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الفعاليات المنفذة للخريجين في فروع الجامعة
خالل العام الدراسي 2016/2015

خالل العام الدراسي 2015/2014

قسم متابعة الخريجين
عمادة شؤون الطلبة

"نحن معك  ...لتحقيق هدفك"

قسم متابعة الخريجين/عمادة شؤون الطلبة
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 قسم متابعة الخريجين (والدة الفكرة)
انطالق ًا من رؤية الجامعة وفلسفتها ،وفي ظل الواقع المتمثل في ضعف الموائمة بين نتاجات التعليم العالي وسوق العمل،
استناد إلى نسب البطالة المرتفعة في وقتنا
وباعتبار متطلبات هذا السوق المتجددة والمتطورة في عصر التكنولوجيا والمعرفة ،و ً
الحالي خاصة لدى خريجي التعليم العالي ،فقد ارتأت الجامعة أن تبدأ بتقديم خدماتها للخريجين أثناء دراستهم وبعد تخرجهم.
تأسس قسم متابعة الخريجين وانطلق لتقديم خدمته عام ( ،)2007وبدأ القسم ببناء جسور الثقة والتعاون بين خريجي الجامعة
وبين قطاعات العمل المختلفة ،مجسداً رؤية الجامعة ودورها في المسؤولية اإلجتماعية بشكل حقيقي وعملي ،بأن ترى خريجيها
يتقلدون أعلى المناصب بعلّمهم.

 قسم متابعة الخريجين (المباشرة في العمل)

ٍ
دؤوب على عقد العديد من االتفاقيات والشراكات مع مؤسسات
سعي
ومن أجل ذلك بدأ قسم متابعة الخريجين ومن خالل ٍ
المجتمع المحلي ،وذلك من أجل زيادة القدرة على تحديد متطلبات سوق العمل واحتياجاته لتقديم تغذية راجعة أمام صناع
القرار في الجامعة ،ومن أجل إمكاني ة التطوير على التخصصات األكاديمية والخطط التفصيلية في ظل عدم وجود خطة
وطنية تربط بين احتياجات السوق ومخرجات مؤسسات التعليم العالي.
قام قسم متابعة الخريجين بتوفير العديد من فرص العمل الدائمة والجزئية ،وفرص التدريب للخريجين في مختلف المؤسسات

وعقد سلسلة من أيام التوظيف ،وتنظيم العديد من الدورات التدريبية التأهيلية مثل مقابالت العمل،
الحكومية والخاصة،
ْ
وكيفية كتابة السيرة الذاتية ،والدورات المتخصصة مثل دورة برنامج الشامل المحاسبي ،ودورة الرخصة الدولية في قيادة
الحاسوب  ،ICDLوالجدوى االقتصادية ،والشركة الطالبية ،كل هذا من أجل تحقيق حلم
خريجينا بأن يكونوا رواداً لهذا الوطن.

 أهداف قسم متابعة الخريجين:
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 التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي ،وعقد الشراكات واالتفاقيات من أجل الحصول على فرص عمل ،وفرص
تدريبية للخريجين.


التواصل مع المؤسسات لتسويق الخريجين ،وايجاد فرص عمل مناسبة لهم ،والتشبيك مع مكونات المجتمع المحلي.

 تقديم الخدمات التدريبية واإلرشادية لخريجي الجامعة ،ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة تتوافق مع تخصصاتهم
وقدراتهم وميولهم ،أو إكمال مسيرتهم التعليمية.
 بناء ثقافة التعاون والشعور بالمسؤولية واالهتمام باآلخرين.
 تقديم الصورة التي تستحق للجامعة وخريجيها أمام أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي والخارجي.


خلق آلية للتواصل بين طلبة الجامعة وخريجيها من جهة ،وبين الخريجين فيما بينهم من جهة ثانية ،وبين الخريجين
والجامعة من جهة ثالثة.

 هيكلية قسم متابعة الخريجين:
بوابة "خريجو الجامعة" وأهدافها
 تمكين الخريجين األعضاء من االطالع على الدورات المتاحة للخريجين ،وفرص التدريب والتوظيف ،واعالنات
الوظائف ،ونماذج مختارة من طرق إعداد السيرة الذاتية ،واإلعالنات الخاصة بتدريب الخريجين.
 الخدمات اإللكترونية :وتشمل دليل الخريجين اإللكتروني ،وخدمات المكتبة اإللكترونية ،وحلقات النقاش ،وكتاب
الخريجين ،ومجلة "خريجو الجامعة".
 توفير فرص وارشادات للدراسات العليا :تحوي إعالنات لمنح للدراسات العليا في فلسطين ،والوطن العربي ،والدول
األجنبية.
 دراسات وتقارير :تشمل دراسات وتقارير ومقاالت متعلقة بسوق العمل ،والبطالة ،واختيار التخصص المناسب.
استمارة الخريجين قاعدة بيانات الخريجين
نعمل من خالل هذا النظام على تأسيس قاعدة بيانات متكاملة للخريجين ،حيث يحتوي على كافة بيانات الخريجين والتي تمكننا
من االتصال والتوصل معهم ،وامكانية إصدار التقارير الالزمة عن الخريجين وفق معايير تصفية متعددة.
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مميزات استمارة الخريجين:
يعمل القسم على تطوير استمارة الخريجين بشكل دائم ،وذلك بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()ICTC
في الجامعة ،والهدف من ذلك تقديم أفضل الخدمات للخريجين ،وتتميز االستمارة بما يلي:
 االستمارة الكترونية من خالل بوابة "خريجو الجامعة" ،حيث يقوم الخريج بتعبئتها واكمالها عند التخرج.
 االستمارة شاشة (نافذة) واحدة يتم إدخال كافة البيانات فيها.
 يستطيع الطلبة تفعيل عضويتهم بعد إنهاء ( )120ساعة دراسية بنجاح.
 االستمارة تعمل على المتصفحات الحديثة كافة.

 الخدمات اإللكترونية:
تعد الخدمات اإللكترونية من أهم الخدمات التي يقدمها قسم متابعة الخريجين من خالل بوابة "خريجو الجامعة" ،حيث أن
التواصل عبر شبكة االنترنت أصبح من أهم لغات التواصل في عصرنا الحديث وحرصاً على متابعة خريجينا والوصول إليهم
في كل زمان ومكان فإننا نقدم العديد من الخدمات االلكترونية ونسعى للرقي بها لنصل بخريجينا إلى أعلى المستويات والمراتب
ومن أهم هذه الخدمات:

 .1المكتبات االلكترونية
توفر هذه المكتبات قاعدة بيانات كبيرة للعديد من الكتب والبرامج التعليمية واألبحاث والدراسات ،لكي تنمي وتعزز قدرات
ومهارات الخريجين العلمية واالدبية واألكاديمية والبحثية والثقافية ومن أهم هذه المكتبات.
Wiley InterScince, Oxford Database, EBSSCO Database, Academic OneFile
 .2حلقات النقاش
حيث نقوم من خاللها بطرح العديد من المواضع الهامة والشيقة للخريجين ومشاركتهم آرائهم ورودهم وبالتالي تعزيز روح
التواصل بين خريجينا حيث تعتبر حلقات النقاش النافذة األولى التي نشارك بها خريجينا بآرائهم ومقترحاتهم.
 .3نظام المراسالت
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حيث نقوم بمراسلة الخريجين وتقديم الدعوات لهم من خالل إرسال الرسائل اإللكترونية إلى البريد اإللكتروني الخاص بهم.
 .4مجلة الخريجين
حيث نقوم من خاللها بنشر العديد من مشاريع التخرج المميزة ،ونشر إبداعات خريجينا وآخر ما توصلوا اليه في مشاريع
تخرجهم.
 .5كتاب الخريجين (في مرحلة التأسيس).

 المقاالت والتقارير
حيث نقوم من خالل هذا النظام بنشر آخر الدراسات والمقاالت والتقارير في العديد من المواضيع الهامة مثل سوق العمل
الفلسطيني والعالمي ،والمقاالت والدراسات التي تعزز مهارات الخريجين وقدراتهم العلمية والعملية.

 دليل المؤسسات )قاعدة بيانات المؤسسات)
يقوم قسم متابعة الخريجين من خالل دليل المؤسسات ،بجمع بيانات المؤسسات والشركات وتخزينها واستخراجها ،من أجل
التشبيك الدائم معها من أجل الحصول على فرص عمل أو فرص تدريبية للخريجين.

 تقارير النظام
بناء على العديد من معايير التصفية والتي
حيث نتمكن من خالل هذا النظام من إصدار العديد من التقارير المتعلقة بالخريجين ً
نتمكن من خاللها من تقديم خريجينا إلى سوق العمل الفلسطيني.

 وحدة التدريب:
تقدم الخدمات التدريبية واإلرشادية لخريجي الجامعة ،وذلك من خالل العمل على صقل مهارتهم وقدراتهم للمنافسة في سوق
العمل.
خدمات وحدة التدريب
 توفير العديد من الدورات التدريبية التأهيلية التي تقوم على صقل وتطوير مهارات الخريجين مثل (أخالقيات العمل ،مساري
إلى المهنية ،كن ريادياً ،المهارات الحياتية ،السيرة الذاتية ،مقابالت العمل).
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 توفير العديد من الدورات المتخصصة والتي ترتقي بمستوى الخريجين ،وترفع من قدراتهم العلمية والعملية مثل (الرخصة
الدولية في قيادة الحاسوب  ، ICDLوبرنامجي شامل وبيسان المحاسبيين ،ومحادثة اللغة اإلنجليزية ،دورة قواعد البيانات
( ،...، )Oracleوغيرها.
 توفير العديد من فرص التدريب الجزئي أو التدريب المنتهي بالتوظيف الخريج في العديد من مؤسسات المجتمع المحلي.
 االطالع على آخر فرص العمل المعلنة عبر األنترنت والصحف اليومية واإلعالن عنها عبر بوابة "خريجو الجامعة".
 نشر اإلعالنات عن الدورات التدريبية ،وآخر أخبار النشاطات واألحداث عبر بوابة "خريجو الجامعة".
 اإلشراف على سير العملية التدريبية في فروع الجامعة الممتدة في ربوع الوطن.

 اتفاقيات وشراكات
وقعت الجامعة العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي لخدمة الخريجين ولتوفير فرص عمل لهم،
وقد كون قسم متابعة الخريجين قاعدة بيانات عن أكثر من ( )600شركة ومؤسسة في المجتمع المحلي الفلسطيني لتسهيل
تدريب وتوظيف خريجي الجامعة ،ومن أبرز المؤسسات التي وقعت اتفاقيات بهذا الخصوص.

 الدورات التدريبية وتنقسم إلى قسمين:
 دورات تأهيلية مثل (إعداد السيرة الذاتية ،أخالقيات العمل ،مهارات النجاح ،مقابالت العمل ،االتصال والتواصل.
 دورات متخصصة مثل (دورة محادثة اللغة اإلنجليزية ،والشركة الطالبية ،برنامجي بيسان والشامل المحاسبيين ،السكريتاريا
التنفيذية ،دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  ،ICDLدورة قواعد البيانات .)Oracle

 أيام التوظيف:
في كل عام وسعي ًا منا لتقديم األفضل لخريجينا وتقديمهم لسوق العمل ومؤسسات ،يقوم قسم متابعة الخريجين بدعوة مؤسسات
المجتمع المحلي وخريجي الجامعة من مختلف الفروع للمشاركة في يوم التوظيف السنوي الذي يعقد بشكل دوي في فروع
الجامعة
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أهداف يوم التوظيف
 تعريف مؤسسات المجتمع المحلي بخريجي الجامعة المشاركين وقدراتهم ،وخبراتهم العلمية والعملية.
 تقديم (تسويق) الخريجين للمؤسسات المجتمع المحلي.
 توفير فرصة كبيرة للخريجين لعمل العديد من مقابالت العمل خالل هذا اليوم.
 توثيق العالقة مع مؤسسات المجتمع المحلي.
 إمكانية توظيف عدد من الخريجين أو حصولهم على فرص تدريب داخل هذه المؤسسات.
سلسلة أيام التوظيف
 يوم التوظيف األول :عقد في فرع طولكرم التعليمي بتاريخ .2008/3/22


يوم التوظيف الثاني :عقد في فرع سلفيت التعليمي بتاريخ .2008/4/15



يوم التوظيف الثالث :عقد في فرع بيت لحم التعليمي بتاريخ 2011/10/29

 يوم التوظيف الرابع :عقد في فرع رام اهلل والبيرة التعليمي بتاريخ.2009/7/3 ،


يوم التوظيف الخامس :عقد في فرع نابلس التعليمي بتاريخ .2010/2/6



يوم التوظيف السادس :عقد في فرع جنين التعليمي بتاريخ .2010/7/19



يوم التوظيف السابع :عقد في فرع الخليل ودو ار التعليمي بتاريخ .2011/3/16

 يوم التوظيف الثامن :عقد في فرع قلقيلية التعليمي بتاريخ .2014/5/28

 إنجازات قسم متابعة الخريجين:
انطلق قسم متابعة الخريجين للعمل بشكل رسمي في شهر تموز  ،2007وحقق العديد من اإلنجازات واألهداف خالل فترة
زمنية قصيرة من أهمها:
•

إنشاء وحدة التدريب التابعة له.
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•

جمع بيانات خريجي الجامعة من خالل نظام استمارة الخريج حيث لدينا أكثر من ( )%50من خريجي ما قبل العام 2007
وبيانات كافة الخريجين بعد ذلك.

•
•

التشبيك مع مئات المؤسسات محلية لتقديم فرص تدريب وعمل للخريجين.
تدريب آالف الخريجين والمساعدة في توظيف المئات منهم.

•

عقد دورات متخصصة للخريجين إلكسابهم الخبرات والمهارات الالزمة لجعلهم مؤهلين ومنافسين في سوق العمل.

•

تنظيم سلسلة من أيام التوظيف في فروع الجامعة المختلفة.

 التطلعات المستقبلية
يتطلع قسم متابعة الخريجين إلى تحقيق العديد من المشاريع ،من أهمها:
 مساعدة خريجي الجامعة في تأسيس رابطة لهم.
 تأسيس أندية للخريجين.
 توقيع العديد من المذكرات في مجال التدريب مع المؤسسات المجتمعية ذات العالقة.
 التطوير المستمر لبوابة الخريجين اإللكترونية وخدماتها.
 تطوير القسم ليكون مرجعا تتوافر فيه كافة الدراسات واألبحاث التي تعنى بواقع الخريجين.
 عقد المؤتمر العلمي األول عن الخريجين ،ليكون مؤث اًر ودوري ًا يسهم في تطوير دور الجامعة وخدماتها.
 إشراك الخريجين في كل فعاليات الجامعة وأنشطتها.
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الفصل الدراسي األول ""1151
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الفعاليات المنفذة للخريجين خالل الفصل الدراسي األول ""1151
#

الفعالية

المؤسسة الشريكة

الفرع

التاريخ

العدد

1

ورشة كيفية ومهارات كتابة السيرة الذاتية

نادي قلقيلية األهلي

قلقيلية

16/09/2015

19

2

التصوير الفوتوغرافي وتعديل الصورة

نادي جنين الرياضي بالتعاون مع

جنين

17/09/2015

35

مؤسسة أيريكس
3

التخطيط االستراتيجي الشخصي

أكاديمية سفراء في التنمية العالمية

جنين

28/09/2015

4

فن اإللقاء والخطابة

أكاديمية سفراء في التنمية العالمية

جنين

28/09/2015

5

اإلعاقة ما بين المفهوم القديم والحديث

للتدريب والتطوير

35
28

للتدريب والتطوير
جمعية الشبان المسيحية

سلفيت

07/10/2015

56

أسباب وأثار
6

البرمجة اللغوية العصبية

أ .أحمد استيتى

جنين

11/10/2015

22

7

مهارات الكتابة الصحفية

نادي جنين الرياضي

جنين

15/10/2015

30

8

لغة اإلشارة للصم والبكم

أ .ثائر ضراغمه

طولكرم

20/10/2015

25

9

برنامج الشامل المحاسبي

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

قلقيلية

20/10/2015

16

10

أساسيات Excel

نادي قلقيلية األهلي

قلقيلية

27/10/2015

14

11

اإلسعاف األولي

طاقم من المركز الصحي

قلقيلية

28/10/2015

55

12

محادثة لغة إنجليزية مستوى أول

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

قلقيلية

29/10/2015

15

13

ورشة أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

نابلس

17/11/2015

48

14

سكرتارية طبية

هيئة التوجيه السياسي

جنين

18/11/2015

77

15

ورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني

مديرية العمل

دو ار

18/11/2015

20

16

مساري الى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

طولكرم

24/11/2015

45

17

مساري الى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

قلقيلية

24/11/2015

34

18

ورشة بعنوان "الثقافة المصرفية اإلسالمية"

البنك اإلسالمي العربي

طولكرم

28/11/2015

35

19

صيانة الحاسوب

نادي جنين الرياضي ومؤسسة أيريكس

جنين

29/11/2015

60

20

الضرائب في فلسطين

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

رام اهلل

30/11/2015

17

والبيرة
21

كيف اكون قياديا

مؤسسة إنجاز فلسطين

طولكرم

30/11/2015

45

22

ورشة بعنوان " السمنة والجلطات"

مستشفى الشفاء الجراحي

جنين

02/12/2015

41

23

كيف اكون قياديا

مؤسسة إنجاز فلسطين

دو ار

02/12/2015

21

10

24

مهارات القيادة

المجلس األعلى للشباب (مركز الشهيد

طوباس

02/12/2015

25

اإلدارة المتقدمة الحديثة

الغرفة التجارية

طوباس

02/12/2015

39

26

ورشة بعنوان "الطفل المتوحد"

برنامج التأهيل المبني على المجتمع

نابلس

02/12/2015

41

27

االرشاد التربوي والنفسي

صالح خلف)

29

المحلي ( )C.B.Rالتابع لإلغاثة الطبية
وجمعية الهالل األحمر
نقابة األخصائيين النفسيين

جنين

05/12/2015

37

واالجتماعيين
28

ورشة بعنوان "التحكم بالذات"

أ .أحمد استيتى

جنين

05/12/2015

45

29

كن رياديا

مؤسسة إنجاز فلسطين

رام اهلل

05/12/2015

40

والبيرة
30

االتصال والتواصل

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

قلقيلية

05/12/2015

23

31

إعداد قيادات شابة

هيئة التوجيه والعمل السياسي ومؤسسة

جنين

06/12/2015

35

32

كيف اكون قياديا

مؤسسة إنجاز فلسطين

التنمية الوطنية الفلسطينية
مركز بديا

08/12/2015

29

الدراسي
33

أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

سلفيت

09/12/2015

49

34

كيف اكون قياديا

مؤسسة إنجاز فلسطين

نابلس

09/12/2015

42

35

المواطنون الفاعلون

36

 ICDLدورة

مركز العمل التنموي /معاً

نابلس

10/12/2015

30

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

رام اهلل

24/12/2015

9

37

كن مستعداً للعمل

والبيرة
المجلس األعلى للشباب

طوباس

28/12/2015

32

38

دورة برنامج بيسان المحاسبي

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

رام اهلل

30/12/2015

19

39

محادثة وترجمة لغة انجليزية

أشرف عبد الخالق

والبيرة
جنين

04/01/2016

60

11

ورشة كيفية مهارات كتابة السيرة الذاتية

1

فرع قلقيلية

التاريخ:

2015/9/16

عدد المشاركين:

( )19خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1د .صالح صبري /مدرب الدورة.

 .2أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع نادي قلقيلية االهلي ورشة تدريبية حول كيفية
ومهارات كتابة السيرة الذاتية .وأشراف المدرب د .صالح صبري على الورشة التي ركز فيها الضوء
على كيفية إعداد وكتابة السيرة الذاتية ،وأهمية التحضير واالستعداد المعنوي الجيد لمقابالت العمل،

وذلك بهدف تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل.

تدرب المشاركون خالل الورشة على الطرق الصحيحة لكتابة السيرة الذاتية ،وأساليب مقابالت العمل،
وكيفية االستعداد لدخول سوق العمل من خالل تدريبات وأوراق عمل تدريبية ،وحلقات نقاش وحوارات

بناءة وصوال لخلق بيئة تدريبية مشابهة لبيئة العمل،

وأشار أ .بال ل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية ،أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من

1

األنشطة والفعاليات التدريبية التي تنظمها متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لإلنخراط

في سوق العمل.

يذكر أن الورشة استمرت لـ ساعتين تدريبيتين بمشاركة ( )19مشاركاً من مختلف التخصصات.
12

التصوير الفوتوغرافي وتعديل الصورة

2

فرع جنين

2015/9/17

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )35خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس وبتمويل من
الوكالة االمريكية للتنمية الدولية ،دورة تدريبية بعنوان "التصوير الفوتوغرافي وتعديل الصورة".

وهدفت الدورة إلى تكوين كوادر إعالمية في مجال التصوير الضوئي واكسابهم المهارات والحرفيات الالزمة
للتصوير ،والتعرف على استخدامات الضوء وأسس التكوين الجيد في الكادر الفوتوغرافي ،هذا وتناولت الدورة
عدة محاور منها ،تاريخ تطور آالت التصوير وأصلها وأجزاء آلة التصوير ،واألجزاء غير الرئيسية في آلة
التصوير ،وأنواع آلة التصوير وعيوب العدسات (الرقيقة ،والسميكة) ،وزوايا رؤية العدسات ،وضبط المسافات

والعالقة بين بعد الجسم عن العدسة وبعد الصورة عنها والمرشحات واستخداماتها ،وعدة محاور أخرى ذات
عالقة،
وفي نهاية الدورة ،قام المشاركون بإنتاج قصص صحفية مصورة حول موضوعات متنوعة كان أبرزها المهن
الشعبية الفلسطينية والتراث الفلسطيني.

2

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )25ساعة تدريبية بمشاركة ( )35مشاركاً ومشاركة.

13

التخطيط االستراتيجي الشخصي

3

فرع جنين

2015/9/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )35خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .مهنا نجم /مدرب الدورة.

.2

أ .فاتنة يحيى منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية

سفراء التنمية العالمية للتدريب والتطوير دورة تدريبية في التخطيط االستراتيجي الشخصي.

وأشرف أ .مهنا نجم مدرب التنمية البشرية ،والمشرف العام لبرنامج سفراء التنمية العالمية للتدريب والتطوير في
فلسطين على الدورة التي تناولت العديد من المواضع ومنها التخطيط ،واالستراتيجية ،والشخصية األحالم ،وكيفية
تحويلها ألهداف حقيقية ،وكفية تحديد األهداف وتحقيقها ،والفرق بين الرؤيا والرسالة ،وعدة مواضيع أخرى ذات
صله.

وقالت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،أن وحدة متابعة الخريجين تقوم بتنظيم العديد من

الورش ،والدورات ،والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم ،مما ينعكس على أدائهم
الشخصي والمهني ،مشيرة إلى أن الدورة استمرت لـ ( )16ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )35مشارك ًا من مختلف

التخصصات.

3

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدورة تعقد للمرة الثامنة في فرع جنين ،وذلك ألهميتها في خلق جيل شبابي واعي،

قادر علي التخطيط والتنظيم لحياته حتى يؤثر إيجاباً في مجتمعه.
14

فن االلقاء والخطابة

4

فرع جنين

2015/9/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )28خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

أ .مهنا نجم /مدرب الدورة.

أ .فاتنة يحيى منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين فرع جنين وبالتعاون مع التعليم المستمر وخدمة المجتمع وأكاديمية سفراء التنمية
العالمية للتدريب والتطوير دورة تدريبية في فن اإللقاء والخطابة.
وأشرف أ .مهنا نجم مدرب التنمية البشرية ،والمشرف العام لبرنامج سفراء التنمية العالمية للتدريب والتطوير في
فلسطين على الدورة التي تناولت عدة أمور منها :مفهوم الخطابة واإللقاء الناجح ،وخطوات التغلب على الخوف
والخجل والتردد ،والعملية االتصالية ونماذج االتصال ومعيقاتها.

أثر كبيٌر على صقل شخصية المشارك
وأشارت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،أن الدورة لها ٌ
وتقدمه ،حيث هدفت إلى تقديم األسس والمبادئ التي تقوي ملكة اإللقاء ،والقدرة على إيصال الفكرة إلى اآلخرين

بكل قوة وجاذبية واقناع.
وفي نهاية الدورة قام المشاركون بتدريب عملي على استخدام لغة الجسد في اإللقاء والقواعد التي تعلموها خالل

4

ا لدورة من خالل تدريب عملي ،حيث قام المشاركون بشكل فردي بإلقاء مواضيع من اختيارهم إلثبات جدارتهم
وتقييمهم.
ومن الجدير بالذكر أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )28مشاركاً من مختلف التخصصات.
15

اإلعاقة ما بين المفهوم القديم والحديث وأسباب

5

فرع سلفيت

2015/10/7

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )56خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2
.3

أ .ياسر أبو سمرة /مدرب الدورة.

أ .سامي صنوبر /جمعية الشبان المسيحية.

أ .رائدة ياسين /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع سلفيت وبالتعاون مع كلية التنمية االجتماعية وجمعية الشبان
المسيحية ورشة عمل بعنوان" اإلعاقة ما بين المفهوم القديم والحديث أسباب وآثار" .وحضر الورشة د.

باسم شلش مدير فرع سلفيت ،و أ .ياسر أبو سمرة ،و أ .سامي صنوبر من جمعية الشبان المسيحية.

خالل الورشة ،عرض القائمون على الورشة مفاهيم اإلعاقة القديمة والحديثة ونظرة المجتمع للمعاقين
وكيفية النهوض بواقعهم ،كما تطرق المتحدثون إلى أسباب وآثار االعاقة على األسرة والمجتمع .وأشاروا

إلى أهمية دمج هذه الشريحة في المجتمع ،وضرورة العمل على رعايتهم على أكمل وجه.
وطالب د .باسم شلش بتكثيف الجهود لخدمة المعاقين في كافة المجاالت ،وبكافة السبل المتاحة وتمنى

للورشة ومنظميها النجاح والخروج بتوصيات مهمة ترفع للجهات ذات االختصاص.

واختتم الورشة أ .مصطفى عقل عضو هيئة التدريس في فرع سلفيت ،بتسليط الضوء على المعاقين والعمل

على رعايتهم اجتماعيا ومؤسسياً .يذكر أن الورشة استمرت لـ ( )4ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )56مشاركاً
من كلية التنمية االجتماعية.

5
16

البرمجة اللغوية العصبية

6

فرع جنين

2015/10/11

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )22خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

أ .احمد ستيتي /مدرب الدورة.
أ .فاتنة يحيى منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:

اختتمت وحدة متابعة الخريجين فرع جنين دورة تدريبية للخرجين والطلبة المتوقع تخرجهم في مجال البرمجة
اللغوية العصبية .هدفت الدورة التي أشرف عليها أ .أحمد استيتي إلى تنمية وتطوير خبرات الخريجين

وقدراتهم ،واحياء الطاقة الكامنة في لديهم ،وترسيخها في الطريق الصحيح للنهوض بمجتمعاتهم وبنائها،
من أجل ٍ
غد أفضل.
خالل الدورة ،قام استيتى بعرض العديد من الموضوعات الهامة للمشاركين في هذا المجال ،فتحدث عن

أهمية اكتساب الثقة بالنفس ،وآليات التفكير اإليجابي ،وكيفية القدرة على التغيير اإليجابي لألفكار والعادات

والسلوكيات الخاطئة ،وتطرق أيضاً إلى كيفية التخطيط الشخصي ومهارات تحديد األهداف ،والنسيان وطرق
التخلص منه.

وتعرف المشاركون على القدرات الهائلة لدماغ اإلنسان ،وكيفية تدريب ذاكرتهم للحصول على ذاكرة قوية،
وآليات التخلص من الخوف من أجل اتخاذ ق اررات صحيحة وبناء مستقبل واعد.

وفي نهاية الدورة ،قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين شكرها الكبير لمدرب الدورة ،وقالت إن

رحلة النجاح ال تتطلب البحث عن أرض جديدة ،ولكنها تتطلب االهتمام بالنجاح والرغبة في تحقيقه والنظر

6

إلى األشياء بعيون جديدة ،فإن وحدة متابعة الخريجين تسعى إلى تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم ،من
خالل عقد العديد من الدورات وورش العمل التدريبية التي من خاللها يكتشف الخريج ما يمتلكه من طاقات
كامنة لديه.
17

ومن الجدير بالذكر أن الدورة تعقد للمرة الثالثة في فرع جنين ،واستمرت الدورة لـ ( )20ساعة تدريبية
بمشاركة ( )22مشاركاً من مختلف التخصصات.

فرع جنين

6
18

مهارات الكتابة الصحفية

7

فرع جنين

2015/10/15

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )30خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .منال فزع /مدرب الدورة.

.2

أ .فاتنة يحيى منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس دورة تدريبية
حول مهارات الكتابة الصحفية .هدفت الدورة إلى التعرف على أساليب ومميزات وخصائص الكتابة الصحفية،
وكيف تنمية مهارات الكتابة الصحفية واكتسابها ،وتنمية القدرة على كتابة الصيغ التعبيرية في الكتابة الصحفية

لدى المشاركين.

وأشرف على الدورة المدربة أ .منال فزع التي ناقشت العديد من المواضيع الهامة ومنها مهارات االتصال
والتواصل ،وفنون الكتابة الصحفية ،والتقارير ،واألخبار ،والتحقيقات ،والمقاالت الصحفية وآليات كتابة كل منها
والفرق بينها .وأفادت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة
تدريبية بمشاركة ( )30مشاركاً.

7
19

لغة اإلشارة للصم والبكم

8

فرع طولكرم

2015/10/20

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )25خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .ثائر ضراغمة /مدرب الدورة.

.2

أ .معاذ التايه /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع األسـ ـ ــتاذ ثائر ض ـ ـ ـراغمة دورة تدريبية في
لغة االشـ ــارة للصـ ــم والبكم .خالل الدورة قام ض ـ ـراغمة بتعريف المشـ ــاركين بمفهوم لغة اإلشـ ــارة ،وآليات

قراءة الشفاه ،ولغة الجسد ومعانيها ،وكيفية مخاطبة الصم باستخدام الرموز المستخدمة في مخاطبتهم.

تدرب المش ـ ـ ــاركون خالل الدروة على كيفية اس ـ ـ ــتخدام رموز واش ـ ـ ــارات لغة اإلش ـ ـ ــارة من خالل بطاقات
رسمت عليها الرموز المستخدمة في مخاطبة الصم ،وخضع المشاركون في نهاية الدورة الختبار تقيمي
لقياس مدى استفادة المشاركين من الدورة.
في نهاية الدورة ،قدم أ .معاذ تايه منســق متابعة الخريجين في طولكرم شــكره الكبير لمدرب الدورة ،وأكد

على أن هذه الدورة تأتي ضــمن ســعي وحدة متابعة الخريجين للرقي بخريجي تخصــص التربية الخاص ـة

في الجامعة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وخاصــة في مجال مخاطبة الصــم والبكم ألهميتها لهم في تســهيل

8

مهمة حصولهم على وظيفة مستقبالً.

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )25مشاركاً ومشاركة من تخصص التربية

الخاصة.

20

الشامل المحاسبي

9

فرع قلقيلية

2015/10/20

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )16خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .عبد اهلل أبو صالح /مدرب الدورة.

.2

أ .بالل كساب /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في قلقيلية وبالتعاون مع مركز التعليم المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر وخدمة المجتمع دورة
برنامج "الشـ ـ ـ ــامل المحاسـ ـ ـ ــبي" .وأشـ ـ ـ ــرف على الدورة المدرب أ .عبد اهلل أبو صـ ـ ـ ــالح الذي قام بتعريف

المش ـ ــاركين بهيكل الحس ـ ــابات والزبائن والموردين واألص ـ ــناف الرئيس ـ ــية والفرعية ،والتعامل مع الحركات
المحاس ـ ــبية المختلفة من قبض ،وص ـ ــرف ،وقيد ،وفواتير مبيعات ومش ـ ــتريات ،واش ـ ــعارات مدينة ودائنة،
وادارة المخازن الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية والفرعية ،وكيفية الترقيم ،وتعريف حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات البنوك ،وكيفية التعامل مع

الشيكات الواردة والصادرة ،وتسوية البنك ،إضافة إلى التعامل مع األصول الثابتة ،وحساب االستهالك،
واجراء قيود االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهالك ،والتعامل مع التقارير المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبية المختلفة ،والقوائم المالية ،وتقارير الذمم،
وتقارير األصناف ،والتقارير الشهرية.

9

وتناولت الدورة أيضـ ـ ـ ـاً عدداً من المحاور من بينها العمالت ،وأس ـ ـ ــماء الثوابت ،وتحديد آلية العمل على

البرنامج ،وطبيعة عمل الشـ ــركة ،وشـ ــجرة الحسـ ــابات ،ومراجعة الطلبيات ،وادخال اإلرسـ ــاليات ،وفواتير
المبيعات والمشتريات ،والقيود ،والسندات ،والشيكات ،واإلنتاج ،والموجودات.
21

وأكد أ .بالل كســاب منســق متابعة الخريجين في قلقيلية أن أهمية الدورة تأتي من االنتشــار الكبير
للبرنامج في الكثير من المؤس ـســات المحلية ،مما يعزز فرص حصــول الخريجين المشــاركين على
فرص عمل مس ـ ــتقبالً ،وهذا يأتي ض ـ ــمن س ـ ــعي وحدة متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين
وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل.

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )25ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )16مشاركاً.

فرع قلقيلية

9
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اساسيات EXCEL

10

فرع قلقيلية

2015/10/27

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )14خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .خالد االقرع /مدرب الدورة.

.2

أ .بالل كساب /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمــت وحــدة متــابعــة الخريجين في فرع قلقيليــة وبــالتعــاون مع نــادي قلقيليــة األهلي دورة تــدريبيــة حول

أســاســيات برنامج مايكروســوفت اكســل الشــهير .وهدفت الدورة إلى تعريف المشــاركين بالبرنامج ،وشــرح
القوائم الرئيس ــية وأس ــاس ــيات التعامل معها ،وكيفية إنش ــاء الجداول االلكترونية ،وش ــرح العديد من الدوال
واإلقترانات الرياضية.

في نهاية الدورة تمكن المشـ ـ ـ ـ ـ ــاركون من إنشـ ـ ـ ـ ـ ــاء الجداول والقوائم اإللكترونية وتطبيق العديد من الدوال

الرياضية المتوافرة في البرنامج ،وكيفية ربط البرنامج مع قواعد البيانات.

وقدم أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية شكره الكبير لـ مدرب الدورة أ .خالد األقرع،

10

وكل من س ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم في إنجاح الدورة .ومن الجدير بالذكر أن الدورة عقدت في مكتبة بلدية قلقيلية ،حيث
استمرت لـ ( )25ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )14مشاركاً من مختلف التخصصات.
23

اإلسعاف االولي

11

فرع قلقيلية

2015/10/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )55خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .تهاني القيسي /مدرب الدورة.

.2

أ .بالل كساب /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين وبالتعاون مع لجان العمل الصـ ـ ــحي دورة تدريبية في اإلسـ ـ ــعاف األولي
والطوارئ .وأش ــرفت المدربة أ .تهاني القيس ــي على الدورة ،قامت خاللها بتعريف المشــاركين بأســاس ــيات
اإلسعاف األولي ،وكيفية التعامل مع الحاالت الطارئة وكسر الحاجز النفسي عند التعامل معها ،وآليات
التعامل مع أدوات اإلسعاف األولي والبدائل المتاحة.

وقدم أ .بالل كسـ ــاب منسـ ــق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية شـ ــكره الكبير ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لجان العمل الصـ ــحي

والمدربة على إنجاح هذه الدورة التي هدفت إلى تدريب المش ـ ـ ـ ــاركين على التعامل مع الحاالت الطارئة،
نتيجة الظروف الراهنة التي يحياها شعبنا الفلسطيني في مواجهة االحتالل.

11

ومن الجدير بالذكر أن الدورة اســتمرت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )6ســاعات تدريبية ،بمشــاركة ( )55مشــاركاً من مختلف

التخصصات ،وثالثة موظفين من فرع قلقيلية.

24

محادثة لغة انجليزية مستوى أول

12

فرع قلقيلية

2015/10/29

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )15خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .مزدك محمدي /مدرب الدورة.

.2

أ .بالل كساب /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع منتدى شـ ـ ــارك الشـ ـ ــبابي يختتم دورة بعنوان "محادثة لغة
انجليزية" ،حيث اش ـ ـ ـ ـ ـ ــرف المدرب مزدك محمدي على الدورة ،قام من خاللها بتدريب الخريجين على

مهارات التحدث باللغة االنجليزية في المسـ ــتويين األول والمتقدم ، ،وقد شـ ــارك في الدورة ()19خريج/ة

من مختلف التخص ـ ـ ـصـ ـ ــات،وقد هدفت الدورة إلى تخريج مشـ ـ ــاركين مميزين قادرين على التحدث باللغة
االنجليزية ،وقادرين على التعامل مع شـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ــيات أجنبية لتطوير مهاراتهم .وقد أكد مدرب الدورة أ.

مزدك محمدي على أهمية تعلم اللغات العالمية ألنها تعتبر أداة التواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل بين الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب والثقافات
ا ألخرى ،وأن اللغة االنجليزية تعتبر من أهم اللغات العالمية و لغة العصـ ــر الحديث ،التي تسـ ــاعدنا في
االستجابة لتحديات العالم ومعاصرة التكنولوجيا الحديثة.

12
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ورشة اخالقيات العمل

13

فرع نابلس

2015/11/17

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )48خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .امجد السائح /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة تدريبية بعنوان
أخالقيات العمل .وأشـ ـ ـ ـ ــرفت على الورشـ ـ ـ ـ ــة أ .منار يونس مديرة دائرة الحوكمة في و ازرة التخطيط حيث
قامت بعرض العديد من المواضيع الهامة في مجال أخالقيات العمل ،حيث تحدثت عن مدخل األخالق

واألخالق الشخصية ،وأخالقيات المؤسسة ،والمسؤولية االجتماعية ،وأخالقيات الشركات والموظف.
وأكد أ .أمجد السـ ــائح منسـ ــق متابعة الخريجين في فرع نابلس أن هذه الورشـ ــة تأتي ضـ ــمن سـ ــعي وحدة
متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لإلنخراط في س ـ ـ ـ ـ ـ ــوق العمل ،وقدم ش ـ ـ ـ ـ ـ ــكره الكبير

لمؤسسة إنجاز فلسطين ومشرفة الورشة.

13

يذكر أن الورشة استمرت لـ ( )4ساعات تدريبية بمشاركة ( )48مشاركاً من مختلف التخصصات.

26

السكرتاريا الطبية

14

فرع جنين

2015/11/18

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )77خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

د .سعيد أبو معال /اخصائي صحافة واعالم.

.2

د .محمد عمارنه /الخدمات الطبية.

.3

أ .سناء بدوي /مديرة العالقات العامة في محافظة جنين.

.4

أ .حسين قبها /مدير قسم التمريض في مستشفى د .خليل سليمان.

.5

أ .محمد أبو الهيجا /اإلغاثة الطبية.

.6

أ .مهنا نجم /مدرب مركز التعليم المستمر.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي واإلغاثة الطبية الفلسطينية
دورة تدريبية في السكرتاريا الطبية .وأشرف على الدورة د .سعيد أبو معال أخصائي صحافة واعالم ،وأ .سناء
بدوي مديرة العالقات العامة في محافظة جنين ،وأ .حسين قبها مدير قسم التمريض في مشفى د .خليل سليمان،

14

و د .محمد عمارنة من الخدمات الطبية ،وأ .محمد أبو الهيجا من اإلغاثة الطبية ،وأ .مهنا نجم.

وتناولت الدورة العديد من المواضيع الهامة ومنها السكرتاريا وأهدافها في المؤسسات ،وادارة الوقت وضغوطات
العمل ،والتخطيط لالجتماعات ،واإلجراءات المتبعة في تسجيل السجالت الطبية للمرضى من لحظة دخولهم
للمشفى وحتى خروجهم منه ،والمصطلحات الطبية ،وغيرها من المواضيع الهامة.

27

وأشارت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين ،أن الهدف األساسي للدورة هو تطوير مهارات
الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من تخصص اإلدارة الصحية في أسس إدارة المكاتب والمؤسسات
الطبية – كالمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات ،حتى يكونوا جاهزين لإلنخراط في سوق العمل.
وفي نهاية الدورة وزعت الشهادات على المشاركين في مقر األمن الوطني في مدينة جنين .ومن الجدير
بالذكر أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية بمشاركة ( )77مشاركاً ومشاركة.

فرع جنين

14
28

ورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني

15

فرع دورا

2015/11/18

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .رسمي أبو زهرة /رئيس قسم التفتيش وحماية العمال.

.2

أ .عبد الرحمن أبو صبحة /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع دو ار وبالتعاون مع مديرية عمل دورا ،ورشة عمل حول قانون العمل
الفلسطيني ،وذلك بحضور ممثلين عن مديرية العمل أ .رسمي أبو زهرة رئيس قسم التفتيش وحماية العمل
في مديرية جنوب الخليل و أ .بيسان أبو عطوان ،وأ .عبد الرحمن أبو صبحة منسق متابعة الخريجين في

فرع دو ار .

افتتح أبو صبحة الورشة مرحبًا بالحضور ،وأكد على أهمية هذه الورشة للخريجين والطلبة المتقوقع تخرجهم
المقبلين على سوق العمل الفلسطيني ،لزيادة الوعي لديهم بقانون العمل وما يترتب عليه من حفظ لحقوقهم

وزيادة انتاجهم في قطاع العمل.

تحدث أ .رسمي أبو زهرة رئيس قسم التفتيش وحماية العمل في جنوب الخليل عن مفهوم قانون العمل في
فلسطين ووصفه قائالً إنه مجموعة من القواعد والبنود التي تنظم عالقة االفراد مع بعضها البعض ،كما

استعرض أبو زهرة بعض الجوانب القانونية ومنها عدد ساعات العمل االسبوعية واالجر الشهري وضرورة

15

إلزام أصحاب العمل بتوفير كافة وسائل الصحة والسالمة المهنية.
وفي نهاية الورشة قدم منسق متابعة الخريجين في فرع دورا ،شكره الكبير لمديرية العمل وكل من ساهم في
إنجاح الورشة .يذكر أن الورشة استمرت لـ ( )2ساعتين تدريبيتن بمشاركة ( )20مشاركًا ومشاركة من

مختلف التخصصات.

29

مساري الى المهنية

16

فرع طولكرم

2015/11/24

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )45خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

أ .عزمي علي خلف /مدرب الدورة.

أ .معاذ التايه /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورتي كيف أكون قيادياً

ومساري إلى المهنية .وأشرف أ .عزمي على خلف على الدورتين ،حيث سلط الضوء في دورة كيف أكون

قيادياً على فن القيادة ،وأهمية القيادة وكتابة السيرة الذاتية ،والمقابلة الشخصية ،واتخاذ الق اررات وحل المشاكل،

وادارة الوقت والتواصل الكتابي والتفاعل مع االخرين.

وتطرق خلف في دورة مساري إلى المهنية إلى تعريف المشاركين بطبيعة سوق العمل ،وكيفية إعداد السيرة

الذاتية ،واالستعداد لمقابالت العمل ،وآليات العمل ضمن الفريق ودمج المهارات ،وسمات الموظف الناجح،
واشتملت على مواضيع أخرى كالتفكير اإلبداعي والناقد وتنظيم الوقت وادارته.

وأشار أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في طولكرم إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن أهداف وحدة متابعة

16

الخريجين في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل.
يذكر أن دورة كيف أكون قياديًا استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية ،واستمرت دورة مساري إلى المهنية لـ ()16
ساعة تدريبية بمشاركة ( )45مشاركًا في كل منها.

30

مساري الى المهنية

17

فرع طولكرم

2015/11/24

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )34خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .بالل كساب /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مؤسـ ـ ـس ـ ــة إنجاز فلس ـ ــطين دورة تدريبية بعنوان
مساري إلى المهنية .وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بطبيعة سوق العمل ،وكيفية إعداد السيرة الذاتية،
واالستعداد لمقابالت العمل ،وآليات العمل ضمن الفريق ودمج المهارات.

وتضمنت أيضاً تطبيقات لمفهوم القيادة واالتصال والتواصل مع األخرين ،وكيفية اكتساب المهارات الالزمة
للقيادة ،وسـ ـ ــمات الموظف الناجح ،واشـ ـ ــتملت على مواضـ ـ ــيع أخرى كالتفكير اإلبداعي والناقد وتنظيم الوقت

وادارته .وفي نهاية الدورة قدم أ .بالل كســاب منســق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية شــكره الكبير لمؤس ـســة
إنجاز فلســطين ومدرب الدورة .يذكر أن الدورة اســتمرت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )12ســاعة تدريبية بمشــاركة ( )34مشــاركًا

ومشاركة.

17
31

ورشة بعنوان "الثقافة المصرفية اإلسالمية"

18

فرع طولكرم

2015/11/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )35خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .مازن حجازي /رئيس قسم التسهيالت البنك اإلسالمي العربي.

.2

أ .معاذ التايه /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع البنك االسالمي العربي ورشة تدريبية حول
الثقافة المصرفية اإلسالمية.

وأشرف على الورشة أ .مازن حجازي رئيس قسم التسهيالت في البنك اإلسالمي العربي ،الذي قام بتعريف

المشاركين بأنواع البنوك وأقسامها ،واإلجراءات البنكية اإلسالمية ،وبطاقات االئتمان بأنواعها المختلفة وطرق
التعامل معها.

تحدث حجازي في نهاية الورشة عن كيفية إعداد السيرة الذاتية ،والمقابالت الشخصية ،وكيفية التصرف أثناء

مقابالت العمل.
قدم أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في طولكرم شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الورشة ،وأشار
أن هذه الورشة تأتي ضمن سعي وحدة متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل.

18

يذكر أن الورشة استمرت لـ ( )4ساعات تدريبية بمشاركة ( )35مشاركاً ومشاركة من كلية العلوم اإلدارية

واالقتصادية.

32

صيانة الحاسوب

19

فرع جنين

2015/11/29

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )60خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

أ .محمود نعيرات /مدرب الدورة.

أ .فاتنة يحيى منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع نادي جنين الرياضي ومؤسسة أيريكس وبتمويل من
الوكالة االمريكية للتنمية الدولية دورة تدريبية في صيانة الحاسوب.
أجزئه
تناولت الدورة العديد من المواضيع الهامة ،والتي تعرف المشاركون من خاللها على مكونات الحاسوب و ا
الداخلية ،والمبادئ األساسية في إجراءات الصيانة ،وكيفية تهيئة وتقسيم وحدة التخزين الرئيسية (القرص الصلب)
بطرق مختلفة وحل المشاكل المتعلقة بها.

وفي نهاية الدورة تدرب المشاركون على صيانة الحاسوب بشكل عملي ،وكيفية تحديد القطع التالفة واعادة

شرائها وتركيبها .قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،شكرها الكبيرة لمدرب الدورة أ.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )25ساعة تدريبية بمشاركة .محمود نعيرات ،وكل من ساهم في إنجاح الدورة
( )60مشاركاً.

19
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الضرائب في فلسطين

20

فرع رام هللا والبيرة

2015/11/30

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )17خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .ايمن الشيخ /مدرب الدورة.

.2

أ .رندة حماد /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين والتعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة دورة متخصصة حول الضرائب
في فلسطين ،تناولت الدورة هيكلية الضرائب ،واتفاقية باريس االقتصادية وعالقتها بالضرائب ،وكذلك
ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل ،واجراءات التقاضي في محكمة الجمارك الفلسطينية.
وأشارت أ .رنده حم اد منسقة متابعة الخريجين ومنسقة التعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة ،إلى أن
هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل ،وقدمت

شكرها الكبير ل ـ مدرب الدورة أ .أيمن الشيخ وكل من ساهم في إنجاح الدورة.

20

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )25ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )17خريجاً وخريجة من كلية العلوم اإلدارية
واالقتصادية.

34

كيف أكون قياديا

21

فرع طولكرم

2015/11/30

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )17خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

أ .عزمي علي خلف /مدرب الدورة.

أ .معاذ التايه /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورتي كيف أكون قيادياً

ومساري إلى المهنية .وأشرف أ .عزمي على خلف على الدورتين ،حيث سلط الضوء في دورة كيف

أكون قيادياً على فن القيادة ،وأهمية القيادة وكتابة السيرة الذاتية ،والمقابلة الشخصية ،واتخاذ الق اررات
وحل المشاكل ،وادارة الوقت والتواصل الكتابي والتفاعل مع االخرين.

وتطرق خلف في دورة مساري إلى المهنية إلى تعريف المشاركين بطبيعة سوق العمل ،وكيفية إعداد

السيرة الذاتية ،واالستعداد لمقابالت العمل ،وآليات العمل ضمن الفريق ودمج المهارات ،وسمات الموظف

الناجح ،واشتملت على مواضيع أخرى كالتفكير اإلبداعي والناقد وتنظيم الوقت وادارته.

21

وأشار أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في طولكرم إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن أهداف وحدة

متابعة الخريجين في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل.

يذكر أن دورة كيف أكون قيادياً استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية ،واستمرت دورة مساري إلى المهنية لـ

( )16ساعة تدريبية بمشاركة ( )45مشاركاً في كل منها.

35

السمنة والجلطات

22

فرع جنين

2015/12/2

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )41خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

د .خالد االسير /اخصائي تغذية.

أ .فاتنة يحيى منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مستشفى الشفاء الجراحي ورشة تدريبية بعنوان السمنة
والجلطات.

وأشرف على الورشة د .خالد األسير وأخصائية التغذية أ .مجد سباعنة ،خالل الورشة تعرف المشاركون على

العديد من المواضيع الهامة ذات الصلة بالسمنة وأسبابها ومخاطرها ،وتأثيرها على جسم اإلنسان.
تعرف المشاركون أيضاً على كيفية قياس نسبة الدهون والسمنة في الجسم ،والعالقة بين النظام الغذائي المتوازن

وتأثيره على التركيز والدراسة ،والعادات الصحيحة الواجب إتباعها في تناول وجبات الطعام اليومية ،وأن محيط

البطن هو من أهم العوامل التي تخطر باإلصابة بالسمنة على الجهاز الدوري ،والقلب ،واألوعية الدموية.

22

في نهاية الورشة قام المشاركون بقياس أوزانهم ومعدل السمنة لديهم ،حيث أن النسب الطبيعية لمعدالت السمنة
تتراوح ما بين  ،24.5-18.5وأن النسب التي تزيد عن هذا المعدل تندرج تحت الوزن الزائد أو السمنة
المفرطة .يذكر أن الورشة استمرت لـ ساعتين تدريبيتين بحضور ( )41خريج/ة.
36

كيف أكون قياديا

23

فرع دورا

2015/12/2

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )21خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

أ .عطا صبح /مدرب الدورة.

أ .عبد الرحمن أبو صبحة /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع دو ار وبالتعاون مع مؤسـسـة إنجاز فلسـطين دورة تدريبية بعنوان

"كيف أكون قيادياً" .وهدفت الدورة إلى تدريب المشــاركين على مهارات االتصــال والتواصــل للبحث عن
وظيفة والحفاظ عليها على مدى الحياة،

وأش ــرف أ .عطا ص ــبح على الدورة ،حيث قام بتس ــليط الض ــوء على فن القيادة وأهميتها ،وكتابة الس ــيرة
الذاتية ،والمقابلة الش ــخص ــية ،واتخاذ الق اررات وحل المش ــاكل ،وادارة الوقت والتواص ــل الكتابي والتفاعل
مع االخرين.

وفي نهاية الدورة قدم أ .عبد الرحمن أبو ص ـ ـ ــبحة منس ـ ـ ــق متابعة الخريجين في فرع دو ار ش ـ ـ ــكره الكبير
لمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة إنجاز فلسـ ـ ــطين ومدرب الدورة ،وقال إن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون الدائم بين وحدة

23

متابعة الخريجين ومؤسسة إنجاز فلسطين.

يذكر أن الدورة اسـ ــتمرت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )20سـ ــاعة تدريبية ،بمشـ ــاركة ( )21مشـ ــاركاً ومشـ ــاركة من مختلف

التخصصات.

37

مهارات القيادة

24

فرع طوباس

2015/12/2

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )29خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .بالل دراغمة /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
احتفلت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس بتخريج المشاركين في دورتي مهارات القيادة ،وكن

24

مستعداً للعمل التي أشرف على تنظيمهما وحدة متابعة الخريجين بالتعاون مع قسم شؤون الطلبة.
وهدفت الدورتان إلى تدريب المشاركين على مهارات القيادة ،وكيفية اتخاذ القرار ،ومهارات العمل

ضمن الفريق ،وكتابة السيرة الذاتية ،ومقابالت العمل.

وحضر حفل االختتام د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس ،والسيد قاهر ظاهر نائب مدير المجلس
األعلى للشباب مجلس الشمال ،وأ .عبد اهلل برهم مدير الشباب في المجلس االعلى ومدرب الدورات،
وأ .نجود دراغمة من العالقات العامة من مركز الشهيد صالح خلف وأ .حيدر كايد رئيس قسم شؤون

الطلبة في الفرع ،و أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين.
38

بدوره تحدث مدير فرع طوباس د .نضال عبد الغفور عن أهمية األنشطة والفعاليات التي تنظمها وحدة
متابعة الخريجين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم الهادفة إلى تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم
وتأهليهم لالنخراط في سوق العمل من خالل إكسابهم مهارات عملية متنوعة واطالعهم على تجارب
متميزة.

فرع طوباس

ودعا عبد الغفور الخريجين إلى العمل بشكل جاد على تطوير قدراتهم العلمية والعملية ومهارتهم
الشخصية ليكونوا قادرين على اإلسهام في بناء مجتمعهم من خالل العمل على إنشاء مشاريع خاصة

بهم ،ودعاهم أيض ًا للتواصل مع منسق متابعة الخريجين لتحديد احتياجاتهم التدريبية ،من أجل صياغة

خطة عمل تتناسب مع احتيا جاتهم ،وأكد على أهمية االلتحاق في الدورات الخاصة باللغة االنجليزية
والدورات ذات الجانب العملي ،وقدم شكره الكبير لمركز الشهيد صالح خلف وأ .عبد اهلل برهم مدرب

الدورة على جهودهم وتعاونهم الدائم والمتواصل مع الجامعة.

ومن جانبه قال أ .عبد اهلل برهم إن تنظيم مثل هذه الدورات يسهم في بناء شخصية المشاركين

وتطويرها من خالل التدريب والتفاعل االيجابي واتاحة الفرصة أمام المشاركين لعرض وجهات نظرهم،
وأكد على التعاون القائم بين الجامعة والمجلس االعلى للشباب والرياضة فرع الشمال ،ودعا إلى العمل

على توثيق التعاون من خالل أنشط ة شبابية مشتركة سيعمل المجلس على تنظيمها في الجامعة
ومؤسسات المجتمع الشبابية.

فيما أشار منسق متابعة الخريجين أ .بالل دراغمة إلى أن الدورات عقدت في مركز الشهيد صالح

خلف ،حيث استمرت دورة مهارات القيادة لـ ( )8ساعات تدريبية بمشاركة ( )29خريجاً وخريجة،
فيما استمرت دورة "كن مستعداً للعمل" لـ ( )10ساعات تدريبية بمشاركة ( )32خريجاً وخريجة .وفي
نهاية االحتفال وزعت الشهادات على المشاركين في الدورة.

24
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اإلدارة المتقدمة الحديثة

25

فرع طوباس

2015/12/2

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )39خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .معن صوافطة /مدرب الدورة.

.2

أ .بالل دراغمة /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع الغرفة التجارية دورة االدارة المتقدمة الحديثة.
وأشرف على الدورة أ .معن صوافطة الذي قام بتعريف المشاركين بمفهوم اإلدارة المتقدمة وأهمية التطور

المستمر في اإلدارة ،والتغيير نحو األفضل.

وحضر اختتام الدورة مدير فرع طوباس د .نضال عبد الغفور وشكر القائمين على الدورة على جهودهم
ودعا المشاركين إلى االستفادة إلى من خدمات متابعة الخرجين لدورها الكبير في تطوير مهاراتهم

وقدراتهم في صقل شخصياتهم ودخولهم لسوق العمل.
ومن جانبه أشار أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس إلى أن الدورة استمرت لـ

( )30ساعة تدريبية بمشاركة ( )39مشاركاً ومشاركة من كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.

25
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ورشة بعنوان "الطفل المتوحد"

26

فرع نابلس

2015/12/2

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )41خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .هيا عبدالهادي /محاضرة في الجامعة االمريكية.

.2

أ .امجد السائح /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
ختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع برنامج التأهيل المبني على المجتمع المحلي
الـ ) (C.B.Rالتابع لإلغاثة الطبية وجمعية الهالل األحمر ورشة عمل بعنوان "الطفل المتوحد"

وأشرف على الورشة أ .هيا عبد الهادي المحاضرة في الجامعة العربية األمريكية ،التي قامت في بداية

الورشة بعرض فيلم عن مرض التوحد كمثال واقعي الضطراب التوحد.

بعدها تعرضت عبد الهادي إلى تعريف اضطراب التوحد وأعراضه ،وسبل اكتشاف حاالته ونوع الغذاء

والعالج المناسب ،وآليات التدخل على المستوى األسري لألسر التي لديها حاالت التوحد.
وأشار أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في نابلس أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود التي

26

تبذلها وحدة متابعة الخريجين في تطوير مهارات الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من تخصص التربية
الخاصة.

يذكر أن الورشة استمرت لـ ( )5ساعات تدريبية بمشاركة ( )41مشاركاً ومشاركة.
41

اإلرشاد التربوي والنفسي

27

فرع جنين

2015/12/5

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )37خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

د .محمود أبو زيد رئيس نقابة االخصائيين النفسيين.

.2

أ .ناصر صبيحات اخصائي نفسي.

.3

أ.معاذ العارضة اخصائي نفسي.

.4

أ .عمر نزال اخصائي نفسي.

.5

أ .فاتنة يحيى منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:

اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين بالتعاون مع نقابة االخصائيين النفسيين ،دورة تدريبية في اإلرشاد
التربوي .وأشرف على الدورة د .محمود أبو زيد رئيس نقابة األخصائيين النفسيين ،و أ .ناصر صبيحات و أ.
عمر نزال و أ .معاذ العارضة ،الذي قاموا بعرض العديد من المحاور الهامة ومنها مفهوم وأهداف االرشاد
النفسي ،والمرشد التربوي وصفاته وأهم األدوار والمهام التي يقوم بها ،والمرشد المبتدئ وما يواجه من إشكاليات،
والمبادئ األخالقية لمهنة االرشاد ،ومهارات االتصال والتواصل ،وأساليب بناء العالقة المهنية ومجاالت عمل

المرشد التربوي ،وكيفية إدارة حصة التوجيه الجمعي.

27
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قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح
الدورة ،وقالت إن الهدف األساسي من هذه الدورة هو صقل وبناء شخصيات الخريجين المشاركين وبناء
شخصيتهم كأخصائيين اجتماعيين الذين سيحملون على عاتقهم عالج المشكالت السلوكية واالجتماعية
لدى مختلف الفئات المستهدفة وتقديم أفضل خدمات اإلرشاد والعالج النفسي واالجتماعي .كل هذا من
أجل تحقيق ما تسعى إليه وحدة متابعة الخريجين من إعداد الخريجين وتطوير مهارتهم لالنخراط في

سوق العمل.

فرع جنين

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )30ساعة تدريبية بمشاركة ( )37مشاركاً ومشاركة من كلية التنمية االجتماعية

واألسرية.
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التحكم بالذات

28

فرع جنين

2015/12/5

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )45خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .احمد ستيتي /رئيس قسم شؤون الطلبة.

ملخص النشاط:
نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين ورشة تدريبية بعنوان التحكم بالذات ،وأشرف على الورشة أ .احمد
استيتيي رئيس قسم شؤن الطلبة.
قام استيتي في بداية الورشة بعرض العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالشخصية والتحكم بالذات ومنها
كيفية تجنب القلق والمشاعر السلبية ،وأشار قائالً " إن الدراسات العلمية خلصت إلى أن  %93من األحاسيس
السلبية لن تحدث أبداً ،و %7هي النتيجة الناتجة عن تصرفاتنا.

تطرق إستيتى إلى أنواع التحدث إلى الذات وما تؤدي إليه من حاالت االكتئاب ،وأض ارره على الصحة البدنية

وفقدان متعة الحياة ،وتطرق الى مقولة فرانك اوتلو التي تقول" :راقب افكارك ألنها ستصبح أفعال ،راقب افعالك
ألنها ستصبح عادات ،راقب عاداتك ألنها ستصبح طباع ،راقب طباعك ألنها ستحدد مصيرك".
وتناول أيضاً مستويات التحدث مع الذات ،وأنواعه ،وبرمجة العقل الباطن ،واالعتقاد ،وطريقة النظر لألحداث،
ومبادئ السعادة ،والسلوك اإليجابي.

في نهاية الورشة قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين شكرها الكبير لـ مدرب الورشة،

28

وقالت إن الهدف األساسي من الورشة هو البحث عن الطرق والسبل إلطالق منابع التفكير اإليجابي الذاتي
نحو حياة إيجابية.

يذكر أن الورشة استمرت لـ ساعتين تدريبتين بمشاركة ( )45خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.
44

كن رياديا

29

فرع رام هللا والبيرة

2015/12/5

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )40خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .الياس عازر /مدرب الدورة.

.2

أ .رندة حماد /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة ومؤسسة انجاز فلسطين دورة " كن رياديا"
التدريبية .وأشرف أ .الياس عازر على الدورة التي سلطت الضوء على العديد من موضوعات الهامة

ومنها مفهوم الريادة ،والتعريف العام بالريادة ،وماهية المشروعات الريادية ،إضافة إلى طبيعة المستفيدين
والزبائ ن لهذه المشاريع ،وميزات المشروع الريادي ومزاياه التنافسية ،وتناولت أيضا موضوع أخالقيات
العمل الضرورية وكيفية تطوير خطة العمل.

خالل الدورة وزع المشاركون إلى مجموعات ،حيث انتجت كل مجموعة خطة لمشروع ريادي تحاكي

المعرفة والمهارات التي اكتسبها المشاركون خالل الدورة.

حماد إلى أن التعاون مع مؤسسة انجاز
وفي ذات السياق أشارت منسقة متابعة الخريجين أ .رنده ّ
فلسطين يأتي في إطار ما تسعى إليه وحدة متابعة الخريجين من تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم

29

لالنخراط في سوق العمل.

يذكر أن الدورة امتددت ل ـ ( )20ساعة تدريبية بمشاركة ( )40خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.
45

االتصال والتواصل

30

فرع قلقيلية

2015/12/5

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )23خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

أ .زردة شبيطة /عضو هيئة تدريس.

أ .بالل كساب /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
دورة تدريبية بعنوان "االتصال والتواصل"
وأشرف على الدورة عضو هيئة التدريس أ .زردة شبيطة الذي قام بتدريب المشاركين على مهارات
تسويق الذات واالستعداد للعمل ،ومهارات القيادة واالتصال والتواصل ،إضافة إلى مهارات إدارة الوقت
والعمل ضمن الفريق الواحد وتحقيق التواصل الفعال

وأشار أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية أن الهدف األساسي هو إعداد الخريجين

وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل
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يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )25ساعة تدريبية بمشاركة ( )23مشاركاً من مختلف التخصصات.

46

اعداد القيادات الشابة

31

فرع جنين

2015/12/6

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )35خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .محمد أبو راس مدير المركز الشبابي لالبداع والتطوير.

.2

أ .كمال أبو الرب نائب محافظ محافظة جنين.

.3
.4

أ .جمال الشاتي عضو مجلس ثوري وتشريعي.
أ .معاذ عليوي أستاذ علوم سياسية.
أ .ثمين السعدي من التوجيه السياسي.
أ .تيسير عزام من التوجيه السياسي.

أ.ايمن سالمة من التوجيه السياسي.

العقيد سلطان أبو الفجر مدير العالقات العامة في االمن الوقائي.
أ .فاتنة يحيى منسق متابعة الخريجين
ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي دورة تدريبية في إعداد القيادات

31

الشابة

47

وأشرف على الدورة أ .كمال أبو الرب نائب المحافظ في جنين ،و أ .محمد أبو راس مدير المركز الشبابي
لإلبداع والتطور ،و أ .جمال الشاتي عضو المجلس ثوري والتشريعي ،والعقيد سلطان ابو الفجر مدير العالقات
العامة في االمن الوقائي ،وثمين السعدي والمقدم تيسير عزام من التوجيه السياسي ،و أ .ايمن سالمة

مدير الجمعية الوطنية الفلسطينية ،و أ .معاذ عليوي أستاذ علوم سياسية.
تناولت الدورة العديد من المواضيع الهامة منها شخصية القائد ،وتنمية الذات ،وصقل الشخصية ،وبناء فريق

عمل ،واالتصال والتواصل ،وكيفية تقديم العروض السريعة ،والحركة الطالبية في الجامعات ،وأهمية العالقات

فرع جنين

العامة ،والعمل تحت الضغط ،وكيفية االنخراط والمشاركة في المجال السياسي ،وغيرها من المواضيع الهامة.
وأشارت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين أن الهدف األساسي للدورة ،هو تطوير قدرات الشباب
الخريجين وزيادة الوعي لديهم لتقديم أفضل ما لديهم.

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية بمشاركة ( )35مشاركاً ومشاركة.

31
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كيف أكون قياديا

32

مركز بديا الدراسي

2015/12/8

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )29خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .ايمن الحواري /مدرب الدورة.

.2

أ .رائدة ياسين /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في مركز خدمات بديا الد ارس ــي وبالتعاون مع مؤسـ ـس ــة انجاز فلس ــطين دورة

كيف أكون قياديا .وأشـ ـ ـ ــرف أ .أيمن الحواري على الدورة ،حيث قام بتسـ ـ ـ ــليط الضـ ـ ـ ــوء على العديد من

المواضـ ــيع الهامة ومنها فن القيادة وأهميتها ،وطرق كتابة السـ ــيرة الذاتية ،والمقابلة الشـ ــخصـ ــية ،واتخاذ

الق اررات وحل المشـ ـ ـ ـ ـ ــاكل ،وادارة الوقت والتواصـ ـ ـ ـ ـ ــل الكتابي والتفاعل مع اآلخرين ،والعديد من األمثلة
التطبيقية عن مهارات القيادة.

وأشـ ــارت أ .رائدة ياسـ ــين منسـ ــقة متابعة الخريجين في فرع سـ ــلفيت ومركز بديا الد ارسـ ــي أن هذه الدورة
تأتي في إطار التعاون الدائم بين وحدة متابعة الخريجين ومؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة إنجاز فلسـ ـ ــطين ،وقدمت شـ ـ ــكرها

الكبير لمدرب الدورة وكل من ساهم في إنجاحها.

32

يذكر أن الدورة اس ـ ـ ـ ــتمرت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )15س ـ ـ ـ ــاعة تدريبية بمش ـ ـ ـ ــاركة ( )29خريجاً وخريجة من مختلف

التخصـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــات ،حيث قامت مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة إنجاز فلس ـ ـ ـ ــطين بتقديم كتيب عن مهارات القيادة للخريجين

المشاركين في نهاية الدورة.

49

اخالقيات العمل

33

فرع سلفيت

2015/12/9

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )49خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .سليم عبد القادر /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع سلفيت وبالتعاون مع مؤسسة انجاز فلسطين دورة أخالقيات
العمل .وأشرف المدرب أ .سليم عبد القادر على الدورة التي سلطت الضوء على العديد من المواضيع
الهامة ومنها مفاهيم ومهارات أخالقيات التعامل في عالم األعمال ،والضغوطات التي يتعرض إليها

الموظف في بيئة العمل ،وقدمت عدداً من البدائل ليختار المشارك الحلول الوسط التي قد يلجا اليها في
التصرف أمام التحديات األخالقية.

في نهاية الدورة ،عرض المدرب عدداً من األمثلة والحاالت التطبيقية في مجال أخالقيات العمل .يذكر

أن الدورة استمرت لـ ( )15ساعة تدريبية بمشاركة ( )49خريجا وخريجة.

33
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كيف أكون قياديا

34

فرع نابلس

2015/12/9

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )42خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

أ .امل الشكعة /مدرب الدورة.

أ .امجد السائح /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في نابلس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "كيف أكون قيادياً"،
وأشرف على الدورة المدربة أ .امل الشكعة التي سلطت الضوء على العديد من المواضيع الهامة ومنها

فن القيادة ،وأهمية القيادة وكتابة السيرة الذاتية ،والمقابلة الشخصية ،واتخاذ الق اررات وحل المشاكل،

وادارة الوقت والتواصل الكتابي والتفاعل مع االخرين.

كما قامت المدربة في بعرض العديد من األمثلة التطبيقية في مهارات القيادة ،ووزعت كتيب مهارات

34

القيادة على المشاركين المقدم من مؤسسة إنجاز فلسطين.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )14ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )42خريجاً وخريجة.

51

المواطنون الفاعلون

35
8

فرع نابلس

2015/12/10

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )30خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

أ .غادة القدومي /مدرب الدورة.

أ .امجد السائح /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مركز العمل التنموي /معاً دورة تدريبية بعنوان

"المواطنون الفاعلون" ضمن مشروع برنامج المواطنة الفاعلة الذي ينفذ في عدة مناطق من العالم
منها ست دول في منطقة شمال أفريقيا ،والشرق األدنى هي الجزائر ،ومصر ،وسوريا ،ولبنان،

واأل ردن ،وفلسطين ،وهو عبارة عن شبكة عالمية تتكون من قادة المجتمعات ،وشركاء المجتمع المدني
والمحلي في البلدان المشاركة.
ويهدف المشروع إلى بناء الفهم والثقة بين المجتمعات عن طريق إنشاء شبكة عالمية مستدامة لقادة
المجتمعات الذين يمكنهم العمل معاً من معالجة القضايا العالمية في القرن الواحد والعشرين ،حيث
يهدف المشروع الى خلق مواطنين فاعلين يمتلكون حب المبادرة والتأثير في مجتمعاتهم .

35
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ويعتمد المشروع على العالقات الثقافية الدولية للمساعدة في معالجة التحديات الرئيسية ،وتشمل
القضايا الي تنتج عن االختالفات في العرق ،أو الدين ،أو الثقافة ،والتلوث والحماية البيئية ،والصحة
والفرص التعليمية ،والمشاركة الديمقراطية إضافة إلى االستبعاد االجتماعي ،ومشاركة النساء وفرص

العيش الكريم.

وأشرف على الدورة أ .غادة القدومي مسئولة برامج الشباب في مركز معاً ،التي سلطت الضوء على

فرع نابلس

العديد من المواضيع الهامة ومنها الهوية والثقافة ،والحوار مع اآلخرين ،والمواطنة على الصعيد المحلي

والعالمي ،وكيفية تصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية.

وفي نهاية الدورة ،قدم أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح

الدورة ،وأشار أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وحدة متابعة الخريجين في تطوير

مهارات الخريجين وقدراتهم.

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية بمشاركة ( )30مشاركاً ومشاركة.
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دورة ICDL

36

فرع رام هللا والبيرة

2015/12/24

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )9خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .شادي ذياب /مدرب الدورة.

.2

أ .رندة حماد /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في فرع رام اهلل
والبيرة دورة قيادة الحاسوب الدولية " ."ICDLوأشراف على الدورة أ .شادي ذياب الذي قام بتعريف
المشاركين بمهارات الحاسوب األساسية ،واستخدام حزمة ميكروسوفت أوفيس ببرامجها المختلفة،

واإلنترنت والبريد اإللكتروني.

حماد
وأشارت منسقة وحدة متابعة الخريجين ومنسقة التعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة أ .رنده ّ
إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن سعي وحدة متابعة الخريجين لتطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم

ليكونوا قادرين على االنخراط سوق العمل.
وسيخضع المشاركين المتحان نهائي خاص بموضوعات الدورة التدريبية حيث سيمنح المجتازين

لالمتحان شهادات رسمية معتمدة بالرخصة الدولية لقيادة الحاسوب .ICDL

واستمرت الدورة لـ ( )50ساعة تدريبية بمشاركة ( )9مشاركين من مختلف التخصصات.
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كن مستعدا للعمل

37

فرع طوباس

2015/12/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )32خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .غادة القدومي /مدرب الدورة.

.2

أ .امجد السائح /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
احتفلت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس بتخريج المشاركين في دورتي مهارات القيادة ،وكن
مستعدًا للعمل التي أشرف على تنظيمهما وحدة متابعة الخريجين بالتعاون مع قسم شؤون الطلبة.

وهدفت الدورتان إلى تدريب المشاركين على مهارات القيادة ،وكيفية اتخاذ القرار ،ومهارات العمل

ضمن الفريق ،وكتابة السيرة الذاتية ،ومقابالت العمل.

وحضر حفل االختتام د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس ،والسيد قاهر ظاهر نائب مدير

37

المجلس األعلى للشباب مجلس الشمال ،وأ .عبد اهلل برهم مدير الشباب في المجلس االعلى ومدرب

الدورات ،وأ .نجود دراغمة من العالقات العامة من مركز الشهيد صالح خلف وأ .حيدر كايد رئيس
قسم شؤون الطلبة في الفرع ،و أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين.
55

بدوره تحدث مدير فرع طوباس د .نضال عبد الغفور عن أهمية األنشطة والفعاليات التي تنظمها

وحدة متابعة الخريجين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم الهادفة إلى تطوير مهارات الخريجين
وقدراتهم وتأهليهم لالنخراط في سوق العمل من خالل إكسابهم مهارات عملية متنوعة واطالعهم على
تجارب متميزة.

ودعا عبد الغفور الخريجين إلى العمل بشكل جاد على تطوير قدراتهم العلمية والعملية ومهارتهم

الشخصية ليكونوا قادرين على اإلسهام في بناء مجتمعهم من خالل العمل على إنشاء مشاريع خاصة
بهم ،ودعاهم أيضاً للتواصل مع منسق متابعة الخريجين لتحديد احتياجاتهم التدريبية ،من أجل صياغة

فرع طوباس

خطة عمل تتناسب مع احتياجاتهم ،وأكد على أهمية االلتحاق في الدورات الخاصة باللغة االنجليزية
والدورات ذات الجانب العملي ،وقدم شكره الكبير لمركز الشهيد صالح خلف وأ .عبد اهلل برهم مدرب

الدورة على جهودهم وتعاونهم الدائم والمتواصل مع الجامعة.

ومن جانبه قال أ .عبد اهلل برهم إن تنظيم مثل هذه الدورات يسهم في بناء شخصية المشاركين وتطويرها

من خالل التدريب والتفاعل االيجابي واتاحة الفرصة أمام المشاركين لعرض وجهات نظرهم ،وأكد على

التعاون القائم بين الجامعة والمجلس االعلى للشباب والرياضة فرع الشمال ،ودعا إلى العمل على

توثيق التعاون من خالل أنشطة شبابية مشتركة سيعمل المجلس على تنظيمها في الجامعة ومؤسسات
المجتمع الشبابية.
فيما أشار منسق متابعة الخريجين أ .بالل دراغمة إلى أن الدورات عقدت في مركز الشهيد صالح

خلف ،حيث استمرت دورة مهارات القيادة لـ ( )8ساعات تدريبية بمشاركة ( )29خريجاً وخريجة،

فيما استمرت دورة "كن مستعداً للعمل" لـ ( )10ساعات تدريبية بمشاركة ( )32خريجاً وخريجة .وفي
نهاية االحتفال وزعت الشهادات على المشاركين في الدورة.

37
56

دورة برنامج بيسان المحاسبي

38

فرع رام هللا والبيرة

2015/12/30

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )19خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

أ .ايمن الشيخ /مدرب الدورة.

أ .رندة حماد /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في فرع رام اهلل
والبيرة دورة برنامج بيسان المحاسبي .وأشراف على الدورة أ .أيمن الشيخ الذي قام بتعريف المشاركين
بأسس العملية المحاسبية ،ومسك الدفاتر المحاسبية ،وقدم نبذة مختصرة عن البرنامج ،وعرفهم بقوائم

البرنامج وآليات العمل على البرنامج ليكونوا قادرين إدارة البرنامج واستخدامه في المؤسسات والشركات
التي تعتمد على هذا البرنامج في عملياتها المحاسبية.

حماد
وأشارت منسقة وحدة متابعة الخريجين ومنسقة التعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة أ .رنده ّ
إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن سعي وحدة متابعة الخريجين لتطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم

ليكونوا قادرين على االنخراط سوق العمل.
واستمرت الدورة لـ ( )22ساعة تدريبية بمشاركة ( )18مشاركاً من كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.
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محادثة وترجمة لغة انجليزية

39

فرع جنين

2016/1/4

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )60خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .أشرف عبد الخالق /عضو هيئة تدريس فرع جنين.

.2

أ .فاتنة يحيى /منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين دورة تدريبية في الترجمة والمحادثة باللغة اإلنجليزية .وهدفت الدورة
التي أشرف عليها أ .أشرف عبد الخالق عضو هيئة تدريس في فرع جنين إلى تطوير مهارات المشاركين في
اللغة اإلنجليزية في االستماع والمحادثة والقراءة واطالعهم على العديد من المفردات ،التي من شئنها تطوير
مخزونهم اللغوي ،لتحسين وتطوير مستوى ونوعية الترجمة لدى المشاركين من خالل ممارسة الترجمة العملية
للنصوص المتنوعة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس.

وأشارت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي وحدة متابعة
الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل ،ومنها تطوير مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية
واالستماع والنطق الصحيح وقدراتهم على االتصال والتواصل باستخدام اللغة اإلنجليزية والتي من شأنها تعزيز

39

فرص حصولهم على وظيفة مستقبالً.

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية بمشاركة ( )60خريجاً من تخصص اللغة اإلنجليزية وأساليب

تدريسها.
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الفصل الدراسي الثاني ""1152

59

الفعاليات المنفذة للخريجين خالل الفصل الدراسي الثاني ""1152
#

الفعالية
دورة الشباب كوسطاء لتغيير

المؤسسة الشريكة

الفرع

التاريخ

المستهدفين

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

سلفيت

17/01/2016

33

طوباس

24/01/2016

23

طوباس

25/01/2016

13

نابلس

30/01/2016

16

جنين

30/01/2016

25

طوباس

02/02/2016

58

طوباس

04/02/2016

14

طولكرم

04/02/2016

42

قلقيلية

09/02/2016

26

جنين

11/02/2016

60

15/02/2016

45
29

1

السلوك

2

صعوبات التعلم

3

دورة بيسان المحاسبي

4

أساسيات إستخدام الحاسوب

5

الخط العربي

6

مهارات اإلعالم والعالقات العامة

7

دورة سكرتيريا الطبية

8

أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

إعداد خطة البحث العلمي

عضو هيئة التدريس أ.زردة

واالجتماعي

شبيطة

10

التصوير الفوتوغ ارفي وتعديل

نادي حنين الرياضي ومؤسسة

الصورة

أيريكس

11

ورشة خطوة نحو النجاح

مديرية عمل طولكرم

طولكرم

12

كن ريادياً

مؤسسة إنجاز فلسطين

الخليل

16/02/2016

13

الشامل المحاسبي

قلقيلية

16/02/2016

23

14

كن مستعداً للعمل لذوي
اإلجتياجات الخاصة

اإلتحاد العام لذوي اإلحتياجات

طوباس

16/02/2016

10

15

أوراق تجارية

مؤسسة فاتن لإلقراض

طوباس

17/02/2016

31

16

أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

الخليل

20/02/2016

30

9

مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع

مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
خريج متطوع
عضو هيئة التدريس أ .مهدي
نجم
و ازرة اإلعالم
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع

مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
الخاصة

60

17

ورشة عمل حول تحليل الواقع
الشباب

سلفيت

20/02/2016

51

المجلس االعلى للشباب والرياضه

جنين

21/02/2016

40

طوباس

24/02/2016

21

نادي قلقيلية األهلي

قلقيلية

27/02/2016

22

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

نابلس

28/02/2016

20

قسم شؤون الطلبة في فرغ جنين

جنين

29/02/2016

50

مركز التطوير واإلبداع

طوباس

29/02/2016

40

بيت لحم

20/03/2016

7

طوباس

22/03/2016

58

طوباس

24/03/2016

12

طولكرم

26/03/2016

45

27/03/2016

65

27/03/2016

65

28/03/2016

19

29/03/2016

43
42

18

آليات التعامل مع الصدمة

نقابة األخصائيين اإلجتماعيين

النفسية

والنفسيين

19

الشامل المحاسبي
فنون كتابة السيرة الذاتية

20

ومقابالت العمل

21

دورة الشباب وسطاء للتغير
المهارات األساسية في العالقات

مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع

22

العامة

23

خطوة إلى األمام

24

اساسيات اللغة العبرية

25

ورشة حول مقابالت التوظيف

26

دورة االندرويد

27

مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

28

دورة االسعافات االولية

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

سلفيت

البنك اإلسالمي الفلسطيني

طولكرم

ورشة أساسيات العمل في البنوك

مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
شركة رؤيا للدعاية والتسويق
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع

29

والمجال المصرفي

30

دورة اخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

31

دورة في اإلسعاف االولي

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

طولكرم

32

دورة مساري الى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

سلفيت

29/03/2016

33

احتفال دورة اخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

سلفيت

29/03/2016

49

34

فن االلقاء والخطابة

أ .عالء كميل  /شؤون الطلبة

جنين

30/03/2016

58

35

كن ريادياً

مؤسسة إنجاز فلسطين

دو ار

30/03/2016

34

36

برنامج بيسان المحاسبي

رام اهلل والبيرة

30/03/2016

18

مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع/شركة بيسان

مركز بديا
الدراسي

61

37

دورة أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

الوسطى

04/04/2016

31

38

احتفال دورة كيف أكون قياديا

مؤسسة إنجاز فلسطين

دو ار

09/04/2016

21

39

كيف أكون قيادياً

مؤسسة إنجاز فلسطين

قلقيلية

09/04/2016

22

40

دورة البرمجه الللغويه العصبيه

قسم شؤون الطلبة في فرغ جنين

جنين

10/04/2016

35

41

دورة اساسيات لغة اإلشارة

مدرسة الحنان للصم والبكم

جنين

12/04/2016

47

42

دورة مساري الى المهنيه

مؤسسة إنجاز فلسطين

جنين

12/04/2016

58

43

مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

نابلس

12/04/2016

34

44

مبادئ اللغة العبرية

شبكة المناصرة المجتمعية

القدس

13/04/2016

45

ورشة كيفية االستعداد لمقابالت

45

العمل

46

دورة اعداد كادر شبابي

 47ورشة تحديد االحتياجات التدريبية

أعضاء هيئة تدريسية أ .عمر
جابر  +أ .امل وهبة  +أ .محمد

بيت لحم

13/04/2016

60

صبح
التوجيه السياسي جنين

جنين

13/04/2016

45

مكتب و ازرة العمل /نابلس

نابلس

13/04/2016

48

إعداد الخريجين لسوق
48

العمل(السيرة الذاتية ،الحاسوب،

نادي جبل النار

نابلس

13/04/2016

20

اللغة اإلنجليزية)
49

التخطيط اإلستراتيجي

و ازرة العمل

القدس

16/04/2016

28

50

دورة نظام برايل

مركز التعليم المستمر وخدمة

طوباس

16/04/2016

23

المجتمع
51

دورة لغة االشارة

مركز التعليم المستمر وخدمة

طوباس

52

دورة تحليل قوائم مالية باالكسل

مركز التعليم المستمر وخدمة

طوباس

المجتمع

16/04/2016
16/04/2016

23
20

المجتمع
 53مقابالت التوظيف والتأهيل لسوق
العمل

الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل

طوباس

18/04/2016

31

دور الشباب بياال ار  /المجلس
المحلي للتشغيل

54
55

دورة كيفية التعامل مع الحاالت

مركز التعليم المستمر وخدمة

الطارئة

المجتمع

ورشة امتحان الوظيفة العامة في

مديرية التربية والتعليم جنين

بيت لحم
جنين

19/04/2016
27/04/2016

20
40

المضمون وكيفية التعامل معه
62

56

دورة اإلسعاف االولي

مركز قلقيلية الصحي

قلقيلية

14/05/2016

16

57

دورة مهارات إدارية في

مركز التعليم المستمر وخدمة

سلفيت

21/5/2016

16

المؤسسات الصحية

المجتمع

63

الشباب وسطاء لتغير السلوك

1

فرع سلفيت

2016/1/17

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )33خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

د .باسم شلش مدير فرع سلفيت.
أ .أيمن المصري /مدرب الدورة.
أ .محمود رزق اهلل /مدرب الدورة.
أ .وفاء علي /مدرب الدورة
أ .سامر علقم ر .ق شؤون الطلبة.
أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
أختتمت متابعة الخريجين في فرع سلفيت وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في محافظة سلفيت

دورة تدريبية بعنوان "الشباب وسطاء لتغيير السلوك"

عدد من المدربين األكفاء من جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في محافظة
وهدفت الدورة التي أشرف عليها ٌ
سلفيت أ .أيمن المصري و أ .محمود رزق اهلل ،و أ .وفاء علي إلى تعريف المشاركين بدور القائد األخالقي في
مجتمعاتهم ،وتفعيل التغيير الذاتي لدى المشاركين إلنتاج تغييرات إيجابية ودائمة في العقليات والموافق والسلوك.
وعرض المدربون في نهاية الدورة عدداً من النماذج التطبيقية وأساليب تفعيل التغيير السلوكي لقياس أثر الدورة

1

على المشاركين.

64

وفي نهاية الدورة قدم مدير فرع سلفيت د .باسم شلش شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة ،حيث وزعت
الشهادات على المشاركين بحضور منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت أ .رائدة ياسين ،و أ .سامر علقم

رئيس قسم شؤون الطلبة في الفرع.
واستمرت الدورة لـ ( )10ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )33مشاركاً من مختلف التخصصات.

فرع سلفيت

1
65

صعوبات التعلم

2

فرع طوباس

التاريخ:

2016/1/24

عدد المشاركين:

( )23خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.
 .2د .محمد ولد علي /مدرب الدورة.

 .3أ .بالد دراغمة منسق متابعة الخريجين.
ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة تدريبية
في صعوبات التعلم.

وأشار د .نضال عبد الغفور مدير جامعة القدس المفتوحة في فرع طوباس إلى أهمية الدورات التي تنظمها متابعة
الخريجين ،كونها تسهم في تطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم وربط مهاراتهم العلمية والعملية ،لإلنخراط في سوق
العمل ،ودعا الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم للمشاركة في الدورات التي تنظمها متابعة الخريجين ومركز

التعليم المستمر في الجامعة.
وأشرف على الدورة د .محمد ولد علي الذي قام بتعزيز مهارات المشاركين في الكشف عن صعوبات التعلم

وتصنيفها وخصائصها ،والمقاييس الشخصية ،والبرامج التطبيقية ،وعرض العديد من النماذج التطبيقية.

وأشار أ .بالد دراغمة منسق متابعة الخريجين والتعليم المستمر في فرع طوباس إلى أن الدورة استمرت لـ ()40

2

ساعة تدريبية بمشاركة ( )23مشاركاً ومشاركة.
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برنامج بيسان المحاسبي

3

فرع طوباس

2016/1/25

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )13خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2
.3

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.
أ .أيمن الشيخ /مدرب الدورة.
أ .بالد دراغمة منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة برنامج
بيسان المحاسبي .وأشار د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس إلى أهمية الدورات التي تنظمها وحدة متابعة
الخريجين والتي تسهم في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم مما يعزز فرص حصولهم على الوظائف مستقبالً،

ودعا الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لإلستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة متابعة الخريجين ومركز التعليم
المستمر والتي تسهم في تطوير مستواهم العلمي والعملي.
وأشرف على الدورة أ .أيمن الشيخ الذي قام بتعريف المشاركين بالبرامج المحاسبية بشكل عام ،والعمليات
المحاسبية ،وقدم تعريفاً ببرنامج بيسان والقوائم الخاصة به ،وعرض العديد من التطبيقات المحاسبية العملية
للمشاركين الذين قاموا بالتدريب عليها أثناء الدورة.

وأكد أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين ومنسق التعليم المستمر في فرع طوباس على أن الدورة إستمرت لـ

3

( )20ساعة تدريبية بمشاركة ( )13مشاركاً من كلية العلوم اإلدارية واإلقتصادية.
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أساسيات استخدام الحاسوب

4

فرع نابلس

التاريخ:

2016/1/30

عدد المشاركين:

( )13خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .نمر العقاد  /مدرب الدورة.

 .2أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس دورة تدريبية للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم في أساسيات إستخدام
الحاسوب وحزمة برامجMicrosoft Office
وأشرف على الدورة أ .نمر العقاد الذي قام بتدريب المشاركين على كيفية استخدام نظام التشغيل)، (Win 7

واستخدام حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس ( ،)2007من خالل التدريب على كتابة وتنسيق المستندات
والمراسالت باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد) ، (Microsoft Wordوتنسيق وتصميم أوراق العمل والجداول
باستخدام برنامج مايكروسوفت إكسل) ، (Microsoft Excelوتصميم العروض التقديمية باستخدام برنامج
مايكروسوفت باوربوينت) ، (Microsoft PowerPointوتصميم قواعد البيانات باستخدام برنامج مايكروسوفت
أكسس) ، (Microsoft Accessواستخدام اإلنترنت من خالل برنامج انترنت إكسبلورر (internet

) ،explorerكما وتدرب المشاركون في نهاية الدورة على مهارات معالجة الصور وتحريريها باستخدام البرنامج
األشهر عالمياً في هذا المجال الفوتوشوب(Photoshop).

وقدم أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في نابلس ،شكره الكبير لمدرب الدورة أ .نمر العقاد وكل من ساهم

في إنجاح هذه الدورة التي استمرت لـ ( )25ساعة تدريبية بمشاركة ( )16خريجاً من مختلف التخصصات ،ومن
الجديد بالذكر أن مدرب الدورة هو أحد خريجي الجامعة.

4
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الخط العربي

5

فرع جنين

التاريخ:

2016/1/30

عدد المشاركين:

( )25خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .مهدي نجم /مدرب الدورة.

 .2أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين دورة تدريبية في فن الخط العربي (الرقعة والنسخ) .وأشرف على الدورة
أ .مهدي نجم عضو هيئة تدريس غير متفرغ في فرع جنين ،حيث قام بتعريف المشاركين بالخط العربي وأنواعه
ومهارات كتابته ،واستخداماته الفنية المختلفة .خالل الدورة تدرب المشاركون على الكتابة بخطي الرقعة والنسخ،

وكيفية الرسم بقلم الخط العربي ،وتخطيط البوسترات ،والوسائل التعليمية.
وأك دت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين أن وحدة متابعة الخريجين تسعى بشكل دؤوب
ومستمر على عقد وتنظيم العديد من الدورات والفعاليات التدريبية التي تهدف إلى تطوير مهارات الخريجين

وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل .وأشارت يحيى إلى أهمية هذه الدورة لكون الخط العربي تراث وفن يجسد تاريخ
حضارة على مر السنين .في اللقاء األخير من الدورة ،قام المشاركون بالعديد من التدريبات العملية للتدرب على
إتقان الخط العربي ،وكتابة شهادتهم بأقالمهم العربية.
ومن الجدير بالذكر أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )25خريجاً وخريجة.

5
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مهارات االعالم والعالقات العامة

6

فرع طوباس

2016/2/2

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )58خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2
.3

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.
أ .عبد الباسط خلف  /مدرب الدورة.
أ .بالد دراغمة منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع و ازرة اإلعالم دورة تدريبية في مهارات اإلعالم والعالقات

العامة.

وأشرف منسق و ازرة اإلعالم في طوباس واألغوار الشمالية عبد الباسط خلف على الدورة ،التي قدم فيها إطاللة
الفعال ،وفنون اإلعالم المختلفة ،واألخبار وما يجعلها صالحة للنشر ،ومبادئ اإلعالم
على مهارات التواصل ّ
الجديد ،بجوار تتبع أسس العالقات العامة ودورها في المؤسسات ،وكيفية كتابة السيرة الذاتية ،ومهارات اجتياز
مقابالت التوظيف.

موقعا تفاعلياً عبر شبكات التواصل االجتماعي ،يتخصص في متابعة التدريب واثراء
أطلق المتدربون خالل الدورة ً
موضوعاته ،ونشر مرئيات ومقاالت وأخبار لتعميق المعارف المكتسبة.

وأكد د .نضال عبد الغفور مدير فرع الجامعة في طوباس حرص "القدس المفتوحة" على منح خريجيها فرصاً
لمواكبة المعارف والمهارات الجديدة ،التي تساعدهم على تكوين شخصيتهم المهنية والثقافية في حقول عديدة،

6

وتيسر لهم سبل المنافسة على الوظائف مستقبالً.

70

وأضاف أن الجامعة تعقد كل عام تدريبين في اإلعالم والعالقات العامة؛ لألهمية الكبيرة لهذه الفنون في الحياة
اليومية ،ولحاجة الطلبة لها في المستقبل المهني.

ودعا منسق متابعة الخريجين أ .بالل دراغمة في فرع طوباس ،الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لإلستفادة من

خدمات متابعة الخريجين ،التي لها أهمية كبيرة في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل.

فرع طوباس

وأكدت المتدربة مريم بشارات أن الدورة فتحت نوافذ جديدة لطرق التفاعل مع وسائل اإلعالم وتوظيفها في صقل
مهارات الخريجين ،كما عرفتهم بثقافة إعالمية شملت األخبار وكتباتها وفنون اإلعالم ونظرياته وخطورته.

وأوضح خلف أن و ازرة اإلعالم نفذت خالل ( )5سنوات ( )12دورة بالشراكة مع الجامعة ،وو ازرتي الثقافة واألوقاف
والشؤون الدينية ،والمجلس األعلى للشباب والرياضة ،والنقابات المهنية ،إضافة لعقد المخيم الصيفي اإلعالمي
والبيئي أربع مرات بالشراكة مع جمعية طوباس الخيرية ومركز التعليم البيئي  /الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية في
األردن واألراضي المقدسة وشبكة أمين اإلعالمية.
وأضاف إن الو ازرة تنفذ عقب كل تدريب زيارات تعليمية لمركز الوسائط المتعددة في "القدس المفتوحة" ،ومركز

معا اإلخبارية ،ومركز جامعة النجاح اإلعالمي .إضافة لمتحف التاريخ
تطوير اإلعالم في جامعة بيرزيت ،وشبكة ً
الطبيعي ،والحديقة النباتية ،ومحطة مراقبة الطيور وتحجيلها التابعة لمركز التعليم البيئي ببيت جاال.

يذكر أن الدورة استمرت لمدة ( )15ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )58مشاركاً مقسمين إلى مجموعتين.

6
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السكرتاريا الطبية

7

فرع طوباس

2016/2/4

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )14خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2
.3

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.
أ .غدير داود  /مدربة الدورة.
أ .بالد دراغمة منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر دورة تدريبية في السكرتاريا الطبية.
وأشرفت أ .غدير داود على الدورة التي هدفت إلى تعريف المشاركين بأهم المصطلحات الطبية ،وآليات إدارة
األزمات والعمل تحت الضغط ،واكساب المشاركين ٍ
بعدد من المهارات اإلدارية في مجال إستخدام الحاسوب
وتكنولوجيا المعلومات ،وأهم البرامج الحاسوبية المتخصصة في إدارة المرافق الصحية.
بدوره شكر د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس القائمين على الدورة على جهودهم ،مؤكداً على أهمية توفر
كادر إداري يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ،موضحاً أن تخصص اإلدارة الصحية في
الجامعة تكامل مع المشاريع الصحية الطموحة في الوطن ،وعلى رأسها مستشفى الشهيد خالد الحسن لعالج األورام

وزراعة النخاع.

أشار أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار توحيد الجهود والتعاون الدائم بين
متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر في الجامعة من أجل تطوير مهارات خريجي الجامعة وقدراتهم لإلنخراط
في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على

7

موقع التواصل االجتماعي " ”Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )14مشاركاً ومشاركة من تخصص اإلدارة الصحية-
كلية العلوم اإلدارية واإلقتصادية.

72

أخالقيات العمل

8

فرع طولكرم

التاريخ:

2016/2/4

عدد المشاركين:

( )42خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .عزمي خلف /مدرب الدورة.

 .2أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة أخالقيات العمل.

أشرف المدرب أ .عزمي خلف على الدورة ،حيث قام بتسليط الضوء على مفاهيم ومهارات أخالقيات التعامل في
عالم األعمال ،والضغوطات التي يتعرض إليها الموظف في بيئة العمل ،وطرح عدداً من البدائل المقترحة ليختار

المشارك الحلول الوسط التي قد يلجأ إليها في التصرف أمام التحديات األخالقية ،وعرض المدرب في نهاية الدورة

عدداً من األمثلة والحاالت التطبيقية في مجال أخالقيات العمل.

دعا أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لالستفادة من خدمات

متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من االنخراط في سوق العمل" من خالل
المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي
""Facebook

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )16ساعة تدريبية بمشاركة ( )42مشاركاً من مختلف التخصصات.

8
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إعداد خطة البحث العلمي واإلجتماعي

9

فرع قلقيلية

التاريخ:

2016/2/9

عدد المشاركين:

( )26خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1د .عطية مصلح /مدرب الدورة.

 .2د .صالح صبري /مدرب الدورة.
 .3أ .كايد صبرة /مدرب الدورة.

 .4أ .زردة شبيطة  /مدربة الدورة.

 .5أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة تدريبية بعنوان
"إعداد خطة البحث العلمي واإلجتماعي"
وأشرف على الدورة عدد من أعضاء هيئة التدريس في الفرع وهم أ .زردة شبيطة ،ود .صالح صبري ،ود .عطية
مصلح ،وأ .كايد صبرة ،حيث تعرف المشاركون خالل الدورة على كيفية إعداد خطة البحث العلمي ،وصياغة

المشكلة البحثية والفرضيات العلمية ،والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه الباحث أثناء إعداد خطة
البحث ،واكتساب مهارات القدرة على مناقشة الظواهر المجتمعية المختلفة وتوظيفها ضمن المنهجية البحثية،
وصياغة الخطة البحثية.

9

وأكد أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية بمشاركة
( )26مشاركاً من مختلف التخصصات.
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فرع طولكرم

التصوير الفوتوغرافي وتعديل الصورة

التاريخ:

2016/2/9

عدد المشاركين:

10

( )26خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .لينا عبيد  /مدربة الدورة.

 .2أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين جنين وبالتعاون مع نادي جنين الرياضي ومؤسسة أيريكس وبتمويل من الوكالة االمريكية
للتنمية الدولية دورة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي وتعديل الصورة.
وهدفت الدورة إلى تدريب المشاركين ليكونوا كوادر إعالمية في مجال التصوير الضوئي ،واكسابهم المهارات
الحرفية الالزمة للتصوير ،وآليات استخدام الضوء وأسس التكوني الجيد للكادر الفوتوغرافي.

وأشرفت أ .لينا عبيد على الدورة ،التي تعرضت إلى العديد من المحاور الهامة ،ومنها تاريخ آلة التصوير،

وأصلها ،واألجزاء الرئيسة المكونة لها ،وأنواع آالت التصوير ،والعدسات وانواعا ،وعيوبها ،وزوايا رؤية العدسات،
والعالقة بين بعد الجسم والعدسة ،وكيفية ضبط المسافات ،والمرشحات واستخداماتها.
وأشارت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،أن المشاركين قاموا بإنتاج قصص صحفية مصورة
حول عدد من الموضوعات الهامة كان من أبرزها المهن الشعبية والتراث الفلسطيني.

10

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )25ساعة تدريبية بمشاركة ( )60مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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خطوة نحو النجاح

11

فرع طولكرم

التاريخ:

2016/2/15

عدد المشاركين:

( )45خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .إسالم خريس /مدرب الدورة.

 .2أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مديرية العمل ورشة تدريبية بعنوان "خطوة نحو النجاح"

وأشرف على الورشة أ .إسالم خريس من مركز التطوير واإلبداع حيث سلط الضوء على مهارات كتابة السيرة
الذاتية باللغتين العربية واالنجليزية ،وكيفية االستعداد الجيد لمقابالت العمل ،وأهمية التعريف الجيد بمهاراتهم
وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل
في نهاية الورشة قدم أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم شكره الكبيرة لمديرية عمل طولكرم،

ومركز التطوير واإلبداع وكل من ساهم في إنجاح هذه الورشة ألهميتها لخريجي الجامعة من مختلف التخصصات
يذكر أن الورشة استمرت لمدة ( )4ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )45خريجاً من كافة التخصصات.

11
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كن رياديا
2016/2/16

التاريخ:

فرع الخليل

عدد المشاركين:

12
( )29خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .أحمد اطميزي /مدرب الدورة.

 .2أ .يسرى أبو عيشة منسق متابعة الخريجين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع الخليل وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورتي كن ريادياً ومساري إلى

المهنية.

وأشرف أ .أحمد اطميزي على دورة كن ريادياً التي تعرف فيها المشاركون على خصائص الريادين الناجحين من

بناء على المنتج والزبون ومعايير الميزة التنافسية ،وأسس ومهارات
رجال األعمال ،وآلية تقييم الفكرة الريادية ً
التخطيط للمشاريع الخاصة ،واكتساب مهارات التسويق والتمويل واإلدارة ،واتخاذ الق اررات األخالقية المهنية.
قدمت أ .يسرى أبو عيشة منسقة متابعة الخريجين في فرع الخليل شكرها الكبير لمدربي الدورتين ،ومؤسسة إنجاز

فلسطين على تعاونها الدائم مع الجامعة ،ودعت الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لإلستفادة من خدمات متابعة
الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل.
يذكر أن الدورتان استمرتا لـ ( )14ساعة تدريبية لكل دورة ،حيث شارك في دورة كن ريادياً ( )29مشاركاً،
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الشامل المحاسبي

13

فرع قلقيلية

2016/2/16

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )23خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .عبد اهلل أبو صالح /مدرب الدورة.

 .2أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في قلقيلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة برنامج الشامل
المحاسبي.
وأشرف المدرب أ .عبد اهلل أبو صالح على الدورة التي هدفت إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع

المعامالت المالية اليومية ،وأسماء الثوابت ،وطبيعة عمل الشركات من الناحية المحاسبية ،وشجرة الحسابات،
ومراجعة الطلبيات ،وادخال اإلرساليات وآلية التعامل مع المبيعات والمشتريات والفواتير ،والقيود والسندات
والشيكات ،والمخزون.
وأشار أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية إلى أهمية التدرب على برنامج الشامل المحاسبي
للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كلية العلوم اإلدارية واإلقتصادية ،لتسهيل حصولهم على فرص عمل

مستقبالً.

وأشاد المشاركون بالدورة وأهميتها لهم ،حيث أصبح المشاركون في نهاية الدورة قادرين على التعامل مع هياكل

الحسابات والزبائن والموردين واألصناف الرئيسة والفرعية ،والحركات المحاسبية اليومية ،واإلشعارات الدائنة

13

والمدينة ،وادارة المخازن ،والترقيم ،والتعريف بحسابات البنوك ،والشيكات الواردة والصادرة ،وتسوية البنك ،وآلية
التعامل مع األصول الثابتة ،والقوائم المالية وتقارير الذمم والتقارير الشهرية.
اإلقتصادية.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )25ساعة تدريبية بمشاركة ( )23خريجاً من كلية العلوم اإلدارية و
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وأشاد المشاركون بالدورة وأهميتها لهم ،حيث أصبح المشاركون في نهاية الدورة قادرين على التعامل مع هياكل

الحسابات والزبائن والموردين واألصناف الرئيسة والفرعية ،والحركات المحاسبية اليومية ،واإلشعارات الدائنة
والمدينة ،وادارة المخازن ،والترقيم ،والتعريف بحسابات البنوك ،والشيكات الواردة والصادرة ،وتسوية البنك ،وآلية
التعامل مع األصول الثابتة ،والقوائم المالية وتقارير الذمم والتقارير الشهرية.

فرع قلقيلية

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )25ساعة تدريبية بمشاركة ( )23خريجاً من كلية العلوم اإلدارية واإلقتصادية.
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كن مستعدا للعمل لذوي اإلحتياجات الخاصة

14

فرع طوباس

2016/2/16

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )10خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .عبد اهلل أبو صالح /مدرب الدورة.
 .2أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع اإلتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة دورة كن مستعدًا
للعمل للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من ذوي اإلحتياجات الخاصة.

تحدث د .نضال عبد الغفور عن أهمية الدورة التي سلطت الضوء على عدد من القضايا الخاصة باألشخاص
ذوي اإلحتياجات الخاصة ،تعريفهم بحقهم المكفول وفق القانون الفلسطيني بالحصول على فرص عمل مناسبة،
وتفعيل دورهم في دورهم في المشاركة في المؤسسات العاملة في مجال اإلعاقة.

وأكد عبد الغفور على أن الجامعة ومن منطلق حرصها على دعم هذه الفئة الخاصة من المجتمع وتشجيعها
لإلنخراط في المجتمع ،افتتحت تخصص التربية الخاصة الذي يؤهل خريجين مختصين قادرين على تقديم الخدمة
والدعم لهم.

14
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ومن جهته فقد أكد مدرب الدورة أ .عبد اهلل برهم على أهمية الدورة هدفت إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال

البحث عن الوظيفة ،وكتابة السيرة الذاتية ،ومقابالت العمل .وأشار إلى أن الدورة القت قبوالً ومشاركة كبيرة من

خريجي الجامعة.

وقدم أ .مروان وشاحي أحد النشاطين في مجال ذوي اإلحتياجات الخاصة تجربته الشخصية ،حيث تحدث عن
ضرورة أن تقوم هذه الفئة باالنتساب والمشاركة الفاعلة في قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة ،وجميع قضايا المجتمع.

ومن جهته فقد أشار أ .حيدر كايد ر .ق شؤون الطلبة في فرع طوباس إلى أن فرع طوباس يسعى لتقديم خدمة

فرع طوباس

األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة في المجتمع من خالل عضوية الفرع في اللجنة التنسيقية المشكلة من
المؤسسات العاملة مع هذه الفئة .وأن الفرع ينظم بشكل فصلي ودوري أنشطة وورش عمل متعددة لهذه الفئة.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )10ساعات تدريبية بمشاركة ( )10من الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من ذوي
اإلحتياجات الخاصة.

فرع قلقيلية
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أوراق تجارية

15

فرع طوباس

التاريخ:

2016/2/17

عدد المشاركين:

( )31خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس
 .2أ .شكري الجراعي /مدرب الدورة.

 .3أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مؤسسة فاتن لإلقراض ومجلس محلي تشغيل محافظة

طوباس دورة تدريبية تحت عنوان "أوراق تجارية"

وأشرف على الدورة أ .شكري الجراعي مدير مؤسسة فاتن لإلقراض في محافظة طوباس ،الذي قام بتعريف
المشاركين على أسس التعامل في األوراق المالية ،والشيكات ،والسندات ،والكمبياالت ،وخصائص كل منهما
والفرق فيما بينها ،وعرض لهم عدد من النماذج العملية التي أثرت موضوع الدورة لدى المشاركين.

قدم د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس شكره الكبير للقائمين على الدورة ،مؤكداً على أهمية الدورات التي

تنظمها متابعة الخريجين والتي تسهم في تطوير مهارات وقدرات الخريجين العلمية والعملية التي تؤهلهم لإلنخراط
في سوق العمل.
وأكد أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس على أهمية الدورة التي هدفت إلى ربط المعرفة
بالخبرة ،حيث استمرت الدورة لمدة ( )6ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )31مشاركاً.

15

82

أخالقيات العمل

16

فرع الخليل

التاريخ:

2016/2/17

عدد المشاركين:

( )31خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .نزار بالي /مدرب الدورة.

 .2أ .يسرى أبو عيشة منسقة متابعة الخريجين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع الخليل وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورتي كن ريادياً أخالقيات العمل.

وأشرف أ .نزار بالي على دورة أخالقيات العمل التي سلط الضوء فيها على المفاهيم والمهارات األساسية في

مجال أخالقيات العمل والتعامل في عالم األعمال ،وفي نهاية الدورة عرض المدرب عدداً من الحاالت الدراسية

التي تعكس بيئة العمل ضمن نموذج افتراضي قريب من الواقع ،وتطرق إلى بعض األقوال المعبرة التي بها

مضمون ودليل أخالقي.

قدمت أ .يسرى أبو عيشة منسقة متابعة الخريجين في فرع الخليل شكرها الكبير لمدرب الدورة ،ومؤسسة إنجاز

فلسطين على تعاونها الدائم مع الجامعة ،ودعت الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لإلستفادة من خدمات متابعة
الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )14ساعة تدريبية ،حيث شارك في دورة أخالقيات العمل ( )30مشاركاً.
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تحليل الواقع الشبابي

17

فرع سلفيت

التاريخ:

2016/2/20

عدد المشاركين:

( )51خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1د .عميد بدر المساعد اإلداري في فرع سلفيت
 .2أ .عبد اهلل برهم /مدرب الدورة.

 .3أ .سامر علقم رئيس قسم شؤون الطلبة في فرع سلفيت

 .4أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع سلفيت وبالتعاون بالتعاون مع المجلس األعلى للشباب والرياضة ومجلس إتحاد
الطلبة ورشة عمل تدريبية حول "الواقع الشبابي"

وحضر الورشة د .عميد بدر المساعد اإلداري في فرع سلفيت ،ومشرف الورشة أ .عبد اهلل برهم مدير الشؤون

الشبابية في مركز صالح خلف فرع الشمال ،ورئيس قسم شؤون الطلبة أ .سامر علقم ،و أ .رائدة ياسين منسقة
متابعة الخريجين في فرع سلفيت.
في بداية الورشة رحب د .عميد بدر بالحضور وأشاد بالدور الريادي الذي يقوم به المجلس األعلى للشباب

والرياضة ويتجلى ذلك بالعديد من الورش القيمة التي نظمها المجلس في اآلونة األخيرة لطلبة وخريجي الجامعات

وخاصة جامعة القدس المفتوحة.
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وأشار برهم إلى أهمية هذه الورشة ،التي هدفت إلى توعية الشباب الفلسطيني بالواقع الشبابي لبناء خطة إستراتيجية

وطنية لقطاع الشباب.

وفي نهاية الورشة دعت منسقة متابعة الخريجين ،الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لإلستفادة من خدمات متابعة
الخريجين التي تهدف إلى تطوير مهارتهم وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل .وقدمت شكرها الكبير لكل من
ساهم في إنجاح الورشة.

يذكر أن الورشة إستمرت لـ ( )4ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )51مشاركاً من مختلف التخصصات.

فرع سلفيت
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اليات التعامل مع الصدمة النفسية

18

فرع جنين

التاريخ:

2016/2/21

عدد المشاركين:

( )40خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1د .محمود أبو زيد /مدرب الدورة.

 .2أ .ناصر صبيحات /مدرب الدورة.
 .3أ .عمر نزال /مدرب الدورة.

 .4أ .معاذ العارضة /مدرب الدورة.

 .5أ .محمد صرصور /مدرب الدورة.

 .6أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين
ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع نقابة األخصائيين النفسيين ،دورة تدريبية في آليات
التعامل مع الصدمة النفسية.
وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين على كفية إدارة األزمات والتحضير الالزمة لها ،والتعامل النفسي مع

الصدمات النفسية .وأشرف على الدورة رئيس نقابة األخصائيين د .محمود أبو زيد ،و أ .ناصر صبيحات و أ.

عمر نزال ،و أ .معاذ العارضة ،و أ .محمد صرصور.
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وأكد د .محمود أبو زيد نقيب األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في المحافظة وعضو األمانة العامة للنقابة في

فلســطين ،على دور األخصــائي النفســي واالجتماعي في التعامل مع الحاالت الطارئة ،خاصــة في ظل الظروف

الراهنة ،والتي تحتم التدخل الفوري من أجل تقديم الدعم والمسـ ـ ـ ــاندة الكفيلين بتوفير االتزان الداخلي لألشـ ـ ـ ــخاص
ودمجهم في البيئة المجتمعية .مشـ ــدداً على أهمية دور اإلسـ ــعاف النفسـ ــي األولي في المسـ ــاندة النفسـ ــية ،وتوفير

الشـ ـ ــعور باألمن والراحة ،األمر الذي يحميهم من التعرض لمزيد من األذى والحد أي اضـ ـ ــطرابات نفسـ ـ ــية تحول
دون اندماج الشخص في مجتمعه.

فرع جنين

تناولت الدورة عدداً من المواضـ ــيع الهامة الهادفة إلى تدريب المشـ ــاركين بكيفية التعامل مع الصـ ــدمات النفسـ ــية،

واآلليات السـ ــلمية للتدخل في حاالت الحروب والكوارث ،األمر الذي يقلل من المخاطر واالضـ ــطرابات النفسـ ــية،
والتعرف على اإلسـ ــعاف النفسـ ــي األولي ،وطرق العناية بالذات ،وأسـ ــاليب جمع المعلومات السـ ــليمة عن الحدث
الصــادم ،وآليات متابعة الحاالت الفردية من قبل المرشــدين في المدارس عن طريق الحوار ،واالســتماع ،والتمثيل

وغيرها من األساليب التفاعلية.

وأكدت أ .فاتنة يحيى منسـ ـ ـ ــقة متابعة الخريجين في جنين ،على أهمية الدورة لها من أهمية في صـ ـ ـ ــقل وبناء
شخصية األخصائي االجتماعي ،الذي سيحمل على عاتقه عالج المشكالت السلوكية واالجتماعية لدى مختلف
الفئات المستهدفة ،وتقديم أفضل خدمات اإلرشاد والعالج النفسي واالجتماعي لها.

وفي نهاية الدورة ،وزعت الشهادات على المشاركين في دورة التي استمرت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )25ساعة تدريبية ،بمشاركة

( )40خريجاً وخريجة.

18
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الشامل المحاسبي

19

فرع طوباس

2016/2/24

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )21خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.

 .2أ .جهاد ربايعة المساعد األكاديمي واإلداري في فرع طوباس.
 .3أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في طوباس.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في طوباس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة برنامج الشامل
المحاسبي.
وأشرف أ .جهاد ربايعة المساعد األكاديمي واإلداري في فرع طوباس على الدورة التي هدفت إلى إكساب المشاركين
مهارات التعامل مع المعامالت المالية اليومية ،وأسماء الثوابت ،وطبيعة عمل الشركات من الناحية المحاسبية،

وشجرة الحسابات ،ومراجعة الطلبيات ،وادخال اإلرساليات وآلية التعامل مع المبيعات والمشتريات والفواتير ،والقيود
والسندات والشكات ،والمخزون.

وفي ختام الدورة شكر د .نضال عبد الغفور القائمين على الدورة على جهودهم ودعا الخريجين والطلبة المتوقع
تخرجهم لالستفادة من الدورات العلمية والعملية التي تنظمها متابعة الخريجين الهادفة إلى تطوير قدرات المشاركين
ومهاراتهم ،وتؤهلهم لدخول سوق العمل.

19
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وأشار أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في طوباس إلى أهمية التدرب على برنامج الشامل المحاسبي
للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كلية العلوم اإلدارية واإلقتصادية ،لتسهيل حصولهم على فرص عمل

مستقبالً.

وأشاد المشاركون بالدورة وأهميتها لهم ،حيث أصبح المشاركون في نهاية الدورة قادرين على التعامل مع هياكل

الحسابات والزبائن والموردين واألصناف الرئيسة والفرعية ،والحركات المحاسبية اليومية ،واإلشعارات الدائنة
والمدينة ،وادارة المخازن ،والترقيم ،والتعريف بحسابات البنوك ،والشيكات الواردة والصادرة ،وتسوية البنك ،وآلية
التعامل مع األصول الثابتة ،والقوائم المالية وتقارير الذمم والتقارير الشهرية.

فرع طوباس

19

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية بمشاركة ( )21خريجاً من كلية العلوم اإلدارية واإلقتصادية.
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فنون كتابة السيرة الذاتية ومقابالت العمل

20

فرع قلقيلية

التاريخ:

2016/2/27

عدد المشاركين:

( )22خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .فداء داوود /مدربة الدورة.

 .2أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع نادي قلقيلية األهلي دورة تدريبية "فنون كتابة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرة
الذاتية ومقابالت العمل"
وأشرفت على الدورة ،المدربة فداء داوود التي هدفت إلى إكساب المشاركين مهارات كتابة السيرة الذاتية باللغتين

العربية واإلنجليزية ،وخاصــة في المرة األولى التي يقوم فيها الخريجون والطلبة المتوقع تخرجهم في كتابة الســيرة
الــذاتيــة تمهيــداً لإلنخراط في السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق العمــل والتي تعتبر التجربــة العمليــة األولى لــدخول عــالم التوظيف والتي
يقومون فيها بالتعبير عن ذاتهم وقدراتهم العلمية والعملية لدخول عالم التوظيف.

وتطرقت داوود أيض ـ ـ ـ ـاً إلى فنون مقابالت العمل وكيفية التعريف بأنفسـ ـ ـ ــهم ومهاراتهم ،إلقناع أرباب العمل بأنهم
األجدر واألنسب للعمل في مؤسساتهم او الحصول على فرصة إلثبات ذلك.

وأشـ ـ ـ ـ ــار أ .بالل كسـ ـ ـ ـ ــاب منسـ ـ ـ ـ ــق متابعة الخريجين في قلقيلية أن هذه الدورة مهمة لكافة الخريجين من مختلف
التخصـ ـ ـص ـ ــات حيث أص ـ ــبح المش ـ ــاركون على معرفة تامة بكفية اإلس ـ ــتعداد الجيد لهذه المرحلة ،والتعامل معها
بجدية وايالئها األهمية القص ـ ــوى ألهميتها في تكليل مس ـ ــيرتهم الجامعة بالنجاح ،وكونها تعطي أص ـ ــحاب العمل
إنطباعاً راسخاً عنهم.

20

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )6ساعات تدريبية بمشاركة ( )22خريجاً من مختلف التخصصات.
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الشباب وسطاء للتغير

21

فرع نابلس

2016/2/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .رزان دواية /مدربة الدورة.

 .2أ .عبير أبو شعيب /مدربة الدورة.

 .3أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في نابلس.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في نابلس وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني دورة تدريبية بعنوان "الشباب
وسطاء لتغيير السلوك" وأشرفت المدربتان أ .رزان دواية ،و أ .عبير أبو شعيب على الدورة ،التي هدفت إلى
تعريف المشاركين بدور القائد األخالقي في المجتمع ،وأساليب تفعيل التغيير الذاتي لدى المشاركين إلنتاج تغييرات

إيجابية ودائمة في العقليات والمواقف والسلوكات.

عرضت المدربتان في نهاية الدورة عدداً من النماذج التطبيقية ،وأساليب تفعيل التغيير السلوكي لقياس أثر الدورة

على المشاركين.

وأشار أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في نابلس ،إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود المبذولة لدى
متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم الشخصية والعملية لإلنخراط في سوق العمل.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة عقدت في الحرم الجامعي في فرع نابلس ،حيث استمرت الدورة لـمدة ( )10ساعات

تدريبية ،بمشاركة ( )20مشاركاً من مختلف التخصصات.
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المهارات األساسية في العالقات العامة

22

فرع جنين

التاريخ:

2016/2/29

عدد المشاركين:

( )50خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .محمد كميل مدير الغرفة التجارية.

 .2أ .سلطان أبو الفجر مدير العالقات العامة في اآلمن الوقائي.
 .3أ .سناء بدوي مديرة العالقات العامة في محافظه جنين.

 .4أ .ماهر حوشية مدير دائرة الجودة في مستشفى د .خليل سليمان الحكومي.
 .5الوقائي اللواء أمين السيوطي مدير جهاز األمن الوقائي في فرع جنين.
 .6أ .عامر عابد منسق العالقات العامة في فرع جنين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين دورة تدريبية في المهارات األســاســية في العالقات العامة .وهدفت الدورة
إلى تعريف المش ــاركين بأهمية العالقات العامة في الش ــركات والمؤسـ ـس ــات ،ودورها الكبير في رقي المؤسـ ـس ــات
وتقدمها ،ومكانتها في مؤسسات المجتمع المحلي.

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف على الدورة عدد من المدربين األكفاء .حيث تحدث كل بدوره على أثر العالقات العامة ودورها في

مجــال عملــه .تحــدث أ .محمــد كميــل مــدير الغرفــة التجــاريــة ،عن المفــاهيم الجــديــدة في مجــال توظيف العالقــات

22

العامة في المؤسسات المختلفة ودورها الكبير في تسويق المؤسسة للسوق المحلي والدولي.
92

وتطرق أ .س ـ ـ ـ ــلطان أبو الفجر مدير العالقات العامة في اآلمن الوقائي إلى الخص ـ ـ ـ ــائص التي ينبغي توفرها في
ممارســي العالقات العامة من حيث القدرة ،ومهارات االتصــال الشــخصــي والرضــا الوظيفي .وأوضــحت أ .ســناء
بدوي مديرة العالقات العامة في محافظه جنين األسـ ـ ــس العلمية للكتابة في مجال العالقات العامة ودورها الكبير
في إدارة األزمات التي تواجه المؤسسات.

وتحدث أ .ماهر حوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية مدير دائرة الجودة في مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفى د .خليل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليمان الحكومي عن جودة إدارة

المس ـ ـ ــتش ـ ـ ــفيات .وتطرق أ .عامر عابد منس ـ ـ ــق العالقات العامة في فرع جنين عن القدرات اإلنتاجية لممارس ـ ـ ــي
العالقات العامة ،وتصميم الملصقات اإلعالنية وتحرير النشرات وأمور أخرى.

فرع جنين

22

وفي نهاية الدورة تحدث مدير جهاز األمن الوقائي اللواء أمين السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوطي في جنين عن الفجوة بين المواطنين

واألجهزة األمنية ،ومخاطر الهواتف الذكية من النواحي األمنية .يذكر أن الدورة استمرت لـ ـ ( )20ساعة تدريبية،
بمشاركة ( )50مشاركاُ من تخصص اإلدارة الصحية.
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خطوة الى األمام

23

فرع طوباس

2016/2/29

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )40خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .سمية بشارات /باحثة اجتماعية.

 .2أ .إسالم أبو راس /مدربة الدورة.

 .3أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في طوباس.

ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع صـ ـ ـ ــندوق التشـ ـ ـ ــغيل والمركز الشـ ـ ـ ــبابي للتطوير واإلبداع
ورشة تدريبية بعنوان "خطوة نحو األمام"
أشـ ــارت أ .سـ ــمية بشـ ــارات الباحثة االجتماعية في فرع طوباس إلى أن هذه الورشـ ــة جاءت في إطار التعاون مع
ص ــندوق التش ــغيل ،وأكدت على أن أهمية األنش ــطة والفعاليات التي تنظمها متابعة الخريجين الهادفة إلى تطوير

مهارات الخريجين ورفع كفاءاتهم.

وأشرف أ .إسالم أبو راس على الورشة التي هدفت إلى تعريف المشاركين بالمهارات اإلدارية األساسية ،ومهارات
كتابة السيرة الذاتية ،واكتشاف الذات لتحديد توجهاتهم المستقبلية.
وعزز أبو راس خالل الورشة قدرات المشاركين ومهاراتهم الحياتية من خالل أسلوب التعلم باللعب ،حيث عرض
عدداً من التدريبات واأللعاب الهادفة .وقدم شكره الكبير للجامعة على تعاونها الدائم مع المركز.

دعا أ .بالل دراغمة منسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق متابعة الخريجين في طوباس الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة من

خدمات متابعة الخريجين ،وأشار إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات المتميزة للخريجين خالل الفصل الحالي.

23

يذكر أن الورشة استمرت لـ ( )3ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )40مشاركاً من مختلف التخصصات
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اساسيات اللغة العربية

24

فرع بيت لحم

التاريخ:

2016/3/20

عدد المشاركين:

( )7خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .رودا داود  /مدربة الدورة.

 .2أ .أ .محمد صبح منسق متابعة الخريجين في طوباس.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع بيت لحم ،وبالتعاون مع مركز التعليم المس ـ ـ ـ ــتمر وخدمة لمجتمع دورة
تدريبية في أساسيات اللغة العبرية للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم.

وأشـ ـ ـ ــرف على الدورة أ .رودا داود التي قامت بتعريف المشـ ـ ـ ــاركين بأسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــيات وقواعد اللغة العبرية،

والمهارات اللغوية ،وأسـ ـ ــاليب المحادثة اليومية في مجاالت الحياة العملية المباشـ ـ ــرة ،وتحسـ ـ ــين مسـ ـ ــتوى
المشاركين في قراءة وكتابة اللغة ،وتعلم الحروف الهجائية بخط اليد والطباعة ،وكيفية نطق الحروف.
أشـ ـ ـ ـ ــار منسـ ـ ـ ـ ــق متابعة الخريجين في فرع بيت لحم أ .محمد صـ ـ ـ ـ ــبح إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار
التعاون الدائم ما بين متابعة الخرجين ومركز التعليم المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر في الجامعة للرقي بخريجي الجامعة
وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل.

دعا ص ــبح بدوره الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم ،لإلس ــتفادة من خدمات متابعة الخريجين من خالل
المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والص ـ ــفحة الرس ـ ــمية الخاص ـ ــة بالخريجين على موقع التواصـ ـ ــل

االجتماعي "،"Facebook

24

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )30ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )7مشاركين.
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مقابالت العمل

25

فرع طوباس

التاريخ:

2016/3/22

عدد المشاركين:

( )58خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .موسى أبو زيادة  /مدربة الدورة.

 .2أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في طوباس.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في طوباس وبالتعاون مع مؤسسة رؤيا للدعاية والتسويق ،ورشة عمل تدريبية حول
"مقابالت التوظيف".

وهدفت الورشة إلى اكساب الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم على مهارات اجتياز مقابالت التوظيف ،واعداد
السيرة الذاتية ،لتمكين المشاركين من تسويق أنفسهم بطريقة متميزة ،لتمكينهم من إقتناص فرص العمل المتاحة

واثبات أنهم األجدر بها عن غيرهم.
وقال أ .موسى أبو زيادة مشرف الورشة ،إن مؤسسة رؤيا تسعى لتنفيذ عدد من األنشطة والفعاليات الخاصة
بالخريجين بالتعاون مع الجامعة في مجال تدريب وتوظيف الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل ،وقدم شكره

الكبير للجامعة على تعاونها المتميز وانجاح الورشة.
وأشار أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس ،أن هذه الورشة جاءت ضمن التحضيرات لبرنامج
تدريب وتأهيل الخريجين في فرع الجامعة في طوباس ،في مجال التسويق والمبيعات والذي يهدف إلى تشغيل

( )15خريجاً/ة .يذكر أن الورشة استمرت لمدة ( )3ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )58خريجاً من كافة التخصصات.

25
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تطبيقات األندرويد

26

فرع طوباس

2016/3/24

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )12خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .موسى أبو زيادة  /مدربة الدورة.

 .2أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في طوباس.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز التعليم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر وخدمة المجتمع دورة تدريبية
حول تطبيقات األندرويد.
وأشـ ـ ــرف أ .إسـ ـ ــالم الشـ ـ ــافعي على الدورة ،التي سـ ـ ــلط الضـ ـ ــوء خاللها على مهارات إسـ ـ ــتخدام برنامج االندرويد

أســتوديو ،واألدوات المســتخدمة في بناء واجهة التطبيقات ،وكيفية إســتخدام أهم المكتبات المســتخدمة في برمجة
التطبيقات ،باإلضافة إلى تدريب عملي على إنشاء بعض التطبيقات.
وفي ختام الدورة شـ ــكر د .نضـ ــال عبد الغفور مدير فرع طوباس القائمين على الدورة على جهودهم ،مؤكداً على

أهمية الدورة ،وض ـ ـ ـ ــرورة مواكبة التطور التكنولوجي ،موض ـ ـ ـ ــحاً أن الجامعة تس ـ ـ ـ ــعى إلى الكشـ ـ ـ ـ ـف عن المواهب
واالبداعات في هذا المجال ،ودعا المش ــاركين إلى تطبيق مهاراتهم التي إكتس ــبوها خالل الدورة للتطوير عدد من

التطبيقات التي تسهم في خدمة وبناء المجتمع.

26
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أشـ ـ ــار أ .حيدر كايد رئيس قسـ ـ ــم شـ ـ ــؤون الطلبة في فرع طوباس إلى أن مدرب الدورة إسـ ـ ــالم الشـ ـ ــافعي هو أحد
خريجي الجامعة من فرع طوباس ،الذي قدم شـ ــكره الكبير للجامعة على ما أولته له ولزمالئه لتدريب المشـ ــاركين

من تعزيز ثقتهم بأنفسهم ،وتطوير مهاراتهم وقدراتهم مما يخلق ويعزز فيهم روح المبادرة.

بدورة أكد أ .بالل دراغمة منسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق متابعة الخريجين في فرع طوباس إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار توحيد
الجهود والتعــاون الــدائم بين متــابعــة الخريجين ومركز التعليم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر في الجــامعــة من أجــل تطوير مهــارات
خريجي الجامعة وقدراتهم لإلنخراط في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق العمل ،ودعا المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو

فرع طوباس

26

الجامعة" والص ــفحة الرسـ ـمية للخريجين على موقع التواص ــل االجتماعي " ”Facebookلالس ــتفادة من خدمات
متابعة الخريجين في الجامعة .يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )40ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )12مشاركاً.
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مساري إلى المهنية

27

فرع طولكرم

2016/3/26

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )45خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

أ .عزمي خلف /مدرب الدورة.
أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين مساري الى المهنية.
وأشرف المدرب أ .عزمي خلف على الدورة ،التي قام خاللها بعرض العديد من المواضيع الهامة ومنها طبيعة

سوق العمل ،واعداد السيرة الذاتية ،وكيفية االستعداد لمقابالت العمل ،وآليات العمل ضمن فريق ودمج المهارات،
وسمات الموظف الناجح ،ومواضيع أخرى كالتفكير اإلبداعي والناقد وتنظيم الوقت وادارته.

ودعا أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لالستفادة من
خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من االنخراط في سوق العمل" من
خالل المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل

االجتماعي "Facebook
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )16ساعة تدريبية بمشاركة ( )45خريجاً وخريجة من جميع التخصصات
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اإلسعافات االولية

28

فرع سلفيت

2016/3/27

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )65خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2
.3
.4

د .باسم شلش مدير فرع سلفيت.
أ .سائد ياسين /مدرب الدورة.
أ .سامر علقم رئيس قسم شؤون الطلبة.
أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع سلفيت وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني دورة تدريبية

في اإلسعافات األولية للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم.

وحضر اختتام الدورة د .باسم شلش مدير فرع سلفيت ،ورئيس قسم شؤون الطلبة أ .سامر علقم ومنسقة

متابعة الخريجين في فرع سلفيت أ .رائدة ياسين.

رحب د .باسم شلش بالحضور ونقل لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة ،وأشاد بدور الجمعية
في تقديم العديد من الدورات التدريبية للخريجين والطلبة ،ودعا الخريجين لإلستفادة من خدمات متابعة

الخريجين في الجامعة والتي ت سهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لإلنخراط في سوق

28

العمل.

100

هدفت الدورة التي أشرف عليها أ .سائد ياسين ضابط اإلسعاف األولي ،إلى تدريب المشاركين على
مبادئ اإلسعافات األولية وكيفية التعامل مع الحاالت الطارئة وآليات التعامل مع أدوات اإلسعاف األولي

والبدائل المتاحة.

أشارت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت ،إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي

فرع سلفيت

متابعة الخريجين إلعداد خريجي الجامعة لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل ليكونوا فاعلين في

مجتمعاتهم .وقدمت شكرها لكل من ساهم في إنجاح الورشة.
يذكر أن الدورة إستمرت لـ ( )21ساعة تدريبية بمشاركة ( )65مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

28

101

أساسيات العمل في البنوك

29

فرع طولكرم

التاريخ:

2016/3/27

عدد المشاركين:

( )65خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1د .زياد الطنة مدير فرع طولكرم.

 .2د .علي السرطاوي /مدرب الدورة.

 .3أ .عبد الكريم عرايس /مدرب الدورة.

 .4أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في طولكرم وبالتعاون مع البنك اإلسالمي الفلسطيني ورشة عمل تدريبية بعنوان "أساسيات

العمل في البنوك والمجال المصرفي"

رحب د .زياد الطنة مدير فرع طولكرم بالحضور ،ونقل لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة ،وأشاد بالدور

الريادي الذي يقوم به البنك اإلسالمي الفلسطيني بالمساهمة بالتوعية ،والتفرقة بين البنوك اإلسالمية والربوية.

وأشرف على الورشة د .علي السرطاوي عضو هيئة الرقابة الشرعية في البنك اإلسالمي الفلسطيني ،و أ .عبد الكريم

عرايس مدير البنك اإلسالمي الفلسطيني فرع طولكرم .قام مشرفا الورشة بتسليط الضوء على نشأت البنوك والفرق بين
البنوك اإلسالمية والبنوك الربوية ،وتطرق الى دور الرقابة الشرعية ومهمتها في متابعة ودراسة المعامالت في البنك

من الناحية الشرعية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ،وتطرق الى التسهيالت المتبعة بالبنك.

في نهاية الورشة قدم أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم ،شكره الكبير للبنك اإلسالمي الفلسطيني

وكل من ساهم في إنجاح الورشة ،ودعا الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم للمتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة"

والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي " ،"Facebookوالتي تهدف إلى تطوير

29

مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لإلنخراط في سوق العمل .يذكر أن الورشة استمرت لـ ساعتين تدريبيتين بمشاركة

( )65مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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أخالقيات العمل

30

مركز بديا
الدراسي

التاريخ:

2016/3/28

عدد المشاركين:

( )19خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .خليل عبد الرازق مدير مركز بديا.

 .2أ .آمال الخصيب  /مسؤولة عمليات إنجاز.
 .3أ .ايمن الحواري  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي ،وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "أخالقيات العمل".
رحب مدير مركز بديا أ .خليل عبد الرازق بالحضور ،ونقل لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة ،وأشاد
بالدور الريادي التي تقوم به مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة إنجاز فلسـ ـ ــطين ،ودعا الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لإلسـ ـ ــتفادة من

خدمات متابعة الخريجين ،والتي تهدف إلى تطوير مهارتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتأهيلهم لإلنخ ارط في سوق
العمل.
بدورها تحدثت أ .آمال الخص ــيب مس ــؤولة عمليات إنجاز في محافظة س ــلفيت عن الشـ ـراكة الوثيقة بين الجامعة
ومؤسسة إنجاز من خالل تنظيم العديد من الفعاليات التدريبية للخريجين.

وأشـ ـ ـ ــرف المدرب أ .ايمن الحواري على الدورة التي سـ ـ ـ ــلطت الضـ ـ ـ ــوء على المفاهيم والمهارات األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية في
أخالقيات العمل ،وبيئة العمل ،والض ــغوطات التي يتعرض إليها الموظف في العمل ،وكيفية إتخاذ الق اررات وألية
حل المشاكالت.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )15ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )19مشاركاً من مختلف التخصصات.
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اإلسعاف األولي

31

فرع طولكرم

التاريخ:

2016/3/28

عدد المشاركين:

( )19خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .رائد قعدان  ،أ .محمد زيتاوي /مدربي الدورة.

 .2أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم.

ملخص النشاط:
إختتمت متابعة الخريجين وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني دورة تدريبية في اإلسعاف األولي
الفلسطيني.

وأشرف على الدورة ضابطي اإلسعاف رائد قعدان ومحمد زيتاوي ،اللذان قاما بتعريف المشاركين بأساسيات

وأهداف اإلسعاف األولي ،واألمور التي يجب مراعتها عند تقديم اإلسعاف األولي للمصاب ،وكيفية التعامل مع
الحاالت الطارئة وأهمية كسر الحاجز النفسي عند التعامل معها .وآليات التعامل مع أدوات اإلسعاف األولي
والبدائل المتاحة.

وعرض المدربان خالل الدورة أنواع النزيف وآليات التعامل معه ،وطرق إنعاش القلب والرئتان وقياس الضغط،
وتثبيت الكسور ،والنقل اآلمن للمصاب من مكان الحدث ،كل ذلك من خالل ٍ
عدد من التدريبات العملية للمشاركين.
قدم أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم شكره الكبير لجمعية الهالل األحمر والمدرب على
إنجاح هذه الدورة التي هدفت إلى تدريب المشاركين على التعامل مع الحاالت الطارئة ،نتيجة الظروف الراهنة
التي يحياها شعبنا الفلسطيني في مواجهة االحتالل.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة استمرت لـ ( )21ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )43مشاركاً من مختلف التخصصات.
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مساري الى المهنية

32

فرع سلفيت

التاريخ:

2016/3/29

عدد المشاركين:

( )42خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1د .باسم شلش مدير فرع سلفيت.

 .2أ .سليم عبد القادر /مدرب الدورة.

 .3أ .سامر علقم رئيس قسم شؤون الطلبة.

 .4أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع سلفيت بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "مساري الى المهنية"
وحضر اختتام الدورة د .باسم شلش مدير فرع سلفيت ،وأ .سامر علقم رئيس قسم شؤون الطلبة ،وأ .رائدة ياسين

منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت.

نقل د .باس ـ ـ ــم ش ـ ـ ــلش تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة للحض ـ ـ ــور ،وأش ـ ـ ــاد بالدور الريادي التي تقوم به
مؤسـ ـ ـس ـ ــة انجاز فلس ـ ــطين في تنظيم العديد من الفعاليات للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم ،وقدم ش ـ ــكره الكبير
للقائمين على الدورة على جهودهم ،ودعا المشـ ـ ــاركين الى االسـ ـ ــتفادة من خدمات متابعة الخريجين لدورها الكبير
في تطوير مهاراتهم وقدراتهم في صقل شخصياتهم ودخولهم لسوق العمل.

وأش ـ ــرف أ .س ـ ــليم عبد القادر على الدورة التي س ـ ــلطت الض ـ ــوء على مبادئ ومفاهيم البحث عن وظيفة والحفاظ
عليها ،وأساليب اإلتصال والتواصل ،وادارة الوقت ،وحل المشكالت.

32

أكدت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين أن الدورة استمرت لـ ـ ( )15ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )42مشاركاً

ومشاركة من مختلف التخصصات.
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32

فرع سلفيت

2016/3/29

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )42خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1د .باسم شلش مدير فرع سلفيت.

 .2أ .سليم عبد القادر /مدرب الدورة.

 .3أ .سامر علقم رئيس قسم شؤون الطلبة.

 .4أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت.
ملخص النشاط:
احتفلت متابعة الخريجين في فرع سلفيت بتخريج المشاركين في دروة أخالقيات العمل التي نظمت بالتعاون مع
مؤسسة إنجاز فلسطين .وحضر حفل اختتام الدورة د .باسم شلش مدير فرع سلفيت ،و أ .رائدة ياسين منسقة
متابعة الخريجين في فرع سلفيت ومركز بديا الدراسي.

رحب د .باسم شلش بالحضور ونقل لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة ،وأشاد بالدور الريادي التي

تقوم به مؤسسة إنجاز فلسطين ،وشكر القائمين على الدورة على جهودهم ،ودعا المشاركين الى االستفادة من
خدمات متابعة الخريجين لدورها الكبير في تطوير مهاراتهم وقدراتهم وصقل شخصياتهم التي تمكنهم من دخول
سوق العمل.

بدورها دعت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت المشاركين إلى اإلستفادة من خدمات متابعة
الخريجين في الجامعة ،والمتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع
التواصل االجتماعي ""Facebook

32

في نهاية اإلحتفال ،وزعت الشهادات على الخريجين المشاركين في الدورة ،الذين بلغ عددهم ( )49مشاركاً

ومشاركة من مختلف التخصصات.
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فن االلقاء والخطابة

34

فرع جنين

التاريخ:

2016/3/30

عدد المشاركين:

( )58خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .عال غنام /مدرب الدورة.

 .2د .عمر عتيق رئيس قسم اللغة العربية.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في جنين دورة فن االلقاء والخطابة ،وأشرف على الدورة الطالبة المتميزة عال غنام،

حيث سلطت الضوء على عدد من المواضيع الهامة في هذا المجال فتحدثت عن صفات الملقي والخطيب الناجح.
والقدرة على التحدث في الخطابات الرسمية (الخطابة) ،وكيفية اإلعداد والتحضير للخطابات ،وأهم األمور الواجب
إتباعها قبل الصعود على المسرح والتوجه إليه ،وكيفية تدارك أخطاء اإللقاء ،والتغلب على التوتر أثناء الخطابات،
وطرق اختتامها.

ومن الجدير بالذكر أن الطالبة عال غنام من كلية التربية تخصص اللغة االنجليزية ،كانت قد التحقت بالعديد من

الدورات التدريبية أهمها "دورة اإللقاء والخطابة" و"دورة التخطيط االستراتيجي الشخصي" وتولت عرافة حفل العديد
من األنشطة والفعاليات في الجامعة ،وقد تميزت في مجاالت الدورات والعرافة .وأبدى د .عمر عتيق رئيس قسم
اللغة العربية إعجابه بأداء الطالبة المتميز ،والمواضيع التي تطرقت لها ،والتغييرات الكبيرة التي ظهرت على

شخصيات ومهارات المشاركين ،وأبدى المشاركون سعادتهم بالنتائج التي وصلوا إليها في نهاية الدورة.

34

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )16ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )58مشاركاً.
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كن رياديا

35

فرع دورا

2016/3/30

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )34خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .عطا صبح  /مدرب الدورة.

 .2أ .عبد الرحمن أبو صبحة منسق متابعة الخريجين في فرع دو ار.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع دو ار وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "كن ريادياً"

أشـ ــرف أ .عطا صـ ــبح على الدورة التي سـ ــلطت الضـ ــوء على العديد من المواضـ ــيع الهامة ومنها مفهوم الريادي

وأهمتيه ،وصفات الريادي الناجح ،وخطوات تأسيس مشروع ناجح ،وتناول سوق العمل وكيفية االستعداد لدخوله
والمنافسة فيه ،وايصال المشاركين للنجاح واالزدهار في حياتهم العلمية والعملية،
شــكر أ .عبد الرحمن أبو صــبحة منســق متابعة الخريجين في فرع دورا ،مؤس ـســة إنجاز فلســطين ،ومدرب الدورة

وثمن تعــاونهم الــدائم مع الجــامعــة ،ودعــا الخريجين والطلبــة والمتوقع تخرجهم لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفــادة من خــدمــات متــابعــة
الخريجين ،والمتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصــفحة الرســمية الخاصــة بالخريجين على موقع التواصــل

االجتماعي ""Facebook
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )16ساعة تدريبية ،بمشاركة( )34مشاركاّ من مختلف التخصصات.
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بيسان المحاسبي
التاريخ:

فرع رام هللا
والبيرة

2016/3/30

عدد المشاركين:

36
( )18خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .أيمن الشيخ  /مدرب الدورة.
حماد منسقة متابعة الخريجين ومنسقة التعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة.
 .2أ .رندة ّ

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في فرع رام اهلل والبيرة دورة
برنامج بيسان المحاسبي.
وأشراف على الدورة أ .أيمن الشيخ الذي قام بتعريف المشاركين بأسس العملية المحاسبية ،ومسك الدفاتر

المحاسبية ،وقدم نبذة مختصرة عن البرنامج وقوائمه ،وآليات العمل عليه ،ليكونوا قادرين على إدارة البرنامج

واستخدامه في المؤسسات والشركات التي تعتمد على هذا البرنامج في عملياتها المحاسبية.
حماد منسقة متابعة الخريجين ومنسقة التعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة إلى أن هذه الدورة
وأشارت أ .رندة ّ
تأتي ضمن سعي وحدة متابعة الخريجين لتطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم ليكونوا قادرين على االنخراط سوق
العمل ،وفي إطار التعاون الدائم بين متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر.

بذكر أن الدورة اس ـ ـ ــتمرت الدورة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )22س ـ ـ ــاعة تدريبية بمش ـ ـ ــاركة ( )18مش ـ ـ ــاركاً من كلية العلوم اإلدارية

واالقتصادية.
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أخالقيات العمل

37
4

فرع الوسطى

التاريخ:

2016/4/4

عدد المشاركين:

( )31خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .رامي عويضة منسق متابعة الخريجين في فرع الوسطى.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع الوسطى وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة أخالقيات العمل.
وأشرف طاقم من مؤسسة إنجاز على الدورة ،الذي قام بدوره بتسليط الضوء على العديد من المواضيع الهامة
في مجال أخالقيات العمل ،ومنها مفاهيم ومهارات أخالقيات التعامل في عالم األعمال ،والضغوطات التي

يتعرض إليها الموظف في بيئة العمل ،وطرح المدربون عدداً من البدائل المقترحة ليختار المشارك الحلول
الوسط التي قد يلجأ إليها في التصرف أمام التحديات األخالقية ،هذا باإلضافة إلى ٍ
عدد من األمثلة والحاالت
التطبيقية في مجال أخالقيات العمل.

وفي نهاية الدورة دعا أ .رامي عويضة منسق متابعة الخريجين في فرع الوسطى الخريجين والطلبة المتوقع
تخرجهم لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من
االنخراط في سوق العمل" من خالل المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة

37

بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي ""Facebook

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )8ساعة تدريبية بمشاركة ( )31مشاركاً من مختلف التخصصات.
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38
4

فرع دورا

2016/4/9

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )21خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .د .تيسير أبو ساكور مدير فرع دو ار.
ملخص النشاط:
احتفلت متابعة الخريجين في فرع دو ار بتخريج الخريجين المشاركين في دورة كيف أكون قيادياً التي نظمت

بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين.

إفتتح الحفل مدير فرع دو ار أ .د .تيسير أبو ساكور ،ونقل تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة للحضور،

وتحدث عن فخر واعتزاز الجامعة ممثلة باألستاذ الدكتور يونس عمرو الى ما وصلت إليه المعلمة حنان

الحروب خريجة الجامعة كأفضل معلم في العالم ،التي رفعت اسم فلسطين عامة ،وجامعة القدس المفتوحة
خاصة في المحافل الدولية.
وأكد أبو س ـ ـ ــاكور على أهمية الدورات والفعاليات التي تنظمها متابعة الخريجين ،ودعا الخريجين والطلبة المتوقع
تخرجهم لإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من اإلنخراط
في ســوق العمل ،وأكد على ضــرورة التواصــل مع منســق متابعة الخريجين وتســجيل احتياجاتهم التدريبية للفصــل

القادم .وفي نهاية اإلحتفال ،وزعت الشهادات على المشاركين في الدورة ،الذين وصل عددهم إلى ( )21مشاركاً

ومشاركة.
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39
4

فرع قلقيلية

التاريخ:

2016/4/9

عدد المشاركين:

( )22خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .شادية شناعة/مدرب الدورة.

 .2أ .باهر خروب منسق مؤسسة إنجاز فلسطين

 .3أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "كيف أكون قيادياً" .وأشرفت
على الدورة المدربة أ .شادية شناعة ،و أ .باهر خروب منسق مؤسسة إنجاز فلسطين في منطقة قلقيلية.

هدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بأهمية القيادة ودورها ،وصفات القائد الناجح ،واكساب المشاركين مهارات
تسويق الذات واالستعداد لسوق العمل ،والتعرف على إحتياجات سوق العمل ،واالعداد للمشاريع المتاحة في
السوق.

وأشار أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية ،الى أن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون الدائم
بين متابعة الخريجين ومؤسسة إنجاز فلسطين ،ودعا المشاركين إلى االستفادة من خدمات متابعة الخريجين في
الجامعة ،والمتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل
االجتماعي ”."Facebook
ومن الجدير بالذكر أن المشاركين في نهاية الدورة ،قاموا بتجهيز مقترح لمبادرة مجتمعية حول موضوع الدورة

يذكر أن الدورة إستمرت لـ ( )12ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )22خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.
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البرمجة اللغوية العصبية

40

فرع جنين

التاريخ:

2016/4/10

عدد المشاركين:

( )35خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .أحمد استيتي/مدرب الدورة ورئيس قسم شؤون الطلبة في فرع جنين.

 .2أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين.
ملخص النشاط:

اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين دورة تدريبية للخرجين والطلبة المتوقع تخرجهم في مجال البرمجة اللغوية
العصبية.
هدفت الدورة التي أشرف عليها المدرب أ .أحمد استيتي إلى تنمية وتطوير خبرات الخريجين وقدراتهم ،واحياء
الطاقة الكامنة في لديهم ،وترسيخها في الطريق الصحيح للنهوض بمجتمعاتهم وبنائها ،من أجل ٍ
غد أفضل.

خالل الدورة ،قام استيتى بعرض العديد من الموضوعات الهامة للمشاركين في هذا المجال ،فتحدث عن أهمية

إكتساب الثقة بالنفس ،والتفكير اإليجابي ،وكيفية القدرة على التغيير اإليجابي لألفكار والعادات والسلوكيات
الخاطئة ،وتطرق أيضاً إلى كيفية التخطيط الشخصي ومهارات تحديد األهداف ،والنسيان وطرق التخلص منه،

وتعرف المشاركون على القدرات الهائلة لدماغ اإلنسان ،وكيفية تدريب ذاكرتهم للحصول على ذاكرة قوية ،وآليات

التخلص من الخوف من أجل اتخاذ ق اررات صحيحة وبناء مستقبل واعد.
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في نهاية الدورة ،قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين شكرها الكبير لمدرب الدورة ،وقالت إن رحلة النجاح

ال تتطلب البحث عن أرض جديدة ،ولكنها تتطلب االهتمام بالنجاح والرغبة في تحقيقه والنظر إلى األشياء بعيون
جديدة ،فإن متابعة الخريجين تسعى إلى تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم ،من خالل عقد العديد من الدورات
وورش العمل التدريبية التي من خاللها يكتشف الخريج ما يمتلكه من طاقات كامنة لديه ،من أجل تطوير مهاراته
وقدراتهم واإلسهام بشكل إيجابي في مجتمعه.

فرع جنين

ومن الجدير بالذكر أن مدرب الدورة أ .احمد ستيتي هو رئيس قسم شؤون الطلبة في فرع جنين وأن الدورة تعقد
للمرة الرابعة ،حيث استمرت الدورة لـ ( )20ساعة تدريبية بمشاركة ( )35مشاركاً ومشاركة من مختلف

التخصصات.
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أساسيات لغة اإلشارة

41

فرع جنين

التاريخ:

2016/4/12

عدد المشاركين:

( )47خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .سحر العارضة /مدربة الدورة.

 .2أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في جنين بالتعاون مع مدرسة الحنان للصم والبكم دورة تدريبية في "أساسيات لغة
اإلشارة".
وأشرفت مديرة مدرسة الحنان أ .سحر العارضة على الدورة ،التي قامت خاللها بتعريف المشاركين بمفاهيم لغة
اإلشارة ،وآليات قراءة ومعاينة الشفاه والحركات ،وكيفية مخاطبة الصم بإستخدام لغة اإلشارة ورموزها.

أشارت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة

الخريجين لتطوير مهارات خريجي تخصص التربية الخاصة بآليات اإلتصال والتواصل مع ذوي اإلعاقة،
وخاصة الذين يفقدون قدرتهم على السمع والنطق والتي تعزز فرصهم بالحصول على فرص العمل في
المؤسسات العاملة مع هذه الفئة من ذوي اإلعاقة.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة عقدت في مدرسة الحنان للصم والبكم حيث إستمرت لـ ( )20ساعة تدريبية

41

وبمشاركة ( )47مشاركاً ومشاركة من تخصص التربية الخاصة.
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مساري الى المهنية

42

فرع جنين

التاريخ:

2016/4/12

عدد المشاركين:

( )58خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .كرمل عوض /مدربة الدورة.

 .2أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في جنين وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "مساري إلى المهنية" ،وأشرف على
الدورة المدربة أ .كرمل عوض التي قامت بتعريف المشاركين على المهارات الالزمة للعمل والبحث عن وظيفة،

وكيفية الحفاظ عليها ،ووضع اإلستراتيجيات المبتكرة بهدف تحقيق التعلم والفرص الوظيفية ،وتطرقت إلى مفهوم
القيادة ،وادارة الوقت ،والتواصل الشفوي والكتابي ،وكيفية حل المشكالت والبحث عن فرص عمل.
في نهاية الدورة قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،شكرها الكبير لمؤسسة إنجاز فلسطين
ومدربة الدورة ،وأشارت إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخرجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لإلنخرط
في سوق العمل.

يذكر أن الدورة استمرت لمدة ( )16ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )58خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.
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مساري الى المهنية

43

فرع نابلس

التاريخ:

2016/4/12

عدد المشاركين:

( )34خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .أحمد الصايغ  /مدرب الدورة.

 .2أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة تدريبية بعنوان مساري
إلى المهنية.

وأشرف على الدورة أ .أحمد الصايغ ،حيث قام خاللها بتعريف المشاركين على مهارات البحث عن عمل ،وكتابة

السيرة الذاتية ،وادارة الوقت وحل المشكالت ،والتواصل الشفوي والكتابي ،ومختلف المسارات الممكنة للوظيفة
المحتملة.
في نهاية الدورة قدم أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين شكره الكبير لمدرب الدورة ،وأشار أن إلى أن الدورة

استمرت لـ ( )14ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )34مشاركاً من مختلف التخصصات.
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مبادئ اللغة العبرية

44

فرع القدس

التاريخ:

2016/4/13

عدد المشاركين:

( )45خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .خالد عويسات  /مدرب الدورة.

 .2أ .يوسف عسكر منسق متابعة الخريجين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع الجامعة في القدس وبالتعاون مع شبكة المناصرة المجتمعية ،دورة تدريبية
في مبادئ اللغة العبرية.

وأشرف على الدورة أ .خالد عويسات ،الذي قام بتعريف المشاركين بالمهارات اللغوية ،وأساسيات وقواعد اللغة

العبرية ،وأساليب المحادثة اليومية في مجاالت الحياة العملية المباشرة ،وتحسين مستوى المشاركين في ق ارءة
وكتابة اللغة ،وتعلم الحروف الهجائية بخط اليد والطباعة ،وكيفية نطق الحروف.
في نهاية الدورة ،قدم أ .يوسف عسكر منسق متابعة الخريجين شكره الكبير لـ شبكة المناصرة المجتمعية،

ومدرب الدورة ،ودعا الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين من خالل

المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي

\
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"،"Facebook
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )30ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )45مشاركاً من مختلف التخصصات.
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كيفية االستعداد لمقابالت العمل

45

فرع بيت لحم

التاريخ:

2016/4/13

عدد المشاركين:

( )60خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .أمل وهبة أمينة المكتبة في فرع بيت لحم.

 .2أ .رانية بصير عضو هيئة التدريس في كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.
 .3أ .عمر جابر عضو هيئة التدريس في كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.
 .4أ .إليانا حداد عضو هيئة التدريس غير متفرغ.

 .5أ .محمد صبح منسق متابعة الخريجين في فرع بيت لحم.

ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع بيت لحم ورشة عمل تدريبية حول "كيفية االستعداد لمقابالت العمل"

إفتتح الورشة المساعد األكاديمي في فرع بيت لحم أ .سامي زواهرة مرحباً بالحضور ،ونقل لهم تحيات رئيس

الجامعة أ .د .يونس عمرو ومدير الفرع د .علي صالح ،مؤكداً على أهمية الفعاليات التي تنظمها متابعة

الخريجين في الجامعة وأثرها الكبير في تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية التي تؤهلهم لإلنخراط في

سوق العمل.
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قام منسق متابعة الخريجين أ .محمد صبح في فرع بيت لحم بإدارة اللقاء مفتتحاً ذلك بالوقوف دقيقة صمت
على أرواح شهداء فلسطين وقراءة الفاتحة.

تحدثت أ .أمل وهبة أمينة المكتبة في فرع بيت لحم عن االستعدادات المطلوبة للتقدم للوظيفة ،إعداد وكتابة
السيرة الذاتية ،موضحة األخطاء الشائعة التي يقع بها بعض الطلبة نتيجة عدم معرفتهم الكافية باألسس
المطلوبة لذلك ،وقامت بعرض مفصل لمجموعة من النماذج التي تعتبر من أفضل الطرق السليمة إلعداد

فرع بيت لحم

السيرة الذاتية.

تحدثت أ .رانية بصير عضو هيئة التدريس في كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية عن احتياجات سوق العمل
الفلسطيني ،والطريقة السليمة للبحث عن الوظيفة ،مشيرة إلى ضرورة دراسة احتياجات سوق العمل.
تطرق أ .عمر جابر عضو هيئة التدريس في كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية عن الخطوة التي تلي تقديم

السيرة الذاتية وهي التحضير للمقابلة والمهارات التي يجب أن تتوفر في مقدم الطلب إلجتياز المقابلة بنجاح

مؤكداً على ضرورة األهتمام بمجموعة من األسس أبرزها الثقة بالنفس ،وأهمية كسر حاجز الخوف من المقابلة،

واألهتمام بالزي الرسمي ،والمظهر الخارجي واإللمام بمجموعة كبيرة من المعلومات المتعلقة بالمؤسسة
المستهدفة.

أشار أ .جابر إلى التميز الحقيقي الذي يتمتع به خريجو الجامعة وذلك بما تقدمه مؤسسات المجتمع المحلي

من تغذية راجعة تؤكد ذلك.

قامت أ .إليانا حداد عضو هيئة التدريس غير متفرغ بعرض مجموعة من تجارب ٍ
عدد من الطلبة من تخصص
اإلدارة الصحية وهم شيرين الحوباني ،ونداء زعول ،وعمر حمدان ،حيث أنهم ممثلين لمجموعاتهم التي خاضت
التجربة في التدريب ،موضحين أبرز اإليجابيات والسلبيات التي واجهتهم من أجل نقل تجربتهم إلى زمالئهم.

في ختام الورشة تحدث منسق متابعة الخريجين أ .محمد صبح عن دور متابعة الخريجين في الجامعة وما

تقدمه من خدمات للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لـ بوابة "خريجو
الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي"Facebook".
يذكر أن الورشة استمرت لـ ( )3ساعات تدريبية بمشاركة ( )60مشاركاً ومشاركة.
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إعداد كادر شبابي

46

فرع جنين

2016/4/13

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )45خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أ .محمد أبو الهيجا ممثل عن فصائل العمل الوطني.
د .سعيد أبو معال أستاذ اإلعالم بالجامعة العربية األمريكية.
أ .جمال جردات أمين سر حركة فتح.
أ .محمد صدقه من جهاز المخابرات العامة.
المقدم إياد زكارنة من جهاز األمن الوقائي.
المقدم تيسير عزام مدير التوجيه السياسي.
أ .خالد أبو فرحة.
أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي دورة تدريبية بعنوان "إعداد كادر
شبابي".
وأشرف على الدورة عدد من المدربين األكفاء وهم المقدم تيسير عزام مدير التوجيه السياسي ،و د .سعيد أبو
معال أستاذ اإلعالم بالجامعة العربية األمريكية ،و أ .خالد أبو فرحة ،و أ .محمد صدقه من جهاز المخابرات

46

العامة ،و أ .جمال جردات أمين سر حركة فتح ،والمقدم إياد زكارنة من جهاز األمن الوقائي ،و أ .محمد أبو

الهيجا ممثل عن فصائل العمل الوطني.
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سلطت الدورة الضوء على ٍ
عدد من المواضيع الهامة منها ثقافة الحوار وقبول الطرف اآلخر ،وتمكين المرأة قيادياً
في المجتمع ،وتجنيد األموال والمصادر البشرية ،وأفاق العمل الطالبي والنقابي ،واإلتصال األمن في المؤسسة،

والنهج الديمقراطي في حياة المؤسسة ،وغيرها من المواضيع الهامة.
في نهاية الدورة قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح
الدورة ،وقالت إن هذه الدورة تهدف إلى تطوير قدرات وكفاءة خريجي الجامعة وتطوير مهارتهم للرقي بهم بأفضل

فرع القدس

أداء ممكن .وأشارت يحيى أن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون الدائم بين متابعة الخريجين وهيئة التوجيه

السياسي في المحافظة ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة
بخريجي الجامعة موقع التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )16ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )45مشاركاً ومشاركة مختلف التخصصات.
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تحديد االحتياجات التدريبية

47

فرع نابلس

2016/4/13

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )48خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

أ .إسالم الخريس /مدرب الدورة.
أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مكتب و ازرة العمل والمركز الشبابي للتطوير واالبداع في
محافظة نابلس ورشة تدريبية بعنوان "تحديد اإلحتياجات التدريبية للخريجين.
وأشرف على الورشة المدرب أ .إسالم الخريس ،حيث طرح فيها عدداً من المواضيع الهامة ومنها تحديد
اإلحتياجات ،وكيفية جمع البيانات وتحليلها ،وتحديد األهداف وتطوير القدرات الشخصية.

في نهاية الورشة توصل المشاركون إلى وضع آلية لمعرفة كيفية تحديد االحتياجات التدريبية للخريجين ،ووضع
خطط مقترحة لتحقيق األهداف ،وتطوير القدرات الشخصية.
أشار أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك ما
بين مجلس التشغيل في مكتب و ازرة العمل ومؤسسات المجتمع المحلي .وقدم شكره الكبير لكل من ساهم في

إنجاح الورشة ،يذكر أن الورشة إستمرت لـ ( )4ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )48خريجاً وخريجة من مختلف
التخصصات.
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إعداد الخريجين لسوق العمل

48

فرع نابلس

2016/4/13

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1

أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع نادي جبل النار دورة "إعداد الخريجين لسوق
العمل" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم

وأشرف على الدورة عدداً من المدربين األكفاء الذين سلطوا الضوء على عدد من المواضيع الهامة منها

السيرة الذاتية ،ومقابالت العمل ،وآليات العمل داخل المؤسسات ،واللغة اإلنجليزية وقواعدها ،وبرنامج
الشامل المحاسبي ،وأساسيات التعامل مع الحاسوب والبرامج األساسية.

أشار أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس إلى أهمية الدورة للخريجين والطلبة المتوقع
تخرجهم ،وأن هذه الدورات جاءت ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدارتهم العلمية والعملية

لإلنخراط في سوق العمل.

يذكر أن الدورة إستمرت لـ ( )60ساعة تدريبية على مدار ( )4شهور ،بمشاركة ( )20خريجاً وخريجة.
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التخطيط اإلستراتيجي

49

فرع القدس

2016/4/16

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )28خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

أ .محمد طه /مدرب الدورة.
أ .يوسف عسكر منسق متابعة الخريجين في فرع القدس.

ملخص النشاط:
إختتمت متابعة الخريجين في فرع القدس وبالتعاون مع مديرية العمل ورشة تدريبية في التخطيط

االستراتيجي واإلداري.

وأشرف على الورشة أ .محمد طه ،الذي قام بتعريف المشاركين بمفهوم التخطيط اإلستراتيجي واإلداري،

وأهمية التخطيط وفوائده في الحياة الشخصية والعملية.

في نهاية الدورة قدم أ .يوسف عسكر منسق متابعة الخريجين شكره الكبير لـ مشرف الورشة ،ودعا

الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين من خالل المتابعة الدائمة
لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي
" ."Facebookيذكر أن الورشة استمرت لـ ( )4ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )28مشاركاً من مختلف
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التخصصات.
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نظام برايل

50

فرع طوباس

2016/4/16

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )23خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

أ .مصطفى الجوهري /مدرب الدورة.
أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة تدريبية حول
"نظام بريل"

وأشرف على الدورة أ .مصطفى الجوهري ،الذي قام بتعريف المشاركين بأساسيات نظام بريل ،وكيفية القراءة
والكتابة ،وطباعة الحروف واألرقام باللغتين العربية واالنجليزية ،وعرض المدرب عدداً من قصص النجاح

ألشخاص من ذوي اإلعاقة.

في نهاية الدورة قدم د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة ،مؤكداً
أن تخصص التربية الخاصة في الجامعة ذا أهمية كبيرة إذ يوفر أخصائيين لديهم مهارات وقدرات كبيرة تسهم في
دمج ذوي اإلعاقة بالمجتمع ،وأشاد بالدور المجتمعي للجامعة في هذا المجال.
أشار أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار توحيد الجهود
والتعاون الدائم بين متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر في الجامعة من أجل تطوير مهارات خريجي الجامعة
وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية

للخريجين على موقع التواصل االجتماعي " ”Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.
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يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )23مشاركاً ومشاركة من تخصص التربية .الخاصة
كلية التنمية اإلجتماعية واألسرية.
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لغة اإلشارة

51

فرع طوباس

2016/4/16

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )23خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.
 .2أ .هناء نصراوي/مدربة الدورة.

 .3أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في طوباس.
ملخص النشاط:
اختتمــت متــابعــة الخريجين في فرع طوبــاس وبــالتعــاون مع مركز التعليم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر دورة تــدريبيــة بعنوان "لغــة

اإلشارة".

وأش ــرف على الدورة المدربة أ .هناء نصـ ـراوي التي قامت بتعريف المش ــاركين بأس ــاس ــيات لغة اإلش ــارة ،وحروفها
األبجدية وضمائرها ،وأدوات اإلستفهام ،كما تدرب المشاركون خالل الدورة على بعض الكلمات واألسماء ،حيث
إشتملت على تمارين عملية ،بنهاية الدورة وعت المشاركين إلى االهتمام بذوي اإلحتياجات الخاصة.

في نهاية الدورة قدم د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة ،مؤكدًا
أن تخص ـ ـ ــص التربية الخاص ـ ـ ــة في الجامعة ذا أهمية كبيرة ،إذ يوفر أخص ـ ـ ــائيين يمتلكون مهارات وقدرات كبيرة

تسهم في دمج ذوي اإلعاقة في المجتمع ،وأشاد بالدور المجتمعي للجامعة في هذا المجال.
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أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أ .بالل دراغمة منسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق متابعة الخريجين في طوباس إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار توحيد الجهود

والتعاون الدائم بين متابعة الخريجين ومركزالتعليم المستمر في الجامعة من أجل تطوير مهارات خريجي الجامعة
وقدراتهم لإلنخراط في سـ ـ ـ ــوق العمل ،ودعا المشـ ـ ـ ــاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصـ ـ ـ ــفحة
الرســمية للخريجين على موقع التواصــل االجتماعي " ”Facebookلالســتفادة من خدمات متابعة الخريجين في

فرع طوباس

الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لـ ـ ـ ( )20ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )23مشاركاً ومشاركة من تخصص التربية الخاصة
كلية التنمية اإلجتماعية واألسرية.
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تحليل قوائم مالية باالكسل

52

فرع طوباس

2016/4/16

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )23خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2
.3

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.
د .زهران دراغمة /مدربة الدورة.
أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في طوباس.

ملخص النشاط:
إختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة تدريبية
للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم تحت عنوان "تحليل القوائم المالية باإلكسل"

وأشرف على الدورة د .زهران دراغمة ،الذي قدم خاللها مقدمة في التحليل المالي ،باإلضافة إلى الربط بين التحليل
المالي واألسواق المالية والتحليل الفني لألسعار.
وفي ختام الدورة شكر د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس القائمين على الدورة على جهودهم ،وأكد بأن هذه

الدورة تأتي في إطار عدد من الدورات التدريبية الخاص بخريجي كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.

وأشار عبد الغفور بأن الجامعة تهدف من خالل هذه الدورات إلى تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتمكينهم
من اإلنخراط في سوق العمل.
من جهته أكد د .زهران دراغمة مدرب الدورة على أهمية الدورة كونها هدفت الى ربط المعارف النظرية بالخبرات
العملية.

52

وأشار منسق متابعة الخريجين ومنسق مركز التعليم المستمر في فرع طوباس أـ .بالل دراغمة إلى أن الدورة

استمرت لـ ( )15ساعة تدريبية بمشاركة ( )20مشاركاً.
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دورة مقابالت التوظيف والتأهيل لسوق العمل

53

فرع طوباس

2016/4/18

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )31خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.

 .2أ .عالء حاليقة مدير مركز التوظيف التابع للهيئة ومدرب الدورة.
 .3أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب "بياالرا"
دورة تدريبية بعنوان مقابالت التوظيف والتأهيل لسوق العمل.
وحضر ختام الدورة د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس ،و أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع
طوباس ،و أ .عالء حاليقة مدير مركز التوظيف التابع للهيئة ومدرب الدورة.

بدوره قدم عبد الغفور شكره الكبير للقائمين على الدورة على جهودهم ،مؤكداً على أهمية الدورة للخريجين والطلبة

المتوقع تخرجهم من مختلف التخصصات ،والتي تسهم في إعداد وتأهيل الخريجين لدخول سوق العمل.

وأكد حاليقة أن الدورة هدفت إلى تأهيل الخريجين وتدربيهم على عدد من المهارات الالزمة لدخول سوق العمل
ومنها تسويق الذات ،واكتشاف المهارات الشخصية وتنميتها ،إضافة الى تعريفهم بمتطلبات واحتياجات سوق

العمل ،وكيفية كتابة السيرة الذاتية.

وأشار دراغمة إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار توحيد الجهود والتعاون الدائم بين متابعة الخريجين في الجامعة

53

والهيئة من أجل تطوير مهارات خريجي الجامعة وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى المتابعة
الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي ""Facebook

لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.
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يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )21ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )31مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

دورة مقابالت التوظيف والتأهيل لسوق العمل

53

وأشار دراغمة إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار توحيد الجهود والتعاون الدائم بين متابعة الخريجين في الجامعة

فرع طوباس

والهيئة من أجل تطوير مهارات خريجي الجامعة وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى المتابعة
الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي ""Facebook
لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )21ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )31مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة

54

فرع بيت لحم

2016/4/16

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )23خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2
.3

م .فراس كوعلي منسق التعليم المستمر وخدمة المجتمع في فرع بيت لحم.
أ .وليد شقيرات /مدربة الدورة.
أ .محمد صبح منسق متابعة الخريجين في بيت لحم.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في بيت لحم بالتعاون مع مركز التعليم المستمر دورة تدريبية حول "كيفية التعامل مع
الحاالت الطارئة".

وأشرف على الدورة أ .وليد شقيرات الذي قام بتعريف المشاركين بالحاالت الطارئة ،وكيفية التعامل مع هذه الحاالت
وأخذ العالمات الحيوية للمصاب وتشخيص حالته ،وكيفية االتصال والتواصل مع جهات االختصاص ،والمسح
الميداني لمنطقة الحدث ،وتطرق الى أنواع الحروق ودرجاتها وكيفية التعامل معها.
خالل الدورة تدرب المشاركون على ممارسة المهارات الالزمة إلنعاش القلب والرئتان  ،C.P.Rوكيفية التعرف
على عالمات إغالق مجرى التنفس الجزئي والكلي ،باإلضافة إلى تدريب مكثف على كيفية تثبيت الكسور وتضميد

الجروح ووقف النزيف.
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بدوره أشار م .فراس كوعلي منسق التعليم المستمر وخدمة المجتمع في فرع بيت لحم الى أهمية الدورة وأبدى
المتدربون إعجابهم بالدورة واألداء المميز للمدرب وطالبوا بعقد دورات جديدة في مجال اإلدارة الصحية.
في نهاية الدورة قدم أ .محمد صبح منسق متابعة الخريجين شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة ،وأشار
إلى أن هذه ال دورة تأتي في إطار توحيد الجهود والتعاون الدائم بين متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر في

فرع بيت لحم

الجامعة من أجل تطوير مهارات خريجي الجامعة وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل.

دعا صبح المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل
االجتماعي " ”Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )30ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )20مشاركاً كلية العلوم اإلدارية واإلقتصادية تخصص
اإلدارة الصحية.
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إمتحان التوظيف الخاص بالوظائف التعليمية في التربية والتعليم

55

فرع جنين

2016/4/16

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )23خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .أحمد استيتي رئيس قسم شؤون الطلبة في فرع جنين.
.2

أ .عبد السالم أبو العز مدير دائرة الموارد البشرية في مديرية التربية والتعليم
في محافظة جنين.

 .3د .سائد ربايعة عضو هيئة تدريس في فرع جنين.

 .4د .مازن ربايعة عضو هيئة تدريس في كلية التربية في فرع جنين.
 .5أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين فرع جنين وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ورشة تدريبية حول إمتحان
التوظيف الخاص بالوظائف التعليمية في التربية والتعليم.

إفتتح الورشة أ .احمد استيتي رئيس قسم شؤون الطلبة في فرع جنين مرحباً بالحضور ،وناقل لهم تحيات

أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة ،ومدير فرع جنين د .عماد نزال ،وأضاف أن الهدف األساسي لهذه

55

الورشة هو تعريف المشاركين بإمتحان التوظيف الخاص بالوظائف التعليمية في التربية والتعليم ،والمهارات

األساسية التي تمكنهم من إجتياز اإلمتحان بنجاح.
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تحدث أ .عبد السالم أبو العز مدير دائرة الموارد البشرية في مديرية التربية والتعليم في محافظة جنين
بناء عليها ،وأشار إلى أن
عن األسس التي تعتمدها المديرية بالتوظيف ،والمعايير التي توضع األسئلة ً
هذه المعايير تختلف من عام إلى آخر وتشرف عليها دوائر التربية والتعليم بأكملها ،كم أن هناك محددات

فرع جنين

تكسب المتقدم عالمات إضافية مثل(معدل الثانوية العامة ،ومعدل درجة البكالوريوس ،والخبرة المكتسبة)
ٍ
باإلضافة الى عالمة إمتحان التوظيف.
أكد د .سائد ربايعة عضو هيئة تدريس في فرع جنين على ضرورة التهيئ النفسي للمقابلة وإلمتحان،
والتركيز وعدم التوتر أثناء إجراء المقابلة والتقدم لإلمتحان ،وأهمية التركيز واالصغاء إلى األسئلة وعدم

التسرع باالجابة ،بمعني أن تفكر جيدًا قبل اإلجابة حتى لو كان السؤال بسيط ًا ،وضرورة اإلجابة بأسلوب
علمي ومنطقي.

تحدث د .مازن ربايعة عضو هيئة تدريس في كلية التربية في فرع جنين ،عن أهم المحاور في إمتحان
التوظيف ومنها المنهاج وعناصره وتفصيالته ،وطرائق التدريس وتصنيفاتها ،ودور التكنولوجيا وعالقتها

في العملية التعليمية والعلمية ،وأخي اًر عرض مجموعة من نماذج وأنماط المعلمين ومهماتهم التعليمية
والتنظيمية لمواقف التعلم.

وفي نهاية الورشة قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين شكرها لكل من ساهم في

إنجاح الورشة ،مؤكدةً على أن هذه الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لإلعداد الخريجين لسوق
العمل ،ضمن الفرص المتاحة للتدريب والتوظيف ،وأكدت على دور الورشة الكبير في الحصول على
عالمة متقدمة في اإلمتحان.
يذكر أن الورشة استمرت لمدة ( )3ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )40خريجاً وخريجة من كافة التخصصات.
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اإلسعاف األولي
2016/5/14

التاريخ:

فرع قلقيلية

عدد المشاركين:

56
( )16خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .سهير عودة /مدربة الدورة.
 .2أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية.
ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع اإلغاثة الطبية الفلسطينية دورة تدريبية في
"اإلسعاف األولي" .وأشرفت المدربة أ .سهير عودة على الدورة التي قامت بتدريب المشاركين على مجال
اإلسعافات األولية ،وأساسيات اإلسعاف األولي كالتعامل مع الجروح ،والكسور ،واالختناق ،والتعامل مع

الحاالت المختلفة من اإلصابات ،إضافة إلى أخالقيات المسعف الجيد.

وأكد أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية بمشاركة

( )11مشاركاً ،مؤكداً على أهمية خلق جيل مسعف يتواجد في كل بيت فلسطيني.
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مهارات إدارية في المؤسسات الصحية
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فرع سلفيت

2016/5/21

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )16خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
.1
.2

أ .يوسف عصام  /مدرب الدورة.
أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع سـ ـ ـ ـ ــلفيت وبالتعاون مع مركز التعليم المسـ ـ ـ ـ ــتمر وخدمة المجتمع دورة
تدريبية في المهارات اإلدارية في المؤسسات الصحية.

وأشــرف أ .يوســف عصــام على الدورة ،التي قام خاللها بتعريف المشــاركين بأســاســيات المهارات اإلدارية

في المؤسسات الصحية،
وآلية تطبيق هذه المهارات بكفاءة عالية ،ودورها في الرقي بالمؤسـســات الصــحية والخدمات التي تقدمها

للجمهور.

في نهاية الدورة دعت أ .رائدة ياسـ ــين منسـ ــقة متابعة الخريجين في فرع سـ ــلفيت المشـــاركين إلى المتابعة
الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والص ــفحة الرس ــمية الخاص ــة بالخريجين على موقع التواصــل االجتماعي
" "Facebookلالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة ،وأكدت أن هذه الدورة تأتي في
إطار توحيد الجهود بين متابعة الخريجين ومركز التعليم المس ـ ــتمر في الجامعة ،لتطوير مهارات وقدرات

خريجي الجامعة لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )25ساعة تدريبية بمشاركة ( )16مشاركاً من تخصص اإلدارة الصحية.
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الدورة الصيفية االولى ""1153
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الفعاليات المنفذة للخريجين خالل الدورة الصيفية االولى ""1153
#

الفعالية

المؤسسة الشريكة

الفرع

التاريخ

المستهدفين

1

دورة محادثة انجليزي

منظمة شباب الغد

نابلس

2016/5/14

88

جمعية البان المسيحية /مؤسسة انقاذ الطفل

نابلس

2016/5/14

17

شركة ريف لخدمات التمويل الصغيره

جنين

2016/5/18

40

نابلس

2016/5/18

38

2016/5/18

19
50

2

دورة اإلسعاف النفسي األولي "مشروع الدعم
النفسي االجتماعي للطوارئ
ورشة تدريبية حول أدوات التمويل اإلسالمي

3

في شركة ريف

4

ورشة مهارات النجاح

مؤسسة إنجاز فلسطين

5

دورة اساسيات التصوير الفوتغرافي

نادي جبل النار

نابلس

6

ورشة عمل في إدارة الوقت والبحث عن الذات

مؤسسة تواصل

طوباس

2016/5/22

7

دورة حول الزراعة المائية

مركز التعليم المستمر

طوباس

2016/5/28

11

8

دورة الميراث الشرعي

مؤسسة إنجاز فلسطين

طوباس

2016/5/28

42

9

ورشة كيف أكون قياديا

شؤون الطلبة

جنين

2016/5/30

30

10

دورة على خط الرقعه والنسخ

مركز بيسان للبحوث واالنماء ،ومركز العمل
التنموي معا ،ومركز الفن الشعبي

رام اهلل والبيرة

2016/5/30

29

وزارة الزراعة

جنين

2016/5/26

46

قلقيلية

2016/6/21

12

2016/6/24

30

2016/4/7

26

ورشة حول بناء القدرات في مشروع الشراكة

11

من أجل الحياة

12

دورة حول القيادات الشابة

لجان العمل الصحي  /فرع قلقيلية

13

دورة االندلس للمحاسبة سكوب

نقابة المحاسبين

جنين

14

دورة سكرتاريا قانونية

الرؤيا العالمية ،والغرفة التجارية ،ونقابة
المحامين

جنين

139

دورة محادثة للغة إنجليزية

1

فرع طوباس

2016/5/14

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )88خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس بالتعاون مع منظمة شباب الغد الدولية دورة تدريبية في "محادثة اللغة
اإلنجليزية".
وأشرف على الدورة طاقم مؤهل من المدربين الذي يحملون الجنسية األمريكية ،الذين قاموا بالعمل على تطوير
وتنمية مهارات المشاركين في اإلتصال والتواصل باللغة اإلنجليزية ،وكيفية التعامل معها بطالقة من خالل كسر

الحاجز النفسي للمشاركين مع اللغة والتدرب على مخارج الحروف .كما وتدرب المشاركون أيضاً على إستخدام

اللغة في الحياة اليومية على الصعيدين الشخصي والمهني ،والمهارات األربع للغة اإلنجليزية "القراءة ،والكتابة،
والمحادثة ،واإلستماع".
في نهاية الدورة قدم أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس ،شكره الكبير لمدربي الدورة وكل من

ساهم في إنجاحها ،وقال إن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم في
اللغة اإلنجليزية مما يسهم في حصولهم على وظيفة مستقبالً ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو
الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي " ”Facebookلالستفادة من خدمات

متابعة الخريجين في الجامعة.

1

ومن الجدير بالذكر أن الدورة قدمت لـ ( )88مشاركاً ومشاركة من الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من مختلف
التخصصات مقسمين إلى ( )6مجموعات تدريبية ،بواقع ( )25ساعة لكل مجموعة.
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دورة اإلسعاف النفسي األولي

2

فرع نابلس

2016/5/14

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )17خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس دورة تدريبية في "اإلسعاف النفسي األولي" ضمن مشروع فرق الدعم
النفسي االجتماعي للطوارئ في الضفة الغربية الذي تشرف عليه جمعية الشبان المسيحية ومؤسسة إنقاذ الطفل
الدولية.
وأشرف مجموعة من المدربين من جمعية الشبان المسيحية على الدورة ،الذين قاموا سلطوا الضوء على عدد من

المواضيع الهامة ومنها اإللمام بالمبادئ األساسية لإلسعاف النفسي األولي ،وكيفية تطوير القدرة على اإلستماع

الفاعل ،ومهارات اإلتصال والتواصل ،والقدرة على تحديد الحاجات األساسية لألشخاص المتعرضين للشدة والعناية
بهم.
خالل الدورة تدرب المشاركون على العديد من المهارات الصحية ،والنفسية ،وادارة األزمات ،وكيفية التعامل مع

الضغوط النفسية ،وتطرق التدريب إلى نموذج سلمون للتدخل النفسي ،وكيفية الجهوزية واالستجابة لألحداث

الطارئة في حال حدوث أزمة بالقرب من مواقع سكناهم ،باإلضافة إلى تنفيذ مبادرات مجتمعية خاصة باألطفال

في مواقع سكن الخريجات المتدربات.

2
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ومن الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تدريب عدد من خرجي الجامعات والطلبة والمتوقع تخرجهم من
تخصصات الخدمة االجتماعية ،وعلم النفس ،واإلرشاد التربوي على اإلسعاف األولي النفسي ،والتدخل في حاالت
الطوارئ ،من خالل تشكيل مجموعات من المتدربين/ات المتطوعين/ات لالستجابة لألحداث الطارئة في مناطق
سكنهم ،وتحضير هذه المجموعات للمشاركة في األنشطة التي تنفذها الجمعية للمؤسسات الشريكة في هذه

فرع نابلس

المناطق ،وتقديم خدمات اإلسعاف األولي والتدخل الطارئ لمساعدة ضحايا العنف السياسي الناتج عن ممارسات
االحتالل اإلسرائيلي باإلضافة إلى تنفيذ العديد من األنشطة والفعاليات التفريغية ،والترفيهية ،واإلرشادية الخاصة

باألطفال واألهالي والمجتمع الذي يعيشون فيه.و
في نهاية الدورة قدم أ  .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس ،شكره الكبير لمدربي الدورة وكل من
ساهم في إنجاحها .يذكر أن دورة استمرت لمدة يومين بشكل مكثف بواقع ( )15ساعة تدريبية بمشاركة ()17

خريجاً.

2
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ورشة أدوات التمويل اإلسالمي في شركة الريف

3

فرع جنين

2016/5/18

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )40خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .عدنان سباعنة  /مشرف الورشة.

 .2أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع شركة الريف للتمويل ورشة تدريبية بعنوان "أدوات التمويل
في شركة ريف اإلسالمية لكافة أنواع المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية والنباتية".

وأشرف أ .عدنان سباعنة على الورشة التي قام خاللها بتعريف المشاركين بالشركة ،والقيم والمبادئ التي تقوم
عليها ،وتطرق إلى أدوات التمويل اإلسالمي التي تقدمها الشركة ،ونسب المرابحة والمنفعة والمشاركة المقتطعة
على التمويل.
وسلط الضوء على دور الشركة في تعزيز صمود أصحاب المشاريع الزراعية من خالل دمج الفقراء ،ومحدودي
الدخل في خدمات الشركة ،وتعزيز فرصهم ودورهم في التنمية الشاملة بتكوين أول بنك ريفي فلسطيني.

3
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في نهاية الورشة قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح
الورشة ،وقالت إن هذه الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم من كلية
الزراعة للرقي بهم بأفضل أداء ممكن ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة
الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة موقع التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة

الخريجين.

فرع جنين

3

يذكر أن الورشة استمرت لـ ( )3ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )40خريجا وخريجة من تخصص الزراعة.
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ورشة مهارات النجاح

4

فرع نابلس

2016/5/18

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )38خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1م .روان أبو شمس من شركة االتصاالت الفلسطينية.

 .2أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة تدريبية حول "مهارات النجاح".
وأشرف على الورشة المهندسة روان أبو شمس من شركة االتصاالت الفلسطينية ،التي قامت بتسليط الضوء على
عدد من المواضيع الهامة ومنها كيفية كتابة السيرة الذاتية ،ومقابالت العمل ،وبناء العالقات داخل العمل ،والعمل

ضمن الفريق ،وضغوطات العمل ،ومهارات االتصال والتواصل.

في نهاية الورشة قدم أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس ،شكره الكبير للمدربة ،وكل من ساهم
في إنجاح الورشة .وقال إن هذه الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم
لتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف مستقبالً ،ودعا المشاركين لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في
الجامعة من خالل المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل

4

االجتماعي"Facebook”.
يذكر أن الورشة استمرت لـ ( )5ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )38مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة التصوير الفوتغرافي

5

فرع نابلس

2016/5/18

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )19خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .اسامة فتيان مدرب الدورة.

 .2أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع نادي جبل النار دورة تدريبية في "التصوير الفوتوغرافي"
وأشرف أ .اسامة فتيان من نادي جبل النار على الدورة التي قام خاللها بتسليط الضوء على كيفية استخدام

الكاميرات االحترافية ،وأنواع الكاميرات الفوتوغرافية وتاريخ صناعتها ومميزات كل منهما ،وآلية ضبط الكاميرات

للتصوير المثالي والزاوية المثالية للتصوير الفوتوغرافي ،وتطرق إلى كيفية أخذ اللقطات والصور من زوايا مختلفة.
تعرف المشاركون خالل الدورة على نظام ( (ISOالذي يتحكم في فتحة العدسة وسرعة اإلغالق ،وأنواع العدسات
واستخدام كل منها ،والقواعد المستخدمة في التصوير ،وكيفية تعديل الصور بإستخدام برنامج معالجة الصور

الفوتوشوب.

في نهاية الدورة قدم أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس ،شكره الكبير لنادي جبل النار ومدرب
الدورة ،وكل من ساهم في إنجاح الدورة .وقال إن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات
الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف مستقبالً ،ودعا المشاركين لالستفادة من خدمات

متابعة الخريجين في الجامعة من خالل المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على

5

موقع التواصل االجتماعي""Facebook
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )25ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )19مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
146

ورشة إدارة الوقت والبحث عن الذات

6

فرع طوباس

التاريخ:

2016/5/22

عدد المشاركين:

( )50خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .حيدر كايد  /رئيس قسم شؤون الطلبة في فرع طوباس.
 .2أ .يونس االسطة  /مدير مؤسسة تواصل فلسطين.
 .3أ .أحمد السدة  /مشرف الدورة.

 .4أ .أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس.

ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مؤسسة تواصل ،ورشة تدريبية حول إدارة الوقت والذات.
وافتتح الورشة أ .حيدر كايد رئيس قسم شؤون الطلبة في فرع طوباس ،مرحبا بالحضور ،مؤكداً على أهمية

الورشة للحضور على صعيد الحياة العلمية والعملية ،والمستوى الشخصي ،لما للوقت من أهمية في حياتنا.

وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين في الجامعة لتطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم
لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل.

6
147

من جانبه أكد مدير مؤسسة تواصل فلسطين السيد يونس االسطة ،على أهمية العمل مع الجامعات الفلسطينية،
وخاصة الجامعة األكبر في فلسطين جامعة القدس المفتوحة ،وأشار إلى أن المؤسسة تعمل في عدد من البلدان

العربية ومنها فلسطين ،ولبنان ،واألردن ،وتحدث عن برامج المؤسسة وأنشطتها ،وقدم مدير المؤسسة شكره
لجامعة القدس المفتوحة على تعاونها المتميز ،وأكد على أن المؤسسة تسعى إلى ترسيخ عالقتها مع الجامعة

من خالل تنفيذ عدد من البرامج ،صممت خصيصا لخريجي وطلبة الجامعات.

فرع طوباس

وأشرف على الورشة أ .أحمد السدة الذي قام بتسليط الضوء خالل الورشة على العديد من المواضيع الهامة
ومنها مهارات اإلتصال والتواصل ،وادارة الوقت ،وتسويق الذات ،ومهارات كتابة السيرة.
وفي نهاية الورشة ،قدم أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس شكره الكبير لمؤسسة تواصل
فلسطين ،وكل من ساهم في إنجاح الورشة ،ودعا الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى المتابعة الدائمة لبوابة
"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة على موقع التواصل االجتماعي
""Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الورشة إستمرت لـ ( )4ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )50مشاركاً ومشاركة.

6
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دورة الزراعة المائية

7

فرع رام هللا
والبيرة

2016/5/26

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )29خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .سعيد اللحام مدرب الدورة.

 .2أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في جنين وبالتعاون مع و ازرة الزراعة دورة تدريبية حول "الزراعة المائية" .وأشرف مدير
قسم الخضار والفواكه في و ازرة الزراعة أ .سعيد اللحام على الدورة ،التي قام خاللها بتعريف المشاركين بفوائد
الزراعة المائية ،وكيفية الحصول على منتجات آمنة صحياً وعالية الجودة ،وتحدث عن أهمية التغذية للنباتات
ومتطلبات المحاصيل الزراعية من العناصر المغذية الضرورية كالسماد والمحاليل المغذية ،وأشار إلى كيفية

اإلستغالل األمثل للمصادر المائية واستدامتها للتوفير في مياه الري ،وتطرق إلى الشروط الواجب توفرها ومراعاتها
عند تحضير المحاليل المغذية واألسمدة الخاصة بالزراعة المائية
خالل الدورة قام المشاركون بتنفيذ العديد من التدريبات العملية والتي تضمنت تركيب مواسير بالستيكية والزراعة
فيها ،والحفر الخاصة باألشتال الزراعية ،وتحضير المحلول المغذي والذي شمل حساب التركيز للمحلول وكمية
السماد المطلوبة ،وطريقة إذابتها وحفظها ،بعد ذلك قاموا بزراعة األشتال في كؤوس بالستيكية ووضعها في

7

األماكن التي حفرت لها خصيصاً.
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أشارت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة ،وقالت إن
هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم للرقي بهم بأفضل أداء ممكن،

ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة موقع
التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

فرع رام هللا
والبيرة

7

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )10ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )46خريجاً وخريجة من كلية الزراعة.
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دورة الميراث الشرعي
2016/5/25

التاريخ:

عدد المشاركين:

8
( )11خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .عمار الظاهر/مدرب الدورة.

1

 .2أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في طوباس.
ملخص النشاط:

فرع طوباس

اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع ،دورة تدريبية حول
"الميراث الشرعي".
عدد من المواضيع الهامة في هذا
وأشرف أ .عمار الظاهر على الدورة ،حيث قام خاللها بتسليط الضوء على ً
المجال ومنها ،مهارات التعامل مع الحصص اإلرثية ،وتقسيمها وفق أسس الشريعة اإلسالمية ،وكيفية تسجيل
حجج اإلرث لدى المحاكم الشرعية هذا باإلضافة إلى شرح العديد من المصطلحات الخاصة باإلرث مثل الرد،
والعصبيات ،والحجب ،والحرمان.
في نهاية الدورة ،قدم أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين ومنسق التعليم المستمر في فرع طوباس شكره الكبير
لمدرب الدورة ،ودعا الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى المتابعة الدائمة لخدمات وأنشطة متابعة الخريجين
عبر بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة على موقع التواصل االجتماعي
"Facebook".
ومن الجدير بالذكر أن مدرب الدورة هو أحد خريجي الجامعة ،يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )15ساعة تدريبية
بمشاركة ( )11مشارك ومشاركة ،من تخصص تعليم التربية اإلسالمية.

8
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ورشة كيف أكون قياديا

9

فرع طوباس

2016/5/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )24خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .عبد اهلل برهم  /مشرف الورشة.

 .2أ .مرح زيد  /منسقة مؤسسة إنجاز فلسطين في محافظة طوباس.
 .3أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع طوباس ،وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة تدريبية بعنوان "كيف

أكون قيادياً"

وأشرف أ .عبد اهلل برهم على الورشة التي قام خاللها بتسليط الضوء على مفاهيم القيادة ،وأهميتها ودروها في
حياة الفرد والمجتمع ،واألخالق المهنية واتخاذ القرار ،وتحدث عن أهمية الدورة في خلق جيل ريادي قادر على

تخطيط مشاريع ريادية تسهم في تعزيز االقتصاد الوطني والحد من البطالة.

ومن جانبها فقد تحدثت منسقة مؤسسة إنجاز فلسطين في محافظة طوباس أ .مرح زيد عن مؤسسة انجاز وأهم

9

الخدمات التي تقدمها ،وشكرت الجامعة على تعاونها الدائم ودورها الكبير في إنجاح الفعاليات التي تنظمها

المؤسسة داخل الجامعة.
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وأوضح أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون القائم بين الجامعة

ومؤسسة إنجاز فلسطين الهادفة إلى تطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم لإلنخراط في سوق العمل ،ومساعدتهم

نظمت متابعة الخريجين في فرع طوباس ،وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة تدريبية بعنوان "كيف

أكون قيادياً"

وأشرف أ .عبد اهلل برهم على الورشة التي قام خاللها بتسليط الضوء على مفاهيم القيادة ،وأهميتها ودروها في
حياة الفرد والمجتمع ،واألخالق المهنية واتخاذ القرار ،وتحدث عن أهمية الدورة في خلق جيل ريادي قادر على

تخطيط مشاريع ريادية تسهم في تعزيز االقتصاد الوطني والحد من البطالة.

فرع طوباس

ومن جانبها فقد تحدثت منسقة مؤسسة إنجاز فلسطين في محافظة طوباس أ .مرح زيد عن مؤسسة انجاز وأهم
الخدمات التي تقدمها ،وشكرت الجامعة على تعاونها الدائم ودورها الكبير في إنجاح الفعاليات التي تنظمها

المؤسسة داخل الجامعة.

وأوضح أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون القائم بين الجامعة
ومؤسسة إنجاز فلسطين الهادفة إلى تطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم لإلنخراط في سوق العمل ،ومساعدتهم

على تنفيذ مشاريع خاصة بهم ،حيث عرض المشاركون في نهاية الورشة عدداً من األفكار الريادية التي يمكن

تنفيذها في محافظة طوباس.

يذكر أن الورشة إستمرت لـ ( )4ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )42مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

9
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دورة خط الرقعة والنسخ

10

فرع جنين

2016/5/30

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )29خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .مهدي نجم مدرب الدورة.

 .2أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين فرع جنين دورة تدريبية في الخط العربي "الرقعة والنسخ" .وأشرف أ .مهدي نجم على
الدورة التي قام خاللها بتدريب المشاركين على الكتابة وفن الخط العربي بالرقعة والنسخ وكيفية الرسم بقلم الخط
العربي والكتابة بمهارة واتقان.
تدرب المشاركون خالل الدورة على عدد من التدريبات العملية على الكتابة بالخط العربي ،وكتابة بعض اللوحات،

وخطو شهاداتهم بأيديهم.

في نهاية الدورة قدم المشاركون شكرهم الكبيرة لمدرب الدورة والجامعة على الفائدة والمهارات الجديدة التي تعلموها،
آملين تكرار هذه الدورة لما لها من أثر كبير ،حيث جسدت لهم الخط العربي وتاريخ الحضارات التي عاشت على

مر السنين كفن ار ٍ
ق يستحق منا كل االهتمام والمتابعة من جيل إلى جيل.

أشارت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة ،وقالت إن
هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم للرقي بهم بأفضل أداء ممكن،

10

ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة موقع
التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.
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يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )30خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.

ورشة بناء القدرات

11

فرع رام هللا
والبيرة

2016/5/30

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )29خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .نغم لدادوه مدربة الدورة.

حماد منسقة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة.
 .2أ .رندة ّ

ملخص النشاط:
نظمــت متــابعــة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبــالتعــاون مع مركز بيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان للبحوث واإلنمــاء ،ومركز العمــل
التنموي معا ،ومركز الفن الشعبي ورشة تدريبية حول "بناء القدرات" ضمن مشروع الشراكة من أجل التنمية.
وأشرف على الورشة أ .نغم لدادوه ،التي قامت بتسليط الضوء على دور الشباب الرئيس في بناء المجتمع ،من

خالل عرض عدد من المبادرات الشبابية التي تسهم في حل العديد من القضايا المجتمعية.

بدورها أشارت مشرفة الورشة أ .نغم إلى أن الورشة تهدف إلى تطوير قدرات الشباب واشراكهم في حل القضايا
والمشكالت االجتماعية ،وتعزيز مكانتهم في المجتمع وذلك من خالل تمكينهم من إعداد وبتنفيذ العديد من
المبادرات المجتمعية،

11

حماد منسقة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل إلى ان هذه الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين
أكدت أ .رندة ّ
في الجامعة لتطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم لإلنخراط في سوق العمل.
يذكر أن الورشة استمرت لـ ( )22ساعة تدريبية بمشاركة ( )29مشارك ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة القيادات الشابة

12

فرع قلقيلية

2016/6/21

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )12خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .تهاني القيسي مدربة الدورة.

 .2أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع لجان العمل الصحي دورة تدريبية في "القيادات الشابة".
وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بالمهارات األساسية للقيادة وصفات القائد الناجح ،وتعزيز مفهوم االتصال

والتواصل فيما بينهم وكيفية بناء الفريق وتقيمه واعداد التقارير وأرشفتها.

أشارت أ .تهاني القيسي مدربة الدورة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن أهداف لجان العمل الصحي من خالل تمكين
أكبر عدد ممكن من الشباب الفلسطيني من لعب دور القيادي في المجتمع.
في نهاية الدورة قدم أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية شكره الكبير لمدربة الدورة ،وكل من

ساهم في إنجاحها ،وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون الدائم بين متابعة الخريجين ومؤسسات
المجتمع المحلي من أجل تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى
االستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة ،والمتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية

12

الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي ”."Facebook

ومن الجدير بالذكر أن الدورة إستمرت لـ ( )12ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )12خريجاً وخريجة.
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دورة االندلس للمحاسبة (سكوب)

13

فرع جنين

2016/6/24

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )30خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .عبادة عيسى مدرب الدورة.

 .2أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في جنين وبالتعاون مع نقابة المحاسبين دورة "برنامج سكوب المحاسبي
"األندلس" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم.
وأشرف أ .عبادة عيسى على الدورة ،التي قام خاللها بتعريف المشاركين بالمصطلحات والمفاهيم الخاصة ببرنامج
سكوب المحاسبي ،وقوائم البرنامج الرئيسة والفرعية ،وعرض عدداً من المهام والعمليات المحاسبية التي ينجزها

البرنامج ،من آلية تعريف الزبائن والموردين والمندوبين ،وكيفية تعريف المخزون واألصول الثابتة والتأكد منها،

وادخال مختلف أنواع الحركات المالية من قبض وصرف واشعارات دائنة ومدينة ،واصدار فواتير مبيعات
ومشتريات ومعالجة الشيكات الصادرة والواردة وآلية استخراج التقارير التي يصدرها البرنامج.
بدروها شكرت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين نقابة المحاسبين ،ومدرب الدورة على دورهم الكبير
في إنجاح الدورة ،وأكدت أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم

لإلنخراط في سوق العمل.
في نهاية الدورة دعت يحيى المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة
بخريجي الجامعة موقع التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

13

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )30خريجاً وخريجة من كلية العلوم اإلدارية

واإلقتصادية.
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دورة سكرتاريا قانونية

14

فرع جنين

2016/7/4

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )26خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .سماح نجم مدربة الدورة.

 .2أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية ،ومؤسسة الرؤية العالمية،
ومجلس التنمية االقتصادية المحلية ،ومجلس التشغيل ،وبالتعاون مع مركز جالجسي للتدريب وأنظمة المعلومات
دورة تدريبية بعنوان "السكرتاريا القانونية "
وأشرفت المحامية أ .سماح نجم على الدورة ،التي قامت خاللها بتدريب المشاركين على إدارة المكتب ،بالتوقيت
اإلداري ،وتعريفهم بالمصطلحات القانونية والبوابة القانونية ،وكيفية التعامل مع البيانات السرية والتواصل مع

الزبائن من أجل الحفاظ على أسرار العمل ،وجمع الوثائق القانونية ،والرد القانوني على الملفات القانونية ،كما
وتطرقت إلى قانون العمل ،وقانون األحوال الشخصية ،وتقسيم الميراث والوصايا باإلضافة إلى االتفاق والتعاقد
(بيع عقود التأمين).

في نهاية الدورة ،عرضت مدربة الدورة عدداً من المواضيع الهامة ،منها ثقافة الحوار وقبول الطرف اآلخر ،وتمكين

المرأة قيادياً في المجتمع ،وتجنيد األموال والمصادر البشرية ،وأفاق العمل الطالبي والنقابي ،واإلتصال اآلمن في

14

المؤسسات ،والنهج الديمقراطي في حياة المؤسسات ،وغيرها من المواضيع الهامة.
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قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة ،وقالت إن
هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين في الجامعة لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لإلنخراط في سوق

العمل،

كما وأشارت يحيى أن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون الدائم بين متابعة الخريجين ومؤسسات المجتمع المحلي،

فرع جنين

ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة موقع
التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين .يذكر أن الدورة استمرت لـ ()30

ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )26مشاركاً ومشاركة مختلف التخصصات.

14
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الدورة الصيفية الثانية ""1154
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الفعاليات المنفذة للخريجين خالل الدورة الصيفية الثانية ""1154
الفعالية

#
1

دورة الشامل في المحاسبة

2

دورة البرمجة اللغوية العصبية

3

ورشة كن رياديا

المؤسسة الشريكة

الفرع

التاريخ

المستهدفين

مؤسسة إنجاز فلسطين

قلقيلية

2016/7/24

16

مركز التعليم المستمر وخدمة

جنين

13/8/2016

23

المجتمع

قسم شؤون الطلبة في فرع جنين

طولكرم

23/8/2016

32

4

دورة Your Job Ready Are

مؤسسة ايركس

رام اهلل والبيرة

24/8/2016

27

5

دورة القيادة أثناء العمل

مؤسسة ايركس

رام اهلل والبيرة

24/8/2016

21

6

دورة صيانة األجهزة الذكية والكمبيوتر المحمول

نادي جبل النار

نابلس

31/8/2016

25
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دورة الشامل للمحاسبة

1

فرع قلقيلية

2016/7/24

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )16خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .عبد اهلل أبو صالح  /مدرب الدورة.

 .2أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة برنامج الشامل
المحاسبي.
وأشرف على الدورة المدرب أ .عبد اهلل أبو صالح ،الذي قام بتعريف المشاركين على مهارات التعامل مع
المعامالت المالية اليومية ،وأسماء الثوابت ،وطبيعة عمل الشركات من الناحية المحاسبية ،وشجرة الحسابات،

ومراجعة الطلبيات ،وادخال اإلرساليات وآلية التعامل مع المبيعات والمشتريات والفواتير ،والقيود والسندات
والشيكات ،والمخزون.

أشار أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار التعاون ما بين متابعة
الخريجين ومركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في الجامعة لتوحيد جهود التدريب ،وضمن سعي متابعة
الخريجين في الجامعة لتطوير مهارات وقدرات خريجي كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية لتسهيل حصولهم على

فرص عملهم مستقبالً.

1
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أشاد المشاركون بالدورة وأهميتها لهم ،حيث أصبح المشاركون في نهاية الدورة قادرين على التعامل مع شجرة
(هياكل) الحسابات والزبائن والموردين واألصناف الرئيسة والفرعية ،والحركات المحاسبية اليومية ،واإلشعارات

الدائنة والمدينة ،وادارة المخازن ،والترقيم ،والتعريف بحسابات البنوك ،والشيكات الواردة والصادرة ،وتسوية البنك،
وآلية التعامل مع األصول الثابتة ،والقوائم المالية وتقارير الذمم والتقارير الشهرية.

فرع قلقيلية

1

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )25ساعة تدريبية بمشاركة ( )16خريجاً من كلية العلوم اإلدارية واإلقتصادية.
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دورة البرمجة اللغوية العصبية

2

فرع طوباس

2016/8/13

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )23خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .أحمد استيتي رئيس قسم شؤون الطلبة في فرع جنين.
 .2أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين دورة تدريبية بعنوان البرمجة اللغوية العصبية ،وهدفت الدورة التي أشرف
عليها أ .أحمد استيتي رئيس قسم شؤون الطلبة في الفرع ،إلى تنمية خبرات المشاركين واحياء الطاقة الكامنة في

نفوسهم لترسيخها نحو الطريق الصحيح لخدمة وتنمية المجتمع ،وبناء مستقبل أفضل لهم متسلحين بثقتهم بأنفسهم،
وذلك من خالل تسليط الضوء على عدد من المواضيع الهامة في هذا المجال ومنها كيفية إكتساب وتعزيز الثقة
بالنفس ،والتفكير اإليجابي ،والقدرة على التغيير اإليجابي لألفكار والعادات والسلوكيات ،وناقشت أيضا التخطيط
الشخصي ،ومهارة تحديد األهداف ،والتخلص من أسباب النسيان ،والتعرف على القدرات الهائلة للدماغ ،وكيفية
تمرين الذاكرة ،للحصول على ذاكرة قوية ،والتدرب على آليات التخلص من الخوف ،وبناء مستقبل إيجابي ،وأسس

اتخاذ الق اررات الصحيحة.

أكدت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين
في الجامعة إلى تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )23مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات ،ومن
الجدير بالذكر أن هذه الدورة تعقد للمرة الخامسة في فرع جنين.

2
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ورشة كن رياديا

3

فرع طولكرم

2016/8/23

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )32خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .هلين أبو شريفة  /مدربة الدورة.

 .2أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مؤسسة انجاز فلسطين ورشة تدريبية بعنوان " كن رياديا".
وأشرفت أ .هلين أبو شريفة على الورشة ،التي قامت خاللها بتسليط الضوء على العديد من المواضيع الهامة
ومنها ،مفهوم الريادة ،والتعريف العام للريادة ،وماهية المشروعات الريادية ،وآلية تحديد طبيعة المستفيدين من هذه
المشاريع ،وميزات المشروع الريادي ومزاياه التنافسية ،ومقومات المشروع ،وتقييم احتياجات السوق ،وتطرقت أيضاً
إلى أخالقيات العمل الضرورية الواجب التحلي بها في هذا المجال ،وكيفية إعداد وتطوير خطة العمل الخاصة

بهذه المشاريع.
أشار منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم أ .معاذ تايه إلى أن هذه الورشة ،تأتي في إطار التعاون الدائم بين
الجامعة ،ومؤسسة إنجاز فلسطين ،ضمن سعي متابعة الخريجين في الجامعة لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم

3

لإلنخراط في سوق العمل.

يذكر أن الورشة إستمرت ل ـ ( )5ساعة تدريبية بمشاركة ( )32خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.
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دورة Are Your Job Ready

4

فرع رام هللا
والبيرة

2016/8/24

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )27خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .فادي إشتية  /مدربة الدورة.

 .2أ .دياال عبد اهلل  /مؤسسة أيركس.
 .3أ .رندة حمادة منسقة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة ضمن مشروع الشراكة مع الشباب الذي تنظمه مؤسسة أيركس
دورة تدريبية بعنوان " "Are Your Job Readyالتي جاءت استكماال للتدريب القيادة أثناء العمل
""Leadership In Action

وهدف التدريب الذي أشرف عليه أ .فادي إشتية ،و أ .دياال عبد اهلل من مؤسسة أيركس ،إلى إعداد وتأهيل
المشاركين لإلنخراط في سوق العمل من خالل عدد من التدريبية المتخصصة في كتابة السيرة الذاتية ،ومقابالت

العمل ،وكيفية التجهز واالستعداد لها.
في نهاية التدريب قام المشاركون بإعداد السير الذاتية الخاصة بهم ،وارسالها لمؤسسة أيركس من أجل إرسالها

4

للمؤسسات الشريكة ،بهدف توفير فرص عمل للمشاركين واجراء مقابالت عمل لهم.
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دعت أ .رندة حمادة منسقة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو
الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة على موقع التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة

من الخدمات التي تقدمها متابعة الخريجين في الجامعة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدورات ،تأتي ضمن إتفاقية وقعتها الجامعة ومؤسسة أيركس لتنفيذ عدد من الفعاليات

فرع رام هللا
والبيرة

4

التدريبية للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم في فروع الجامعة المنتشرة في أنحاء الوطن.
يذكر أن الدورة إستمرت لـ ( )30ساعة تدريبية بمشاركة ( )27مشاركاً ومشاركة.
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دورة القيادة أثناء العمل

5

فرع رام هللا
والبيرة

2016/8/24

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )21خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .جيل جاربي مديرة مؤسسة أيركس.
.2

أ .زياد عبد اهلل نائب مدير مؤسسة أيركس.

.3

أ .رنده بني عودة مديرة تنمية القدرات في مؤسسة أيركس.

.3

أ .رندة حمادة منسقة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة ،وبالتعاون مع مؤسسة أيركس وبتمويل من الوكالة األميركية
للتنمية الدولية دورة القيادة أثناء العمل.
سلطت الدورة الضوء على العديد من المواضيع الهامة ومنها التنمية اإليجابية الشبابية ،وأشكال القيادة باإلضافة
إلى تطبيق مهارات الحشد ،وألية صنع القرار.

أشرف على الدورة عدد من المدربين األكفاء وهم أ .جيل جاربي مديرة مؤسسة أيركس ،و أ .زياد عبد اهلل نائب
مدير مؤسسة أيركس ،و أ .رنده بني عودة مديرة تنمية القدرات في مؤسسة أيركس ،حيث خلصت الدورة على
ثالث مبادرات مجتمعية.

5
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جاءت المبادرة األولى بعنوان برنامج تلفزيوني شبابي "عندك جراءة" ،حيث هدف إلى تسليط الضوء على الشباب
المبادرين وتعميم أفكارهم في خدمة المجتمع.

فيما جاءت المبادرة الثانية بهدف تطوير موقع الكتروني لزيادة فرص التواصل بين األهل وأعضاء الهيئة التدريسية

بالمدارس.

فرع رام هللا
والبيرة

أما ا لثالثة والتي جاءت بعنوان "العمل الجاد" لتعزيز دور الشباب في المجتمع عبر تشكيل مجموعات شبابية
تطوعية لتنفيذ مبادرات وأنشطة هادفة للمجتمع.

حماد منسقة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة
وأشارت أ .رندة ّ
الخريجين لتطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم ليكونوا قادرين على االنخراط سوق العمل ،وفي إطار التعاون الدائم
بين متابعة الخريجين ومؤسسة أيركس.
بذكر أن الدورة إستمرت لـ خمسة لقاءات تدريبية بواقع ( )25ساعة تدريبية ،وبمشاركة ( )16مشاركاً من مختلف
التخصصات.

5
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ورشة صيانة األجهزة الذكية والكمبيوتر المحمول

6

فرع نابلس

2016/8/31

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )25خريج/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع نادي جبل النار ،دورة تدريبية في صيانة األجهزة الذكية

وفرمتتها .وأشرف على الدورة طاقم متخصص من نادي جبل النار ،الذي قام بتسليط الضوء على العديد من
المفاهيم الخاصة في هذا المجال ،واستعرض مواصفات وميزات الهواتف الذكية ،وآلية عمل الدوائر اإللكترونية
الخاصة بها ،والمخططات الداخلية للجهاز الذكي ،وأساسيات االتصال الالسلكي ،ومشاكل اإلرسال ،وعرض
الطاقم أجيال شبكات الهاتف الذكي ،واألجزاء اإللكترونية المكونة لها ،ونظام التشغيل الذي تعمل به معظم
الهواتف الذكية "نظام األندرويد" ،وتعرض الطاقم في نهاية الدورة إلى عدد من أسباب أعطال الهاتف الذكي مع

الحلول الخاصة بها .وخاصة الشائعة منها ،مثل أعطال الشحن.

وأشار أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس ،إلى أن الدورة إستمرت لـ ( )25ساعة تدريبية،
بمشاركة ( )25مشاركاً ومشاركة من كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.

6
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Email: alumni@qou.edu
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فرع رام هللا
والبيرة

