1

أ .أشجان سمارة /مدرب.

2

أ .جمال الزبيدي /مدرب.

1

أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

( )33خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مركز  Münster For Trainingوشركة
مهارات للتدريب والتسوي وااستشارات ورشة عمل تدريبية في مجال "تسوي الذات وكيفيية كتابية
السيرة الذاتية".

حيث أشرف المدربان أ .جمال الزبيدي و أ .اشجان سماره على الورشة ،حيث قاما بتنفيذ العدييد مين
األنشطة والفعاليات التدريبية للخريجين المشاركين أهمها اتجاهات سو العمل فيي فلسيطين ،وكيفيية
البحث عن والوظائف واقتناصها ،وكيفية كتابة السيرة الذاتية ورسالة التعريف المرفقة بها .
وقد قا المدرب أ .جمال الزبيدي بإجراء مقابالت لعدد من المشاركين ،وذلك من أجل الوقيوف عليى
األخطاء التي تحدث أثناء المقابالت وتالفيها والتركيز على األسئلة األكثر شيوعاً في المقابالت.

وقد قد أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين في فرع نابلس شكره الكبير لكل من ساه فيي إنجياح

هذه الورشة  ،مؤكداً أن قس متابعة الخريجين يعمل بشكل دؤوب ومستمر لتنظي العديد مين اليدورات

1

وورش العمل التدريبية للخريجين والطلبة المتوقع تخرجه .
وقد استمرت الورشة لي ( )4ساعات تدريبية بمشاركة ( )17خريج/ة من مختلف التخصصات.
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2
فرع نابلس

3102/0/31

1

أ .مخلص سمارة /مدرب الدورة.

2

أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

( )38خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ،ورشة عمل تدريبية
بعنوان "كن ريادياً" وقد أشرف المدرب أ .مخلص سمارة على الدورة ،حيث قا بتسليط الضوء على عدة
أمور أهمها توضيح مفهو الريادة للمشاركين ،والصفات التي يجب أن يتمتع بها الريادي الناجح ،باإلضافة
إلى المقومات الالزمة لعمل مشروعٍ ناجح بكافة تفاصيله اإلدارية والتسويقية والمالية ،من خالل تقيي

احتياجات سو

العمل ،والزبائن المحتملين ،وتطوير قدرات المشاركين على خل

المشروع مما يجعل للمشروع أهميته الكبيرة بين المشاريع األخرى ،وتطر

الميزات التنافسية في

أيضاً إلى أخالقيات العمل

الضرورية التي يجب أن يتمتع بها الريادي الناجح.
وقد أكد أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين في فرع نابلس أن هذه الورشة المتخصصة تأتي ضمن
الجهود المبذولة لتطوير الريادية ومهارات القيادة لدى الخريجين والطلبة المتوقع تخرجه  ،من أجل إشراكه

باألنشطة الريادة في المجتمع الفلسطيني باإلضافة إلى تعمي مهاراته العملية والتنظيمية لمواجهة تحديات

2

سو العمل.
وقد استمرت الورشة لييي ( ) ساعة تدريبية بمشاركة ( ) خريج/ة من مختلف التخصصات.
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1
فرع نابلس

3102/0/31

1

أ .محمد البس /مدرب الدورة.

2

أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

( )32خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع منتدى شارك الشبابي دورة تدريبية بعنوان "
برنامج التمكين ااقتصادي للشابات "
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات الشابات الفلسطينيات للوصول إلى مستقبل مستقل ،والمساهمة فيي

تطوير مهاراتهن وقدراتهن على المنافسة في سو العمل ،وتحسين وضع مشاركة المرأة الفلسطينية فيي
ااقتصاد.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات ورش العمل التدريبية التي ينظمها المنتدى لتطوير الرياديية
ومهارات القيادة لدى الخريجين في سبيل إشراكه باألنشطة الريادة في المجتمع الفلسطيني باإلضافة إليى
تعمي مهاراته العملية والتنظيمية لمواجهة تحديات سو العمل.

وقد أشرف على الدورة طاق من المنتدى ،وقد قا المدرب أ .محمد البس بتسليط الضوء على العديد مين

المواضيع الهامة مثل :مهارات ااتصال والتواصل ،ومهارات تسوي الذات وكتابة السيرة الذاتية ومقابالت
العمل ،والعمل ضمن فري  ،والقيادة والتخطيط ،وآليات حل المشاكل والمهارات الحياتية ،ومفهو الرييادة
وحمالت الدع والمناصرة.

وقد أكد أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين في فرع نابلس أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسيلة مين

الدورات التأهيلية والمتخصصة ضمن الجهود المبذولة التي يقو بها قس متابعة الخريجين لتطوير مهارات

1

الخريجين وتحسين قدراته في الحصول على العمل.
وقد استمرت الدورة ليي ( ) ساعة تدريبية بمشاركة ( ) خريجة.
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4
فرع نابلس

3102/3/2

1

( )32خريج/ة

أ .سامر عجعج ،والمحامية ،و أ .سوسن جبريل ،وأ .أمينة أصالن ،أ .ميروان عبيد اهلل ،وأ.
أمجد السائح منس متابعة الخريجين في فرع نابلس.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس فعاليات دورة تدريبية متخصصة بعنوان "إعداد مدربين
بحقو الطفل وسبل حمايته" بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في فلسطين ،ومركز الدراسات
النسوية في نابلس.

وقد أشرف على الدورة مجموعة من المدربين المتميزين وه أ .سامر عجعج ،والمحامية أ .سوسن جبريل،

و أ .أمينة أصالن ،أ .مروان عبد اهلل ،و أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين في فرع نابلس.
قا المدربون بتنفيذ العديد من الفعاليات المختلفة والمتميزة ومنها عرض اتفاقية حقو الطفل ،وكيفية الحماية
القانونية للطفل ،وأساليب التدخل المهني للطفل المتعرض لإلساءة ،الخطة التدريبية وكيفية بناؤها وتنفيذها

وتقييمها.

وفي الختا قد أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين في فرع نابلس شكره الكبير لكل من ساه في إنجاح
هذه الدورة.
وقد استمرت الدورة لي ( )60ساعة تدريبية بمعدل ( )40ساعة للتدريب النظري و( )70ساعة للتدريب
العملي ،بمشاركة ( )73خريج/ة.

4
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5
فرع سلفيت

3102/3/06

1

أ .رامز داوود عرار /مدرب الدورة.

2

أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين.

( )62خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع سلفيت دورة تدريبية في اللغة العبرية وقد أشرف المدرب أ.
رامز داوود عرار مدرس ومترج قانوني في اللغة العبرية والدراسات اإلسرائيلية على الدورة حيث قا
بتدريب المشاركين على أساسيات اللغة العبرية (األحرف -الكلمات-كتابة وقراءة).
وقد أكدت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت أن أهمية هذه الدروة تأتي ضمن
أهمية اللغة العبرية في حياتنا ااجتماعية وااقتصادية والسياسية وعالقتها باللغة العربية ،وذلك بحك

واقع ااحتالل الذي نعيش فيه.

وقد استمرت الدورة ليي ( )03ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )62خريج/ة من مختلف التخصصات.

5
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6
فرع جنين

( )32خريج/ة

3102/3/06

1

أ .تيسير عزا مفوض اإلعال في الهيئة ،و أ .فايز عزا مراسل في وكالة معاً اإلخبارية،
و أ .هبة عساف مديرة العالقات العامة في وزارة ااعال  ،و أ .سناء بدوي مديرة
العالقات العامة في محافظة جنين ،وأ .سعيد أبو معال محاضر في الجامعة العربية

األمريكية /مدربو الدورة.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في جنين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين دورة تدريبية بعنوان "اإلعداد الصحفي والعالقات العامة"،
وذلك بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والوطني ،وقد أشرف على الدورة أ .تيسير عزا مفوض
اإلعال في الهيئة ،و أ .فايز عزا مراسل في وكالة معاً اإلخبارية ،و أ .هبة عساف مديرة العالقات

العامة في وزارة ااعال  ،و أ .سناء بدوي مديرة العالقات العامة في محافظة جنين ،وأ .سعيد أبو معال
محاضر في الجامعة العربية األمريكية.
وقد تناولت الدورة عدة مواضيع منها كتابة وصياغة الخبر الصحفي ،والقواعد العامة للكتابة ،وكيفية
صياغة الخبر والتقرير الصحفي وأنواعه ،والتحقي

الصحفي عناصره وأنواعه ،والقوالب الصحفية

(ترتيب الخبر بطريقتين الشكل الهرمي المعكوس ،والهر المعتدل) ،وأهمية الصحافة المطبوعة

والصحافة االكترونية في المجتمع.
وقد أكدت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في جنين ،أن الدورة هدفت إلى تطوير مهارات
المشاركين في كتابة الخبر الصحفي ،وآلية مراسلة وسائل ااعال وذلك لتمكينه من نشر فعالياته

ونشاطاته المستقبلية عبر وسائل اإلعال المختلفة ،والتي من شأنها أن تعبر عن أراءه وقدراته وتحق

6

ذاته  .وقد استمرت الدورة لي ( )02ساعة تدريبية بمشاركة ( )32خريج/ة من مختلف التخصصات
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7
فرع نابلس

( )18خريج/ة

3102/3/06

1

أ .محمد جود اهلل /مدرب الدورة.

2

أ .أمجد السائح منس متابعة الخرجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس فعاليات ورشة عمل تدريبية بعنوان "اإلدارة والمحاسبة بين
الواقع والنظرية" وذلك بالتعاون مع مركز  Münster for trainingوشركة مهارات للتدريب والتسوي

وااستشارات.

وقد أشرف المدرب أ .محمد جود اهلل على الورشة ،حيث قا بتسليط الضوء على العديد من المواضيع
الهامة ومنها المحاسبة بين الواقع والنظرية ،اإلدارة والمحاسبة والعالقة بينهما ،لماذا المبادئ والمعايير
المحاسبية؟ ،ما هي المها المطلوبة من المحاسب في سو

العمل؟ ،كيف نختار البرنامج المحاسبي

المناسب لعملنا؟ ،المزايا وااختالفات في البرامج المحاسبية ،برنامج معالجة الجداول ( )MS Excelهل
هو مكمل للبرامج المحاسبية وبديل عنها في بعض األحيان؟
وفي الختا  ،قد أ .مجد السائح منس

متابعة الخريجين في فرع نابلس شكره الكبير لكل من ساه في

إنجاح هذه الورشة ،حيث استمرت الورشة لي ( )4ساعات تدريبية ،بمشاركة ما يزي عن ( )18خريج/ة
من كلية العلو اإلدارية من مختلف التخصصات.

7
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8
فرع جنين

3102/3/08

1

أ .عدنان الصباح /مدرب الدورة.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

1

( )31خريج/ة

أعضاء من مؤسسة الصوت العالمي الموحد ماليسا دايموند ،وكاترينيا والكير ،ودانييل
جونسون ،وسارة.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين فرع جنين وبالتعاون مع مركز جنين للثقافة واابداع ومؤسسة الصوت
العالمي الموحد األميركية وتحت رعاية محافظة جنين ندوة بعنوان "مرض التوحد"
وحضر الندوة مدير فرع جنين د .عماد نزال ،ومدير العالقات الدولية في محافظة جنين وممثل عن
عطوفة محافظ جنين أ .يوسف عواد ،وأعضاء من مؤسسة الصوت العالمي الموحد وه ماليسا دايموند،
وكاترينا والكر ،ودانيل جونسون ،وسارة ،وجميعه متخصصون في السلوك ،وأعضاء من الهيئة
التدريسية في الجامعة ،وممثلون عن المؤسسات المحلية واألهلية في محافظة جنين.

ورحب نزال بالحضور ،ناقالً له تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة .وأضاف أننا اليو نلتقي
للحديث عن مرض التوحد ،الذي يمكننا السيطرة عليه إذا امتلكنا الطر والوسائل والمهارات للتعامل
مع هذا المرض.

8
55

وفي كلمة أ .يوسف عواد ممثل المحافظ نقل خاللها تحيات محافظ جنين ،وتقد بالشكر لجامعة القدس
المفتوحة على هذه الندوة القيمة ،وأشار إلى أن محافظة جنين ا تترك جهدًا إا وتبذله في استقطاب
المتخصصين في المجاات الصحية لعقد مثل هذه الندوات والدورات الهامة.
وأكد قائالً أن المحافظة تبذ جهدً كبيراً لالرتقاء بالمستوى الصحي والخدماتي .ووجه رسالة الى المجتمع
الفلسطيني ،قال فيها" رسالتنا للمجتمع الفلسطيني أن هذا المرض من الممكن أن يصيب أي طفل وألسباب

فرع جنين

عديدة ،ولكن التعامل السلي معه ،قد يتجاوز هذه اإلعاقة ويعيش الطفل بحالة جيدة إلى حد ما".
وتحدث دانيل األخصائي في السلوك عن المرض وأعراضه وأهمية الدع النفسي للعائالت التي يوجد لديها
أطفال يعانون مرض التوحد قائلًا إنه إعاقة يت تحديدها في السنوات الثالث األولى من عمر الطفل ،ومن

الممكن مشاهدة أعراض المرض من بداية النط لدى الطفل ،مشيرًا إلى أن هذه األعراض هي عبارة عن
صعوبة في التفاعل ااجتماعي والتواصل ،والسلوكيات المتكررة ،ويظهر ذلك على طيف التوحد وتكون على

درجات مختلفة من درجات السلوك ،والشعور بالخجل وعد التواصل البصري مع األشخاص اآلخرين من
قبل الطفل ،والسلوكيات المتكررة مثل هزهزة اليدين أو الرجلين ،والتعل بشي معين ،ونط

ألفاظ محددة

يقو الطفل بتكرارها بشكل دائ .

وأشارت األخصائية السلوكية ماليسا في كلمتها قائلة :إن التفاعل ااجتماعي لدى المصابين من الممكن أن

يكون قويًا في جانب وضعيفًا في جانب آخر ،وفي العادة يكون لدى المصاب قوة في بعض القدرات الذهنية،
وممكن أن يكون لديه صعوبات في التعبير اللفظي ،وتكون طريقة التعامل مختلفة من مريض آلخر نتيجة
اختالف القدرات لديه  ،والجدير بالذكر أن األطفال المصابين بالتوحد لديه القدرة على التعل بشكل مستمر.

وفي نهاية الندوة فتحت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في جنين باب األسئلة والنقاش للحضور.

وقد استمرت الندوة ليي ( )2ساعات بمشاركة أكثر من ( )31خريج/ة من مختلف التخصصات.
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9
فرع جنين
فرع جنين

3102/3/03

1
2

( )31خريج/ة

أ .أحمد أبو الرب رئيس نقابة المحاسبين في جنين والمدربان أ .سائد نج
و أ .فادي جرادات /مدربو الدورة

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين دورة برنامج ااندلس المحاسبي ،وذلك بالتعاون مع نقابة
المحاسبين الفلسطينيين ،وقد أشرف على الدورة أ .أحمد أبو الرب رئيس نقابة المحاسبين في جنين
والمدربان أ .سائد نج وأ .فادي جرادات.
وقد هدفت الدورة إلى تعريف الخريجين المشاركين ببرنامج ااندلس المحاسبي ،وأساسيات إعداد الحسابات

من خالل  ،Web Perfect Accounting Management Systemوآلية إدخال الزبائن والموردين على
البرنامج ،وكيفية عمل القيود المحاسبية بكافة أنواعها ،وتناولت أيضاً دورة المشتريات والمبيعات وآلية
تطبيقها على برنامج األندلس المحاسبي ،وكيفية عمل التقارير اإلدارية والمالية على البرنامج.
وأكدت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من

الدورات التدريبية التي ينظمها قس متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراته من كلية العلو
اإلدارية.

واشارات أيضاً إلى أهمية هذا البرامج حيث تأتي أهميته من خالل استخدامه في العديد من الشركات الرائدة
مثل شركة ااتصاات الوطنية الفلسطينية ،وشركة الوطنية موبايل ،وغيرهما.
وقد استمرت الدورة لي ( )03ساعة تدريبية بمشاركة ( )31خريج/ة من كلية العلو اإلدارية من

9

تخصصي إدارة األعمال والمحاسبة.
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11
فرع جنين
فرع
رام هللا والبيرة

3102/3/33

( )02خريج/ة

 1أ .أشرف المالكي /مدرب الدورة.
 2أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع را اهلل والبيرة دورة برنامج الشامل المحاسبي بالتعاون مع مركز

التعلي المستمر وخدمة المجتمع.

وقد أشرف أ .أشرف المالكي على الدورة حيث قا بتدريب المشاركين على مبادئ المحاسبة العامة
(الفواتير والسندات) ،وإدارة المخزون ،اإلنتاج ،الشيكات والبنوك ،األصول الثابتة ،المندوبين ،وكيفية إعداد
التقارير الختامية.

وقد أكدت أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين في فرع را اهلل والبيرة أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة

من الدورات وورش العمل التدريبية التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين بشكل مستمر من أجل تطوير
مهارات الخريجين وقدراته لالنخراط في سو العمل.
وقد استمرت الدورة لي ( )71ساعة تدريبية بمشاركة ( )04خريج/ة من كلية العلو اإلدارية.

11
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11
إعدا

فرع جنين

7004/7/71

( )72خريج/ة

المهندس حسا رشيد /مدرب الدورة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين دورة تدريبية بعنوان مبيدات سمية ،بالتعاون مع وزارة
الزراعة ،وقد أشرف على الدورة المهندس حسا رشيد نائب مدير مديرية الزراعة في جنين
خالل الدورة قا المدرب بتعريف المشاركين على أسس أمراض النبات ،واألمراض الفيروسية والبكتيريا
والحشرات ،وتشخيص األمراض النباتية ،وكيفية ااستخدا اآلمن للمبيدات ،وفحص وتحليل بقايا المبيدات،

وطر التعرف على المبيدات وكيفية التعامل مع كل مبيد من حيث التركيز وفترة اآلمان وأفات وأمراض
الزيتون.
وقد استمرت الدورة ليي ( )07ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )72مشاركاً من كلية الزراعة.

11
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12
فرع طولكرم

3102/3/36

1

أ .أشجان سمارة ،وأ .أشرف الزبيدي /مدربا الدورة.

2

أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين في فرع طولكر .

( )61خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طولكر ورشة عمل تدريبية بعنوان "إعداد الموظف المميز"

بالتعاون مع مركز منستر للتدريب وشركة مهارات للتدريب وااستشارات.

وقد أشرف على الورشة أ .أشجان سمارة ،وأ .أشرف الزبيدي حيث قا المدربان في بداية الورشة بكسر
الحواجز بين المشاركين ،وتعريف كل مشارك عن نفسه.
في المحور األول من الورشة قا أ .أشرف الزبيدي بعرض العديد الصفات التي تجعل الموظف مميزاً في
تقدي نفسه إلى سو

العمل من خالل التعرض إلى العديد من المهارات في تسوي

الذات ،وتقدي الذات

بطريقة إيجابية أثناء مقابالت العمل.
خالل المحور الثاني من الورشة قامت المدربة أ .أشجان سمارة بعرض العديد من الصفات التي تجعل
الموظف مميزاً في عمله ومنها كيفية إدارة األعمال والمها الموكلة إليه بفعالية كبيرة وذلك من خالل إعداد

جدول زمني خاص بها ،وكيفية التعامل مع ضغوطات العمل بطريقة إيجابية ،والتحلي بأخالقيات العمل
والتعامل مع األخرين واتخاذ القرار الصحيحة والسليمة تحت الضغوطات.
في الختا قد أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين في فرع طولكر شكره الكبير لكل من ساه في إنجاح
هذه الورشة وأكد أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسة من الدورات وورش العمل التدريبية التي تنظمها وحدة

12

الخريجين في الجامعة من أجل تطوير مهارات الخريجين وقدراته .

وقد استمرت الورشة ليي( )2ساعات تدريبية بمشاركة ( )61خريج/ة من مختلف التخصصات.
60

11
فرع نابلس

( )08خريج/ة

3102/2/3

1

أ .محمد جرادات و أ .أيمن بدر /مدربا البرنامج.

2

أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في نابلس بالتعاون مع شركة الوطنية موبايل فعاليات برنامج تمكين
الخريجين الجدد .والذي يهدف إلى تطوير وبناء قدرات الشباب في التعامل مع بيئة العمل وربطها
بالبرامج األكاديمية ،من خالل إيجاد نوع من ااتصال والتواصل مع الجمهور .وقد أشرف على البرنامج
أ .محمد جرادات و أ .أيمن بدر من دائرة المبيعات من شركة الوطنية موبايل حيث قا المدربان بتدريب

المشاركين على فعاليات البرنامج التي استمرت ليي ( )31ساعة تدريبية مقسمة إلى ( )6ساعات نظرية
و( ) 22ساعة عملية تدرب المشاركون خاللها على مهارات التسوي

والترويج ،ووكيفيه التعامل وبناء

العالقات مع الجمهور (الزبائن).
وقد أشار أ .أمجد السائح منس

متابعة الخريجين في نابلس أن هذا البرنامج المتخصص يأتي ضمن

الجهود المبذولة التي تقو بها وحدة متابعة الخريجين من خالل التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي
لتطوير المهارات الشخصية والتسويقية للخريجين من خالل إشراكه في العديد من األنشطة الريادية في

المجتمع الفلسطيني ،وتطوير مهارته العملية والتنظيمية لموجهة تحديات سو العمل.
وقد شارك في البرنامج ( )08خريج/ة من كليتي العلو اإلدارية والتكنولوجيا والعلو التطبيقية.

13
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14
3102/2/3

( )33خريج/ة

فرع نابلس
1

أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في نابلس وبالتعاون مع مركز الدراسات والتطبيقات التربوية "كير" دورة

تدريبية بعنوان "طر وأساليب تعلي اللغة اانجليزية" عبر اإلنترنت.

وقد أدارت اللقاءات مدربة أمريكية األصل حيث قامت بتسليط الضوء على العديد من المواضيع الهامة
ومنها كيفية تعلي اللغة اإلنجليزية لألطفال من خالل عرض العديد من األساليب واألفكار الترفيهية لتعل
اللغة اإلنجليزية مثل ألعاب الفيديو والخيال موضحة أسلوب التعل باللعب وهو أحد أه أساليب التدريس
الحديثة ،وتطرقت أيضاً إلى تحديات تعل اللغة اانجليزية ،وأهمية احترا الذات في غرفة الصف من خالل

عرض عدة آليات للتحك الذات (ضبط النفس) وذلك حتى يتمكن المعل من إدارة المتعلمين واألدوات
والوسائل المستخدمة في العملية التعليمية.
وقد أشار أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين في نابلس أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود المبذولة
التي تقو بها وحدة الخريجين في الجامعة لتطوير أداء خريجي كلية التربية عامة وتخصص أساليب اللغة

اانجليزية خاصة.

وقد استمرت الدورة لي ( )32ساعة تدريبية بمشاركة ( )33خريج/ة.
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15
فرع جنين

3102/2/6

1

أ .مي سنان /مدربة الدورة.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

()22

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين دورة تدريبية بعنوان مهارات حياتية بالتعاون مع جمعية
شركاء في التنمية المستدامة وجمعية المرأة يو بعد يو  ،حيث أشرفت أ .مي سنان على الدورة.

وقد تعرضت الدورة إلى العديد من المواضيع الهامة ومنها كتابة السيرة الذاتية ،وتسوي الذات ،وكيفية

البحث عن وظيفة ،ومقابالت العمل ،ومهارات ااتصال والتواصل وبروتوكول العمل.
وأكدت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في جنين أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من
الدورات وورش العمل التدريبية التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين من أجل تطوير قدرات الخريجين
ومهاراته .

وقد استمرت الدورة لي ( )70ساعة تدريبية بمشاركة ( )44خريج/ة من مختلف التخصصات.
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16
فرع نابلس

3102/2/32

() خريج/ة

1

أ .نضال دويكات وطاق من مؤسسة الرؤية /مشرفو الورشة.

2

أ .حاز ذوقان رئيس قس شؤون الطلبة.

1

أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مؤسسة الرؤية العالمية ورشة عمل لتحديد
ااحتياجات التدريبية للخريجين من فرع نابلس.
وحضر الورشة كل من المساعد ااداري بالنيابة عن مدير الفرع ،وأ .حاز ذوقان رئيس قس شؤون الطلبة
في الفرع ،وأ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين ،وأ .نضال دويكات وطاق من مؤسسة الرؤية ،وعدد من

أعضاء الهية ااكاديمية من جميع الكليات ،ومجلس اتحاد الطلبة ،ومنسقي الكتل الطالبية ،وعدد كبير من
الخريجين.
افتتحت الورشة بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء ،ورحب المساعد ااداري بالحضور ناقالً له

تحيات رئيس الجامعة ومدير الفرع.

16
64

فرع نابلس

وأكد أ .حاز ذوقان في كلمته أن الهدف من الورشة هو تحديد ااحتياجات التدريبية للخريجين
مستعرضاً احصائيات دقيقة تبين عدد خريجي الجامعة من فرع نابلس وحتى هذه اللحظة ،كما
وعرض أيضاُ احصائيات الخريجين الذين استفادوا من وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس مؤكداً
على ضرورة بناء العالقات مع مؤسسات المجتمع المحلي وذلك لجسر الهوة بين خريجي الجامعة

ومتطلبات سو العمل.

توجه أ .نضال دويكات في كلمته بالشكر الكبير لفرع لجامعة القدس المفتوحة – فرع نابلس ولكل من
ساه في إنجاح هذه الورشة.
وقد أشار بإمكانية توفير من ( )03-01فرصة تدريب لخريجي الجامعة من مختلف التخصصات في

مؤسسة الرؤية العالمية وبراتب رمزي.

في نهاية الورشة ت تقسي الحضور الى مجموعات عمل تض أعضاء من الهيئة ااكاديمية والخريجين
في الورشة ،وذلك للخروج بعدد من التوصيات لتحديد ااحتياجات التدريبية بما يخد مصلحة الجامعة
وخريجيها.

16
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17
3102/2/33

فرع طولكرم
1

أ .أنيس ربايعه /مدرب الدورة.

2

أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين.

( )03خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طولكر وبالتعاون مع مركز التعلي المستمر وخدمة المجتمع

دورة برنامج الشامل المحاسبي.

وقد أشرف أ .أنيس ربايعه على الدورة حيث قا بتدريب المشاركين على مبادئ المحاسبة العامة
(الفواتير والسندات) ،وإدارة المخزون ،اإلنتاج ،الشيكات والبنوك ،األصول الثابتة ،المندوبين ،وكيفية
إعداد التقارير الختامية.

وقد أكد أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين في فرع طولكر  ،أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من

الدورات وورش العمل التدريبية التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين بشكل مستمر من أجل تطوير
مهارات الخريجين وقدراته لالنخراط في سو العمل.
وقد استمرت الدورة لي ( )21ساعة تدريبية بمشاركة ( )03خريج/ة من كلية العلو اإلدارية.
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18
فرع نابلس

( )23خريج/ة

3102/2/21

1

أ .اياد أقرع /مدرب الدورة

2

أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مركز Münster for trainingوبالشراكة
مع شركة مهارات للتدريب والتسوي

وااستشارات ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان "العمل

التطوعي"

وأشرف على الورشة المدرب أ .اياد أقرع حيث قا بتسليط الضوء على عدة محاور هامة ومنها :تعريف
وأهمية العمل التطوعي ،ومجاات ومعيقات العمل التطوعي ،كيفية التخطيط لنشاط تطوعي وآلية تنفيذه.

وقد أكد أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين في فرع نابلس أن هذه الورشة في إطار الجهود المبذولة
في تعزيز وتطوير العمل التطوعي لدى الخريجين.

وفي الختا قد أ .أمجد السائح شكره الكيرة لكل من ساه في إنجاح الورشة التدريبية .وقد استمرت

الورشة لي ( )2ساعات تدريبية بمشاركة ( )23خريج/ة من مختلف التخصصات.
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19
فرع طوباس

3102/2/3

1

أ .عبد الباسط خلف /مدرب الدورة.

2

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.

1

أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين.

4

المتدربتان حال صوافطة وبيان أبو مطاوع.

( )38خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع وزارة اإلعال بالمحافظة ،دورة تدريبية

في اإلعال والعالقات العامة.

وقد أشرف على الدورة منس وزارة اإلعال في طوباس ،الصحافي والباحث عبد الباسط خلف حيث
قا بتسليط الضوء على العديد من المواضيع الهامة مثل التمرينات المرئية والمكتوبة وحلقات النقاش
والبحث ،وتضمنت التعريف بفن ااتصال والحوار ،وإطاللة على فنون األخبار ،والتقرير ،والتحقي ،
والمقال ،والقصة الصحافية ،والبروفايل ،وورقة الحقائ  ،واإلعالن ،بجانب العالقات العامة ،وإعداد

السيرة الذاتية ،واجتياز مقابالت العمل.

وأشار مدير فرع طوباس د .نضال عبد الغفور ،أن القدس المفتوحة ومن خالل وحدة متابعة الخريجين

19

تواصل العمل مع الخريجين بهدف تطوير مهاراته  ،وبناء قدراته في العديد من المجاات المختلفة،
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والتي تؤهله للمنافسة في سو
تخصصاته .
وذكر منس

العمل ،وأضاف أن هذه الدورة مهمة لجميع الخريجين بمختلف

متابعة الخريجين في فرع طوباس أ .بالل دراغمة أن "القدس المفتوحة" تحرص على

التواصل مع خريجيها بعد انتهاء دراسته بطر

فرع طوباس

مختلفة ،وسب

أن نظمت أربع دورات مماثلة؛ لما

لإلعال والعالقات العامة من دورٍ وأهمية كبيرة في خدمة الخريجين ،وبخاصة في كيفية البحث عن
الوظائف واقتناصها في ظل اارتفاع الكبير في نسب البطالة.

بدوره ،قال خلف ،إن الوزارة أطلقت عدة تدريبات خالل السنوات الثالث الماضية في طوباس،

بال شراكة مع الجامعة ،ووزارتي األوقاف والشؤون الدينية ،والثقافة ،وااتحاد العا للمرأة الفلسطينية،
ونقابات العاملين في :الوظيفة العمومية ،وبلدية طوباس ،واألن تعد لتدريب جديد بالتعاون مع مؤسسة
شركاء في التنمية المستدامة.

فيما ذكرت المتدربتان حال صوافطة وبيان أبو مطاوع ،أن الدورة ساعدتهن في تعمي

الفه لوسائل

اإلعال وطر عملها ،وطورت مهاراتهن في إعداد السيرة الذاتية ،واجتياز مقابالت العمل وف أصول
مهنية.
وقد استمرت الدورة لي ( )30ساعة تدريبية بمشاركة ( )38خريج/ة من مختلف التخصصات في حقول
العلو اإلنسانية واإلدارية.
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21
مركز
العيزرية الدراسي

3102/2/6

1
2

( )03خريج/ة

أ .عائد صالح الدين مدير مركز العيزرية الدراسي و أ .ناصر جعفر منس

العالقات

العامة ،و أ .فراس عليان من قس شؤون الطلبة.
نورهان عابدين و أ .عمر مصلح  /مدربا الورشة.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في مركز العيزرية الدراسي وبالتعاون مع جمعية التجمع الشبابي لدع

قضايا الشباب ورشة عمل تدريبية في أساسيات إعداد المدربين.

وقد حضر الورشة أ .عائد صالح الدين مدير مركز العيزرية الدراسي و أ .ناصر جعفر منس العالقات
العامة ،و أ .فراس عليان من قس شؤون الطلبة.
رحب أ .عائد بالجميع باس أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة وقال أن الجامعة تسعي ألن تكون ريادية

على المستوى المحلي والعربي من خالل تطوير مهارات خريجيها ليكونوا قادرين على مواكبة التطورات
العلمية والتكنولوجية ،وأن يكونوا مؤهلين فكرياً ومهنياً لمواكبة متطلبات سو

العمل .وأضاف أن

الجامعة تسعى ألن تخرِّج إنساناً مستقالً يمتلك المعارف والمهارات ويتس بروح المبادرة والتنظي .
وقد أشرف المدربان أ .نورهان عابدين و أ .عمر مصلح على الورشة حيث قاما بتعريف المشاركين على
الجمعية وطبيع ة عملها ،ووضحا طر إعداد المتدربين وأساليب التدريب من خالل عددٍ من التدريبات
الخاصة ،وعرض الشخصية القيادية والسمات التي يجب أن تتمتع بها .وقد استمرت الدورشة لي ()2

21

ساعات تدريبية بمشاركة ( )03خريج/ة .وفي الختا ت توزيع الشهادات على المشاركين.
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21
فرع قلقيلية

3102/2/8

1

( )06خريج/ة

أ .بدر الهدهد مدرب الدورة.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع جمعية جهود للتنمية المجتمعية والريفية
دورة تدريبية في مهارات استخدا الحاسوب.

وقد أشرف أ .بدر الهدهد على الدورة حيث قا بتدريب المشاركين على أه المهارات الحاسوبية التي

يحتاجها الموظف للقيا باألعمال المكتبية اليومية.
حيث قا بتدريب المشاركين على برنامج معالجة النصوص  MS Wordوبرنامج معالجة الجداول MS
Excelوبرنامج عمل العروض التقديمية  MS PowerPointوبرنامج إدارة البريد اإللكتروني الشهير
 MS Outlookباإلضافة إلى العديد من المهارات التي تسهل األعمال اليومية المكتبية.

وقد استمرت الدورة لي ( )06ساعة تدريبية بمشاركة ( )06خريج/ة من مختلف التخصصات.
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22
فرع جنين

3102/2/03

( )36خريج/ة

د .محمود أبو زيد رئيس نقابة ااخصائيين النفسيين ،و أ .ناصر صبيحات مشيرف
1

تربوي في مديرية التربية والتعلي في محافظة جنين ،ومحاضرون من كلية التنميية
ااجتماعية في الجامعة وه أ .معاذ العارضة ،وأ .أمنة ضراغمه ،وأ .اباء خريوش/

مدربو الدورة
2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في جنين وبالتعاون مع نقابة ااخصائيين النفسيين وااجتماعيين دورة تدريبية

في اارشاد التربوي.

وقد أشرف على الدورة نخبة من المدربين المتميزين وه د .محمود أبو زيد رئيس نقابة ااخصائيين
النفسيين ،و أ .ناصر صبيحات مشرف تربوي في مديرية التربية والتعلي في محافظة جنين ،ومحاضرون من
كلية التنمية ااجتماعية في الجامعة وه أ .معاذ العارضة ،وأ .أمنة ضراغمه ،وأ .اباء خريوش.

وقد هدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بمفهو اارشاد التربوي ،المرشد التربوي ،مجاات عمل اإلرشاد

التربوي ،المبادئ األخالقية لمهنة اارشاد ،مهارات ااتصال والتواصل في اإلرشاد ،وتطر المدربون إلى
أساسيات عمل المرشد التربوي من آلية إعداد الخطط ،والتوثي  ،والسجالت ،واألطراف الداعمة لإلرشاد.
وقد أكدت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في جنين أن الهدف األساسي من هذه الدورة هو تطوير
مهارات الخريجين وقدراته  ،والتي تؤهله لالنخراط في سو

22

العمل كمرشدين تربويين .وقد استمرت

الدورة لي ( )26ساعة تدريبية بمشاركة ( )36خريج/ة من كلية التنمية ااجتماعية.
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21
فرع جنين

3102/2/02

1

( )21خريج/ة

أ .احمد استيتي /مدرب الدورة.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في جنين دورة تدريبية في تنمية المهارات وخل فرص عمل ،وقد أشرف
أ .احمد استيتي رئيس قس شؤون الطلبة في فرع جنين على الدورة حيث سلط الضوء على العديد من
المواضيع الهامة والتي من شأنها صقل مهارات الخريجين وقدراته .
في بداية الدورة قا أ .استيتي بعرض أه مهارات كتابة السيرة الذاتية مستعرضاً كيفية إعداد وتنسي

وترتيب البيانات خالل السيرة الذاتية ،وأهمية مالئمة السيرة الذاتية مع الوظيفة المطروحة ،وتطر في
فيما بعد إلى فنون ومهارات المقابلة الشخصية ،بداية بالتهيؤ النفسي للمقابلة والتحضير لها من خالل توقع
األسئلة المطروحة ،وكيفية الدخول إليها ومن ث عرض عدداً من أساليب المقابالت الشخصية ،وتطر
أيضاً إلى المهارات األساسية في إنشاء الجدوى ااقتصادية للمشاريع الصغيرة.
خالل فعاليات ااختتا حضر ممثلون عن مركز التدريب المهني التابع لوزارة العمل في محافظة جنين،

حيث قاموا بعرض جميع المهن التابعة للمركز ووضحوا آلية التقد للمهن ،وآلية توزيع المتدربين في

سو العمل بعد انتهاء التدريب ،كما وقد قد المركز عرضاً للخريجين المشاركين في الدورة باختيار أي
دورة تدريبية أو مهنية يرونها مناسبة له بما يتناسب مع تخصصاته مجاناً.
وقد استمرت الدورة لي ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )21خريج/ة من مختلف التخصصات.
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24
م

فرع سلفيت

3102/2/02

 1أ .طار سليمة

() خريج/ة

.أ مدير فرع سلفيت.

 2أ .سامر بدير – مسؤول عمليات مؤسسة إنجاز فلسطين.

احتفلت وحدة متابعة الخريجين في سلفيت وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين بتخريج المشاركين في
دورة "مساري إلى المهنية "وقد حضر الحفل أ .طار سليمة .أ مدير فرع سلفيت ،وأ .حسين الدلو –

مسؤول العالقات العامة في بنك فلسطين ،وأ .سامر بدير – مسؤول عمليات مؤسسة إنجاز فلسطين في
الشمال ،وأ .محمد شري .
في بداية ااحتفال رحب أ .طار سليمة بالحضور ونقل له تحيات أ.د .يونس عمرو رئيس الجامعة الذي

تمنى للخريجين المزيد من التقد والنجاح ،وقد شكره الكبير لمؤسسة إنجاز فلسطين على الجهود التي
تقو بها في خدمة أبناء المجتمع الفلسطيني.

وأعرب السيد أ .سليمة عن استعداد الفرع استضافة أنشطة مماثلة في المستقبل ،وفي نهاية حديثه شكر

طاق قس شؤون الطلبة ومتابعة الخريجين على جهوده في إنجاح هذا ااحتفال.
وبدورة أعرب السيد سامر بدير – مسؤول عمليات في مؤسسة إنجاز عن شكره إلدارة جامعة القدس
المفتوحة ممثلة باألستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة على دعمه لبرامج تدريب الخريجين وتنمية

مهاراته في إطار ورش العمل والندوات التي تنظمها مؤسسة إنجاز مع الجامعة ،مؤكداً استعداد المؤسسة
لتنظي المزيد من الفعاليات التدريبية في هذا المجال.
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25
فرع طولكرم

3102/2/02

1

د .ماجد عاروري مدير مركز شمس مدرب الدورة

2

أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين.

( )19خريج/ة

نظمت وحدة متابعة الخريجين في طولكر وبالتعاون مع مركز شمس ورشة عمل تحت عنوان األسرى
ما بين نصوص الدين واتفاقية جنيف.
وقد أشرف على الورشة د .ماجد عاروري مدير مركز شمس ،حيث قا بتعريف المشاركين باتفاقية
جنيف وأه النصوص التي اشتملت عليها ااتفاقية حول التعامل مع ااسرى ،وقد مقارنة حول حقو
ااسرى في اإلسال والقانون ،وقا أيضاً بتعريف المشاركين على أه القوانين الدولية والحقوقية التي

تعنى باألسرى.

وأكد أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين فرع طولكر  ،أنه هذه الورشة نظمت في ظل ما يتعرض له
أسرانا في سجون ااحتالل خالل هذه اايا  ،وذلك من أجل زيادة الوعي لدى خريجينا بواقع األسرى
وحقوقه .

وقد استمرت الورشة لي ( )2ساعات تدريبية بمشاركة ( )03خريج/ة.
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26
فرع طوباس

3102/2/06

( )21خريج/ة

1

أ .عبد الباسط خلف منس وزارة اإلعال  /مدرب الدورة.

2

أ .إياد جاد اهلل منس معرض الصور الفوتوغرافي في جامعة بيرزيت.

1

 .سعادة الشلبي مدير مركز تكنولوجيا المعلومات وااتصاات.

4

أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين.

نظمت وحدة متابعة الخريجين في طوباس وبالتعاون مع وزارة اإلعال ومجلس اتحاد الطلبة في فرع طوباس
رحلة علمية للخريجين المشاركين في دروة اإلعال والعالقات العامة التي نظمتها وحدة متابعة الخريجين

بالتعاون مع الوزارة.
شمل مسار الرحلة متحف جامعة بيرزيت ،ومركز تطوير اإلعال في الجامعة ،ومركزي تكنولوجيا
المعلومات واإلنتاج الفني في مبنى رئاسة الجامعة في را اهلل ،وانتهى المسار بجولة حول الطبيعة إلى قرية
عين قينيا الشهيرة بينابيعها وتنوعها الحيوي.

بدأت الرحلة بجولة في متحف جامعة بيرزيت الذي يحتضن معرض 'زي التشريفات' الخاص بتجليات اللباس

والقماش والتاريخ الثقافي وسياسات الهوية ،للمصم عمر يوسف بن دينا.
بعدها انتقل المشاركون إلى مركز تطوير اإلعال في الجامعة ،حيث قد الفري شرحاً عن أهداف المركز
ونشأته ورسالته ودوراته ،وذلك امتالكه ألضخ أستوديو في فلسطين ،وتوقيعه اتفاقيات شراكة مع إذاعة
مونت كارلو ،وسعيه إلى تأسيس مجلة بحثية إعالمية متخصصة ،وحرصه على تطوير كفاءة العاملين في

26

السلطة الرابعة .مؤكدين أنه البوابة التي عبر من خاللها اإلعالميون والمهنيون عن أرائه في مختلف
القضايا المجتمعية وغيرها.
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قد منس وزارة اإل عال والمدرب أ .عبد الباسط خلف إضاءة حول سعي اليوزارة إليى نشير التثقييف
اإلعالمي في صفوف شرائح المجتمع المختلفة ،وحرصها على تطويع فنون اإلعيال لخدمية الخيريجين

ومهارات بحثه عن عمل ،واجتيازه لمقابالت التوظيف ،وإعداده للسيرة الذاتية.

تجول المشاركون في مراف المركز ووحداته ،وفتحوا نقاشات مع مسؤولي األستوديو التلفزييوني ووحيدة

فرع طوباس

اإلذاعة ،وشاركوا في افتتاح معرض صور فوتوغرافي أطلقته دائرة اإلعال  ،وحمل اس الشيهيد سياجي
درويش ،بمشاركة مصورين صحفيين محترفين ،وطلبة مسا التصوير الصحفي في الدائرة .وقال منسي

المعرض إياد جاد اهلل أن المعرض جاء بهدف تشجيع الطلبة وتحفيزه على العمل واإلبيداع ،لالنخيراط
مبكراً في الحياة المهنية ،حيث تعرض صوره إلى جانب صور زمالء له  ،محترفين في المهنة .وأكد أن
المعرض يحمل اس 'الشهيد ساجي درويش' تكريما له ،وهو أحد طلبة اإلعال في بيرزيت ،الذي استشيهد
برصاص ااحتالل في آذار الماضي ،خالل تفقده حظيرة األغنا قرب منزل عائلته في بيتين .بعد ذلك انتقل
المشاركون إلى مقر رئاسة جامعة القدس المفتوحة في را اهلل ،لزيارة إلى مركز تكنولوجييا المعلوميات

وااتصاات ومركز اإلنتاج الفني في الجامعة حيث استمعوا إلى شرح حول آليات عمل المراكز وطبيعية
عملها ،وشاهدوا عروضا ألفال وثائقية من إنتاج مركز اإلنتاج الفني ،تضمنت تعريفياً بنشيأة الجامعية،
ومزايا التعلي المفتوح ،وإطاللة على فلسطين ،وحكاية الفوج السادس عشر من الخريجين .أشار المهنيدس
سعادة الشلبي مدير مركز تكنولوجيا المعلومات وااتصاات إلى أن الجامعة من خالل مراكزها الفنية تقد

رسالة أكاديمية ومجتمعية ،تساه في التعريف بفلسطين وقضاياها ،وخاصة من خالل األفال الوثائقية التي

أنتجها مركز اإلنتاج الفني .شاهد المشاركون عن كثب أقسا مركز اإلنتاج الفني ،وطبيعة عمله ،وأجهزته،
وتعرفوا على األجهزة المستخدمة في إنتاج األفال والوسائط التعليمية .في نهاية الرحلية زار المشياركون
قرية عين قينيا ذات الموقع األثري المتميز ،والذي يحتوي على أنقاض وكهوف ومدافن ،وخيرب أثريية،
وعيون مياه عذبة وتنوع حيوي فريد .بدوره قال د .نضال عبد الغفور مدير فرع الجامعة في طوبياس ،أن
الجامعة ومن خالل قس متابعة الخريجين توفر فضاءات تدريبية لخريجيها ،وتحرص على تطوير مهارته
وقدراته للمنافسة في سو العمل ،كما أن الجامعة تنفذ العديد من النشاطات الالمنهجية التي تقيو عليى
إثراء المادة النظرية من أجل توسيع المعرفة وجسر الهوة بين المادة النظرية والواقع العملي .فيميا أشيار
منس وحدة متابعة الخريجين أ .بالل دراغمة الذي راف الطلبة ،أن وحدة الخريجين تملك أجنيدة تأهييل

وتدريب سنوية ،وتحرص على التواصل مع خريجيها ،وتساعده في اانخراط في سيو العميل .وقيال
رأفت بالطيه رئيس مجلس الطلبة في الجامعة ،إن مجلس الطلبة ا يتوانى في تقدي سبل الدع للخيريجين،
ودائما يسعى لمساعدته لتأهيله  ،وا يقطع صالته به بعد تخرجه  .وهو يعمل جاهداً لتعرييف الطلبية
بمؤسسات الوطن وجامعاته ومواقعه األثرية.
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27
فرع طولكرم

3102/2/03

( )63خريج/ة

1

د .عبد الرحمن خضر مدير بنك القدس في فرع طولكر  /مدرب الدورة.

2

أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طولكر وبالتعاون مع بنك القدس ورشة عمل تدريبية حول

األورا

البنكية والتزوير ،وقد أشرف على الورشة د .عبد الرحمن خضر مدير بنك القدس في فرع

طولكر .
قا د .عبد الرحمن بتعريف المشاركين بأنواع البنوك وأقسامها وطبيعة عملها وأه اإلجراءات البنكية التي
تنفذها البنوك ،والقوائ المالية والشيكات والكمبياات وبطاقات اائتمان بأنواعها المختلفة وطر

معها.

وفي نهاية الو رشة تطر

التعامل

د .عبد الرحمن إلى كيفية إعداد السيرة والذاتية وأهمية تدعيمها بالمهارات

والخبرات الالزمة التي تتطلع لها البنوك في حال تقديمها للحصول على وظيفة في أحد البنوك مستقبالً.
وتعرض أيضاً إلى المقابالت الشخصية وكيفية التصرف خاللها موضحاً العديد من األخطاء التي من

الممكن حدوثها أثناء المقابالت.

في الختا قد أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين في فرع طولكر شكره الكبير لكل لي بنك القدس بشكل
عا  ،و د .عبد الرحمن بشكل خاص ،ولكل من ساه في إنجاح هذه الورشة وأكد أن هذه الورشة تأتي
ضمن سلسة من الدورات وورش العمل التدريبية التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين في الجامعة من أجل

27

تطوير مهارات الخريجين وقدراته  .وقد استمرت الورشة ليي( )2ساعات تدريبية بمشاركة ()63

خريج/ة من كلية العلو اإلدارية.
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28
فرع جنين

3102/2/03

( )21خريج/ة

نضال كستوني مشرف في الجامعة العربية األمريكية ،والمهندس طار الحوراني مدير

1

قس الهندسة في شبكة فرح اإلعالمية ،وأ .رائد أبو بكر مراسل في وكالة معاً اإلخباريية
في جنين ،وأ .وسي غزاوي مقد برامج في راديو فرح ،والصحفي أ .أحمد أبو الهيجيا،
والمصور التلفزيوني أ .بالل خمايسة /مدربو الدورة.

2

أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في جنين وبالتعاون مع شبكة راديو وتلفزيون فرح دورة مهارات
إعالمية .وقد أشرف على الدورة الصحفي أ .نضال كستوني مشرف في الجامعة العربية األمريكية،
والمهندس طار الحوراني مدير قس الهندسة في شبكة فرح اإلعالمية ،وأ .رائد أبو بكر مراسل في
وكالة معاً اإلخبارية في جنين ،وأ .وسي غزاوي مقد برامج في راديو فرح ،والصحفي أ .أحمد أبو

الهيجا ،والمصور التلفزيوني أ .بالل خمايسة.

وقد هدفت الدورة إلى تعريف وتدريب المشاركين بالعديد من المهارات اإلعالمية ومنها كتابة الخبر
الصحفي ،وفن التسوي  ،وحوار الطاولة المستديرة ،والتصوير التلفزيوني ،وفن االقاء ااذاعي
والتلفزيوني ،المونتاج والهندسة المرئية والصوتية
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وقد هدفت الدورة إلى تعريف وتدريب المشاركين بالعديد من المهارات اإلعالمية ومنها كتابة الخبر الصحفي،

وفن التسوي  ،وحوار الطاولة المستديرة ،والتصوير التلفزيوني ،وفن االقاء ااذاعي والتلفزيوني ،المونتاج
والهندسة المرئية والصوتية
قا أ .وسي غزاوي بتعريف الخريجين المشاركين على المجاات التي سيت تدريبه عليها ومن خالل القيا
بكسر الحواجز بين المشاركين وتهيئته لالنخراط في جو التدريب.

فرع جنين

بعدها قا الصحفي رائد أبو بكر بتدريب الخريجين على كيفية الوصول إلى الخبر وصياغته بشكل موضوعي

ومحايد ،وذلك بعد التأكد من صحة مصدره كما قا بشرح عناصر الخبر ومكوناته األساسية.
وقد تطر أ .نضال كستوني إلى فن التسوي وأهمية دور اإلعال الذكي في عمل حمالت تسويقية ناجحة
وقادرة على ايصال فكرة المنتج الى أكبر شريحة من الجمهور المستهدف ،كما وقد قد للخريجين المشاركين

عدداً من الطر واألساليب المتبعة في هذا المجال.

أما الصحفي احمد ابو الهيجاء فقد سلط الضوء على حوار الطاولة المستديرة سلط الضوء ،حيث وضح
للم شاركين كيفية إدارة حوار الطاولة المستديرة من خالل تقسي اادوار بين المتحدثين وطريقة اختيار ااسئلة
القصيرة للحصول على اجابات غنية بالمعلومات من المشاركين في الحوار.
المصور الصحفي بالل خمايسه قا بتدريب المشاركين على كيفية التصوير التلفزيوني وكيفية أخذ اللقطات

المناسبة ومن ث العمل على معالجة مقاطع الصور من خالل المونتاج من خالل برامج خاصة بذلك ،لعمل
التقارير اازمة.
بدوره قا أ .وسي غزاوي بتعريف الخريجين على فن األلقاء ااذاعي وإعداد وتقدي البرامج المسموعة،
وكيفية التعامل مع الميكرفون داخل ااستوديو ،وكيفية توظيف نبرات الصوت بطر

البرامج المقدمة.

مختلفة حسب طبيعة

أخيراً قا المهندس طار حوراني بتدريب المشاركين على كيفية التعامل مع اادوات التقنية التي تستخد في
مجال ااعال والبث التلفزيوني وااذاعي ،وسلط الضوء على كيفية استخدا أجهزه الصوت والصورة وفن
المونتاج اإلذاعي

ووقد أكدت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في جنين أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من

الدورات وورش العمل التدريبية التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين.
وأشارت أيضاً أن أهمية هذه الدورة تأتي في خل كوادر شبابية قادرة على المساهمة في النهوض بالواقع
ااعالمي في فلسطين ،وخاصة أن فئة الشباب وفي ظل التطور التكنولوجي هي األكثر حضوراً على شبكات
التواصل ااجتماعي.

وقد استمرت الدورة لي ( )70ساعة تدريبية بمشاركة ( )40خريج/ة من مختلف التخصصات.
.
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29
فرع الخليل

3102/2/31

( )63خريج/ة

1

أ .هشا أبو اسعيفان رئيس قس الشؤون اإلدارية /مشرف الورشة.

2

أ .وسا األطرش رئيس قس شؤون الطلبة.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في الخليل وبالتعاون مع مديرية التربية والتعلي – وسط الخليل ورشة

عمل تدريبية حول امتحان التقد للوظائف األكاديمية في وزارة التربية والتعلي .

وقد أشرف على الورشة أ .هشا أبو اسعيفان رئيس قس الشؤون اإلدارية في المديرية ،حيث قا في
بداية الورشة بالتعريف بامتحان التوظيف ومعاييره ،ث قا بتقدي عرض تقديمي حول أهمية وكيفية
التحضير امتحان التوظيف.

وقد أكد أ .وسا األطرش رئيس قس شؤون الطلبة في فرع الخليل أنه هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة

من ا لدورات وورش العمل التدريبية التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين ،حيث أن الهدف األساسي من
الورشة هو زيادة الوعي لدى الخريجين المتقدمين لالمتحان التوظيف وأهمية اجتيازه باإلضافة إلى خل
روح المنافسة لديه بأهمية النجاح فيه للحصول على وظيفة مستقبالً .وقد استمرت الورشة ليو واحد
بمشاركة ( )63خريج /ة من كلية التربية.
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11
فرع جنين

3102/2/33

1

أ .مي سنان /مدربة الدورة.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

( )21خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في جنين وبالتعاون مع مؤسسة مع إنجاز فلسطين دورة مساري إلى
المهنية .وقد أشرف على الدورة المدربة أ .مي سنان من مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة ،حيث
قامت بتدريب المشاركين على المهارات الالزمة للنجاح في العمل وعال األعمال ،وذلك من خالل
تسليط الضوء على عدة مفاهي هامة مثل (القيادة ،إدارة الوقت ،والتواصل الشفوي والكتابي ،حل

المشكالت ،البحث عن فرص العمل).

وقد أكد المشاركون أنه أصبحوا قادرين على تحديد المهارات الالزمة للجهوزية للعمل والبحث عن
وظيفةٍ والحفاظ عليها ،باإلضافة إلى وضع استراتيجيات شخصية مبتكرة بهدف تحقي التعل والفرص
الوظيفية على مدى الحياة.

وأكدت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من

الدو رات وورش العمل التدريبية والتي تسعى وحدة متابعة الخريجين من خاللها إلى تنمية مهارات
الخريجين وقدراته  ،وذلك لتجسير الفجوة بين مخرجات التعلي العالي ومتطلبات سو العمل.
وقد استمرت الدورة ليي ( )06ساعة تدريبية بمشاركة ( )21خريج/ة من مختلف التخصصات.
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11
فرع طوباس

3102/2/32

1

د .مفيد أبو زنط مدرب الدورة.

2

أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين.

( )36خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في طوباس دورة تدريبية في المهارات اإلدارية ،حيث أشرف على الدورة د .مفيد

أبو زنط عضو هيئة تدريس متفرغ في الجامعة في فرع طوباس.

وقد هدفت الدورة إلى تعريف المشاركين إلى فنون كتابة السيرة الذاتية ،وكيفية تنظي الوقت ،وإدارة ااجتماعات،

وكيفية ااستعداد لمقابالت العمل.

وتضمنت الزيارة شركة فروت توب للعصائر والشركة اإلسالمية الفلسطينية للتنمية ،وقدمت الشركات عروضاً حول

أدائها وأقسامها ومنتجاتها ودور كل قس من هذه المؤسسات في العملية اإلنتاجية ،باإلضافة إلى تعريف الخريجين

المشاركين بأقسا هذه الشركات من خالل جوات ميدانية.

وتحدث عضو هيئة التدريس د .مفيد أبو زنط عن أهمية الرحالت العلمية كونها تزود الخريجين بمعارف جديدة

وقال" :نحاول من خالل هذه الزيارات ربط المعلومات النظرية بالواقع العملي ،حيث تسه هذه الرحالت في ترسيخ

الملومات النظرية" ،وأشار إلى أن هذه الزيارة استهدفت شركات متميزة تمتلك خطوط إنتاج متكاملة ،شاكرًا إياها

على حسن الضيافة وااستقبال.

وقد أكد أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين في طوباس أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات وورش

العمل التدريبية التي ينظمها قس متابعة الخريجين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجه من أجل تطوير مهاراته

وقدراته لالنخراط في سو العمل.

وأشار أيضاً أن تنظي مثل هذه الرحالت يأتي ضمن سعي وحدة متابعة الخريجين إلى الرقي بخدماتها التي تقدمها

11

للخريجين وسعياً منها لتسوي الخريجين إلى مؤسسات المجتمع المحلي.

وقد استمرت الدورة لي ( )03ساعة تدريبية بمشاركة ( )36خريج/ة ،حيث شارك في الرحلة ( )23خريج/ة فقط.
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12
فرع جنين

3102/2/32

( )81خريج/ة

أ .عبد السال أبو العز مدير دائرة الموارد البشرية في مديرية التربية والتعلي في جنين،

1

والمشرفون د .مازن ربايعه ،وأ .محمود ربايعه ،ود .محمود البيك ،وأ .هاني العبادي،
وأ .رياض العيسي ،وأ .منذر زيود ،و د .محمود أبو زيد من كلية التربية  /مشرفو

الورشة.

2

أ .احمد استيتي -رئيس قس شؤون الطلبة.

1

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين ورشة عمل تدريبية حول "امتحان التقد للوظائف
األكاديمية في وزارة التربية والتعلي ".

افتتح الورشة أ .احمد استيتي -رئيس قس شؤون الطلبة مرحباً بالحضور جميعا ناقال له تحيات مدير
الفرع د  .عماد نزال ،وتحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة.
وحاضر في الورشة أ .عبد السال أبو العز مدير دائرة الموارد البشرية في مديرية التربية والتعلي في
جنين ،والمشرفون د .مازن ربايعه ،وأ .محمود ربايعه ،ود .محمود البيك ،وأ .هاني العبادي ،وأ.

12

رياض العيسي ،وأ .منذر زيود ،و د .محمود أبو زيد من كلية التربية.
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وتحدث أ .عبد السال أبو العز مدير دائرة الموارد البشرية في تربية جنين عن األسس التي تعتمدها وزارة
التربية في التوظيف ،وقال أن هذه المعايير تختلف من عا آلخر ،حيث يت اإلشراف عليها من قبل جميع

الدوائر في التربية ،وأن األسئلة توضع بموجب معايير محددة ،باإلضافة إلى أن هناك محددات تكسب

المتقد عالمات إضافية وهي معدل الثانوية العامة ،ومعدل درجة البكالوريوس ،وعالمة امتحان التوظيف،

فرع جنين

باإلضافة إلى الخبرة التي يكتسبها المتقد .
وتحدث د .مازن ربايعة عن أه المحاور األساسية والتي يعتمد عليها امتحان التوظيف ومنها المنهاج
وعناصره وتفصيالته ،وطرائ

التدريس وتصنيفاتها ،وتحدث أيضا عن التكنولوجيا وعالقتها في العملية

التعليمية التعلمية ،وأخير عرض مجموعة من نماذج وأنماط المعلمين ومهماته التعليمية والتنظيمية
لمواقف التعل .
خالل الورشة التي استمرت لي ( )4ساعات تدريبية ،قا المشرفون بتقسي الخريجين المشاركين إلى

مجموعات كل حسب تخصصه ،ليقد له المشرفون المختصون خبرته في هذه اامتحانات ومناقشة

مجموعة من نماذج أسئلة السنوات السابقة ،وإيضاح بعض األسئلة التي يطرحها الخريجون المشاركون.
في نهاية الورشة قدمت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في جنين ،شكرها الكبير لكل من ساه
في إنجاح هذه الورشة ،مؤكدة أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من األنشطة والفعاليات التي تنظمها وحدة
متابعة الخريجين والتي تسعى من خاللها إلى تطوير مهارات الخريجين وقدراته لالنخراط في سو

العمل.

ونوهت أن هذه الورشة تأتي ضمن سعي وحدة متابعة الخريجين وحرصها الكبير على إعداد الخريجين
وتأهليه للتقد امتحان الوظائف األكاديمية في وزارة التربية والتعلي  ،وقد حضر الورشة ( )20خريج/ة
من مختلف التخصصات من كلية التربية.
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11
فرع طوباس

3102/2/32

1

( )31خريج/ة

أ .حيدر كايد رئيس قس شؤون الطلبة.

 2أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين.
 1المسؤولون في الشركات الثالث.

نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز العمل التنموي "معاً" ،زيارة لعدد
من شركات القطاع الخاص والمصانع بمشاركة ( )70خريج/ة من مختلف التخصصات.

شملت الزيارة ثالث من أه شركات القطاع الخاص في محافظة نابلس ،حيث بدأ الزيارة بالشركة
الوطنية لصناعة األلمنيو (نابكو) مروراً بشركة مطبعة حجاوي ،وأخيراً مصنع الراجح.

خالل الزيارة تجول الزائرون في أقسا هذه المؤسسات واطلعوا على آليات العمل التي تقو عليها هذه
المؤسسات ،كما قد المسئولون في المؤسسات الثالث شرحاً حول هذه المنشآت وعن دورها في خدمة

ااقتصاد الوطني من خالل توفيرها منتجات بجودة عالية تلبي احتياجات السو

من خالل اعتمادها

لسياسات الجودة ،كما تحدثوا عن المسؤولية المجتمعية لهذه المؤسسات تجاه المجتمع المحلي.
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فرع طوباس

ومن جانبه قال رئيس قس شؤون الطلبة أ .حيدر كايد أن هذا النشاط يأتي في إطار برامج مشروع
شباب غ ور األردن من أجل التغيير الذي ينفذه مركز العمل التنموي ومؤسسة إنقاذ الطفل ويموله
ااتحاد األوروبي.

وأشار أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين في طوباس أن هذا النشاط يأتي في إطار سلسلة من
األنشطة التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين ،وذلك من أجل تطوير مهارته وقدراته لالنخراط في
سو العمل ،حيث أكد قائالً أن وحدة متابعة الخريجين ا تقتصر في أنشطتها وفعاليتها على الدورات
وورش العمل التدريبية بل إلى الكثير من األنشطة والفعاليات المتنوعة التي ترتقي بخريجينا إلى آفا

جديدة نوح مستقبل واعد.

وأن الهدف األساسي من هذه الزيارة هو تعريف المشاركين على بعض المنشآت ااقتصادية الهامة في
وطننا العزيز ،واطالعه على متطلبات سو العمل وعلى المهارات اإلضافية المطلوبة للحصول على
الوظائف من خالل المقابلة المباشرة مع أصحاب العمل.
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14
فرع طوباس

( )01خريج/ة

3102/2/38

 1أ .جهاد ربايعة مدرب الدورة.
 2أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز التعلي المستمر وخدمة المجتمع دورة
برنامج الشامل المحاسبي .وقد أشرف على الدورة المساعد األكاديمي واإلداري في فرع طوباس أ .جهاد
ربايعة.

وقد هدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من التعامل مع برنامج الشامل المحاسبي من خالل تعريفه على
آليات عمل البرامج المحاسبية بشكل عا وبرنامج الشامل بشكل خاص ،وتسجيل العمليات المحاسبية
ومتابعة أثارها على القوائ المالية ،وآليات إدخال األصناف من خالل البرنامج ،وكيفية متابعة المها

المحاسبية اليومية.

وقد أكد أ .بالل دراغمة منس

متابعة الخريجين في فرع طوباس أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من

الدورات وورش العمل التدريبية التي ينظمها قس متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراته .
وقد استمرت الدروة ليي ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )01خريج/ة من كلية العلو اإلدارية.
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15
فرع طوباس

( )66خريج/ة

7004/1/3

نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس وعضو هيئة التدريس غير المتفرغ أ .حاز بني عوده
والمرشدة أ .مها سالمه و ر.

شؤون الطلبة أ .حيدر كايد.

أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين.

نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مديرية التربية والتعلي في محافظة طوباس
ورشة عمل تدريبية حول امتحان التقد للوظائف األكاديمية في وزارة التربية والتعلي .

وذلك بحضور د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس وعضو هيئة التدريس غير المتفرغ أ .حاز بني

عوده والمرشدة أ .مها سالمه و ر.

شؤون الطلبة أ .حيدر كايد ومنس

متابعة الخريجين أ .بالل

دراغمة .
خ الل اافتتاح نقل مدير فرع جامعة القدس المفتوحة طوباس د .نضال عبد الغفور تحيات األستاذ الدكتور
يونس عمرو رئيس الجامعة للخريجين ،وقال بأن هذه الورشة تأتي في إطار عدد من الورش والدورات

التي ت تنظيمها في الفرع والتي تهدف إلى رفع كفاءة الخريجين ،وتحدث عن الوظائف التعليمية
واإلجراءات الشفافة التي تتبعها وزارة التربية والتعلي لشغر الوظائف وقال بأن الحصول على الوظائف
يمر بعدد من المراحل من أهمها اامتحان والمقابلة.

15
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وأشار إلى أن اغلب الخريجين تعرضوا لدورات خاصة بمقابالت العمل وبالنسبة امتحان التوظيف فهو
يتكون من ثالث أجزاء الجزء األول تخصصي وآخر تربوي والجزء الثالث حول المعلومات العامة والثقافة
العامة  ،وأشار إلى أن جامعة القدس المفتوحة تركز على الجوانب الثالثة من خالل المقررات واللقاءات

واألنشطة الالمنهجية

وشكر عبد الغفور مديرية التربية والتعلي في طوباس على تعاونها الدائ في تنفيذ

ورش العمل والندوات والدورات الخاصة بالطلبة والخريجين باإلضافة إلى استقبالها جميع طلبة التربية

فرع طوباس

العملية في المدارس التابعة لها .
ومن جانبه تحدث عضو هيئة الت دريس غير المتفرغ أ .حاز بني عوده عن أهمية هذه اللقاءات كونها تعمل
على تحديث المعلومات الخاصة باامتحان وإزالة القل والتوتر وأشار إلى أنه سيت خالل الورشة استعراض

عدد من نماذج اامتحان واإلجابة عن األسئلة وااستفسارات الخاصة بالمشاركين ،وقال بني عوده أن
خ ريجي جامعة القدس المفتوحة يحصلون في أغلب األحيان على أفضل النتائج في امتحانات التوظيف
الخاصة بالتربية والتعلي  ،وهذا يعود إلى نظا التعلي الخاص بالجامعة ومقرراتها المتميزة.

فيما تحدثت المرشدة التربوية أ .مها سالمة عن أهمية هذه الورشة وأعربت عن سعادتها كونها أحد خريجات
الجامعة ،وقالت بأنها سوف تجيب عن أسئلة الطلبة الخاصة باإلرشاد باإلضافة إلى عرض نماذج من األسئلة

السابقة وقالت إنها سوف تعمل على تقدي عرض حول اإلعداد الجيد لالمتحان.
وقد استمرت الورشة لي ( )4ساعات تدريبية بمشاركة ( )66خريج/ة من مختلف التخصصات.
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16
3102/3/2

( )1خريج/ة

فرع قلقيلية
1

أ .هيث مراعبة /مشرف الورشة.

2

أ .بالل كساب منس متابعة الخريجين.

نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع نقابة األخصائيين النفسيين وااجتماعيين ورشة
عمل إرشادية لخريجين الخدمة ااجتماعية قبيل ااستعداد امتحان التوظيف في وزارة التربية والتعلي .
وقد أشرف أ .هيث مراعبة على الورشة ،حيث قا بتسليط الضوء على العديد من األمور الهامية فسيلط
الضوء في البداية على أنواع اإلرشاد ،ودور المرشد التربوي وعالقته في كافة جوانب العملية اإلرشيادية،

وتطر أيضاُ إلى مكافحة البطالة بين الخريجين وحاجته إلى التطور المهني المستمر.
في نهاية الورشة قا أ .هيث بعرض عدد من نماذج أسئلة السنوات السابقة امتحان التوظيف.
وأكد أ .بالل كساب منس متابعة الخريجين في قلقيلية أن هذه الورشة جاءت ضمن السعي الكبير الذي تقو
به وحدة متابعة الخريجين في تعزيز المكانة المهنية والوظيفية لكافة الخريجين ،وذلك من خالل تجهييزه
وإعداده  ،وتطوير مهارته وقدراته لالنخراط في سو العمل.

وقد استمرت الورشة لي ( )2ساعات تدريبية بمشاركة ( )1خريجين من تخصص الخدمة ااجتماعية.
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17
فرع القدس

3102/3/2

( )21خريج/ة

1

أ .فراس عليان باحث اجتماعي.

2

أ .أمينة عبد الح  ،وأ محمد أبو اسنينة /مشرفا الورشة.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في القدس وبالتعاون مع اائتالف من أجل القدس لقاء قانوني لخريجي

تخصص الخدمة ااجتماعية حول سياسات وزارة الداخلية ااسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من
القدس.
في بداية اللقاء قا الباحث ااجتماعي أ .فراس عليان في فرع القدس بالترحيب بالحضور باس ادارة
الجامعة وبين مدى أهمية اجراء مثل هذه اللقاءات للخريجين والطلبة المتوقع تخرجه عامة وخريجي

الخدمة ااجتماعية خاصة وذلك لتطوير مهارته وقدراته لالنخراط في سو العمل.

وقد أشرف المحاميان أ .أمينة عبد الح  ،وأ محمد أبو اسنينة على اللقاء حيث استهلت المحامية عبد الح
اللقاء بشرح مفصل عن تقسيمات المجتمع الفلسطيني نتيجة ااحتالل وعن ل الشمل وهد البيوت وكيفية
التعامل القانوني مع هذه القضايا.
ومن جانب ه تناول المحامي ابو اسنينة مواضيع سحب الهويات وكيفية تجنبها وموضوع الهوية البيومترية

ومخاطرها .

17

وقد استمر اللقاء لي ( )2ساعات تدريبية بمشاركة ( )21خريج/ة من كلية التنمية ااجتماعية – تخصص
الخدمة ااجتماعية.
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1
فرع جنين

3102/3/08

( )31خريج/ة

1

د .عماد نزال مدير فرع جنين.

2

السيد كمال أبو الرب مساعد محافظ محافظة جنين .

1

د .نادر ارشيد مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي.

4

أ .أحمد استيتي رئيس قس شؤون الطلبة.

5

أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين.

6

أ .مروة زايد منسقة مؤسسة إنجاز فلسطين.

7

لينا الدريدي /مدربة الدورة.

نفذت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين مبادرة
هدفت المبادرة التي نفذت في مستشفى الشهيد خليل سليمان إلى تزيين المعدات الطبية الخاصة باألطفال
لتحسين الحالة النفسية والصحية عنده .
وقد أشرف على المبادرة المدربة لينا الدريدي ،ومجموعة من المتطوعين من فرع جنين.

1
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فرع جنين

وحضر اافتتاح مدير فرع جامعة القدس المفتوحة في جنين د .عماد نزال ،ومساعد محافظ محافظة جنين
السيد كمال أبو الرب ،ومدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي د .نادر ارشيد ،ومروة زايد منسقة
مؤسسة إنجاز فلسطين في جنين ،ورئيس قس شؤون الطلبة أ .أحمد استيتي ،ومنسقة متابعة الخريجين أ.
فاتنة هب الريح في فرع جنين ،وممثلين عن المؤسسات األهلية والمدنية في محافظة جنين ،وعدد من طلبة
وخريجي الجامعة.
من جانبه قال نزال ،إن افتتاح هذه المبادرة يهدف إلى تدريب المشاركين على كيفية إدارة وتنفيذ مشاريع
ريادية ،وذلك من خالل التعرف على أوجه القصور في المجتمع ،باإلضافة إلى التعرف على أهمية وكيفية

التخطيط والتنظي وتمويل المشاريع المسؤولية ااجتماعية وإدارتها ،وكيفية التواصل باستخدا الشبكات
ااجتماعية والعمل الجماعي وحل المشاكل واإلبداع.
وأضاف أن جامعة القدس المفتوحة تولى أهمية قصوى للعمل التطوعي وااجتماعي واألنشطة الالمنهجية،
وتضع المسؤولية ااجتماعية على سل أولوياتها ،إليمانها المطل بأهمية هذه األنشطة ودورها الفعال في

صقل شخصية طلبتها وخريجيها.

وثمن كمال أبو الرب في كلمة ألقاها نيابة عن محافظ محافظة جنين دور مؤسسة إنجاز وجامعة القدس
المفتوحة تنظي هذه المبادرة المميزة واألولى من نوعها في جنين.
وذكرت أ .مروة زايد منسقة مؤسسة إنجاز أن المشروع يقو على إعادة تزيين المعدات الطبية الخاصة

باألطفال الموجودة في المستشفى ،كمحاولة لتحسين الحالة النفسية والصحية عند األطفال الذي يقبلون على
الفحوص والعالج لتخفيف األل  ،ورس البسمة على وجوهه ومساعدة أهاليه في تجاوز مرحلة عالج
أبنائه .
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2
فرع جنين

3102/3/03

1

أ .محمود ربايعة من كلية اللغة العربية  /مدرب الدورة.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

( )31خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين دورة تدريبية في "النحو الدالي في القران الكري " حيث
هدفت الدورة إلى تنمية مهارة اإلعراب النحوي لدى المشاركين ،وتوسيع الثروة النحوية من القواعد
الوظيفية النحوية والتي يحتاجها خريجو اللغة العربية ،وذلك لغايات الممارسة الوظيفية المستقبلية في
المدرسة .وتدرّب المشاركون على حسن الربط العالئقي بين الدالة النحوية والقاعدة اإلعرابية.

وقد أشرف أ .محمود ربايعة من كلية اللغة العربية على الدورة ،حيث قا بتدريب المشاركين على آليات

البحث عن معاني السياقات الدالية اللغوية في آيات سورة البقرة؛ اتكاءً على مهارات اإلعراب النحويّ،
وتوظيف القاعدة النحوية ،والتوظيف السلي في الكشف عن المعنى ،وتأثره بنمطية التركيب النحويّ،
واإلعراب النحويّ ،وتعرّف المشاركون إلى ماهية المادة القاعدية النحوية ،وفه مكوناتها ،وأركانها،
وتمرّن المشاركون على هض واستيعاب المصطلح النحوي القدي من بعض أمهات المصادر النحوية.

وقد أكدت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،أن الدورة اعتمدت في مضمونها

على مصادر نحوية ونظرية وتطبيقية متنوعة ،منها :كتاب متخصص في مهارة اإلعراب الوظيفي وهو
"كتاب إعراب القرآن الكري إعرابا داليا" ،ومصدر آخر نظري تأسيسيّ هو " األجرومية في النحو
العربي".

2

وقد استمرت الدورة ليي ( )24ساعة تدريبية بمشاركة ( )20خريج/ة من تخصص اللغة العربية

وأساليب تدريسها.
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3
فرع طوباس

3102/3/03

1

أ .فوزي غنا  /مدرب الدورة.

2

أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين.

( )20خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة تدريبية
بعنوان "مساري إلى المهنية".
وقد أشرف على الدورة المدرب أ .فوزي غنا من البنك العربي ،حيث هدفت الدورة إلى تعريف
المشاركين إلى كيفية كتابة السيرة الذاتية ،وكيفية تنظي الوقت ،وإدارة ااجتماعات ،وكيفية وأهمية
اإلعداد للمقابلة الشخصية ،وكيفية البحث عن وظيفة.
أكد أ .بالل دراغمة منس

متابعة الخريجين في فرع طوباس إن الدورة تأتي ضمن سلسلة من

الدورات وورش العمل التدريبية التي ينظمها قس متابعة الخريجين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجه
وذلك لتطوير مهاراته وقدراته لالنخراط في سو العمل.
وقد استمرت الدورة لي ( )03ساعة تدريبية بمشاركة ( )20خريج/ة

3
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4
فرع الخليل

3102/3/03

1

أ .إبراهي حمدان /مدرب الدورة.

2

د .نعمان عمرو مدير فرع الخليل.

1

أ .وسا األطرش رئيس قس شؤون الطلبة.

4

أ .سال غزاوي منس مؤسسة إنجاز فلسطين.

( )03خريج/ة

نفذت وحدة متابعة الخريجين في فرع الخليل وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين مبادرة "خد نفس".
تهدف المبادرة إلى توفير الراحة النفسية والجسدية ألهالي مدينة الخليل من خالل التأمل في المناظر
الطبيعية ،وإضافة منظر جمالي للمدينة وذلك من خالل وضع المقاعد وتشجير الطري الجديد الواقع بين
دوار ابن رشد وطري المقاطعة الفلسطينية.

وقد أشرف على المبادرة المدرب أ .إبراهي حمدان من مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة ومجموعة من

المتطوعين من الجامعة في فرع الخليل،
قا المتطوعون بزراعة أشتال الزينة وأعمال الدهان للجدران والمقاعد ،وأعرب المشاركون عن مدى
سعادته بالمشاركة في تنفيذ هذه المبادرة كونها تسه في إعطاء الشارع لمسة جمالية تعكس صورة مشرقة

4

لمدينته  ،وتكون خطوة نحو بناء مبادرات أخرى لتزيين باقي الشوارع.
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فرع الخليل

وبين الدكتور نعمان عمرو مدير فرع الخليل أن الجامعة تسعى دوماً إلى تشجيع طلبتها وخريجيها
على المشاركة الفاعلة في العمل التطوعي والمجتمعي لما لذلك من أثر كبير في صقل شخصيته
ورفع مستوى الوعي العا لديه وتعزيز المسؤولية لديه اتجاه وطنه ومجتمعه ،كما بين أن هذه

المبادرة ستدخل ضمن المنافسات ما بين الجامعات للوصول إلى المنافسة على مستوى الوطن العربي
إن ت اختيار هذا المشروع كأفضل مشروع على مستوى الوطن.
وبين منس

مؤسسة إنجاز في منطقة الجنوب أ .سال الغزاوي أن برنامج أمواج فرح يعمل على

مساعدة المشاركين على فه أفضل فيما يتعل بتطبي ما يتعلمونه على مقاعد الدراسة عبر التفاعل
والمشاركة الناجحة في مجتمعاته .

وبين أ .وسا األطرش رئيس قس شؤون الطلبة أن برنامج أمواج هو كفكرة تطب ألول مرة في
فرع الخليل وهو برنامج رائد يقو على رعاية بذور اإلبداع لدى المشاركين المميزين ،وتمنى أن
تحق فكرة مشاركينا مراتب متقدمة في المنافسة بين الجامعات.

هذا وراف المشاركون في هذه المشاركة وفد من الجامعة ض أ .مهند الجعبري/قس شؤون الطلبة

وأ .يسرى أبو عيشة/وحدة متابعة الخريجين وأ .آيه سيد أحمد/منسقة العالقات العامة.

4
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5
فرع طوباس

3102/3/30

( )02خريج/ة

 1أ .سهى القاضي /مشرفة الورشة.
 2أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز العمل التنموي

تدريبية حول التأهيل الوظيفي.

ورشة عمل

وقد أشرف على الورشة المدربة أ .سهى القاضي من المركز ،حيث هدفت الدورة إلى تعريف المشاركين
إلى كيفية كتابة السيرة الذاتية ،وكيفية تنظي الوقت ،وتسوي الذات ،وكيفية البحث عن وظيفة.
وقد أكد أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين في فرع طوباس أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات

وورش العمل التدريبية التي ينظمها قس متابعة الخريجين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجه وذلك لتطوير
مهاراته وقدراته لالنخراط في سو العمل.
وقد استمرت الورشة لي ( )1ساعة تدريبية بمشاركة ( )03خريج/ة.

5
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6
فرع نابلس

3102/3/32

1

أ .مخلص سمارة مدرب الدورة.

2

أ .د .يوسف ذياب عواد مدير فرع نابلس.

1

أ .حاز ذوقان رئيس قس شؤون الطلبة.

4

أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

( )03خريج/ة

نفذت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين مبادرة
نفذت المبادرة في شارع المنتزه جمال عبد الناصر /مركز حمدي منكو ،حيث يحوي هذا الشارع
بداخله على أكبر جدارية في الوطن العربي.
وتهدف المبادرة إلى خل شارع يجمع بين الثقافة والمجتمع ويحق أهداف انسانية وتربوية وتراثية ،من

خالل إنشاء مجموعة من الزوايا من المكتبات ودور النشر وأشغال يدوية تراثية.

وقد أشرف على المبادرة أ .مخلص سمارة ومجموعة من المتطوعين من فرع نابلس.

6
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وأكد األستاذ الدكتور يوسف ذياب عواد على أن الهدف من هذه المبادرة وهو تعزيز روح العمل
التطوعي والمسؤولية ااجتماعية وجزءً من واجبات الجامعة لدع الثقافة الشعبية والرسمية ،في إطار
الجهود المبذولة لترسيخ المسؤولية المجتمعية ،كما أكد على أن هذه الفعالية تأتي لسد الفجوة بين العل
والممارسات الحياتية.
وأشار رئيس قس شؤون الطلبة أ .حاز ذوقان أن هذه المبادرة هدفت إلى ترسيخ روح المبادرة والعمل
التطوعي لدى الخريجين في الجامعات والكليات على إنشاء مشاريع ريادية تعالج القصور الثقافي في

المجتمع.
وأكد منس متابعة الخريجين أ .أمجد السائح أن هذه المبادرة ستدخل ضمن المنافسات بين الجامعات
للوصول الى المنافسة على مستوى الوطن العربي في حال ت اختيار هذه المبادرة كأفضل مشروع هذا
وقد حضر حفل اافتتاح مع الخريجين المشاركين وفد من الجامعة على رأسه مدير الفرع األستاذ

الدكتور يوسف ذياب عواد والمساعد األكاديمي د .معزوز عالونة ورئيس قس شؤون الطلبة أ .حاز
ذوقان ومنس متابعة الخريجين أ .أمجد السائح.

6
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7
فرع نابلس

3102/3/32

1

( )6خريج/ة

طاق من الجمعية.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس مشاركة ( )6خريجين/ات في دورة تدريبية حول
تطبيقات مايكروسوفت أوفيس والتي نظمتها جمعية ااغاثة الطبية الفلسطينية.
وقد أشرف على الدورة طاق من الجمعية ،حيث قاموا بتدريب المشاركين على أه التطبيقات في

حزمة مايكروسوفت أوفيس الشهيرة ،والتي تستخد في األعمال المكتبية مثل برنامج معالجة
النصوص  ،MS Wordوبرنامج معالجة الجداول  ،MS Excelوبرنامج العروض التقديمة MS
 ،PowerPointومتصفح اانترنت الشهير  ،Internet Explorerوغيرها من التطبيقات الهامة التي
تتضمنها الحزمة.

وقد استمرت الدورة لي ( )10ساعة تدريبية.

7
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8
فرع طوباس

3102/3/32

1

أ .نمر دراغمة /مدرب الدورة.

2

أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين.

( )3خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس دورة تدريبية في أحكا التالوة والتجويد لخريجي
تخصص التربية اإلسالمية.
وقد أشرف على الدورة أ .نمر دراغمة -عضو هيئة تدريس غير متفرغ في الجامعة-حيث هدفت الدورة
إلى تدريب المشاركين وتعريفه بأحكا التالوة والتجويد وأدأب التالوة ،وتدريبه على تطبيقها أثناء تالوة
القرآن الكري .

أ كد أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين في فرع طوباس أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي قس متابعة

الخريجين إلى تطوير مهارات خريجي تخصص التربية اإلسالمية ،وذلك ليكونوا قادرين على إدارة
الحصص المدرسية الخاصة بأحكا التالوة والتجويد بفعالية كبيرة.
وقد استمرت الدورة لي ( )03ساعة تدريبية بمشاركة ( )3خريجين/ات.

8
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9
إعدا

فرع طوباس

7004/1/72

( )13خريج/ة

المتضامنة األجنبية –سيكرت-مدربة الدورة.
أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس بالتعاون مع جمعية األخوة دورة تدريبية في محادثة لغة
انجليزية.

وقد أشرفت على الدورة المدربة سيكرت وهي متضامنة أجنبية .وقد هدفت الدورة إلى تعريف المشاركين
إلى كيفية التحدث خالل مقابالت العمل التي تكون باللغة اإلنجليزية ،وتدريب المشاركين على كيفية كتابة
السيرة الذاتية باللغة اانجليزية ،وتدريبه على تلخيص بعض القصص القصيرة بعد قرأتها والتعلي عليها

وذلك من أجل تطوير مهارته وقدراته في اللغة اإلنجليزية.
وأكد أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين في فرع طوباس أن الدورة استمرت لي ( )70ساعة تدريبية

بمشاركة ( )13خريج/ة من مختلف التخصصات.

9
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10
فرع نابلس

( )43خريج/ة

7004/1/72

أ .أشجان سماره وأ .جمال الزبيدي /مدربا الدورة.
أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مركز Münster for trainingوبالشراكة
مع شركة مهارات للتدريب والتسوي

وااستشارات فعاليات ورشة عمل تدريبية متخصصة حول "التعل

من خالل الخدمة ".
وقد أشرف على الورشة المدربان أ .أشجان سماره وأ .جمال الزبيدي ،حيث قاما بتنفيذ فعاليات مختلفة
حول أهمية وكيفي ة تحديد ااحتياجات للمشاريع الخاصة ،والمبادرات المجتمعية ،وكيفية جمع البيانات

وتحليلها ،وآليات العمل ضمن مجموعات ،وفي نهاية الورشة قا المشاركون بالعمل على تقدي عدة
مقترحات لمبادرات وذلك للعمل على اختيار مبادرة للعمل على تنفيذها.
في نهاية الورشة قد أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين في فرع نابلس شكره الكبير لكل من ساه في
إنجاح هذه الورشة من مدربين وخريجين.

وقد استمرت الورشة لي ( )4ساعات تدريبية بمشاركة ( )46خريج/ة.

10
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11
فرع جنين

3102/3/38

1

( )21خريج/ة

المقد تيسير عزا مفوض اإلعال في هيئة التوجيه السياسي ،و أ .خالد أبو فرحة مفيوض
الجامعات في التوجيه السياسي ،و أ .مروه الحاج مدير مكتب مؤسسة إنجاز فلسيطين فيي
جنين /مدربو الدورة.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي دورة تدريبية في
المهارات القيادية.
وأشرف على الدورة عدد من المدربين وه المقد تيسير عزا مفوض اإلعال في هيئة التوجيه السياسي،
و أ .خالد أبو فرحة مفوض الجامعات في التوجيه السياسي ،و أ .مروه الحاج مدير مكتب مؤسسة إنجاز
فلسطين في جنين

سلطت الدورة الضوء على العديد من المهارات القيادية ،وكيفية رس األهداف البعيدة والمتوسطة والقريبة
المدى (على صعيد العمل والصعيد الشخصي) ،وتناولت أيضا ااتصال والتواصل الفعّال ،وكيف ااستماع
الجيد والتحدث لآلخرين ،وآليات وروح العمل الجماعي ،وآليات تحفيز الذات واآلخرين ،وطر

11

حل

المشاكل والخالفات ،وإدارة الوقت ورس الخطط المستقبلية.

109

فرع جنين

هدفت الدورة إلى تعريف المشاركين على المهارات األساسية التي يتمتع بها القائد الناجح في مجال العمل
ااجتماعي ،ومساعدة المشاركين على اكتشاف مهاراته القيادية ،والتعرف على نقاط القوة والضعف لديه
لرس الخطط الالزمة لتطوير قدراته ومهارته الشخصية.

في نهاية الدورة اقتراح المشاركون عدداً من الخطط الالزمة لتطوير المؤسسات والوظائف التي
سيشغلونها مستقبالً ،والتي تعتبر من أه سمات ومتطلبات الموظف القيادي الناجح.
وقد أكدت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من
الدورات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الوحدة للخريجين والطلبة المتوقع تخرجه  ،وذلك لتطوير
ذاته  ،وإكسابه مهارات إدارية وقيادية متميزة لتمكينه من اانخراط في سو

العمل ،وتنمية الحس

القيادي لديه .
أكد المشاركون أن هذه الدورة تعتبر مصدر اهتما لكل األشخاص في جميع المجاات والتخصصات
المختلفة ،والتي تعمل على صقل الشخصية وتعزيز ثقته بأنفسه .
وقد استمرت الدورة لي ( )03ساعة تدريبية بمشاركة ( )21خريج/ة.

11
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12
فرع قلقيلية

3102/3/38

1

المهندس عدنان سمارة رئيس مجلس األمناء.

2

اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية

1

أ .د .سمير النجدي نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية.

4

د .محمد شاهين عميد شؤون الطلبة.

5

د .خالد القيرواني مدير فرع قلقيلية.

6

( )211خريج/ة

أ .نور األقرع المساعد اإلداري في فرع قلقيلية.

7

أ .إياد إشتية رئيس قس متابعة الخريجين.

8

أ .رباب رباع ممثلة مجموعة ااتصاات.

أقامت جامعة القدس المفتوحة في فرع قلقيلية ،يو األربعاء المواف  ، 3102/13/38فعاليات يو التوظيف الثامن،

برعاية مجموعة ااتصاات الفلسطينية وبالتعاون مع مختلف مؤسسات محافظة قلقيلية ،وذلك تحت رعاية رئيس

مجلس األمناء ،وبتنظي من قس متابعة الخريجين بعمادة شؤون الطلبة.

ورحب عريف الحفل المساعد اإلداري في فرع قلقيلية أ .نور األقرع بحضور يو التوظيف الذي عقد بمشاركة 11

مؤسسة من مختلف أنحاء الوطن وبحضور ( )211خريج من الجامعة ،وبتوجيهات من رئيس الجامعة أ .د .يونس

12

عمرو.

111

وشارك في افتتاح يو التوظيف الثامن محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة ،والمهندس عدنان سمارة رئيس مجلس
أمناء جامعة القدس المفتوحة ،ونائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية أ .د .سمير النجدي ،وعميد شؤون الطلبة د.

محمد شاهين ،ومدير فرع قلقيلية د .خالد القيرواني ،ووليد السبع رئيس جمعية أصدقاء جامعة القدس المفتوحة

وممثلين عن مختلف مؤسسات وفعاليات محافظة قلقيلية.

ورحب المحافظ رواجبة في اافتتاح ،بالشركات المشاركة في يو التوظيف ،مؤكدًا أن جامعة القدس

فرع قلقيلية

المفتوحة التي أسسها الشهيد ياسر عرفات شكلت قصة إبداع ،ونجاح فالقائد الذي أسسها كان يفه ماهية
األهداف والغايات من هذه المؤسسة ودورها في عملية البناء األكاديمي والثقافي والمجتمعي والبناء الوطني
الشامل.

وأشار رواجبة إلى أن القدس المفتوحة تصنع علمًا وثقافة وقادة من بناة المؤسسات والدولة ،محمالً فئات المجتمع

كافة مسؤولية ارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين ،داعيًا الجميع إلى العمل من أجل توفير وظائف له .

إلى ذلك ،قال المهندس عدنان سمارة رئيس مجلس األمناء ،إن القطاع الخاص الفلسطيني الذي يأخذ على عاتقه

المشاركة في يو التوظيف هو أبرز بناة أركان الدولة الفلسطينية ،فه يستثمرون في الموارد البشرية ،والحكومة ا

تستطيع وحدها أن تحل مشكلة البطالة في صفوف الخريجين إا بااشتراك مع القطاع الخاص فهو عماد الدولة ،ومن

هنا حرصنا على التكامل بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص.

وخاطب سمارة الخريجين قائالً :أنت أنهيت الجهاد األصغر وبدأت الجهاد األكبر" ،مشيرًا إلى أن فسلفة التعلي المفتوح

التي تقو عليها الجامعة توفر للطالب فرصة الجمع بين التعلي والدراسة.

وأوضح أن الجامعة ثبتت أقدامها وأصبحت منتشرة في مختلف أنحاء الوطن ،وهي تعمل حاليًا على مساعدة خريجيها

وتقدي نوعية متميزة من الخريجين ،فهي جامعة تسير بخطى ثابتة نحو الرقي ،وتركز على قدرة خريجينا على

المنافسة في الداخل والخارج للحصول على عمل.

وأضاف أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرًة لتحسين المناخ الدراسي ،والجهد األساسي منصب على إيجاد مقرات خاصة
في الجامعة ،افتًا إلى أن الجامعة ستفتتح العا المقبل فرع الجامعة الجديد بقلقيلية الذي نجحنا في تشييده بدع الكثير

من المؤسسات ومن أبناء هذا البلد الطيب.

في السيا ذاته ،رحب أ .د .سمير النجدي نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية ،باس رئيس الجامعة ،بالحضور

في يو التوظيف الثامن ،مشيرًا إلى أن مدينة قلقيلية صامدة وصابرة على الحصار رغ شح الموارد ،وأن أيا

التوظيف تسه في ربط الخريجين بسو العمل ،وتدحض حديث المغرضين عن أن جامعة "القدس المفتوحة" تسه

في ارتفاع نسبة البطالة ،فللجامعة دور مميز في النهوض بالمجتمع الفلسطيني وا أحد يستطيع أن ينكر دورها في

توفير التعلي لفئات كان من المستحيل لها التعل لوا وجود القدس المفتوحة.

وأضاف أن أيا التوظيف تسه في توفير فرص العمل للخريجين وتثبيته في وطنه  ،افتًا إلى أن أيا التوظيف
تهدف لتعريف الخريجين بسو

العمل واحتياجاته والفرص المتوفرة فيه ،وتعريف المؤسسات المشاركة بقدرات

الخريجين ما يعزز ببناء الثقة بالنفس للخريجين ،وتوفر فرص تدريب وعمل له .

وقال إن جامعة القدس المفتوحة تعمل بنظا التعلي المفتوح وهو التعلي المرن وقد تبنت الجامعة مؤخرًا نظا التعلي

المدمج الذي يمازج بين التعلي الوجاهي والتعلي االكتروني ،ويسمى أيضا بالتعلي الهجين ،فهو يجمع بين أفضل

الخصال التي يحتويها التعلي التقليدي وأفضل ما يوجد في التعلي االكتروني ،منوهًا إلى أن الجامعة ادخلت في اآلونة

األخيرة عددًا من التخصصات الجديدة.

من جانبه ،قال عميد شؤون الطلبة د .محمد شاهين ،في كلمته ،إن يو التوظيف يأتي ضمن سلسلة من أيا التوظيف

12

التي تنظمها الجامعة بشكل سنوي ،حيث سبقه سبعة أيا غطت معظ فروع الجامعة ،وهذه السلسلة هي جزء من باقة
خدمات تقد من قس متابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة.
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وأضاف أن المواءمة بين احتياجات سو العمل والخريجين هي معضلة ولكنها أكثر تعقيدًا في الدول النامية وتتعقد

األمور أكثر حين يكون الحديث عن سو العمل الفلسطيني ومعيقاته وعلى رأسها ااحتالل ،لذلك كان ابد أن يكون
هناك نوع من التنسي بين مخرجات الجامعة واحتياجات سو العمل للخروج من هذه المعضلة.

وقال إن جامعة القدس المفتوحة تسعى من خالل خدمات الخريجين لعالقة منفتحة ومتكاملة مع كل قطاعات العمل

ألن العالقة هي مصلحة متبادلة ،افتًا إلى أنه ورغ كل الصعوبات أقامت الجامعة هذا اليو في قلقيلية ،وبالفعل

فرع قلقيلية

كان واحدًا من أيا التوظيف المميزة للجامعة.

وأشار د .شاهين إلى أن قس متابعة الخريجين يوفر التدريب لخريجي الجامعة فوفر مئات فرص العمل والتدريب

لل طلبة وعقد شراكات مع مختلف أطراف سو العمل الفلسطيني ،مضيفًا "استفدنا في وضع بعض التوصيات أما

الدائرة األكاديمية لتطوير بعض البرامج األكاديمية في الجامعة ،وفتحنا العديد من التخصصات في العامين الماضيين

وعلى رأسها اإلدارة الصحية واإلعال الرقمي والتنمية الريفية" ،منوها إلى أن ادراج تخصصات جديدة يت إثر

دراسة التغذية الراجعة من سو العمل.

وقال إن جامعة القدس المفتوحة تسعى من خالل خدمات الخريجين لعالقة منفتحة ومتكاملة مع كل قطاعات العمل

ألن العالقة هي مصلحة متبادلة ،افتًا إلى أنه ورغ كل الصعوبات أقامت الجامعة هذا اليو في قلقيلية ،وبالفعل

كان واحدًا من أيا التوظيف المميزة للجامعة.
وأضاف د .شاهين ،أنه يوجد

فرصة تدريب من مخرجات اليو و

فرصة توظيف آنية ،وشارك في اليو

مؤسسة ،وهو ما يؤكد نجاح اليو ويسه في دع ااقتصاد الوطني والخريجين الجدد.

من جانبها ،قالت أ .رباب رباع ممثلة مجموعة ااتصاات الراعي الحصري ليو التوظيف الثامن ،إن الهدف من

دع هذا اليو هو توفير بارقة أمل للخريجين ،بالتدريب والتوظيف ،مضيفًا "نحن في مجموعة ااتصاات نحاول

توفير تدريب وتوظيف لعدد من الخريجين من الجامعات كافة ،و"جوال" وفرت تدريبًا لمدة

شهرًا لمجموعة من

الخريجين بخبرات عملية متنوعة للخريجين ،ليكنوا أهلًا بعد التدريب للعمل في الشركة وفي مؤسسات محلية

وعربية وعالمية.

وأضافت أن مجموعة ااتصاات الفلسطينية تعطي األمل للخريجين بتوفير تدريب وتوظيف ،وتمنت على الشركات

المشاركة اختيار خريجين أكفاء وأن يكون يو التوظيف بداية أمل لكل الخريجين.

في سيا متصل ،أوضح أ .إياد إشتية رئيس قس متابعة الخريجين في الجامعة أن الهدف من أيا التوظيف هو

تعريف الخريجين بسو

العمل واحتياجاته ،وتعريف المؤسسات بمؤهالت وقدرات الخريجين ،وبناء الثقة بالنفس

وتعزيز وسائل التواصل والتعبير عن الذات لدى الخريجين ،ومساعدة الخريجين في الحصول على فرص عمل
وتدريب بما يتناسب مع مؤهالته وميوله  ،إضافة إلى الحصول على التغذية الراجعة من خالل الخريجين

والمؤسسات إسهاما في تطوير األداء للطرفين ،مشيرًا إلى أن الجامعة ومنذ افتتاح قس متابعة الخريجين تكون قد

عقدت ثمانية أيا توظيف متميزة في فروعها التعليمية المختلفة سعت من خاللها إلى فتح آفا

التواصل بين

الخريجين ومؤسسات التشغيل والتوظيف الحكومية واألهلية والخاصة في المجتمع ،وضمن إطار اإليمان علمًا

وعمالً بالمسؤولية المجتمعية للجامعة تجاه أفراد المجتمع ومؤسساته ،وبخاصة خريج الجامعة في تخفيف حدة

البطالة وتطوير القدرات والمهارات وااستعدادات لألفراد.

وأضاف أن خيار عقد يو التوظيف الثامن في قلقيلية ،جاء بما ينسج مع رؤية الجامعة ومسؤوليتها المجتمعية

وبالتواف مع اإلجراءات والتوجهات العامة في المحافظة تجاه إعادة إحياء األنشطة العامة التي تراجعت نتيجة وجود
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الجدار ااحتاللي وما يسببه من حصار خان على المدينة وسكانها.

وقبل افتتاح يو التوظيف جرى تكري ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في فعاليات يو التوظيف الثامن.
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رام هللا والبيرة

3102/6/3

1

( )36خريج/ة

د .محمد شاهين ،عميد شؤون الطلبة ،و د .رسالن محمد ،مدير فرع را اهلل والبيرة التعليمي ،و أ.
لوسي حشمة ،مديرة دائرة العالقات العامة في الجامعة ،و أ .محمود حوامدة ،مدير مركز التعليي

المستمر وخدمة المجتمع ،و أ .ياسين ريان ،رئيس قس شؤون الطلبة في فرع را اهلل والبييرة ،و

أ .إياد اشتية ،رئيس قس الخريجين في الجامعة.

2

أ .جاد فريج ،و أ .هشا أبو قطيش ،و أ .أشرف نصر ،و أ .ايمن الشيخ /مدربو الدورات.

احتفلت عمادة شؤون الطلبة ومركز التعلي المستمر وخدمة المجتمع في جامعة القدس المفتوحة يو األحد المواف

 ، 3102-8-20تحت رعاية أ .د .يونس عمرو ،رئيس الجامعة ،بتخريج سلسلة من الدورات التدريبية لطلبة
الجامعة في مجاات :الحاسوب ،واإلدارة ،والمحاسبة ،واللغة اإلنجليزية.

وحضر ااحتفال د .محمد شاهين ،عميد شؤون الطلبة ،ممثل رئيس جامعة القدس المفتوحة أ .د .يونس عمرو ،و

د .رسالن محمد ،مدير فرع را اهلل والبيرة التعليمي ،و أ .لوسي حشمة ،مديرة دائرة العالقات العامة في الجامعة،

و أ .محمود حوامدة ،مدير مركز التعلي المستمر وخدمة المجتمع ،و أ .ياسين ريان ،رئيس قس شؤون الطلبة في

فرع را اهلل والبيرة .وتولى عرافة ااحتفال أ .إياد اشتية ،رئيس قس الخريجين في الجامعة.

وأشار د .شاهين الذي ألقى كلمة عن رئيس الجامعة إلى أن موضوع خدمات الخريجين وتدريبه ليس حديثا في

القدس المفتوحة ،فقد بدأت هذه الخدمات في العا  ،3116وأطلقت فعليا في العا  ،3111وكانت "القدس المفتوحة"
هي السباقة

11
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على مستوى الجامعات األخرى ،افتا إلى أن عدد خريجي الجامعة بلغ نحو  11ألف طالب وطالبة ،وأن الجامعة

تولي موضوع الخريجين أهمية كبرى من خالل متابعة شؤونه بعد التخرج ،وإدراج بوابة إلكترونية خاصة به .

وأشار شاهين إلى أن الدورات التدريبية أصبحت ا تقل أهمية عن المهارات التي يكتسبها الطالب في سنوات
دراسته ،منوها أن هذه الدورات تزيد من فرص الخريجين للحصول على فرص عمل ،كونها تكسبه معارف علمية

مهمة.

فرع
رام هللا والبيرة

من جانبه ،رحب د .رسالن محمد بالحضور ،وشكر القائمين على مركز التعلي المستمر وخدمة المجتمع لمساهمته

في إنجاح الدورات التدريبية ،ونقل تحيات رئيس الجامعة واعتذاره عن الحضور للحفل ألسباب طارئة.

وهنأ د .محمد الطلبة ببدء العا الدراسي الجديد ،وتمنى أن يكون عاما دراسيا موفقا ،منوها إلى مجموعة من

القرارات التي اتخذتها الجامعة بالتنسي مع مجلس الطلبة القطري ،وهي قرارات أكاديمية تخص الطلبة في مختلف

الفروع.

من جانبه ،شدد أ .محمود حوامدة ،مدير مركز التعلي المستمر وخدمة المجتمع ،على أهمية التدريب لطلبة الجامعة

وخريجيها ،مشيرا إلى أن الدورات المنظمة ستساه في تحسين مهاراته وتنعكس إيجابا على زيادة فرص العمل

له .

و أشار حوامدة إلى أن قس التدريب في مركز التعلي المستمر يقد خدمات تدريبية رائدة للمجتمع المحلي وبجودة
عالية ،حيث نفذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة لمؤسسات المجتمع المحلي بدع وتمويل من مؤسسات

دولية ،وكان آخرها دورات تدريبية لوزارة ااقتصاد ،ومجلس الوزراء ،ووزارة الداخلية ،بدع وتمويل من

المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي) ، (GIZباإلضافة إلى تنظي مجموعة من الدورات التدريبية لوكالة غوث وتشغيل

الالجئين الفلسطينيين (األونروا) ،وشركة كهرباء محافظة القدس.

وبين حوامدة أن الجامعة تمتلك طاقما تدريبيًا متميزًا وبنية تحتية مؤهلة ،مشيرا إلى أن مركز التعلي المستمر وخدمة
المجتمع يتمتع بشراكات دولية في مجال التدريب والتعلي المستمر ،كالشبكة األوروبية للتعلي المستمر.

إلى ذلك ،أثنى أ .إياد اشتية ،رئيس قس متابعة الخريجين الذي تولى عرافة الحفل ،على عالقة الشراكة الحقيقية
وتكامل العمل بين العمادة ومركز التعلي المستمر وخدمة المجتمع ،مشيراً إلى التقد الكبير في متابعة الجامعة

لخريجيها وتزويده بالمهارات التدريبية التي تحتاجها سو العمل ،ومساعدته في التوظيف ،قائالً "أصبحت "القدس

المفتوحة" وبتوجيهات ورعاية من األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة ،من إحدى الجامعات الرائدة في

العال  ،والتي تعنى بطلبتها الخريجين .فمن خالل قس متابعة الخريجين تمت المساعدة في توظيف مئات الخريجين،

وتوفير اآلاف من فرص التدريب في مختلف المؤسسات المحلية الحكومية واألهلية والخاصة ،إضافة إلى الدورات
التدريبية واألنشطة والفعاليات الموجهة التي من شأنها تأهيل الخريجين بشكل سلي للدخول إلى سو العمل ،وإن

القس دائ التواصل معه  ،يحثه على تقدي األفضل ليكونوا سفراء للجامعة في ميادين العمل المختلفة".

وأضاف اشتية أن القس يسعى -وبشكل موازٍ تماماً ،وبنفس ااهتما  ،ووف آلية الشراكة مع مركز التعلي المستمر

وخدمة المجتمع-للتواصل مع الخريجين الذين يعملون أصال في أي مكان وأي مجال ،وذلك بهدف زيادة مساحة
التفاعل مع الخريجين ،والتواصل مع مؤسسات المجتمع ،عمالً على الوصول إلى قياس مباشر احتياجات الخريجين

وسو العم ل ،وما تتطلبه هذه السو من مهارات ومعارف متجددة في ظل عصر التكنولوجيا والمعرفة المتنامي

باطراد سريع ،لينعكس ذلك على مراحل التخطيط والتطوير للتخصصات األكاديمية في الجامعة.

من جانبها ،قالت الطالبة جمانة بشارات في كلمة خريجي الدورات ،إن جامعة القدس المفتوحة ا تعطي الطلبة

11

الشهادة الجامعية األولى ،بل تسلحه بالخبرات األخرى عبر الدورات المختلفة لالنخراط في سو العمل والنجاح.

وقدمت شكرها للقائمين على الجامعة ،وعلى رأسه أ .د .يونس عمرو ،مؤكدة أن الجامعة تواصل متابعة الخريجين

لمساعدته في الحصول على الخبرات المطلوبة وتحسين فرص حصوله على عمل مناسب.

وأشرف على الدورات أ .جاد فريج ،وأ .هشا أبو قطيش ،وأ .أشرف نصر ،وأ .ايمن الشيخ.
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14
فرع طولكرم

( )01خريج/ة

3102/6/1

1

 .شرو أبو شمعة مدرب الدورة.

2

أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين.

نفذت وحدة متابعة الخريجين في طولكر وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين مبادرة

هدفت

المبادرة التي نفذت في بيت األجداد في بلدة دير الغصون الى تعلي كبار السن ومحو اامية االكترونية
لديه من خالل تعليمه وتدريبه على استخدا التكنولوجيا الحديثة (الحواسيب ،واألجهزة الذكية).
وقد أشرف على تنفيذ المبادرة

 .شرو

أبو شمعة عضو المجلس بلدية طولكر  ،حيث قامت بعرض

العديد من اانشطة العملية التدريبية التي تعزز المسؤولية ااجتماعية لدى المشاركين ودخوله سو العمل
والمشاركة بالمسؤولية ااجتماعية للمجتمع المحلي حيث تتدربوا على كيفية التخطيط والتنظي لتمويل
المشاريع التي تعنى بالمسؤولية ااجتماعية.

وقد أفادت  .شرو

14

أن المبادرة نفذت على مرحلتين ،حيث ت في المرحلة األولى عرض لقاء نظري

للنزاء حول المبادرة والفائدة المرجوة منها.

116

فرع طولكرم

وفي المرحلة الثانية ت تدريب النزاء بشكل عملي على استخدا اانترنت ،ومواقع التواصل ااجتماعي
وت انشاء حسابات له على البرنامج الشهير  Skypeحيث أصبح بإمكان النزاء ،ااستفادة من أوقات
الفراغ الكبيرة التي لديه  ،والتواصل مع أواده وأقاربه عن طري التكنولوجيا الحديثة واابتعاد عن
العزلة التي كانوا يعيشون فيها.

وقد قد مدير بيت ااجداد شكره الكبير للمدربة والمتطوعين القائمين على هذه المبادرة ،التي حسنت

كثيراً من الحالة النفسية للمسنين والتي انعكست إيجاباً على الحالة الصحية لديه  ،هذاً فضالً عن رسمة
الفرحة والبسمة الكبيرة على ثغر أجدادنا.
وقد شكر أ .معاذ تايه منس متابعة الخريجين في طولكر جميع القائمين على هذه المبادرة ،وقال أن

الفرحة التي رسمت على وجوده أجدادنا ،قد أعطت المبادرة قيمتها الكبيرة ،ألن ما رأيناه على وجوه
األجداد ل يكن لنراه لوا الجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على هذه المبادرة ،وقد شارك في المبادرة
( )01خريج/ة من مختلف التخصصات في الجامعة.

14
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15
فرع طوباس

3102/6/8

1

أ .سهى القاضي على الدورة

2

أ .بالل دراغمة منس متابعة الخرجين.

3102/6/3

( )01خريج/ة

( )68خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في طوباس وبالتعاون مع مركز العمل التنموي "معاً" دورة تدريبية
فرع طوباس.
الوظيفي مدير
عبد الغفور
برنامجنضال
حول د.
والمهني.
التطوير
1

حيث .قامت بتدريب المشاركين على مهارات كتابة السيرة
القاضي
الدورة،المهني
على التطوير
مشروع
سهى مديرة
أشرفتأاءأ .حمزة
وفد 2أ.

ومهارات البحث عن وظيفية ،وأهمية اإلعداد لمقابالت العمل.
الذات،
بالل الوقت،
وإدارة
الخريجين.
وتسوي متابعة
دراغمة منس
الذاتية ،أ.
1
وأشار أ .بالل دراغمة منس متابعة الخرجين في فرع طوباس ،أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي وحدة
متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراته لتعزيز ثقته بأنفسه لالنخراط في سو العمل
سو العمل.
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع وزارة العمل ورشة عمل حول برنامج
وقد استمرت الدورة لي ( )03ساعة تدريبية بمشاركة ( )01خريج/ات من مختلف التخصصات.
التطوير المهني .خالل اافتتاح أشار د .نضال عبد الغفور الى أهمية هذا اللقاء كونه يعمل على توجيه
الطلبة الجدد في البداية اختيار التخصص المناسب الذي يتناسب مع الميول والطموح واإلمكانات المتوفرة
في ضوء دراسة احتياجات سو العمل .وثانياً يعمل على توجيه الخريجين والطلبة المتوقع تخرجه حول

كيفية اختيار الوظائف ضمن تخصصاته بناءً على احتياجات سو العمل .وأشار عبد الغفور الى أهمية
أن يلتح كل طالب بالتخصص الذي ينسج مع ميوله وتطلعاته ،ورس سياسات من شأنها توجيه الطلبة
الى أفضل التخصصات وأكثرها تماشيا مع سو العمل .أشارت مديرة مشروع التطوير المهني أ .أاء
حمزة إلى أن الوزارة تهدف من خالل هذه الورش والعروض إلى تغيير اتجاه السلوك نحو أنماط اختيار
العمل والتوعية بأهمية البحث عن فرص العمل واانخراط في التعلي المناسب .وقالت إن البرنامج

يستهدف الخريجين والطلبة المتوقع تخرجه لتوجيهه نحو تطوير قدراته ومهاراته في البحث عن
الوظائف لتمكينه من الحصول على وظيفة مستقبالً بناءً على احتياجات السو  .باإلضافة إلى الطلبة
الجدد لتوضيح آليات اختيار التخصص المناسب .وأكد أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين في فرع
طوباس أن الوحدة تسعى لتطوير مهارات الخريجين وقدراته من أجل اانخراط في سو العمل من خالل

15

العديد من الدورات وورش العمل التدريبية .وقد شارك في اللقاء ( )68مشاركاً من مختلف التخصصات.
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16
مركز
بديا الدراسي

3102/6/01

1

أ .أيمن نزال ،و أ .عبد اهلل أبو ناصر /مدربا الدورة.

2

أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين.

( )30خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة
تدريبية بعنوان "أخالقيات العمل" وقد أشرف على الدورة المدربان أ .أيمن نزال ،وأ .عبد اهلل أبو ناصر.

وهدفت الدورة إلى عرض عدة مفاهي  ،ومهارات أساسية في مجال أخالقيات العمل في عال ااعمال،

حيث قا المدربان خالل الدورة بتسليط الضوء على عدد من الحاات الدراسية التي تعكس بيئة العمل،
والضغوطات التي يتعرض اليها الموظف في بيئة العمل ،وبعدها وطرح المدربان عدداً من البدائل ليختار
المشارك من بينها الحلول الوسط التي قد يلجأ إليها في التصرف أما تلك التحديات األخالقية.
وقالت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت ومركز بديا الدراسي ،أن وحدة ومتابعة
الخريجين تقو بتنظي العديد من الدورات وورش العمل التدريبية التي تهدف إلى صقل وتطوير مهارات

الخرجين وقدراته وتعزيز ثقته بأنفسه  ،لتأهيله للمنافسة في سو العمل.
وقد استمرت الدورة ليي ( )01ساعة تدريبية بمشاركة ( )30خريج/ة من مختلف التخصصات.

16
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17
3102/6/01

فرع جنين
1

أ .عدنان سباعنة مشرف الورشة.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

( )31خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع شركة ريف لخدمات التمويل الصغير
ورشة عمل حول أدوات التمويل اإلسالمي.
أشرف على الورشة أ .عدنان سباعنه ممثل الشركة في جنين ،حيث قا في بداية الورشة بتعريف
المشاركين بالشركة وأهدافها ورسالتها قائالً :خدماتنا مالية تنموية ،عالية الجودة ،ومستمرة ،وفي متناول

جميع الريفيين بالشراكة مع الجمعيات واافراد في المناط الريفية الفلسطينية.
قا سباعنه بعرض خدمات التمويل اإلسالمي التي تقدمها الشركة موضحاً أن التمويل اإلسالمي يقو
على أساس الشريعة اإلسالمية والتي تقو على توفير الحماية للمقترضين من خالل منع الممارسات غير

العادلة .وأن ما يميز النظا اإلسالمي هو الحظر الصار على إعطاء أو تلقي أي نسبة فائدة ثابتة محددة
سلفا في المعامالت المالية.
قا سباعنة بتقدي شرح مفصل عن خدمات التمويل اإلسالمي والتي تتمثل في بيع المرابحة ،وبيع السل ،
واإلجارة الموصوفة بالذمة (المنفعة) ،ومن ث عرض أه المنتجات التمويلية التي تقدمها الشركة وتتمثل
في منتج الشراء الجماعي ،ومستلزمات القطاع الزراعي والصناعي.

وأكدت أ .فاتنة هب الريح أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي وحدة متابعة الخريجين لتطوير قدرات

خريجي كلية الزراعة ،وذلك بتوسيع مداركه وتطوير أفكاره بتحويلها إلى مشاريع حقيقية مستقبالً،
من خالل الحصول على التمويل المناسب.
وقد استمرت الورشة لمدة ( )2ساعات تدريبية بمشاركة ( )31خريج/ة من كلية الزراعة.

17
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18
فرع جنين

3102/6/08

1
2

( )23خريج/ة

أ .مهنا نج  /مدرب الدورة.

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع أكاديمية سفراء التنمية العالمية للتدريب
والتطوير دورة تدريبية في فن اإللقاء والخطابة .قد الدورة المدرب أ .مهنا نج مدرب في التنمية البشرية

ومشرف األكاديمية في فلسطين .تناولت الدورة مفهو الخطابة واإللقاء الناجح ،وخطوات التغلب على
الخوف ،والخجل ،والتردد ،والعملية ااتصالية ونماذج ااتصال ومعيقاتها ،وتدريب عملي استخدا لغة
الجسد في اإللقاء ،وعدة قضايا أخرى ذات صلة.
أكدت أ .فاتنة هب الريح أن الهدف األساسي من الدورة هو تقدي األسس والمبادئ التي تبني وتقوي ملكة
اإللقاء وتقوي جوانب التهيىء إليصال فكرة المتحدث إلى اآلخرين بكل قوه وجاذبية وزيادة القدرة على

اإلقناع للخريجين المشاركين .وأشارت أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي وحدة متابعة الخريجين لتطوير
وصقل مهارات الخريجين والتي تقوي شخصياته  ،وتعزز ثقته بأنفسه  .في اللقاء األخير من الدورة وجه
المدرب المشاركين اختيار موضوع معين من حسب ميول كل واحد منه  ،وتوظيف ما تعلموه خالل
الدورة من قواعد فن اإللقاء والخطابة ،حيث ت ااستماع لكل مشارك على حدى وتقييمه .ومن الجدير
ذكره أن هذه الدورة تنظ للمرة السابعة في الجامعة ،بسبب نجاحها الكبير لما لها من أثر كبير على صقل

18

شخصية الخريج وتقدمه .وقد استمرت الدورة لي ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )23خريج/ة من مختلف
التخصصات.
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19
فرع الخليل
فرع دورا

3102/6/08

1

( )33خريج/ة

الدكتور تيسير أبو ساكور مدير فرع دورا ،وأ .جيهان دحنوس مديرة مكتب التشغيل بالوزارة
في الخليل ،وأ .جواد زبلح رئيس قس التشغيل والعالقات الصناعية وأ .سارة دعاجنة رئيسة
قس التنمية البشرية.

2

أ .عبد الرحمن أبو صبحه منس متابعة الخريجين.

نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع دورا وبالتعاون مع وزارة العمل الفلسطيني ورشة عمل حول
برنامج التطوير المهني .وبحضور كل من الدكتور تيسير أبو ساكور مدير فرع دورا ،و أ .جيهان
دحنوس مديرة مكتب التشغيل بالوزارة في الخليل ،و أ .جواد زبلح رئيس قس التشغيل والعالقات
الصناعية و أ .سارة دعاجنة رئيسة قس التنمية البشرية.

افتتح اللقاء الدكتور تيسير أبو ساكور ناقالً له تحيات رئيس الجامعة أ .د .يونس عمرو مؤكداً على أن
أهمية هذا اللقاء تأتي من أهمية الفئات المستهدفة ،حيث استهدف اللقاء بدايةً الخريجين والطلبة المتوقع

تخرجه لتوجيهه حول كيفية اختيار الوظائف ضمن تخصصاته بناءً على احتياجات سو العمل.
وثانياً الطلبة الجدد لتوجيه وتوعيته على أهمية اختيار التخصص المناسب الذي يتناسب مع الميول

والطموح واإلمكانات المتوفرة في ضوء دراسة احتياجات سو العمل.

تحدثت مدير مكتب التشغيل بالوزارة في الخليل أ .جيهان دحنوس عن العوامل الخارجية والمؤثرة في
تحديد ميول الطالب حول التخصص وتطويره مهنياً والتي له عالقة مباشرة بسو

19

العمل ،وعن كيفية

البحث
122

وااختيار السلي للوظيفة من خالل نظا سو العمل بالوزارة الذي يت اعالنها من خالل هذا النظا .
وأكدت أ .جيهان الدحنوس أن وزارة العمل الفلسطيني كان هدفها ااول وااخير من خالل هذه الورش

هو توعية الخريجين في كيفية بناء قدراته الشخصية وصقلها والبحث عن فرص العمل بما يتناسب مع

تخصصاته .

فرع دورا

دعا رئيس قس التشغيل والعالقات الصناعية أ جواد زبلح الخريجين إلى التواصل وبشكل مستمر مع
مكتب التشغيل بالوزارة في الخليل أو من خالل نظا سو العمل الفلسطيني عبر اانترنت.

وقد أكد أ .عبد الرحمن أبو صبحه منس متابعة الخريجين في فرع دورا ،على ااستعداد الدائ لوحدة

متابعة الخريجين للتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي لتنظي العديد من الدورات وورش العمل
التدريبية وفرص التدريب والتوظيف من خالل التشبيك الدائ مع مؤسسات المجتمع المحلي.
وقد استمرت الورشة لساعة ونصف بمشاركة ( )11مشارك/ة
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21
فرع سلفيت

3102/6/30

1

أ .سمير شقير /مدرب الدورة

2

أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين

( )30خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في سلفيت وبالتعاون مع جمعية سلفيت للتنمية دورة تدريبية في التحليل

المالي باستخدا برنامج اإلكسل.

وقد أشرف أ .سمير شقير على الدورة ،حيث قامت بتدريب المشاركين على كيفية إعداد القوائ المالية،
وأساسيات التحليل المالي ،وكيفية إجراء التحليل المالي التطبيقي على القوائ المالية ،وكيفية إعداد
التقارير المالية.

وقد أكدت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في سلفيت ،أن هذه الدورة تعتبر من أه الدورات

التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين لخريجي كلية العلو اإلدارية .وقد استمرت لي ( )03ساعة تدريبية
بمشاركة ( )30خريج/ة.
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21
فرع يطا

3102/6/20

1

( )61خريج/ة

المساعد األكاديمي أ .جواد ابو صبيح ،ورئيس قس شؤون الطلبة أ .محمد أبو زهرة،
ومديرة مكتب التشغيل بوزارة العمل في الخليل أ .جيهان دحنيوس ،ورئييس قسي
التشغيل أ .جواد زبلح ،ورئيس قس التنمية البشرية أ .سارة دعاجنة.

2

أ .إبراهي أبو طه منس متابعة الخريجين.

نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع يطا وبالتعاون مع وزارة العمل الفلسطيني ورشة عمل حول
برنامج التطوير المهني .وبحضور كل المساعد األكاديمي أ .جواد ابو صبيح ،ورئيس قس شؤون
الطلبة أ .محمد أبو زهرة ،ومديرة مكتب التشغيل بوزارة العمل في الخليل أ .جيهان دحنوس ،ورئيس
قس التشغيل أ .جواد زبلح ،ورئيس قس التنمية البشرية أ .سارة دعاجنة.

افتتح اللقاء المساعد األكاديمي أ .جواد أبو صبيح ،حيث نقل له تحيات مدير الفرع د .علي صالح

مؤكداً على أن أهمية هذا اللقاء ،تأتي من أهمية الفئات المستهدفة ،حيث استهدف اللقاء بدايةً الخريجين
والطلبة المتوقع تخرجه لتوجيهه حول كيفية اختيار الوظائف ضمن تخصصاته بناءً على احتياجات
سو العمل.

وثانياً الطلبة الجدد لتوجيه وتوعيته على أهمية اختيار التخصص المناسب الذي يتناسب مع الميول

والطموح واإلمكانات المتوفرة في ضوء دراسة احتياجات سو العمل .تحدثت مدير مكتب التشغيل

21

في الخليل أ .جيهان دحنوس عن العوامل الخارجية والمؤثرة في تحديد ميول الطالب حول التخصص
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وتطويره مهنياً والتي لها عالقة مباشرة بسو العمل ،وعن كيفية البحث وااختيار السلي للوظيفة من
خالل نظا سو العمل بالوزارة الذي يت اعالنها من خالل هذا النظا .
وأكدت أ .جيهان الدحنوس أن وزارة العمل الفلسطيني كان هدفها ااول وااخير من خالل هذه الورش

هو توعية الخريجين في كيفية بناء قدراته الشخصية وصقلها والبحث عن فرص العمل بما يتناسب مع

فرع يطا

تخصصاته .
دعا رئيس قس التشغيل والعالقات الصناعية أ جواد زبلح الخريجين إلى التواصل وبشكل مستمر مع
مكتب التشغيل بالوزارة في الخليل أو من خالل نظا سو العمل الفلسطيني عبر اانترنت.
وقد أكد أ .إبراهي أبو طه منس متابعة الخريجين في فرع يطا ،على ااستعداد الدائ لوحدة متابعة

الخريجين للتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي لتنظي العديد من الدورات وورش العمل التدريبية
وفرص التدريب والتوظيف من خالل التشبيك الدائ مع مؤسسات المجتمع المحلي.
وقد استمرت الورشة لساعة ونصف بمشاركة ( )61مشارك/ة
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إعدا

22

فرع سلفيت

7004/6/77

طار

( )33خريج/ة

اسليمه المساعد اإلداري واألكاديمي فرع سلفيت ،وأ .أاء حمزة مديرة مشروع

التطوير المهني في وزارة العمل ،وأ .سامر علق رئيس قس شؤون الطلبة ،وأ .رائدة ياسين

منسقة متابعة الخريجين.

نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع سلفيت وبالتعاون مع وزارة العمل ورشة عمل حول برنامج
التطوير المهني الذي تشرف عليه الوزارة ،بحضور أ .طار اسليمه المساعد اإلداري واألكاديمي فرع
سلفيت ،وأ .أاء حمزة مديرة مشروع التطوير المهني في وزارة العمل ،وأ .سامر علق رئيس قس شؤون
الطلبة ،وأ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين.
في بداية الورشة رحب أ .طار اسليمه بالحضور ونقل له تحيات مدير الفرع ،وأشاد بالدور العظي الذي

تقو به وزارة العمل التي تعمل على خدمة الطالب والخريج ،مؤكداً على أن أهمية هذا اللقاء تأتي من

أهمية الفئات المستهدفة ،حيث استهدف اللقاء بدايةً الخريجين والطلبة المتوقع تخرجه لتوجيهه حول
كيفية اختيار الوظائف ضمن تخصصاته بناءً على احتياجات سو العمل.

22
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وثانياً الطلبة الجدد لتوجيه وتوعيته على أهمية اختيار التخصص المناسب الذي يتناسب مع الميول
والطموح واإلمكانات المتوفرة في ضوء دراسة احتياجات سو العمل.

قامت أ .ااء حمزة بعرض فيل مدته أربعة دقائ  ،بعدها تحدثت حول أهمية اختيار الوظائف للخريجين

والطلبة المتوقع تخرجه لتوجيهه حول كيفية التقد للوظائف المطروحة بناءً على احتياجات سو
العمل

فرع سلفيت

وتوجهت أ .أاء إلى الطلبة الجدد لتوجيه وتوعيته على أهمية اختيار التخصص المناسب الذي يتناسب

مع الميول والطموح واإلمكانات المتوفرة في ضوء دراسة احتياجات سو العمل.

في نهاية الورشة دعت أ .أاء الخريجين إلى التواصل وبشكل مستمر مع مكتب التشغيل بالوزارة
وزيارة موقع نظا سو العمل الفلسطيني عبر اانترنت والتسجيل فيه.
وقد استمرت الورشة لساعة ونصف بمشاركة ( )33مشارك/ة
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21
فرع جنين

3102/6/31

1

بريطاني متطوع /مدرب الدورة.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

( )21خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مركز جنين للثقافة واإلبداع دورة تدريبية في
محادثة اللغة اانجليزية.

و قد أشرف على الدورة مدرب بريطاني متطوع من المركز ،حيث هدفت الدورة إلى تدريب المشاركين
على أساليب المحادثة باللغة اإلنجليزية في مقابالت العمل ،ومهارات كتابة السيرة الذاتية باللغة اإلنجليزية.
وهدفت أيضاً إلى تعريف المشاركين على أساليب المحادثة باللغة اإلنجليزية في الحياة اليومية ،والعديد من
األماكن العامة مثل الجامعة ،والمطع  ،والمطار ،والسفر.

وقد أكدت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في جنين ،أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي وحدة

متابعة الخريجين إلى تطوير مهارات الخريجين وقدراته لالنخراط في سو العمل ،ومنها تطوير مهارته
اللغوية في المحادثة باللغة اإلنجليزية وااستماع والنط

الصحيح وتحسين مستوى ااتصال والتواصل

باللغة اانجليزية والتي من شأنها رفع مستوى فرص حصوله على الوظائف مستقبالً.

21

وقد استمرت الدورة لي ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )21خريج/ة من مختلف التخصصات.
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الدورة الصيفية الثانية ""1114

130

1114
1

مهارات النجاح

مؤسسة إنجاز فلسطين

قلقيلية

02/12/4102

14

2

المهارات الحياتية في التنمية البشرية

جمعية األف للتنمية الشبابية

طوباس

01/12/4102

35

1

الموظف المتميز

نابلس

41/12/4102

21

4

إدارة وتنسي المشاريع المجتمعية

نابلس

2014/08/10

21

مركز منستر للتدريب
وشركة مهارات للتدريب وااستشارات
النزاعات لحل الفلسطيني المركز
والديمقراطية
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فرع جنين

1
فرع قلقيلية

3102/1/02

1

أ .هديل شنيك /مدربة الدورة.

2

أ .بالل كساب منس متابعة الخريجين.

( )02خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة تدريبية في
مهارات النجاح.

وقد أشرفت أ .هديل شنيك على الدورة ،حيث ركزت هذه الدورة على تطوير مهارات ااتصال والتواصل

لديه  ،والتعرف على نقاط قوته وضعفه ،واهتماماته الشخصية في المستقبل العملي ،وذلك لتطويرها
واستثمارها بشكل يساعده على دخول سو العمل.
في نهاية الدورة قامت المدربة بتدريب المشاركين على مهارات كتابة السيرة الذاتية ،ورسائل التغطية،
وكيفية اإلعداد لمقابالت العمل ،وكيفية تقدي الذات ،وأخيراً التغذية الراجعة الخاصة بالمقابالت.
أشار أ .بالل كساب منس

متابعة الخريجين في قلقيلية أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات

التدريبية التي ينظمها قس متابعة الخريجين في فروع الجامعة بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ،وذلك
لتطوير مهارات الخريجين وقدراته لتمكينه من اانخراط في سو العمل.
وقد استمرت الدورة لي ( )06ساعة تدريبية بمشاركة ( )02خريج/ة من مختلف التخصصات.

1
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2
فرع طوباس

3102/1/06

( )23خريج/ة

1

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.

2

أ .إبراهي سليمان مسؤول التدريب في الجمعية ومدرب الدورة.

1

أ .حيدر كايد رئيس قس شؤون الطلبة.

4

أ .بالل دراغمة منس متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع جمعية األف للتنمية الشبابية دورة تدريبية
بعنوان "المهارات الحياتية في التنمية البشرية" وذلك ضمن برنامج الوعي الشبابي الذي تنفذه الجمعية.
خالل ااختتا شكر مدير فرع طوباس د .نضال عبد الغفور مؤسسة األف

ووحدة متابعة الخريجين

لتنظي هذه الدورة المتميزة التي سلطت الضوء على العديد من المفاهي العصرية الهامة مثل اإلعال

االكتروني ،والضغط ،والمناصرة ،وإدارة المبادرات والتخطيط لها ،وتحليل المشكالت.
من جانبه أشار مسؤول التدريب في الجمعية والمشرف على الدورة أ .إبراهي سليمان إلى أن هذه الدورة
تأتي ضمن مجموعة من الدورات التي تنفذها الجمعية ضمن برنامج الوعي الشبابي.

وأشار إلى أن الجمعية تهدف إلى توعية الشباب في مختلف نواحي الحياة وفي كافة ااتجاهات الممكنة

من أجل تعزيز مهارات الشباب وقدراته لتحقي أكبر قدر من الوعي الثقافي وااجتماعي وااقتصادي
والسياسي .وأعرب سليمان عن شكره الكبير للجامعة لتنظيمها مثل هذه الدورات والورش التدريبية
للخريجين والطلبة المتوقع تخرجه .

2
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ومن جانبه أشار رئيس قس شؤون الطلبة في فرع طوباس أ .حيدر كايد إلى أن هذه الدورة تأتي في

إطار التعاون القائ بين الجامعة والجمعية ،وقال بأنه سيكون هناك تواصل لتنظي ورش ودورات

طولكرم
فرع قلقيلية

تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الخريجين وقدراته لالنخراط في سو العمل.
وأوضح منس

متابعة الخريجين في فرع طوباس أ .بالل دراغمة أن الدورة ستخرج بمبادرة شبابية

ذات صلة بمواضيع التدريب ،ودعا الخريجين والطلبة المتوقع تخرجه إلى ااستفادة من الورش

فرع طوباس

والدورات التدريبية التي تنفذها وحدة متابعة الخريجين لما لها من أهمية كبيرة في تطوير قدراته

وتعزيز فرص حصوله على الوظائف وخل فرص العمل.
في نهاية الدورة ،ت توزيع الشهادات على الخريجين ،وقد استمرت الدورة لي ( )03ساعة تدريبية
بمشاركة ( )23خريجاً.

2
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3
طولكرم
فرع قلقيلية
فرع نابلس

3102/1/32

1

أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

2

طاق من المؤسسة.

( )30خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين وبالتعاون مع مركز Münster for trainingوبالشراكة مع شركة
مهارات للتدريب والتسوي وااستشارات دورة الموظف المتميز للخريجين والطلبة المتوقع تخريجه .

وقد سلطت الدورة الضوء على العديد من المواضيع الهامة ومنها قوة الثقة بالنفس ،وادارة ااجتماعات،
وكيفية كتابة السيرة الذاتية ،وأسرار المقابالت للوظائف ،والتسوي الذاتي ،وإعداد التقارير.
أكد أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين في نابلس أن هذه الدورة تأتي ضمن الجهود المبذولة في

تطوير قدرات الخريجين ومهاراته لالنخراط في سو العمل.

وقد استمرت الدورة لي ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )30خريج/ة من مختلف التخصصات.
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4
طولكرم
فرع قلقيلية
فرع نابلس

( )30خريج/ة

3102/8/01

1

أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين.

2

طاق من المؤسسة.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في نابلس وبالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات
فعاليات دورة "إدارة وتنسي المشاريع المجتمعية".
وقد سلطت الدورة الضوء على العديد من المواضيع الهامة ومنها مهارات ااتصال والتواصل ،وإدارة
ااجتماعات ،وتيسير ورش العمل ،وإدارة الوقت ،وبناء المجموعات ،وصياغات الكتب الرسمية
والمراسالت و األخبار اإلعالمية ،والتشبيك والتنسي

مع المجتمع المدني والحكومي ،واإلدارة المالية،

وإدارة العقود للمشروع ،وكيفية كتابة التقارير بأنواعها.

تضمنت الدورة تطبيقاً عملياً لكافة العناوين التدريبية في مقر المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل
النزعات ،وذلك من خالل يو عمل كامل ،وذلك تحت إشراف طاق من المركز.
وأشار أ .أمجد السائح منس متابعة الخريجين في نابلس أن هذه الدورة تأتي ضمن الجهود المبذولة في

تطوير قدرات الخريجين ومهاراته لالنخراط في سو العمل.

4

وقد استمرت الدورة لي ( )31ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )30خريج/ة من كافة التخصصات.
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•

نسبة المتدربين في المؤسسات المحلية في فروع قطاع غزة متدنية بسب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.
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4102 4102
فرع را اهلل والبيرة

785

14

1.78

فرع الخليل

551

0

0.00

فرع نابلس

864

5

0.58

فرع طولكر

625

0

0.00

فرع جنين

916

36

3.93

فرع قلقيلية

295

20

6.78

فرع طوباس

204

4

1.96

فرع دورا

274

0

0.00

فرع يطا

222

0

0.00

فرع بيت لح

478

0

0.00

فرع أريحا

112

0

0.00

فرع سلفيت ومركز بديا الدراسي

279

27

9.68

فرع القدس ومركز العيزرية الدراسي

104

8

7.69

فرع غزة

701

19

2.71

فرع شمال غزة

475

20

4.21

فرع رفح

325

11

3.38

فرع خانيونس

297

17

5.72

فرع الوسطى

267

12

4.49

7777

193

%2.48
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ف/ة

فرعي الجامعة جنين ،وفرع سلفيت هما أكثير
فروع الجامعة مساهمة في توظيف الخريجين.
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ن

إى
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•

نسبة الخريجين الموظفين إلى عدد الخريجين الكلي في الفروع متدنية جداً ،وهذا يعكس واقع سو

•

نسبة الخريجين الموظفين إلى عدد الخريجين الكلي في الفروع مرتفعة في المناط تقل فيها المنافسة

العمل الفلسطيني الذي ترتفع فيه نسبة البطالة بين الخريجين.
بين الخريجين في الحصول على فرص العمل.
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Email: alumni@qou.edu

-  تم بحمد هللا-
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