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انطالقاً من رؤية الجامعة وفلسفتها ،وفي ظل الواقع المتمثل في ضعف الموائمة بين نتاجات التعليم العالي وسوق العمل،
وباعتبار متطلبات هذا السوق المتجددة والمتطورة في عصر التكنولوجيا والمعرفة ،واستنادً إلى نسب البطالة المرتفعة في
وقتنا 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 ( ،)7002وبدأ 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.


ومن أجل ذلك بدأ قسم متابعة الخريجين ومن خالل سعيٍ دؤوبٍ على عقد العديد من االتفاقيات والشراكات مع مؤسسات
المجتمع المحلي ،وذلك من أجل زيادة القدرة على تحديد متطلبات سوق العمل واحتياجاته لتقديم تغذية راجعة أمام صناع
القرار في الجامعة ،ومن أجل إمكانية 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 الحكومية والخاصة ،وعقدْ سلسلة من أيام التوظيف ،وتنظيم العديد من الدورات التدريبية التأهيلية مثل مقابالت
العمل ،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 روادًا لهذا الوطن.
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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 ،وإيجاد 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.



 تمكين الخريجين األعضاء من االطالع على الدورات المتاحة للخريجين ،وفرص التدريب والتوظيف ،وإعالنات
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 وإرشادات 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.
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نعمل من خالل هذا النظام على تأسيس قاعدة بيانات متكاملة للخريجين ،حيث يحتوي على كافة بيانات الخريجين والتي
تمكننا من االتصال والتوصل معهم ،وإمكانية إصدار التقارير الالزمة عن الخريجين وفق معايير تصفية متعددة.

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 وإكمالها عند التخرج.
 االستمارة شاشة (نافذة) واحدة يتم إدخال كافة البيانات فيها.
 يستطيع الطلبة تفعيل عضويتهم بعد إنهاء ( )070ساعة دراسية بنجاح.
 االستمارة تعمل على المتصفحات الحديثة كافة.


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:

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
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حيث نقوم من خاللها بطرح العديد من المواضع الهامة والشيقة للخريجين ومشاركتهم آرائهم ورودهم وبالتالي تعزيز روح
التواصل بين خريجي نا حيث تعتبر حلقات النقاش النافذة األولى التي نشارك بها خريجينا بآرائهم ومقترحاتهم.

حيث نقوم بمراسلة الخريجين وتقديم الدعوات لهم من خالل إرسال الرسائل اإللكترونية إلى البريد اإللكتروني الخاص بهم.

حيث نقوم من خاللها بنشر العديد من مشاريع التخرج المميزة ،ونشر إبداعات خريجينا وآخر ما توصلوا اليه في مشاريع
تخرجهم.


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.


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.


حيث نتمكن من خالل هذا النظام من إصدار العديد من التقارير المتعلقة بالخريجين بناءً على العديد من معايير التصفية
والتي نتمكن من خاللها من تقديم خريجينا إلى سوق العمل الفلسطيني.
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تقدم الخدمات التدريبية واإلرشادية لخريجي الجامعة ،وذلك من خالل العمل على صقل مهارتهم وقدراتهم للمنافسة في سوق
العمل.

 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).
 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.


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.
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 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


في كل عام وسعياً منا لتقديم األفضل لخريجينا وتقدي مهم 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

 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.

 يوم التوظيف األول :عقد في فرع طولكرم التعليمي بتاريخ .7002/3/77


يوم التوظيف الثاني :عقد في فرع سلفيت التعليمي بتاريخ .7002/4/01



يوم التوظيف الثالث :عقد في فرع بيت لحم التعليمي بتاريخ 7000/00/72

 يوم التوظيف الرابع :عقد في فرع رام اهلل والبيرة التعليمي بتاريخ.7002/2/3 ،


يوم التوظيف الخامس :عقد في فرع نابلس التعليمي بتاريخ .7000/7/6



يوم التوظيف السادس :عقد في فرع جنين التعليمي بتاريخ .7000/2/02
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يوم التوظيف السابع :عقد في فرع الخليل ودورا التعليمي بتاريخ .7000/3/06

 يوم التوظيف الثامن :عقد في فرع قلقيلية التعليمي بتاريخ .7004/1/72


انطلق قسم متابعة الخريجين للعمل بشكل رسمي في شهر تموز  ،7002وحقق العديد من اإلنجازات واألهداف خالل فترة
زمنية قصيرة من أهمها:
•

إنشاء وحدة التدريب التابعة له.

•

جمع بيانات خريجي الجامعة من خالل نظام استمارة الخريج حيث لدينا أكثر من ( )%10من خريجي ما قبل العام
 7002وبيانات 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.


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 مؤثرًا ودوريًا يسهم في تطوير دور الجامعة وخدماتها.
 إشراك الخريجين في كل فعاليات الجامعة وأنشطتها.
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الفصل الدراسي األول ""1111
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1111

.7
.3
.4
.1
.6
.2
.2
.2
.00
.00
.07
.03
.04
.01

مهارات البحث عن وظيفة

مركز العمل التنموي "معاً"

طوباس

01/02/7004

76

إدارة الحمالت التطوعية

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

طوباس

77/02/7004

62

طوباس

72/02/7004

77

جنين

07/00/7004

31

جنين

07/00/7004

71

جنين

70/00/7004

34

طوباس

02/00/7004

72

دورا

77/00/7004

10

قلقيلية

74/00/7004

06

مؤسسة إنجاز فلسطين

طولكرم

71/00/7004

40

بنك القاهرة عمان

طولكرم

76/00/7004

20

جنين

76/00/7004

74

مركز العمل التنموي "معاً"

طوباس

30/00/7004

02

اإلرشاد التربوي المدرسي

مديرية التربية والتعليم في طوباس

طوباس

30/00/7004

37

برنامج أمواج الفرح

مؤسسة إنجاز فلسطين

قلقيلية

03/07/7004

01

يوم المهن والتوظيف في أريحا
التخطيط االستراتيجي الشخصي
فن اإللقاء والخطابة
مهارات حياتية
يوم المهن والتوظيف في نابلس
استراتيجيات بناء القدرات الشبابية
برنامج الشامل المحاسبي
مساري إلى المهنية
ورشة عمل حول "األوراق البنكية
والتزوير"
القيادة في العمل
زيارة لعدد من شركات القطاع الخاص
في محافظة نابلس

مركز العمل التنموي "معاً" ومؤسسة
إنقاذ الطفل
أكاديمية سفراء التنمية العالمية
للتدريب والتطوير
أكاديمية سفراء التنمية العالمية
للتدريب والتطوير

هيئة التوجيه السياسي والعمل
السياسي
مركز العمل التنموي "معاً" ومؤسسة
إنقاذ الطفل
وحدة متابعة الخريجين  -دورا
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع

نادي جنين الرياضي ومؤسسة
أيريكس
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.06
.02
.02
.02
.70
.70

.77

االرشاد السياحي

بلدية قلقيلية

قلقيلية

04/07/7004

02

كيف أكون قيادياً

مؤسسة إنجاز فلسطين

جنين

06/07/7004

30

اللغة العربية

جمعية سلفيت للتنمية

سلفيت

02/07/7004

44

كن ريادياً

مؤسسة إنجاز فلسطين

طوباس

02/07/7004

17

رام اهلل والبيرة

02/07/7004

16

رام اهلل والبيرة

10/12/2014

12

برنامج الشامل المحاسبي
محادثة لغة إنجليزية

لقاء حاضنات األعمال

مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مركز العمل التنموي وبمشاركة
مؤسسة فاتن لإلقراض التنموي

طوباس

00/07/7004

10

ومؤسسة فوزي كعوش
.73
.74
.71
.76
.72
.72
.72
.30
.30
.37

برنامج الشامل المحاسبي

مركز التعليم المستمر وخدمة

طوباس

00/07/7004

06

سلفيت

00/07/7004

33

طولكرم

00/07/7004

02

قلقيلية

00/07/7004

04

رام اهلل والبيرة

14/12/2014

07

ابدأ مشروعك الخاص

مركز العمل التنموي "معاً"

طوباس

04/07/7004

02

كن ريادياً وأخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

الخليل

70/07/7004

43

لغة اإلشارة

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

رام اهلل والبيرة

72/07/7004

36

 TOTإعداد مدربين

شركاء في التنمية المستدامة

طوباس

30/07/7004

03

ورشة التهيئة لسوق العمل

نادي قلقيلية األهلي

قلقيلية

30/07/7004

30

كن ريادياً
برنامج الشامل المحاسبي
مساري إلى المهنية
برنامج بيسان المحاسبي

المجتمع
مؤسسة إنجاز فلسطين
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
مؤسسة إنجاز فلسطين
مركز التعليم المستمر وخدمة
المجتمع
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.33
.34
.31
.36

التصوير الفوتوغرافي

نادي جنين الرياضي ومؤسسة

جنين

00/00/7001

34

دورة االتصال والتواصل

مركز الشهيد صالح خلف

طوباس

03/00/7001

2

دورة مهارات استخدام الحاسوب

شركاء في التنمية المستدامة

طوباس

04/00/7001

10

كيف أكون قيادياً

مؤسسة إنجاز فلسطين

نابلس

00/00/7001

33

أيريكس
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1
فرع طوباس

3102/9/01

1

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.

2

أ .عمر عرفات /مدرب الدورة.

3

أ .أيمن محاسنه منسق المشروع.

1

أ .حيدر كايد ر .ق شؤون الطلبة.

5

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين.

( )32خريج/ة

احتفلت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز العمل التنموي "معاً" وبالشراكة
مع مؤسسة إنقاذ الطفل ونادي طوباس باختتام دورة "مهارات البحث عن وظيفة" ،ضمن مشروع شباب
األغوار من أجل التغيير ،الهادف إلى تعزيز فرص الشباب للحصول على عمل.
وفي بداية االحتفال رحب د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس بالحضور ،ونقل لهم تحيات األستاذ

الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة وشكر مركز العمل التنموي "معاً" على جهودهم المبذولة إلنجاح
الدورة وتحدث عن أهمية التعاون والشراكة مع المركز ،وأشار عبد الغفور إلى ضرورة مواكبة
التطورات المتسارعة في العصر الحديث والمتابعة الدائمة ألحدث العلوم والنظريات كل حسب
تخصصه ،ودعا الخريجين إلى أخذ زمام المبادرة وافتتاح مشاريعهم الخاصة ،وإلى االلتحاق بالدورات
وورش العمل التدريبية التي من شأنها أن تمكنهم من االنخراط في سوق العمل مثل دورة "أبدا مشروعك

1

الخاص" التي سيتم عقدها خالل األيام القادمة ،ودعا عبد الغفور الخريجين أيضا إلى االلتحاق بالدورات
13

فرع طوباس

التي يتم تنظيمها داخل الجامعة وخارجها ،وتحدث عبد الغفور عن ضرورة عمل الخريجين على النهوض
بواقع مناطق األغوار بعد حصولهم على وظائف لإلسهام في النهوض بها وقدم شكره إلى مدرب الدورة أ.

عمر عرفات وقال أن المدرب المتميز من أهم أسباب نجاح الدورة .ومن جانبه أشار أ .أيمن محاسنه منسق
المشروع في طوباس إلى أن الهدف األساسي من الدورة يعمل على تعزيز فرص الخريجين الجدد للحصول
على الوظائف مستقبالً ،وقال بأن الدورة تضمنت عدة محاور منها كتابة السيرة الذاتية وكتب التغطية المرفقة
معها باللغتين العربية واالنجليزية ،ومقابالت التوظيف ،وتسويق الذات ،وشكر محاسنه جامعة القدس المفتوحة
على اهتمامها وحرصها على طلبتها وخريجيها.

ومن جهته أشار أ .حيدر كايد ر .ق شؤون الطلبة إلى بحث سبل التعاون المشترك مع المركز ،وأكد على
أهمية تنظيم العديد من األنشطة الهادفة إلى تعزيز قدرات الشباب وطاقاتهم للحصول على الوظائف من خالل
التدريب الممنهج.

وقال منسق متابعة الخريجين أ .بالل دراغمة أن الدورة استمرت لمدة ستة أيام بواقع ( )21ساعة تدريبية،

بمشاركة ( )32مشاركاً من الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من مختلف التخصصات ،وقدم شكره إلى
مدرب الدورة أ .عمر عرفات والمشاركين على التزامهم ،ومشاركتهم ،وتفاعلهم المميز أثناء الدورة .وفي
نهاية االحتفال تم توزيع الشهادات على المشاركين.

1
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2
فرع طوباس

3102/9/33

1

أ .حيدر كايد رئيس قسم شؤون الطلبة.

2

أ .إبراهيم السلمان مدرب الدورة.

3

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين.

( )26خريج/ة

احتفلت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مؤسسة األفق للتنمية الشبابية ،بتخريج
المشاركين في دورة "إدارة الحمالت التطوعية".
في بداية االحتفال رحب رئيس قسم شؤون الطلبة أ .حيدر كايد بالحضور ونقل لهم تحيات األستاذ الدكتور
يونس عمرو رئيس الجامعة ومدير فرع طوباس د .نضال عبد الغفور ،مؤكداً على أهمية العمل التطوعي
الذي يشكل قيمة اجتماعية ،ونهجاً تربوياً ،واجتماعياً ينمي شعور األجيال القادمة باالنتماء والحس الوطني،
ليعو د بالفائدة على المشارك والمؤسسة والمجتمع ،وقال أن الجامعة بدأت بتطبيق نظام العمل التطوعي
لطلبة الجامعة ،ألنها تعد المكان األكثر مالئمة إلبراز طاقات وإبداعات الطلبة وتنمية مواهبهم ،وقال بأن

الجامعة اعتمدت هذا النظام لتكون حلقة الوصل بين طلبتها والمؤسسات العاملة في هذا المجال ،ودعا
الطلبة والخريجين إلى المشاركة الفاعلة في األنشطة التطوعية التي تنظمها الجامعة ،وااللتحاق بالدورات

2

واألنشطة التدريبية التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين في الفرع.

15

ومن جهته أشار مدرب الدورة أ .إبراهيم السلمان الى أن الدورة تهدف إلى تنمية روح العمل التطوعي
لدى المشاركين ،وإكسابهم مهارات تنظيم وإدارة الحمالت التطوعية ،وأعرب عن أمله أن يقوم الطلبة
بتنفيذ أعمال ومبادرات تطوعية تعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع.
وتحدث السلمان عن التعاون القائم بين الجامعة ومؤسسة األفق للتنمية الشبابية ،وأعرب عن شكره الكبير

فرع طوباس

للجامعة وذلك لسعيها الدائم لتقديم األفضل لطلبتها وخريجيها ،وتوفير األجواء المناسبة إلنجاح العملية

التدريبية بكافة أركانها ،وشكر السلمان مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة لدورها الفعّال في إنجاح
الدورة.
وقال أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين أن الدورة نظمت على مدار ثالثة أيام بواقع ( )01ساعة

تدريبية ،حيث استفاد منها ( ) 26مشاركاً/ة ،ودعا المشاركين إلى أهمية توظيف مخرجات الدورات التي
يلتحقون بها لتعود عليهم باألثر اإليجابي ،حيث أن الجامعة تهدف من خالل هذه الفعاليات إلى صقل
شخصية خريجيها ،وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل.
كما وقدم شكره لمدرب الدورة أ .إبراهيم السلمان والمشاركين على التزامهم ،ومشاركتهم ،وتفاعلهم
المميز أثناء الدورة ،وفي نهاية االحتفال تم توزيع الشهادات على المشاركين.

2
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3
فرع طوباس

3102/9/33

1

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.

2

أ .حيدر كايد رئيس قسم شؤون الطلبة.

( )33خريج/ة

شاركت وحدة متابعة الخريجين في طوباس في يوم المهن والتوظيف الذي نظمه مركز العمل التنموي معاً
بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل وبتمويل من االتحاد األوروبي.
وأشار أ .حيدر كايد رئيس قسم شؤون الطلبة في فرع طوباس أن المشاركة تأتي في إطار األنشطة
والفعاليات التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين على أثر دورة مهارات البحث عن الوظيفة التي نظمت مع
المركز في وقت سابق.
وتهدف المشاركة إلى تعزيز فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل ،وذلك من خالل تعريفهم
بالمؤسسات المشغلة وكيفية التقدم بطلبات التوظيف والمتطلبات والمؤهالت الالزمة لشغل الوظائف في هذه
المؤسسات ،وقد ضم المعرض العديد من المؤسسات المشغلة التي قدمت شرحاً للمشاركين حول آليات
عملها وعن دورها في دعم االقتصاد الوطني ،وعلى هامش الزيارة تمت زيارة المتحف الروسي في أريحا،
واستمع المشاركون خالل الزيارة إلى شرح واف عن المتحف ،وتجولوا فيه واطلعوا على الحضارات وما يحويه من مقتنيات.

أعرب كايد عن شكره الكبير لمركز العمل التنموي معاً ،وقدم شكره للخريجين المشاركين الذين بلغ عددهم

3

( )33خريجاً/ة.
ومن جانبه دعا د .نضال عبد الغفور الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى المشاركة في األنشطة التي
17
تستهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وقال :أن هذه األنشطة تعمل على فتح آفاق جديدة أمامهم من خالل
اطالعهم على تجارب متميزة في مجال المشاريع الصغيرة التي من الممكن للطلبة والخريجين الباحثين عن

فرع طوباس

دعم االقتصاد الوطني ،وعلى هامش الزيارة تمت زيارة المتحف الروسي في أريحا ،واستمع المشاركون
خالل الزيارة إلى شرح واف عن المتحف ،وتجولوا فيه واطلعوا على الحضارات وما يحويه من مقتنيات.
أعرب كايد عن شكره الكبير لمركز العمل التنموي معاً ،وقدم شكره للخريجين المشاركين الذين بلغ

عددهم ( )33خريجاً/ة.

ومن جانبه دعا د .نضال عبد الغفور الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى المشاركة في األنشطة
التي تستهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وقال :أن هذه األنشطة تعمل على فتح آفاق جديدة أمامهم
من خالل اطالعهم على تجارب متميزة في مجال المشاريع الصغيرة التي من الممكن للطلبة والخريجين
الباحثين عن العمل تأسيسها ،وقال بأن فرع طوباس بصدد تنظيم دورات في مجال المشاريع الصغيرة.

3
18

1
فرع جنين

3102/01/03

1

أ .مهنا نجم مدرب الدورة.

2

أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين.

( )21خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع أكاديمية سفراء التنمية العالمية للتدريب والتطوير
دورة التخطيط االستراتيجي الشخصي .وقد أشرف أ .مهنا نجم مدرب التنمية البشرية والمشرف العام لبرنامج
سفراء التنمية العالمية للتدريب والتطوير في فلسطين حيث قام خالل الدورة بتسليط الضوء على العديد من
المواضيع الهامة مثل التخطيط ،واالستراتيجية ،والشخصية ،واألحالم ،وكيفية تحويلها ألهداف حقيقية،
والهدف وكيفية تحديده وطرق تحقيقه ،والفرق بين الرؤيا والرسالة .وقد أكدت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة
الخريجين في فرع جنين أن هذه الدورة تنظم للمرة السابعة ألهميتها في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم،
وخلق جيل فريد من نوعه قادر على التخطيط والتنظيم لحياته حتى يؤثر إيجاباً في مجتمعه .وقد استمرت
الدورة لـ ( )06ساعة تدريبية بمشاركة ( )31مشاركاً من مختلف التخصصات ،علماً أن المشارك سيمنح

1

شهادة من األكاديمية.
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5
فرع جنين

3102/01/03

1

أ .مهنا نجم مدرب الدورة.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

( )25خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع أكاديمية سفراء التنمية العالمية للتدريب

والتطوير دورة فن اإللقاء والخطابة .وقد أشرف على الدورة أ .مهنا نجم مدرب التنمية البشرية،
والمشرف العام لبرنامج سفراء التنمية العالمية للتدريب والتطوير في فلسطين .وهدفت إلى تقديم األسس
والمبادئ التي تنمي ملكة االلقاء ،وتقوي جوانب التهيىء إليصال فكرة المتحدث إلى األخرين بكل قوة
وجاذبية وإقناع .وتناولت الدورة مفهوم الخطابة واإللقاء الناجح ،وخطوات التغلب على الخوف والخجل
والتردد ،والعملية االتصالية ونماذج االتصال ومعيقاتها ،والتدريب العملي على استخدام لغة الجسد في

االلقاء .وفي اللقاء األخير من الدورة تم توجيه المشاركين لكتابة موضوعٍ كل من اختياره ،حيث قام
المشاركون بتوظيف فن اإللقاء والخطابة في مواضيعهم ،وقد تم االستماع لكل مشارك وتقييمه .وقد
نوهت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين أن هذه الدورة تنظم للمرة الثامنة ألهميتها
في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم وصقل شخصياتهم .وقد استمرت الدورة لـ ( )70ساعة تدريبية

بمشاركة ( )71مشاركاً من مختلف التخصصات.

5
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6
فرع جنين

3102/01/30

( )22خريج/ة

1

أ .محمد أبو الهيجا ،وأ .مهنا نجم ،أ .عماد أبو سيفين ،ود .خالد ربايعة ،مدربو الدورة.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع هيئة التوجيه والعمل السياسي دورة تدريبية بعنوان
"مهارات حياتيه".
وتناولت الدورة المهارات الحياتية من جوانب مختلفة ،حيث أشرف المدرب أ .محمد أبو الهيجا من اإلغاثة
الطبية على تدريب المشاركين على مهارات االتصال والتواصل ،وأشرف أ .مهنا نجم المدرب في األكاديمية

الدولية في التطوير الشخصي والقيادي على مهارات إدارة العرض وااللقاء ،وإدارة الوقت والتخطيط ،وأشرف
المدرب أ .عماد أبو سيفين من جمعية الهالل األحمر الفلسطيني على مهارات العمل ضمن فريق ،والعمل تحت
الضغط ،واشرف د .خالد ربايعة المحاضر في الجامعة العربية األمريكية على مهارات كتابة السيرة الذاتية
وكيفية التحضير للمقابالت العمل والتعرف على سوق العمل.

و أكد أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في جنين أن الدورة تهدف إلى تنميه مهارات الخريجين
وقدراتهم ،لتأهيلهم للمنافسة على الفرص المتاحة في السوق واالنخراط في سوق العمل ،وأشارت أن هذه
الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين ،والتي تعنى بطاقات
وابداعات الخريجين لزيادة معرفتهم العلمية والعملية بكل ما هو جديد ومفيد.

6

وقد استمرت الدورة لـ ( )70ساعة تدريبية بمشاركة ( )34خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.
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7
فرع طوباس

3102/00/7

1

د .نضال عبد الغفور مدير الفرع.

2

أ .حيدر كايد رئيس قسم شؤون الطلبة.

( )37خريج/ة

شاركت وحدة متابعة الخريجين في طوباس في يوم المهن والتوظيف الذي نظمه مركز العمل التنموي
معاً بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل وبتمويل من االتحاد األوروبي في مدينة نابلس.
وأشار أ .حيدر كايد رئيس قسم شؤون الطلبة في فرع طوباس أن المشاركة تأتي في إطار األنشطة
والفعاليات التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم ،على أثر دورة مهارات
البحث عن الوظيفة التي نظمت مع المركز في وقت سابق.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل ،وذلك من خالل تعريفهم
بالمؤسسات المشغلة وكيفية التقدم بطلبات التوظيف والمتطلبات والمؤهالت الالزمة لشغل الوظائف في
هذه المؤسسات ،وقد ضم المعرض العديد من المؤسسات المشغلة التي قدمت شرحاً للمشاركين حول آليات

عملها وعن دورها في دعم االقتصاد الوطني.

ومن جانبه دعا د .نضال عبد الغفور الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى المشاركة في األنشطة التي
تهدف إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم وقال :أن هذه األنشطة تعمل على فتح آفاق جديدة أمامهم ،من خالل
اطالعهم على تجارب متميزة في مجال المشاريع الصغيرة التي من الممكن للطلبة والخريجين الباحثين
عن العمل تأسيسها ،وقال بأن فرع طوباس بصدد تنظيم دورات في مجال المشاريع الصغيرة.

7

وقد شارك في الزيارة ( )72مشاركاً من مختلف التخصصات.
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8
فرع دورا

3102/00/33

( )11خريج/ة

1

د .تيسير أبو ساكور مدير فرع دورا.

2

أ .رندة الدراويش الباحثة االجتماعية في مديرية الشؤون االجتماعية.

3

د .نبيل المغربي ،و أ .فريال عمرو أعضاء هيئة تدريس من فرع يطا.

1

أ .عبد الرحمن أبو صبحه منسق متابعة الخريجين.

نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع دورا ورشة عمل تدريبية بعنوان "استراتيجيات بناء القدرات الشبابية"
وذلك بحضور مدير فرع دورا الدكتور تيسير أبو ساكور ،وأ .رندة الدراويش الباحثة االجتماعية في مديرية
الشؤون االجتماعية في مدينة يطا ،والدكتور نبيل المغربي ،و أ .فريال عمرو.

رحب الدكتور تيسير أبو ساكور في كلمته بالحضور ،ناقالً لهم تحيات االستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس
الجامعة ،ومثمناً على أهمية الدورات وورش العمل التدريبية التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين للخريجين
والطلبة المتوقع تخرجهم ،والتي تهدف إلى تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل.

وافتتح الورشة أ .عبد الرحمن أبو صبحه منسق متابعة الخريجين في فرع دورا ،حيث تحدث عن مفهوم
القيادة وأهميتها ،وتطرق إلى دور الجامعة في صقل شخصية الطالب وتطوير مهاراته وقدراته من لحظة

التحاقه وحتى تخرجه من الجامعة ،وأوجز قائالً :إن الشخصية القيادية تستخدم نفوذها وقوتها لتؤثر على
سلوك وتوجيهات االفراد إلنجاز أهداف محددة.

8

23

وتحدث الدكتور نبيل المغربي عن مفهوم الذات لدى الشباب ،وأهمية مرحلة الشباب ،حيث حث
المشاركين على تطوير ذاتهم وقدراتهم ،ألن القائد الناجح يتعرف إلى قدراته القيادية من خالل
الصفات االجتماعية والتواصل االجتماعي ،ففي هذه الحالة ينطبق عليه مفهوم الذات المعتدل وهي
من صفات القائد الناجح.

فرع دورا

وتطرقت أ .رندة الدراويش الباحثة في مديرية الشؤون االجتماعية إلى آليات التعامل مع المخاطر التي
يتعرض لها الشباب ،حيث أكدت على أهمية التطوير الذاتي ،من خالل تصحيح السلوكيات الخاطئة ،ومواجهة
المخاطر ،والتوجه نحو اإليجابيات .وقد قامت الباحثة بتوزيع استمارة خاصة بهذا الجانب على المشاركين
من أجل الخروج بتوصيات للتعامل مع هذه المخاطر.
واختتمت أ .فريال عمرو الورشة بالحديث حول أنماط الشخصية المتعددة والتي لها عالقة مباشرة في بناء
الذات وهي (الشخصية الودودة ،والشخصية البسيطة ،والشخصية المترددة ،والشخصية الخشنة ،والشخصية
العنيدة ،والشخصية الثرثارة ،والشخصية التي تتصف بردة الفعل البطيئة ،ومدعي المعرفة ،والمتعالية،
والباحثة عن األخطاء ،والمعارضة ،وكثيرة المطالب).
وقد استمرت الورشة لـ ساعتين بمشاركة ) )10مشاركاً من الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من مختلف
التخصصات.

8
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9
فرع قلقيلية

3102/00/32

1

أ .عبد اهلل أبو صالح مدرب الدورة.

2

أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين.

( )02خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع ،دورة
برنامج الشامل المحاسبي للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كلية العلوم اإلدارية.
وقد أشرف المدرب عبد اهلل أبو صالح على الدورة ،حيث قام بتدريب المشاركين على هيكل الحسابات
والزبائن والموردين ،وآلية التعامل مع الحركات المحاسبية المختلفة (قبض ،وصرف ،وقيد ،وفواتير ،ومبيعات
ومشتريات ،وإشعارات مدينة ودائنة) ،وكيفية إدارة المخازن الرئيسية والفرعية وكيفية الترقيم ،وتعريف
حسابات البنوك ،وكيفية التعامل مع الشيكات الواردة والصادرة ،وتسوية البنك ،وآلية التعامل مع األصول
الثابتة ،وحساب االستهالك ،وإجراء قيود االستهالك والتقارير المحاسبية المختلفة ،والقوائم المالية ،وتقارير
الذمم وتقارير األصناف والتقارير الشهرية.
وأشار أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية ،أن وحدة متابعة الخريجين تقوم بتنفيذ العديد

من الدورات وورش العمل التدريبية للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من مختلف الكليات والتخصصات،
وذلك لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل ،وتأتي أهمية هذه الدورة من أهمية برنامج الشامل
المحاسبي الذي يستخدم بشكل واسع في العديد من مؤسسات المجتمع المحلي ،والذي يعزز فرصة حصول
المشاركين على وظيفة مستقبالً.

9

وقد استمرت الدورة لـ ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )02مشاركاً/ة.
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10
فرع طولكرم

3102/00/31

1

أ .عزمي خلف مدرب الدورة.

2

أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين.

( )21خريج/ة

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

(مساري الى المهنية).

وقد أشرف على الدورة األستاذ عزمي خلف من شركة عزيزة للدواجن .قام المدرب بتدريب المشاركين
على المهارات الالزمة للنجاح في العمل ،وعالم األعمال ،وذلك من خالل تسليط الضوء على عدة مفاهيم
هامة مثل (القيادة ،إدارة الوقت ،والتواصل الشفوي والكتابي ،وحل المشكالت ،والبحث عن فرص العمل).
وقد أكد المشاركون أنهم أصبحوا قادرين على تحديد المهارات الالزمة للجهوزية للعمل والبحث عن وظيفةٍ
والحفاظ عليها ،باإلضافة إلى وضع استراتيجيات شخصية مبتكرة بهدف تحقيق التعلم والفرص الوظيفية

على مدى الحياة.
وأشار منسق متابعة الخريجين أ .معاذ تايه في فرع طولكرم ،أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات
وورش العمل التدريبية التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين ،والتي تسعى من خاللها إلى تطوير قدرات

الخريجين وتنمية مهاراتهم ،وذلك لتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
وقد استمرت الدورة لــ ( )02ساعة تدريبية بمشاركة ( )21خريج/ة من مختلف التخصصات.

10
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11
فرع طولكرم

3102/00/32

( )21خريج/ة

1

 .محمود الطموني نائب مدير البنك في فرع طولكرم و أ .خليل صباح مسؤول الصندوق.

2

أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع بنك القاهرة عمان ورشة عمل تدريبية حول

األوراق البنكية والتزوير ،وقد أشرف على الورشة أ .محمود الطموني نائب مدير البنك في فرع طولكرم و
أ .خليل صباح مسؤول الصندوق.
قام أ .الطموني بتعريف المشاركين بأنواع البنوك وأقسامها ،وطبيعة عملها ،وأهم اإلجراءات البنكية التي
تنفذها البنوك ،والقوائم المالية ،والشيكات ،والكمبياالت ،وبطاقات االئتمان بأنواعها المختلفة وطرق التعامل

معها  ،وكيفية معرفة العمالت المزورة وطرق التعرف عليها والمعامالت البنكية المزيفة.

وتطرق أ .خليل صباح إلى كيفية إعداد السيرة الذاتية وأهمية تدعيمها بالمهارات والخبرات الالزمة التي
تتطلع لها البنوك في حال تقديمها للحصول على وظيفة في أحد البنوك مستقبالً.
وتعرض أيضاً إلى المقابالت الشخصية وكيفية التصرف خاللها موضحاً العديد من األخطاء التي من الممكن
حدوثها أثناء المقابالت.

وأكد أ .معاذ تايه أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسة من الدورات وورش العمل التدريبية التي تنظمها وحدة
متابعة الخريجين في الجامعة من أجل تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم .وقدم شكره الكبير لبنك القاهرة

11

عمان ولكل من ساهم في إنجاح هذه الورشة .وقد استمرت الورشة لــ( )2ساعات تدريبية ،بمشاركة ()71
خريج/ة من كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.
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12
فرع جنين

( )46خريج/ة

3102/00/32

1
2

ـماء أبو الحسن
عالء السـعدي من نادي جنين الرياضـي ،و أ .عثمان عباس وأسـ

وصابرين من مؤسسة أيريكس مدربو الدورة.

منسقة متابعة الخريجين أ .فاتنة هب الريح.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع نادي جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس دورة
تدريبية بعنوان "القيادة في العمل" .وقد أشرف

عالء السعدي من نادي جنين الرياضي ،و أ .عثمان عباس

وأسماء أبو الحسن وصابرين من مؤسسة أيريكس على الدورة.

وقد هدفت الدورة إلى تعميق فهم المتدربين ومعرفتهم بالتعلم من خالل الخدمة كمنهجيه للمبادرات المجتمعية
واكتسا ب المهارات القيادية والحياتية الرئيسية كمهارات التفكير اإلبداعي والتحليلي ،ومهارات صنع القرار،
ومهارات تطوير وإدارة المشاريع ،ومهارات التعاون والعمل ضمن فريق ،مهارة االتصال والعرض ،ومهارات

تصميم واستكمال المبادرات المجتمعية ،وتطوير قدرات المشاركين في فهم ومعرفة وإرشاد اآلخرين من خالل
مشروع مبادرة مجتمعية (التعلم من خالل الخدمة) .وأشارت منسقة متابعة الخريجين أ .فاتنة هب الريح أن

هذه الدورة عقدت لمجموعتين تدريبيتين ،حيث خرجت المجموعة األولى من الدورة بثالث مبادرات وهي
مبادرة ترميم حديقة الجابريات في جنين ،ومبادرة أحمر أصفر أخضر بدونها جنين في خطر ،ومبادرة إعرف

بلدك .وخرجت المجموعة الثانية بثالث مبادرات ايضاً وهي مبادرة بأيدينا نصنع األمل وستنفذ في مدرسة
األمل لذوي االحتياجات الخاصة ،ومبادرة بأيدينا نصنع المستقبل ،ومبادرة لعمل مكتبة متنقلة لألطفال .وقد
استمرت الدورة لـ ( )10ساعة تدريبية بواقع ( )71ساعة لكل مجموعة ،حيث استفاد من الدورة ( )46خريجاً

12

بواقع ( )74خريجاً في المجموعة األولى و ( )77في المجموعة الثانية .علماً أنه سيتم إطالق مجموعة ثالثة
بعد انتهاء االمتحانات النهائية للفصل الحالي.
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13
فرع طوباس

3102/00/21

1

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.

2

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخرجين.

( )06خريج/ة

نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز العمل التنموي "معاً" ،زيارة لعدد من
شركات القطاع الخاص والمصانع بمشاركة ( )06خريج/ة من مختلف التخصصات .شملت الزيارة أربعة من
أهم شركات ومصانع القطاع الخاص في محافظة نابلس ،وهي الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم (نابكو)،
وشركة مطبعة حجاوي ،ومصنع الزيوت النباتية ،ومصنع الزهراء .خالل الزيارة تجول الزائرون في أقسام

هذه المؤسسات واطلعوا على آليات العمل التي تقوم عليها هذه المؤسسات ،كما قدم المسئولون في المؤسسات
شرحاً حول هذه المنشآت وعن دورها في خدمة االقتصاد الوطني ،من خالل توفيرها منتجات بجودة عالية تلبي
احتياجات السوق من خالل اعتمادها لسياسات الجودة ،وتحدثوا عن المسؤولية المجتمعية لهذه المؤسسات تجاه

المجتمع المحلي .وأشار د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس أن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة من
األنشطة التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين ،وذلك من أجل تطوير مهارتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق

العمل ،حيث أكد قائالً أن وحدة متابعة الخريجين ال تقتصر في أنشطتها وفعاليتها على الدورات وورش العمل
التدريبية بل تتعداه إلى الكثير من األنشطة والفعاليات المتنوعة التي ترتقي بخريجينا إلى آفاق جديدة نوح مستقبل
واعد .وأن الهدف األساسي من هذه الزيارة هو تعريف المشاركين على بعض المنشآت االقتصادية الهامة في
وطننا العزيز ،واطالعهم على متطلبات سوق العمل وعلى المهارات اإلضافية المطلوبة للحصول على الوظائف
من خالل المقابلة المباشرة مع أصحاب العمل .ومن جانبه قال منسق متابعة الخريجين أ .بالل دراغمة أن هذا

النشاط يأتي في إطار برامج مشروع شباب غور األردن من أجل التغيير الذي ينفذه مركز العمل التنموي

13

ومؤسسة إنقاذ الطفل ويموله االتحاد األوروبي.
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11
فرع طوباس

3102/00/21

1

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.

2

أ .احمد البزور مدرب الدورة.

3

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين

( )23خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في طوباس وبالتعاون مع قسم اإلرشاد في مديرية التربية والتعليم ،دورة
تدريبية في اإلرشاد التربوي المدرسي.
وأشار مدير فرع طوباس د .نضال عبد الغفور إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون القائم بين
الجامعة ومديرية التربية والتعليم ،وتحدث عن األنشطة المتميزة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسات

المجتمع المحلي .وأكد أن هذه الدورة تكتسب أهميتها من طبيعة العملية االرشادية حيث يعمل المرشد في

الميدان ويطلع على التفاصيل الدقيقة للحياة المدرسية ،باإلضافة إلى أنها تغطي محاور هامه تنمي مهارات
التعامل مع الطلبة والبيئة المدرسية وفق أسس علمية حديثه ،وقدم شكره الكبير لمديرية التربية والتعليم
على تعاونها الدائم.

ومن جهته أكد مدرب الدورة أ .احمد البزور أن الدورة هدفت إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال

اإلرشاد التربوي وتعريفهم بأهميته وتوضيح مبادئه وأهدافه ،وعرض نماذج لحاالت معينة وتحديد كيفية
التعامل معها.
وأوضح أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في طوباس أن الدورة استمرت لـ ( )31ساعة تدريبية،

11

واستفاد منها ( )23خريجاً وخريجة.
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15
فرع قلقيلية

3102/03/2

1

أ .علي شحادة مدرب الدورة.

2

أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين.

( )01خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ،برنامج أمواج فرح.
وقد أشراف المدرب أ .علي شحادة رئيس قسم العضويات في الغرفة التجارية على البرنامج الذي يهدف

من خالل األنشطة العملية والتدريبية على تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى المشاركين ،حيث يتعرف
المشاركون على أوجه القصور في مجتمعاتهم ،والتجاوب معها من خالل تخطيط ،وتنظيم مشاريع تتعلق

بالمسؤولية االجتماعية.
وأشار أ .بال ل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية أن المشاركين قد قاموا بتنفيذ "مشروع نبض
الجذور" كجانب عملي للبرنامج والذي هدف إلى إعادة تأهيل المرضى النفسيين في المركز الفلسطيني
لإلرشاد ،ليكونوا قادرين على اإلنتاج والتفاعل مع المجتمع وتطوير الخدمات التي يقدمها المركز

للمرضى .وقد استمر البرنامج لـ ( )02ساعة تدريبية بمشاركة ( )01مشاركاً ومشاركة.
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16
فرع قلقيلية

3102/03/2

1

( )09خريج/ة

أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع بلدية قلقيلية دورة "االرشاد السياحي".
حيث أشرف طاقم من المختصين في علم البيئة واإلرشاد السياحي على الدورة التي سلطت الضوء

على معايير التعليم السياحي وأهميته ،والحياة البرية في فلسطين ،وشرح عن مقتنيات المتحف التعليمي

في حديقة الحيوانات في المحافظة ،والتعليم باستعمال العينات الحيوية.

وأكد أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية أنه تم تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات
عليهم في نهاية الدورة بحضور ممثلين عن البلدية ومنتدى شارك الشبابي ،وقدم شكره الكبير إلى

بلدية قلقيلية ومنتدى شارك الشبابي الذي أشرف على الخدمات اللوجستية للدورة.

وقد استمرت الدورة لـ ( )01ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )09مشاركًا ومشاركة.

16

32

17
فرع جنين

3102/03/2

1

أ .مي سنان مدربة الدورة.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

( )20خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة " كيف أكون قياديا"
وقد أشرفت المدربة أ .مي سنان على الدورة ،التي هدفت إلى تعريف المشاركين بأهمية القيادة ،وكيفية التعرف
إلى المهارات القيادية لديهم وأهمية العمل على تطويرها لما لها من أثر إيجابي في حياتهم العلمية والعملية.
قدمت المدربة عدة تعريفات لمفهوم القيادة إلدراكه بجميع أبعاده ،والصفات التي يتميز بها القائد الناجح ،والتي

تساعده على القيادة بفاعلية وكفاءة .ناقشت الدورة عدة محاور أساسية وهي التعبير عن النفس ،واالستفادة من
قدرات اآلخرين ،وتحليل المشاكل ،والقدرة على تحديد األهداف ،ومحاور أخرى ذات عالقة .تدرب المشاركون
خالل الدورة على العرض الفعال ،الذي يعتبر من أهم المهارات األساسية لعرض األفكار والخطط ،والنتائج

أمام اآلخرين ،لكونها من أهم صفات القائد الناجح .وفي نهاية الدورة قدمت المدربة عدداً من األمثلة لقيادات
شابة ناجحة ،وما لها من األثر الكبير في نجاح األعمال ،وبناء االقتصاد الفلسطيني .وأكدت أ .فاتنة هب الريح
منسقة متابعة الخريجين في جنين أن هذه الدورات تأتي ضمن خطط الجامعة ،وتوجيهات من رئيسها األستاذ
الدكتور يونس عمرو ،والتي تسعى من خاللها لتطوير مهارات خريجيها وقدراتهم ،بأن يكون مميزين ومسلحين

بالمهارات المتعددة سواء كانت تكنولوجية وإدارية وقيادية وتواصلية من أجل تمكينهم من االنخراط في سوق

العمل الفلسطيني واإلقليمي وتلبية احتياجاته ،وتمثيل الجامعة بشكل مشرف أينما كانوا .وقد استمرت الدورة
لـ ( )31ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )20خريجاً/ة من مختلف التخصصات.
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18
فرع سلفيت

3102/03/7

أ .مراد عودة مدرب الدورة.

1
2

( )22خريج/ة

أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع سلفيت وبالتعاون مع جمعية سلفيت للتنمية المستدامة دورة تدريبية
في أساسيات اللغة العبرية.
وقد أشرف أ .مراد عودة على الدورة ،حيث قام بتدريب المشاركين على أساسيات اللغة العبرية (األحرف،
الكلمات ،كتابة وقراءة).
وأشارت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت أن أهمية هذه الدورة تأتي من أهمية الواقع
الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني تحت االحتالل ،إذ يجب على المرء أن يكون على معرفة ولو كانت بسيطة
باللغة العبرية.
وقد استمرت الدورة لـ ( )01ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )22خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات .وفي
نهاية الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين.
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19
فرع طوباس

3102/03/7

1

أ .عبد اهلل برهم مدرب الدورة.

2

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس

3

أ .مروة الحاج منسقة مؤسسة إنجاز فلسطين.

1

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين.

( )13خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مؤسسة إنجاز فلسطين دورة كن ريادياً .وقد أشرف أ.
عبد اهلل برهم على الدورة التي هدفت إلى تعريف المشاركين على خصائص وممارسات الرياديين الناجحين من
رجال األعمال ،وتقييم الفكرة الريادية بناءً على المنتج والزبون ومعايير الميزة التنافسية ،باإلضافة إلى عرض
مهارات التخطيط للعمل بهدف تأسيس مشروع جديد ،واكتساب مهارات التسويق والتمويل واإلدارة ،واتخاذ
القرارات األخالقية المهنية .وأشار د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار
التعاون القائم بين الجامعة ومؤسسة إنجاز فلسطين ،ودعا الخريجين المشاركين إلى متابعة أنشطة وفعاليات وحدة
متابعة الخريجين التي تعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل والحصول على وظائف
مستقبالً ،وقدم شكره الكبير إلى مؤسسة إنجاز فلسطين .ومن جانبها فقد تحدثت منسقة مؤسسة إنجاز فلسطين في
محافظة طوباس أ .مروة الحاج عن مؤسسة إنجاز والخدمات التي تقدمها وأعربت عن شكرها الكبير للجامعة.
ومن جهته أكد منسق متابعة الخريجين في طوباس أ .بالل دراغمة أن الدورة هدفت إلى خلق جيل ريادي قادر
على التخطيط لمشاريع ريادية تسهم في تعزيز االقتصاد الوطني ،والحد من البطالة .وقد استمرت الدورة لـ ()01
ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )13مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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20
فرع رام هللا
والبيرة

3102/03/9

1

أ .أشرف المالكي مدرب الدورة.

2

أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين

( )02خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع،
دورة برنامج الشامل المحاسبي للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.
وقد أشرف المدرب أ .أشرف المالكي على الدورة ،حيث قام بتدريب المشاركين على هيكل الحسابات والزبائن
والموردين ،وآلية التعامل مع الحركات المحاسبية المختلفة (قبض ،وصرف ،وقيد ،وفواتير ،ومبيعات
ومشتريات ،وإشعارات مدينة ودائنة) ،وكيفية إدارة المخازن الرئيسية والفرعية وكيفية الترقيم ،وتعريف
حسابات البنوك ،وكيفية التعامل مع الشيكات الواردة والصادرة ،وتسوية البنك ،وآلية التعامل مع األصول
الثابتة ،وحساب االستهالك ،وإجراء قيود االستهالك والتقارير المحاسبية المختلفة ،والقوائم المالية ،وتقارير
الذمم وتقارير األصناف والتقارير الشهرية.
وأشارت أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة ،أن وحدة متابعة الخريجين تقوم بتنفيذ
العديد من الدورات وورش العمل التدريبية للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من مختلف الكليات
والتخصصات ،وذلك لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل ،وتأتي أهمية هذه الدورة من أهمية
برنامج الشامل المحاسبي الذي يستخدم بشكل واسع في العديد من مؤسسات المجتمع المحلي ،والذي يعزز
فرصة حصول المشاركين على وظيفة مستقبالً.

20

وقد استمرت الدورة لـ ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )02مشاركاً/ة.
36

21

ح

م

فرع رام هللا
والبيرة

3102/03/01

( )12خريج/ة

 1أ .فراس حماد مدرب الدورة

 2أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين.

اختتمـت وحدة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المســتمر وخدمة

المجتمع دورة تدريبية في محادثة اللغة االنجليزية.

وقد أشـرف على الدورة أ .فراس حماد ،حيث هدفت الدورة إلى تدريب المشاركين على أساليب المحادثة
باللغة اإلنجليزية في الحياة اليومية ،والعديد من األماكن العامة ،وأســاليب المحادثة باللغة اإلنجليزية في
مقابالت العمل ،ومهارات كتابة السيرة الذاتية باللغة اإلنجليزية.

وقد أكدت أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين في رام اهلل والبيرة ،أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي وحدة
متابعة الخريجين إلى تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل ،ومنها تطوير مهارتهم
اللغوية في المحادثة باللغة اإلنجليزية واالسـتماع والنطق الصـحيح وتحسين مستوى االتصال والتواصل

باللغة االنجليزية والتي من شأنها رفع مستوى فرص حصولهم على الوظائف مستقبالً.

وقد استمرت الدورة لـ ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )03خريج/ة من مختلف التخصصات.

21

37

22

ح

م

فرع طوباس

3102/03/01

1

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.

2

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين.

( )11خريج/ة

نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز العمل التنموي لقاءً لحاضنات األعمال

بمشاركة مؤسسة فاتن لإلقراض التنموي ،ومؤسسة فوزي كعوش.

وأشار مدير فرع طوباس د .نضال عبد الغفور إلى أن هذا اللقاء هدف إلى توفير الدعم الفني واللوجستي
والمساندة المعنوية والمادية لألفكار الشبابية الريادية ،لتشجيع الشباب على تنفيذ أفكارهم الريادية ،وتنفيذ

مشاريع ربحيه خاصة بهم ،وشكر عبد الغفور المؤسسات المشاركة في النشاط ومركز العمل التنموي معاً
على تعاونه في تنفيذ أنشطه تهدف لخدمة القطاع الشبابي وخريجي الجامعات في مناطق األغوار.
ومن جهته فقد أوضح منسق وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس أ .بالل دراغمة ،أن اللقاء هدف إلى
ضرورة توفير فرص النجاح للمشاريع الصغيرة ،وتعزيز دور التعاونيات وقروض أعمال ميسره لتنفيذ
األفكار الريادية والمشاريع التي ستسهم في تعزيز االقتصاد الوطني.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار برامج مشروع شباب غور األردن من أجل التغيير الذي ينفذّه مركز العمل
التنموي ومؤسسة إنقاذ الطفل ويمولّه االتحاد األوروبي.
وقد استمر اللقاء لمدة ( )2ساعات بمشاركة ( )11مشاركاً من مختلف التخصصات.
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المحاسبي

23

فرع طوباس

3102/03/01

1

أ .جهاد ربايعة مدرب الدورة.

2

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين.

( )02خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع ،دورة
برنامج الشامل المحاسبي للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.
وقد أشرف المدرب أ .جهاد ربايعة على الدورة ،حيث قام بتدريب المشاركين على هيكل الحسابات والزبائن

والموردين ،وآلية التعامل مع الحركات المحاسبية المختلفة (قبض ،وصرف ،وقيد ،وفواتير ،ومبيعات
ومشتريات ،وإشعارات مدينة ودائنة) ،وكيفية إدارة المخازن الرئيسية والفرعية وكيفية الترقيم ،وتعريف

حسابات البنوك ،وكيفية التعامل مع الشيكات الواردة والصادرة ،وتسوية البنك ،وآلية التعامل مع األصول
الثابتة ،وحساب االستهالك ،وإجراء قيود االستهالك والتقارير المحاسبية المختلفة ،والقوائم المالية ،وتقارير
الذمم وتقارير األصناف والتقارير الشهرية .وأشار أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس،
أن وحدة متابعة الخريجين تقوم بتنفيذ العديد من الدورات وورش العمل التدريبية للخريجين والطلبة المتوقع
تخرجهم من مختلف الكليات والتخصصات ،وذلك لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل،
وتأتي أهمية هذه الدورة من أهمية برنامج الشامل المحاسبي الذي يستخدم بشكل واسع في العديد من
مؤسسات المجتمع المحلي ،والذي يعزز فرصة حصول المشاركين على وظيفة مستقبالً .وقد استمرت

23

الدورة لـ ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )02مشاركاً/ة.
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24
فرع سلفيت

3102/03/01

1

أ .سليم عبد القادر مدرب الدورة.

2

أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين.

( )22خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع سلفيت وبالتعاون مؤسسة إنجاز فلسطين دورة كن ريادياً.
وقد أشرف أ .سليم عبد القادر على الدورة التي هدفت إلى تعريف المشاركين على خصائص وممارسات
الرياديين الناجحين من رجال األعمال ،وتقييم الفكرة الريادية بناءً على المنتج والزبون ومعايير الميزة التنافسية،

باإلضافة إلى عرض مهارات التخطيط للعمل بهدف تأسيس مشروع جديد ،واكتساب مهارات التسويق والتمويل
واإلدارة ،واتخاذ القرارات األخالقية المهنية.
وأشارت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في سلفيت إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون القائم
بين الجامعة ومؤسسة إنجاز فلسطين ،ودعت الخريجين المشاركين إلى متابعة أنشطة وفعاليات وحدة متابعة
الخريجين من خالل بوابة "خريجو الجامعة" التي تعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق

العمل والحصول على وظائف مستقبالً ،وقدمت شكرها الكبير إلى مؤسسة إنجاز فلسطين.

أكدت أيضاً أن الدورة هدفت إلى خلق جيل ريادي قادر على التخطيط لمشاريع ريادية تسهم في تعزيز االقتصاد
الوطني ،والحد من البطالة.
وقد استمرت الدورة لـ ( )01ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )64مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

24

40

25
فرع طولكرم

3102/03/01

1

أ .أنيس ربايعة مدرب الدورة.

2

أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين.

( )06خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع،
دورة برنامج الشامل المحاسبي للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.
وقد أشرف المدرب أ .أنيس ربايعة على الدورة ،حيث قام بتدريب المشاركين على هيكل الحسابات والزبائن

والموردين ،وآلية التعامل مع الحركات المحاسبية المختلفة (قبض ،وصرف ،وقيد ،وفواتير ،ومبيعات

ومشتريات ،وإشعارات مدينة ودائنة) ،وكيفية إدارة المخازن الرئيسية والفرعية وكيفية الترقيم ،وتعريف
حسابات البنوك ،وكيفية التعامل مع الشيكات الواردة والصادرة ،وتسوية البنك ،وآلية التعامل مع األصول
الثابتة ،وحساب االستهالك ،وإجراء قيود االستهالك والتقارير المحاسبية المختلفة ،والقوائم المالية ،وتقارير

الذمم وتقارير األصناف والتقارير الشهرية .وأشار أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم،
أن وحدة متابعة الخريجين تقوم بتنفيذ العديد من الدورات وورش العمل التدريبية للخريجين والطلبة المتوقع
تخرجهم من مختلف الكليات والتخصصات ،وذلك لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل،
وتأتي أهمية هذه الدورة من أهمية برنامج الشامل المحاسبي الذي يستخدم بشكل واسع في العديد من

مؤسسات المجتمع المحلي ،والذي يعزز فرصة حصول المشاركين على وظيفة مستقبالً .وقد استمرت
الدورة لـ ( )71ساعة تدريبية بمشاركة ( )02مشاركاً/ة.
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26
فرع قلقيلية

3102/03/00

1

أ .باهر خروب مدرب الدورة.

2

أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين.

( )02خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في قلقيلية وبالتعاون مع مؤسـسـة إنجاز فلسطين دورة تدريبية بعنوان
"مساري الى المهنية".

وقد أشرف على الدورة أ .باهر خروب ،حيث قام بتدريب المشاركين على المهارات الالزمة للنجاح في

العمل ،وعالم األعمال ،وذلك من خالل تسليط الضوء على عدة مفاهيم هامة مثل (القيادة ،إدارة الوقت،
والتواصل الشفوي والكتابي ،وحل المشكالت ،والبحث عن فرص العمل).
ـبحوا قادرين على تحديد المهارات الالزمة للجهوزية للعمل والبحث عن
ـاركون أنهم أصـ
وقد أكد المشـ

وظيفةٍ والحفاظ ع ليها ،باإلضـافة إلى وضع استراتيجيات شخصية مبتكرة بهدف تحقيق التعلم والفرص
الوظيفية على مدى الحياة.
وأشـار أ .بالل كسـاب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلة ،أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من
الدورات وورش العمل التدريبية التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين ،والتي تسعى من خاللها إلى تطوير

قدرات الخريجين وتنمية مهاراتهم ،وذلك لتجسـير الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق
العمل.
وقد استمرت الدورة لــ ( )06ساعة تدريبية بمشاركة ( )04خريج/ة من مختلف التخصصات.
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27
فرع رام هللا
والبيرة

3102/03/02

1

أ .أيمن الشيخ مدرب الدورة.

2

أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين.

( )26خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
ـادية ،حيث
ـبي" لمجموعتين من الخريجين من كلية العلوم اإلدارية واالقتصـ
ـان المحاسـ
دورة "برنامج بيسـ

شـارك في المجموعة األولى ( ) مشـاركاً ،وشارك في المجموعة الثانية ( ) مشاركاً بواقع ( ) ساعة
تدريبية لكل مجموعة .وقد أشـرف أ .أيمن الشـيخ على الدورة ،حيث قام بتدريب المشاركين على مسك
الدفاتر المحاسـبية ،وسـير الدورة المحاسبية ،وكيفية إدخال األصناف الرئيسية والفرعية للمخزون ،وكيفية

التعـامل مع العمليات المالية اليومية .وقد أكدت أ .رندة حماد منســقة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل
والبيرة أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها قسم متابعة الخريجين مع مركز
التعليم المستمر وخدمة المجتمع لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل ،مشيرةً إلى
أن برنامج بيسـان المحاسـبي يستخدم في العديد من الشركات والمؤسسات المحلية ،وهذا من شأنه زيادة

فرص العمل المتاحة أمام خريجينا.

27
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28
فرع طوباس

3102/03/02

1

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.

2

أ .ناهد صالحات مدربة الدورة.

3

أ .بالل دراغمة منسق وحدة متابعة الخريجين

( )06خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز العمل التنموي معاً دورة تدريبية بعنوان

" إبدأ مشروعك الخاص“ .وأشار مدير فرع طوباس د .نضال عبد الغفور إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة
من الدورات والفعاليات الهادفة التي نظمتها وحدة متابعة الخريجين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم ،وقال
أن الفصل الدراسي الحالي اشتمل على العديد من الفعاليات والزيارات للمنشئات االقتصادية الهامة ،والمشاركة
في العديد من أيام التوظيف وتنظيم عدد من الدورات الهادفة إلى تزويد الخريجين بمهارات إضافية في مجال

تطوير القدرات الشخصية وتعزيز المعرفة من خالل دورات متخصصة ،وقدم شكره الكبير للمركز على تعاونه

وجهوده المتميزة التي تصب في خدمة القطاع الشبابي في مناطق األغوار .وقد أشرفت المدربة أ .ناهد صالحات
على الدورة حيث قامت بتدريب المشاركين على كيفية كتابة خطة مشروع ،وتحليل البيانات المالية والميزانيات
الخاصة بالمشاريع الصغيرة والتشبيك مع المؤسسات المانحة .ومن جهته فقد قدم أ .بالل دراغمة منسق وحدة

متابعة الخريجين في طوباس شكره الكبير لمركز معاً ،والمدربة ،وأشار إلى أن الدورة استمرت لـ ( ) ساعة

تدريبية بمشاركة ( ) مشاركاً/ـة من مختلف التخصصات .ويذكر أن هذا النشاط يأتي في إطار برامج مشروع

28

شباب غور األردن من أجل التغيير الذي ينفذّه مركز العمل التنموي ومؤسسة إنقاذ الطفل ويمولّه االتحاد
األوروبي.
44

29
9
فرع الخليل

3102/03/31

1

عمار الزعتري مدرب الدورة.

2

أ .سالم غزاوي منسق مؤسسة إنجاز فلسطين

( )22خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع الخليل وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورتي (أخالقيات
العمل ،وكن ريادياً).
حيث أشرف الدكتور عمار الزعتري على دورة كن ريادياً والدكتور حازم التميمي على دورة أخالقيات
العمل .وتناولت دورة كن ريادياً مفهوم القيادة وفوائد تطوير المهارات القيادية على الحياة الشخصية والعملية،
وذلك من خالل قيام المشاركين بالتخطيط والتنفيذ لمشاريع قيادية خاصة بهم.
فيما تناولت دورة أخالقيات العمل مفاهيم ومهارات أساسية في مجال أخالقيات التعامل في عالم األعمال،
من خالل مناقشة عدد من الحاالت الدراسية التي تعكس بيئة العمل ضمن نموذج افتراضي قريب من الواقع.
وقد أبدى كال من الدكتور عمار الزعتري والدكتور حازم التميمي سعادتهما بالتعاون مع مؤسسة إنجاز
فلسطين وتقديم مثل هذه البرامج التي تصب في مصلحة الخريجين والطلبة المشاركين ومستقبلهم فهي
تدريبات عملية ريادية تحاكي الواقع العملي.
بينت منسقة وحدة متابعة الخريجين في الخليل أ .يسرى أبو عيشة أن هذه الدورات تأتي من أجل تطوير
مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل ،حيث تم تنظيم هذه الدورات ضمن التعاون الدائم
بين قسم متابعة الخريجين في الجامعة ومؤسسة إنجاز فلسطين.
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فرع الخليل

وأكد أ .سالم غزاوي منسق مؤسسة إنجاز فلسطين في الخليل أن المؤسسة تسعى لتعزيز الفرص االقتصادية

للشباب الفلسطيني عن طريق سلسلة دورات تعليمية اقتصادية ذات طابع علمي وعملي من خالل المدارس

والجامعات ينفذها متطوعون ومتطوعات من القطاع الخاص يتم من خاللها تأهيلهم لدخول معترك الحياة
وعالم األعمال.
يشار إلى أن مؤسسة إنجاز فلسطين هي مؤسسة فلسطينية مستقلة ،يديرها ويرعاها نخبة من القطاع الخاص

المحلي ،وهي عضو في مؤسسة " ”Junior Achievement Worldwideوتهدف إلى تعزيز الفرص
االقتصادية للشباب الفلسطيني عن طرﯾق تأهيل طلبة الجامعات والمدارس ،لدخول معترك الحياة وعالم
األعمال.

29

46

30
فرع رام هللا
والبيرة

3102/03/07

1

أ .أحمد أبو زيد مدرب الدورة.

2

أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين.

( )22خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون جمعية الهالل األحمر الفلسطيني دورة
تدريبية في لغة اإلشارة.
وقد أشرف أ .أحمد أبو زيد على الدورة ،حيث قام بتدريب المشاركين على لغة اإلشارة التي يستخدمها
الصم ،وكيفية االتصال والتواصل والتعامل معهم.
وقد أكدت أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي
وحدة متابعة الخريجين لتطوير مهارات وقدرات خريجي كلية التنمية االجتماعية.
وقد استمرت الدورة لـ ( ) ساعة تدريبية بمشاركة ( ) خريج وخريجة من تخصصي الخدمة االجتماعية
والتربية الخاصة.
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31

TOT
3102/03/21

فرع طوباس

1

أ .بدر الهدهد مدرب الدورة.

2

 .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين.

( )02خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة دورة
إعداد مدربين

.

وقد أشرف أ .بدر الهدهد على الدورة ،التي هدفت إلى تدريب المشاركين على كيفية القيام بأدوار المدرب،
وتقمص دوره وشخصيته ،وكيفية التدريب وترتيب األدوار في العملية التدريبية ،للوصول لعملية تدريبية
ناجحة.
وأشار أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في طوباس ،أن هذه الدورة تنظم للمرة الرابعة مع المؤسسة
في فرع طوباس ،والتي تهدف إلى صقل شخصية المشاركين وتعزيز قدراتهم في مجال التدريب والتطوع.
ويذكر أن هذه الدورة تأتي للخريجين من تخصص أنظمة المعلومات الحاسوبية في إطار تدريب طلبة
المدارس على الحاسوب.
وقد استمرت الدورة لـ ثالثة أيام بواقع ( ) ساعة تدريبية ،بمشاركة ( ) خريجاً وخريجة.

31

48

32
فرع قلقيلية

3102/03/21

1

أ .محمود أبو علبة مشرف الورشة.

2

أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين.

( )09خريج/ة

نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع نادي قلقيلية األهلي ورشة عمل بعنوان "التهيئة
لسوق العمل".
وقد أشرف أ .محمود أبو علبة على الورشة ،التي سلطت الضوء على العديد من المواضيع الهامة ،ومنها
مهارات تسويق الذات ،والطرق الصحيحة لكتابة السيرة الذاتية وأساليب مقابالت العمل وكيفية التحضير
لها ،ومهارات القيادة ،واالتصال والتواصل ،والقدرة على حل المشكالت واتخاذ القرار ،والتفكير اإلبداعي،
وذلك من خالل تدريبات وأوراق عمل تدريبية ،ومناقشات وحوارات بناءة ،وصوالً لخلق بيئة تدريبية
مشابهة لبيئة العمل.
واكد أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية ،أن الهدف األساسي للورشة يتمثل في إكساب
الخبرة العملية للخريجين المشاركين في الميدان التدريبي وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ،والتي تعمل على تهيئتهم
نفسياً لالستعداد لالنخراط في سوق العمل وقد استمرت الورشة لساعتين تدريبيتين بمشاركة ( ) مشاركاً
ومشاركة.
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33
فرع جنين

( )22خريج/ة

3101/0/0

1
2

أ .عثمان عباس ،و أ .لينا عبيد من مؤسـسة أيريكس ،و أ .عالء السعدي من نادي جنين
الرياضي  /مدربو الدورة
أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع نادي جنين الرياضي ومؤسسة أيريكس وبتمويل
من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية دورة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي.
وقد أشرف أ .عثمان عباس ،و أ .لينا عبيد من مؤسسة أيريكس ،و أ .عالء السعدي من نادي جنين الرياضي
على الدورة .قدمت الدورة في بدايتها نبذة تاريخية عن آلة التصوير ،وأصلها ،ومن ثم تعرف المشاركون
على آلة التصوير واألجزاء المكونة لها ،والعدسات وأنواعها ومزاياها وعيوبها والزوايا وعالقتها بالتصوير.

خالل الدورة تدرب المشاركون على آلة التصوير الفوتوغرافي ،وآلية ضبط المسافة ،والعالقة بين بعد الجسم
عن العدسة والزوايا ،والمرشحات واستخداماتها ،واستخدامات الضوء وأسس التكوين الجيد في الكادر
الفوتوغرافي .وأكدت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في جنين ،أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي
قسم متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم في شتى المجاالت ،ليكونوا قادرين على االنخراط

في سوق العمل .وقد استمرت الدورة لـ

33

ساعة تدريبية بمشاركة

خريج/ة.
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3101/0/2

فرع طوباس

1

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.

2

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين.

( )6خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في طوباس المشاركة في دورة تدريبية في االتصال والتواصل التي نظمها
مركز الشهيد صالح خلف.
وهدفت الدورة إلى تدريب المشاركين على مهارات االتصال والتواصل ،وكيفية كتابة التقارير وفق أسس
علمية حديثة.
وأشار د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس إلى أن هذه الدورة ،تأتي في إطار التعاون القائم بين الجامعة
ومركز الشهيد صالح خلف ،وتحدث عن األنشطة المتميزة التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع مؤسسات
المجتمع المحلي.
وأكد أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في طوباس أن هذه الدورة تأتي في سعي قسم متابعة الخريجين
لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل.
ويذكر أن الدورة استمرت لـ ( ) ساعة تدريبية بمشاركة ( ) مشاركين من مختلف التخصصات.
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35
3102/03/31

فرع طوباس

1

أ .جمال حمدان مدرب الدورة.

2

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين.

( )01خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة دورة
تدريبية في مهارات استخدام الحاسوب.
وقد أشرف أ .جمال حمدان على الدورة ،التي سلطت الضوء على حزمة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس
(وورد واكسل وبور بوينت) واستخدام البريد االلكتروني واالنترنت.
وأشار أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في طوباس أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات
وورش العمل التدريبية التي ينظمها قسم متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط
في سوق العمل.
وأكد المشاركون في الدورة على أن التدرب على مهارات استخدام الحاسوب ذا أهمية كبيرة للمنافسة على
الو ظائف الشاغرة ،وأعربوا عن أملهم في تنظيم أنشطة ودورات أخرى تهدف إلى رفع كفاءاتهم وتطوير
مهاراتهم في المجاالت المختلفة.
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36
فرع نابلس

3101/0/00

1

أ .أحمد المهندس مدرب الدورة.

3

أ .سالم غزاوي منسق مؤسسة إنجاز فلسطين

( )22خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة " كيف أكون
قياديا" .وقد أشرف المدرب أ .أحمد المهندس على الدورة ،التي هدفت إلى تعريف المشاركين بأهمية القيادة،
وكيفية التعرف إلى المهارات القيادية لديهم وأهمية العمل على تطويرها لما لها من أثر إيجابي في حياتهم
العلمية والعملية .قدم المدرب عدة تعريفات لمفهوم القيادة إلدراكه بجميع أبعاده ،والصفات التي يتميز بها
القائد الناجح ،والتي تساعده على القيادة بفاعلية وكفاءة.
ناقشت الدورة عدة محاور أساسية وهي التعبير عن النفس ،واالستفادة من قدرات اآلخرين ،وتحليل المشاكل،
والقدرة على تحديد األهداف ،ومحاور أخرى ذات عالقة .تدرب المشاركون خالل الدورة على العرض
الفعال ،الذي يعتبر من أهم المهارات األساسية لعرض األفكار والخطط ،والنتائج أمام اآلخرين ،لكونها من
أهم صفات القائد الناجح.
وقد استمرت الدورة لـ ( ) ساعة تدريبية ،بمشاركة ( ) خريجاً/ة من مختلف التخصصات
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الفصل الدراسي الثاني ""1112
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1112
1.

محادثة لغة إنجليزية

المدربان محمد خضير وأنغام خموس

نابلس

01/10/5102

17

2.

تركيب وتطعيم الخضار

وزارة الزراعة

جنين

02/10/5102

35

3.

تسوية األراضي

وزارة الزراعة

سلفيت

50/10/5102

76

4.

القيادة أثناء العمل

نادي جنين الرياضي ومؤسسة أيريكس

جنين

55/10/5102

25

5.

ورشة عمل حول اآلردوينور
Ardunio

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

جنين

10/15/5102

29

6.

إرشاد مدرسي

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

نابلس

10/15/5102

25

7.

إدارة التميز

أ .أحمد عبد العزيز

جنين

00/15/5102

56

8.

التصوير الفوتوغرافي

نادي قلقيلية األهلي

قلقيلية

05/15/5102

27

9.

أساليب استخدام التصميم الجرافيكي

Karakeeb Media Foundation

نابلس

02/15/5102

12

10.

دورة Microsoft Office

مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة

نابلس

00/15/5102

6

11.

إدارة المشتريات والعقود

نادي جنين الرياضي ومؤسسة أيريكس

جنين

51/15/5102

30

12.

Windows Phone 8.0

جنين

51/15/5102

31

أ .طروب عيسى و أ .إبراهيم خليل
فني المختبر

األساليب الفعالة في تعليم المرحلة
13.

األساسية

كلية والدروف األمريكية

جنين

52/15/5102

35

ورياض األطفال
رشة حول المؤسسات المالية

14.

اإلسالمية ودورها في دفع عجلة

البنك اإلسالمي الفلسطيني

دورا

52/15/5102

38

التنمية في فلسطين
ورشة عمل “كيفية عمل السيرة

15.

الذاتية"

16.

مهارات القيادة

الشراكة من أجل التنمية

طولكرم

52/15/5102

40

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

طوباس

10/10/5102

53
55

ورشة إدارة الوقت وتطوير

مركز المناهل التكنولوجي

طولكرم

15/10/5102

45

جنين

10/10/5102

30

01/10/5102

56

52/10/5102

18

17.

الكفاءات

18.

محادثة لغة إنجليزية

مركز جنين للثقافة واإلبداع

19.

كتابة التقارير والمراسالت اإلدارية

المدرب أ .عبد اهلل برهم

طوباس

20.

مهارات الحصول عن عمل

مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة

نابلس

ورشة عمل حول حل المشاكل
21.

الشخصية والتعليمية باستثمار
المهارات اإلدارية

شركة أديسون للتدريب والبرمجة
واالستشارات

نابلس

52/10/5102

21

22.

Google Sketch up

نادي جنين الرياضي ومؤسسة أيريكس

جنين

01/10/5102

40

23.

برنامج الشامل المحاسبي

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

قلقيلية

01/10/5102

14

24.

إعداد كادر شبابي

هيئة التوجيه السياسي

جنين

00/10/5102

50

25.

دورة لغة اإلشارة

جمعية الهالل األحمر

نابلس

10/11/5102

20

26.

برنامج بيسان المحاسبي

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

جنين

11/11/5102

20

27.

اإلعراب في القرآن الكريم

عضو هيئة تدريس /د .أحمد سليمان

طوباس

12/11/5102

20

28.

دراسة الحالة

مديرية التربية والتعليم

طوباس

12/11/5102

32

29.

مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

30.

القيادات الشابة

نادي قلقيلية األهلي

31.

برنامج بيسان المحاسبي

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

32.

اخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

33.

Finding a job is a job

للتعليم من أجل التوظيف

مركز
بديا

10/11/5102

24

الدراسي
10/11/5102

27

05/11/5102

16

طولكرم

05/11/5102

43

جنين

02/11/5102

25

34.

أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

قلقيلية

02/11/5102

19

35.

ورشة امتحان التوظيف

مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل

يطا

02/11/5102

67

36.

البرمجة اللغوية العصبية

أ .أحمد استيتى

جنين

01/11/5102

23

37.

رحلة علمية  /بيت لحم

وزارة اإلعالم

طوباس

01/11/5102

40

38.

دورة حول سوق العمل واحتياجاته

فرع بيت لحم

بيت لحم

02/11/5102

...

رؤيا العالمية ،والمؤسسة الفلسطينية

قلقيلية
رام اهلل
والبيرة

56

39.

مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

الخليل

00/11/5102

38

40.

إسعاف أولي

الدفاع المدني

طولكرم

00/11/5102

40

41.

التالوة والتجويد

وزارة األوقاف

جنين

51/11/5102

20

عضو هيئة تدريس /أ .محمود ربايعة

جنين

51/11/5102

25

جنين

51/11/5102

35

51/11/5102

29
78
60

المصطلح النحوي ودوره في بنيان

42.

المعاني

43.

مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

44.

مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

دورا

45.

اإلعالم والعالقات العامة

وزارة اإلعالم

طوباس

50/11/5102

46.

ورشة عمل حول التسهيالت البنكية

البنك اإلسالمي الفلسطيني

طولكرم

50/11/5102

47.

برنامج الشامل المحاسبي

مركز Munster for Training
ومركز التعليم المستمر وخدمة

نابلس

55/11/5102

17

المجتمع
48.

مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

طوباس

51/11/5102

42

49.

التفكير اإلبداعي

مؤسسة األفق للتنمية الشبابية

طوباس

50/11/5102

36

مديرية التربية والتعليم

طوباس

15/12/5102

50

القدس

01/12/5102

38

01/12/5102

25

00/12/5102

39

01/12/5102

14

ورشة حول امتحان التقدم للوظائف

50.

في وزارة التربية والتعليم

51.

مهارات حياتية

شبكة القدس للمناصر المجتمعية

52.

مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

نابلس

53.

كيف اكون قياديا

مؤسسة إنجاز فلسطين

سلفيت

54.

الضرائب في فلسطين

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

رام اهلل
والبيرة

57

1
فرع نابلس

3101/0/02

1

المدربان محمد خضير ،وأنغام خموس.

2

 .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في نابلس

( )07خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس دورة تدريبية في محادثة اللغة االنجليزية للمستوى األول
"المبتدئين" ،وقد أشرف المدربان محمد خضير ،وأنغام خموس ،على الدورة.

تدرب المشاركون خالل الدورة على أساليب االتصال والتواصل مع األخرين باللغة اإلنجليزية ،وربط
اللغة اإلنجليزية بمواقف الحياة اليومية والحياتية على الصعيد الشخصي والمهني ،وتدربوا أيضا على

مخارج الحروف الصحيحة واللكنة الصحيحة للحروف.
وأكد أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في نابلس ،أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي وحدة متابعة
الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط بسوق العمل ،في ظل أهمية إتقان اللغة

اإلنجليزية في المنافسة على فرص العمل ،وكسر الحاجز النفسي لدى المشاركين باستخدام اللغة
اإلنجليزية.

1

وقد استمرت الدورة لـ ( )71ساعة تدريبية بمشاركة ( )02خريج/ة من مختلف التخصصات.
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2

فرع طوباس
فرع جنين

3101/0/01

1

د .سعيد اللحام مدير دائرة الخضار في وزارة الزراعة

2

أ .فاتنة هب يحيى منسقة متابعة الخريجين.

( )21خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع وزارة الزراعة دورة تدريبية في تركيب
وتطعيم الخضار والتي نظمت بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وقد أشرف د .سعيد اللحام مدير دائرة الخضار في وزارة الزراعة على الدورة ،حيث قام خاللها بتعريف
المشاركين على تقنية تطعيم الخضار وفوائدها ،وأهم الخضار التي يمكن تطعيمها ،والعمليات الزراعية
المتبعة في زراعة االشتال المطعمة ،وتعرض إلى المشاكل التي يمكن أن تعيق عملية التطعيم ،وعرف

المشاركين بأهم األصول المستخدمة في عملية التطعيم.
وأشارت أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين في جنين أن هذه الدورة نظمت لخريجي كلية الزراعة
بهدف زيادة معارفهم ،وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال الهندسة الزراعية ،وخاصة المختصين في

اإلنتاج النباتي والوقاية في ظل حاجة القطاع الزراعي الفلسطيني لزيادة اإلنتاج كماً ونوعاً.

2

59

فرع جنين

ومن الجدير بالذكر أن المشاركين قاموا بزيارة ميدانية لوزارة الزراعة ومشتل الجنيدي ،وتجولو في
الدفيئات الزراعية المزروعة باألشتال المطعمة ،وتعرفوا عن قرب على أهم ميزاتها ،بالمقارنة مع االشتال
غير المطعمة.

وأعرب المشاركون عن شكرهم الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة بشكل عام ،وأصحاب المشاتل

بشكل خاص لما قدموه من ترحيب ومعلومات قيمة ،ساهمت في إثراء وتطوير حصيلتهم العلمية والعملية.
وقد استمرت الدورة لـ ( )00ساعات تدريبية بمشاركة ( )31خريج/ة

2
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3
فرع سلفيت

3101/0/30

( )72خريج/ة

1

أ .عبد الرحيم إبراهيم الباحث االجتماعي في سلطة األراضي.

2

أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع سلفيت وبالتعاون مع سلطة األراضي ،دورة تدريبية حول "تسوية
األراضي" .وقد أشرف على الدورة أ .عبد الرحيم إبراهيم الباحث االجتماعي في سلطة األراضي ،وقد
هدفت الدورة إلى توعية المشاركين بمراحل التسوية ودور المواطن في إنجاحها ،والمشاركة في دعم
وتطوير العمل بالتسوية .وأهمية التفاعل مع مشروع تسوية األراضي ،وحل النزاعات وتسجيل األراضي
في دائرة األراضي والتعريف بقانون تسوية األراضي وأعمال المسح والحدود لألراضي (الطابو) ،وتحدث
عن عقود البيع والشراء والسندات المتعلقة باألراضي ،وأهمية تسهيل إنجاز هذا المشروع لما له من فائدة
للمجتمع المحلي والوطن .وأشارت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت ،أن سلطة
األراضي قد نظمت زيارة ميدانية للمشاركين إلى دائرة سلطة األراضي ،وذلك بهدف التعرف على أقسامها
وطبيعة الخدمات المقدمة للجمهور بشكل مباشر .ويذكر أن الدورة استمرت لـ ( )01ساعة تدريبية بمشاركة
( )72مشاركاً من مختلف التخصصات.

3
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1
فرع جنين

3101/0/33

3
1

( )31خريج/ة

أ .عثمان عباس ،و أ .أسماء أبو الحسن ،و أ .صابرين من مؤسسة أيريكس ،و أ .عالء
السعدي من نادي جنين الرياضي.

أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع نادي جنين الرياضي ومؤسسة أيريكس دورة
تدريبية بعنوان "القيادة في العمل" .وقد أشرف على الدورة نخبة من المدربين وهم أ .عثمان عباس ،وأ.
أسماء أبو الحسن ،وأ صابرين من مؤسسة أيريكس ،وأ .عالء السعدي من نادي جنين الرياضي.
وهدفت الدورة إلى تعميق فهم المتدربين ومعرفتهم بالتعلم من خالل الخدمة كمنهجية للمبادرات المجتمعية
واكتساب المهارات القيادية والحياتية الرئيسية كمهارات التفكير اإلبداعي والتحليلي ،ومهارات صنع القرار،

ومهارات تطوير وإدارة المشاريع ،ومهارات التعاون والعمل ضمن فريق ،مهارة االتصال والعرض،
ومهارات تصميم واستكمال المبادرات المجتمعية ،وتطوير قدرات المشاركين في فهم ومعرفة وإرشاد اآلخرين
من خالل مشروع مبادرة مجتمعية (التعلم من خالل الخدمة).
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.

ومن الجدير ذكره أن هذه الدورة ،تعقد للمرة الثالثة خالل العام الدراسي الحالي .وقد استمرت الدورة لـ
( )71ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )71خريج/ة من مختلف التخصصات.

1
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5
فرع جنين

3101/3/2

3

الخريجة ريما نزال.

1

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

( )39خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع ورشة
عمل تدريبية حول اآلردوينوARDUINO.

أشرفت الخريجة ريما نزال من كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية على الورشة ،بحضور عضو هيئة
التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية م .رائد إدريس ،ورئيس قسم المختبرات في الفرع م.
إبراهيم قصراوي ،وعضو هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية أ .ليث إبراهيم ،ومنسقة

متابعة الخريجين في فرع جنين أ .فاتنة يحيى ،ومنسق التعليم المستمر في الفرع أ .مجدي نزال.

قدمت نزال خالل الورشة شرحاً ووصفاً عاماً حول اآلردوينو  ARDUINOومزاياه ،وأنواع اللوحات
الخاصة به ،وأنواع ملحقاته ،وطريقة تثبيت البرنامج الخاص به ،وكيفية تعريفه على األجهزة ،وكيفية
برمجتها ،وتطبيق بعض المشاريع عملياً ،وشرح الكود البرمجي الخاص ببرمجة اآلردوينو والتحكم به.
في نهاية الورشة قام الخريجون المشاركون في الورشة بتركيب اآلردوينو على المشاريع بأنفسهم
وبرمجتها.

5

واستمرت الورشة لـ ساعتين ونصف بمشاركة ( )72مشارك ومشاركة من كلية التكنولوجيا والعلوم

التطبيقية.
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6
فرع نابلس

3101/3/7

3

أ .مروان عبد اهلل.

1

أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس.

( )31خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة
تدريبية في "اإلرشاد التربوي المدرسي"
وقد أشرف أ .مروان عبد اهلل على الدورة التي هدفت إلى تعريف وتدريب المشاركين على مهارات اإلرشاد
الفردي والجماعي ،والمهني ،والخطة اإلرشادية ،وإرشاد المجموعات.

وأشار أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس أن الدورة استمرت لـ ( )60ساعة تدريبية منها
( )70ساعة من التدريب العملي والتطبيقي في مدارس محافظة نابلس.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي وحدة متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين من
كلية التنمية االجتماعية واألسرية وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل ،حيث شارك في الدورة ( )71مشاركاً/ة

6

64

7
فرع جنين

3101/3/00

1

( )12خريج/ة

أ .أحمد عبد العزيز.

 2أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في جنين دورة تدريبية حول إدارة التميز .وهدفت الدورة إلى تدريب
المشاركين على فن التعامل مع اآلخرين وتحديد اتجاهات مناطق التأثير ،وقياس مدى تأثير التميز على

األخرين وذلك من خالل تسليط الضوء على مفهوم التميز وعناصره وإدارته ،وقوة التميز ومفهوم الذات،
والعالقات وتأثيرها.
وفي نهاية الدورة قدمت أ .فاتنة هب يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين شكرها الكبير لمدرب الدورة

أ .أحمد عبد العزيز ،وأكدت أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي وحدة متابعة الخريجين للرقي بالخريجين
وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل.

واستمرت الدورة لـ ( )77ساعة تدريبية بمشاركة ( )16مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

7
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8
فرع قلقيلية

3101/3/03

1

أ .آمنه بستنجي

2

 .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية.

( )37خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في "فرع قلقيلية" ،وبالتعاون مع نادي قلقيلية األهلي ،دورة تدريبية في
التصوير الصحفي الفوتوغرافي.
وأشرف على الدورة المدربة أ .آمنه بستنجي ،حيث قامت بتسليط الضوء على أساسيات التصوير

الفوتوغرافي .كأنواع العدسات ،وأوضاع التصوير .إضافة إلى التعريف بالمصطلحات األساسية في التصوير
مثل ()Filterو ( ،)image sensorوفتحة العدسة ،و( ،)isoوالبعد البؤري.
في نهاية الدورة قدمت المدربة ،أمثلة لتطبيقات عملية في الميدان إلكساب المشاركين خبرات عملية في
مجال التصوير الصحفي واإلعالمي.

وأكد أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية ،أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي وحدة متابعة

8

الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل
.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )01ساعة تدريبية بمشاركة ( )37مشاركاً من مختلف التخصصات.
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9
فرع نابلس

3101/3/01

1

( )03خريج/ة

المدرب والمصمم عبد اهلل دويكات.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع شركة كراكيب " "Karakeebدورة تدريبية في
أساسيات التصميم الجرافيكي.

وقد أشرف على الدورة المدرب والمصمم عبد اهلل دويكات ،الذي سلط الضوء على أساسيات ومبادئ التصميم
الجرافيكي ،وأساسيات التعامل مع الصور المختلفة من الرسوم البسيطة واإلعالنات.
خالل الدورة ،درب دويكات الخريجين المشاركين على المهارات العملية والتطبيقية لبرنامجي Adobe

 Illustratorو Photoshop Adobeوذلك من خالل شرح القوائم األساسية وكيفية التعامل مع البرنامجين
كبرنامج واحد ،وكيفية تعديل الرسوم والتصاميم والبناء عليها بطرق مختلفة ،تراعي الذوق العام للتصميم،

وركز على أهمية إخراج العمل الفني بطريقة احترافية ودقة عالية ،واستمرت الدورة لـ ( )31ساعة تدريبية
بمشاركة ( )03خريج/ة.

9
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Microsoft Office
3101/3/01

10

( )2خريج/ة

فرع نابلس
 1أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في نابلس.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع الشركة األكاديمية للتدريب مشاركة ()2
خريجين في دورة تدريبية في مهارات استخدام حزمة . Microsoft Office

سلطت الدورة الضوء على أهم المهارات والمبادئ األساسية في استخدام برمجيات مايكروسوفت أوفيس

واستخدام البريد االلكتروني واالنترنت.
وأشار أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في نابلس أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات
وورش العمل التدريبية التي ينظمها قسم متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط

في سوق العمل.

وأكد المشاركون في الدورة التي استمرت لـ ( )11ساعة تدريبية ،أن التدرب على مهارات استخدام هذه
الحزمة ذا أهمية كبيرة للمنافسة على الوظائف الشاغرة ،وأعربوا عن أملهم في تنظيم دورات وورش أخرى،
تهدف إلى رفع كفاءة الخريجين وتطوير مهاراتهم في المجاالت المختلفة.

10
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11
فرع جنين

3101/3/32

1

أ .عثمان عباس.

2

أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين

( )21خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في جنين وبالتعاون مع جنين الرياضي ومؤسسة ايريكس وبتمويل من الوكالة
االمريكية للتنمية الدولية ،دورة تدريبية في "إدارة المشتريات والعقود".

وقد أشرف على الدورة أ .عثمان عباس من مؤسسة أيريكس ،الذي قام بتقديم مجموعة متكاملة من
االستراتيجيات الحديثة والمهارات والمعارف المعاصرة في مجال التفاوض الشرائي وممارسة الشراء
(المناقصات ،الممارسات ،االتفاق المباشر) وإبرام العقود واحالة العطاءات ومعالجة ما يظهر من مشكالت.
وقدم أيضاً مفهوم وظيفة الشراء وأهميتها في المنظمات الحديثة ،و تخطيط االحتياجات من المواد والشراء

بالجودة المناسبة ،والكمية واألسعار المناسبة ،و طرق وإجراءات الشراء من المصدر المناسب في الوقت
المناسب ،وتقييم عروض الموردين فنياً ،مالياً ،وكفية الشراء عن طريق المناقصات والممارسات واالتفاق
المباشر ،والعقود ومفهومها ،واألركان ،والعناصر ،ومهارات التفاوض قبل التعاقد واتفاق المفاوض الناجح ،
واإلبداع في التفاوض كأساس لمواجهة المشكالت التفاوضية وناقشت أيضا مهارات التفكير االبتكاري لتعزيز

التفاوض والتعاقد في الشراء ومراحل وإجراءات التعاقد ومتطلباتها (استيعاب المشكالت المتوقعة قبل التعاقد
والتنبؤ بها لتالفيها.

11

وأكدت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين أن الدورة استمرت لـ ( )01ساعة تدريبية بمشاركة
( )21خريجاً.
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Windows Phone 8.0

12

فرع جنين

3101/3/32

1
2

( )20خريج/ة

أ .طروب عيســى عضــو هيئة تدريس من الكلية ،و أ .إبراهيم عيســى فني مختبر
الحاسوب

أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في جنين وبالتعاون مع كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية دورة تدريبية حول
 Windows Phone8.0.وهدفت الدورة التي أشرف عليها أ .طروب عيسى عضو هيئة تدريس من الكلية،
و أ .إبراهيم عيسى فني مختبر الحاسوب من فرع جنين إلى تعريف وتمكين الخريجين من معرفة التكنولوجيا
الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بشركة مايكروسوفت الشهيرة عالمياً .خالل الدورة تعرف

المشاركون بـ  Windows Phoneوأهم المتطلبات والتطبيقات الالزمة إلنشاء تطبيق، Windows Phone
وكيفية إنشاء تطبيق خاص بالهواتف المحمولة باستخدام موقع ) (Appstudio.comالذي توفره شركة
مايكروسوفت ،والذي يوفر بيئة عمل خاصة إلنشاء تطبيقات الهاتف المحمول بالطرق الحديثة .
خالل الدورة تعرف المشاركون أيضاً على كيفية استخدام  Microsoft visual Studio 2013من خالل
التعرف على أهم القوائم والنوافذ الرئيسية في البرنامج.

وفي نهاية الدورة تم تسليط الضوء على التقنيات الحديثة لـ  Windows Phoneمثل ، Silver Lightوشرح
وتطبيق أمثلة عملية ،وتدريب المشاركين على إنشاء على تطبيقات بأنفسهم باستخدام لغة السي شارب(C#).
وأكدت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين أن الدورة تؤكد على حرص وحدة متابعة الخريجين

على تدريب الخريجين وتطوير مهارتهم على التقنيات الحديثة ومواكبة التطورات في جميع المجاالت ،وذلك

12

سعياً منها إلعداد خريجين قادرين على االنخراط في سوق العمل.يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )07ساعة
تدريبية بمشاركة ( )30مشاركاً من كلية التكنولوجيا.
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13
فرع جنين

3101/3/31

1

( )21خريج/ة

أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع منتدى معلمي جنين وكلية Waldrof Education
دورة تدريبية حول األساليب الفعالة لتعليم المرحلة األساسية ورياض األطفال.
وهدفت الدورة إلى صقل شخصية المتدربين ،وإكسابهم الخبرات والقدرات الالزمة لممارسة العملية التعليمية،
وسلطت الضوء على العديد من المواضيع الهامة ومنها تدريب المشاركين على انسب الطرق لدمج فنون

ومهارات اللغة واألرقام والموسيقى ،ورواية القصة والحركة ،ودراسة الطبيعة ،والفنون ،والصناعات اليدوية،
ضمن المنهاج التنموي المناسب لمرحلتي ما قبل المدرسة والروضة ،وكيفية قيام المدرسين بالتطبيق الخالق
لمنهاج متكامل باستعمال أساليب فعالة للتعليم تنطوي على تناغم األعصاب وتزخر بصنوف منوعة من الفن
واالبتكار ،وقدم المدربون ممارسات وتمرينات تم تطويرها في مؤسسة والدروف التربوية وباإلمكان تطبيقها

في صفوف المدارس األساسية ورياض األطفال.

وأكدت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين أن الدورة نفذت بإشراف مدربين مختصين أجانب من
الواليات المتحدة األمريكية.

13

واستمرت الدورة لمدة ( )21ساعة تدريبية بمشاركة ( )91معلماً من معلمي المرحلة األساسية ،و( )21خريجاً
من تخصص المرحلة األساسية األولى.
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11
فرع دورا

3101/3/31

( )26خريج/ة

مدير البنك االسـالمي الفلسـطيني أ .اسماعيل رضوان فرع وادي التفاح ،ومدير البنك
االسالمي الفلسطيني فرع راس الجورة أ .نزار بالي والباحث االسالمي االقتصادي في

1

كلية العروب د .يحيى شـاور ،ومدير شركة التكافل للتامين فرع الخليل أ .لؤي رحال،

ومدير فرع دورا د .تيسـير ابو سـاكور واعضاء الهيئة االدارية والتدريسية في الفرع
وطلبة كلية العلوم االدارية واالقتصادية ،حيث أدار الورشة د .فضل عيدة عضو الهيئة
التدريسية ورئيس قسم التسويق في الكلية.

2

أ  .فؤاد شاور.

3

أ .عبد الرحمن أبو صبحة منسق متابعة الخريجين في فرع دورا

شاركت وحدة متابعة الخريجين في فرع دورا في ورشة عمل تدريبية بعنوان المؤسسات المالية االسالمية
ودورها في دفع عجلة التنمية وذلك بحضور المؤسسات المالية االسالمية (البنك االسالمي الفلسطيني ,

والبنك العربي االسالمي  ,وشركة التكافل للتامين).

وحضر الورشة مدير البنك االسالمي الفلسطيني أ .اسماعيل رضوان فرع وادي التفاح ،ومدير البنك
االسالمي الفلسطيني فرع راس الجورة أ .نزار بالي والباحث االسالمي االقتصادي في كلية العروب د.
يحيى شاور ،ومدير شركة التكافل للتامين فرع الخليل أ .لؤي رحال ،ومدير فرع دورا د .تيسير ابو

11

ساكور واعضاء الهيئة االدارية والتدريسية في الفرع وطلبة كلية العلوم االدارية واالقتصادية،

72

حيث أدار الورشة د .فضل عيدة عضو الهيئة التدريسية ورئيس قسم التسويق في الكلية .المصارف اإلسالمية،
وتمكنهم من التفريق بينها وبين المؤسسات المالية التجارية.
افتتحت الورشة بتالوة آيات عطرة من القران الكريم تالها عضو الهيئة االدارية أ  .فؤاد شاور ،ومن ثم قام
د .تيسير ابو ساكور مرحبا بالحضور ناقال لهم تحيات أ .د .يونس عمرو مؤكداً أن إقامة مثل هذه الورش
التدريبية تعود بالفائدة على الطلبة ذوي التخصصات المتعلقة بالموضوع ،إذ تمنحهم الفرصة لالطالع الكامل

فرع دورا
فرع دورا

على طريقة عمل
وقدّم عضو هيئة التدريس في كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية أ .عالء زايد ورقة علمية حول دور المؤسسات
المالية اإلسالمية في دفع عجلة التنمية ،موضحًا أن االدخار هو حلقة الوصل بين التنمية والنمو االقتصادي،

وأن رفع نسبة معدالت االدخار القوي وتحويله إلى استثمار مالي يؤدي إلى زيادة النمو االقتصادي .وبيّن أن
الجهاز المصرفي هو المكون الرئيس للنظام المالي الفلسطيني الذي يحتوي على إحصاءات المصارف المحلية
في فلسطين ،وهي :المصارف المحلية ،ومؤسسات اإلقراض الصغيرة ،وشركات التأمين ،والصرافون

المرخصون.

وتحدث أ .إسماعيل رضوان مدير البنك اإلسالمي الفلسطيني عن تجربة البنك اإلسالمي الفلسطيني ،مشجعا
اعتماد التحويل اإلسالمي بدالً من القروض االستهالكية ،لتحريك عجلة النمو االقتصادي حتى لو كانت نسبة
المشاريع صغيرة ،وأكد أن المصرف اإلسالمي هو مصرف استثماري يحقق التنمية االقتصادية من خالل
المرابحة والمضاربة اإلسالمية والمشاركة.

ثم بيّن مدير شركة التكافل للتأمين أ .لؤي رحال أن الشركة تقدم خدماتها وفقا للشريعة اإلسالمية وتربطها

عالقة اقتصادية مع المؤسسات والشركات والبنوك اإلسالمية.
وتحدّث أ .نزار بالي مدير فرع البنك اإلسالمي الفلسطيني بـ "راس الجورة" عن التكييف الشرعي لبطاقة
االئتمان اإلسالمية (بطاقة التسيير الفضية والذهبية) التي يصدرها البنك اإلسالمي الفلسطيني وفق األحكام

الشرعية اإلسالمية والمجامع الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية ،إضافة إلى االمتيازات

التي يحصل عليها العميل من البطاقة.
وتناول د .يحيى شاور الضوابط والمعايير الشرعية للبنوك اإلسالمية من حيث حشد المدخرات النقدية،
والخدمات المصرفية ،وإدارة الحسابات الجارية ،والمقاصة الضريبية ،والحواالت ،والوكاالت ،واالعتمادات.
واتفق المشاركون في الورشة على أن التنمية االقتصادية تتحقق من خالل االستثمار المباشر بالطريقة

الشرعية اإلسالمية بدالً من القروض.

أكد أ .عبد الرحمن أبو صبحة منسق متابعة الخريجين في فرع دورا أن الورشة استمرت لـ ساعتين بمشاركة
( )26خريجاً وخريجة.
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15
فرع طولكرم

3101/3/36

3

أ .االء البركة.

1

أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في طولكرم.

( )21خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في طولكرم وبالتعاون مع مؤسسة الشراكة من أجل التنمية ورشة عمل
تدريبية في "إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية ".
وأشرفت أ .االء البركة من مؤسسة الشراكة من أجل التنمية على الورشة التي سلطت الضوء على كيفية

إعداد السيرة الذاتية ،وتسويق الذات ،وأهم المواضيع التي يجب أن تشتمل عليها السيرة الذاتية.

في نهاية الورشة قدمت أ .أالء عرضاً لبعض نماذج السيرة الذاتية ،وبينت نقاط القوة والضعف في النماذج
المطروحة.
وتطرقت أيضاً إلى المقابالت الشخصية ،وأسرار النجاح للحصول على الوظيفة .وأكد أ .معاذ تايه منسق
متابعة الخريجين في طولكرم أن هذه الورشة هدفت الى تدريب المشاركين على كيفية إعداد السيرة الذاتية،

وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وذلك من أجل تهيئتهم لالنخراط في سوق العمل .يذكر أن الورشة استمرت لـ ()2
ساعات تدريبية بمشاركة ( )21مشاركاً من مختلف التخصصات.

15
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16
فرع طوباس

3101/2/0

( )12خريج/ة

د .نضـال عبد الغفور وممثل مؤسـسـة شركاء في التنمية المستدامة .أمجد بني عودة،

1

ومدرب الدورة وممثل مؤسـسـة األفق أ .إبراهيم السلمان و رئيس قسم شؤون الطلبة أ.
حيدر كايدن ومنسق متابعة الخريجين أ .بالل دراغمة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع جمعية األفق للتنمية الشبابية دورة تدريبية في مهارات

القيادة .وحضر حفل االختتام وتسليم الشهادات مدير فرع طوباس د.نضال عبد الغفور وممثل مؤسسة شركاء في التنمية
المستدامة .أمجد بني عودة ،ومدرب الدورة وممثل مؤسسة األفق أ .إبراهيم السلمان و رئيس قسم شؤون الطلبة أ .حيدر

كايدن و منسق متابعة الخريجين أ .بالل دراغمة .بدوره تحدث د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس عن أهمية عقد
مثل هذه األنشطة كونها تسهم في تطوير قدرات الخريجين ،وإكسابهم مهارات حياتية تمكنهم من أداء واجباتهم المجتمعية

والوطنية والسياسية بطريقة أفضل ،مما يسهم في تطوير المجتمع وتسهيل فرص حصول الخريجين على فرص عمل
بشكل أكبر ودعا الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى االنخراط في مثل هذه الفعاليات التي تنظمها وحدة متابعة

الخريجين ،وقدم شكر الكبير لجمعية األفق إلسهامها في تطوير الوعي بقضايا الشباب .وقدم مدرب الدورة وممثل

مؤسسة األفق أ .إبراهيم سليمان شكره الكبير للجامعة وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة ،وأبدى خالل كلمته إعجابه

وافتخاره بالقدرات القيادية المتميزة التي بدت واضحة لدى المشاركين في الدورة إناثا وذكوراً ،متمنياً لهم مزيداً من

التقدم والتميز في حياتهم العلمية والعملية .وأشار منسق متابعة الخريجين في طوباس أ .بالل دراغمة أن الهدف األساسي
للدورة هو تعريف المشاركين بمهارات التخطيط للعمل ،والصفات القيادية ،وكيفية اتخاذ القرارات األخالقية والمهنية.

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )01ساعات تدريبية بمشاركة ( )12مشارك ومشاركة ،وفي نهاية اللقاء تم توزيع

16

الشهادات على المشاركين.
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17
فرع طولكرم

3101/2/3

1

أ .باسل كتانة.

2

أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في طولكرم

( )21خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في طولكرم وبالتعاون مع مركز المناهل التكنولوجي ورشة تدريبية حول

إدارة الوقت وتطوير الكفاءات.

وأشرف على الورشة أ .باسل كتانة مدير المركز ،والذي قام بتسليط الضوء على العديد من المهارات الحياتية
في جوانب مختلفة ،حيث تحدث عن إدارة الوقت والتخطيط الجيد في العمل ،ومهارات العمل ضمن الفريق،
وتحمل ضغط العمل وأهمية األفكار اإلبداعية ،والمشاريع الريادية التي تساعد الخريجين في الدخول إلى سوق

العمل.

وأكد أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في طولكرم أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش
والدورات التدريبية التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين بهدف تنمية مهارات الخريجين وقدراتهم،

للمنافسة على الفرص المتاحة في سوق العمل .واستمرت الورشة لـ ( )2ساعات تدريبية بمشاركة
( )21مشاركًا ومشاركة من مختلف التخصصات.
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18
فرع جنين

3101/2/2

1

أ .بوران مراعبة.

2

أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين.

( )21خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في جنين وبالتعاون مع مركز جنين للثقافة واالبداع دورة تدريبية في محادثة
اللغة اإلنجليزية .وأشرفت أ .بوران مراعبة على الدورة ،التي هدفت إلى تطوير وتقوية مهارات المشاركين
في التحدث والتواصل باللغة اإلنجليزية .سلطت الدورة الضوء على كيفية تقديم الذات ،والتعبير عن المشاعر
والطموحات ،والرد على التساؤالت في األمور الحياتية ،وتدرب المشاركون على كيفية كتابة السيرة الذاتية
باللغة اإلنجليزية ،وذلك ألهميتها في التقدم لفرص العمل المتاحة .وأكدت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة
الخريجين في جنين أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات وورش العمل التدريبية التي تنظمها وحدة
متابعة الخريجين ،والتي من شأنها تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل ،وتزوديهم

بالمعرفة والخبرة الالزمة ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية ومواكبة آخر التطورات العلمية والمهنية في

مجال تخصصهم ووظيفتهم المستقبلية .وأشار المشاركون في نهاية الدورة ،أن أهمية هذه الدورة تأتي من
أهمية اللغة اإلنجليزية في وقتنا الحاضر كونها لغة العالم ولغة الثورة المعلوماتية.

18

واستمرت الدورة لـ ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )21خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.
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19
فرع طوباس

3101/2/01

1
2
3

( )12خريج/ة

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.
أ .عبد اهلل برهم مدير الدائرة الشـبابية في المجلس األعلى للشـباب والرياضة (مجلس الشمال)

ومدرب الدورة

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في طوباس ،دورة تدريبية في "كتابة التقارير والمراسالت اإلدارية" وحضر االختتام
د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس الذي تحدث بدوره عن الدورة وأهميتها للخريجين ،كونها تعمل على
تعزيز وتطوير قدرات المشاركين في كتابة التقارير والمراسالت اإلدارية ،والتي تمثل أحد هم عناصر التواصل
داخل المؤسسات ،وأكد على أهمية الفعاليات التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم،
وقدم شكره الكبيرة لـ أ .عبد اهلل برهم مدرب الدورة .
وأكد أ .عبد اهلل برهم مدير الدائرة الشبابية في المجلس األعلى للشباب والرياضة (مجلس الشمال) ومدرب الدورة،
أن هذه الدورة تنسجم مع توجهات المجلس ،والتي تعمل على تزويد المشاركين بمهارات ومعارف تسهم في تأهيلهم
وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ،وفق رؤيا وطنية تؤهلهم لإلسهام في بناء مؤسسات الدولة.
وأشار منسق متابعة الخريجين في طوباس أ .بالل دراغمة أن الدورة هدفت إلى تعريف المشاركين بأنواع التقارير
والمراسالت اإلدارية ،وكيفية جمع المعلومات الالزمة ،والرسائل اإلدارية وأنواعها .يذكر أن الدورة استمرت

19

لشهر كامل بواقع ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )12خريجاً وخريجة.
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20
فرع نابلس

3101/2/31

1

( )06خريج/ة

أ .كميل مدرب الدورة.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في نابلس وبالتعاون مع مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة دورة تدريبية في
مهارات الحصول على عمل.
وأشرف أ .كميل من المؤسسة على الدورة ،حيث قام بتدريب الخريجين على مهارات كتابة السيرة الذاتية،
ومقابالت العمل ،وكيفية البحث عن فرص العمل المتاحة بطريقة صحيحة ،وأخالقيات وبروتوكوالت العمل.
وفي نهاية الدورة قدم المتدربون شكرهم الكبيرة لمدرب الدورة ،وقسم متابعة الخريجين على هذه الدورة
الهامة ،لكل خريج مقبل على االنخراط في سوق العمل ،معربين عن آملهم في اإللتحاق بدورات قسم متابعة
الخريجين الجديدة ،بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية ما يضمن حصولهم على وظيفة مستقبالً.
يذكر أن الدورة استمرت الدورة لـ ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )06خريجاً وخريجة.
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21

ح

3101/2/31

( )30خريج/ة

فرع نابلس
1

أ .عزام أبو راس مدرب الدورة

اختتمـت وحـدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع شــركة أديســون للتدريب والبرمجة
واالستشارات ورشة تدريبية حول حل المشاكل الشخصية والتعليمية باستثمار المهارات الذاتية.

وأشرف أ .عزام أبو راس على الورشة ،وتنفيذ الفعاليات المختلفة ومنها اكتشف مهاراتك الكامنة ،وتعرف
على مشكلتك وصنفها وحدد أولوياتها ،وتعرف على مصادر المشاكل وكيفية تجنبها ،وثق بنفسك وبقدراتك.
وفي نهاية الورشـة قدم أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في نابلس شكره الكبير للشركة ومشرف
الدورة أ .عزام أبو راس.

يذكر أن الورشة استمرت لـ ( )2ساعات تدريبية بمشاركة ( )30مشاركاً من مختلف التخصصات.

21
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Google Sketch Up
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22
م

فرع جنين

3101/2/21

1

أ .حمزة أبو عرة مدرب الدورة.

2

أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين.

( )21خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في جنين وبالتعاون نادي جنين الرياضي ومؤسسة أيريكس وبتمويل من
الوكالة األمريكية للتنمية دورة تدريبية حول برنامج(google sketch up).
وهدفت الدورة التي قدمها أ .حمزة أبو عرة ،إلى تعلم أساسيات بسيطة في بناء وتشكيل المجسمات الثالثية
األبعاد لألبنية ،حيث يعمل هذا البرنامج بشكل تكاملي مع برنامج Google Earth

إضافة المجسمات اليه بعد تصميمها باستخدام البرنامج.

الشهير ،حيث يمكن

وقدمت الدورة على ثالث مراحل حيث تناولت الدروة في بدايتها أساسيات العمل على البرنامج واألدوات
المستخدمة لبناء المجسمات ،ومن ثم تدرب المشاركون على مهارات بناء وتشكيل المجسمات بحرفية عالية،
وتناولت في نهايتها إضافة المجسمات إلى برنامجGoogle Earth .
وأكدت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين ،أن الدورة استمرت لـ ( )21ساعة تدريبية بمشاركة

( )21خريج وخريجة من كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.
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المحاسبي

23

فرع قلقيلية

3101/2/21

3

أ .جهاد ربايعة مدرب الدورة.

1

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين.

( )02خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في 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 بهيكل الحسابات والزبائن

والموردين واألصناف الرئيسية والفرعية ،والتعامل مع الحركات المحاسبية المختلفة من قبض ،وصرف ،وقيد،

وفواتير مبيعات ومشتريات ،وإشعارات مدينة ودائنة ،وإدارة المخازن الرئيسية والفرعية ،وكيفية الترقيم،

وتعريف حسابات البنوك ،وكيفية التعامل مع الشيكات الواردة والصادرة ،وتسوية البنك ،إضافة إلى التعامل مع

األصول الثابتة ،وحساب االستهالك ،وإجراء قيود االستهالك ،والتعامل مع التقارير المحاسبية المختلفة ،والقوائم
المالية ،وتقارير الذمم ،وتقارير األصناف ،والتقارير الشهرية.

وتناولت الدورة أيضاً عدداً من المحاور من بينها العمالت ،وأسماء الثوابت ،وتحديد آلية العمل على البرنامج،

وطبيعة عمل الشركة ،وشجرة الحسابات ،ومراجعة الطلبيات ،وإدخال اإلرساليات ،وفواتير المبيعات

والمشتريات ،والقيود ،والسندات ،والشيكات ،واإلنتاج ،والموجودات.

وأكد أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية أن أهمية الدورة تأتي من االنتشار الكبير للبرنامج في
الكثير من المؤسسات المحلية ،مما يعزز فرص حصول الخريجين المشاركين على فرص عمل مستقبالً ،وهذا

23

يأتي ضمن سعي وحدة متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )31ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )02مشاركاً.
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24
فرع جنين

3101/2/20

1

أ .سليم عبد القادر مدرب الدورة.

2

أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين.

( )11خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين ،وبالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي وحركة الشبيبة في فرع
جنين دورة "اعداد الكادر الشبابي" ،وعقد حفل االختتام في مقر جهاز األمن الوقائي في جنين ،وذلك بحضور
كل من مدير فرع جنين د .عماد نزال ،ومدير جهاز األمن الوقائي العميد أمين السويطي ،وممثل عن هيئة

التوجيه السياسي والوطني النقيب ثمين سويطي ،ومدير العالقات العامة في جهاز األمن الوقائي المقدم سلطان
زيود ،ومنسقة وحدة متابعة الخريجين في جنين أ .فاتنة يحيى ،ورئيس مجلس اتحاد الطلبة سمير السعدي.
ورحب المقدم سلطان زيود مدير العالقات العامة في األمن الوقائي بالخريجين ،وأطلعهم على دور الجهاز في
حفظ األمن واألمان ،وتوفير البيئة اآلمنة للعمل للجميع سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.
بدوره رحب مدير جهاز األمن الوقائي في جنين العميد أمين سويطي بالخريجين والحضور ،فاتحاً بابا النقاش
وتوجيه األسئلة حول جهاز األمن الوقائي ،ودعا الخريجين إلى مراعاة األمن والخصوصية عند استخدام

التكنولوجيا الحديثة وخاصة الهواتف الذكية ،وما تقدمه من خدمات مجانية كالمكالمات والرسائل المجانية ،لما
لها من مخاطر أمنية كبيرة .ومن جانبه نقل د .عماد نزال تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة لقيادة

24

جهاز األمن الوقائي ،مقدماً شكره الكبير للجهاز الوقائي ،والقائمين على الدورة ألهميتها في حياة المشاركين

83

وصقل شخصياتهم وتطوير مهاراتهم ،وأكد على حديث العميد أمين سويطي على أهمية مراعاة الخصوصية واألمان

عند استخدام التكنولوجيا الحديثة ،وقال أننا سنعمل على عقد العديد من الدورات التي تحاكي أمن المعلومات وكيفية

التعامل السليم مع التكنولوجيا الحديثة .ومن ناحية أخرى أشاد د .نزال بعمل األجهزة األمنية في المحافظة ،ودورها

الفاعل في تأمين الحياة اآلمنة للمواطنين ،ألن األمن عامل فاعل في جميع المجاالت ،فلوال األمن لما كان هناك إبداع

وتطور .وأشارت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين ،أن الدورة تناولت عدة محاور هامة في حياة الخريجين

فرع جنين

منها بناء الشخصية لدى الكادر الطالبي ،والمهارات الحياتية ،وصقل الشخصية ،والثقة بالنفس ،واتخاذ القرارات وطرق
حل الصراعات ،وآليات العمل ضمن الفريق ،وفن الحوار واإلقناع .وحاضر في الدورة د .مفيد قسوم ،ود .محمود

خلوف ،والدكتور أيمن يوسف من الجامعة العربية األمريكية ،ومشرف أكاديمية التنمية الدولية في فلسطين مهنا نجم ،و

المقدم تيسير عزام المفوض السياسي ،و المالزم أول صالح عساف من الدفاع المدني ،واألستاذ عماد أبو سيفين من

الهالل األحمر ،والدكتور محمد ابو الهيجا من اإلغاثة الطبية الفلسطينية.

وقدم رئيس مجلس اتحاد الطلبة سمير السعدي شكره لجميع القائمين على الدورة وخاصة هيئة التوجيه السياسي والوطني

والمحاضرين على المواضيع الهامة التي طرحوها خالل الدورة ،وتمنى استمرارية عقد مثل هذه الدورات لما لها من

دور كبير في صقل شخصية المشاركين .وشكرت أ .فاتنة يحيى مشرفي الدورة والخريجين جهاز األمن الوقائي والدفاع

المدني واإلغاثة الطبية والهالل األحمر ووسائل اإلعالم التي شاركت في تغطية التخرج وكل من ساهم في إنجاح الدورة.
واستمرت الدورة لـ ( )70ساعة تدريبية بمشاركة ( )10خريجًا وخريجة.
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25
فرع نابلس

3101/2/0

1

( )31خريج/ة

أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس ،وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،دورة "لغة
اإلشارة الفلسطينية“ وقد أشرف على الدورة طاقم مؤهل من معلمي مدرسة ذوي الحاجات الخاصة التابعة
لجمعية الهالل األحمر ،الذي قام بتدريب المشاركين على مهارات استخدام لغة اإلشارة الفلسطينية التي

يتعامل بها ذوي االحتياجات الخاصة من الصم والبكم ،وذلك ألهمية تعزيز عملية االتصال والتواصل
معهم.
وفي نهاية الدورة قدم أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في نابلس شكره الكبير لجمعية الهالل األحمر
الفلسطيني ،وأكد على أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي وحدة متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين

وقدراتهم ممن يحتاجون الستخدام هذه اللغة في مجال عملهم وخاصة خريجي كلية التنمية االجتماعية ،مما
يعزز فرص حصولهم على وظيفة مستقبالً .ومن الجدير بالذكر أن الدورة عقدت في مقر الجمعية ،حيث

استمرت لـ ( )30ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )70مشاركاً.
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26
فرع جنين

3101/2/2

3

أ .محمد بعجاوي مدرب الدورة.

1

أ .فتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين.

( )31خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في جامعة القدس المفتوحة -فرع جنين وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر
وخدمة المجتمع دورة برنامج بيسان المحاسبي.
وأشرف المدرب محمد بعجاوي على الدورة ،التي هدفت إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع
برنامج بيسان المحاسبي ،والتعرف على القوائم والشاشات الرئيسية ،والخدمات التي يقدمها البرنامج
لشركات التي تعتمد هذا البرنامج في إدارة العمليات المحاسبية في أعمالها.
وأكدت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات
والورش التدريبية التي ينظمها قسم متابعة الخريجين لتطوير مهارة الخريجين وقدراتهم لالنخراط في

سوق العمل ،حيث أن برنامج بيسان مستخدم في العديد من الشركات والمؤسسات المحلية ،وهذا من شأنه
تعزيز زيادة فرص العمل المتاحة أمامهم.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )74ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )70مشاركاً من كلية العلوم اإلدارية
واالقتصادية.
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27
فرع طوباس

3101/2/1

1

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.

2

د .بشارات مدرب الدورة.

3

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في طوباس

( )31خريج/ة

اختتمـت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس دورة تدريبية في "اإلعراب في القران الكريم" .وأشــار
مدير فرع طوباس د .نضـال عبد الغفور أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات واألنشطة التي تم
تنظيمها خالل الفصل الحالي للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم ،والتي تميزت بتنوعها ،وأكد عبد الغفور

على ضـرورة اسـتغالل الطال ب لوقته بشكل ايجابي بحيث يعمل خالل فترة التحاقه بالجامعة على تطوير
مهاراته وقدراته في شتى مناحي الحياة العلمية والعملية ،وقال إن الجامعة ومن خالل أنشطتها توفر لطلبتها
وخريجيها هذه الفرصة
ومن جهته أشار مدرب الدورة د .بشارات أن هذه الدورة تأتي استجابة لحاجات الطلبة والخريجين في النحو
العربي وترسيخاً لقواعد اللغة العربية ،وهدفت إلى تمكين المشاركين من اإللمام بمهارات اإلعراب

ـمن سعي وحدة متابعة
وأكد أ .بالل دراغمة منسـق متابعة الخريجين في طوباس أن هذه الدورة تأتي ضـ
الخريجين لتنظيم دورات تخصصية للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم .ويذكر أن الدورة استمرت لـ ( )
ساعة تدريبية بمشاركة ( ) مشاركاً.
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28
فرع طوباس

3101/2/1

1

( )23خريج/ة

طوباس د.نضال عبد الغفور ومديرة التربية والتعليم في طوباس د .ريما دراغمة ،ومدرب الدورة أ.

احمد البزور ومنسق متابعة الخريجين أ .بالل دراغمة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في طوباس وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس ،دورة تدريبية
في دراسة الحالة .وحضر حفل االختتام وتسليم الشهادات مدير فرع طوباس د.نضال عبد الغفور ومديرة التربية

والتعليم في طوباس د .ريما دراغمة ،ومدرب الدورة أ .احمد البزور ومنسق متابعة الخريجين أ .بالل دراغمة.

بدوره تحدث مدير فرع طوباس د .نضال عبد الغفور عن الدور التكاملي بين الجامعات ووزارة التربية والتعليم
العالي فطالب المدارس اليوم هم طلبة الجامعات في الغد ،ليعودوا إلى المدارس معلمين وأولياء ألمور الطلبة،

وتحدث عن التعاون القائم بين فرع الجامعة في طوباس ومديرية التربية والعليم في المحافظة ،وقدم شكره للمديرية

على تعاونها الدائم والمستمر في مجال استيعاب طلبة مقرر التربية العملية وطلبة مقررات التدريب الميداني،
وإسهامهم في مجال التدريب واستعداد كادرهم للتعاون الدائم ،وأكد عبد الغفور على أهمية عقد مثل هذه الدورات

لوجود المدربين المختصين ،والممارسين ،حيث أنهم على اطالع ودراية كاملة بمشكالت الطالب ،والحاجات التدريبية
للمعلمين الجدد

وأكدت د .ريما دراغمة على أهمية التعاون الدائم مع الجامعة في مجال تنظيم أنشطة مجتمعية ،من شأنها تعزيز

قدرات وخبرات خريجي الجامعة وطلبتها ،ودعت إلى تنظيم ورش عمل مشتركة تهدف إلى اطالع خريجي الجامعة

على تجارب وخبرات المعلمين العاملين في الميدان .وتحدث مدرب الدورة أ .احمد البزور عن الدورة وأهميتها

حيث هدفت إلى تعريف المشاركين على المفاهيم والمصطلحات الخاصة بدراسة الحالة ،وبأهمية دراسة الحاالت

الفردية واألسس التي يجب مراعاتها عند دراسة الحالة ،وقال بأن ذلك شكل مدخالً لدراسة حاالت ،وذلك من خالل

تطبيقات عملية حاكت الواقع .وقدم منسق متابعة الخريجين أ .بالل دراغمة في طوباس شكره الكبير لكل من ساهم

في إنجاح هذه الدورة ،مشيرًا إلى أن الدورة قدمت على مدار شهر كامل بواقع ( ) ساعة تدريبية ،وبمشاركة ( )

28

خريجاً .وفي نهاية اللقاء وزعت الشهادات على المشاركين.
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29
9
مركز بديا
الدراسي

3101/2/7

1

أ .أيمن الحواري مدرب الدورة.

2

أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين

( )32خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في مركز خدمات بديا الدراسي وبالتعاون مع مؤسسة انجاز فلسطين دورة

"مساري إلى المهنية

وهدفت الدورة إلى وضع استراتيجيات شخصية مبتكرة والتعرف على المهارات الالزمة للنجاح في العمل
وعالم األعمال والجهوزية للعمل ،والبحث عن الوظائف والتعلم على فن القيادة وإدارة الوقت والتواصل
الشفوي والكتابي وحل المشكالت والعمل بروح الفريق وكيفية إعداد السيرة الذاتية وكيفية الترتيب لعقد

االجتماعات.

وفي نهاية الدورة قدمت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت ومركز بديا الدراسي ،شكرها الكبير

لمدرب الدورة أ .أيمن الحواري .يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )01ساعة تدريبية بمشاركة ( )32مشاركاً من مختلف
التخصصات.
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30
فرع قلقيلية

3101/2/9

1

أ .وائل الفار مدرب الدورة.

2

أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية.

( )37خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في قلقيلية وبالتعاون مع نادي قلقيلية األهلي دورة القيادات الشابة .وأشرف

على الدورة المدرب أ .وائل الفار ،الذي قام بتعريف المشاركين على أنواع القيادة ،وإكساب المشاركين
مهارات االتصال والتواصل ،وكيفية الحصول على مبادرات شبابية وذلك من خالل تعبئة نماذج خاصة بها
وهدفت الدورة إلى الخروج بمبادرات شبابية تستهدف المجتمع ،وموضوع التعلم بالخدمة ،وهو موضوع
جديد نسبياً يحفز المشاركين على التدرب في المؤسسات واكتساب الخبرة أثناء التدريب

وأكد أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية ،أن وحدة متابعة الخريجين تسعى من خالل هذه

الدورات والورش التدريبية إلى تنمية قدرات الخريجين ومهاراتهم ،واستيعاب طاقاتهم ،وصوالً إليصال
أصواتهم إلى المهتمين لتبني مب ادراتهم ،واستنباط األفكار اإلبداعية ،وإشراكهم بالحياة المجتمعية
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( ) ساعة تدريبية من التدريب النظري والعملي ،بمشاركة ( ) مشاركاً من

مختلف التخصصات.

30

90

31
فرع رام هللا
والبيرة

3101/2/03

1

أ .أيمن الشيخ مدرب الدورة.

2

أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين.

( )02خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر دورة تدريبية
متخصصة في برنامج بيسان المحاسبي .وأشرف المدرب أيمن الشيخ على الدورة
تناولت الدورة موضــوعات متعددة أهمها :دورة المشــتريات والمبيعات ضــمن المســارات اإلدارية
ـول الثابتة وعمليات إدارة
ـا فة إلى الذمم المدينة والدائنة ،وكذلك آلية التعامل مع األصـ
ـبية ،إضـ
والمحاسـ
األصناف والمخازن وغيرها من العناوين الفرعية لموضوع الدورة
ـتمر في الفرع أ .رنده حمّاد إلى أن الدورات
ـقة التعليم المسـ
ـقة متابعة الخريجين ومنسـ
ـارت منسـ
وأشـ
المتخصـصـة في برامج المحاسـبة تعتبر أساساً مهما لخريجي تخصص المحاسبة ،حيث يصنّف اإللمام
بالبرامج المحاسبية متطلباً أساسياً في سوق العمل لخريجي هذا التخصص
ـاركاً من كلية العلوم اإلدارية
ـاركة ( ) مشـ
ـاعة تدريبية بمشـ
ـتمرت لـــ ( ) سـ
يذكر أن الدورة اسـ
واالقتصادية.
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32
فرع طولكرم

3101/2/03

1

أ .عزمي خلف مدرب الدورة.

2

أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم.

( )22خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة أخالقيات العمل.
وأشرف على الدورة أ .عزمي خلف الذي قام بتعريف المشاركين على أخالقيات العمل في عالم اإلعمال
من خالل مناقشة عدد من الحاالت الدراسية التي تعكس بيئة العمل والضغوطات التي يتعرض لها الموظف
في بيئة العمل وكيفية التعامل مع الضغوطات التي من الممكن أنو تواجه الموظف خالل أدائه مهامه وواجباته
وأكد أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم ،أن وحدة متابعة الخريجين تسعى من خالل هذه
الدورات والورش التدريبية إلى تطوير وصقل مهارات الخريجين وقدراتهم لتأهيلهم للمنافسة واالنخراط في
سوق العمل حيث استمرت الدور لـ ( ) ساعة تدريبية بمشاركة ( ) مشاركاً
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Finding a job is a job

33

فرع جنين

3101/2/01

1
2

( )31خريج/ة

أ .حسام نزال مدرب الدورة
أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مؤسسة رؤيا العالمية (
الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف ( ) دورة تدريبية بعنوان

) ،والمؤسسة
 .وأشرف على الدورة

أ .حسام نزال الذي قام بتدريب الخريجين المشاركين على مهارات الحياة األساسية للحياة العملية ومنها

مهارات االتصال والتواصل ،وإعداد السيرة الذاتية ،والتحضير الجيد لمقابالت العمل ،ومهارة البحث عن
عمل ،والتخطيط للذات .وأشار مدرب الدورة أن الهدف األساسي من التدريب هو :جسر الهوة بين النظريات
التي يتعلمها الخريجون خالل دراستهم الجامعية ،والمهارات التي يتطلبها سوق العمل من جهة أخرى ،األمر
الذي سينعكس على قدرات الشباب لالستجابة للمعايير التي تتطلبها مؤسسات التوظيف في القطاعين العام

والخاص .أكدت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين أن وحدة متابعة الخريجين تسعى ألن تكون
رائدة في إعداد خريجي الجامعة وطلبتها المتوقع تخرجهم بتطوير مهاراتهم وقدراتهم لإلنخراط في سوق
العمل .وقالت أيضاً أن وحدة متابعة الخرجين تنظم بشكل دوري ،دورات وورش عمل تدريبية من شأنها
إحداث تغيير حقيقي على مدارك الخريجين وتفكريهم ،وإحداث نقلة نوعية في عملية التعليم والتعلم.

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( ) ساعة تدريبية ،بمشاركة ( ) مشاركاً من مختلف التخصصات.
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31
فرع قلقيلية

3101/2/01

1

أ .بالل مسكاوي مدرب الدورة.

2

أ .بالل كسب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية.

( )09خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في قلقيلية وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة أخالقيات العمل
بالتعاون مع مؤسسة انجاز فلسطين
وأشرف المدرب أ .بالل مسكاوي على الدورة ،التي هدفت إلى تعريف المشاركين بأخالقيات العمل وأهميتها،
ورفع المستوى المعرفي لدى المشاركين ،وتطوير مهاراتهم في مجال اتخاذ قرارات أخالقية صائبة
وتطرق أ .مسكاوي خالل الدورة إلى القيم العالمية ألخالقيات العمل ،وهل لألسرة والخلفية االجتماعية
والثقافية دور في صياغة منظومة القيم لدى الفرد ،وكيفية استقبال المشكالت والتعامل معها ،بطريقة أخالقية،
وأهمية إتخاذ القرارات المناسبة لها وأكد أ .بالل كسب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية ،أن أهمية هذه
الدورة تأتي من أهمية الت حلي باألخالق المهنية العالية في العمل الذي نقوم به .وأشار أن هذه الدورة تأتي
ضمن سعي وحدة متابعة الخريجين لتطوير مهارات خريجيها وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل واستمرت
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الدورة لـ ( ) ساعة تدريبية بمشاركة ( ) مشاركاً
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35
فرع يطا

3101/2/01

1
2

( )27خريج/ة

د .علي صــالح مدير فرع يطا ومدير مديرية التربية والتعليم في مدينة يطا أ .خالد أبو
شرار ،ورئيس قسم الشؤون اإلدارية في التربية أ .أمجد الجندي.

أ .محمد أبو زهرة رئيس قسم شؤون الطلبة.

نظمـت وحدة متابعة الخريجين في فرع جامعة القدس المفتوحة في يطا ورشــة عمل للخريجين والطلبة
المتوقع تخرجهم حول الوظائف في وزارة التربية والتعليم العالي حيث تناولت الورشــة إجراءات تقديم
الطلبات ،والتقدم لالمتحان ،والمقابالت
وحضـر الورشة د .علي صالح مدير فرع يطا ومدير مديرية التربية والتعليم في مدينة يطا أ .خالد أبو

شـرار ،ورئيس قسـم الشؤون اإلدارية في التربية أ .أمجد الجندي ،وعدد من أعضاء الهيئة اإلدارية في
الفرع ،وحشد من الخريجين.
افتتح د .صـالح الورشة مرحباً بالحضور ،ناقال تحيات رئيس الجامعة أ .د .يونس عمرو ،مبيناً أن نمط
التعليم في "القدس المفتوحة" الذي يعتمد على التعليم المفتوح الذي يزاوج بين التعليم الوجاهي وبين التعليم

اإللكتروني و فق أحـدث التقنيات العلمية ،جعل الجامعة تفوز قبل أيام بجائزة القرن "الفئة الذهبية" من بين

35

( ) مؤسسة عالمية .وأكد د .صالح أن الجامعة تهتم بخريجيها،
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حيث أن هذه الورشـة تأتي في سياق إهتمام الجامعة بخريجيها ومتابعتهم ،وتجسيداً للشراكة الحقيقية بين
فرع يطا وبين التربية والتعليم ،مشيراً إلى حضور مدير التربية والتعليم ممثل الجهة الرسمية للتوظيف.

تطرق د .صالح الى إهتمام الجامعة بالمناطق المهمشة المحيطة بمدينتي يطا والسموع ،حيث عملت الجامعة
مع عدة مؤسسات على توفير "مختبر التعليم المتنقل" لتحسين جودة التعليم في تلك المناطق ،كذلك تطرق د.
صالح الى أن الجامعة تتطلع إلى إستكمال مشروع المبنى الجديد لفرع يطا

من جانبه ،أكد مدير التربية والتعليم اعتزازه بـ “القدس المفتوحة" ،وقدم أبو شرار شرحاً وافياً عن آليات
التوظيف من حيث تقديم طلب التوظيف ،واإلمتحان وإجراءات التصحيح ،وتوزيع العالمات ،مؤكداً أن
عملية إختيار المرشحين للوظائف الشاغرة تتم من خالل لجان متخصصة تعتمد على الشفافية والمصداقية.
وختم أبو شرار حديثه بشكره إلدارة فرع يطا على دعوته لحضور هذه الورشة الهامة وفتح المجال للحديث
مع الخريجين

من ناحية أخرى قدم أ .الجندي شرحا وافياً عن أسس ومعايير التعيين للوظائف التعليمية واإلرشاد التربوي

للعام

/

الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي

وأكد رئيس قسم شؤون الطلبة في "فرع يطا" أ .محمد أبو زهرة أن هذه الورشة تأتي ضمن برامج عمادة
شؤون الطلبة وقسم متابعة الخريجين ،لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش واألسئلة ،وأعرب الخريجون المشاركون عن سعادتهم لتنظيم مثل هذه

الورش ،يذكر أن الورشة استمرت لـ ( ) ساعات تدريبية بمشاركة ( ) مشاركاً
.
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36
فرع جنين

3101/2/02

1

أحمد استيتى مدرب الدورة.

2

أ .فتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين.

( )32خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين دورة تدريبية في البرمجة اللغوية العصبية ،وذلك بإشراف أ.
أحمد استيتي رئيس قسم شؤون الطلبة في الفرع وهدفت الدورة إلى تنمية خبرات الخريجين وإحياء الطاقة
الكامنة في نفوسهم ،لترسيخها نحو الطريق الصحيح لتنمية المجتمع ،وبناء مستقبل أفضل لهم متسلحين به
بثقتهم بأنفسهم ناقشت الدورة عدة محاور هامة ومنها :تعزيز الثقة بالنفس ،والتفكير اإليجابي ،والقدرة على
التغيير اإلي جابي لألفكار والعادات والسلوكيات ،وناقشت أيضا كيفية التخطيط الشخصي ،ومهارات تحديد
األهداف ،والتخلص من أسباب النسيان والتعرف على القدرات الهائلة للدماغ والحصول على ذاكرة قوية،
كما تم التدريب على آليات التخلص من الخوف وبناء مستقبل إيجابي وكيفية اتخاذ القرارات الصحيحة
وأشارت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين ،أن رحلة النجاح ال تتطلب البحث عن أرض
جديدة ،ولكنها تتطلب االهتمام بالنجاح والرغبة في تحقيقه والنظر الى األشياء بعيون جديدة ،نسعى في وحدة
متابعة الخريجين إلى تطوير قدرات الخريجين وتنمية مهاراتهم ،من خالل عقد العديد من الدورات والورش
التدريبية ،يكتشف الخريج من خاللها ما يملكه من طاقات كامنة وقدرات مخبئة في داخله ،ويتعلم كيف يفتح

36

لنفسه آفاقاً جديدة ،لم يكن يعرفها من قبل ،ليسخرها فيما يعود عليه بالفائدة يذكر أن الدورة استمرت لـ
( ) ساعة تدريبية ،بمشاركة ( ) خريجاً وخريجة.
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37
فرع بيت لحم

3101/2/06

( )-خريج/ة

1

أ .سامي زواهرة المساعد األكاديمي.

2

د .ضيف اهلل عثمان ق .أ أعمال مدير الفرع.

3

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

1

أ .رانيا بصير عضو هيئة تدريس

5

أ .عمر جابر عضو هيئة تدريس

6

أ .أمل وهبة أمينة مكتبة الفرع

نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع بيت لحم ورشة عمل حول آليات البحث عن عمل للخريجين
والطلبة المتوقع تخرجهم .حيث افتتح الورشة المساعد األكاديمي في فرع بيت لحم أ .سامي زواهرة
مرحباً بالمشاركين بإسم رئيس الجامعة أ .د .يونس عمرو وق .أ .مدير الفرع د .ضيف اهلل عثمان
مؤكداً على أهمية هذه الورشة للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لما فيها من معلومات تساعدهم على
كيفية البحث عن وظيفة بعد التخرج ،وتمنى للمشاركين النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

بعد ذلك تحدث أ .محمد صبح منسق متابعة الخريجين في فرع بيت لحم فأشار إلى دور وحدة متابعة

37
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الخريجين وما تقدمه من خدمات للخريجين من خالل قاعدة البيانات الخاصة بخريجي الجامعة وبوابة "خريجو
الجامعة" واألنشطة التي تقوم بتنظيمها وعالقتها بالمؤسسات والمجتمع المحلي ،ومساعدة الخريجين على

التواصل مع المؤسسات العامة والخاصة وتسهيل حصولهم على التدريب المناسب حسب تخصصاتهم،

فرع بيت لحم

والمساهمة في توظيفهم بفرص عمل دائمة أو جزئية حسب اإلمكانات المتاحة .ودعا صبح المشاركين على
التواصل مع وحدة متابعة الخريجين وشجعهم على التدرب في المؤسسات العامة والخاصة إلكتساب الخبرة

العملية.

أ ما عضو هيئة التدريس أ .رانيا بصير فقد تحدثت حول احتياجات سوق العمل الفلسطيني والتحديات التي
تواجه خريجي الجامعات بشكل عام من حيث ارتفاع معدل البطالة ومحدودية الفرص المتاحة في محافظة
بيت لحم ،وشجعت المشاركين على تطوير مهاراتهم الحاسوبية لما فيها من فائدة في البحث عن الوظائف

باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

بعد ذلك تحدثت أمينة مكتبة الفرع أ .أمل وهبة عن طرق إعداد السيرة الذاتية من حيث المعلومات الواجب
توفرها في السيرة الذاتية ،وعن أهمية قضاء المزيد من الوقت في إنشاء السيرة الذاتية حيث أنها أفضل
استثمار للحصول على وظيفة ،فكتابة السيرة الذاتية بشكل متقن له تأثير إيجابي لجذب انتباه صاحب العمل
وهي بمثابة تأشيرة للوصول للمقابلة.

ثم تناول عضو هيئة التدريس أ .عمر جابر آليات البحث عن العمل ،وأسس بناء قدرات الطالب المساهمة

في إنجاح عملية البحث عن العمل والحصول عليه ،وقدم نصائح عامة تساعد الخريجين في المقابلة.
كما تطرق ألهمية التدرب في المؤسسات المختلفة ،وذلك بالتعاون مع وحدة متابعة الخريجين ،يذكر أن
الورشة استمرت لـ ( ) 4ساعات تدريبية بمشاركة عدد من الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من مختلف

التخصصات.
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38
فرع الخليل

3101/2/09

( )26خريج/ة

1

أ .أحمد الطميزي مدرب الدورة.

3

أ .يسرى أبو عيشة منسقة متابعة الخريجين في فرع الخليل

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في جامعة القدس المفتوحة في الخليل وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين

دورة "مساري إلى المهنية" .والتي هدفت إلى تعريف المشاركين بكافة الطرق للحصول على وظيفة مستقبالً،
وإلى العديد من المفاهيم السلوكية والمهنية في عالم األعمال ،ومنها إدارة الوقت ،والتواصل الشفهي
والكتابي ،والتحفيز .وأشرف أ .أحمد الطميزي على الدورة ،وأشاد بأهميتها التي تهدف إلى تطوير مهارات
المشاركين ،وتعريفهم بالسلوكيات المهنية التي تساعدهم في التقدم المهني بعد التخرج ،وقدم شكره الكبير

للمشاركين على التزامهم ،متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمي والعملية .بدورها أشادت منسقة
متابعة الخريجين في فرع الخليل أ .يسرى أبو عيشة على عالقة الشراكة التي تربط الجامعة بمؤسسة

إنجاز ،وبينت أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسة من الدورات والورش التدريبية التي تنفذها المؤسسة لخدمة
خريجي الجامعة وطلبتها المتوقع تخرجهم ،لتطوير مهارتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل.

38

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )02ساعة تدريبية بمشاركة ( )26مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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39
فرع طولكرم

3101/2/09

1

الرائد عماد جمال مدرب الدورة.

2

أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في طولكرم.

( )21خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع الدفاع المدني دورة تدريبية في اإلسعافات
األولية .وأشرف على الدورة الرائد عماد جمال ،الذي قام بتدريب المشاركين على طرق تقديم اإلسعافات
األولية ،وآلية نقل المصاب ،واألدوات الالزمة لتقديم اإلسعافات األولية الصحيحة والسليمة للمصاب.

وتناولت الدورة أيضاً طرق التعامل مع اإلصابة ،وعالجها في موقع الحادث ،وتقدير األخطار سواءً خطر
اإلصابة أو الخطر المحيط بالمصاب ،وطرق إنعاش القلب وذلك من خالل تدريبات عملية.
وأكد أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في طولكرم أن تنظيم دورات االسعاف األولي تمثل واجباً وطنياً،
وقال إن التدريب والتثقيف في موضوع اإلسعافات األولية يشمل كيفية التعامل مع الحاالت الطارئة

والمريضة الذي تحدث بشكل مفاجئ ،وأشار إلى أهمية وضرورة وجود أشخاص مؤهلين علمياً وعملياً
على كيفية التعامل وتقديم اإلسعاف األولية.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )02ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )21خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.
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10
فرع جنين

3101/2/31

5

أ .فاطمة نصر مدربة الدورة.

6

أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين.

( )31خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع وزارة األوقاف دورة تدريبية في أحكام تالوة
وتجويد القرآن الكريم .وهدفت الدورة إلى تعريف وتدريب الخريجين المشاركين على أحكام التالوة والتجويد،
وذلك بهدف االرتقاء بمستوى خريجي تخصص تعليم التربية اإلسالمية في قراءة القرآن الكريم.
قدمت الدورة أ .فاطمة نصر ،حيث قامت في المرحلة األولى من الدورة بتقديم الجانب النظري من األحكام،
وفي المرحلة الثانية قامت بالتدريب العملي للخريجين على القراءة الصحيحة والتركيز على مخارج الحروف
واألحكام.

وأكدت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،أن الدورة استمرت لـ ( )20ساعة تدريبية

بمشاركة ( )70مشاركاً.

10
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11
فرع جنين

3101/2/31

1

أ .محمود ربايعة عضو هيئة تدريس ومدرب الدورة.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

( )25خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين دورة تدريبية بعنوان "المصــطلح النحوي ودوره في
ـيع الثروة
ـاركين ،وتوسـ
بنيان المعاني" ،وهدفت الدورة إلى تنمية مهارات اإلعراب النحوي لدى المشـ
النحويـة من القواعد الوظيفية النحوية التي يحتاجها خريج اللغة العربية ،لغايات الممارســة الوظيفية

المستقبلية في المدرسة ،وتدربوا أيضاً على حسن الربط العالئقي بين الداللة النحوية والقاعدة اإلعرابية.

وقدم الدورة عضــو هيئه تدريس أ .محمود ربايعة الذي درب المشــاركين على االتكاء على مهارة
ـف عن المعنى ،وتأثره بنمطية
ـليم في الكشـ
اإلعراب النحوي ،وتوظيف القاعدة النحوية التوظيف السـ
التركيب النحويّ ،واإلعراب النحويّ ،وأكد أ .ربايعة أن الدورة اعتمدت على مصــادر نحوية نظرية
وتطبيقية متنوعة ،منها :كتاب "إعراب القرآن الكريم إعرابا داللياً" وهو كتاب متخصــص في مهارات

اإلعراب الوظيفي " ،وكتاب "األجرومية في النحو العربي" وهو مصــدر نظري تأســيســيّ .تعرّف
المشاركون إلى ماهية المادة القاعدية النحوية ،وفهم مكوناته ا ،وأركانها من الكتاب الرئيس الذي اعتمد
كمادة مرجعية أوليّة تأسـيسيّة في الدورة ،وتمرن المشاركون على هضم واستيعاب المصطلح النحوي

القديم من بعض أمهات المصادر النحوية ،التي وظفت بوصفها مادة مساندة للمصدر الرئيس المعتمد في
الدورة ،هذا وقد شكلت مجموعات خاصه من المشاركين في الدورة لشرح كتاب األجرومية.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )71ساعة تدريبية /بمشاركة ( )71مشاركاً من كلية التربية – تخصص

11

اللغة العربية وأساليب تدريسها.
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12
فرع جنين

3101/2/31

1

أ .مي سنان مديرة جمعية المرأة يوماً بعد يوم.

2

أ .فاتنة هب الريح منسقة متابعة الخريجين.

( )21خريج/ة

ـطين دورة مساري إلى
ـة إنجاز فلسـ
ـسـ
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مؤسـ
المهنية ،التي هدفت إلى تدريب المشــاركين على المهارات الالزمة للنجاح في مكان العمل وعالم األعمال،
والتعرف على مهارات الجهوزية للعمل الالزمة للبحث عن وظيفة والحفاظ عليها ،ووضــع اســتراتيجيات
شخصية مبتكرة بهدف تحقيق التعلم والفرص الوظيفية على مدى الحياة.

وأشـرفت مديرة جمعية المرأة يوماً بعد يوم أ .مي سـنان على الدورة التي سلطت الضوء على فن القيادة،
وكتابة السـيرة الذاتية ،ومقومات الشـخصية ،والمقابلة الشخصية ،وإتخاذ القرارات وحل المشاكل ،وإدارة

الوقت والتواصل الكتابي.
وأكدت أ .فاتنة يحيى منســقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،أن الهدف األســاســي لدورة هو تعريف
المشاركين بكافة الطرق والمسارات للوصول إلى سوق العمل ،والحصول على وظيفة مستقبالً.

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )06ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )31مشاركاً من مختلف التخصصات.
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13
فرع دورا

3101/2/31

( )39خريج/ة

1

أ .عطا صبح منسق العالقات العامة ومدرب الدورة.

2

أ .عبد الرحمن أبو صبح منسق متابعة الخريجين في فرع دورا

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع دورا وبالشراكة مع مؤسسة انجاز فلسطين دورة تدريبية بعنوان
(مساري الى المهنية) التي هدفت إلى تدريب الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم على مهارات الجهوزية
للبحث عن الوظيفة وكيفية المحافظة عليها على مدى الحياة.

وأشرف أ .عطا صبح منسق العالقات العامة في بلدية دورا على الدورة التي سلطت الضوء على فن
القيادة ،وكتابة السيرة الذاتية ،ومقومات الشخصية ،والمقابلة الشخصية ،واتخاذ القرارات وحل المشاكل،
وإدارة الوقت والتواصل الكتابي.

وأكد منسق متابعة الخريجين في فرع دورا أ .عبد الرحمن أبو صبحة أن الهدف األساسي لهذه الدورة

هو تعريف المشاركين بكافة الطرق والمسارات للوصول الى سوق العمل والحصول على وظيفة مستقبالً.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )06ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )72مشاركاً من مختلف التخصصات.

13
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11
فرع طوباس

3101/2/30

( )76خريج/ة

1

الطفل جبريل دراغمة من تجمع المالح.

2

الصحافي عبد الباسط خلف منسق وزارة اإلعالم في طوباس واألغوار الشمالية.

3

ماريانا جعنينه-قمصية منسقة األنشطة في المركز.

1

سيمون عوض المدير التنفيذي لـ "التعليم البيئي".

5

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في جامعة القدس المفتوحة-فرع طوباس وبالتعاون مع وزارة اإلعالم دورة
تدريبية في اإلعالم والعالقات العامة .وشملت الدورة ،التي انطلقت نهاية آذار الماضي ،إطاللة على فنون
االتصال الفعال ،وأركان الرسالة اإلعالمية ،وطرق جمع وكتابة األخبار البسيطة ،وسلطت الضوء على

الفنون المطبوعة والمسموعة والمرئية واإللكترونية وما يميزها .وناقشت كيفية توظيف المهارات اإلعالمية

في بناء السيرة الذاتية واجتياز مقابالت التوظيف .وتخللها تدريبات مكتوبة ،ونقاش للفيلم الوثائقي ،02971
الذي أنتجته وزارة اإلعالم وينقل معاناة األغوار كما رسمها الطفل جبريل دراغمة من تجمع المالح.

11
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وتوجت الدورة ،التي تولى التدريب فيها منسق وزارة اإلعالم في طوباس واألغوار الشمالية -الصحافي

عبد الباسط خلف-برحلة علمية لمقر شبكة معا اإلعالمية في بيت لحم .وتعرف المشاركون على أقسام
الشبكة ،واستمعوا إلى شرح حول عملها ودورها .واستعرض مدير األخبار في "معا" كريم عساكرة آلية عمل
أقسام التحرير في الوكالة ،واشتراطاتها المهنية ،وطرق معالجتها للشؤون المحلية والعربية والدولية،
واهتمامها بالملف إلسرائيلي ،قبل أن يرد عن أسئلة المشاركين حول األخبار والموضوعية والنزاهة والسرعة

فرع طوباس

والدقة.

وتجول المتدربون في مقر الفضائية ،وشاهدوا عن كثب طرق إعداد نشرات األخبار ،وناقشوا مع مدير
األخبار ،أهمية الصورة في نقل الرواية للعالم ،وتعرفوا على التقنيات المستخدمة في اإلضاءة والصوت
والمونتاج.

كما زار المشاركون مركز التعليم البيئي /الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية في األردن واألراضي المقدسة ،وتعرفوا
إلى أقسامه :الحديقة النباتية ،ومحطة طاليتا قومي لمراقبة الطيور وتحجيلها ،والمعرض البيئي ،ومتحف

التاريخ الطبيعي الذي يضم عينات ألكثر من  7100عينة من المتحجرات والحيوانات المحنطة ،التي يعود
تاريخ بعضها إلى عام .0207
وقدمت منسقة األنشطة في المركز ماريانا جعنينه-قمصية إطاللة على نباتات فلسطين وطيورها وتنوعها

الحيوي الذي يضم نحو  7100نبتة ضمن أربعة أقاليم نباتية هي :المتوسطي ،والصحراوي ،والطوراني-
اإليراني ،والسوداني .وتناولت أهمية زراعة أشجار أصيلة واالبتعاد عن الدخيلة منها ،وطرق المساهمة في
الحفاظ على البيئية في ظل تراجع الوعي األخضر.
وذكر المدير التنفيذ ي لـ "التعليم البيئي" سيمون عوض أن المركز يسعى من خالل المنتديات البيئية لطلبة
الجامعات إلى الترويج لممارسات خضراء ،واالبتعاد عن تدمير الغطاء النباتي في فلسطين ،واإلقالع عن

الكثير من األفعال التي تهدد جودة عناصر البيئة.
بدوره أكد مدير فرع الجامعة بطوباس د .نضال عبد الغفور أن الجامعة تمنح طلبتها وخريجيها الكثير من
المهارات والتدريبات التي تسهم في إثراء الجوانب المعرفية لهم ،وتوفر لهم الفرصة لالنطالق نحو سوق

العمل .وأضاف إن اإلعالم يعتبر واحدًا من الحقول الضرورية للخريجين ،وبخاصة لصالح مساندتهم في
تطوير قدراتهم ،ومنحهم المهارة في اجتياز مقابالت التوظيف وبناء السير الذاتية بنجاح ومهنية.
من جانبه ،أشار منسق وزارة اإلعالم في طوباس واألغوار الشمالية ،عبد الباسط خلف ،إلى أن الوزارة
نظمت خالل ثالث سنوات عشر دورات للتثقيف اإلعالمي ،ولمهارات كتابة األخبار ،ولفنون العالقات
العامة ،وللصحافيات الصغيرات بالشراكة مع الجامعة ،ووزارتي األوقاف والثقافة ،والمجلس األعلى للشباب

والرياضة ،وجمعية طوباس الخيرية ،ونقابة العاملين في البلدية والجامعة.

وشارك في الرحلة العلمية منسق وحدة الخريجين بالجامعة بالل دراغمة ،والباحثة االجتماعية سمية بشارات
ورئيس مجلس الطلبة رأفت بالطية وأعضاء من المجلس ،وشملت خاللها سردًا لمعلومات إعالمية ،ومفاهيم
بيئية وجغرافية ،ومسابقات ثقافية.

واستمرت الدورة لـ  00ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )22مشاركاً من الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم
مقسمين على مجموعتين ،حيث شارك في الرحلة ( )40مشاركاً فقط.
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15
فرع طولكرم

3101/2/30

( )21خريج/ة

1

أ .عبد الكريم عرايس مدير البنك اإلسالمي الفلسطيني /فرع طولكرم.

2

أ .احمد أبو بكر نائب مدير البنك اإلسالمي الفلسطيني /فرع طولكرم.

3

أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في طولكرم وبالتعاون مع البنك اإلسالمي الفلسطيني ورشة عمل تدريبية
بعنوان المعامالت المصرفية اإلسالمية .وأشرف على الورشة مدير البنك اإلسالمي الفلسطيني في فرع
طولكرم أ .عبد الكريم عرايس ،ونائبه أ .احمد أبو بكر.

في بداية الورشة قام أ .عبد الكري م بتعريف المشاركين على الفروق بين البنوك العادية والبنوك اإلسالمية.
وقدم شرحاً وافياً بالقوائم المالية والشيكات والكمبياالت وبطاقات االئتمان اإلسالمية .وتطرق أيضاً إلى أقسام
البنك والمعامالت واإلجراءات البنكية والتسهيالت البنكية اإلسالمية التي يقدمها البنك للعمالء.
وأكد أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الدورات

وورش العمل التدريبية التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين من أجل تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم.

وقدم شكره الكبير إلى البنك اإلسالمي الفلسطيني ممثالً بمدير فرع طولكرم أ .عبد الكريم عرايس ،وكل من

15

ساهم بإنجاح هذه الورشة التي استمرت لـ ( )2ساعات تدريبية بمشاركة ( )21مشاركاً.
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16
فرع نابلس

3101/2/33

1

( )07خريج/ة

أ .حسام رواجبة مدرب الدورة.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة

برنامج الشامل المحاسبي .وأشرف على الدورة أ .حسام رواجبة ،الذي قام بتعريف المشاركين بالبرنامج
ومزاياه ،وشاشة الدخول للبرنامج؛ والقوائم الرئيسية ،وبعض المفاتيح المساعدة ،وشرح العمالت ،وعمل
قاعدة بيانات جديدة (إنشاء مساق معلومات) ،وشرح الطلبيات ،والتعريف بالشيكات الواردة والصادرة
ومعالجتها.

وفي نهاية الدورة ،تدرب المشاركون على العديد من التدريبات العملية لترسيخ المادة النظرية ،من خالل

التدرب على إدخال المخزون الرئيسي والخدمات المقدمة والمتلقاة ،والعمل على إدخال فاتورة ،وسندات
يدوياً.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )31ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )07خريجاً وخريجة من كلية العلوم اإلدارية
واالقتصادية.
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17
فرع طوباس

3101/2/32

( )23خريج/ة

1

 .محمود الطموني نائب مدير البنك في فرع طولكرم و أ .خليل صباح مسؤول الصندوق.

2

أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة تدريبية بعنوان
مساري إلى المهنية .هدفت الدورة التي أشرف عليها أ .عبد اهلل برهم من خالل جلسات التعلم األكاديمية
المثرية إلى تعريف المشاركين على مهارات الجهوزية للعمل ،ومختلف المسارات للوظيفة المحتملة.

خالل الدورة تدرب المشاركون على مهارات الجهوزية للعمل الالزمة للبحث عن وظيفة والحفاظ عليها .وأكد
أ .بالل ضراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس ،أن المشاركين في نهاية الدورة أصبحوا قادرين
على وضع استراتيجيات شخصية مبتكرة بهدف تحقيق التعلم ،والحصول على الفرص الوظيفية بطرق مختلفة.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )02ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )23مشاركاً من مختلف التخصصات
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48
فرع طوباس

3101/2/39

( )22خريج/ة

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس ،وممثل مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة أ .أمجد

1

بني عودة ،و أ .إبراهيم السلمان ممثل مؤسسة األفق ورئيس قسم شؤون الطلبة أ .حيدر كايد،
ومنسق متابعة الخريجين في فرع طوباس أ .بالل دراغمة.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع جمعية األفق للتنمية الشبابية دورة تدريبية في
التفكير اإلبداعي .وحضر حفل اإلختتام وتسليم الشهادات د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس ،وممثل
مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة أ .أمجد بني عودة ،و أ .إبراهيم السلمان ممثل مؤسسة األفق ورئيس قسم
شؤون الطلبة أ .حيدر كايد ،ومنسق متابعة الخريجين في فرع طوباس أ .بالل دراغمة .بدوره تحدث مدير
فرع طوباس د .نضال عبد الغفور عن أهمية عقد مثل هذه األنشطة كونها تسهم في تعزيز قدرات الخريجين
وإكسابهم مهارات تمكنهم من ابتكار حلول للمشاكالت التي يوجهونها ،أو التفكير بطريقة إيجابية تسهم في
إنشاء مشاريع خاصة متميزة ،وقال إن التفكير اإلبداعي من شأنه خلق حلول إبداعية مبتكرة للعديد من القضايا
االجتماعية ،مما يسهم في تطوير المجتمع ،ودعا الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى متابعة الدورات

والورش التدريبية التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين والمشاركة بها ،وشكر األفق إلسهامها في توعية الشباب
بقضاياهم .قدم ممثل مؤسسة األفق أ .إبراهيم سليمان شكره الكبير لجامعة القدس المفتوحة –فرع طوباس ،-
وأبدى خالل كلمته إعجابه وافتخاره بالقدرات القيادية المتميزة التي بدت واضحة لدى المشاركين في الدورة،
متمنياً لهم مزيداً من التقدم والتميز في حياتهم العلمية والعملية.وأشار منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس
أ .بالل دراغمة ،إلى أن الدورة استمرت لـ ( )2ساعات تدريبية بمشاركة ( )36خريجاً ،وقدم شكره لمدربي

48

الدورة أ .إبراهيم السلمان وأ .عالء أنور .وفي نهاية اللقاء تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.
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19
فرع طوباس

3101/1/3

1

أ .حازم بني عوده هيئة التدريس غير المتفرغ.

2

أ .علي خريوش

3

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخرجين.

( )11خريج/ة

نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مديرة التربية والتعليم في المحافظة ورشة عمل
تدريبية حول امتحان التقدم للوظائف األكاديمية في وزارة التربية والتعليم العالي.

وأشرف على الورشة عضو هيئة التدريس غير المتفرغ أ .حازم بني عوده ،واألستاذ علي خريوش ومنسق
متابعة الخريجين في فرع طوباس أ .بالل دراغمة.
تأتي الورشة في ظل قرب انعقاد اختبار التقدم للوظائف األكاديمية في وزارة التربية والتعليم العالي ،المزمع

عقده يوم السبت الموافق  ،3101/1/9ودور وحدة متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وإعدادهم
لإلنخراط في سوق العمل.
هدفت الورشة إلى توضيح آلية التقدم لالختبار ،وآلية احتساب العالمات ،وعرض نماذج مختلفة من اختبارات
التوظيف السابقة .من جانبه أكد عضو هيئة التدريس غير المتفرغ أ .حازم بني عودة أهمية هذه الورشة كونها
تعمل على توضيح آليات التقدم لالختبار ،وتحديث المعلومات الخاصة باالمتحان ،وإزالة القلق والتوتر،

19

والتحضير الجيد للمشاركين.
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خالل الورشة قام المدربان بعرض عدد من نماذج االمتحان واإلجابة عن أسئلة واستفسارات المشاركين
حول االختبار ،وقال بني عوده أن نتائج خريجي جامعة القدس المفتوحة من أفضل النتائج في امتحانات
التوظيف الخاصة بالتربية والتعليم ،وهذا يعود إلى نظام التعليم الخاص بالجامعة ومقرراتها المتميزة.

وأشار أ .بالل دراغمة أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الدورات وورش العمل التدريبية التي تم

فرع طوباس

تنظيمها على مدار الفصل الدراسي ،والتي استهدفت الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم بهدف تعزيز
فرصهم في الحصول على الوظائف المتاحة في سوق العمل ،وقدم شكره الكبير لمديرية التربية والتعليم
على تعاونها الدائم.

يذكر أن الورشة استمرت لـ ( )2ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )11مشاركًا من مختلف التخصصات.
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50
3101/1/7

فرع قلقيلية
1

أ .سهير عودة مدربة الدورة.

2

أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية.

( )00خريج/ة

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 ( )31ساعة تدريبية

بمشاركة ( )00مشاركاً ،مؤكداً على أهمية خلق جيل مسعف يتواجد في كل بيت فلسطيني.

50
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51
فرع القدس

3101/1/01

1
2

( )26خريج/ة

أ .منار نجم ،و أ .هبة الساليمة ،و أ .محمد الطويل / ،مدربو الدورة.
ـم شؤون الطلبة ،ومحمد
د .إسـراء أبو عياش مديرة فرع القدس ،أ .فراس عليان من قسـ

طالب صالح رئيس مجلس الطلبة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في مركز العيزرية الدراسي ،وبالتعاون مع شبكة المناصرة المجتمعية
ومجلس اتحاد الطلبة ،دورة تدريبية في المهارات الحياتية .وأشرف على الدورة أ .منار نجم ،و أ .هبة

الساليمة ،و أ .محمد الطويل ،من شبكة المناصرة المجتمعية .قام المدربون خالل الدورة بتدريب المشاركين
على عدة مواضيع هامة ،أهمها آليات حل المشكالت أثناء العمل ،وكيفية التصرف في مقابالت العمل
ومواضيع أخرى هامة.
وحضر حفل االختتام وتوزيع الشهادات ،و أ .فراس عليان من قسم شؤون الطلبة ،ومحمد طالب صالح
رئيس مجلس الطلبة ،والمدرب محمد الطويل من شبكة المناصرة المجتمعية.

رحبت د .اسراء في كلمتها بالحضور ،وأكدت على أهمية دور قسم متابعة الخريجين في الجامعة ،ودعت
الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى أهمية متابعة أنشطة وفعاليات وحدة متابعة الخريجين ،وذلك
ألهميتها في تطوير مهارتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل.

51

وفي الختام ،وزعت الشهادات على المشاركين .يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )6لقاءات ،بواقع ()31
ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )26مشاركاً من مختلف التخصصات.
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52
فرع نابلس

3101/1/01

1

( )31خريج/ة

أ .أكرم أيمن من بنك فلسطين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة تدريبية
بعنوان مساري إلى المهنية.
هدفت الدورة التي أشرف عليها أ .أكرم أيمن من بنك فلسطين ،من خالل جلسات التعلم األكاديمية
المثرية إلى تعريف المشاركين على مهارات الجهوزية للعمل ،ومختلف المسارات الممكنة للوظيفة

المحتملة.

خالل الدورة تدرب المشاركون على مهارات الجهوزية للعمل ،الالزمة للبحث عن وظيفة والحفاظ
عليها ،وكتابة السيرة الذاتية ،وإدارة الوقت وحل المشاكل ،والتواصل الشفوي والكتابي.

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )02ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )31مشاركًا من مختلف التخصصات.
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53
فرع سلفيت

3101/1/00

1

( )29خريج/ة

المهندس يوسف العامور مدير عمليات شركة العامور للصناعة والتجارة.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع سلفيت وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة " كيف أكون قياديا"
وقد أشرف المهندس يوسف العامور مدير عمليات شركة العامور للصناعة والتجارة على الدورة.

هدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بأهمية القيادة ،وكيفية التعرف إلى المهارات القيادية لديهم وأهمية العمل

على تطويرها لما لها من أثر إيجابي في حياتهم العلمية والعملية .
قدم المدرب عدة تعريفات لمفهوم القيادة إلدراكه بجميع أبعاده ،والصفات التي يتميز بها القائد الناجح ،والتي
تساعده على القيادة بفاعلية وكفاءة.
ناقشت الدورة عدة محاور أساسية وهي التعبير عن النفس ،واالستفادة من قدرات اآلخرين ،وتحليل المشاكل،
والقدرة على تحديد األهداف ،ومحاور أخرى ذات عالقة .تدرب المشاركون خالل الدورة على العرض الفعال،
الذي يعتبر من أهم المهارات األساسية لعرض األفكار والخطط ،والنتائج أمام اآلخرين ،لكونها من أهم صفات
القائد الناجح .وفي نهاية الدورة قدمت المدربة عدداً من األمثلة لقيادات شابة ناجحة ،وما لها من األثر الكبير
في نجاح األعمال ،وبناء االقتصاد الفلسطيني.

53

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )01ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )29خريجاً/ة من مختلف التخصصات.
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51
فرع رام هللا
والبيرة

3101/1/02

1
2

( )02خريج/ة

أ .أيمن الشيخ مدرب الدورة.
أ .رنده حمَاد منسقة متابعة الخريجين.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر دورة متخصصة

حول الضرائب في فلسطين .وأشرف على الدورة المدرب أيمن الشيخ.

تناولت الدورة موضوعات متنوعة حول هيكلية الضرائب في فلسطين ،وضريبة القيمة المضافة وضريبة
الدخل ،وإجراءات التقاضي في محكمة الجمارك الفلسطينية ،واتفاقية باريس االقتصادية وعالقتها بالضرائب.
من جهتها أشارت منسقة متابعة الخريجين ومنسقة التعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة أ .رنده حمَاد إلى

أن هذه الدورات التدريبية من شأنها رفع المستويات المعرفية لدى المشاركين من جهة ،وتحضيرهم بشكل

جيد لالنخراط في سوق العمل من جهة أخرى.
من الجدير بالذكر أن المشاركون قد اجتازوا امتحان التقييم الخاص بالدورة التدريبية .يذكر أن الدورة

51

استمرت لــ ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )02مشاركاً ،من كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.
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التخطيط االستراتيجي وبناء

جمعية مركز مديد

نابلس

06/11/3101

31

طوباس

02/12/3101

32

جنين

02/12/3101

31

جنين

02/12/3101

13

نابلس

07/12/3101

03

07/12/3101

22

1.

المؤسسات

2.

إدارة الوقت

3.

البرمجة اللغوية العصبية

أ .أحمد استيتى

4.

ترجمة ومحادثة اللغة اإلنجليزية

أ .أشرف عبد الخالق

5.

مهارات اإلرشاد التربوي

مركز التعليم المستمر وخدمة
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المجتمع

6.
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7.
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جنين

07/12/3101

8.
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مؤسسة إنجاز فلسطين

قلقيلية

31/12/3101

36

9.

مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

رام اهلل والبيرة

21/12/3101

31

10.

إدارة المبيعات وخدمة العمالء

د .مفيد أو زنط

طوباس

11/17/3101

29

11.

برنامج الشامل المحاسبي

رام اهلل والبيرة

12/17/3101

02

12.

برنامج الشامل المحاسبي

طوباس

17/17/3101
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فرع دورا

دورا
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مؤسسة بيت الطفل الفلسطيني

طوباس
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حفل تخريج المشاركين في دورة

13.

مساري إلى المهنية
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1
فرع نابلس

3101/1/06

.0

( )31خريج/ة

طاقم من المؤسسة.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع جمعية مركز مديد وبرعاية من المؤسسة العالمية
لمساعدة الطلبة العرب دورة تدريبية في التخطيط االستراتيجي وبناء المؤسسات في مقر جمعية مركز مديد لإلرشاد

والصحة النفسية في نابلس .هدفت الدورة إلى إعداد وتأهيل المشاركين ،وصقل شخصيتهم المهنية والمجتمعية

والمؤسساتية ألجل إكسابهم خبرات وتجارب من واقع العمل المُعاش محلياً ودولياً ،وتفعيل دورهم لإلسهام في بناء
المؤسسات والجمعيات األهلية  .تناولت الدورة عدة مواضيع هامة منها :االتصال والتواصل ،وبناء المجموعات
التدريبية ،وكيفية إتقان مهارات العالقات العامة المؤسساتية المحلية والدولية ،وكيفية استثمارها في تسويق وتعريف
الجمهور والمؤسسات المماثلة والمانحة بمؤسستهم ،وأهمية توافر مُكونات الصحة النفسية التي تمكنهم من العمل

بدافعية وإنتاجية عالية ،وكيفية التخطيط والتنفيذ للبرامج واألنشطة التنموية التي تُنفذها المؤسسات ضمن الرؤيا

والفلسفة واألهداف والخطط االستراتيجية فيها ،وكتابة المشاريع التنموية في المؤسسات بما يتناسب مع احتياجات

الجمهور والفئات المستهدفة التي تعمل معها المؤسسة.

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )22ساعة تدريبية بإشراف طاقم من المركز ،بمشاركة ( )31مشاركاً ،واختتمت

بتوزيع الشهادات على المشاركين.

1
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2
فرع طوباس

3101/2/02

1

أ .عبد اهلل برهم مدرب الدورة

2

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس

3

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين

( )32خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في طوباس وبالتعاون مع المجلس األعلى للشباب والرياضة فرع الشمال دورة
تدريبية حول إدارة الوقت .تحدث مدير فرع طوباس د .نضال عبد الغفور عن أهمية عقد مثل هذه األنشطة
والفعاليات التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين كونها تسهم في تطوير وتعزيز قدرات المشاركين وإكسابهم
مهارات تمكنهم من االنخراط في سوق العمل .وهدفت الدورة إلى تدريب المشاركين على تحقيق المهام الموكلة
إليهم وفق جداول زمنية مستندين إلى تخطيط يومي ألعمالهم ،مما يساعدهم على إدارة وقتهم وفق أولوياتهم
أثناء دارستهم الجامعية ،وأدائهم لواجباتهم الشخصية ،مما سيوثر تأثيراً إيجابياً كبيراً على حياتهم العملية،
وشكر عبد الغفور المجلس األعلى للشباب والرياضة على جهودهم وتعاونهم وخص بالشكر مدرب الدورة أ.
عبد اهلل برهم .وأشار أ .عبد اهلل برهم مدرب الدورة إلى التعاون القائم بين جامعة القدس المفتوحة والمجلس
األعلى للشباب والرياضة فرع الشمال ،وأكد على أهمية هذا التعاون كون الجامعة تعد أكبر تجمع شبابي في
المحافظة ،وقال أن الدورة تطرقت إلى أهمية الوقت باإلضافة إلى مهارات تخطيط الوقت وإدارته.
وأكد أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في طوباس أن الدورة استمرت لـ ( )6ساعات تدريبية بمشاركة

2

( )32مشاركاً.
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3

ح

م

فرع جنين

3101/2/02

1

أ .أحمد استيتي مدرب الدورة

2

أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين.

( )31خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين دورة تدريبية في "البرمجة اللغوية العصبية" ،هدفت الدورة

إلى تنمية خبرات الخريجين وإحياء الطاقة الكامنة في نفوسهم لترسيخها نحو الطريق الصحيح لتنمية المجتمع،
وبناء مستقبل أفضل لهم متسلحين به بثقتهم بأنفسهم .وأشرف على الدورة أ .أحمد استيتي ،الذي قدم العديد

من المحاور والمواضيع الهامة منها اكتساب الثقة بالنفس ،التفكير اإليجابي ،القدرة على التغيير اإليجابي
لألفكار والعادات والسلوكيات ،وناقشت أيضا كيفية التخطيط الشخصي ومهارة تحديد األهداف ،التخلص من
أسباب النسيان والتعرف على القدرات الهائلة للدماغ والحصول على ذاكرة قوية ،كما وتدرب المشاركون
على آليات التخلص من الخوف ويناء مستقبل إيجابي وكيفية اتخاذ القرارات الصحيحة .بدورها أشادت أ.
فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين بالدورة ومدربها ،معبرة عن شكرها الكبير لمدرب الدورة،

وقالت إن رحلة النجاح ال تتطلب البحث عن أرض جديدة ولكنها تتطلب االهتمام بالنجاح والرغبة في
تحقيقه ،والنظر إلى األشياء من زاوية مختلفة عن اآلخرين .وأكدت أن وحدة متابعة الخريجين تسعى إلى
تطوير وتنمية الخريجين وقدراتهم من خالل العديد من الدورات وورش العمل التدريبية ،التي يكتشف خاللها
الخريجون ما يمتلكونه من طاقات كامنة وقدرات مخبئة في داخلهم تفتح لهم أفاقاً جديدة لم يكونوا يعرفونها
من قبل ،تمكنهم من تسخيرها فيما يعود عليهم والمجتمع بالنفع.

3

يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )31مشاركاً ومشاركة ،ومن الجدير بالذكر أن
الدورة تعقد للمرة الثانية في فرع جنين.
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1

ح

م

فرع جنين

3101/2/02

( )13خريج/ة

 1أ .أشرف عبد الخالق مدرب الدورة.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع جنين دورة تدريبية في الترجمة والمحادثة باللغة اإلنجليزية .

هـدفـت الدورة إلى تطوير مهارات المشــاركين في اللغة اإلنجليزية من خالل عددٍ من التدريبات على
مهارات االستماع والمحادثة والقراءة واكتساب المفردات الجديدة من خالل السياق .
وذكر مدرب الدورة أ .أشـرف عبد الخالق عضو هيئة تدريس في فرع جنين ،أن الدورة قدمت لتحسين

وتطوير مستوى ونوعية الترجمة لدى الخريجين المشاركين من خالل ممارسة الترجمة العملية للنصوص
المتنوعة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس.
تأتي هذه الدورة ضـمن سعي وحدة متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في
ـتماع والنطق الصحيح وتحسين
سـوق العمل ،ومنها تطوير مهاراتهم في محادثة اللغة اإلنجليزية واالسـ

مستوى االتصال والتواصل باللغة اإلنجليزية والتي من شأنها تعزيز فرص حصولهم على وظيفة مستقبالً .
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )31ساعة تدريبية بمشاركة ( )13خريجاً من تخصص اللغة اإلنجليزية.

1
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5
فرع نابلس

3101/2/07

5

أ .جهاد ربايعة مدرب الدورة.

6

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين.

( )03خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة

تدريبية في مهارات اإلرشاد التربوي المدرسي.

وأشــرف أ .مروان عبد اهلل على الدورة التي قدم خاللها شــرحاً وافياً حول مهارات اإلرشــاد الجمعي
والمهني والخطة اإلرشادية وإرشاد المجموعات.
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( )21ساعة تدريبية بمشاركة ( )03مشاركاً.

5
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6
فرع طوباس

3101/2/07

( )22خريج/ة

 1أ .جهاد ربايعة المساعد األكاديمي في فرع طوباس مدرب الدورة.
 2د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.
 3أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة دورة
تدريبية في محادثة اللغة اإلنجليزية .خالل االختتام رحب أ .جهاد ربايعة المساعد األكاديمي في فرع طوباس
بالحضور ،ونقل لهم تحيات األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة ومدير فرع طوباس د .نضال عبد
الغفور .أكد ربايعة أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي في سياق التعاون المستمر مع مؤسسة
شركاء في التنمية المستدامة باإلضافة إلى أهمية اللغة االنجليزية التي تعد لغة العلم والبحث العلمي ،ودعا

ربايعة المشاركين إلى االستمرار باالستفادة من هذه الدورات حتى يتمكنوا من تطوير مهاراتهم ،وقدم شكره
الكبير لمدربة الدورة مادلي ماروستي .بدورة أكد منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس أ .بالل دراغمة أن
الدورة استمرت لـ ( )70ساعة تدريبية بمشاركة ( )36مشاركاً.

يذكر أن الدورة قدمت إلى مجموعتين من المشاركين مجموعة للمستوى المبتدئ في محادثة اللغة اإلنجليزية،

والمجموعة الثانية للمستوى المتقدم في محادثة اللغة اإلنجليزية .وفي ختام الدورة وزعت الشهادات على
المشاركين.

6
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7
فرع جنين

3101/2/07

( )-خريج/ة

الـدكتور عمـاد نزال مـدير فرع جنين ،ومـدير مديرية زراعة جنين د .مجدي عودة،
والمهندس وجدي بشـارات – مدير مركز الصالح للبحوث الزراعية ،و أ .سعيد اللحام _
1

مدير وحدة الخضار والفواكه في وزارة الزراعة ،و أ .أشرف عبد الخالق – مدرب دورة
الترجمة والمحادثة االنجليزية ،و أ .احمد استيتي – رئيس قسم شؤون الطلبة ومدرب دورة
البرمجة اللغوية والعصبية ،و أ .احمد عبد العزيز – مدرب دورة إدارة التميز.

وحضر االحتفال الدكتور عماد نزال مدير فرع جامعة القدس المفتوحة في جنين ،ومدير مديرية زراعة جنين د.

مجدي عودة ،والمهندس وجدي بشارات – مدير مركز الصالح للبحوث الزراعية ،و أ .سعيد اللحام _ مدير وحدة
الخضار والفواكه في وزارة الزراعة ،وأ .أشرف عبد الخالق – مدرب دورة الترجمة والمحادثة االنجليزية ،و أ.

احمد استيتي –رئيس قسم شؤون الطلبة ومدرب دورة البرمجة اللغوية والعصبية ،و أ .احمد عبد العزيز – مدرب

دورة إدارة التميز .ونقل الدكتور عماد نزال مدير فرع جنين في كلمته تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة،

وحرصه على رعاية هذه الدورات التي تقيمها الجامعة بالشراكة مع المؤسسات المختلفة ،مؤكداً على أهمية الدورات

وورش العمل التدريبية التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لما لها من دور
كبير في تطوير مهاراتهم وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل .وما تالقيه من إقبال من قبل الخريجين ،مثمناً دور

قسم شؤون الطلبة ووحدة متابعة الخريجين على نشاطهم الدائم ،ومتابعتهم الحثيثة ،متمنياً أن تكتمل الفرحة في

تخريج الدورات القادمة في مباني الجامعة الجاري إنشاؤها في مدينة جنين .وأشاد د .وجدي بشارات بدور الجامعة
في عقد دورات مميزة لما لها من أهمية بالغة في حياة المشاركين العملية ،والتي تعمل على كسر الفجوة ما بين

التعليم النظري والتطبيق العملي ،وتساعدهم لالنخراط في سوق العمل بروح قوية ،فيما أكد على استعداد مديرية

الزراعة على التعاون الدائم مع الجامعة في عقد دورات مثيله تهدف إلى تنمية قدرات الخريجين في مجاالت

7

تخصصاتهم .يذكر أن الدورات التي تم تخريجها هي دورة إدارة التميز ،ودورة البرمجة اللغوية والعصبية ،ودورة

تطعيم الخضار والفواكه ،ودورة في الترجمة والمحادثة في اللغة االنجليزية.
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8
فرع قلقيلية

3101/2/31

1

المدرب حاسم الشاعر.

2

أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية.

( )36خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "كيف أكون
قيادياً".

أشرف المدرب حاسم الشاعر على الدورة التي هدفت إلى تعريف المشاركين بأهمية القيادة من خالل تحديد
مفهومها والتعريف بها ،والتمييز بين القيادة من غيرها وتبني حالة دراسية كنموذج لها ،وصفات القائد

الناجح من حيث االستقامة وااللتزام ،والمهارات التنظيمية ،والتواصل مع اآلخرين ،والتأثير في اآلخرين
وانعكاس ذلك على نجاح المشاريع القيادية .

وأكد أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية أن الدورة استمرت لـ ( )00ساعات تدريبية بمشاركة
( )72مشاركاً ،مؤكداً على استعداد وحدة متابعة الخريجين بشكل دائم لعقد دورات وورش عمل تدريبية،
وأنشطة ال منهجية تسهم في تطوير قدرات الخريجين وتطوير مهاراتهم لالنخراط في سوق العمل.

8

128

9
فرع رام هللا
والبيرة

3101/2/31

1

أ .أيمن الشيخ مدرب الدورة.

2

أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين.

( )31خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مؤسسة انجاز فلسطين دورة مساري
إلى المهنية .تناولت الدورة مواضيع متعددة في المهارات الحياتية والعملية ،حيث تطرقت إلى مفهوم القيادة
في البيئة المتغيرة ،وإدارة الوقت والتواصل الشفوي والتواصل الكتابي ،وآليات حل المشكالت وديناميكيات
الفريق ،وطرق التعامل مع الخالفات في بيئة الفريق ،ومهارات البحث عن العمل ،وكيفية الحصول على

وظيفية الحفاظ عليها مدى الحياة

وأشرف على تنفيذ الدورة أ .عطية الرمحي و أ .حسن قاسم ،وبتنسيق أ .سالي النتشة منسقة التدريب في
مؤسسة إنجاز فلسطين
وأشارت أ .رندة حمّاد منسقة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة إلى أن الدورة استمرت لــ ( )

ساعة تدريبية بمشاركة ( ) مشاركاً من مختلف التخصصات

9
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10
فرع طوباس

3101/7/1

1

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.

2

أ .د .مفيد أبو زنط مدرب الدورة.

3

أ .بالل دراغمة منسق وحدة متابعة الخريجين

( )29خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس دورة إدارة المبيعات وخدمة العمالء التي أشرف عليها د .مفيد
أبو زنط
بدوره تحدث مدير فرع طوباس د .نضال عبد الغفور عن أهمية هذه الدورات كونها تعمل على إكساب
المشاركين مهارات ومعارف تسهم في تعزيز فرص نجاحهم في حال قاموا بإنشاء مشاريع صغيره أو حصولهم
على فرصة عمل ،ودعا عبد الغفور الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى االستفادة من مثل هذه الدورات
من جانبه قال عضو هيئة التدريس ومدرب الدورة د .مفيد أبو زنط أن الدورة هدفت إلى توضيح بعض

المفاهيم ،واشتملت على العديد من المحاور مثل دراسة السوق وتجزئة السوق وتصنيف السلع وقنوات التوزيع
وكيفية البحث عن العمالء وتحديد احتياجاتهم ومن جهته قال منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس أ .بالل
درا غمه أن هذه الدورة تأتي ضمن مجموعة من الدورات المتخصصة التي نظمت للخريجين والطلبة المتوقع

10

تخرجهم يذكر أن الدورة استمرت لـ ( ) ساعات تدريبية واستفاد منها

مشاركاً.
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11
فرع رام هللا
والبيرة

3101/7/2

( )02خريج/ة

1

أ .أشرف المالكي مدرب الدورة.

2

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

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
دورة برنامج الشامل المحاسبي
وهدفت الدورة الى تعريف المشاركين بالبرامج المحاسبية ،واألساس الذي تقوم عليه ،وتدريبهم على آسس
التعامل مع برنامج الشامل المحاسبي والمعامالت اليومية ،وكفية استخدام البرنامج في مختلف القطاعات
التشغيلية
وقدمت أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين والتعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة ،شكرها الكبير
لمدرب الدورة أ .أشرف المالكي
يذكر أن الدورة استمرت لـ

11

ساعة تدريبية بمشاركة ( ) مشاركاً من كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.
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12
فرع طوباس

3101/7/7

( )07خريج/ة

1

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.

2

أ .جهاد ربايعة المساعد األكاديمي واإلداري في فرع طوباس مدرب الدورة

3

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة

برنامج الشامل المحاسبي .وفي ختام الدورة شكر د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس القائمين على

الدورة على جهودهم ،ودعا المشاركين إلى االستفادة من الدورات العملية التي من شأنها صقل شخصياتهم
وتأهيلهم لدخول سوق العمل
ومن جهته أشار مدرب الدورة المساعد األكاديمي واإلداري في فرع طوباس أ .جهاد ربايعة إلى أن الدورة

هدفت إلى تمكين المشاركين من التعامل بكفاءة مع برنامج الشامل المحاسبي من خالل تعريفهم على آليات

عمل البرامج المحاسبية وكيفية تسجيل العمليات المحاسبية ومتابعة أثارها على القوائم المالية
ومن جانبه أشار أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس إلى أن عدد المشاركين في الدورة
( ) مشاركاً من كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية
يذكر أن الدورة استمرت لـ ( ) ساعة تدريبية ،وأشار إلى أنه يتم تنظيم دورات مشابهة بشكل دوري لما

12

تحققه هذه الدورات من فائدة لخريجي تخصص كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية
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13
فرع دورا

3101/7/6

( )39خريج/ة

أ .د .تيسـير أبو ساكور ،والمساعد اإلداري لفرع الخليل أ .عبد القادر الدراويش ورئيس

1

شـعبة شـؤون الطلبة أ .خالد العواودة ،ومنسـق التعليم المستمر في الفرع أ .عامر أبو

رجب ،ومنسق متابعة الخريجين في فرع دورا أ .عبد الرحمن أبو صبحة.

نظمت وحدة متابعة الخريجين في فرع دورا حفالً تكريمياً للمشاركين الذين أنهوا دورة مساري إلى المهنية
بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين
وحضر حفل االختتام مدير الفرع أ .د .تيسير أبو ساكور ،والمساعد اإلداري لفرع الخليل أ .عبد القادر
الدراويش ورئيس شعبة شؤون الطلبة أ .خالد العواودة ،ومنسق التعليم المستمر في الفرع أ .عامر أبو
رجب ،ومنسق متابعة الخريجين في فرع دورا أ .عبد الرحمن أبو صبحة ،هذا باإلضافة إلى المشاركين
الذين أنهوا الدورة التدريبية ،البالغ عددهم ( ) مشاركاً
افتتح االحتفال أ .د .تيسير أبو ساكور ناقالً للحضور تحيات رئيس الجامعة أ .د .يونس عمرو وحثَّ
الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم على االلتحاق وااللتزام في مثل هذه الدورات وورش العمل التدريبية
التي تنظمها وحدة متابعة الخريجين ،ومثمنا دور مؤسسة إنجاز فلسطين على تواصلها المستمر مع الجامعة
من خالل تنفيذ العديد من الدورات التدريبية في فروع الجامعة .والتي لها أهمية بمكان من مستقبل الخريجين
خاصة فيما يتعلق بآليات اإلتصال والتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي ،وكتابة السيرة الذاتية والمقابالت

13

الشخصية والتي لها عالقة مباشر بسوق العمل .وفي نهاية اإلحتفال ،وزعت الشهادات على المشاركين.
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11
فرع طوباس

3101/7/03

( )22خريج/ة

1

د .نضال عبد الغفور مدير فرع طوباس.

2

أ .أنس الخليلي ممثل مؤسسة بيت الطفل الفلسطيني ومدرب الدورة.

3

أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مؤسسة بيت الطفل الفلسطيني دورة تدريبية
في التصـميم الجرافيكي تحدث مدير فرع طوباس د .نضال عبد الغفور عن أهمية عقد مثل هذه الدورات
والورش التدريبية كونها تســهم بشــكل فاعل في تعزيز قدرات المشــاركين وتطوير مهاراتهم لتأهيلهم
ـسة بيت الطفل
ـكره الكبير لمؤسـ
لإلنخراط في سـوق العمل ،وأشـاد بالدورة وأهميتها الكبيرة وقدم شـ
الفلسطيني وقدم ممثل مؤسسة بيت الطفل الفلسطيني ومدرب الدورة أ .أنس الخليلي شكره الكبير للجامعة
على تعاونها الدائم مع المؤسـسـة ،وأكد على أن الدورة أسهمت في تطوير قدرات المشاركين في مجال
التصـميم الجرافيكي باسـتخدام البرنامج ا لعالمي الشهير الفوتوشوب ،حيث أصبحوا قادرين على تصميم
ـتعداد المؤسسة على التعاون المستمر مع الجامعة،
اإلعالنات والدعايات بطريقة احترافية ،وأكد على اسـ
حيث ستعمل المؤسسة على تنظيم دورات متخصصة في العديد من المجاالت في الفصول القادمة
وأشار منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس أ .بالل دراغمة إلى أن الدورة استمرت لـــ ( ) ساعة

11

تدريبية بمشاركة ( ) خريجاً.
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1.

ورشة مهارات النجاح

مؤسسة إنجاز فلسطين

نابلس

01/16/3101

26

2.

 TOTإعداد مدربين

نادي قلقيلية األهلي

قلقيلية

31/16/3101

32

3.

برنامج بيسان المحاسبي

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

رام اهلل والبيرة

17/19/3101

01
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1
فرع نابلس

3101/6/01

1

( )26خريج/ة

المهندسة ثائرة بليبلة مشرفة الورشة.

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة عمل تدريبية

حول مهارات النجاح

هدفت الورشة التي أشرفت عليها المهندسة ثائرة بليبلة ،الى تدريب المشاركين على مهارات االتصال
والتواصل ،وبناء العالقات العامة ،وإعداد السيرة الذاتية ،وآلية العمل ضمن فريق
يذكر أن الورشة استمرت لـ ( ) ساعة تدريبية ،بمشاركة ( ) مشاركاً من مختلف التخصصات.

1
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TOT

فرع قلقيلية

3101/6/31

1

أ .أمنة البستنجي.

2

أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية.

( )32خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع نادي قلقيلية األهلي دورة تدريبية في إعداد
المدربين .وأشرف على الدورة المدربة أمنة البستنجي ،التي قامت بتعريف المشاركين بمفهوم التدريب
والعملية التدريبية ،وعرضت أهمية التدريب لألفراد والمؤسسات
خالل الدورة تدرب المشاركون على أهم الطرق واألساليب العملية والتطبيقية في التعامل مع الجمهور
والشخصيات المختلفة ،وأهم األخالقيات ،والسمات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها المدرب الجيد ،وآليات
االتصال والتواصل الفعال مع اآلخرين ،والتأثير بهم
وأكد أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية ،أن الهدف األساسي للدورة ،هو صقل شخصيات
المشاركين وإعدادهم ،ليكونوا مدربين أكفاء قادرين على تحقيق أهدافهم من خالل انخراطهم في الحياة
المجتمعية والعملية .يذكر أن الدورة استمرت لـ ( ) ساعة تدريبية بمشاركة ( ) مشاركاً.
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3101/9/7

1

أ .أيمن الشيخ مدرب الدورة.

2

أ .رنده حمّاد منسقة متابعة الخريجين.

( )01خريج/ة

اختتمت وحدة متابعة الخريجين بالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في فرع رام اهلل والبيرة
دورة تدريبية متخصصة في برنامج بيسان المحاسبي .وأشرف المدرب أيمن الشيخ على الدورة التي تناولت
موضوعات متعددة جاء منها دورة المشتريات والمبيعات ضمن المسارات اإلدارية والمحاسبية إضافة إلى
الذمم المدينة والدائنة ،وكذلك آلية التعامل مع األصول الثابتة وعمليات إدارة األصناف والمخازن وغيرها
من العناوين الفرعية لموضوع الدورة
وأشارت منسقة متابعة الخريجين ومنسقة التعليم المستمر في الفرع أ .رنده حمّاد إلى أن الدورات المتخصصة
في برامج المحاسبة تعتبر أساساً مهما لخريجي تخصص المحاسبة حيث يصنّف اإللمام بالبرامج المحاسبية
متطلباً في سوق العمل في هذا المجال
يذكر أن الدورة استمرت لــ

3

ساعة تدريبية ،بمشاركة

مشاركاً/ة من كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.
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Email: alumni@qou.edu
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فرع رام هللا

