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 قسم متابعة الخريجين (والدة الفكرة)

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

ٍ
دؤوب على عقد العديد من االتفاقيات والشراكات مع مؤسسات المجتمع
سعي
ومن أجل ذلك بدأ قسم متابعة الخريجين ومن خالل ٍ
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 قس م م م م م ممم متابعة الخريجين بتوفير العديد من فرم العمل الدائمة والجزئية ،وفرم التدريب للخريجين في مختلف المؤسم م م م م م مس م م م م م ممات
وعقد سمملسمملة من أيام التوظيف ،وتنظيم العديد من الدورات التدريبية التأهيلية مثل مقابالت العمل ،وكيفية كتابة
الحكومية والخاصممة ،س
الس م مميرة الذاتية ،والدورات المتخصم م مص م ممة مثل دورة برنامب الش م ممامل المحاس م ممبي ،ودورة الرخص م ممة الدولية في قيادة الحاس م مموب ،ICDL
والجدوى االقتصادية ،والشركة الطالبية ،كل هذا من أجل تحقيق حلم خريجينا بأن يكونوا رواداً لهذا الوطن.
 أهداف قسم متابعة الخريجين:


التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي ،وعقد الشراكات واالتفاقيات من أجل الحصول على فرم عمل ،وفرم تدريبية

للخريجين.



التواصل مع المؤسسات لتسويق الخريجين ،وايجاد فرم عمل مناسبة لهم ،والتشبيك مع مكونات المجتمع المحلي.
تقديم الخدمات التدريبية واإلرشادية لخريجي الجامعة ،ومساعدتهم في إيجاد فرم عمل مناسبة تتوافق مع تخصصاتهم وقدراتهم
وميولهم ،أو إكمال مسيرتهم التعليمية.
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بناء ثقافة التعاون والشعور بالمسؤولية واالهتمام باآلخرين.



تقديم الصورة التي تستحق للجامعة وخريجيها أمام أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي والخارجي.



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

 هيكلية قسم متابعة الخريجين:
بوابة "خريجو الجامعة" وأهدافها


تمكين الخريجين األعضاء من االطالع على الدورات المتاحة للخريجين ،وفرم التدريب والتوظيف ،واعالنات الوظائف ،ونماذج
مختارة من طرق إعداد السيرة الذاتية ،واإلعالنات الخاصة بتدريب الخريجين.



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



توفير فرم وارشادات للدراسات العليا :تحوي إعالنات لمنح للدراسات العليا في فلسطين ،والوطن العربي ،والدول األجنبية.



دراسات وتقارير :تشمل دراسات وتقارير ومقاالت متعلقة بسوق العمل ،والبطالة ،واختيار التخصم المناسب.

استمارة الخريجين قاعدة بيانات الخريجين
نعمل من خالل هذا النظام على تأسيس قاعدة بيانات متكاملة للخريجين ،تحوي كافة بيانات الخريجين لتمكيننا من االتصال والتوصل
معهم ،وامكانية إصدار التقارير الالزمة عن الخريجين وفق معايير تصفية متعددة.
مميزات استمارة الخريجين:
يعمل القسم على تطوير استمارة الخريجين بشكل دائم ،وذلك بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( )ICTCفي الجامعة،
والهدف من ذلك تقديم أفضل الخدمات للخريجين ،وتتميز االستمارة بما يلي:


االستمارة الكترونية من خالل بوابة "خريجو الجامعة" ،حيث يقوم الخريب بتعبئتها واكمالها عند التخرج.



تعتبر اإلستمارة ملفاً إلكترونياً يحتوي على كافة المعلومات التي تحتاجها المؤسسات العاملة في السوق الفلسطيني كما
ويستطيع الخريب تحميل سيرته الذاتيه وصورةته الشخصية.
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يستطيع الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم تفعسل عضويتهم في بوابة خريجو الجامعة ،من كافة الدرجات العلمية التي تمنحها
الجامعة.

 الخدمات اإللكترونية:
تعد الخدمات اإللكترونية من أهم الخدمات التي يقدمها قسم متابعة الخريجين من خالل بوابة "خريجو الجامعة" ،حيث أن التواصل عبر
شبكة االنترنت أصبح من أهم لغات التواصل في عصرنا الحديث وحرصاً على متابعة خريجينا والوصول إليهم في كل زمان ومكان فإننا
نقدم العديد من الخدمات االلكترونية ونسعى للرقي بها لنصل بخريجينا إلى أعلى المستويات والمراتب .
 المكتبات االلكترونية
توفر هذه المكتبات قاعدة بيانات كبيرة للعديد من الكتب والبرامب 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
 نظام المراسالت
حيث نقوم بمراسلة الخريجين وتقديم الدعوات لهم من خالل إرسال الرسائل اإللكترونية إلى البريد اإللكتروني الخام بهم.
 المقاالت والتقارير
حيث نقوم من خالل هذا النظام بنشر آخر الدراسات والمقاالت والتقارير في العديد من المواضيع الهامة مثل سوق العمل الفلسطيني
والعالمي ،والمقاالت والدراسات التي تعزز مهارات الخريجين وقدراتهم العلمية والعملية.
 دليل المؤسسات )قاعدة بيانات المؤسسات)
يقوم قسم متابعة الخريجين من خالل دليل المؤسسات ،بجمع بيانات المؤسسات والشركات وتخزينها واستخراجها ،من أجل التشبيك الدائم
معها من أجل الحصول على فرم عمل أو فرم تدريبية للخريجين.
 تقارير النظام
بناء على العديد من معايير التصفية والتي نتمكن
حيث نتمكن من خالل هذا النظام من إصدار العديد من التقارير المتعلقة بالخريجين ً
من خاللها من تقديم خريجينا إلى سوق العمل الفلسطيني.
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 وحدة التدريب:
تقدم الخدمات التدريبية واإلرشادية لخريجي الجامعة ،وذلك من خالل العمل على صقل مهارتهم وقدراتهم للمنافسة في سوق العمل.
خدمات وحدة التدريب


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



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 (،...، )Oracle
وغيرها.



توفير العديد من فرم التدريب الجزئي أو التدريب المنتهي بالتوظيف الخريب في العديد من مؤسسات المجتمع المحلي.



االطالع على آخر فرم العمل المعلنة عبر األنترنت والصحف اليومية واإلعالن عنها عبر بوابة "خريجو الجامعة".



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



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

 اتفاقيات وشراكات
وقعت الجامعة العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي لخدمة الخريجين ولتوفير فرم 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 الخصوم.
 الدورات التدريبية وتنقسم إلى قسمين:


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

 دورات متخصصة مثل (دورة محادثة اللغة اإلنجليزية ،والشركة الطالبية ،برنامجي بيسان والشامل المحاسبيين ،السكريتاريا
التنفيذية ،دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  ،ICDLدورة قواعد البيانات .)Oracle
 أيام التوظيف:
في كل عام وسعياً منا لتقديم األفضل لخريجينا وتقديمهم لسوق العمل ومؤسسات ،يقوم قسم متابعة الخريجين بدعوة مؤسسات المجتمع
المحلي وخريجي الجامعة من مختلف الفروع للمشاركة في يوم التوظيف السنوي الذي يعقد بشكل دوي في فروع الجامعة
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أهداف يوم التوظيف


تعريف مؤسسات المجتمع المحلي بخريجي الجامعة المشاركين وقدراتهم ،وخبراتهم العلمية والعملية.



تقديم (تسويق) الخريجين للمؤسسات المجتمع المحلي.



توفير فرصة كبيرة للخريجين لعمل العديد من مقابالت العمل خالل هذا اليوم.



توثيق العالقة مع مؤسسات المجتمع المحلي.



إمكانية توظيف عدد من الخريجين أو حصولهم على فرم تدريب داخل هذه المؤسسات.

سلسلة أيام التوظيف


يوم التوظيف األول :عقد في فرع طولكرم التعليمي بتاريخ .2008/3/22



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



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



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



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



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



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



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

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

إنشاء وحدة التدريب التابعة له.

•

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

•

التشبيك مع مئات المؤسسات محلية لتقديم فرم تدريب وعمل للخريجين.
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•

تدريب آالف الخريجين والمساعدة في توظيف المئات منهم.

•

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

•

تنظيم سلسلة من أيام التوظيف في فروع الجامعة المختلفة.

 التطلعات المستقبلية

يتطلع قسم متابعة الخريجين إلى تحقيق العديد من المشاريع ،من أهمها:


مساعدة خريجي الجامعة في تأسيس رابطة لهم.



تأسيس أندية للخريجين.



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



التطوير المستمر لبوابة الخريجين اإللكترونية وخدماتها.



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



إشراك الخريجين في كل فعاليات الجامعة وأنشطتها.



تنفيذ مشروع الدراسات المسحية لقياس رضى المشغلين عن خريجي الجامعة ،وجمع بيانات الشركات والمؤسسات العاملة في
السوق الفلسطيني.
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فعاليات العام الدراسي 2018/2017
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فرع جنين
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الفعاليات المنفذة للخريجين في فرع جنين خالل العام الدراسي 2018/2017
الفعالية

المؤسسة الشريكة

الفرع

التاريخ

العدد

الفصل

#
.1

1

دورة مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

جنين

10/10/2017

35

األول

.2

2

أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

جنين

12/10/2017

30

األول

.3

 3مهارات في تكنولوجيا المعلومات

جنين

9/12/2017

29

األول

.4

دورة الشباب في التنمية الزراعية أفاق
4
وتطلعات

جنين

9/28/2017

30

األول

.5

دورة التصوير الفوتغرافي وتعديل الصور
5

جنين

11/25/2017

30

األول

.6

6

ورشة أألمان الرقمي

جنين

12/2/2017

45

األول

.7

7

القيادة في العمل

جنين

12/16/2017

35

األول

.8

8

مهارات التوظيف

جنين

10/7/2017

35

األول

.9

9

إعداد كادر شبابي

جنين

10/15/2017

45

األول

.10

1

تطبيقات العمل اإلنساني

هيئة التوجيه والعمل السياسي

جنين

11/27/2017

45

األول

.11

1
اإلدارة المتكاملة لمكافحة االفات الزراعية
1

الصليب األحمر

جنين

12/4/2017

40

األول

.12

1

كيف أبدأ مشروعي الصغير

مديرية زراعة جنين

جنين

12/12/2017

130

األول

.13

1

أساسيات لغة اإلشارة للصم والبكم

مركز البحوث اإلدارية واالقتصادينة

جنين

11/20/2017

37

األول

.14

1

تعليم لغة أبرايل

مدرسة الحنان للصم والبكم

جنين

11/15/2017

35

األول

.15

1

كيف أبدأ

مؤسسة إنجاز فلسطين

جنين

2/28/2018

60

الثاني

.16

1

اإلرشاد الوظيفي

مؤسسة إنجاز فلسطين

جنين

11/4/2018

40

الثاني

.17

1

إعداد كادر شبابي

هيئة التوجيه والعمل السياسي

جنين

2/11/2018

45

الثاني

0

2
3
4
5
6
7

نادي جنين الرياضي ومؤسسة أيركس
الدولية

"جمعية أصالة ومركز العمل التطوعي
معاً

ومعهد الشراكة المجتمعية في جامعة
بيت لحم"

نادي جنين الرياضي ومؤسسة أيركس
الدولية

المؤسسة الفلسطينية للتنمية المجتمعية
وطناً وشركة رمان للتدريب واإلعالم

نادي جنين الرياضي ومؤسسة أيركس
الدولية

نادي جنين الرياضي ومؤسسة أيركس
الدولية
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.18

1

.19

1

.20

2

.21

2
كيفية عرض وتنسيق مشاريع التخرج
1

شركة رمان

.22

2

مهارات التوظيف

نادي جنين الرياضي

جنين

.23

2

إدارة المشاتل الزراعية

و ازرة الزراعة

جنين

8/4/2018

.24

2

االرشاد التربوي والنفسي

نقابة األخصائيين النفسيين واإلجتماعيين

جنين

16/4/2018

25

29/4/2018

60

الثاني

30/4/2018

25

الثاني

8/7/2018

25

.25

8
9
0

4
5
6

2
8

.27

تربية النحل

جمعية مربي النحل التعاونية

جنين

1/31/2018

30

الثاني

استخالم الزيوت العطرية

جمعية مربي النحل التعاونية

جنين

2/11/2018

19

الثاني

جنين

2/25/2018

40

الثاني

3/24/2018

50

الثاني

22

الثاني
الثاني

ورشة إمتحان الوظيفة العامة في المضمون
2
7

.26

التدريب على خط الرقعة والنسخ

شؤون الطلبة في فرع جنين

جنين

2/10/2018

30

الثاني

2
9

وكيفية التعامل معه

مديرية التربية والتعليم

طرق العناية بالزيتون

شركة الشرق األدني

دورة إعداد كادر شبابي

هيئة التوجيه السياسي والمعنوي

جنين
جنين
جنين

الدورة الصيفية

Page 12 of 222

1

دورة "مساري إلى المهنية"

فرع جنين

2017/10/10

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )35خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .كفاح الطفاش  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة تدريبية بعنوان "مساري إلى المهنية".
وهدفت الدورة التي أشرف عليها أ .كفاح الطافش إلى تدريب المشاركين على المهارات الالزمة للبحث عن وظيفة والحفاظ

عليها ،ووضع االستراتيجيات المبتكرة بهدف تحقيق التعلم والفرم الوظيفية ،وتطرق أيضاً إلى مفهوم القيادة ،وكيفية إدارة
الوقت ،والتواصل الشفوي والكتابي ،وحل المشكالت والبحث عن فرم عمل.

في نهاية الدورة قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،شكرها الكبير لمؤسسة إنجاز فلسطين ومدرب

الدورة ،وأشارت إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخرجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لإلنخرط في سوق العمل،
كما حثت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل

االجتماعي " ”Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

1

يذكر أن الدورة استمرت لمدة ( )16ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )35مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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2

دورة "أخالقيات العمل"

فرع جنين

2017/10/12

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )30خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .بالل األشقر  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة " أخالقيات العمل ".
أشرف أ .بالل األشقر على الدورة ،الذي سلط الضوء خاللها على مفاهيم ومهارات أخالقيات التعامل في عالم األعمال،

والضغوطات التي يتعرض إليها الموظف في بيئة العمل ،وكيفية مواجهة المشكالت التي قد يتعرض لها الموظف في بيئة

العمل.

شكرت أ .فاتن ة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين كل من ساهم في إنجاح الدورة .ودعت المشاركين إلى المتابعة

الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة وموقع التواصل االجتماعي ""Facebook

لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

2

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )12ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )30مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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3

دورة " تكنولوجيا كل يوم"

فرع جنين

2017/12/9

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )29خريب/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .إسالم محاميد  /مدربة الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مؤسسة أيريكس الدولية ( )IREXونادي جنين الرياضي دورة

تدريبية بعنوان " تكنولوجيا كل يوم" وذلك ضمن مشروع الشراكة مع الشباب ،الممول من الوكالة االمريكيه للتنمية الدولية.

أشرفت أ .إسالم محاميد على الدورة التي قامت خاللها بتدريب المشاركين على العديد من التطبيقات الهامة ،والمهارات

األساسية الضرورية التي يحتاجها كل منا في حياته اليومية ،ومنها كيفية إنشاء حساب بريد إلكتروني ( ،)Gmailالتابع
لشركة جوجل ،وجوجل بلس ،وتقويم جوجل،Google Hangouts،Google INBOX ،

Google

 ،Spreadsheetوتطبيق التخزين السحابي ( ،)Google Driveالذي ُيمكن مستخدمي هذا التطبيق من الوصول
إلى ملفاتهم من خالل شبكة اإلنترنت في أي زمان ومكان ،باإلضافة إلى إنشاء مدونة إلكترونية خاصة بكل مشارك
ونشرها ،والتعرف على موقع ( )Linkedinالشهير وكيفية إنشاء حساب عليه.

3
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شكرت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين نهاية الدورة ،كل من ساهم في إنجاحها ،ودعت المشاركين

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

االجتماعي" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من

االنخراط في سوق العمل".

ومن الجدير بالذكر أن الدورة استمرت لم ( )25ساعة تدريبية بمشاركة ( )29مشاركاً ومشاركة.

فرع جنين

3
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ورشة "دور الشباب في التنمية الزراعية آفاق وتطلعات"

4

فرع جنين

2017/9/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )30خريب/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1د .هشام صوافطة /مدير مؤسسة كير الدولية.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع جمعية أصالة ومركز العمل التنموي "معا" ورشة تدريبية حول "دور

الشباب في التنمية الزراعية  -آفاق وتطلعات"

هدفت الورشة التي أشرف عليها د .هشام صوافطة مدير مؤسسة كير الدولية إلى تعريف المشاركين بدور خريجي كلية

الزراعية في تنمية قطاع الزراعة ،من خالل عرض العديد من األفكار والتطبيقات الهامة ،ومشاريع ريادية ،كما وعرض
صوافطة عدداً من المقترحات التنموية لدعم القطاع الزراعي ضمن عدد من الشروط الخاصة بهذا المجال ،والتي تطرحها

المؤسسات التي تعنى بدعم المشاريع ذات العالقة بهذا القطاع مثل "مركز العمل التنموي "معا"

كما تعرض صوافطة نهاية الورشة ،إلى الحديث عن صفات الخريب المتميز التي تؤهله لدخول سوق العمل ،وكيفية العمل

على تنمتيها من خالل تطوير مهاراته وقدراته العلمية والعملية ،وكيفية إجتياز مقابالت العمل.

قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح الورشة .ودعت المشاركين
إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة وموقع التواصل االجتماعي

" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )2ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )30مشاركاً من مختلف التخصصات.

4
Page 17 of 222

5

دورة "التصوير الفوتوغرافي وتعديل الصورة"

فرع جنين

2017/11/25

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )30خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .أشرف جوابرة  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع نادي جنين الرياضي ومؤسسة أيركس الدولية دورة بعنوان "التصوير

الفوتوغرافي وتعديل الصورة".

وأشرف المدرب أ .أشرف جوابرة على الدورة التي هدفت إلى تكوين كوادر إعالمية في مجال التصوير الضوئي من خالل

إكسابهم المهارات والحرفيات الالزمة للتصوير والتعرف على استخدامات الضوء وأسس التكوين الجيد في الكادر

الفوتوغرافي ،كما شملت على العديد من المواضيع الهامة في هذا المجال كالحديث عن تاريخ آلة التصوير وأصلها
وأجزائها الرئيسة وغير الرئيسة ،وأنواعها والعدسات (الرقيقة والسميكة) ،وعيوبها ،وزوايا رؤية العدسات ،وضبط المسافات

والعالقة بين بعد الجسم عن العدسة وبعد الصورة عنه .والمرشحات واستخداماتها ،وعدة محاور أخرى ذات عالقة.

في نهاية الدورة أنتب المشاركون قصصاً صحفية مصورة ،حول موضوعات متنوعة.

قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين شكرها لكل من ساهم في إنجاح الدورة ،وأشارت إلى أن هذه

الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل .كما

5

ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي

" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمر لم ( (25ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )30مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "األمان الرقمي "

6

فرع جنين

2017/12/2

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )45خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .طارق لبزور  /مشرف الورشة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية للتنمية المجتمعية وطنا وشركة رمان للتدريب

واإلعالم ورشة تدريبية حول " األمان الرقمي".

أشرف أ .طارق لبزور على الورشة ،حيث هدفت إلى تنمية مهارات الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم في مجال حماية

بياناتهم الشخصية ومواقعهم اإللكترونية من السرقات ،وتطرق لبزور إلى ومدى األمان الذي تتمتع به تطبيقات الهواتف

المحمولة ،باإلضافة إلى مواقع التواصل االجتماعي وكيفية تحليل محتواها.

قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين شكرها لكل من ساهم في إنجاح الورشة ،وأشارت إلى أن هذه
الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل .كما

ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي

6

" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )3ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )45مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

Page 19 of 222

دورة "القيادة إثناء العمل"

7

فرع جنين

2017/12/16

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )35خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .عبد اهلل حبانين  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مؤسسة أيركس الدولية ( )IREXدورة "القيادة إثناء العمل".

أش م م م م م ممرف أ .عبد اهلل حبانين على الدورة ،التي هدفت إلى تدريب المش م م م م م مماركين على مهارات القيادية أثناء العمل ،وتنمية

قدراتهم في التفكير اإلبداعي في مجال المبادرات المجمعية وتحويلها إلى أفكار تعود بالنفع على المجتمع ،كما تطرقت

الدورة إلى اإلتصال والتواصل ،وتشكيل الفريق ،وصنع القرار ،والتخطيط ،واتخاذ الق اررات المجتمعية.

شكرت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،كل من ساهم في إنجاح الدورة ،ودعت المشاركين للمتابعة

الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والص م ممفحة الرس م مممية الخاص م ممة بالخريجين على موقع التواص م ممل االجتماعي""Facebook

لالسممتفادة من خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من االنخراط في سمموق العمل
".

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )25ساعة تدريبية بمشاركة ( )35خريجاً وخريجة من جميع التخصصات.

7
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8

دورة "مهارات التوظيف"

فرع جنين

2017/10/7

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )35خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .دانا خلف  /مدربة الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مركز مصادر التنمية الشبابية دورة "مهارات التوظيف" ،ضمن

مشروع الشراكة مع الشباب الذي تنظمه مؤسسة ايركس الدولية.

أشرفت أ .دانا خلف على الدورة ،التي سلطت الضوء على عدد من المواضيع الهامة في هذا المجال ومنها مهارات

اإلتصال والتواصل وادارة الوقت ،واعداد السيرة الذاتية ،وفنون مقابالت العمل ،وآليات البحث عن عمل من خالل شبكة

اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي ،والتعريف بالذات والمهارات الشخصية ،إلقناع أرباب العمل بأنهم األجدر واألنسب
للعمل في مؤسساتهم ،أو الحصول على فرصة إلثبات أنفسهم ،كما وتخلل الدورة العديد من األنشطة التطبيقية والعملية.

في نهاية الدورة شكرت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين كل من ساهم في إنجاحها ،ودعت المشاركين

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

االجتماعي" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من

8

االنخراط في سوق العمل".

ومن الجدير بالذكر أن الدورة استمرت لم ( )25ساعة تدريبية بمشاركة ( )35مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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9

دورة "إعداد كادر شبابي"

فرع جنين

2017/10/15

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )45خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .والء بلعاوي من مؤسسة أيركس الدولية.

 .2أ .فادي سوقية من الجامعة العربية األمريكية.
 .3أ .مهنا نجم من أكاديمية سفراء في التنمية.
 .4أ .خلدون الشيخ  /مدرب الدورة.

 .5أ .سناء بدوي مسؤولة العالقات العامة في محافظة جنين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي دورة تدريبية بعنوان "إعداد كادر شبابي".

وأشرف على الدورة عدد من المدربين األكفاء وهم أ .والء بلعاوي من مؤسسة أيركس الدولية ،و أ .فادي سوقية من الجامعة

العربية األمريكية ،و أ .مهنا نجم من أكاديمية سفراء في التنمية ،و أ .خلدون الشيخ ،و أ .سناء بدوي مسؤولة العالقات

العامة في محافظة جنين.

تناولت الدورة عدداً من المواضيع الهامة ومنها مهارات اإلتصال والتواصل ،وتنظيم الوقت ،ومهارات بناء الفريق ،وصقل

الش خصية ،ومهارات التحدث وفن اإللقاء ،والفرق بين القائد والمدير ،وكيفية حل النزاعات ،وضغوط العمل والنوع

9

االجتماعي ،وكيفية إعداد السيرة الذاتية واعداد رسائل التغطية (.)Cover Latter
ومن الجدي ذكره أن أ .والء بلعاوي وأ .مهنا نجم هم من خريجي الجامعة.
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في نهاية الدورة قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة،
وأشارت إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون الدائم بين متابعة الخريجين وهيئة التوجيه السياسي في المحافظة،

ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة موقع التواصل

االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )16ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )45مشاركاً ومشاركة مختلف التخصصات.

فرع جنين

9
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10

دورة " تطبيقات العمل اإلنساني"

فرع جنين

2017/11/27

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )45خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .ديما محاجنة  /مدربة الدورة.

 .2أ .عماد أبو سيفين  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني
دورة تدريبية حول" تطبيقات العمل اإلنساني".

أشرف المدربان أ .ديما محاجنة و أ .عماد أبو سيفين على الدورة ،التي هدفت إلى تعريف المشاركين ببنود القانون الدولي

اإلنساني واللجن ة الدولية للصليب األحمر ونشاطاتها ،وكيفية تحديد االهداف والتعامل مع المتغيرات ،هذا باإلضافة إلى

كيفية التعرف على الذات وادارتها.

كما تدرب المشاركون في نهاية الدورة على كيفية نصب الخيام من خالل وحدة إدارة الكوارث.

في نهاية الدورة تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات لتنفيذ العديد من المبادرات اإلنسانية ،وتم تنفيذ مبادرة في جمعية بيت
المسنين ،ومبادرة في مدرسة األطفال اليتامى ،ومبادرة في مركز التدريب المهني ،ومبادرة في روضة المدرسة اإلسالمية،

ومبادرة في مستشفى جنين قسم األطفال.

شكرت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين كل من ساهم في إنجاح الدورة .الهادفة إلى تطوير مهارات
الخريجين والرقي بها خاصة في مجال القانون الدولي اإلنساني الدولي ،كما دعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة

"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة وموقع التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة من

10

خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )12ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )45مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

Page 24 of 222

دورة "اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات الزراعية"

11

فرع جنين

2017/12/4

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )40خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1م .جواد زكا  /مدرب الدورة.

 .2م .محمد سهمود  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مديرية زراعة جنين دورة بعنوان "اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات

الزراعية".

أشرف على الدورة المهندسان الزراعيان أ .جواد زكا و أ .محمد سهمود ،اللذان عرفا المشاركين باآلفات الزراعية وطرق

الوقاية منها ،وآليات التعامل مع النباتات المصابة ومعالجة الضرر الناجم عنها،

قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة .ودعت المشاركين

إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة وموقع التواصل االجتماعي

" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )10ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )40مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

11
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ورشة " كيف أبدا مشروعي الصغير "

12

فرع جنين

2017/12/12

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )130خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .مصطفى صعابنة مدير البنك اإلسالمي العربي في جنين.

 .2أ .شادي الحب مسؤول منطقة الشمال لمؤسسة فاتن لإلقراض والتمويل.
 .3د .شاهر عبيد مدير مركز البحوث اإلدارية واإلقتصادية
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مركز البحوث اإلدارية واإلقتصادية ورشة " كيف أبدا مشروعي

الصغير ".

تحدث أ .مصطفى صعابنة مدير البنك اإلسالمي العربي في جنين ،و أ .شادي الحب مسؤول منطقة الشمال لمؤسسة

فاتن لإلقراض والتمويل.

أشرف على الورشة د .شاهر عبيد مدير مركز البحوث اإلدارية واإلقتصادية ،الذي سلط الضوء خاللها على العديد من

المواضيع الهامة في مجال الريادة واإلبتكار ،وعرض عدد من قصم النجاح للخريجين الذين تلقوا تمويل من أجل إطالق
وتنمية مشاريعهم الريادية ،وتخلل الورشة العديد من قصم النجاح لمشاريع خريجين والتحدث عن مهارات فنون التسويق

12

الناجح.
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قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح الورشة .ودعت المشاركين
إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة وموقع التواصل االجتماعي

" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )4ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )130مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

فرع جنين

12
Page 27 of 222

دورة "أساسيات لغة اإلشارة للصم والبكم"

13

فرع جنين

2017/11/20

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )37خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .رائدة الطرزي  /مدربة الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مدرسة الحنان للصم والبكم دورة تدريبية حول "أساسيات لغة اإلشارة

للصم والبكم".

هدفت الدورة إلى إكساب خريجي الجامعة من تخصم التربية الخاصة بالمعرفة والمهارات الالزمة لالتصال والتواصل
مع الصم والبكم ،مما يعزز فرم حصولهم على الوظائف في المؤسسات التي تعنى بذوي اإلعاقة من الصم والبكم.

أشرفت أ .رائدة الطرزي على الدورة ،التي قامت خاللها بتعريف المشاركين بمفهوم لغة اإلشارة ،وآليات قراءة الشفاه،

والحركات ومعانيها ،وكيفية مخاطبة الصم باستخدام اإلشارات.

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

لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم العلمية والعملية لتعزيز فرم حصولهم على الوظائف مستقبالً ،ودعت المشاركين إلى
المتابعة

الدائمة

لبوابة

"خريجو

الجامعة"

والصفحة

الرسمية

االجتماعي " ”Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

13

للخريجين

على

موقع

التواصل

ومن الجدير بالذكر أن الدورة عقدت في مدرسة الحنان للصم والبكم ،بواقع ( )20ساعة تدريبية ،وبمشاركة ( )37مشاركاً

ومشاركة من تخصم التربية الخاصة.
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14

دورة "لغة برايل للمكفوفين"

فرع جنين

2017/11/15

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )35خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .سالم هب الريح  /مدربة الدورة.
 .2أ .سمير أبو الرب  /مدرب الدورة

ملخص النشاط:

إختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في محافظة جنين ومدرسة النور للمكفوفين

دورة تدريبية في"لغة برايل للمكفوفين" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كلية التنمية االجتماعية واألسرية تخصم

التربية الخاصة.

هدفت الدورة التي أشرف عليها المدربان أ .سالم هب الريح و أ .سمير أبو الرب إلى تدريب المشاركين على مهارات
اإلتصال والتواصل مع المكفوفين ،لتعزيز فرم حصولهم على الوظائف مستقبالً في المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة من

المجتمع .تطرقت الدورة إلى عدد من المواضيع الهامة ،منها نشأة لغة برايل ومكتشفها "لويس برايل" ،والرموز المستخدمة

في القراءة والكتابة باللغتين العربية واإلنجليزية ،ورموز الرياضيات ،وطباعتها ،وكيفية اإلتصال والتواصل مع المكفوفين،

وأهم األدوات التي تستخدمها هذه الفئة.

أشارت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين في الجامعة
لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل ،وقدمت شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة ،ودعت
المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل

االجتماعي ”"Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

من الجدير بالذكر أن الدورة عقدت في مدرسة النور للمكفوفين ،إذ خضع المشاركونفي نهاية الدورة إلمتحان مستوى لقياس

14

قدراتهم في إتقان اللغة (كتابة ،وقراءة وطباعة) ،حيث إستمرت الدورة لم ( )20ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )35مشاركاً

ومشاركة.
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15

ورشة "كيف أبدأ"

فرع جنين

2018/2/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )60خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .بالل األشقر  /مشرف الورشة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة "كيف أبدأ"

أشرف أ .بالل األشقر على الورشة ،التي سلط الضوء خاللها على عدد من المواضيع الهامة ومنها ،كتابة السيرة الذاتية،

ومقابالت العمل ،ومهارات العمل ضمن فريق ،ومهارات االتصال والتواصل ،ولغة الجسد التي تلعب دو اًر كبي اًر في التميز

والنجاح في المقابلة ،مؤكداً على أهمية التدريب العملي للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم ،لدوره الكبير في تطوير مهاراتهم
وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل ،كما وأجرى المشاركين عدداً من مقابالت العمل التجريبية نهاية الورشة ،وتحديد نقاط

القوة والضعف لكل منهم من أجل العمل على تعزيزها.

بدورها قدمت أ .مرح غانم منسقة مؤسسة إنجاز في محافظة جنين ،شكرها الكبير للجامعة والمشاركين ،متطرقة بالحديث
عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة وأهدافها ،التي تسهم في تعزيز الفرم التدريبية لدى الشباب من خالل الفعاليات

التدريبية التي يطغى عليها الجانب العملي لطلبة المدارس والجامعات ،والتي ينفذها مجموعة من المتطوعين الفلسطينيين

األكفاء.

في نهاية الورشة شكرت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين كل من ساهم في إنجاح الورشة .وأشارت

إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم في الحصول

15

على الوظائف مستقبالً ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على

موقع التواصل االجتماعي “ "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )6ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )60مشاركاً ومشاركة.
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16

ندوة "اإلرشاد الوظيفي"

فرع جنين

8201/11/4

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )40خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .إياد مصلح مدير شركة الوطنية للتأمين في محافظة جنين.

ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ،ندوة تدريبية حول "اإلرشاد الوظيف".

أشرف على الندوة أ .إياد مصلح مدير شركة الوطنية للتأمين في محافظة جنين ،الذي عرض خاللها عدداً من المفاهيم

المتعلقة بطبيعة عمل الشركة وأقسامها المختلفة ،ومهامها ،وآليات التوظيف فيها ،وكيفية تطوير المهارات الشخصية،

وفنون كتابة السيرة الذاتية ،واإلستعداد الجيد لمقابالت العمل ،وتطرق مصلح إلى أهم فنون المقابالت وكيفية اإلستعداد
الجيد لها من حيث المظهر ولغة الجسد ،التي تسهم في إبراز مهارات المقابل ،وكيفية التواصل مع لجنة المقابالت ،وأجرى

المشاركون عدداً من المقابالت العملية لتطبيق ما تعلومه خالل الندوة.

أشادت أ .مرح غانم مسؤول عمليات مؤسسة إنجاز فلسطين في جنين ،بالشراكة الوطيدة التي تربط الجامعة بالمؤسسة،

وبينت أن هذه الندوة تأتي في إطار تطوير قدرات ومهارات الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم ورفع كفاءتهم وتهيئتهم

لدخول سوق العمل.

شكرت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،مؤسسة إنجاز فلسطين ،وكل من ساهم في إنجاح

الندوة ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل
االجتماعي ”"Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الندوة استمرت لم ( )3ساعات ،بمشاركة ( )40مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

16
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17

دورة "إعداد كادر شبابي"

فرع جنين

2018/2/11

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )45خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .مهنا نجم من أكاديمية سفراء في التنمية.
 .2أ .والء بلعاوي من مؤسسة أيركس الدولية.

 .3د .سعيد حبايب محاضر في جامعة النجاح الوطنية.
 .4أ .علي سمودي صحفي ومراسل لقناة الجزيرة.

 .5أ .سناء بدوي مسؤولة العالقات العامة في محافظة جنين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والوطني دورة "إعداد كادر شبابي".

أشرف على الدورة عدد من المدربين األكفاء وهم أ .مهنا نجم من أكاديمية سفراء في التنمية ،و أ .والء بلعاوي من مؤسسة

أيركس الدولية ،و د .سعيد حبايب محاضر في جامعة النجاح الوطنية ،و أ .علي سمودي صحفي ومراسل لقناة الجزيرة،

و أ .سناء بدوي مسؤولة العالقات العامة في محافظة جنين.

تناولت الدورة عدداً من المواضيع الهامة ومنها مهارات اإلتصال والتواصل ،وتنظيم الوقت ،وبناء الفريق ،وصقل الشخصية،
ومهارات التحدث وفن اإللقاء ،والفرق بين القائد والمدير ،وحل النزاعات ،وضغوط العمل والنوع االجتماعي ،واعداد السيرة

الذاتية ورسائل التغطية (.)Cover Latter

وزعت الشهادات في نهاية الدورة بحضور د .عماد نزال مدير فرع جنين ،واللواء إبراهيم رمضان محافظ محافظة جنين،

17

و أ .بشار الجالودي مدير هيئة التوجيه السياسي والوطني في جنين.
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في نهاية الدورة قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة،

وأشارت إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون الدائم بين متابعة الخريجين وهيئة التوجيه السياسي والوطني في

المحافظة ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة

موقع التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

ومن الجدير بالذكر أن أ .والء بلعاوي وأ .مهنا نجم هم من خريجي الجامعة ،يذكر أن الدورة استمرت لم ( )16ساعة

تدريبية ،بمشاركة ( )45مشاركاً ومشاركة مختلف التخصصات.

فرع جنين

17
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دورة الخط العربي "الديواني والثلث"

18

فرع جنين

2018/2/10

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )30خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .مهدي نجم  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين دورة تدريبية في الخط العربي " الديواني والثلث "

أشرف أ .مهدي نجم على الدورة ،التي قام خاللها بتدريب المشاركين على مهارات وفن الكتابة بالخط العربي "الديواني

والثلث" ،واستخدام أقالم القصب ،والحبر السائل بمهارة واتقان ،هذا باإلضافة إلى عدد من التدربيات العملية على الكتابة

بالخطين "الديواني والثلث"

بدورها ق دمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة وقالت
أن هذه الدورة تستحق إهتماماً كبي اًر كونها تجسد الخط العربي كفن ار ٍ
ق وتاريخ حضارة قديم ،كما ودعت المشاركين إلى
المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة موقع التواصل االجتماعي
""Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )20ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )30خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.

18
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دورة "" تربية النحل"

19

فرع جنين

2018/1/31

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )30خريب/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1م .ناصر جردات.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع جمعية مربي النحل دورة تدريبية حول" تربية النحل".

هدفت الدورة التي اشرف عليها المهندس الزراعي ناصر جردات ،إلى تعريف المشاركين بطرق تربية النحل ،وانتاج العكبر،
والغذاء الملكي ،وحبوب اللقاح ،وعالقة النحل بالبيئة المحيطة وتلقيح النباتات.

بدورها شكرت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين كل من ساهم في إنجاح الدورة ،وأشارت إلى أن هذه الدورة
تأتي في إطار سعي متابعة الخريجين في الجامعة لتطوير مهارات وقدرات خريجي كلية الزراعة لتعزيز فرم حصولهم

على الوظائف مستقبالً ،كما دعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة

بخريجي الجامعة وموقع التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )8ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )30مشاركاً ومشاركة من تخصم اإلنتاج النباتي والوقاية.

19
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20

دورة " إستخالص الزيوت العطرية"

فرع جنين

2018/2/11

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )19خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1م .ناصر جردات.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع جمعية مربي النحل دورة تدريبية حول" إستخالم الزيوت العطرية".

أشرف المهندس الزراعي ناصر جردات على الدورة ،الهادفة إلى تدريب المشاركين على آليات وطرق إستخراج الزيوت

العطرية ومنها ،العصر ،اإلذابة بالكحول ،والتقطير ،وطحن البذور ،والماء الساخن ،واإلستحالب.

شكرت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين كل من ساهم في إنجاح الدورة ،مشيرة إلى أن موضوع الدورة من

أهم المجاالت التي يمكن للمشاركين تنفيذ مشاريع ريادية خاصة بهم ،تعود بالنفع عليهم والمجتمع ،كما دعت المشاركين

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

" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )8ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )19مشاركاً ومشاركة من تخصم اإلنتاج النباتي والوقاية.

20
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ورشة " مهارات إعداد وعرض وتنسيق مشاريع التخرج "

21

فرع جنين

2018/2/25

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )40خريب/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .طارق لبزور  /مشرف الورشة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع شركة رمان للحلول اإلعالمية والتدريب ورشة "مهارات إعداد وعرض

وتنسيق مشاريع التخرج".

أشرف أ .طارق لبزور على الورشة ،التي سلط الضوء خاللها على مهارات إعداد العروض التقديمية ،وصياغة المحتوى،
ومهارات اإللقاء والعرض أمام الجمهور ،وكيفية التحكم في لغة الجسد وموائمتها مع العرض ،لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم

في إيصال الفكرة والرسالة التي يتحدثون عنها خالل العرض.

في نهاي ة الورشة قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في جنين شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح الورشة،
ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة موقع التواصل

االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )6ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )40مشاركاً ومشاركة مختلف التخصصات.

21
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دورة "مهارات التوظيف"

22

فرع جنين

2018/3/24

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )50خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .مهدي مرشد  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع نادي جنين الرياضي دورة "مهارات التوظيف"

أشرف أ .مهدي مرشد على الدورة ،التي سلط الضوء خاللها على عدد من المواضيع الهامة ،ومنها مهارات اإلتصال
والتواصل وادارة الوقت ،وفنون إعداد السيرة الذاتية ،ومقابالت العمل ،وآليات البحث عن عمل من خالل شبكة اإلنترنت
ومواقع التواصل اإلجتماعي ،وكيفية تسويق الذات والتعريف بها ،والمهارات الشخصية ،إلقناع أرباب العمل بأنهم األجدر

واألنسب للعمل في مؤسساتهم ،والحصول على فرصة إلثبات أنفسهم ،كما وتخلل الدورة عدداً من األنشطة التطبيقية

والعملية ،لإلثراء ما تدرب عليه المشاركون خالل الدورة.

شكرت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين كل من ساهم في إنجاح الدورة ،ودعت المشاركين إلى متابعة
الدائمة

لبوابة

"خريجو

الجامعة"

والصفحة

الرسمية

الخاصة

بالخريجين

على

موقع

التواصل

االجتماعي ""Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من

االنخراط في سوق العمل".

22

من الجدير بالذكر أن مدرب الدورة هو أحد خريجي الجامعة ،إذ إستمرت الدورة لم ( )25ساعة تدريبية بمشاركة ()50

مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

Page 38 of 222

دورة "إدارة المشاتل"

23

فرع جنين

التاريخ:

2018/4/8

عدد المشاركين:

( )22خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1م .أشرف الفالح  /مدرب الدورة.
 .2م .لمى أبو بكر /مدربة الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين ،وبالتعاون مع مديرية الزراعة في محافظة جنين دورة تدريبية حول "إدارة المشاتل"

أشرف المهندسان أشرف الفالح ،ولمى أبو بكر على الدورة ،التي سلطت الضوء على عدد من المواضيع الهامة ومنها

نظام المشاتل ،والقوانين الخاصة بها ،وطرق اإلكثار الزراعي ،ومكافحة اآلفات الزراعية ،والطرق السليمة إلدارة المشاتل.

في نهاية الدورة قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين ،شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة،
ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية عبر موقع التواصل اإلجتماعي

" ،"Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة إستمرت لم ( )12ساعة تدريبية ،وبمشاركة ( )22مشاركاً من تخصم اإلنتاج النباتي والوقاية.

23
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دورة "اإلرشاد التربوي"

24

فرع جنين

2018/4/16

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )25خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .عمر نزال مشرف في مديرية التربية والتعليم.

 .2أ .ناصر غباريه رئيس نقابة األخصائيين النفسيين واإلجتماعيين.
 .3أ .محمد صرصور مشرف في مديرية تربية وتعليم قباطية.

 .4د .محمود أبو زيد عضو هيئة تدريس في كلية العلوم التربوية في فرع جنين.
 .5د .إباء خريوش عضو هيئة تدريس في كلية العلوم التربوية في فرع جنين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين بالتعاون مع نقابة االخصائيين النفسيين واإلجتماعيين ،دورة تدريبية في "اإلرشاد

التربوي"

أشرف على الدورة أ .ناصر غباريه رئيس نقابة األخصائيين النفسيين واإلجتماعيين ،و أ .عمر نزال مشرف في مديرية

التربية والتعليم و أ .محمد صرصور مشرف في مديرية تربية وتعليم قباطية ،و د .محمود أبو زيد عضو هيئة تدريس في
كلية العلوم التربوية في فرع جنين ،و د .إباء خريوش عضو هيئة تدريس في كلية العلوم التربوية في فرع جنين ،الذين

قاموا خاللها بعرض العديد من المحاور الهامة ومنها مفهوم وأهداف االرشاد النفسي ،والمرشد التربوي وصفاته وأهم األدوار

والمهام التي يقوم بها ،والمرشد المبتدئ وما يواجه من إشكاليات ،والمبادئ األخالقية لمهنة االرشاد ،ومهارات االتصال

24

والتواصل ،وأساليب بناء العالقة المهنية ومجاالت عمل المرشد التربوي ،وكيفية إدارة حصة التوجيه الجمعي.
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قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة ،وقالت إن

الهدف األساسي من هذه الدورة هو صقل وبناء شخصيات الخريجين المشاركين وبناء شخصيتهم كأخصائيين اجتماعيين
الذين سيحملون على عاتقهم عالج المشكالت السلوكية واالجتماعية لدى مختلف الفئات المستهدفة وتقديم أفضل خدمات

اإلرشاد والعالج النفسي واالجتماعي .كل هذا من أجل تحقيق ما تسعى إليه وحدة متابعة الخريجين من إعداد الخريجين

وتطوير مهارتهم لالنخراط في سوق العمل.

فرع جنين

كما دعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية عبر موقع التواصل اإلجتماعي

" ،"Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )36ساعة تدريبية بمشاركة ( )25مشاركاً ومشاركة من كلية التنمية االجتماعية واألسرية.

24
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ورشة "إمتحان التوظيف الخاص بالوظائف التعليمية في
التربية والتعليم"

25

فرع جنين

التاريخ:

2018/4/29

عدد المشاركين:

( )60خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .عبد السالم أبو العز مدير دائرة الموارد البشرية في مديرية التربية والتعليم في محافظة جنين.
 .2د .سائد ربايعة عضو هيئة تدريس في كلية العلوم التربوية فرع جنين.
 .3أ .بتول غانم عضو هيئة تدريس في كلية العلوم التربوية في جنين.

 .4د .حسن قاللوة عضو هيئة تدريس في كلية العلوم التربية في جنين.

ملخص النشاط:

اختتمت متابعة الخريجين فرع جنين وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ورشة تدريبية حول "إمتحان التوظيف الخام

بالوظائف التعليمية في التربية والتعليم"

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

عمرو رئيس الجامعة ،ومدير فرع جنين د .عماد نزال ،وأضاف أن الهدف األساسي لهذه الورشة هو تعريف المشاركين

بإمتحان التوظيف الخام بالوظائف التعليمية في التربية والتعليم ،والمهارات األساسية التي تمكنهم من إجتياز اإلمتحان

بنجاح.

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

بناء عليها ،وأشار إلى أن هذه المعايير تختلف من عام إلى آخر
تعتمدها الو ازرة بالتوظيف ،والمعايير التي توضع األسئلة ً

25

وتشرف عليها دوائر التربية والتعليم بأكملها ،كما أن هناك محددات تكسب المتقدم عالمات إضافية مثل (معدل الثانوية

العامة ،ومعدل درجة البكالوريوس ،والخبرة المكتسبة) باإلضافة الى عالمة إمتحان التوظيف ،وتطرق إلى آلية تعبئة الطلب
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اإللكتروني وضرورة إرفاق جميع الوثائق المطلوبة ،ووصول رسالة على رقم الجوال أو البريد اإللكتروني المدرجة في

الطلب ،والتي تؤكد عملية نجاح تقديم الطلب.

تطرق د .سائد ربايعة عضو هيئة تدريس في كلية العلوم التربوية فرع جنين على ضرورة التهيئ النفسي للمقابلة وإلمتحان،

والتركيز ،وأهمية التركيز واالصغاء إلى األسئلة وعدم التسرع باالجابة ،بمعني أن تفكر جيداً قبل اإلجابة حتى لو كان

السؤال بسيطاً ،وضرورة اإلجابة بأسلوب علمي ومنطقي وتجنب اإلسهاب.

بدورها تحدثت أ .بتول غانم عضو هيئة تدريس في كلية العلوم التربوية في جنين ،عن أهم المحاور في إمتحان التوظيف،

فرع جنين

منها المنهاج وعناصره وتفصيالته وطرائق التدريس وتصنيفاتها ،وسردت مجموعة من النماذج واألنماط التعليمي.

تحدث د .حسن قاللوة عضو هيئة تدريس في كلية العلوم التربية في جنين ،عن دور التكنولوجيا وعالقتها في العملية

التعليمية والعلمية ،وعرض مجموعة من نماذج واألنماط المتبعة في التدريس.

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

مهارتهم لإلنخراط
ا
مؤكدةً على أن هذه الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لإلعداد الخريجين لسوق العمل ،وتطوير
في سوق العمل ،وفي حصول خريجي الجامعة على عالمات مرتفعة في إمتحان التوظيف.

يذكر أن الورشة استمرت لمدة ( )3ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )60خريجاً وخريجة من كافة التخصصات.

25
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ورشة "طرق العناية بالزيتون"

26

فرع جنين

2018/4/30

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )25خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1م .فارس الجابي  /مشرف الورشة.
 .2م .غسان زهد  /مشرف الورشة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين ،وبالتعاون مع شركة الشرق األدنى ورشة تدريبية حول "طرق العناية بالزيتون"

رحب د .معن شقوارة عميد كلية الزراعة بالحضور ،ناقالً لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة حفظه اهلل ،وتحيات

د .عماد نزال مدير فرع جنين ،مشي اًر إلى أهمية الورشة إذ تعتبر شجرة الزيتون رم اًز دينياً وطنياً وتراثياً واقتصادياً
للفلسطينيين ،حيث تبلغ مساحة فلسطين المشجرة من أشجار الزيتون حوالي " "920ألف دونم ،أي ما يشكل  %50من

مساحة فلسطين المشجرة.

أشرف المهندسان فارس الجابي ،وغسان زهد على الورشة ،التي سلطت الضوء على عدد من المواضيع الهامة منها،

التعرف على المراحل التي تمر بها ثمار الزيتون من مرحلة الزهور إلى النضب ،والفترة المناسبة لحصاد ثمار الزيتون
وتأثيراتها على جودة الزيت ونسبة الحموضة ،وكيفية مكافحة اآلفات واألمراض التي تضر بشجر الزيتون وبثمارها ،والطرق

السليمة لتخزين ثمار الزيتون ذلك إلنتاج الزيت ذو جودة عالمية.

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

الورشة ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية عبر موقع التواصل اإلجتماعي

26

" ،"Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الورشة إستمرت لم ( )3ساعات تدريبية ،وبمشاركة ( )25مشاركاً ومشاركة من تخصم اإلنتاج النباتي والوقاية.
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27

ورشة "دور الشباب في التنمية الزراعية آفاق وتطلعات"

فرع جنين

2018/7/8

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )25خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .مهنا نجم من أكاديمية سفراء في التنمية.

 .2أ .سلطان أبو الفجر مدير العالقات العامة في األمن الوطني.
 .3أ .محمد كممجي من الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان.
 .4د .سعيد حبايب محاضر في جامعة النجاح الوطنية.

 .5أ .علي سمودي صحفي ومراسل لقناة الجزيرة ومدير مكتب المجد للصحافة واإلعالن.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع جنين وبالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والوطني دورة "إعداد كادر شبابي"

أشرف على الدورة عدد من المدربين األكفاء وهم أ .مهنا نجم من أكاديمية سفراء في التنمية ،و أ .سلطان أبو الفجر مدير

العالقات العامة في األمن الوطني ،و أ .محمد كممجي من الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ،و د .سعيد حبايب محاضر

في جامعة النجاح الوطنية ،و أ .علي سمودي صحفي ومراسل لقناة الجزيرة و مدير مكتب المجد للصحافة واإلعالن.

تناولت الدورة عدداً من المواضيع الهامة منها القيادة وصفات القائد الناجح ،ومهارات اإلتصال والتواصل ،وتنظيم الوقت،

وبناء الفريق ،وصقل الشخصية ،ومهارات التحدث وفن اإللقاء ،والفرق بين القائد والمدير ،وحل النزاعات ،ومخاطر
اإلنترنت ،وضغوط العمل والنوع االجتماعي ،وطرق إعداد التقارير وأهميتها ،وفنون كتابة السيرة الذاتية ورسائل التغطية

للمراسالت.

بدورها قدمت أ .فاتنة يحيى منسقة متابعة الخريجين في فرع جنين شكرها الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة ،وأشارت

إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون الدائم بين متابعة الخريجين وهيئة التوجيه السياسي والوطني في محافظة جنين،
من أجل تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتسهيل مهمة إنخراطهم في سوق العمل ،كما ودعت يحيى المشاركين إلى

27

المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي
""Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )16ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )25مشاركاً ومشاركة مختلف التخصصات.
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فرع طولكرم
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الفعاليات المنفذة للخريجين في فرع جنين خالل العام الدراسي 2018/2017
المؤسسة الشريكة

الفرع

التاريخ

العدد

الفصل

#

جمعية المرآة العاملة الفلسطينية للتنمية

طولكرم

11/19/2017

30

األول

.2

2

المخدرات السم القاتل

الهيئة العربية لمكافحة المخدرات

طولكرم

9/26/2017

41

األول

.3

3

إسعاف أولي

مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي

طولكرم

10/24/2017

43

األول

.4

4

تحفيز الذات

مركز العودة

طولكرم

11/27/2017

43

األول

.5

5

دورة كن ريادياً

مؤسسة إنجاز فلسطين

طولكرم

12/11/2017

38

األول

.6

6

دورة كيف أبدأ

مؤسسة إنجاز فلسطين

طولكرم

11/28/2017

41

األول

.7

7

دورة مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

طولكرم

12/4/2017

41

األول

.8

8

دورة مهارات التوظيف

مؤسسة أيركس الدولية

طولكرم

12/9/2017

30

األول

.9

1

ورشة القيادة المجتمعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

طولكرم

11/27/2017

39

األول

Glow Innovations

طولكرم

11/18/2017

40

األول

ورشة المشاريع واألفكار الريادية

اإلغاثة الزراعية

طولكرم

11/13/2017

40

األول

ورشة النجاح في عالم متغير

المؤسسة الفلسطينية إلسناد الطلبة

طولكرم

9/20/2017

25

األول

ورشة إدارة األزمات

مركز ثقافة خبراء التدريب

طولكرم

11/28/2017

50

األول

ورشة أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

طولكرم

11/26/2017

41

األول

دورة "التفكير اإلبداعي"

أكاديمية بوابة العرب

طولكرم

10/8/2017

45

األول

شركة فيتاس فلسطيني للتمويل واإلقراض

طولكرم

10/2/2017

42

األول

تمكين المرأة إقتصاديا

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية

طولكرم

11/4/2018

29

الثاني

دورة مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

طولكرم

3/3/2018

36

الثاني

نجاحي في مهنتي

مؤسسة إنجاز فلسطين

طولكرم

3/28/2018

35

الثاني

ورشة المعامالت البنكية

سلطة النقد

طولكرم

10/4/2018

40

الثاني

.1

الفعالية
 1دور المرآة في عملية صنع القرار

0
.10

1ورشة المشاريع الناشئة من الفكر إلى
1

.11

1
2

.12

1
3

.13

1
4

.14

1
5

.15

1
6

.16

 1ورشة تدريبية بعنوان عالقات عامة
7

.17

1
8

.18

1
9

.19

2
0

.20

التطبيق

2
1

(موظفي إقراض)
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.21

2

.22

2

4
5

ورشة أخالقيات العمل
ورشة قانون العمل الفلسطيني

مؤسسة إنجاز فلسطين
المركز الفلسطيني إلستقالل المحاماة
والقضاة

طولكرم

2/27/2018

41

الثاني

طولكرم

15/4/2018

42

الثاني
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ورشة "دور المرأة في صنع القرار"

1

فرع طولكرم

2017/11/19

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )30خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .دياال جالد  /مدربة الورشة.

 .2أ .االء ياسين  /مدربة الورشة.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة تدريبية حول "دور

المرأة في صنع القرار".

بدورها أشارات أ .دياال جالد ،إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التوعية بأهمية قرار مجلس األمن ( ،)1325والمتعلق

بحماية النساء في مناطق النزاعات والصراعات المسلحة ،الهادف إلى حماية النساء الفلسطينيات من انتهاكات االحتالل،

والعمل على مساءلته على الجرائم التي يرتكبها ،كذلك ضمان مشاركة المرأة في صنع القرار دون تمييز.

أشرفت المدربة أ .االء ياسين على الورشة ،حيث سلطت الضوء على مفهوم العنف ضد المرأة وأشكاله المختلفة ،وأشادت

بدور المؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة ،التي تقدم الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني للنساء

المعنفات.

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

بال تعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية
الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي " ”Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

ومن الجدير بالذكر أن الورشة استمرت لم ( )2ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )30مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

1
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ورشة "المخدرات السم القاتل"

2

فرع طولكرم

2017/9/26

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )41خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1د .موسى الطريفي  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع الهيئة العربية لمكافحة المخدرات ورشة تدريبية بعنوان "المخدرات

السم القاتل".

هدفت الورشة التي أشرف عليها د .موسى الطريفي إلى تسليط الضوء على المخدرات وأنواعها وأشكالها ،والطرق التي

يتبعها المروجون إليقاع الشباب بها ،كما وتحدث عن طرق الوقاية منها ومخاطرها على المجتمع والسلم األهلي ،كما

وتطرق الطريفي إلى دور اإلعالم تجاه هذه اآلفة للحد من مخاطرها ،مستعرضاً عدداً من حاالت اإلدمان.

بدوره شكر أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم كل من ساهم في إنجاح الورشة ،وأشار إلى أن هذه

الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم لالنخراط في سوق العمل .ودعا المشاركين
الى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي

 Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

2

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )2ساعة تدريبية بمشاركة ( )41مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "اإلسعاف األولي"

3

فرع طولكرم

2017/10/24

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )43خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1د .أمجد صوالحة  /طبيب مقيم في المستشفى الشهيد ثابت ثابت .

 .2أ .عطاف العزوني مديرة قسم التمريض في المستشفى الشهيد ثابت ثابت.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي دورة تدريبية في "اإلسعاف

األولي".

حيث هدفت الدورة التي أشرف عليها د .أمجد صوالحة و أ .عطاف العزوني مديرة قسم التمريض في المستشفى ،إلى

إكساب المشاركين المبادئ األساسية لإلسعاف األولي ،باإلضافة إلى كيفية تقديم اإلسعاف األولي للمصاب ،والتعامل

معه ،واألدوات الالزمة في اإلسعاف األولي ،وطرق نقل المصاب إلى المستشفى ،وتدرب المشاركين على طرق إنعاش

القلب ،وكيفية التعامل مع الحروق ،والنزيف الخارجي والكسور.

في نهاية الدورة قدم أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة،

وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل

بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية

الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي " ”Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )21ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )43مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

3
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دورة "تحفيز الذات"

4

فرع طولكرم

2017/11/27

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )43خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .حازم أبو هالل  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مركز العودة دورة "تحفيز الذات".

وأشرف أ .حازم أبو هالل على الدورة ،الذي سلط الضوء على مفهوم التحفيز الذاتي ،الهادف إلى إكساب المشاركين

المهارات األساسية الالزمة للتعريف بالذات ومهارات الشخصية واالتصال والتواصل ،وأسس التفكير اإليجابي ومهارت

التخطيط لتنظيم الذات ،وتطرق إلى المعيقات التي تحد من التحفيز الذاتي.

شكر أ .معاذ تاية منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم كل من ساهم في إنجاح الدورة .وأشار إلى أنها تأتي ضمن

سعي متابعة الخريجين في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف مستقبالً ،ودعا

المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي

“ "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )20ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )43مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

4
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دورة " كن رياديا"

5

فرع طولكرم

2017/11/12

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )38خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .دانية أبو شريفة  /مدربة الدورة.

ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مؤسسة انجاز فلسطين دورة " كن رياديا".

وأشرفت أ .دانية أبو شريفة على الدورة ،التي سلطت الضوء خاللها على عدد من المواضيع الهامة أهمها ،مفهوم الريادة،

والتعريف العام لها ،وحجم السوق والمنافسين ،ومعوقات المشروع ،وتحديد احتياجات السوق ،وكيفية إعداد خطة عمل

خاصة بهذه المشاريع.

أشار أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم إلى أن هذه الدورة ،تأتي في إطار التعاون الدائم بين الجامعة،

ومؤسسة إنجاز فلسطين ،ضمن سعي متابعة الخريجين في الجامعة لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لإلنخراط في سوق

العمل ،داعياَ المشاركين إلى ضرورة المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على

موقع التواصل االجتماعي " "Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة ل م ( )16ساعات تدريبية بمشاركة ( )38خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.
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دورة "كيف أبدأ"

6

فرع طولكرم

2017/11/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )41خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .دانية أبو شريفة  /مدربة الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "كيف أبدأ".

حيث أشرف على الدورة أ .دانية أبو شريفة ،التي قامت بتسليط الضوءعلى عدد من المهارات الالزمة لدخول سوق العمل

 ،وكيفية كتابة السيرة الذاتية ،ومقابالت العمل ،ومهارات العمل ضمن الفريق ،ومهارات اإلتصال والتواصل ،هذا باإلضافة

إلى إجراء عدد من مقابالت العمل التمثيلية لترسيخ ما تعلموه خالل الدورة.

بدوره شكر أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم كل من ساهم في إنجاح الدورة .وأشار إلى أنها تأتي

ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لدخول سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة

لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي “ "Facebookلالستفادة من خدمات
متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )16ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )41مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

6
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دورة "مساري الى المهنية"

7

فرع طولكرم

2017/4/12

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )41خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .عالء سروجي  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "مساري الى المهنية"

أشرف المدرب أ .عالء سروجي على الدورة ،التي سلط الضوء خاللها ،فنون إعداد السيرة الذاتية ،واالستعداد الجيد

لمقابالت العمل ،وآليات العمل ضمن الفريق ودمب المهارات ،والتواصل الشفوي والكتابي ،وحل المشكالت والبحث عن

فرم عمل عبر شبكة اإلنترنت.

دعا أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم المشاركين لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين لتطوير

مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من االنخراط في سوق العمل "من خالل المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة"

والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي"Facebook".

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )16ساعة تدريبية بمشاركة ( )41مشراكاً ومشاركة من كافة التخصصات.
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دورة "مهارات التوظيف"

8

فرع طولكرم

2017/12/9

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )30خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .طارق ميناوي  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع نادي شويكة الرياضي دورة ” مهارات التوظيف" للخريجين والطلبة

المتوقع تخرجهم.

أشرف أ .طارق ميناوي على الدورة ،حيث سلط الضوء على مهارات اإلتصال والتواصل ،واعداد السيرة الذاتية ،وفنون

مقابالت العمل ،وكيفية التعريف بالذات والمهارات الشخصية ،إلقناع أرباب العمل بأنهم األجدر واألنسب للعمل في

مؤسساتهم ،أو الحصول على فرصة إلثبات أنفسهم.

في نهاية الدورة شكر أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم في نهاية الدورة ،كل من ساهم في إنجاح

الدورة ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع

التواصل االجتماعي" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية
لتمكينهم من االنخراط في سوق العمل".

يذكر أن الدورة أستمرت لم ( )25ساعة تدريبية بمشاركة ( )30مشارك ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "القيادة المجتمعية"

9

فرع طولكرم

2017/11/27

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )39خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .دانية حبايب  /مشرفة الورشة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مؤسسة انجاز فلسطين ورشة تدريبية بعنوان "القيادة المجتمعية"

أشرفت المدربة أ .دانية حبايب على الورشة ،حيث سلطت الضوء على العديد من المفاهيم الهامة في مجال القيادة،

واالتصال والتواصل ،وصفات القائد الناجح والمهارات القيادية ،وأنواع االتصال الشفوي والكتابي ،هذا باإلضافة إلى العديد

من األمثلة والحاالت التطبيقية في مجال القيادة المجتمعية.

وأشار أ .معاذ تاية منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية

التي تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كافة

التخصصات ،بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لالنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى ضرورة المتابعة
الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي ""Facebook

لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )5ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )39مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "المشاريع الناشئة من الفكر إلى التطبيق "

10

فرع طولكرم

2017/11/18

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )40خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .حسن عمر  /مشرف الورشة.

ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع شركة  Glow Innovationsورشة تدريبية بعنوان "المشاريع

الناشئة من الفكر إلى التطبيق ".

أشرف على الورشة أ .حسن عمر ،حيث سلط الضوء على العديد من المواضيع الهامة في مجال الريادة واالبتكار ،وعرض
العديد من قصم النجاح للخريجين الذين تلقوا تمويل من أجل تطبيق فكرة إطالق مشاريعهم الريادية ،وتحدث أ .حسن

عن كيفية تلقي تمويل لدعم مشاريعهم الريادية ،واكتساب المال من خالل المواقع اإللكترونية ،وتم بناء فريق من أجل تبني
فكرة لمشروع ريادي وتطبيقها واخراجها إلى حيز التنفيذ.

في نهاية الورشة قدم أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الورشة،

وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل
بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية

الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي " ”Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.
يذكر أن الورشة استمرت لم ساعتين تدريبيتين ،بمشاركة ( )40مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "دعم المشاريع الريادية الشبابية"

11

فرع طولكرم

2017/11/13

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )40خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .أشرف طه  /مشرف الورشة.

ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع اإلغاثة الزراعية ورشة تدريبية بعنوان "دعم المشاريع الريادية

الشبابية".

أشرف على الورشة أ .أشرف طه ،حيث سلط الضوء على العديد من المواضيع الهامة في مجال الريادة واالبتكار ،وعرض
العديد من قصم النجاح للخريجين الذين تلقوا تدريبات أكسبتهم المهارات والخبرات الالزمة لبدء مشاريعهم الريادية ،كما

تحدث طه عن كيفية تقديم طلبات لدعم المشاريع الريادية في خالل المواقع اإللكترونية ،وكيفية إجراء المقابالت للفرق

الريادية المتقدمة.

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

بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية

11

الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي " ”Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.
يذكر أن الورشة استمرت لم ساعتين تدريبيتين ،بمشاركة ( )40مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "النجاح في عالم متغير"

12

فرع طولكرم

2017/9/20

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )25خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .هدى عودة  /مشرفة الورشة.

ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية إلسناد الطلبة ورشة تدريبية بعنوان "النجاح

في عالم متغير"

أشرفت أ .هدى عودة على الورشة ،التي سلطت خاللها الضوء على ٍ
عدد من المواضيع الهامة ومنها ،مفهوم المبادرات

الشابية واعدادها واطالقها ،وتعزيز الثقة بالنفس واثبات الذات ،وادارة الوقت ،كما عرضت المشرف نهاية الورشة عدداً من
قصم النجاح المتميزة.

بدوره شكر أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم كل من ساهم في إنجاح الورشة ،وأشار إلى أن هذه

الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم لالنخ ارط في سوق العمل .ودعا المشاركين
الى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي

 Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )5ساعة تدريبية بمشاركة ( )25مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "إدارة األزمات"

13

فرع طولكرم

2017/11/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )50خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .ثائر أبو حسين  /مشرف الورشة.

ملخص النشاط:

اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم بالتعاون مع المعهد التخصصي لتكنولوجيا المعلومات ورشة تدريبية بعنوان

" إدارة األزمات"

أشرف المدرب أ .ثائر أبو حسين على الورشة ،حيث هدفت إلى إكساب المشاركين المهارات األساسية التي تمكنهم

من إدارة األزمات (الكوارث) بكفاءة عالية ،وتطرق أبو حسين إلى كيفية التعامل مع األزمات ،باإلضافة إلى

التشخيم الدقيق لألزمات (الكوارث).

وأشار أ .معاذ تاية منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات

التدريبية التي تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من

كافة التخصصات ،بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لالنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى ضرورة

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

" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )3ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )50مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "أخالقيات العمل"

14

فرع طولكرم

2017/11/26

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )41خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .دانية حبايب  /مشرفة الورشة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة تدريبية بعنوان "أخالقيات العمل".

أشرفت المدربة أ .دانية حبايب على الورشة ،التي سلطت الضوء خاللها على مفاهيم ومهارات أخالقيات التعامل في عالم

األعمال ،والضغوطات التي يتعرض إليها الموظف في بيئة العمل ،وكيفية مواجهة المشكالت التي قد يتعرض لها الموظف
في بيئة العمل.

بدوره شكر أ .معاذ تاية منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم كل من ساهم في إنجاح الورشة ،وأشار إلى أن هذه

الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين
للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كافة التخصصات ،بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لإلنخراط في سوق

العمل ،ودعا المشاركين إلى ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على

موقع التواصل االجتماعي " "Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الورشة إستمرت لم ( )5ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )41مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "التفكير االبداعي"

15

فرع طولكرم

2017/8/10

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )45خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .ضحى عودة  /مدربة الدورة.
 .2أ.غدير ارتاحي  /مدربة الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع أكاديمية بوابة العرب دورة "التفكير االبداعي".

وأشرف على الدورة أ .ضحى عودة وغدير ارتاحي ،اللواتي سلطن الضوء على مهارات التفكير اإلبداعي واالبتكار وتقديم

المبادرات ،وتنمية مهارات المتدربين في العمل الجماعي واتقان المهارات العقلية في حل المشكالتالتي تاوجههم في بيئة

العمل.

شكر أ .معاذ تاية منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم كل من ساهم في إنجاح الدورة .وأشار إلى أنها تأتي ضمن

سعي متابعة الخريجين في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف مستقبالً ،ودعا
المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي

“ "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )20ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )45مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "مهارات موظفي اإلقراض وعالقات الزبائن في
المؤسسات المالية"

16

فرع طولكرم

2017/10/2

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )42خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .لينا نصر مديرة دائرة العالقات العامة في شركة فيتاس فلسطين.

 .2أ .رانيا خيري مديرة الموارد البشرية واإلدارية في شركة فيتاس فلسطين.
 .3أ .هديل ماضي منسقة الموارد البشرية في شركة فيتاس فلسطين.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع شركة فيتاس فلسطين للتمويل واإلقراض ورشة عمل تدريبية بعنوان

"مهارات موظفي اإلقراض وعالقات الزبائن في المؤسسات المالية" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم.

تحدثت أ .لينا نصر مديرة دائرة العالقات العامة في الشركة ،عن شركة فيتاس ومجال عملها وأهم الخدمات المقدمة من

خاللها للمجتمع المحلي أفراد ومؤسسات.

بدورها أشارات أ .رانيا خيري مديرة الموارد البشرية واإلدارية في شركة فيتاس فلسطين إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار

مسؤليتها المجتمعية تجاه الخريجين الجدد في تطوير مهاراتهم وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل في المؤسسات المالية،

وسعيها ألختيار عدد من المشاركين المتميزين في الورشة للعمل مع الشركة كمسؤلي عالقات زبائن أو موظفي إقراض.

أشرف على الورشة أ .هديل ماضي منسقة الموارد البشرية في شركة فيتاس ،التي قامت بتعريف المشاركين بالشركة

والخدمات التي تقدمها ،والمهارات التي يجب ان يتمتع بها موظفي اإلقراض وعالقات الزبائن في المؤسسات المالية ،من

أجل زيادة الوعي المصرفي لديهم ،كما وتطرقت إلى كيفية اإلستعداد الجيد لمقابالت العمل واجتيازها ،واعداد السيرة

16

الذاتية.
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في نهاية الورشة قدم أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الورشة،
وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل

بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية
الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي " ”Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

ومن الجدير بالذكر أن الورشة استمرت لم ( )3ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )42مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

فرع طولكرم

16
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دورة "تمكين المرأة إقتصاديا"

17

فرع طولكرم

2018/4/11

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )29خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .االء ياسين  /مدربة الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية دورة حول" تمكين المرأة إقتصادياً
" ،وذلك ضمن مشروع دعم المشاركة اإلجتماعية للمرآة في التنمية المحلية الممول من مؤسسة حركة من أجل السالم.

تحدثت المهندسة معالي أبو موسى مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية في طولكرم ،عن أهداف الجمعية وبرامجها.

أشرفت أ .االء ياسين على الدورة ،التي سلطت الضوء خاللها على كيفية إنشاء التعاونيات بمفهومها ،وأسس ترخيصها،

وأهمية دعمها ،ودور الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم في تفعيل وانجاح هذه التعاونات من خالل تريبهم على طرق
جديدة ومبتكرة في التعبئة والتغليف ،وطرق تسويق المنتجات في البرامب اإلعالمية.

شكر أ .معاذ تاية منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم كل من ساهم في إنجاح الدورة .وأشار إلى أنها تأتي ضمن
سعي متابعة الخريجين في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف مستقبالً ،ودعا
المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي
"“Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )10ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )29مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "مساري الى المهنية"

18

فرع طولكرم

2018/3/3

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )36خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .عالء سروجي  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "مساري الى المهنية"

أشرف المدرب أ .عالء سروجي على الدورة ،التي سلط الضوء خاللها ،فنون إعداد السيرة الذاتية ،واالستعداد الجيد

لمقابالت العمل ،وآليات العمل ضمن الفريق ودمب المهارات ،والتواصل الشفوي والكتابي ،وحل المشكالت والبحث عن

فرم عمل عبر شبكة اإلنترنت.

دعا أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم المشاركين لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين لتطوير

مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من االنخراط في سوق العمل "من خالل المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة"

والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي"Facebook".

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )16ساعة تدريبية بمشاركة ( )36مشراكاً ومشاركة من كافة التخصصات.
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ورشة "نجاحي في مهنتي"

19

فرع طولكرم

2018/3/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )35خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .االء طلوزي  /مشرفة الورشة.

ملخص النشاط:

اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة بعنوان "نجاحي في مهنتي"
أشرفت أ .االء طلوزي على الورشة ،التي سلطت الضوء خاللها على عدد من المواضيع الهامة ومنها ،مهارات اإلتصال
والتواصل ،واعداد السيرة الذاتية ،وفنون مقابالت العمل ،والتعريف بالذات ،والمهارات الشخصية ،وادارة النزاعات في بيئة

العمل ،بهدف إقناع أرباب العمل بأنهم األجدر واألنسب للعمل في مؤسساتهم ،أو الحصول على فرصة إلثبات أنفسهم.

قدم أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم ،شكره لكل من ساهم في إنجاح الورشة ،ودعا المشاركين إلى

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

االجتماعي ""Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم
من االنخراط في سوق العمل".

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )5ساعات تدريبية بمشاركة ( )35مشارك ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "التوعية المصرفية والمعامالت البنكية"

20

فرع طولكرم

2018/4/10

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )40خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .محمد عطا اهلل مدير دائرة األبحاث النقدية في سلطة النقد الفلسطينية.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في طولكرم وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ورشة تدريبية حول"التوعية المصرفية والمعامالت

البنكية"

أشرف على الورشة أ .محمد عطا اهلل مدير دائرة األبحاث النقدية في سلطة النقد الفلسطينية ،التي سلط الضوء خاللها

على طبيعة عمل سلطة النقد وأهم أهدافها ودورها في عملية االستقرار االقتصادي وضمان سالمة القطاع المصرفي ،كما

تطرق عطا اهلل إلى أهم السياسات النقدية المتبعة ،في كشف العمالت المزيفة ،واجراءات السندات والمعامالت المتبعة في
البنوك ،واصدار الشيكات البنكية.

قدم أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم ،شكره الكبير لسلطة النقد الفلسطينية وكل من ساهم في إنجاح

الورشة ،ودعا الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة

بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي" ، "Facebookلتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لإلنخراط في سوق

العمل.

يذكر أن الورشة استمرت لم ساعتين تدريبيتين بمشاركة ( )40مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "أخالقيات العمل"

21

فرع طولكرم

2018/2/27

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )41خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .عزمي خلف  /مشرف الورشة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة "أخالقيات العمل"

أشرف المدرب أ .عزمي خلف على الورشة ،التي قام خاللها بتسليط الضوء على مفاهيم ومهارات أخالقيات العمل

وأهميتها ،ومهارات اإلتصال والتواصل ،والضغوطات التي يتعرض إليها الموظف في بيئة العمل ،وطرح عدداً من البدائل
المقترحة ليختار المشارك الحلول الوسط التي قد يلجأ إليها في التصرف أمام التحديات األخالقية ،هذا باإلضافة إلى ٍ
عدد

من األمثلة والحاالت التطبيقية في مجال أخالقيات العمل.

دعا أ .معاذ تايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لالستفادة من خدمات متابعة
الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من االنخراط في سوق العمل من خالل المتابعة الدائمة

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

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )5ساعة تدريبية بمشاركة ( )41مشاركاً من مختلف التخصصات.
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ورشة "قانون العمل الفلسطيني"

22

فرع طولكرم

2018/4/15

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )42خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .بالل أبو زينة  /محامي من المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء (مساواة).

 .2أ .فضل الشيخ قاسم  /محامي من المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء (مساواة).
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع طولكرم وبالتعاون مع مديرية عمل محافظة طولكرم ،ورشة تدريبية حول "قانون العمل

الفلسطيني "

هدفت الورشة التي أشرف عليها المحاميان أ .بالل أبو زينة و أ .فضل الشيخ قاسم من المركز الفلسطيني الستقالل

المحاماة والقضاء (مساواة) ،الى تعريف المشاركين بقانون العمل الفلسطيني ،واألجور واجراءات السالمة والصحة المهنية

في العمل ،وكيفية إدارة النزاعات بين طرفي العمل وأهم حقوق العاملين من خالل شرح بنود عقد العمل ،وحقوق المرآة

العاملة.

قدم أ .معاذ التايه منسق متابعة الخريجين في فرع طولكرم ،شكره لكل من ساهم في إنجاح الورشة ،ودعا المشاركين إلى
المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية لخريجي الجامعة على موقع الفيس بوك ،لالستفادة من خدمات

متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الورشة استمرت لم ساعتيين تدريبيتين ،بمشاركة ( )42مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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فرع طوباس
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الفعاليات المنفذة للخريجين في فرع طوباس خالل العام الدراسي 2018/2017
#

الفرع

التاريخ

العدد

الفصل

الفعالية

طوباس

10/10/2017

34

األول

طوباس

12/12/2017

33

األول

طوباس

8/25/2017

13

األول

طوباس

11/14/2017

20

األول

طوباس

12/13/2017

37

األول

طوباس

10/24/2017

63

األول

طوباس

11/12/2017

28

األول

طوباس

12/3/2017

27

األول

طوباس

10/15/2017

21

األول

طوباس

10/8/2017

24

األول

طوباس

11/19/2017

53

األول

طوباس

24/4/2018

40

الثاني

طوباس

5/4/2018

21

الثاني

دورة مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

طوباس

2/26/2018

29

الثاني

دورة نجاحي في مهنتي

مؤسسة إنجاز فلسطين

طوباس

2/27/2018

22

الثاني

سكرتاريا طبية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

طوباس

6/4/2018

14

الثاني

مهارات االعالم الجديد

و ازرة االعالم

طوباس

2/7/2018

36

الثاني

مركز مصادر التنمية الشبابية و مؤسسة

.1

1

.2

2إعداد السيرة الذاتية ومقابالت العمل

.3

3

برنامب الشامل المحاسبي

.4

4

دورة HTML

.5

5

دورة أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

.6

6

دورة كن ريادياً

مؤسسة إنجاز فلسطين

.7

 7دورة محادثة لغة إنجليزية للمبتدئيين

.8

8

دورة مهارات الحاسوب

.9

 9مهارات اإلعالم والعالقيات العامة

.10

1
0

القيادات الشابة

المؤسسة الشريكة

مهارات التوظيف

أيركس الدولية

الجمعية الفلسطينية للوقاية وتطوير
األسرة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
مركز مصادر التنمية الشبابية و مؤسسة
أيركس الدولية

مركز مصادر التنمية الشبابية و مؤسسة
أيركس الدولية

مركز مصادر التنمية الشبابية و مؤسسة
أيركس الدولية

مركز مصادر التنمية الشبابية و مؤسسة
أيركس الدولية

مركز مصادر التنمية الشبابية و مؤسسة
أيركس الدولية

.11

1

ورشة كيف أبدأ

مؤسسة إنجاز فلسطين

.12

1إمتحان التوظيف الخام بالوظائف

مديري التربية والتعليم في محافظة

.13

1

.14

1

.15

1

.16

1

.17

1

1
2
3
4
5
6
7

التعليمية في التربية والتعليم
اإلرشاد المدرسي

طوباس

مديرية التربية والتعليم في محافظة
طوباس
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.18

.19

1
8

ورشة كيف أبدأ

مؤسسة إنجاز فلسطين

دورة القيادة المجتمعية

بلدية طمون

طوباس
طوباس

2/4/2018
22/7/2018

48

الثاني

24
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دورة "القيادات الشابة"

1

فرع طوباس

2017/10/10

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )34خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .محمد دراغمة  /مدرب الدورة

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز مصادر التنمية الشبابية دورة "القيادات الشابة" ،ضمن

مشروع الشراكة مع الشباب الذي تنظمه مؤسسة ايركس الدولية.

رحب د .سهيل أبو ميالة مدير فرع طوباس بالحضور ،ونقل لهم تحيات األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة،

وأكد على أهمية التعاون والشراكة بين الجامعة والمؤسسات الشبابية كونها تعنى بقضايا الشباب المختلفة ،وقال إن الشراكة

تعد إحدى الشراكات المهمة التي تسهم في تدريب العديد من طلبة الجامعة وخريجيها
مع مركز مصادر التنمية الشبابية ّ
في مجاالت مختلفة ،موضحاً أن الجامعة تعمل على إعداد جيل متعلم واع ومثقف قادر على بناء مؤسسات دولة مستقلة،
وتحدث عن دور الجامعات في تخريب قيادات وطنية أسهمت في بناء المجتمع ورقيه.

كما أكد د .أبو ميالة على أن خريجي الجامعة لهم بصمات علمية ومجتمعية مهمة ،موضحاً بأن ذلك يبدو جلياً من خالل
المناصب التي أوكلت إليهم ومن خالل الجوائز التي حصل عليها طلبة الجامعة وخريجيها ،ودعا المشاركين إلى االستفادة
من األنشطة والفعاليات التي ينظمها الفرع من أجل بناء شخصياتهم وتعزيز الجوانب اإليجابية لديهم وتزيد من حصيلتهم

المعرفية.

1
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أشرف على الدورة أ .محمد دراغمة ،الذي قام بتعريف بالمشاركين بمفهوم القيادة الشابة وصفات القائد الشاب ،كما وطرح

المبادرات الشبابية وتنفيذها في مجتماعتهم ،حيث خرج المشاركون نهاية الدورة بمبادرتين األولى مبادرة هادفة للتوعية
واإلرشاد للحد من حاالت الطالق في المجتمع ،اما الثانية فاتت بأسم وين أنا؟ لذوي اإلحتياجات الخاصة.

في نهاية دورة شكر أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس كل من ساهم في إنجاح الدورة ،ودعا

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

االجتماعي  ""Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين

فرع طوباس

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )25ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )34مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "إعداد السيرة الذاتية ومقابالت العمل"

2

فرع طوباس

2017/12/12

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )33خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1اللواء أبو علي تركي رئيس الجمعية.
 .2أ .لؤي خليل  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع الجمعية الفلسطينية لحماية وتطوير األسرة دورة تدريبية في" إعداد

السيرة الذاتية ومقابالت العمل ".

تحدث اللواء أبو علي تركي رئيس الجمعية ،عن الجمعية وأهدافها وبرامجها ،الهادفة إلى تحصين األسرة الفلسطينية وتقديم

الخدمات لهم ،وأشار إلى أن الجمعية تم تأسيسها من قبل مجموعة من المتقاعدين.

وهدفت الدورة التي أشرف عليها أ .لؤي خليل ،إلى تدريب وتأهيل الخريجين لسوق العمل ،من خالل تعريفهم بفنون كتابة
السيرة الذاتية واإلستعداد الجيد لمقابالت العمل ،وكيفية البحث عن عمل من خالل شبكة اإلنترنت.

دعا أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى المتابعة الدائمة لبوابة
"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي  ""Facebookلالستفادة من

خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية التي تؤهلهم لإلنخراط في سوق العمل ".

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )25ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )33مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "برنامج الشامل المحاسبي"

3

فرع طوباس

2017/8/25

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )13خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .جهاد رباعية  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة "برنامب الشامل

المحاسبي".

أشرف أ .جهاد رباعية على الدورة ،التي قام خاللها بتعريف المشاركين بمفاهيم البرامب المحاسبية ،ومزايا البرنامب ،والقوائم

الرئيسة ،والمفاتيح المساعدة ،وشرح العمالت ،وكيفية إنشاء قاعدة بيانات جديدة ،وشرح الطلبيات ،والشيكات الواردة
والصادرة ،كما وتدرب المشاركون خالل الدورة على ٍ
عدد من التدريبات العملية لترسيخ المادة النظرية ،من خالل التعرف
على هيكل الحسابات والزبائن والموردين واألصناف الرئيسة والفرعية ،والتعامل مع الحركات المحاسبية المختلفة من قبض،

وصرف ،وقيد ،وفواتير مبيعات ومشتريات ،واشعارات مدينة ودائنة ،وادارة المخازن الرئيسة والفرعية ،إضافة إلى التعريف

بحسابات البنوك وتسويتها ،وآليات التعامل مع األصول الثابتة ،وحساب االستهالك ،والقيود المتعلقة بها ،وادخال الفواتير
والسندات يدوياً ،واصدار التقارير بأنواعها (المحاسبية ،والمالية ،والذمم ،والشهرية).

بدوره شكر د .سهيل ابو ميالة مدير فرع طوباس القائمين على الدورة على جهودهم ،ودعا المشاركين إلى االستفادة من

الدورات التي تنظمها متابعة الخريجين ،الهادفة إلى تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم العلمية والعملية لتسهيل مهمة

3

حصولهم على الوظائف مستقبالً واإلنخراط في سوق العمل.
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أشار أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين ومنسيق التعليم المستمر في فرع طوباس ،إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار

توحيد جهود التدريب بين متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم ،ودعا المشاركين

إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي "”Facebook

لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )20ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )13خريجاً وخريجة من كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.

فرع طوباس

3
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دورة تدريبية في لغة تصميم صفحات الويب""HTML

4

فرع طوباس

2017/11/14

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .احمد أبو عره  /مدرب الدورة

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز مصادر التنمية الشبابية ومؤسسة أيركس الدولية دورة

تدريبية في لغة تصميم صفحات الويب"."HTML

أشرف أ .احمد أبو عره على الدورة ،التي قام خاللها بتعريف المشاركين بمحتويات الدورة ،للغة تصميم صفحات اإلنترنت

" ،"HTMLو " ،"NOTEPADو " ،"Background Text Colorو "."Images Comment

أشادت أ .روال خضيري من مركز التنمية الشبابية ،بالشراكة مع الجامعة ،وقالت إن التطور الذي تشهده الجامعة في

العديد من المجاالت يسهم في تنمية وتطوير مهارات الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم.

دعا أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى المتابعة الدائمة لبوابة
"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي  ""Facebookلالستفادة من

خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية التي تؤهلهم لإلنخراط في سوق العمل ".

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )40ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )20مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "أخالقيات العمل"

5

فرع طوباس

2017/12/13

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )37خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .معن صوافطة  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة " أخالقيات العمل ".

أشرف أ .معن صوافطة على الدورة ،الذي سلط الضوء خاللها على مفاهيم ومهارات أخالقيات العمل والتعامل في عالم

األعمال ،والضغوطات التي يتعرض إليها الموظف في بيئة العمل ،وكيفية مواجهة المشكالت التي قد يتعرض لها الموظف

في بيئة العمل.

دعا أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى المتابعة الدائمة لبوابة
"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة من

خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية التي تؤهلهم لإلنخراط في سوق العمل ".

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )12ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )37مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "كن رياديا"

6

فرع طوباس

التاريخ:

2017/10/24

عدد المشاركين:

( )63خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .أحمد أبو فرحة مسؤول عمليات مؤسسة إنجاز.
 .2أ .صدقي دراغمة  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة تدريبية بعنوان "كن ريادياً".

بدوره رحب د .سهيل أبو ميالة مدير فرع طوباس ،ونقل لهم تحيات األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة ،موضحاً
أن الفرع عمل على تنظيم مجموعة من األنشطة الهادفة إلى بناء شخصية المشاركين وصقلها من خالل عدد من الفعاليات

التدريبية الهادفة إلى تنمية القدرات وتعزيز المهارات ،مشيداً بدور الجامعة في إكساب الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم
المهارات والقدرات التي تسهم في صقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم العملية والعلمية.

تحدث أ .أحمد أبو فرحة مسؤول عمليات مؤسسة إنجاز ،عن األهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها من خالل
األنشطة والبرامب التدريبية التي تلبي إحتياجات المشاركين ،وأشاد بدور الجامعة في مجال التعاون الدائم والمستمر مع

المؤسسة ،الذي يسهم في إنجاح هكذا أنشطة وبرامب تدريبية.

أشرف أ .صدقي دراغمة على الدورة ،حيث سلط الضوء على مهارات التخطيط واإلدارة والتسويق ،وعرف المشاركين

بأهمية تحليل السوق ،وخصائم الرياديين الناجحين من رجال األعمال ،واالطالع على العديد من قصم النجاح

6

لرياديين.
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وأشار أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس ،إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات

التدريبية التي تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كافة

التخصصات ،بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لالنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى ضرورة المتابعة
الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي ""Facebook

لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )12ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )63مشاركاً من مختلف التخصصات.

فرع طوباس

6
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دورة "محادثة اللغة اإلنجليزية"

7

فرع طوباس

2017/12/11

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )28خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .زينه جبر  /مدربة الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز مصادر التنمية الشبابية ضمن مشروع الشراكة مع الشباب
الذي تنظمه مؤسسة أيركس الدولية دورة تدريبية في "محادثة اللغة اإلنجليزية".

بدوره رحب المساعد األكاديمي في فرع طوباس أ .جهاد ربايعة بالحضور ،ونقل لهم تحيات رئيس الجامعة أ .د .يونس

عمرو ،ومدير فرع الجامعة بطوباس د .سهيل أبو ميالة ،مؤكدًا على أهمية الدورة حيث تأتي ضمن سلسلة من الدورات

التدريبية المنظمة للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم الهادفة إلى تطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم لإلنخراط في سوق

العمل.

وأشرفت المحامية أ .زينه جبر على الدورة ،التي هدفت إلى تطوير مهارات المشاركين في المحادثة باللغة اإلنجليزية ،من
خالل إجراء محادثات عامة فيما بينهم في العديد من المواضيع المختلفة ،باإلضافة إلى كيفية تعريف المشاركين بذاتهم

في مقابالت العمل ،وكتابة السيرة الذاتية باللغة اإلنجليزية.

في نهاية الدورة شكر أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس كل من ساهم في إنجاح الدورة ،ودعا

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

7

االجتماعي" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من

االنخراط في سوق العمل".

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )25ساعة تدريبية بمشاركة ( )28مشارك ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "مهارات الحاسوب األساسية"

8

فرع طوباس

2017/12/3

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )27خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .روال خضيري  /مدربة الدورة

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز مصادر التنمية الشبابية دورة تدريبية بعنوان"مهارات

الحاسوب األساسية ".

رحب د .سهيل أبو ميالة مدير فرع طوباس بالحضور ،ونقل لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة حفظه اهلل،

وأشار إلى أهمية الفعاليات المنظمة للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم الهادفة إلى تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم،

لتمكينهم من اإلنخراط في سوق العمل ،مقدماً شكره الكبير لمركز مصادر التنمية الشابابية والقائمبن على الدورة.

أشارت أ .روال خضيري منسقة مركز مصادر التنمية الشبابية ،إلى أن الدورة تهدف إلى تطوير قدرات المشاركين في

إستخدام الحاسوب بمهارة عالية بناء على إحتياجات أرباب العمل ،وان المركز يعمل حالي ًا لتظنيم عدد من المبادرات

المجتمعية في هذا المجال.

أشرف على الدورة أ .أحمد أبو عرة ،الذي قام خاللها بتسليط الضوء على مهارات استخدام الحاسوب األساسية ،وأساسيات

إستخدام حزمة برامب  ،Microsoft Officeوالبريد اإللكتروني ، Gmailوالمدونات آليات عملها واستخداماتها ،وموقع
. LinkedIn

دعا أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى المتابعة الدائمة لبوابة

"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي  ""Facebookلالستفادة من

8

خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية التي تؤهلهم لإلنخراط في سوق العمل ".

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )25ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )27مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "مهارات اإلعالم والعالقات العامة"

9

فرع طوباس

2017/10/15

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )21خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .شروق دبك  /مدربة الدورة

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز مصادر التنمية الشبابية ضمن مشروع الشراكة مع الشباب

الذي تنظمه مؤسسة أيركس الدولية دورة تدريبية في "مهارات اإلعالم والعالقات العامة"

رحب د .سهيل أبو ميالة مدير فرع طوباس بالحضور ،ونقل لهم تحيات األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة،

وأكد على أهمية التعاون والشراكة بين الجامعة والمؤسسات الشبابية كونها تعنى بقضايا الشباب المختلفة ،وقال أبو ميالة

إن الجامعة تولي أهمية خاصة لإلعالم ،كونه يعنى بتفاصيل الحياة اليومية ،وتحرم أيضاً على تقديم دورات فصلية
للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم ،إذ أصبح بوسع المشاركين إستخدام فنون اإلتصال الفعال ،ومهارات اإلعالم لتسهيل

البحث عن الوظائف وتقوية القدرات الشخصية في التواصل مع أصحاب العمل.

أشرفت أ .شروق دبك على الدورة ،حيث دربت المشاركين على تقنيات إعداد األخبار والشروط التي تجعلها صالحة للنشر،

والمبادئ األولية في التصوير ،وخصائم الفنون اإلعالمية ومهارتها.

دعا أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى المتابعة الدائمة لبوابة
"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي  ""Facebookلالستفادة من

9

خدمات متابعة الخريجين

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )5ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )21مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "مهارات التوظيف"

10

فرع طوباس

2017/10/8

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )24خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .سناء إخضيرات  /مدربة الدورة

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز مصادر التنمية الشبابية ومؤسسة أيركس الدولية دورة

"مهارات التوظيف".

نقل د .سهيل أبو ميالة مدير فرع طوباس تحيات األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة للحضور ،وأكد على أهمية
التعاون والشراكة بين الجامعة والمؤسسات الشبابية كونها تعنى بقضايا الشباب المختلفة ،وقال إن الشراكة مع مؤسسة

تعد إحدى الشراكات الهامة التي تسهم في تدريب العديد من طلبة الجامعة وخريجيها
أيركس ومركز مصادر التنمية الشبابية ّ
في مجاالت مختلفة ،ودعا المشاركين إلى االستفادة من األنشطة الالمنهجية التي ينظمها الفرع من أجل بناء شخصياتهم

وتعزيز الجوانب اإليجابية لديهم وتزيد من حصيلتهم المعرفية.

بدورها قالت مدربة الدورة أ .سناء إخضيرات ،إن الدورة هدفت إلى تعريف المشاركين بكيفية إعداد السيرة الذاتية ،واإلعداد

الجيد للمقابلة ،والبحث عن وظيفة وتسويق الذات ،هذا باإلضافة إلى إجراء مقابالت عملية نهاية الدورة للمشاركين لتحديد

نقاط القوة والضعف لدى المشاركين.

دعا أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى المتابعة الدائمة لبوابة

10

"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي  ""Facebookلالستفادة من

خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية التي تؤهلهم لإلنخراط في سوق العمل ".

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )25ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )24مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "كيف أبدأ"

11

فرع طوباس

التاريخ:

2017/10/10

عدد المشاركين:

( )53خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .أحمد أبو فرحة مسؤول عمليات مؤسسة إنجاز فلسطين.
 .2أ .شكري الجراعي مدير مؤسسة فاتن لإلقراض

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة تدريبية بعنوان "كيف أبدأ".

بدوره رحب المس مماعد األكاديمي في فرع طوباس أ .جهاد ربايعة بالحض ممور ،ونقل لهم تحيات رئيس الجامعة أ .د .يونس

عمرو ،ومدير فرع الجامعة بطوباس د .س م م م م م ممهيل أبو ميالة ،موض م م م م م ممحاً أن فرع طوباس عمل على تنظيم مجموعة من
األنشم ممطة الهادفة إلى بناء الشم ممخصم ممية وصم ممقلها من خالل عدد من الدورات والتدريبات الهادفة إلى تنمية القدرات وتعزيز

المهارات .

وأوض م ممح أ .جهاد أن الجامعات الفلس م ممطينية خرجت أهم القيادات المتميزة س م ممياس م ممياً واجتماعياً ،مش م مميداً بدور الجامعة في

إكساب الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم المهارات والقدرات التي تسهم في صقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم العملية.

كما تحدث أ .أحمد أبو فرحة مسممؤول عمليات مؤس مسممة إنجاز فلسممطين ،عن األهداف التي تسممعى المؤس مسممة إلى تحقيقها
من خالل البرامب واألنش م م م م م ممطة التدريبية التي تقدمها للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم والتي تلبي إحتياجات الش م م م م م ممباب

الفلسطيني.

وأش ممرف على الورش ممة أ .ش ممكري الجراعي مدير مؤسم مس ممة فاتن لإلقراض ،التي هدفت إلى تعريف المش مماركين بكيفية إعداد

11

الس م م مميرة الذاتية ،واإلعداد الجيد للمقابلة ،والبحث عن وظيفة من خالل اإلنترنت ومواقع التواص م م ممل االجتماعي ،وتس م م ممويق

الذات.

Pageوأشمار
الورشمة.
في نهاية الورشمة شمكر أ .بالل دراغمة منسمق متابعة الخريجين في فرع طوباس كل من سماهم في
إنجاح88
of 222
إلى أنها تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم في الحصول على

الوظائف مستقبالً ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع

التواصل االجتماعي “ "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )5ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )53مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

فرع طوباس

11
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ورشة "إمتحان التوظيف الخاص بالوظائف التعليمية في التربية والتعليم"

12

فرع طوباس

2018/4/24

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )40خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .مهدي حسون مدير الدائرة الفنية في مديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس ،وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس ورشة تدريبية حول

"إمتحان التوظيف الخام بالوظائف التعليمية في التربية والتعليم"

أشرف على الورشة أ .مهدي حسون مدير الدائرة الفنية في مديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس ،الذي سلط الضوء

على عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بإمتحان التوظيف ،ومنها كيفية اإلستعداد الجيد لإلمتحان ،واآلليات المتبعة في

تقييم اإلمتحان وتوزيع العالمات ،هذا باإلضافة الى مجموعة من النصائح التي تساعد المشاركين على إجتياز اإلمتحان.

شكر أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس كل من ساهم في إنجاح الورشة .وأشار إلى أن هذه الورشة

تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف مستقبالً،
ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي
"“Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )5ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )40مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

12
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دورة "اإلرشاد المدرسي"

13

فرع طوباس

التاريخ:

2018/4/5

عدد المشاركين:

( )21خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .سناء إخضيرات  /مدربة الدورة

ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس ،دورة تدريبية حول

"اإلرشاد المدرسي"

رحب د .سهيل أبو ميالة مدير فرع طوباس بالحضور ،ونقل لهم تحيات األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة،

وأكد على أهمية التعاون والشراكة ما بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس ،كونها تنفذ العديد من

الفعاليات والبرامب التدريبية ،للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم.

تحدث أ .سائد قبها مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس ،عن العالقة التكاملية بين الجامعة والو ازرة من خالل
تحقيق النتائب المتميزة التي تسهم في تقديم المعرفة والخبرات للمتدربين ،وأشاد بدور الجامعة في تطوير مهارات الخريجين

ورفع كفاءتهم والتي أسهمت في خلق العديد من المبادرات التعليمية .

أشرف على الدورة أ .حسن أبو الطيب مدير قسم اإلرشاد في مديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس ،الذي سلط

الضوء خاللها على عدد من المواضيع الهامة منها ،تعريف المشاركين بمفهوم اإلرشاد التربوي ومبادئه وأهدافه وأهميته،

وأنواعه اإلرشاد "الجماعي والفردي" ،ودور المرشد التربوي في العملية اإلرشادية.

في نهاية الدورة دعا أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو

13

الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي ” "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة

الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )12ساعة ،بمشاركة ( )21مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "مساري إلى المهنية"

14

فرع طوباس

2018/2/26

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )29خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .صدقي أبو شايب  /مدرب الدورة

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "مساري إلى المهنية "

أشرف على الدورة أ .صدقي أبو شايب ،الذي قام بتدريب المشاركين على مهارات الالزمة للبحث عن وظيفة والحفاظ

عليها ،وفنون كتابة السيرة الذاتية ،وكيفية إدارة الوقت واإلستعاد الجيد لمقابالت العمل ،باإلضافة إلى أهم المقومات

الشخصية التي يجب أن يتميز بها الخريب.

في نهاية الدورة دعا أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو

الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي ” "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة

الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )10ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )29مشاركاً من مختلف التخصصات.

14
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دورة "نجاحي في مهنتي"

15

فرع طوباس

2018/2/27

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )22خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1د .معن صوافطة  /مدربة الدورة

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة تدريبية بعنوان "نجاحي في مهنتي"

أشرف د .معن صوافطة على الدورة ،التي سلط الضوء خاللها على عدد من المواضيع الهامة ومنها ،مهارات اإلتصال
والتواصل ،وفنون إعداد السيرة الذاتية ،ومقابالت العمل ،والتعريف بالذات ،والمهارات الشخصية ،وادارة النزاعات في بيئة

العمل ،لتمكينهم من إقناع أرباب العمل بأنهم األجدر واألنسب للعمل في مؤسساتهم ،أو الحصول على فرصة إلثبات

أنفسهم.

دعا أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة"

والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي ” "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في

الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )10ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )22مشاركاً من مختلف التخصصات.

15
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دورة "السكرتاريا الطبية"

16

فرع طوباس

2018/4/6

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )14خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .غدير داوود  /مدربة الدورة

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة تدريبية بعنوان

"السكرتاريا الطبية".

أشرفت أ .غدير داوود على الدورة ،التي هدفت إلى تطوير مهارات المشاركين في استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة

المرافق الصحية ،وتعريفهم بأهم البرامب الحاسوبية المستخدمة في هذا المجال ،واجراءات العمل الحديثة والمصطلحات
الطبية وآليات ،ادارة االزمات والعمل تحت الضغط.

من جانبه أشار أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين والتعليم المستمر في فرع طوباس إلى أن الدورة استمرت لم ()20

ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )14مشاركاً ومشاركة ،وأشار إلى تنظيم زيارة للمشاركين إلى مستشفى طوباس الحكومي التركي
لالطالع على اجراءات العمل ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين

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

16
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دورة "مهارات اإلعالم الجديد"

17

فرع طوباس

2018/2/7

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )36خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .عبد الباسط خلف منسق و ازرة اإلعالم في محافظة طوباس واألغوار الشمالية.

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

رحب د .سهيل أبو ميالة مدير فرع طوباس بالحضور ،ونقل لهم تحيات األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة،

وأكد على أهمية التعاون والشراكة بين الجامعة والو ازرة كونها تنفذ العديد من الفعاليات والبرامب التدريبية للسنة السادسة

على التوالي ،وقال أبو ميالة إن الجامعة تولي أهمية خاصة بمنطقة األغوار الشمالية ،كونها تعد منطقة مهمشة بفعل

اإلستيطان واجراءات اإلحتالل ،ومن الجدير ذكره أن الجامعة سيرت مختب اًر متنقالً للحواسيب إلى التجمعات السكانية،

ونظمت أيضاً مسارات تعريفية للمتدربين بما يسمى " مسار عين الساكوت" ،من أجل دعم هذه المنطقة المهمشة.

وأشرف أ .عبد الباسط خلف منسق و ازرة اإلعالم في محافظة طوباس واألغوار الشمالية على الدورة ،التي قام خاللها

بتعريف المشاركين بمفهوم اإلعالم الجديد ،وأساسيات اإلتصال الفعال ،وفنون اإلعالم التقليدي واإلجتماعي ،وقواعد

وتقنيات إعداد األخبار والشروط التي تجعلها صالحة للنشر ،وأخالقيات النشر عبر مواقع التواصل االجتماعي ،والمبادئ
والمهارات األولية للتصوير ،حيث كان هنالك زيارة لمسار عين الساكوت باألغوار الشمالية ،بهدف إعداد مدونات وأخبار

حول معاناة الموطنين وصمودهم.

دعا أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم إلى المتابعة الدائمة لبوابة
"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي" "Facebookلالستفادة من
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خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )15ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )36مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "كيف أبدأ"

18

فرع طوباس

2018/2/4

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )48خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .أحمد أبو فرحة مسؤول عمليات مؤسسة إنجاز فلسطين.
 .2أ .صدقي دراغمة  /مشرف الورشة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة تدريبية بعنوان "كيف أبدأ"

بدوره رحب د .سهيل أبو ميالة مدير فرع طوباس بالحضور ،ونقل لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة ،مشي اًر

إلى أن فرع طوباس نظم خالل العام الدراسي عدداً من الفعاليات التدريبية واألنشطة الالمنهجية ،الهادفة إلى تطوير

مهارات الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لتسهيل مهمة إنخراطهم في سوق العمل.

تحدث أ .أحمد أبو فرحة مسؤول عمليات مؤسسة إنجاز فلسطين ،عن األهداف التي تسعى مؤسسة إنجاز فلسطين إلى

تحقيقها من خالل البرامب واألنشطة التدريبية التي تقدمها للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم ،والتي أعدت لتلبي إحتياجات

الشباب الفلسطيني.

أشرف أ .صدقي دراغمة على الورشة ،التي هدفت إلى تعريف المشاركين بفنون إعداد السيرة الذاتية ،واإلستعداد الجيد

للمقابلة ،وكيفية البحث عن وظيفة من خالل اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي ،وتسويق الذات.

شكر أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس كل من ساهم في إنجاح الورشة .وأشار إلى أن هذه الورشة

تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف مستقبالً،

18

ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي
"“Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )5ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )48مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "القيادة المجتمعية"

19

فرع طوباس

2018/7/22

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )24خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .عبد اهلل برهم  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع طوباس وبالتعاون بلدية طمون دورة تدريبية في "القيادة المجتمعية"

أشرف أ .عبد اهلل برهم على الدورة ،التي سلط الضوء خاللها على عدد من المواضيع الهامة في مجال القيادة المجتمعية

وأهميتها ،وسمات القائد الناجح والمهارات القيادية ،ومهارات االتصال والتواصل ،وأنواع االتصال الشفوي والكتابي ،كما

وعرض المدرب عدداً من الحاالت واألمثلة التطبيقية في مجال الدورة ،إلثراء ما تعلمعه المشاركون خالل الدورة.

شكر أ .بالل دراغمة منسق متابعة الخريجين في فرع طوباس ،كل من ساهم في إنجاح الدورة ،ودعا المشاركين إلى

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

االجتماعي" " Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من

االنخراط في سوق العمل.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )10ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )24مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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فرع رام هللا والبيرة
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الفعاليات المنفذة للخريجين في فرع رام اهلل والبيرة خالل العام الدراسي 2018/2017
المؤسسة الشريكة

الفرع

التاريخ

العدد

الفصل

#

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

رام اهلل والبيرة

9/19/2017

15

األول

.2

2

برنامب بيسان

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

رام اهلل والبيرة

9/18/2017

21

األول

.3

4قيادة الحاسوب الدولية ()icdl

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

رام اهلل والبيرة

7/15/2017

14

األول

.4

 5الضرائب في فلسطين

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

رام اهلل والبيرة

1/31/2018

20

الثاني

.5

دورة Chief People Officer
6

Father Consulting Org

رام اهلل والبيرة

2/18/2018

10

الثاني

.6

7

دورة بيسان ()1

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

رام اهلل والبيرة

9/12/2018

20

الثاني

.7

9

دورة لغة اإلشارة

الهالل األحمر الفلسطيني

رام اهلل والبيرة

4/4/2018

23

الثاني

.8

1

رام اهلل والبيرة

1/30/2018

20

الثاني

.9

1
قيادة الحاسوب الدولية ()icdl
1

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

رام اهلل والبيرة

21/4/2018

15

الثاني

.10

دورة بيسان ()3

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

رام اهلل والبيرة

2/17/2018

20

الثاني

كيف أبدأ

مؤسسة إنجاز فلسطين

رام اهلل والبيرة

3/27/2018

28

الثاني

المحاسبة المهنية /المتقدمة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

رام اهلل والبيرة

3/4/2018

16

الدورة الصيفية

رام اهلل والبيرة

20/4/2018

20

الدورة الصيفية

دورة فن اإللقاء والخطابة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

رام اهلل والبيرة

1/7/2018

7

الدورة الصيفية

دورة لغة اإلشارة ()2

الهالل األحمر الفلسطيني

رام اهلل والبيرة

30/1/2018

20

الدورة الصيفية

.1

الفعالية
 1برنامب الشامل المحاسبي

0

.11

1

.12

1

.13

1

.14

1

.15

1

2
3
4
6
7

صعوبات التعلم

دورة الترجمة اإلعالمية

مركز جود ومركز التعليم المستمر
وخدمة المجتمع

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
ومركز عادل زعيتر
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إحتفال تخريج المشاركين في دروتي برنامج بيسان
المحاسبي وبرنامج الشامل المحاسبي

1

فرع
رام هللا والبيرة

2017/10/31

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )36خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .أشرف المالكي  /مدرب الدورة برنامب الشامل.
 .2أ .أيمن الشيخ /مدرب دورة برنامب بيسان

ملخص النشاط:
نظّمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع ،حفالً لتخريب
المشاركين في دورتي "برنامب بيسان المحاسبي" و"برنامب الشامل المحاسبي".

حضر اإلحتفال د .حسين حمايل مدير فرع رام اهلل والبيرة ،و أ .ياسين ريان رئيس قسم شؤون الطلبة ،وأ .رندة حماد

منسقة متابعة الخريجين ومنسقة التعليم المستمر ،و أ .أيمن الشيخ مدرب دورة برنامب بيسان المحاسبي و أ .أشرف

المالكي مدرب دورة برنامب الشامل المحاسبي.

رحب د .حسين حمايل مدير فرع رام اهلل والبيرة بالحضور ،ناقالً لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة ،منوهاً إلى
أن الجامعة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تمكين طلبتها وخريجيها من تطوير كافة الجوانب المعرفية لديهم ،ووجه حمايل

دعوته للطلبة بضرورة المحافظة على مستوى االجتهاد في التحصيل المعرفي لديهم مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم
وقدراتهم العلمية والعملية لإلنخراط في سوق العمل ،في نهاية الحفل شكر حمايل القائمين على الفعاليات التدريبية وكل

من ساهم في إنجاحها.

أشرف أ .أيمن الشيخ على دورة برامب بيسان المحاسبي ،حيث عرف المشاركين بعناصر النظم المحاسبية المختلفة ،وآلية

تنفيذ هذه العناصر من خالل األنظمة المحوسبة ،حيث إستمرت الدورة لم ( )22ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )21مشاركاً

ومشاركة.

1
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أشرف أ .أشرف المالكي على دورة برنامب الشامل المحاسبي ،حيث هدفت إلى إكساب المشاركين المهارات الالزمة

الستخدام برنامب الشامل المحاسبي في مختلف القطاعات التشغيلية للبرنامب ،حيث إستمرت الدورة لم ( )25ساعة تدريبية،

بمشاركة ( )15مشاركاً ومشاركة.

بدورها دعت أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين ومنسقة التعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة ،المشاركين إلى المتابعة
الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة على موقع التواصل االجتماعي
""Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

فرع
رام هللا والبيرة

1

في نهاية الحفل تم تسليم المشاركين في دورتي "محاسبة الشركات الغير ربحية" و"قيادة الحاسوب الدولية )،(ICDL

شهاداتهم.
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دورة "الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب (")ICDL

2

فرع
رام هللا والبيرة

2017/9/30

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )14خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .مصعب عياش عضو هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر دورة الرخصة الدولية في قيادة

الحاسوب ( ،)ICDLللخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم.

هدفت الدورة التي أشرف عليها أ .مصعب عياش عضو هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية إلى تعريف

المشاركين في كيفية استخدام نظام التشغيل ( ،)windows 10واستخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس ،مثل كتابة وتنسيق

المستندات والمراسالت باستخدام برنامب معالجة النصوم مايكروسوفت وورد ( ،)Microsoft Wordوتصميم أوراق

العمل باستخدام برنامب معالجة الجداول مايكروسوفت إكسل ( ،)Microsoft Excelوكيفية عمل العروض التقديمية
المتميزة باستخدام برنامب العروض التقديمية مايكروسوفت باوربوينت ( ،)Microsoft PowerPointوتصميم قواعد

البيانات باستخدام برنامب مايكروسوفت أكسس ( ،) Microsoft Accessوتصفح اإلنترنت من خالل متصفح اإلنترنت
الشهير "انترنت إكسبلورر اإلصدار الثاني عشر" (.)internet explorer 12

في نهاية الدورة دعت أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين ومنسقة التعليم المستمر المشاركين في فرع رام اهلل والبيرة إلى
المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة على موقع التواصل االجتماعي

" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر في الجامعة

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )55ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )14مشاركا من مختلف التخصصات.

2
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دورة "إدارة الملفات الضريبية"

3

فرع
رام هللا والبيرة

2018/2/18

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .ايمن الشيخ  /مدرب الدورة

ملخص النشاط:

اختتمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة "إدارة

الملفات الضريبية".

أشرف المدرب أ .ايمن الشيخ على الدورة ،الذي قام خاللها بتسليط الضوء على ٍ
عدد من المواضيع الهامة ومنها

الضرائب في فلسطين وهيكلتها ،واتفاقية باريس وعالقتها بالضرائب ،وضريبة القيمة المضافة ،وضريبة الدخل،

واجراءات التقاضي بمحكمة الجمارك الفلسطينية ،القوانين واألنظمة والمستندات الضريبية في فلسطين ،واألسس

المحاسبية الحتساب ضريبة الدخل ،والشرائح والنسب الضريبية ،وأساليب تدقيق الملفات الضريبة ،وقانون ضريبة

األبنية واألراضي ساري المفعول

حماد منسقة متابعة الخريجين ومنسقة التعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة تأتي ضمن توحيد جهود
أشارت أ .رندة ّ
التدريب في الجامعة بين وحدة متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة

لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة على موقع التواصل االجتماعي ""Facebook

لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر في الجامعة.

ومن الجدير بالذكر ان الدورة استمرت لم ( )25ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )20مشاركاً ومشاركة من مختلف تخصصات

كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.

3
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برنامج إدارة الموارد البشرية""Chief People Officer

4

فرع
رام هللا والبيرة

2018/2/18

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )10خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1مجموعة من المدربين المتخصصين في مجال الموارد البشرية.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع شركة "  " Father Consultingلخدمات األعمال ،برنامجاً

تدريبياً في مجال إدارة الموارد البشرية بعنوان. "Chief People Officer

أشرف على البرنامب مجموعة من المدربين المتخصصين في مجال الموارد البشرية ،الذي سلط الضوء على عدد من

المواضيع ،أشرف على البرنامب مجموعة من المدربين المتخصصين في مجال الموارد البشرية ،إذ سلط البرنامب الضوء
على عدد من المواضيع الهامة ومنها مفهوم إدارة الموارد البشرية والوظائف المنوطة بها ،ورسم الهيكل التنظيمي للشركة

ودائرة الموارد البشرية ،واعداد الخطط االستراتيجية ومتابعة سيرها بعد إعداد الخطط التنفيذية المنبثقة عن الخطوة األولى
وتطبيقها ،وموضوعات قنوات االتصال الرسمية في الشركات ،وآلية وطرق توجيه المراسالت واإلعداد المسبق لالجتماعات

العامة ومهارات العرض والخطاب في هذه االجتماعات.

قام المشاركون في نهاية الدورة بتأسيس شركة إفتراضية تكونت من موظفين افتراضيين من خالل محاكاة الواقع الفلسطيني،

حملت إسم" ، "AlQuds Consultingحيث ُوزع المتدربون على الوظائف اإلدارية في الشركة وبخاصة دائرة الموارد
البشرية ،لتمكينهم من تطبيق ما تعلموه خالل البرنامب بكافة تفاصيله الدقيقة ومنها التدريب والتطوير والمسار الوظيفي

األنسب ،وتقييم األداء ،ختاماً باالتصاالت الداخلية بين الموظفين.

4
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شكرت أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة كل من ساهم في إنجاح البرنامب .وأشارت إلى أن
البرنامب يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الجامعة مع الشركة المنفذة للبرنامب ،وضمن سعي متابعة الخريجين

لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم ومعرفتهم العلمية والعملية لمواكبة إحتياجات سوق العمل ،كما ودعت حماد المشاركين
إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي "“Facebook

لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن البرنامب استمر لم ( )120ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )10مشاركين من كلية العلوم اإلدارية واإلقتصادية.

فرع رام هللا
والبيرة

4
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دورة "برنامج بيسان المحاسبي"

5

فرع رام هللا
والبيرة

2017/12/9

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .أيمن الشيخ  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة "برنامب بيسان

المحاسبي"

أشراف على الدورة أ .أيمن الشيخ الذي قام بتعريف المشاركين بآلية التعامل مع األصول الثابتة ،وعمليات إدارة األصناف

والمخازن ،ودورة المشتريات والمبيعات ضمن المسارات اإلدارية والمحاسبية ،إضافة إلى الذمم المدينة والدائنة.

حماد منسقة متابعة الخريجين والتعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة ،إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار
أشارت أ .رندة ّ
توحيد الجهود والتعاون المستمر بين متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر في الجامعة من أجل تطوير قدرات الخريجين
ومهاراتهم لالنخراط في سوق العمل.

في نهاية الدورة ،دعت حماد المشاركين إلى ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة

بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي " "Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )22ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )20مشارك ومشاركة من مختلف التخصصات.

5
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دورة "لغة اإلشارة"

6

فرع
رام هللا والبيرة

2018/4/4

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )23خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1مجموعة من المدربين األكفاء.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر ومجلس الطلبة دورة تدريبية في "لغة

اإلشارة".

أشرف على الدورة مجموعة من المدربين األكفاء ،اللذين سلطو الضوء على عدد من المواضيع الهامة منها ،المهارات

اللغوية األساسية في لغة اإلشارة والتي شملت الحروف واألرقام والكلمات الرئيسة المفتاحية المرتبطة باالحتياجات العامة

لألشخام الصم.

شكرت أ  .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة ،كل من ساهم في إنجاح الدورة ،ودعت المشاركين
إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة على موقع التواصل االجتماعي

" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر ان الدورة استمرت لم ( )24ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )23ساعة تدريبية.

6
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دورة تدريبية في "صعوبات التعلم"

7

فرع
رام هللا والبيرة

2018/1/30

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1د .تامر سهيل  /مساعد نائب الرئيس للشؤون اإلدارية.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة تدريبية في

"صعوبات التعلم"

أشرف د .تامر سهيل على الدورة ،الذي قام خاللها بتسليط الضوء على العديد من المواضيع الهامة ومنها ،التعرف

بصعوبات التعلم وكيفية تمييزها من عن غيره من صعوبات التعلم ،وتشخيصها وكيفية تكون خلفية سيكولوجية وتربوية

وارشادية خاصة تساعد على جودة التعامل مع األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم.

كما وتدرب الماشركون على كيفية استخدام أدوات واساليب التشخيم المناسبة ،واعداد خطة تربوية فردية ،وكيفية تطبيق
قواعد تعديل السلوك لتحسين قدرات األشخام الذين يعانون من صعوبات التعليم.

دعت أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين ومنسقة التعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة ،المشاركين إلى المتابعة الدائمة
لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة على موقع التواصل االجتماعي ""Facebook

لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر في الجامعة.

يذكر أن الدورة عقدت في مركز جود للتربية الخاصة ،وقد استمرت لم ) (25ساعة تدريبية خصم منها ( )5ساعات

للتدريب العملي في المركز ،بمشاركة ) (20مشاركاً ومشاركة من تخصصي التربية الخاصة والتربية األساسية.

7
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دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب)(ICDL

8

فرع
رام هللا والبيرة

2018/4/21

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )15خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .مصعب عياش عضو هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر دورة الرخصة الدولية في قيادة

الحاسوب) ، (ICDLللخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم.

هدفت الدورة التي أشرف عليها أ .مصعب عياش عضو هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية إلى تعريف

المشاركين في كيفية استخدام نظام التشغيل) ، (windows 10واستخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس ،مثل كتابة وتنسيق

المستندات والمراسالت باستخدام برنامب معالجة النصوم مايكروسوفت وورد) ، (Microsoft Wordوتصميم أوراق
العمل باستخدام برنامب معالجة الجداول مايكروسوفت إكسل) ، (Microsoft Excelوكيفية عمل العروض التقديمية

المتميزة باستخدام برنامب العروض التقديمية مايكروسوفت باوربوينت) ، (Microsoft PowerPointوتصميم قواعد

البيانات باستخدام برنامب مايكروسوفت أكسس)  ، (Microsoft Accessوتصفح اإلنترنت من خالل متصفح اإلنترنت

الشهير "انترنت إكسبلورر اإلصدار الثاني عشر" (internet explorer 12).

في نهاية الدورة دعت أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين ومنسقة التعليم المستمر المشاركين في فرع رام اهلل والبيرة إلى
المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة على موقع التواصل االجتماعي
""Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر في الجامعة

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )55ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )15مشاركا من مختلف التخصصات.

8
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دورة "برنامج بيسان المحاسبي"

9

فرع
رام هللا والبيرة

2018/2/17

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .أيمن الشيخ  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة "برنامب بيسان

المحاسبي" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كلية العلوم اإلدارية واإلقتصادية.

أشراف على الدورة أ .أيمن الشيخ ،الذي قام بتعريف المشاركين بالبرامب المحاسبية بشكل عام ،وبرنامب بيسان بشكل

خام ،وقوائم البرنامب ،وآلية التعامل مع األصول الثابتة ،وعمليات إدارة األصناف والمخازن ،ودورة المشتريات والمبيعات

ضمن المسارات اإلدارية والمحاسبية ،إضافة إلى الذمم المدينة والدائنة ،واصدار التقارير.

حماد منسقة متابعة الخريجين والتعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة ،إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار
أشارت أ .رندة ّ
توحيد الجهود والتعاون المستمر بين متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر في الجامعة من أجل تطوير قدرات الخريجين

ومهاراتهم لالنخراط في سوق العمل ،كما ودعت حماد المشاركين إلى ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة"

والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي " "Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة

الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )22ساعة تدريبية ،بمشاركة ) (20مشاركا ومشاركة.

9
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دورة "كيف أبدأ"

10

فرع
رام هللا والبيرة

2018/3/27

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )28خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .عالء عقل  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "كيف أبدأ"

أشرف على الدورة أ .عالء عقل ،الذي سلط الضوء على عدد من المواضيع الهامة ،ومنها فنون كتابة السيرة الذاتية،

ومقابالت العمل ،ومهارات العمل ضمن الفريق ،واإلتصال والتواصل ،هذا باإلضافة إلى إجراء عدد من مقابالت العمل

التمثيلية ومناقشات وحوارات بناءة ،لتحديد نقاط القوة والضعف لكل مهنم ،لترسيخ ما تعلموه خالل الدورة ،وتهيئة المشاركين

نفسياً وسيكولوجيا في هذا الجانب.

شكرت أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة كل من ساهم في إنجاح الدورة .وأشارت إلى أن هذه

الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم وتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف
مستقبالً ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل

االجتماعي " “Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )15ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )28مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

10
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دورة "المحاسبة المهنية المتقدمة"

11

فرع رام هللا
والبيرة

2018/4/3

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )16خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .أيمن الشيخ  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة تدريبية بعنوان
"المحاسبة المهنية المتقدمة" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كلية العلوم اإلدارية واإلقتصادية.

هدفت الدورة التي أشرف عليها أ .أيمن الشيخ ،إلى تعريف المشاركين باإلجراءات المحاسبية المتبعة في المنشأت

والمؤسسات واعداد الموازنات العامة ،والموازنات الخاصة بالمشاريع ،واعداد القوائم والتقارير المالية ،واعداد الموازنات

المالية.

حماد منسقة متابعة الخريجين والتعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة ،إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار
أشارت أ .رندة ّ
توحيد الجهود والتعاون المستمر بين متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر في الجامعة من أجل تطوير قدرات الخريجين

ومهاراتهم لالنخراط في سوق العمل ،كما ودعت حماد المشاركين إلى ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة"

والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي " "Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة

الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )40ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )16مشاركا ومشاركة.

11
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دورة "الترجمة اإلعالمية"

12

فرع
رام هللا والبيرة

2018/4/20

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1د .رانيا فليفل  /مدربة الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع ،ومركز عادل زعيتر
للترجمة واللغات دورة تدريبية في "الترجمة اإلعالمية".

أشرفت د .رانيا فليفل على الدورة ،التي سلطت الضوء على عدد من المواضيع الهامة منها ،الصياغة الصحيحة للنصوم

اإلعالمية ،وطرق تحليل النم اإلعالمي قبل البدء بعملية الترجمة ،والطرق الصحيحة لمراجعة وتحرير النصوم بعد
ترجمتها ،كما وتدرب المشاركون على تطبيق تقنيات الترجمة بشكل جماعي وفردي.

حماد منسقة متابعة الخريجين والتعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة ،إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار
أشارت أ .رندة ّ
سعي متابعة الخريجين لتطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم لتسهيل مهمة إنخراطهم في سوق العمل ،كما ودعت حماد
المشاركين إلى ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل

االجتماعي " "Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )55ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )20مشاركاً ومشاركة من تخصم اللغة اإلنجليزية وآدابها في
كلية اآلداب.

12
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دورة "فن اإللقاء والخطابة"

13

فرع
رام هللا والبيرة

2018/7/1

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )7خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .سالم ديك  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة "فن اإللقاء

والخطابة" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من مختلف التخصصات.

أشرف أ .سالم ديك على الدورة ،التي سلط الضوء من خاللها على عدد من المواضيع الهامة ومنها ،المهارات اللغوية،

ولغة الجسد وأهميتها ،وآليات اإللقاء ،وكيفة التعامل مع أستديو اإلنتاج اإلذاعي ،واإللقاء من خالل المايكروفون.

حماد منسقة متابعة الخريجين والتعليم المستمر في فرع رام اهلل والبيرة ،إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار
أشارت أ .رندة ّ
سعي متابعة الخريجين لتطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم لتسهيل مهمة إنخراطهم في سوق العمل ،كما ودعت حماد
المشاركين إلى ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل

االجتماعي " "Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )12تدريبية بمشاركة ( )7مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

13
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دورة تدريبية في "لغة اإلشارة" المستوى الثاني

14

فرع
رام هللا والبيرة

2018/1/30

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1مجموعة من المدربين األكفاء.

ملخص النشاط:

اختتمت متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر ومجلس الطلبة دورة تدريبية في

"لغة اإلشارة" المستوى الثاني.

عدد من المدربين األكفاء ،اللذين سلطو الضوء على عدد من المواضيع الهامة منها ،المهارات
أشرف على الدورة ٌ
اللغوية األساسية في لغة اإلشارة والتي شملت الحروف واألرقام والكلمات الرئيسة المفتاحية المرتبطة باالحتياجات

العامة لألشخام الصم.

شكرت أ .رندة حماد منسقة متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة ،كل من ساهم في إنجاح الدورة ،ودعت المشاركين
إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة على موقع التواصل

االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )24ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )20مشارك ومشاركة من تخصم التربية الخاصة.
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فرع نابلس
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الفعاليات المنفذة للخريجين في فرع نابلس خالل العام الدراسي 2018/2017

المؤسسة الشريكة

الفرع

التاريخ

العدد

الفصل

#
.1

 1دورة القيادة المجتمعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

نابلس

10/22/2017

30

األول

.2

 2لغة اإلشارة الفلسطينية

جمعية الهالل األحمر

نابلس

10/9/2017

20

األول

مؤسسة االميديست

نابلس

11/14/2017

15

األول

.4

 5ورشة إتصاالت متقدمة

المهندس فادي سرهد

نابلس

9/27/2017

25

األول

.5

ورشة أليات التداول باألسواق
6
المالية

المهندس سامر الكخن

نابلس

9/30/2017

11

األول

.6

7ورشة قانون العمل الفلسطيني

مديرية العمل في محافظة نابلس

نابلس

10/23/2017

42

األول

.7

دورة مهارات تكنولوجيا المعلومات
9
واإلتصاالت في العمل

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

نابلس

1/20/2018

14

الثاني

كن رياديا

مؤسسة إنجاز فلسطين

نابلس

2/10/2018

39

الثاني

منظمة شباب الغد

نابلس

22/4/2018

27

الثاني

نابلس

3/28/2018

38

الثاني

نابلس

23/5/2018

19

الدورة الصيفية

.3

الفعالية

ورشة الترجمة من اللغة اإلنجليزية
4
وبالعكس

.8

1

.9

ورشة التدريب على البحث عن
1

.10

ورشة مهارات النجاح

مؤسسة إنجاز فلسطين

.11

1
دورة برنامب الشامل المحاسبي
2

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

0

عمل " البحث عن عمل هو عمل
1

دورة توظيف التكنولوحجيا

.12

1
المعلومات واإلتصاالت بالعمل
3
(قيادة الحاسوب في العمل)

.13

1ورشة حول آلية عمل شركات
4

التأمين

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

نابلس

20/6/2018

17

الدورة الصيفية

المدرب أ .محفوظ خويرة

نابلس

30/6/2018

37

الدورة الصيفية
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دورة "القيادة المجتمعية"

1

فرع نابلس

2017/10/22

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )30خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .2أ .أمل الشكعة  /مدربة الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة تدريبية بعنوان "القيادة المجتمعية"

وأشرفت أ .أمل الشكعة على الدورة ،حيث سلطت الضوء على العديد من المواضيع الهامة في مجال القيادة وأهميتها،

واالتصال والتواصل ،وسمات القائد الناجح والمهارات القيادية ،وأنواع االتصال الشفوي والكتابي ،هذا باإلضافة إلى

عدد من األمثلة والحاالت التطبيقية في مجال القيادة المجتمعية.

وأشار أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس ،إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات

التدريبية التي تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من
كافة التخصصات ،بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لالنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى ضرورة
المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي

" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )12ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )30مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

1
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دورة "لغة اإلشارة الفلسطينية"

2

فرع نابلس

2017/9/10

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .3أ .نهلة الشعار من جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ومركز التعليم المستمر

وخدمة المجتمع دورة "لغة اإلشارة الفلسطينية".

أشرفت على الدورة المدربة أ .نهلة الشعار من جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،التي عرفت المشاركين بأساسيات

لغة اإلشارة ،والجسد ،واإلصبع ،واشارات التواصل واإليماءات التعبيرية للجسد ،كما وتدرب المشاركون خالل الدورة
على بعض الكلمات واألسماء والصفات واألرقام واألوقات والعديد من إشارات التحيات والمجامالت ،من خالل عدد

من التمارين العملية.

في نهاية الدورة شكر أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين والتعليم المستمر وخدمة المجتمع في فرع نابلس ،كل
من ساهم في إنجاح الدورة ،وقال إن هذه الدورة تأتي إطار توحيد الجهود بين متابعة الخريجين والتعليم المستمر

لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة
"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي " ”Facebookلالستفادة من خدمات

متابعة الخريجين في الجامعة.

2

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )24ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )20خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.
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ورشة "الترجمة من اإلنجليزية إلى العربية والعكس"

3

فرع نابلس

2018/11/14

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )15خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .4أ .عاصم إشتية من مؤسسة اإلمديست.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مؤسسة اإلمديست ومركز التعليم المستمر ورشة تدريبية حول
" الترجمة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس".

وهدفت الورشة التي أشرف عليها أ .عاصم إشتية من مؤسسة أمديست ،إلى تطوير مهارات المشاركين في ترجمة
اللغة اإلنجليزية من خالل القراءة واإلستماع والمحادثة ،التي من شئنها أن تسهم في تطوير فهم اللغة اإلنجليزية

المحكية وتحسين مستوى الترجمة لدى المشاركين من خالل ممارسة الترجمة العملية للنصوم واألقوال واألمثال

المتنوعة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس.

في نهاية الورشة شكر أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين والتعليم المستمر وخدمة المجتمع في فرع نابلس ،كل
من ساهم في إنجاح الورشة ،وقال إن هذه الورشة تأتي إطار توحيد الجهود بين متابعة الخريجين والتعليم المستمر

لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة
"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي " ”Facebookلالستفادة من خدمات

متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )4ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )15مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

3
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ورشة "شبكات اإلتصاالت المتقدمة"

4

فرع نابلس

2018/9/27

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )25خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1م .فادي سرهد  /مشرف الورشة.

ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع نابلس ورشة تدريبية بعنون " شبكات اإلتصاالت المتقدمة" للخريجين والطلبة المتوقع

تخرجهم.

هدفت الورشة التي أشرف عليها م .فادي سرهد ،إلى تعريف المشاركين بخدمات شركات اإلتصالت ،وكيفية التخطيط

لشبكات الهاتف ،وطرق تركيب كوابل األلياف الزجادية "الفايبر" واستخداماتها المختلفة في شبكات اإلتصاالت،
وأنظمة التراسل ،وشبكات التزامن والمقاسم ،وأنظمة ( )SDHومبدأ عملها.

شكر أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس كل من ساهم في إنجاح الورشة .وأشار إلى أن هذه
الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل.
ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل

االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )4ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )25مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

4
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5

ورشة " آليات التداول باألسواق المالية "

فرع نابلس

2017/9/30

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )11خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .سامر الكخن  /مشرف الورشة.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع نابلس ورشة تدريبية بعنون " آليات التداول باألسواق المالية ".

هدفت الورشة التي أشرف عليها أ .سامر الكخن ،إلى تعريف المشاركين بأنظمة التداول والرقابة اإللكترونية في األسواق
المالية ،وآليات عمل منصات اإلفصاح اإللكترونية وبرامب التسوية واإليداع اإللكتروني والحفظ المركزي لألوراق المالية

وعمليات ما بعد التداول ،وآليات التأكد من تطبيق مبادئ السالمة في عمليت التداول والتسعير العادل وتضارب المصالح
ومتابعة المطلعين ،كما وتحدث الكخن عن سبل مكافحة التالعب والتداول الوهمي وعمليات التزييف والتزوير وغسيل

األموال من خالل البورصة ،وكيفية اللجوء إلى التحكيم وفض المنازعات في القضايا المتعلقة في األوراق المالية.

بدوره شكر أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس كل من ساهم في إنجاح الورشة .وأشار إلى أن هذه
الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل .كما

ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل

االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )4ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )11مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

5
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6

ورشة حول "قانون العمل الفلسطيني"

فرع نابلس

2018/10/23

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )42خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .إشراق مصلح مدير قسم التفتيش وحماية العمل في مديرية نابلس.
 .2أ .أيوب الرابي مسؤول قسم التفتيش.

 .3أ .علياء عفانة مسؤولة التنمية البشرية.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مديرية عمل محافظة نابلس ،ورشة عمل تدريبية حول قانون العمل
الفلسطيني ،وذلك بحضور عدد من ممثلي المديرية أ .إشراق مصلح مدير قسم التفتيش وحماية العمل في مديرية نابلس

و أ .أيوب الرابي مسؤول قسم التفتيش ،وأ .علياء عفانة مسؤولة التنمية البشرية.

هدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بقانون العمل في فلسطين ومجاالته ،وعدد ساعات العمل االسبوعية واالجر الشهري
وأهيمة إلزام أصحاب العمل بتوفير كافة وسائل الصحة والسالمة المهنية ،والبنود المترتبة بعقود العمل ،وحقوق المرآة

العاملة.

قدم أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس ،شكره لكل من ساهم في إنجاح الورشة ،ودعا المشاركين إلى

المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية لخريجي الجامعة ،لإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في

الجامعة.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )4ساعات تدريبية بمشاركة ( )42مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

6
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7

دورة "توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمل"

فرع نابلس

2018/1/20

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )14خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .آالء يامين  /مدربة الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة تدريبية بعنوان " توظيف

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمل"

أشرفت أ .آالء يامين على الدورة ،التي سلطت خاللها الضوء على عدد من المواضيع الهامة ومنها تدريب المشاركين

على إستخدام نظام التشغيل ( ،) Windows10والمهارات األساسية الضرورية إلستخدادم حزمة برامب () 2016

 ،Microsoft Officeالتي تتضمن برنامب معالجة النصوم) ، (MS Wordوبرنامب معالجة الجداول)، (MS Excel
وبرنامب العروض التقديمية) ، (MS Power Pointوبرنامب قواعد البيانات) ، (MS Accessهذا باإلضافة إلى برنامب

البريد اإللكتروني الشهير) ، (MS Outlookومتصفح اإلنترنت الشهير)(Internet Explorer

أشار أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في فرع نابلس ،إلى أن هذه الدورة

تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة

المجتمع ،للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى
ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي

7

""Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )30ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )14مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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8

دورة "كن رياديا

فرع نابلس

2018/2/10

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )39خريب/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .عز الدين  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
إختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مؤسسة انجاز فلسطين دورة "كن ريادياً"

أشرف أ .عز الدين دوابشة على الدورة ،التي سلط الضوء خاللها على عدد من المواضيع الهامة ومنها :مفهوم الريادة،

والتعريف العام لها ،وحجم السوق والمنافسين ،ومعوقات المشروع ،وتحديد احتياجات السوق ،وكيفية إعداد خطة عمل

المشروع ،والبحث عن وظيفية والحفاظ عليها.

أشار أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس ،إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية

التي تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ،لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم ،لإلنخراط في سوق

العمل ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع

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

يذكر أن الدورة إستمرت ل م ( )12ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )39خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.

8
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9

ورشة" البحث عن عمل هو عمل”"“FJIJ

فرع نابلس

2018/4/22

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )27خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .جمال الزبيدي  /مشرف الورشة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع منظمة شباب الغد ورشة تدريبية بعنوان " البحث عن عمل هو

عمل”"Finding a job is a job “FJIJ

أشرف أ .جمال الزبيدي على الورشة ،الذي سلط الضوء خاللها على عدد من المواضيع الهامة منها ،االتصال والتواصل،

وآليات البحث عن عمل ،وادارة التوتر ،ومواجهة الضغط في مسيرة البحث عن العمل والفرم المتاحة في السوق ،وفنون
السيرة الذاتية ،واالنضباط والتنظيم ،والتعرف على الذات ،ومعرفة السوق ،ومقابالت العمل ،كما وتخلل الدورة عدداً من

األنشطة التطبيقية والعملية.

قدم أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين في فرع نابلس شكره لكل من ساهم في إنجاح الورشة .وأشار إلى أن هذا

الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل .كما
ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي
""Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

9

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )5ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )27مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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10

ورشة "مهارات النجاح"

فرع نابلس

2018/3/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )38خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1د .أمل الشكعة  /مشرفة الورشة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة "مهارات النجاح"

وأشم ممرفت على الورشم ممة د .أمل الشم ممكعة ،التي قامت خاللها بتسم ممليط الضم مموء على عدد من المواضم مميع الهامة ومنها فنون

كتابة السم مميرة الذاتية ،ومقابالت العمل ،وبناء العالقات داخل العمل ،والعمل ضم مممن فريق ،وضم ممغوطات العمل ،ومهارات

االتصال والتواصل.

في نهاية الورش م ممة قدم أ .أمجد الس م ممائح منس م ممق متابعة الخريجين في فرع نابلس ،ش م ممكره الكبير لكل من س م مماهم في إنجاح

الورشممة .وقال إن هذه الورشممة تأتي ضمممن سممعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصممهم في

الحصم م م ممول على الوظائف مسم م م ممتقبالً ،ودعا المشم م م مماركين لالسم م م ممتفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة من خالل

المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي"Facebook”.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )5ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )38مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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11

دورة "برنامج الشامل المحاسبي"

فرع نابلس

2018/5/23

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )19خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .أالء يامين  /مدربة الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة "برنامب الشامل

المحاسبي"

هدفت الدورة التي أشرفت عليها أ .أالء يامين ،إلى تعريف المشاركين بأهم مفاهيم البرامب المحاسبية ،ومزايا البرنامب،

والقوائم الرئيسة ،والمفاتيح المساعدة ،وشرح العمالت ،وكيفية إنشاء قاعدة بيانات جديدة (مساق معلومات) ،وشرح الطلبيات،
والشيكات الواردة والصادرة ،كما وتدرب المشاركون خالل الدورة على ٍ
عدد من التدريبات العملية لترسيخ المادة النظرية،

من خالل التدرب على إدخال المخزون الرئيس ،والخدمات المقدمة والمتلقاه ،وآلية إدخال الفواتير والسندات يدوياً.

بدوره قدم أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين والتعليم المستمر وخدمة المجتمع في فرع نابلس ،شكره الكبير لكل من

ساهم في إنجاح الدورة ،وقال إن هذه الدورة تأتي إطار توحيد الجهود بين متابعة الخريجين والتعليم المستمر لتطوير

مهارات الخريجين وقدراتهم ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة
بخريجي الجامعة على موقع التواصل االجتماعي ” "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )24ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )19خريجاً وخريجة من كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.
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12

دورة "توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمل"

فرع نابلس

2018/6/26

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )17خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .آالء يامين /مدربة الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع نابلس وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة تدريبية بعنوان " توظيف

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمل"

أشرفت أ .آالء يامين على الدورة ،التي سلطت خاللها الضوء على عدد من المواضيع الهامة ومنها تدريب المشاركين

على إستخدام نظام التشغيل ( ،) Windows10والمهارات األساسية الضرورية إلستخدادم حزمة برامب () 2016

 ،Microsoft Officeالتي تتضمن برنامب معالجة النصوم) ، (MS Wordوبرنامب معالجة الجداول)، (MS Excel
وبرنامب العروض التقديمية) ، (MS Power Pointوبرنامب قواعد البيانات) ، (MS Accessهذا باإلضافة إلى برنامب

البريد اإللكتروني الشهير) ، (MS Outlookومتصفح اإلنترنت الشهير)(Internet Explorer

أشار أ .أمجد السائح منسق متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في فرع نابلس ،إلى أن هذه الدورة

تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة

المجتمع ،للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى
ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي
""Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )30ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )17مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "العمل في قطاع شركات التأمين"

13

فرع نابلس

2018/6/30

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )37خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .محفوظ خويرة مدير إحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين في محافظة نابلس.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع نابلس ،ورشة تدريبية تحت عنوان " العمل في قطاع شركات التأمين"

ه ممدفت الورش ممة الت ممي أش ممرف عليه مما أ .محف مموظ خ ممويرة م ممدير إح ممدى الش ممركات ال ارئ ممدة ف ممي قط مماع الت ممأمين ف ممي محافظ ممة
نم ممابلس ،إلم ممى تسم ممليط الضم مموء علم ممى عم ممدد مم ممن المواضم مميع الهامم ممة ومنهم مما ،مبم ممادئ وأن م مواع التم ممأمين ،وطم ممرق إب م مرام عقم ممد

الت م م ممأمين ب م م ممين ط م م ممرفين "بوليص م م ممة الت م م ممأمين" ،وادارة المخ م م مماطر ،واإلكتت م م مماب المتق م م ممدم ،وخدم م م ممة العم م م ممالء ،والمنتج م م ممات

التأمينية.

ش ممك ر أ .أمج ممد الس ممائح منس ممق متابع ممة الخم مريجين ف ممي ف ممرع ن ممابلس ك ممل م ممن س مماهم ف ممي إنج مماح الورش ممة ،وأش ممار إل ممى أن
هم م ممذه الورشم م ممة تم م ممأتي ضم م مممن سم م ممعي متابعم م ممة الخ م م مريجين لتطم م مموير قم م ممدرات الخ م م مريجين ومهم م مماراتهم لالنخ م م مراط فم م ممي سم م مموق

العمم ممل .ودعم مما المشم مماركين الم ممى المتابعم ممة الدائمم ممة لبوابم ممة "خريجم ممو الجامعم ممة" والصم ممفحة الرسم مممية الخاصم ممة بم ممالخريجين

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

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )4ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )37مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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فرع قلقيلية
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الفعاليات المنفذة للخريجين في فرع قلقيلية خالل العام الدراسي 2018/2017
الفعالية

#

استخدام تكنولوجيا المعلومات

المؤسسة الشريكة

الفرع

التاريخ

العدد

الفصل

.1

1ووسائل اإلتصال في حياتنا

.2

2السيرة الذاتية وفنون المقابالت

.3

 4دورة الشامل في المحاسبة

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

.4

 5دورة مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

قلقيلية

.5

مهارات كتابة السيرة الذاتية وفنون
6
المقابالت

نادي قلقيلية األهلي

قلقيلية

12/10/2017

.6

ورشة فيتاس للتمويل واإلقراض
7

شركة فيتاس

قلقيلية

9/20/2017

57

.7

 9ورشة مهارات النجاح

مؤسسة إنجاز فلسطين

قلقيلية

11/28/2017

67

األول

.8

1

برنامب الشامل المحاسبي

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

قلقيلية

4/2/2018

10

الثاني

.9

1

كيف أبدأ

مؤسسة إنجاز فلسطين

قلقيلية

11/4/2018

20

الثاني

ورشة أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

قلقيلية

3/5/2018

36

الثاني

اليومية

0
1

.10
.11

استخدام تكنولوجيا المعلومات

1ووسائل اإلتصال في حياتنا
2

اليومية

نادي قلقيلية األهلي

قلقيلية

11/19/2017

16

األول

نادي قلقيلية األهلي

قلقيلية

9/17/2017

22

األول

قلقيلية

11/26/2017

15

األول

11/14/2017

28

األول

25

األول
األول

مديرية شرطة قلقيلية /قسم إدارة
مكافحة المخدرات

قلقيلية

26/6/2018

31

الدورة الصيفية
1173
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1

دورة ""ICT For Every Day

فرع قلقيلية

2017/11/19

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )16خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .هديل عكاس /مدربة الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع نادي قلقيلية األهلي دورة تدريبية بعنوان "."Ict For Every Day

وأشرفت أ .هديل عكاس على الدورة ،حيث هدفت إلى إكساب المشاركين المهارات والمعلومات الهامة حول البرامب

األساسية الضرورية التي يتطلبها سوق العمل ،وتدرب المشاركون على العديد من التطبيقات الهامة في حياتنا اليومية

ومنها كيفية إنشاء حساب بريد إلكتروني ( ،)Gmailالتابع لشركة جوجل ،وجوجل بلس ،وتقويم جوجلGoogle ،

 ،Hangoutsوتطبيق التخزين السحابي ( ،)Google Driveالذي ُيمكن المشاركين من الوصول إلى ملفاتهم من خالل

شبكة اإلنترنت في أي زمان ومكان ،وكيفية إنشاء مدونة خاصة ( )Blogلكل مشارك ونشرها ،واإلختصارات وأوامر لوحة

المفاتيح  ،وكيفية إنشاء ملف تعريفي خام للبحث عن عمل عبر موقع ( ، )LinkedInباإلضافة إلى التعرف على

برنامب معالجة النصوم (.)Word Processing

بدوره شكر أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية كل من ساهم في إنجاح الدورة ،وأشار إلى أن هذه

الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف

1

مستقبالً ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل

االجتماعي “ "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة إستمرت لم ( )16ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )16مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "فنون كتابة السيرة الذاتية ومقابالت العمل"

2

فرع قلقيلية

التاريخ:

17/9/2017

عدد المشاركين:

( )22خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .ياسين الشيخ /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع نادي قلقيلية األهلي دورة تدريبية في "فنون كتابة السيرة الذاتية

ومقابالت العمل" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم

وهدفت الدورة التي أشرف عليها المدرب أ .ياسين الشيخ ،إلى إكساب المشاركين مهارات كتابة السيرة الذاتية باللغتين
العربية واإلنجليزية ،وعرض فنون مقابالت العمل وكيفية التعريف بأنفسهم ومهاراتهم ،إلقناع أرباب العمل بأنهم األجدر

واألنسب للعمل في مؤسساتهم أو الحصول على فرصة إلثبات مهاراتهم وقدراتهم.

في نهاية الدورة قدم أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة ،وقال

أن هذه الدورة تأتي في إطار سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )25ساعات تدريبية بمشاركة ( )22خريجاً من مختلف التخصصات.
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3

دورة "برنامج الشامل المحاسبي"

فرع قلقيلية

2017/11/26

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )15خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .عبد اهلل أبو صالح  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة "برنامب الشامل

المحاسبي" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم

أشرف على الدورة أ .عبد اهلل أبو صالح الذي قام بتعريف المشاركين بأهم مفاهيم البرامب المحاسبية ،ومزايا البرنامب،

والقوائم الرئيسة ،والمفاتيح المساعدة ،وشرح العمالت ،وكيف إنشاء قاعدة بيانات جديدة (مساق معلومات) ،وشرح الطلبيات،
والشيكات الواردة والصادرة ،كما وتدرب المشاركون خالل الدورة على ٍ
عدد من التدريبات العملية لترسيخ المادة النظرية،

من خالل التدرب على إدارة وادخال المخزون الرئيس ،وادخال الفواتير والسندات يدوياً ،واصدار التقارير المحاسبية،
والقوائم المالية ،وتقارير الذمم والتقارير الشهرية.

في نهاية الدورة قدم أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية ،شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة،

وقال إن هذه الدورة تأتي في إطار توحيد الجهود بين متابعة الخريجين والتعليم المستمر لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم

لتسهيل إنخراطهم في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية

3

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

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )25ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )15خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.
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4

دورة "مساري الى المهنية"

فرع قلقيلية

2017/11/14

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )28خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .هديل عكاس  /مدربة الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة تدريبية بعنوان "مساري الى المهنية".

وأشرف أ .سائد سماحة على الدورة ،حيث عرف المشاركين على المهارات الالزمة للعمل ،وكيفية البحث عن وظيفة

والحفاظ عليها ،ووضع استراتيجيات مبتكرة بهدف تحقيق النجاح والتميز في العمل ،وتطرق إلى مفهوم القيادة ،وادارة

الوقت ،والتواصل الشفوي والكتابي ،وحل المشكالت.

بدوره قدم أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة ،ودعا

المشاركين للمتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل

االجتماعي " ،"Facebookلتمكينهم من اإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية
لتمكينهم من االنخراط في سوق العمل.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )12ساعة تدريبية بمشاركة ( )28خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.
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دورة "فنون كتابة السيرة الذاتية ومقابالت العمل"

5

فرع قلقيلية

2017/11/19

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )25خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .فداء داوود  /مدربة الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع نادي قلقيلية األهلي دورة تدريبية "فنون كتابة السيرة الذاتية ومقابالت

العمل"

أشرفت أ .فداء داوود على الدورة ،الهادفة إلى إكساب المشاركين العديد من المهارات منها كتابة السيرة الذاتية باللغتين

العربية واإلنجليزية ،االتصال والتواصل والعمل ضمن فريق ،والتعرف على كيفية إعداد رسائل التغطية ،تمهيداً لإلنخراط

في السوق العمل ،كما تطرقت داوود إلى فنون مقابالت العمل وتسويق الذات ،لتمكينهم من إقناع أرباب العمل بأنهم

األجدر واألنسب للعمل في مؤسساتهم او الحصول على فرصة إلثبات ذلك.

أشار أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في قلقيلية أإلى أهمية الدورة للخريجين من مختلف التخصصات ،لدورها

الكبير في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل ،كونها تعطي أصحاب العمل إنطباعاً راسخاً عنهم،
ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل

االجتماعي ""Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

5

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )20ساعات تدريبية بمشاركة ( )25خريجاً من مختلف التخصصات.
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6

ورشة "مهارات موظفي اإلقراض وعالقات الزبائن في
المؤسسات المالية"

فرع قلقيلية

2017/9/20

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )57خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .لينا نصر مديرة دائرة العالقات العامة في شركة فيتاس فلسطين.

 .2أ .رانيا خيري مديرة الموارد البشرية واإلدارية في شركة فيتاس فلسطين.
 .3أ .هديل ماضي منسقة الموارد البشرية في شركة فيتاس فلسطين.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع شركة فيتاس فلسطين للتمويل واإلقراض ورشة عمل تدريبية بعنوان

"مهارات موظفي اإلقراض وعالقات الزبائن في المؤسسات المالية" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم.

بدورها أ .لينا نصر مديرة دائرة العالقات العامة في الشركة ،عن شركة فيتاس ومجال عملها وأهم الخدمات المقدمة من

خاللها للمجتمع المحلي أفراد ومؤسسات.

أشارات أ .رانيا خيري مديرة الموارد البشرية واإلدارية في شركة فيتاس فلسطين إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار مسؤليتها
المجتمعية تجاه الخريجين الجدد في تطوير مهاراتهم وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل في المؤسسات المالية ،وسعيها

ألختيار عدد من المشاركين المتميزين في الورشة للعمل مع الشركة كمسؤلي عالقات زبائن أو موظفي إقراض.

أشرف على الورشة أ .هديل ماضي منسقة الموارد البشرية في شركة فيتاس ،التي قامت بتعريف المشاركين بالشركة

6

والخدمات التي تقدمها ،والمهارات التي يجب ان يتمتع بها موظفي اإلقراض وعالقات الزبائن في المؤسسات المالية ،من

أجل زيادة الوعي المصرفي لدى المشاركين ،كما وتطرقت إلى كيفية اإلستعداد الجيد لمقابالت العمل واجتيازها ،واعداد

السيرة الذاتية.
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في نهاية الورشة قدم أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الورشة،

وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل
بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي ،ودعا المشاركين المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" و الصفحة الرسمية

الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي "”Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

من الجدير بالذكر أن الورشة استمرت لم ( )3ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )57مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

فرع قلقيلية

6
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7

ورشة "مهارات النجاح"

فرع قلقيلية

2017/11/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )67خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .سائد سمحة  /مشرف الورشة.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة تدريبية بعنوان "مهارات النجاح".

أشراف أ .سائد سمحة على الورشة ،حيث سلط الضوء على عدد من المواضيع الهامة منها مهارات اإلتصال والتواصل،
وأخالقيات المهنة والتأثير في اآلخرين ،والعمل ض م م م م م مممن فريق ،وخطوات كتابة الس م م م م م مميرة الذاتية وتهيئة الطلبة الخريجين

ألجواء المقابلة واالستعداد للعمل.

في نهاية الورشم م ممة قدم أ .بالل كسم م مماب منسم م ممق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية شم م ممكره الكبير لكل من سم م مماهم في إنجاح

الورشممة ،وأشممار إلى أن هذه الورشممة تأتي ضمممن سممعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في
سموق العمل بالتعاون مع مؤسمسمات المجتمع المحلي ،ودعا المشماركين المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة

الرس ممية الخاصممة بالخريجين على موقع التواصممل االجتماعي " ”Facebookلإلسممتفادة من خدمات متابعة الخريجين في
الجامعة.

من الجدير بالذكر أن الورشم م ممة اسم م ممتمرت ل م م م م م م م م م م ( )3سم م مماعات تدريبية ،بمشم م مماركة ( )67مشم م مماركاً ومشم م مماركة من مختلف

7

التخصصات.
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8

دورة "برنامج الشامل المحاسبي"

فرع قلقيلية

2018/2/4

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )10خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .عبد اهلل أبو صالح /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة "برنامب الشامل

المحاسبي" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم

أشرف على الدورة أ .عبد اهلل أبو صالح ،الذي قام بتعريف المشاركين بأهم مفاهيم البرامب المحاسبية ،ومزايا البرنامب،

والقوائم الرئيسة ،والمفاتيح المساعدة ،وشرح العمالت ،وكيف إنشاء قاعدة بيانات جديدة (مساق معلومات) ،وشرح الطلبيات،
والشيكات الواردة والصادرة ،كما وتدرب المشاركون خالل الدورة على ٍ
عدد من التدريبات العملية لترسيخ المادة النظرية،

من خالل التدرب على إدارة وادخال المخزون والفواتير والسندات يدوياً ،واصدار التقارير المحاسبية ،والقوائم المالية،

وتقارير الذمم والتقارير الشهرية.

في نهاية الدورة قدم أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية ،شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة،
وقال إن هذه الدورة تأتي في إطار توحيد الجهود بين متابعة الخريجين والتعليم المستمر لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم

لتسهيل انخراطهم في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية

8

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

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )25ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )10مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

Page 141 of 222

9

دورة "كيف أبدأ"

فرع قلقيلية

2017/11/4

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .سائد سمحة /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة تدريبية بعنوان "كيف أبدأ"

أشرف على الدورة أ .سائد سمحة الذي سلط الضوء على عدد من المواضيع الهامة ،ومنها فنون كتابة السيرة الذاتية،

ومقابالت العمل ،ومهارات العمل ضمن الفريق ،ومهارات اإلتصال والتواصل ،هذا باإلضافة إلى إجراء عدد من مقابالت
العمل التمثيلية ومناقشات وحوارات بناءة ،لتحديد نقاط القوة والضعف لكل مهتم ،وترسيخ ما تعلموه خالل الدورة ،وتهيئة

المشاركين نفسياً وسيكولوجياً في هذا الجانب.

شكر أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية كل من ساهم في إنجاح الدورة .وأشار إلى أنها تأتي ضمن

سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم وتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف مستقبالً ،ودعا
المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي
"“Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )12ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )20مشاركاً ومشاركة.

9
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10

ورشة " أخالقيات العمل"

فرع قلقيلية

2018/3/5

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )36خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .باهر خروب منسق مؤسسة إنجاز فلسطين في محافظة قلقيلية.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في قلقيلية وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة " أخالقيات العمل"

أشرف على الورشة أ .باهر خروب منسق مؤسسة إنجاز فلسطين في محافظة قلقيلية ،الذي سلط الضوء على عدد من

ومهارت
ا
المواضيع الهامة ومنها ،مفهوم أخالقيات العمل وأهميتها في عالم األعمال ،وكيفية رفع المستوى المعرفي،

االتصال والتواصل ،وأهمية التحلي بأخالقيات العمل في بيئة العمل ،ومواجهة المشكالت التي يتعرض لها الموظف في

بيئة العمل ،وايجاد الحلول المناسبة واختيار الحل الوسط من بينها.

في نهاية الورشة قدم أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الورشة،

وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل
بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي ،ودعا المشاركين المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية

الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي ”"Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

من الجدير بالذكر أن الورشة استمرت لم ( )3ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )36مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

10
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11

ورشة "الوقاية من المخدرات"

فرع قلقيلية

2018/6/26

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )31خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1الرائد بسام المحمود مدير إدارة مكافحة المخدرات.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع قلقيلية وبالتعاون مع قسم إدارة مكافحة المخدرات في مديرية شرطة محافظة قلقيلية ،ورشة

تدريبية حول" الوقاية من المخدرات"

أشرف على الورشة الرائد بسام المحمود مدير إدارة مكافحة المخدرات ،التي قام خاللها بتسليط الضوء على عدد من

المواضيع الهامة ومنها ،المخدرات وأنواعها وأشكالها ،والطرق التي يتبعها المروجون إليقاع الشباب بها ،كما وتحدث عن
طرق الوقاية منها ومخاطرها على المجتمع والسلم األهلي ،ودور اإلعالم الهام في توعية المجتمع ورفع المستوى الفكري

والثقافي للحد من هذه اآلفة ،مستعرضاً عدداً من حاالت اإلدمان.

شكر أ .بالل كساب منسق متابعة الخريجين في فرع قلقيلية كل من ساهم في إنجاح الورشة ،ودعا المشاركين إلى المتابعة

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

لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الورشة استمرت لساعتين تدريبيتين بمشاركة ( )31مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

11
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فرع سلفيت
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الفعاليات المنفذة للخريجين في فرع سلفيت خالل العام الدراسي 2018/2017
المؤسسة الشريكة

الفرع

التاريخ

العدد

الفصل

الفعالية

#
.1

 1تكنولوجيا المعلومات

مؤسسة أيركس الدولية

سلفيت

9/18/2017

24

األول

.2

دورة أساسيات التصوير والعمل
2
الصحفي

مؤسسة أيركس الدولية

سلفيت

10/7/2017

26

األول

.3

4

دورة كيف أبدأ

مؤسسة إنجاز فلسطين

سلفيت

10/15/2017

29

األول

.4

عالم الفوركس (تداول العمالت)
5

جمعية سلفيت للتنمية

سلفيت

9/26/2017

20

األول

.5

6

احتفالية كيف أبدأ

مؤسسة إنجاز فلسطين

سلفيت

-

35

الثاني

.6

7

مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

سلفيت

2/4/2018

27

الثاني

.7

 9ورشة مهارات النجاح

مؤسسة إنجاز فلسطين

سلفيت

23/4/2018

26

الثاني
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1

دورة "تكنولوجيا كل يوم"

فرع سلفيت

2017/9/18

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )24خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .ريهام الخفش /مدربة الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع سلفيت والتعاون مع مؤسسة أيركس الدولية دورة تدريبية بعنوان "تكنولوجيا كل يوم"،
وذلك ضمن مشروع الشراكة مع الشباب الذي تموله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

أشرفت أ .ريهام الخفش على الدورة ،التي هدفت إلى تعريف المشاركين بالعديد من التطبيقات الهامة ،والمهارات األساسية
الضرورية التي يحتاجها كل منا في حياته اليومية ،ومنها كيفية إنشاء حساب بريد إلكتروني( ، )Gmailالتابع لشركة

جوجل ،وجوجل بلس ،وتقويم جوجل ،Google Blogger ،Google Sites ،Google Hangouts ،Google Inbox

وتطبيق التخزين السحابي ( ،)Drive Googleالذي ُيمكن المشاركين من الوصول إلى ملفاتهم من خالل شبكة اإلنترنت
في أي زمان ومكان ،باإلضافة إلى إنشاء مدونة خاصة بكل مشارك ونشرها.

في نهاية الدورة شكرت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت ومركز كل من ساهم في إنجاح الدورة،

ودعت المشاركين للمتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل

االجتماعي" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من

االنخراط في سوق العمل".

يذكر أن الدورة إستمرت لم ( )25ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )24مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "أساسيات التصوير والتحرير الصحفي"

فرع سلفيت

2017/10/7

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )26خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .رامي حماد  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع سلفيت وبالتعاون مع مؤسسة أيركس الدولية دورة "أساسيات التصوير والتحرير الصحفي"

أشرف أ .رامي حماد على الدورة ،التي قام خاللها بتعريف المشاركين بالتصوير والتحرير الصحفي وأهميته ،واألسس

والمبادئ التي يقوم عليها العمل الصحفي وقوالبه المختلفة ووكيفية استخدام الكاميرات والعدسات واستخداماتها المختلفة،

وكامي ار الهاتف الخليوي ،والتعريف بأحجام اللقطات ،ومواصفات المقدمة الناجحة.

في نهاية الدورة شكرت أ .رائدة ياسين نسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت كل من ساهم في إنجاح الدورة ،وأشارات إلى
أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين في الجامعة لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لإلنخراط في سوق

العمل ،.كما دعت ياسين المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي
الجامعة على موقع التواصل اإلجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة إستمرت لم ( )25ساعة تدريبية بمشاركة ( )26مشارك ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "كيف أبدأ"

فرع سلفيت

2017/10/15

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )29خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .امال الخصيب  /مدربة الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع سلفيت وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة تدريبية بعنوان "كيف أبدأ"

وأشرفت على الدورة أ .امال الخصيب التي سلطت الضوء على عدد من المواضيع الهامة ،ومنها كيفية كتابة السيرة

الذاتية ،ومقابالت العمل ،ومهارات العمل ضمن الفريق ،ومهارات اإلتصال والتواصل ،هذا باإلضافة إلى إجراء عدد من

مقابالت العمل التمثيلية لترسيخ ما تعلموه خالل الدورة ،وفي الخاتم وزعت خصيب كتيب كيف أبدا على المشاركين والمقدم

من مؤسسة إنجاز فلسطين.

وشكرت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت كل من ساهم في إنجاح الدورة .وأشارت إلى أنها تأتي

ضمن سعي متابعة الخريجين في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف مستقبالً،

ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي

“ "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )15ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )29مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "سوق تداول العمالت الفوركس"

فرع سلفيت

2017/9/26

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .أحمد شاهين  /مشرف الورشة.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع سلفيت وبالتعاون مع جمعية سلفيت للتنمية ،ورشة تدريبية حول "سوق تداول العمالت

الفوركس"

رحب د .باسم شلش مدير فرع سلفيت بالحضور ونقل لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة ،مؤكداً على سعي
الجامعة على تطوير مهارات الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم لإلنخراط في سوق العمل.

وأشرف أ .أحمد شاهين على الورشة ،الذي قام بتعريف المشاركين بتاريخ نشأة البورصة ،وتاريخ سوق العمالت األجنبية،

وأنواع اسواق العمالت في العالم والغرض من إنشائها ،باإلضافة إلى عدد من المواضيع الهامة ،ومنها أساسيات علم

اإلقتصاد ،وأنواع األسواق المالية ،ودراسات العمالت األجنبية ،والسلع ،واألسهم.

في نهاية الورشة شكرت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت كل من ساهم في إنجاح الورشة ،ودعت

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

االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم
من االنخراط في سوق العمل.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )5ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )20مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

4
Page 150 of 222

5

دورة "مساري الى المهنية"

فرع سلفيت

2018/2/4

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )27خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .سليم عبد الرحمن  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع سلفيت بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "مساري الى المهنية"

أش ممرف المدرب أ .س ممليم عبد الرحمن على الدورة ،التي س مملط الض مموء خاللها على فنون إعداد الس مميرة الذاتية ،واالس ممتعداد

الجيد لمقابالت العمل ،وآليات العمل ضمن الفريق ودمب المهارات ،والتواصل الشفوي والكتابي ،وحل المشكالت والبحث

عن فرم عمل عبر اإلنترنت ،وادارة الوقت ،ورس م ممم اس م ممتراتيجيات ش م ممخص م ممية مبتكرة للتحقيق التعليم والبحث عن وظيفة
والحفاظ عليها..

دعت أ .رائدة ياسم ممين منسم ممقة متابعة الخريجين في فرع سم مملفيت ومركز بديا الد ارسم ممي ،المشم مماركين لالسم ممتفادة من خدمات

متابعة الخريجين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من االنخراط في س م م م م م مموق العمل "من خالل المتابعة
الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي"Facebook".
يذكر أن الدورة استمرت لم ( )15ساعة تدريبية بمشاركة ( )27خريجاً وخريجة من جميع التخصصات.
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ورشة "مهارات النجاح"

فرع سلفيت

2018/4/23

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )26خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .أمال الخصيب مديرة عمليات مؤسسة إنجاز فلسطين في محافظة سلفيت.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع سلفيت وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ،ورشة تدريبية "مهارات النجاح"

رحب مدير فرع سلفيت د .باسم شلش بالحضور ونقل لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة ،مؤكداً على دور
الجامعة في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل.

أشرفت على الورشة أ .أمال الخصيب مديرة عمليات مؤسسة إنجاز فلسطين في محافظة سلفيت ،التي سلطت الضوء

على عدد من المواضيع الهامة في ومنها مهارات اإلتصال والتواصل ،وكيفية كتابة واعداد السيرة الذاتية ،واإلستعداد الجيد

لمقابالت العمل.

شكرت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت كل من ساهم في إنجاح الورشة ،ودعت المشاركين إلى

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

""Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم من االنخراط

في سوق العمل.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )5ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )26مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

6
Page 152 of 222

مركز بديا الدراسي

Page 153 of 222

الفعاليات المنفذة للخريجين في مركز بديا الدراسي خالل العام الدراسي 2018/2017
الفعالية

المؤسسة الشريكة

#
.1

1

امن المعلومات

التوجيه السياسي

.2

ورشة المياه ثروة يجب الحفاظ
2
عليها

بلدية بديا

.3

ورشة دراسة أثر التكنولوجيا على
4
صحة اإلنسان

مؤسسة إنجاز فلسطين

.4

5

ورشة كن ريادياً

مؤسسة إنجاز فلسطين

.5

تكنولوجيا المعلومات وحسابات
6
الجوجل

المدربة أ .مرام سالمة

.6

7

مهارات النجاح

مؤسسة إنجاز فلسطين

.7

 9ورشة اإلسعاف األولي

.8
.9

دورة كيف أبدأ
ورشة كيفية التعامل والتخلم من
األثار النفسية إلعتداءات الجيش

الهالل األحمر الفلسطيني
مؤسسة إنجاز فلسطين
منظمة أطباء بال حدود

الفرع
مركز بديا
الدراسي

مركز بديا
الدراسي

مركز بديا
الدراسي

مركز بديا
الدراسي

مركز بديا
الدراسي

مركز بديا
الدراسي

مركز بديا
الدراسي

مركز بديا
الدراسي

مركز بديا
الدراسي

التاريخ

العدد

الفصل

9/20/2017

37

األول

12/16/2017

20

األول

12/12/2017

32

األول

12/12/2017

28

األول

2/12/2018

25

الثاني

31/3/2018

29

الثاني

3/28/2018

25

الثاني

24/6/2018

24

2/7/2018

25

الدورة الصيفية
1173

الدورة الصيفية
1173
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ورشة "أمن المعلومات والحماية من اإلختراق"

مركز بديا الدراسي

2017/9/20

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )37خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .ماجد مشعطي  /مشرف الورشة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي وبالتعاون مع مفوضية التوجيه السياسي والوطني في محافظة سلفيت

ورشة تدريبية في حول "أمن المعلومات والحماية من اإلختراق" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم.

أشرف أ .ماجد مشعطي على الورشة ،التي سلط الضوء خاللها على عدد من المواضيع الهامة في مجال أمن المعلومات
والحماية من اإلختراق كم فقدان البيانات أو سرقتها ،أو تعرض البيانات الشخصية إلختراق ،وكيفية إتخاذ السبل الوقائية

للحفاظ على البيانات الشخصية وحمايتها من الهجمات الخارجية ،وخاصة الهجمات التي من الممكن ان يكون مصدرها

الهواتف الذكية وما يمكن تنصيبه من تطبيقات مختلفة غير معروفة المصدر ،واإلنفتاح الكبير الذي أحدثته مواقع وتطبيقات

التواصل اإلجتماعي ،وعدم إدارك اهمية اإلستخدام اآلمن لهذه الهواتف والتطبيقات.

في نهاية الورشة قدمت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت ومركز بديا الدراسي شكرها لكل من ساهم
في إنجاح الورشة ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين

على موقع التواصل االجتماعي " "Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الورشة أستمرت لم ( )5ساعات تدريبية بمشاركة ( )37مشارك ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "المياه ثروة يجب الحفاظ عليها"

مركز بديا الدراسي

2017/12/16

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1م .سناء حمدان  /مشرفة الورشة.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي وبالتعاون مع بلدية بديا ورشة بعنوان " المياه ثروة يجب الحفاظ عليها".

أشرفت م .سناء حمدان على الورشة ،التي قامت خاللها بتعريف المشاركين على مدى تأثير سياسات اإلحتالل اإلسرائيلي
في السيطرة على ثروات المياه في فلسطين من خالل بناء جدار الفصل العنصري إلبتالع األرضي ،واالبار الجوفية.

بدورها شكرت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت ومركز بديا الدراسي كل من ساهم في إنجاح

الورشة ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع

التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية
لتمكينهم من االنخراط في سوق العمل.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )5ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )20مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "دراسة أثر التكنولوجيا على صحة اإلنسان"

مركز بديا الدراسي

2017/12/12

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )32خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .حليمة ماضي  /مشرفة الورشة.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ،ورشة " دراسة أثر التكنولوجيا على

صحة اإلنسان"

حيث أشرفت أ .حليمة ماضي الباحثة االجتماعية في صحة سلفيت على الورشة ،التي قامت خاللها بتعريف المشاركين

على مدى تأثير التكنولوجيا على صحة اإلنسان من خالل شرح أهم اإليجابيات والسلبيات التي يتعرض لها اإلنسان من

خالل إستخدام األجهزة التكنولوجية.

شكرت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت ومركز بديا الدراسي بدورها كل من ساهم في إنجاح

الورشة ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع

التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية
لتمكينهم من االنخراط في سوق العمل.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )5ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )32مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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ورشة "كن رياديا"

مركز بديا الدراسي

2017/12/12

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )28خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .أمال الخصيب  /مشرفة الورشة.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في مركز خدمات بديا الدراسي وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة "كن ريادياً"

أشرفت أ .أمال الخصيب على الورشة ،التي قامت خاللها بتعريف المشاركين بمفهوم الريادة وأهميت المشروع الريادي،
ومهارات التخطيط واإلدارة والتسويق ،وصفات الريادي الناجح من خالل اإلطالع على العديد من قصم النجاح ،كما

وتطرقتإلى أخالقيات العمل وخطط المسؤولة اإلجمالية.

بدورها أشارت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت ومركز بديا الدراسي إلى أن هذه الورشة ،تأتي في

إطار التعاون الدائم بين الجامعة ومؤسسة إنجاز فلسطين ،لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لالنخراط في سوق العمل،
ودعت المشاركين إلى ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع

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

يذكر أن الورشة استمرت ل م ( )5ساعة تدريبية بمشاركة ( )28خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.
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ورشة " تكنولوجيا المعلومات وحسابات الجوجل"

5

مركز بديا الدراسي

2017/12/2

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )25خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .مرام سالمه  /مشرفة الورشة.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي ،ورشة تدريبية بعنوان" تكنولوجيا المعلومات وحسابات الجوجل"

أشرفت أ .مرام سالمه على الورشة ،التي قامت خاللها بتدريب المشاركين على العديد من التطبيقات الهامة في حياتنا

اليومية ،والمهارات األساسية والضرورية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية ،ومنها كيفية إنشاء حساب بريد

إلكتروني ( ،)Gmailالتابع لشركة جوجل ،وجوجل بلس ،وتقويم جوجل ،وتطبيق التخزين السحابي (،)Google Drive

الذي ُيمكن المشاركين من الوصول إلى ملفاتهم من خالل شبكة اإلنترنت في أي زمان ومكان ،ومن الجدير ذكره مشاركة

الطالبتين (سالي ودعاء) في إدارة الورشة.

شكرت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت ومركز بديا الدراسي كل من ساهم في إنجاح الورشة ،ودعت
المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل

االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم
من االنخراط في سوق العمل.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )4ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )25مشاركاً ومشاركة من تخصم أنظمة المعلومات
الحاسوبية.
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6

ورشة "مهارات النجاح"

مركز بديا الدراسي

2018/3/31

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )29خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .أمال الخصيب مدير عمليات مؤسسة إنجاز فلسطين في محافظة سلفيت.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة بعنوان "مهارات النجاح"

رحب مدير مركز بديا الدراسي أ .خليل عبد الرازق بالحضور ونقل لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة ،مؤكداً

على دور الجامعة في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل.

أشرفت على الورشة أ .أمال الخصيب مدير عمليات مؤسسة إنجاز فلسطين في محافظة سلفيت ،التي سلطت الضوء

على عدد من المواضيع الهامة ،ومنها مهارات اإلتصال والتواصل ،وفنون كتابة السيرة الذاتية ،واإلستعداد الجيد لمقابالت

العمل.

شكرت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت ومركز بديا الدراسي كل من ساهم في إنجاح الورشة،

ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل

االجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية لتمكينهم
من االنخراط في سوق العمل.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )5ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )29مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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7

ورشة "اإلسعاف األولي"

مركز بديا الدراسي

2018/3/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )25خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .محمد إبراهيم  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني دورة تدريبية في "اإلسعاف

األولي"

هدفت الدورة التي أشرف عليها أ .محمد إبراهيم ،إلى تدريب المشاركين على المبادئ األساسية لإلسعاف األولي والحفاظ

على حياة المصاب ،وخطوات تقديم اإلسعاف األولي للمصاب ،والتعامل معه ،واألدوات الالزمة ،وطرق نقل المصاب

إلى المشفى ،كما تدرب المشاركين على طرق إنعاش القلب والرئتان ،وكيفية التعامل مع الحروق ،والنزيف الخارجي

والكسور.

في نهاية الدورة شكرت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت ومركز بديا الدراسي كل من ساهم في

إنجاح الدورة ،وأشارات إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين في الجامعة لتطوير مهارات الخريجين

وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل .كما دعت ياسين المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة

الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة على موقع التواصل اإلجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين

في الجامعة.

يذكر أن الدورة إستمرت لم ( )21ساعة تدريبية بمشاركة ( )25مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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8

دورة "كيف أبدأ"

مركز بديا الدراسي

2018/6/24

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )24خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .أمال الخصيب مدير عمليات مؤسسة إنجاز فلسطين في محافظة سلفيت.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "كيف أبدأ"

هدفت الدورة التي أشرفت أ .آمال الخصيب إلى تطوير مهارات وقدرات المشاركين في فنون كتابة السيرة الذاتية ،ومقابالت

العمل ،ومهارات العمل ضمن الفريق ،واإلتصال والتواصل ،كما وقام المشاركون بإجراء عدد من مقابالت العمل التمثيلية

لترسيخ ما تعلموه خالل الدورة .

شكرت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت ،ومركز بديا الدراسي كل من ساهم في إنجاح الدورة.

وأشارت إلى أنها تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم في الحصول

على الوظائف مستقبالً ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على
موقع التواصل االجتماعي " “Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )15ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )24مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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9

ورشة "كيفية التعامل والتخلص من األثار النفسية إلعتداءات
الجيش"

مركز بديا الدراسي

2018/2/7

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )25خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .زكية القبس  /مشرفة الورشة.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي وبالتعاون مع منظمة أطباء العالم الفرنسي ورشة تدريبية بعنوان "كيفية

التعامل والتخلم من األثار النفسية إلعتداءات الجيش"

أشرفت أ .زكية القبس على الورشة ،التي قامت خاللها بتسليط الضوء على عدد من المواضيع الهامة ،منها األثار النفسية

واإلجتماعية التي تظهر لدى الكبار والصغار نتيجة األحداث الصعبة التي تحصل في فلسطين ،وطرق التقليل من تلك

األثار والحد منها ،والتعامل مع األطفال خالل األحداث الصعبة ،والمحافظة على صحتهم النفسية.

شكرت أ .رائدة ياسين منسقة متابعة الخريجين في فرع سلفيت ،ومركز بديا الدراسي كل من ساهم في إنجاح الورشة.

وأشارت إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم وتعزيز دورهم في

المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع ،كما دعت ياسين المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة
الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي " “Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )5ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )25مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

9
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برنامج التعليم المفتوح
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الفعاليات المنفذة للخريجين في برنامج التعليم المفتوح خالل العام الدراسي 2018/2017
الفعالية

المؤسسة الشريكة

#
.1

1

دورة القيادة الشابة

مؤسسة أيركس الدولية

.2

2

مهارات التوظيف

خريب من الجامعة

.3

4

اللغة العبرية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

.4

التوظيف ومقابالت العمل لدى
5

.5

ورشة حول آليات إمتحان

و ازرة التربية والتعليم العالي

6

دورة اللغة العبرية

مديرية التربية والتعليم في محافظة
جنين

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

الفرع
برنامب التعليم
المفتوح

برنامب التعليم
المفتوح

برنامب التعليم
المفتوح

برنامب التعليم
المفتوح

برنامب التعليم
المفتوح

التاريخ

العدد

الفصل

10/8/2017

20

األول

10/1/2017

24

األول

1/21/2018

17

الثاني

17/4/2018

22

28/5/2018

13

الثاني
الدورة الصيفية
1173
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1

دورة "القيادة الشابة"

برنامج التعليم
المفتوح

2017/10/8

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .يزن الرشق  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح وبالتعاون مع نادي القدس ومؤسسة أيركس الدولية ( )IREXدورة

"القيادة الشابة".

نقل د .نادر أبو خلف مدير برنامب التعليم المفتوح ،تحيات األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة للحضور ،وقال
إن الشراكة مع مؤسسة أيركس تعد إحدى الشراكات الهامة التي تسهم في تدريب العديد من طلبة الجامعة وخريجيها في

مجاالت مختلفة ،ودعا المشاركين إلى االستفادة من األنشطة والفعاليات التي تتضمن متابعة الخريجين لتمكينهم من

اإلنخراط في سوق العمل.

أشرف أ .يزن الرشق على الدورة ،الذي قام خاللها بتعريف بالمشاركين بمفهوم القيادة الشابة وصفات القائد الشاب ،وطرح

أفكار المبادرات الشبابية وتنفيذها في المجتمع.

في نهاية الدورة قدمت أ .رندة بركات منسقة متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح ومركز العيزرية الدراسي ،شكرها
الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة .وقالت إن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين

وقدراتهم لتعزيز فرصهم بالحصول على الوظائف مستقبالً ،ودعت المشاركين لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في
الجامعة من خالل المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي

""Facebook

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )25ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )20مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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دورة "مهارات التوظيف وتسويق الذات"

2

برنامج التعليم
المفتوح

2017/10/1

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )24خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .تسنيم قاسم  /مشرفة الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح وبالتعاون مع مؤسسة أيركس الدولية دورة "مهارات التوظيف وتسويق

الذات" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم.

أشرفت المدربة أ .تسنيم قاسم على الدورة ،التي قامت خاللها بتعريف المشاركين بفنون إعداد السيرة الذاتية ،وكيفية

اإلستعداد الجيد لمقابالت العمل وأخالقيات العمل في عالم األعمال ،ومهارات اإلتصال والتواصل ،والعمل ضمن الفريق.

بدورها شكرت أ .رندة بركات منسقة متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح ومركز العيزرية الدراسي كل من ساهم
في إنجاح الدورة ،وأشارات إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم

لإلنخراط في سوق العمل ،ومشيرة إلى تنظيم المزيد من الفعاليات في هذا المجال.

كما وددعت بركات المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي الجامعة

على موقع التواصل اإلجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )25ساعات بمشاركة ( )24مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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3

دورة "محادثة اللغة العبرية"

برنامج التعليم
المفتوح

2018/1/21

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )17خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .ينال السعد  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع ،دورة "محادثة

اللغة العبرية"

أشرف أ .ينال السعد على الدورة ،التي قام خاللها بتعريف المشاركين بم أساسيات وقواعد اللغة العبرية ،وأساليب المحادثة

اليومية في مجاالت الحياة العملية المباشرة ،والمهارات اللغوية ،التي من شأنها تعزيز مهارات المشاركين اللغوية.

في نهاية الدورة ،قدمت أ .رندة بركات منسقة متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح ومركز العيزرية الدراسي ،شكرها
الكبير لكل من ساهم في إنجاح الدورة ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية

الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي" ، "Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )20ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )17مشاركاً من مختلف التخصصات.
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4

ورشة "إمتحان التوظيف الخاص بالوظائف التعليمية في التربية
والتعليم"

برنامج التعليم
المفتوح

2018/4/17

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )22خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .رندة الزرو من مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح ومركز العيزرية الدراسي ،وبالتعاون مع مكتب مديرية التربية والتعليم
في القدس ورشة تدريبية حول "إمتحان التوظيف الخام بالوظائف التعليمية في التربية والتعليم"

أشرفت على الورشة أ .رندة الزرو من مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس ،التي سلطت الضوء على ٍ
عدد من المواضيع

المتعلقة بإمتحان التوظيف ،ومنها كيفية اإلستعداد الجيد لإلمتحان ،واالليات المتبعة في التقويم وتوزيع العالمات ،متطرقة

إلى أنواع التقييم التي يوظفها النظام التربوي.

في نهاية الورشة ،قدمت أ .رندة بركات منسقة متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح ومركز العيزرية الدراسي ،شكرها
الكبير لكل من ساهم في إنجاح الورشة ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية

الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي" ، "Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين.
يذكر أن الورشة استمرت لم ساعتين تدريبيتين ،بمشاركة ( )22مشاركاً من مختلف التخصصات المشاركة.

4
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5

دورة "اللغة العبرية"

برنامج التعليم
المفتوح

2018/5/25

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )13خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .ينال السعد  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح /القدس دورة تدريبية في "اللغة العبرية" بالتعاون مع شبكة المناصرة

المجتمعية.

أشرفت أ .ينال السعد على الدورة التي سلطت الضوء خاللها على عدد من المواضيع الهامة في مبادىء اللغة العبرية،

ومنها كتابة الحروف الهجائية بخط اليد والطباعة ،والنطق بها ،ومهارات اللغة كتابة وقراءة ،وأساسيات وقواعد اللغة

العبرية ،وأساليب المحادثة اليومية في مجاالت العمل والحياة المختلفة.

بدورها قدمت أ .رندة بركات منسقة متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح ومركز العيزرية الدراسي ،شكرها الكبير

لكل من ساهم في إنجاح الدورة ،مشيرة إلى أن الدورة عقدت بناء على اإلحتياجات التدريبية للمشاركين ،ومؤكدة على عقد

المزيد من الدورات الالمنهجية ،التي تسهم في تطوير مهارات وقدرات خريجي الجامعة لتسهيل مهمة إنخراطهم في سوق

العمل ،كما ودعت بركات المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين

على موقع التواصل االجتماعي" ، "Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

5

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )21ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )13مشاركاً من مختلف التخصصات.
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مركز العيزرية الدراسي
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الفعاليات المنفذة للخريجين في مركز العيزرية الدراسي خالل العام الدراسي
2018/2017
الفعالية

المؤسسة الشريكة

#
.1

دو1رة مهارات الحاسوب األساسية

مؤسسة أيركس الدولية

.2

2

مهارات التوظيف

مؤسسة أيركس الدولية

.3

 4ورشة أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

الفرع

التاريخ

مركز العيزرية

11/18/201

الدراسي

برنامب التعليم
المفتوح

برنامب التعليم
المفتوح

7

9/18/2017
11/21/201
7

العدد

الفصل

16

األول

21

األول

22

األول
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1

دورة "مهارات الحاسوب األساسية"

مركز العيزرية
الدراسي

2017/11/18

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )16خريب/ة

المدربون/المتحدثون:
 .1أ .يزن الرشق /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في مركز العيزرية الدراسي وبالتعاون مع نادي القدس ومؤسسة أيركس الدولية ( )IREXدورة

"مهارات الحاسوب األساسية".

نقل د .نادر أبو خلف مدير برنامب التعليم المفتوح ،تحيات األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة للحضور،وأشا ارلى
أن الشراكة مع مؤسسة أيركس تعد إحدى الشراكات الهامة التي تسهم في تدريب العديد من طلبة الجامعة وخريجيها في

مجاالت مختلفة ،ودعا المشاركين إلى االستفادة من األنشطة والفعاليات التي ينظمها برنامب التعليم المفتوح من أجل بناء
شخصياتهم وتعزيز الجوانب اإليجابية لديهم وتزيد من حصيلتهم المعرفية.

أشرف على الدورة المهندس أ .وسام عكة ،الذي سلط الضوء على مهارات استخدام الحاسوب األساسية ،وأساسيات

إستخدام حزمة برامب  ،Microsoft Officeوالبريد اإللكتروني ، Gmailوالمدونات وآليات عملها واستخداماتها ،وموقع
.LinkedIn

قدمت أ .رندة بركات منسقة متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح ومركز العيزرية الدراسي ،شكرها الكبير لكل من

ساهم في إنجاح الدورة .وقالت إن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز

فرصهم بالحصول على الوظائف مستقبالً ،ودعت كافة المشاركين لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة
من خالل المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي

""Facebook

1

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )20ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )16مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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2

دورة "مهارات التوظيف وتسويق الذات"

مركز العيزرية
الدراسي

2017/9/18

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )21خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .سامي قطينة /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في مركز العيزرية الدراسي وبالتعاون مع مؤسسة أيركس الدولية دورة "مهارات التوظيف وتسويق

الذات"

نقل د .نادر أبو خلف مدير برنامب التعليم المفتوح تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة للحضور ،مؤكداً على أهمية

الدورات التدريبية التي تنظمها متابعة الخريجين في الجامعة للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم

لإلنخراط في سوق العمل.

أشرف أ .س امي قطينة على الدورة ،التي قام خاللها بتعريف المشاركين بفنون تسويق الذات وأستخدامتها المختلفة ومدى
اهميتها في إقتنام الوظائف في سوق العمل ،وفنون كتابة السيرة الذاتية ،واإلستعداد الجيد لمقابالت العمل وطرق اإلجابة

على اإلسئلة خاللها ،وطرق كتابة رسائل التغطية في العمل الرسمي ،وأخالقيات العمل والتعامل المهني ،.كما وتطرق

إلى قوعد العصف الذهني والذكاء العقلي والعاطفي ،وكيفية التعرف على األشخام من خالل األلوان.

بدورها شكرت أ .رندة بركات منسقة متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح ،ومركز العيزرية الدراسي كل من ساهم

في إنجاح الدورة ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بخريجي

الجامعة على موقع التواصل اإلجتماعي " "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

من الجدير بالذكر أن أ .سامي قطينة مدرب الدورة ،هو أحد طلبة الجامعة من تخصم اللغة العربية وأساليب تدريسها،

حيث قام باإلشراف على الدورة لخبرته الواسعة في هذا المجال.

2

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )9بمشاركة ( )21مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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3

ورشة "أخالقيات العمل"

مركز العيزرية
الدراسي

2017/11/21

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )22خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .صهيب فرعون  /مشرف الورشة.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في مركز العيزرية الدراسي وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة "أخالقيات العمل".

نقل أ .سهيل قريع مدير مركز العيزرية الدراسي ،تحيات األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة للحضور ،وأشار
إلى أن الشراكة مع مؤسسة إنجاز فلسطين تعد إحدى الشراكات الهامة التي تسهم في تدريب العديد من خريجي الجامعة

وطلبتها في مختلف المجاالت ،لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لسوق العمل.

أشرف على الورشة أ .صهيب فرعون ،الذي سلط الضوء خاللها على مفاهيم ومهارات أخالقيات التعامل في عالم األعمال،

والضغوطات التي يتعرض إليها الموظف في بيئة العمل ،وطرح عدداً من البدائل المقترحة ليختار المشارك الحلول الوسط

التي قد يلجأ إليها في التصرف أمام التحديات األخالقية ،وكيفية كتابة السيرة الذاتية ،ومقابالت العمل ،وبناء العالقات في

بيئة العمل ،وآليات العمل ضمن الفريق ،وضغوطات العمل ،ومهارات االتصال والتواصل.

في نهاية الورشة قدمت أ .رندة بركات منسقة متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح ومركز العيزرية الدراسي ،شكرها

الكبير لكل من ساهم في إنجاح الورشة .وقالت إن هذه الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات

الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم بالحصول على الوظائف مستقبالً ،ودعت كافة المشاركين لالستفادة من خدمات متابعة

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

االجتماعي ""Facebook

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )6ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )22مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

3
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الفعاليات المنفذة للخريجين في فرع الخليل خالل العام الدراسي 2018/2017
المؤسسة الشريكة

الفرع

#
.1

 1دورة أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

الخليل

.2

 2ورشة مساري إلى المهنية

مؤسسة إنجاز فلسطين

الخليل

كيف أبدأ

مؤسسة إنجاز فلسطين

الخليل

18/2/2018

نجاحي في مهنتي

مؤسسة إنجاز فلسطين

الخليل

19/2/2018

28

ورشة إمتحان الوظيفة العامة في

مديرية التربية والتعليم في محافظة

الخليل

16/4/2018

32

.3
.4
.5

.6

الفعالية

4

المضمون وكيفية التعامل معه
ورشة عمل لتأهيل وتدريب

الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم
لسوق العمل

الخليل

شركة فيتاس فلسطيني للتمويل
واإلقراض

الخليل

التاريخ
11/28/201
7

11/13/201
7

25/4/2018

العدد

الفصل

56

األول

34

األول

36

الثاني
الثاني
الثاني

28

الثاني
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دورتين "مساري إلى المهنية وأخالقيات العمل"

1

فرع الخليل

2017/11/28

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )34+56خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .خلود حسونة  /مدربة دورة مساري إلى المهنية.
 .2أ .باسل الجعبري  /مدرب دورة أخالقيات العمل.

ملخص النشاط:
إختتمت متابعة الخريجين في فرع الخليل وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورتين "مساري إلى المهنية وأخالقيات

العمل".

هدفت دورة مساري إلى المهنية التي أشرفت عليها أ .خلود حسونة إلى تدريب المشاركين على فنون إعداد السيرة الذاتية،

واالستعداد الجيد لمقابالت العمل ،وآليات العمل ضمن الفريق ودمب المهارات ،والتواصل الشفوي والكتابي ،وحل المشكالت

والبحث عن فرم عمل عبر اإلنترنت.

هدفت دورة أخالقيات العمل التي أشرف عليها أ .باسل الجعبري إلى تعريف المشاركين بمفاهيم ومهارات أخالقيات التعامل

في عالم األعمال ،والضغوطات التي يتعرض إليها الموظف في بيئة العمل ،وكيفية بناء العالقات في بيئة العمل ،وآليات

العمل ضمن الفريق ،ومهارات االتصال والتواصل.

يذكر أن الدورتان إستمرتا لم ( )14ساعة تدريبية لكل منها ،بمشاركة ( )34مشاركاً في دورة مساري إلى المهنية ،و()56
مشاركاً في دورة أخالقيات العمل.

1
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دورة "كيف أبدأ"

فرع الخليل

2018/2/18

التاريخ:

( )36خريب/ة

عدد المشاركين:

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .باسل الجعبري  /مدرب الدورة.

 .2أ .سالم الغزاوي منسق مؤسسة إنجاز في محافظة الخليل.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع الخليل وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "كيف أبدأ"

أشرف أ .باسل الجعبري على الدورة ،التي سلط الضوء خاللها على عدد من المواضيع الهامة ومنها ،كتابة السيرة الذاتية،

ومقابالت العمل ،ومهارات العمل ضمن فريق ،ومهارات االتصال والتواصل ،ولغة الجسد التي تلعب دو اًر كبي اًر في التميز

والنجاح في المقابلة ،مؤكداً على أهمية التدريب العملي للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم ،لدوره الكبير في تطوير مهاراتهم
وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل ،كما وأجرى المشاركين عدداً من مقابالت العمل التجريبية نهاية الدورة ،وتحديد نقاط

القوة والضعف لكل منهم من أجل العمل على تعزيزها.

بدوره قدم أ .سالم الغزاوي منسق مؤسسة إنجاز في محافظة الخليل ،شكره الكبير للجامعة والمشاركين ،متطرقاً بالحديث
عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة وأهدافها ،التي تسهم في تعزيز الفرم التدريبية لدى الشباب من خالل الفعاليات

التدريبية التي يطغى عليها الجانب العملي لطلبة المدارس والجامعات ،والتي ينفذها مجموعة من المتطوعين الفلسطينيين

األكفاء.

في نهاية الدورة شكرت أ .نسرين القاضي منسقة متابعة الخريجين في فرع الخليل كل من ساهم في إنجاح الدورة .وأشارت

إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم في الحصول

2

على الوظائف مستقبالً ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على

موقع التواصل االجتماعي " “Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )14ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )36مشاركاً ومشاركة.
يذكر أن الدورة استمرت لم ( )14ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )36مشاركاً ومشاركة.
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دورة "نجاحي في مهنتي"

فرع الخليل

2018/2/19

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )28خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .خلود حسونة  /مدرب الدورة.

 .2أ .سالم الغزاوي منسق مؤسسة إنجاز في محافظة الخليل.
ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع الخليل وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة تدريبية بعنوان "نجاحي في مهنتي"

أشرفت أ .خلود حسونة على الدورة ،التي سلطت الضوء خاللها على عدد من المواضيع الهامة ومنها ،مهارات اإلتصال
والتواصل ،وفنون إعداد السيرة الذاتية ،ومقابالت العمل ،والتعريف بالذات ،والمهارات الشخصية ،وادارة النزاعات في بيئة

العمل ،لتمكينهم من إقناع أرباب العمل بأنهم األجدر واألنسب للعمل في مؤسساتهم ،أو الحصول على فرصة إلثبات

أنفسهم.

بدوره قدم أ .سالم الغزاوي منسق مؤسسة إنجاز في محافظة الخليل ،شكره الكبير للجامعة والمشاركين ،متطرقاً بالحديث
عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة وأهدافها ،التي تسهم في تعزيز الفرم التدريبية لدى الشباب من خالل الفعاليات

التدريبية التي يطغى عليها الجانب العملي لطلبة المدارس والجامعات ،والتي ينفذها مجموعة من المتطوعين الفلسطينيين

األكفاء.

في نهاية الدورة شكرت أ .نسرين القاضي منسقة متابعة الخريجين في فرع الخليل كل من ساهم في إنجاح الدورة .وأشارت

إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم في الحصول

على الوظائف مستقبالً ،ودعت المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على

موقع التواصل االجتماعي " “Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

3

.يذكر أن الدورة استمرت لم ( )14ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )28مشاركاً من مختلف التخصصات.
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ورشة "إمتحان التوظيف الخاص بالوظائف التعليمية في التربية
والتعليم"

4

فرع الخليل

2018/4/16

التاريخ:

( )32خريب/ة

عدد المشاركين:

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .عبد الرحمن جريوي مسؤول التوظيف في قسم الشؤون اإلدارية في مديرية التربية والتعليم في محافظة
الخليل.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع الخليل ،وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في محافظة الخليل ورشة تدريبية حول

"إمتحان التوظيف الخام بالوظائف التعليمية في التربية والتعليم"

أشرف على الورشة أ .عبد الرحمن جريوي مسؤول التوظيف في قسم الشؤون اإلدارية في مديرية التربية والتعليم في

محافظة الخليل ،الذي سلط الضوء على عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بإمتحان التوظيف ،ومنها كيفية اإلستعداد

الجيد لإلمتحان ،واآلليات المتبعة في تقديم اإلمتحان وتوزيع العالمات ،هذا باإلضافة الى مجموعة من النصائح التي

تساعد المشاركين على إجتياز اإلمتحان.

في نهاية الورشة ،دعت أ .نسرين القاضي منسقة متابعة الخريجين في فرع الخليل ،المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة

"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي" ، "Facebookلإلستفادة من

خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الورشة استمرت لم ساعتين تدريبيتين ،بمشاركة ( )32مشاركاً من مختلف التخصصات.

4
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5

دورتين "مساري إلى المهنية وأخالقيات العمل"

فرع الخليل

2018/4/25

التاريخ:

( )28خريب/ة

عدد المشاركين:

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .عماد جردات مدير شركة فيتاس فلسطين في الخليل.

 .2أ .هديل ماضي منسقة الموارد البشرية في شركة فيتاس فلسطين.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع الخليل ،وبالتعاون مع شركة فيتاس فلسطين للتمويل واإلقراض ورشة عمل تدريبية بعنوان

"مهارات موظفي اإلقراض وعالقات الزبائن في المؤسسات المالية" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم.

أشار أ .عماد جردات مدير شركة فيتاس فلسطين في الخليل ،إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار مسؤليتها المجتمعية تجاه

الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل في المؤسسات المالية ،وسعيها إلختيار عدد من
المشاركين المتميزين في الورشة للعمل مع الشركة كمسؤلي عالقات زبائن أو موظفي إقراض.

أشرفت على الورشة أ .هديل ماضي منسقة الموارد البشرية في شركة فيتاس فلسطين ،التي قامت خاللها بتعريف المشاركين
بالشركة والخدمات التي تقدمها ،والمهارات التي يجب ان يتمتع بها موظفي اإلقراض وعالقات الزبائن في المؤسسات

المالية ،من أجل زيادة الوعي المصرفي لديهم ،كما وتطرقت إلى كيفية اإلستعداد الجيد لمقابالت العمل وطرق إجتيازها،

وفنون إعداد السيرة الذاتية.

أشار أ .خالد العواودة منسق متابعة الخريجين في فرع دورا ،إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية
التي تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع شركة فيتاس فلسطين ،للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كافة التخصصات،

5
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بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لالنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة

"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة من

خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة من

خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

ومن الجدير بالذكر أن الورشة استمرت لم ساعتين تدريبيتين ،بمشاركة ( )28مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

فرع الخليل

5
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فرع دورا
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الفعاليات المنفذة للخريجين في فرع دو ار خالل العام الدراسي 2018/2017
المؤسسة الشريكة

الفرع

التاريخ

العدد

الفصل

#
.1

 1ورشة الريادة المجتمعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

دو ار

11/8/2017

20

األول

.2

 2دورة البرامب المحاسبية

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

دو ار

/20181/21

12

الثاني

.3

الفعالية

ورشة عمل لتأهيل وتدريب

الخ4ريجين والطلبة المتوقع تخرجهم
لسوق العمل

شركة فيتاس فلسطيني للتمويل
واإلقراض

دو ار

17/4/2018

28

الثاني
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1

ورشة "الريادة المجتمعية"

فرع دورا

2017/11/8

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .خلود حسونة  /مدربة دورة مساري إلى المهنية.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع دو ار وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة بعنوان "الريادة المجتمعية"

رحب د .جمال بحيم مدير فرع دروا بالحضور ،ونقل لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة ،مؤكداً على أهمية

الفعاليات التدريبية في صقل شخصية الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل ،من خالل تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية

والعملية ،داعياً المشاركين إلى االستفادة من خدمات التي يقدمها قسم متابعة الخريجين ألهميتها في تأهيل الخريجين

لالنخراط في سوق العمل .أشرف المدرب أ .سالم نصر على الورشة ،حيث سلط الضوء على مفهوم الريادة ،والتعريف
العام لها ،وتطرق إلى المشاريع الريادية ،وآلية تحديد طبيعة المستفيدين من هذه المشاريع ،وميزات المشروع الريادية والمزايا

التنافسية ،ومقومات المشروع ،وتقييم احتياجات السوق ،وما يتطلب المشروع الريادي من عمل للخروج بمشروع ناجح بكافة

تفاصيله اإلدارية والتسويقية والمالية ،وكيفية إعداد وتطوير خطة العمل الخاصة بهذه المشاريع ،هذا باإلضافة إلى خطة

المسؤولية االجتماعية .أشار أ .خالد العواودة منسق متابعة الخريجين في فرع دورا ،إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة
من الفعاليات التدريبية التي تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين للخريجين والطلبة المتوقع

تخرجهم من كافة التخصصات ،بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لالنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى
ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي

1

" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الورشة استمرت ل م ( )8ساعة تدريبية بمشاركة ( )20خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.

Page 186 of 222

2

دورة "برامج المحاسبة"

فرع دورا

2018/1/12

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )12خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .عمر الرجوب  /مدرب الدورة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع دورا ،وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دورة "برامب المحاسبة"

حضر اإلختتام مدير فرع دو ار الدكتور جمال بحيم ،ورئيس شعبة شؤون الطلبة أ .محمد فطافة ،ومنسق متابعة الخريجين

أ .خالد العواودة ،ومنسق التعليم المستمر أ .عمر الرجوب.

أشرف أ .عمر الرجوب على دورة ،التي قام خاللها بتعريف المشاركين بعناصر النظم المحاسبية المختلفة مثل السندات،

والفواتير ،واإلشعارات ونماذجها المختلفة ،وآلية تنفيذ هذه العناصر من خالل األنظمة المحوسبة ،والتعريفات الخاصة بأي

نظام مالي من حيث الحسابات العامة والزبائن والموردون والبنوك والموظفون والعمالت المختلفة ،وكيفية الحصول على

التقارير المالية المختلفة ،وآلية معالجة الشكات التي تخم جميع المستخدمين ،واعداد الميزانيات والقوائم المالية المختلفة.
أشار أ .خالد العواودة منسق متابعة الخريجين في فرع دورا ،إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار توحيد الجهود والتعاون

المستمر بين متابعة الخريجين ومركز التعليم المستمر في الجامعة من أجل تطوير قدرات الخريجين ومهاراتهم لالنخراط
في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة

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

يذكر أن الدورة إستمرت لم ( )30ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )12مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

2
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3

دورة "مهارات موظفي اإلقراض وعالقات الزبائن في
المؤسسات المالية"

فرع دورا

2018/4/17

التاريخ:

( )28خريب/ة

عدد المشاركين:

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .عمرو ماضي ق .أ مدير شركة فيتاس فلسطين في دو ار.

 .2أ .هديل ماضي منسقة الموارد البشرية في شركة فيتاس فلسطين.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع دورا ،وبالتعاون مع شركة فيتاس فلسطين للتمويل واإلقراض ورشة عمل تدريبية بعنوان
"مهارات موظفي اإلقراض وعالقات الزبائن في المؤسسات المالية" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم.

أشار أ .عمرو ماضي ق .أ مدير شركة فيتاس فلسطين في دورا ،إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار مسؤليتها المجتمعية

تجاه الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل في المؤسسات المالية ،وسعيها إلختيار عدد من

المشاركين المتميزين في الورشة للعمل مع الشركة كمسؤلي عالقات زبائن أو موظفي إقراض.

أشرفت على الورشة أ .هديل ماضي منسقة الموارد البشرية في شركة فيتاس فلسطين ،التي قامت خاللها بتعريف المشاركين
بالشركة والخدمات التي تقدمها ،والمهارات التي يجب ان يتمتع بها موظفي اإلقراض وعالقات الزبائن في المؤسسات

المالية ،من أجل زيادة الوعي المصرفي لديهم ،كما وتطرقت إلى كيفية اإلستعداد الجيد لمقابالت العمل وطرق إجتيازها،

وفنون إعداد السيرة الذاتية.

أشار أ .خالد العواودة منسق متابعة الخريجين في فرع دورا ،إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية
التي تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع شركة فيتاس فلسطين ،للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كافة التخصصات،
بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لالنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة

3

"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي " "Facebookلالستفادة من

خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

ومن الجدير بالذكر أن الورشة استمرت لم ( )3ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )28مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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فرع يطا
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الفعاليات المنفذة للخريجين في فرع يطا الدراسي خالل العام الدراسي 2018/2017
#
.1
.2

التاريخ

العدد

الفصل

الفعالية
ورشة كيف أبدأ

مؤسسة إنجاز فلسطين

دو ار

11/18/2017

35

األول

إمتحان التوظيف الخام بالوظائف التعليمية في
2
التربية والتعليم

مديري التربية والتعليم في يطا

دو ار

9/18/2017

21

الثاني

1

المؤسسة الشريكة

الفرع
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1

ورشة "كيف أبدأ"

فرع يطا

2017/11/18

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )35خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .روضة عمايرة  /مشرفة الورشة.

 .2أ .عبد المجيد دسة مسؤول عمليات مؤسسة إنجاز فلسطين في جنوب الخليل.
ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع يطا وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة "كيف أبدأ"

نقل د .محمد الحروب مدير فرع يطا ،تحيات األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس الجامعة للحضور ،وأكد على أهمية
التعاون والشراكة بين الجامعة والمؤسسات الشبابية كونها تعنى بقضايا الشباب المختلفة ،وقال إن الشراكة مع مؤسسة

إنجاز فلسطين تعد إحدى الشراكات الهامة التي تسهم في تدريب العديد من خريجي الجامعة وطلبتها في مختلف المجاالت،
ودعا المشاركين إلى االستفادة من خدمات متاعبة الخريجين لتمكن من تطوير مهاراتهم وقدراتهم لسوق العمل.

كما تحدث أ .عبد المجيد دسة مسؤول عمليات مؤسسة إنجاز فلسطين في جنوب الخليل ،عن األهداف التي تسعى

المؤسسة إلى تحقيقها من خالل البرامب واألنشطة التدريبية التي تقدمها للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم والتي تلبي

1

إحتياجاتهم وتسهم في جهوزيتهم لمرحلة ما قبل التوظيف.

حيث أشرفت أ .روضة عمايرة على الورشة ،التي هدفت إلى تعريف المشاركين بكيفية إعداد السيرة الذاتية ،واإلعداد الجيد
للمقابلة ،والبحث عن وظيفة من خالل اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي ،وتسويق الذات ،وتخلل الورشة العديد من

التطبيقات العملية.
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في نهاية الورشة شكر أ .محمد أبو زهرة رئيس قسم شؤون الطلبة في فرع يطا ،كل من ساهم في إنجاحها .وأشار إلى أنها
تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف مستقبالً،
ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي

التطبيقات العملية.

في نهاية الورشة شكر أ .محمد أبو زهرة رئيس قسم شؤون الطلبة في فرع يطا ،كل من ساهم في إنجاحها .وأشار إلى

أنها تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين في تطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف

مستقبالً ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل

االجتماعي “ "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )4ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )35مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

فرع يطا

1
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2

ورشة "إمتحان التوظيف الخاص بالوظائف التعليمية في التربية
والتعليم"

فرع يطا

2017/9/18

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )21خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .إبراهيم قرعيش مدير الدائرة الفنية في مديرية تربية وتعليم يطا.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع يطا ،وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في يطا ورشة تدريبية حول "إمتحان التوظيف

الخام بالوظائف التعليمية في التربية والتعليم"

أشرف أ .إبراهيم قرعيش مدير الدائرة الفنية في مديرية تربية وتعليم يطا على الورشة ،الذي سلط الضوء على عدد من

المواضيع الهامة المتعلقة بإمتحان التوظيف ،ومنها كيفية اإلستعداد الجيد لإلمتحان ،واآلليات المتبعة في تقديم اإلمتحان
وتوزيع العالمات ،هذا باإلضافة الى مجموعة من النصائح التي تساعد المشاركين على إجتياز اإلمتحان.

قدم أ .محمد أبو زهرة رئيس شعبة شؤون الطلبة في فرع يطا ،شكره لكل من ساهم في إنجاح الورشة .وأشار إلى أن هذا
الورشة تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل .كما

ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي

2

""Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين.

يذكر أن الورشة استمرت لم ( )4ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )21مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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فرع بيت لحم
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الفعاليات المنفذة للخريجين في فرع بيت لحم الدراسي خالل العام الدراسي 2018/2017
الفعالية

#

المؤسسة الشريكة

.1

1

ورشة كيف أبدأ

مؤسسة إنجاز فلسطين

.2

إمتحان التوظيف الخام بالوظائف التعليمية
2
في التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم في
محافظة بيت لحم

التاريخ

العدد

الفصل

الفرع
يطا

11/27/2017

33

األول

يطا

4/4/2018

39

الثاني
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1

دورة "كيف أبدأ"

فرع بيت لحم

2017/11/27

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )33خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .صفوان صالح مدير معرض الوطنية موبايل في بيت لحم  /مشرف الورشة.

ملخص النشاط:
اختتمت وحدة متابعة الخريجين في فرع بيت لحم وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة تدريبية بعنوان "كيف أبدأ".

حيث أشرف أ .صفوان صالح مدير معرض الوطنية موبايل في بيت لحم على الورشة ،التي هدفت إلى تعريف المشاركين

بكيفية إعداد السيرة الذاتية ،واإلعداد الجيد للمقابلة ،والبحث عن وظيفة من خالل اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي،

وتسويق الذات.

في نهاية الورشة قدم مدير فرع الجامعة في بيت لحم د .علي صالح ،شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاحها ،وأشاد
بدور الجامعة في إكساب الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم المهارات والقدرات التي تسهم في صقل شخصياتهم وتنمية

قدراتهم العملية.

بدورها أشارت أ .سعدة الزير رئيس قسم شؤون الطلبة في فرع بيت لحم ،إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من

الفعاليات التدريبية التي تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم

من كافة التخصصات ،بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لالنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى ضرورة

1

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

" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الورشة استمرت ل م ( )6ساعة تدريبية بمشاركة ( )33خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.
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ورشة "إمتحان التوظيف الخاص بالوظائف التعليمية في التربية
والتعليم"

2

فرع بيت لحم

2018/4/4

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )39خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .فاطمة نجاجرة رئيس قسم الشؤون اإلدارية في مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين فرع بيت لحم وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم ورشة تدريبية حول

"إمتحان التوظيف الخام بالوظائف التعليمية في التربية والتعليم"

رحب د .علي صالح مدير فرع بيت لحم بالحضور ،ونقل لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة حفظه اهلل ،مثمنناً

بالشراكة ما بين الجامعة وو ازرة التربية والتعليم ،ومشي اًر إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار تعريف المشاركين بإمتحان

التوظيف الخام بالوظائف التعليمية في التربية والتعليم ،والمهارات األساسية التي تمكنهم من اجتياز االمتحان بنجاح.

تحدث أ .سامي مروة مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم ،عن األسس التي تعتمدها الو ازرة في التوظيف،

بناء عليها ،وأشار إلى أن هذه المعايير تختلف من عام إلى آخر وتشرف عليها دوائر التربية
والمعايير التي توضع األسئلة ً

والتعليم بأكملها ،كما أن هناك محدد ات تكسب المتقدم عالمات إضافية مثل (معدل الثانوية العامة ،ومعدل درجة
البكالوريوس ،والخبرة المكتسبة) ،باإلضافة إلى عالمة إمتحان التوظيف ،وتطرق إلى آلية تعبئة الطلب اإللكتروني وضرورة

إرفاق جميع الوثائق المطلوبة ،ووصول رسالة على رقم الجوال أو البريد اإللكتروني المدرجة في الطلب ،التي تؤكد عملية

2

نجاح تقديم الطلب.

تطرقت أ .فاطمة نجاجرة رئيس قسم الشؤون اإلدارية في مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم ،إلى ضرورة التهيئة

النفسية للمقابلة واإلمتحان ،وأهمية التركيز واإلصغاء إلى األسئلة وعدم التسرع باإلجابة ،بمعني أن تفكر جيداً قبل اإلجابة

حتى لو كان السؤال بسيطاً ،وضرورة اإلجابة بأسلوب علمي ومنطقي وتجنب اإلسهاب.
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أشارت أ .سعدة الزير رئيس قسم شؤون الطلبة في فرع بيت لحم ،إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات

التدريبية التي تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم ،للخريجين والطلبة المتوقع

بمعني أن تفكر جيداً قبل اإلجابة حتى لو كان السؤال بسيطاً ،وضرورة اإلجابة بأسلوب علمي ومنطقي وتجنب اإلسهاب.
أشارت أ .سعدة الزير رئيس قسم شؤون الطلبة في فرع بيت لحم ،إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات

التدريبية التي تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم ،للخريجين والطلبة المتوقع

تخرجهم من كافة التخصصات ،بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لالنخراط في سوق العمل ،كما دعت المشاركين
إلى ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي

" "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

فرع بيت لحم

يذكر أن الورشة استمرت ل م ( )2ساعة تدريبية بمشاركة ( )39خريجاً وخريجة من مختلف التخصصات.

2
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فروع قطاع غزة
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الفعاليات المنفذة للخريجين في فروع قطاع غزة الدراسي
خالل العام الدراسي 2018/2017
التاريخ

العدد

الفصل

#
.1

دورة القيادة المجتمعية

مؤسسة إنجاز فلسطين

غزة

11/20/2017

18

األول

.2

دورة كن ريادياً

مؤسسة إنجاز فلسطين

غزة

11/20/2017

20

األول

.3

دورة التصوير التلفزيوني

نقابة الصحفيين الفلسطينيين

غزة

8/4/2018

14

الثاني

.4

ورشة القيادة المجتمعية ()1

مؤسسة إنجاز فلسطين

الوسطى

11/20/2017

46

األول

.5

ورشة أخالقيات العمل

مؤسسة إنجاز فلسطين

الوسطى

17/4/2018

30

الثاني

.6

دورة كيف ابدأ

مؤسسة إنجاز فلسطين

11/27/2017

26

األول

دورة تأهيل الخريجين المتوقع تخرجهم ومساعدتهم

المؤسسة الفلسطينية من أجل

27/5/20187

45

.7

الفعالية

في دخول العمل

المؤسسة الشريكة

التوظيف

الفرع

شمال
غزة

رفح

الدورة الصيفية
1173
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فرع غزة
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ورشتان"القيادة المجتمعية وكن رياديا"

1

فرع غزة

2017/11/20

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )20+18خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .سمير رشيد /مشرف على ورشة كن ريادياً.

 .2أ .أسعد أبو شوفه /مشرف على ورشة القيادة المجتمعية.
 .3أ .وسام الشوا منسقة مؤسسة إنجاز في قطاع غزة.
ملخص النشاط:
نظمت متابعة الخريجين في فرع غزة وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشتان"القيادة المجتمعية وكن ريادياً"

رحب د .أبو الجبين بالحضور مدير فرع غزة ،ونقل لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة ،ونائبه أ .د .جهاد

البطش لشؤون قطاع غزة ،للمؤسسات التي تتعاون مع الجامعة بالطلبة والخريجين ،مثمناً بدور مؤسسة إنجاز فلسطين

على مشاركتها وجهودها في تنظيم الفعاليات التدريبية التي تعتبر موضوعها أحد الموضوعات الهامة لطلبة الجامعات

وخاصة الخريجين منهم ،المقبلين على االنخراط في سوق العمل الفلسطيني.

بدورها تحدثت أ .وسام الشوا منسقة مؤسسة إنجاز عن األهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها من خالل برامجها التدريبية

وأنشطتها الالمنهجية ،وأشادت بالتعاون القائم بين الجامعة والمؤسسة ،مقدمة شاكرها الكبير للجامعة على تعاونها الدائم

والمستمر.

1
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أشرف أ .سمير رشيد على ورشة كن ريادياً ،التي هدفت إلى تعريف المشاركين بمفهوم ريادة االعمال والمشاريع الصغيرة،
ومقومات المشروع الناجح وكيفية وضع خطة عمل ناجحة ،ومعرفة طرق تطوير المنتب ،وزيادة القدرة على

التسويق ،والمزايا التنافسية ،وتحديث السوق ،وأساليب التسويق الناجح.

أشرف أ .أسعد أبو شوفه على ورشة القيادة المجتمعية ،الذي الضوء خاللها على عدد من المواضيع الهامة في مجال

القيادة المجتمعية وأهميتها ،واالتصال والتواصل ،وسمات القائد الناجح والمهارات القيادية ،وأنواع االتصال الشفوي والكتابي،

فرع غزة

وعرض عدداً من األمثلة والحاالت التطبيقية في مجال القيادة المجتمعية.

يذكر أن الورشتان إستمرتا لم ( )6ساعات تدريبية لكل منهما ،بمشاركة ( )20مشاركاً في ورشة كن ريادياً ،و( )18مشاركاً
في ورشة القيادة المجتمعية.

1
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2

دورة "التصوير التلفزيوني"

فرع غزة

2018/4/8

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )14خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1د .تحسين األسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين.
 .2أ .محمد العرابيد  /مدرب الدورة.

 .3أ .محمد أبو النحل  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:
إختتمت متابعة الخريجين في فرع غزة وبالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين دورة تدريبية في مجال "التصوير

التلفزيوني" للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كلية اإلعالم تخصم اإلعالم الرقمي.

رحب د .أبو الجبين مدير فرع غزة بالحضور ،ونقل لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة ،وأ .د .جهاد البطش

لشؤون قطاع غزة نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة ،مثمناً دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تقديم مثل هذه

الدورات والبرامب التدريبية للطلبة والخريجين التي تسهم في تعزيز وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لإلنخراط في سوق العمل.

تحدث د .تحسين األسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين ،عن األهداف التي تسعى النقابة لتحقيقها من خالل الدورات

والبرامب التدريبية التي تقوم بتنفيذها ،وأشاد بالتعاون القائم بين الجامعة والنقابة ،مقدماً شكره الكبير للجامعة على تعاونها

الدائم والمستمر.

2

أشرف المدربان أ .محمد العرابيد ،و أ .محمد أبو النحل على الدورة ،اللذان قاما بتسليط الضوء على عدد من المواضيع

الهامة ومنها ،التقنيات المستخدمة في اإلضاءة والتعامل معها ،ومقابالت الدراما ،وتحديد معايير اإلضاءة حسب الموقع

المراد التصوير به.
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Pageالدورة
204أن هذا
أشار إلى
قدم أ .محمد بدوان منسق متابعة الخريجين في فرع غزة شكره لكل من ساهم في إنجاح الدورة .و

تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين
إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي ""Facebook

قدم أ .محمد بدوان منسق متابعة الخريجين في فرع غزة شكره لكل من ساهم في إنجاح الدورة .وأشار إلى أن هذا الدورة

تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين
إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي ""Facebook

لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )20ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )14مشاركاً ومشاركة من تخصم اإلعالم الرقمي.

فرع غزة

2
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فرع الوسطى
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3

ورشة "القيادة المجتمعية"

فرع الوسطى

التاريخ:

2017/11/20

عدد المشاركين:

( )46خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .وسام الشوا منسقة مؤسسة إنجاز فلسطين في قطاع غزة.
 .2أ .تما ار لولو  /مشرفة الورشة.

ملخص النشاط:

اختتمت متابعة الخريجين في فرع الوسطى وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة تدريبية بعنوان "القيادة المجتمعية".
بدوره رحب أ .د .حمدي أبو جراد مدير فرع الوسطى بالحضور ،ونقل لهم تحيات األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس

الجامعة ،و أ .د .جهاد البطش نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة ،وأكد على أهمية التعاون والشراكة بين الجامعة

والمؤسسات الشبابية كونها تعنى بالشباب الفلسطيني ،وقال إن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي

تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كافة التخصصات،

بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل.

وأشارت أ .وسام الشوا منسقة مؤسسة إنجاز فلسطين ،إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك مع الجامعة

في مجال تدريب الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم ،من أجل النهوض بالشباب الفلسطيني ،وعبرت الشوا عن سعادتها

في تنفيذ الورشة.

وأشرفت المدربة أ .تما ار لولو على الورشة ،حيث سلطت الضوء على العديد من المواضيع الهامة في مجال القيادة،

واالتصال والتواصل ،والمبادرات ،وكيفيةوادارة األزمات واتخاذ الق اررات.

بدوره شكر أ .رامي عويضة منسق متابعة الخريجين في فرع الوسطى كل من ساهم في إنجاح الورشة ،ودعا المشاركين

3

إلى ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل االجتماعي

" "Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الورشة إستمرت لم ( )5ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )46مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
شاركة من مختلف التخصصات.

على عدد من المواضيع الهامة في مجال
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4

ورشة "أخالقيات العمل"

فرع الوسطى

2018/4/17

التاريخ:

عدد المشاركين:

( )30خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .وسام الشوا منسقة مؤسسة إنجاز فلسطين في قطاع غزة.
 .2أ .أسيل قزعاط  /مشرفة الورشة.

ملخص النشاط:
اختتمت متابعة الخريجين في فرع الوسطى وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين ورشة "أخالقيات العمل"

بدوره رحب أ .د .حمدي أبو جراد مدير فرع الوسطى بالحضور ،ونقل لهم تحيات األستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس

الجامعة ،و أ .د .جهاد البطش نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة ،وأكد على أهمية التعاون والشراكة بين الجامعة

والمؤسسات الشبابية كونها تعنى بالشباب الفلسطيني ،وقال إن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي

تنظمها متابعة الخريجين بالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين للخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم من كافة التخصصات،

لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل.

أشارت أ .وسام الشوا منسقة مؤسسة إنجاز فلسطين في قطاع غزة ،إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك
مع الجامعة في لتدريب الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم ،من أجل النهوض بالشباب الفلسطيني ،وعبرت الشوا عن

سعادتها في تنفيذ مثل هذه الفعاليات لطلبة الجدد والخريجين.

أشرفت المدربة أ .أسيل قزعاط على الورشة ،التي سلطت الضوء على ٍ
عدد من المواضيع الهامة ومنها ،مفهوم أخالقيات

4

العمل وأهميتها في عالم األعمال ،وكيفية رفع المستوى المعرفي ،ومهارات االتصال والتواصل ،وأهمية التحلي بأخالقيات

العمل في بيئة العمل ،لمواجهة المشكالت التي يتعرض لها الموظف في بيئة العمل ،وايجاد الحلول المناسبة واختيار الحل

الوسط بينها.
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قدم أ .رامي عويضة منسق متابعة الخريجين في فرع الوسطى ،شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الورشة ،ودعا

المشاركين إلى ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل

االجتماعي " "Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

قدم أ .رامي عويضة منسق متابعة الخريجين في فرع الوسطى ،شكره الكبير لكل من ساهم في إنجاح الورشة ،ودعا

المشاركين إلى ضرورة المتابعة الدائمة لم بوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية الخاصة بالخريجين على موقع التواصل

االجتماعي " "Facebookلإلستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الورشة إستمرت لم ( )5ساعات تدريبية ،بمشاركة ( )30مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.

فرع الوسطى

4
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شمال غزة
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5

دورة "كيف أبدأ"

فرع شمال غزة

التاريخ:

2017/11/27

عدد المشاركين:

( )26خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .وسام الشوا منسقة مؤسسة إنجاز فلسطين في قطاع غزة.
 .2د .مريم زقوت /مدربة الدورة.

ملخص النشاط:

اختتمت متابعة الخريجين في فرع شمال غزة وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز فلسطين دورة "كيف أبدأ".

وأشارت أ .وسام الشوا منسقة مؤسسة إنجاز فلسطين ،إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون المشترك مع الجامعة في

مجال تدريب الخريجين والطلبة المتوقع تخرجهم ،من أجل النهوض بالشباب الفلسطيني ،وعبرت الشوا عن سعادتها في

تنفيذ الدورة.

حيث أشرفت على الدورة د .مريم زقوت ،التي قامت خاللها بتسليط الضوء على مهارات كتابة السيرة الذاتية ،ومقابالت

العمل ،والعمل ضمن الفريق ،واالتصال والتواصل ،ومن الجدير بالذكر أن المشاركين في نهاية الدورة تدربوا على إجراء

عدد من المقابالت االحترافية ،وتحديد نقاط القوة والضعف لكل منها ،لترسيخ ما تعلموه خالل الدورة.

بدوره شكر أ .منسق متابعة الخريجين في فرع شمال غزة كل من ساهم في إنجاح الدورة .وأشار إلى أنها تأتي ضمن سعي
متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لدخول سوق العمل ،ودعا المشاركين إلى المتابعة الدائمة لبوابة

"خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي “ "Facebookلالستفادة من خدمات متابعة

5

الخريجين.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )15ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )26مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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فرع رفح
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6

دورة "العمل من أجل التوظيف"

فرع رفح

التاريخ:

2017/11/27

عدد المشاركين:

( )45خريب/ة

المدربون/المتحدثون:

 .1أ .زكريا ساق اهلل  /مدرب الدورة.
 .2أ .راوية الف ار  /مدربة الدورة.

 .3أ .خالد قشقش  /مدرب الدورة.
ملخص النشاط:

إختتمت متابعة الخريجين في فرع رفح وبالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف دورة تدريبية بعنوان

"العمل من أجل التوظيف"

رحب أ .عماد صبح في فرع رفح بالحضور ،ونقل لهم تحيات أ .د .يونس عمرو رئيس الجامعة ،وأ .د .جهاد البطش

نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة ،و د .سلمان الديراوي مدير فرع رفح  ،مشي اًر إلى أهمية هذه الدورة للخريجين
والطلبة المتوقع تخرجهم لتعزير مهاراتهم وقدراتهم في البحث عن وظيفة والحفاظ عليها.

أشرف مجموعة من المدربين األكفاء على الدورة وهم أ .زكريا ساق اهلل ،وأ .خالد قشقش ،وأ .راوية الفرا ،اللذين قاموا

بتسليط الضوء على عدد من المواضيع الهامة ومنها :مهارات اإلتصال والتواصل ،وطرق البحث عن عمل ،وكيفية مواجهة
الضغوط التي يتعرض لها الباحث عن عمل ،والفرم المتاحة في السوق ،وفنون كتابة السيرة الذاتية ،ومهارات اإلنضباط

والتنظيم ،والتعرف على الذات ،ومقابالت العمل واإلستعداد الجيد لها.

قدم أ .عماد شاليل منسق متابعة الخريجين في فرع رفح شكره لكل من ساهم في إنجاح الدورة .وأشار إلى أن هذا الدورة

6

الفهرس اإللكتروني

تأتي ضمن سعي متابعة الخريجين لتطوير مهارات الخريجين وقدراتهم لتأهيلهم لإلنخراط في سوق العمل ،ودعا المشاركين
إلى المتابعة الدائمة لبوابة "خريجو الجامعة" والصفحة الرسمية للخريجين على موقع التواصل االجتماعي ""Facebook

لالستفادة من خدمات متابعة الخريجين في الجامعة.

يذكر أن الدورة استمرت لم ( )20ساعة تدريبية ،بمشاركة ( )45مشاركاً ومشاركة من مختلف التخصصات.
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#
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

اسم الفعالية
متابعة الخريجين في رام اهلل والبيرة تختتم دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب الدولية ""ICDL
متابعة الخريجين في طولكرم تنظم ورشة تدريبية بعنوان " المخدرات السم القاتل"
متابعة الخريجين في فرع جنين تنظم ورشة تدريبية حول "دور الشباب في التنمية الزراعية أفاق وتطلعات"
متابعة الخريجين في فرع نابلس تنظم ورشة تدريبية حول "شبكات اإلتصاالت المتقدمة"
متابعة الخريجين في رام اهلل والبيرة تحتفل بتخريب المشاركين في دورتي "بيسان" و "الشامل"
متابعة الخريجين في فرع دو ار تختتم ورشة بعنوان "الريادة المجتمعية"
متابعة الخريجين في فرع طوباس تختتم دورة تدريبية بعنوان "كن رياديا"
متابعة الخريجين في فرع طولكرم تختتم ورشة تدريبية بعنوان "إدارة األزمات"
متابعة الخريجين في فرع طوباس تختتم "مهارات اإلعالم والعالقات العامة"
حفل تخريب المشاركين في دورتي "لغة اإلشارة" و "مهارات اإلعالم" في فرع رام اهلل والبيرة
متابعة الخريجين في فرع قلقيلية تختتم دورة برنامب الشامل المحاسبي
متابعة الخريجين في جنين تختتم دورة بعنوان "التصوير الفوتوغرافي وتعديل الصورة"
متابعة الخريجين في فرع جنين تختتم ورشة تدريبية حول "األمان الرقمي"
متابعة الخريجين في فرع نابلس تختتم دورة تدريبية بعنوان "القيادة المجتمعية"
متابعة الخريجين في فرع بيت لحم تختتم ورشة تدريبية بعنوان "كيف أبدأ"
متابعة الخريجين في طولكرم تنظم ورشة "مهارت موظفي اإلقراض وعالقات الزبائن في المؤسسات المالية"
متابعة الخريجين في جنين تختتم دورة تدريبية بعنوان"مساري إلى المهنية"
متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح تختتم دورة بعنوان "القيادة الشابة"
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.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37

متابعة الخريجين في فرع جنين تختتم دورة بعنوان "اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات الزراعية"
متابعة الخريجين في فرع طولكرم تختتم دورة بعنوان "كيف أبدأ"
متابعة الخريجين في فرع طولكرم تختتم دورة بعنوان "مساري إلى المهنية"
متابعة الخريجين في فرع يطا تختتم دورة تدريبية بعنوان "كيف أبدأ"
متابعة الخريجين في مركز العيزرية الدراسي تختتم دورة بعنوان "مهارات الحاسوب األساسية"
متابعة الخريجين في مركز العيزرية الدراسي تختتم ورشة تدريبية بعنوان "أخالقيات العمل"
القدس المفتوحة فرع بيت لحم تحتفل بتخريب الفوج الحادي والعشرين "فوج القدس العاصمة"
القدس المفتوحة فرع سلفيت تحتفل بتخريب الفوج الحادي والعشرين "فوج القدس العاصمة"
القدس المفتوحة فرع طولكرم تحتفل بتخريب الفوج الحادي والعشرين "فوج القدس العاصمة"
متابعة الخريجين في فرع جنين تختتم دورة تدريبية بعنوان "إعداد كادر شبابي"
متابعة الخريجين في فرع نابلس تختتم دورة برنامب الشامل المحاسبي
متابعة الخريجين في رام اهلل والبيرة تختتم دورة تدريبية في "الترجمة اإلعالمية"
متابعة الخريجين في قلقيلية تنظم ورشة تدريبية حول "الوقاية من المخدرات"
متابعة الخريجين في نابلس تنظم ورشة تدريبية حول "العمل في قطاع شركات التأمين"
متابعة الخريجين في طولكرم تختتم ورشة بعنوان "نجاحي في مهنتي"
متابعة الخريجين في فرع سلفيت تختتم دورة مساري إلى المهنية
متابعة الخريجين في فرع طوباس تختتم دورة تدريبية في مجال "مهارات اإلعالم الجديد"
متابعة الخريجين في فرع طولكرم تختتم ورشة "أخالقيات العمل"
متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي تختتم دورة "كيف أبدأ"
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.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56

متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي تختتم ورشة بعنوان "التعامل مع األثار النفسية إلعتداءات الجيش"
متابعة الخريجين في بيت لحم تنظم ورشة حول" إمتحان التوظيف الخام بالوظائف التعليمية"
متابعة الخريجين في جنين تختتم دورة تدريبية في "االرشاد التربوي"
متابعة الخريجين في طولكرم تنظم دورة حول "تمكين المرأة إقتصادياً"
متابعة الخريجين في فرع الوسطى تختتم ورشة تدريبية بعنوان "أخالقيات العمل"
متابعة الخريجين في فرع جنين تختتم ورشة حول "طرق العناية بالزيتون"
متابعة الخريجين في فرع قلقيلية تختتم دورة تدريبية بعنوان "كيف أبدأ"
متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي تختتم دورة تدريبية في "اإلسعاف األولي"
الجامعة األمريكية في بيروت تكرم خريجاً لتقديمه أفضل مبادرة شبابية للتنمية الريفية في المنطقة العربية
متابعة الخريجين في فرع جنين تختتم دورة "كيف أبدأ"
متابعة الخريجين في فرع جنين تختتم ورشة"مهارات إعداد وعرض وتنسيق مشاريع التخرج"
متابعة الخريجين في فرع نابلس تختتم دورة "توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمل"
متابعة الخريجين في نابلس تختتم دورة "كن ريادياً"
مركز العيزرية الدراسي يحتفل بتخريب الفوج الحادي والعشرين "فوج القدس العاصمة"
متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح /القدس تختتم دورة تدريبية في "اللغة العبرية"
متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة يختتم دورة تدريبية في "فن اإللقاء والخطابة"
متابعة الخريجين في فرع نابلس تختتم دورة "توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمل"
متابعة الخريجين في رام اهلل والبيرة تختتم دورة تدريبية في "صعوبات التعلم"
متابعة الخريجين في فرع جنين تختتم دورة "مهارات التوظيف"
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.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75

متابعة الخريجين في فرع جنين تنظم ندوة تدريبية حول "اإلرشاد الوظيفي"
متابعة الخريجين في فرع نابلس تختتم ورشة "مهارات النجاح"
متابعة الخريجين في الخليل تختتم دورة بعنوان "نجاحي في مهنتي"
متابعة الخريجين في فرع الخليل تختتم دورة "كيف أبدأ"
متابعة الخريجين فرع جنين تختتم دورة تدريبية في الخط العربي " الديواني والثلث "
متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح تختتم دورة تدريبية في "محادثة اللغة العبرية"
متابعة الخريجين في فرع جنين تختتم دورة تدريبية حول "لغة برايل للمكفوفين"
متابعة الخريجين في فرع قلقيلية تختتم ورشة " أخالقيات العمل "
متابعة الخريجين في فرع رفح تختتم دورة تدريبية بعنوان "العمل من أجل التوظيف"
متابعة الخريجين في فرع غزة تختتم دورة "التصوير التلفزيوني"
"القدس المفتوحة فرع أريحا "تحتفل بتخريب الفوج الحادي والعشرين" فوج القدس العاصمة "
متابعة الخريجين في طوباس تختتم دورة بعنوان "نجاحي في مهنتي"
متابعة الخريجين في فرع طوباس تختتم دورة تدريبية بعنوان "السكرتاريا الطبية"
القدس المفتوحة فرع الخليل تختتم مشاركتها في "ملتقى فلسطين األول للتوظيف والريادة"
متابعة الخريجين في جنين تختتم دورة تدريبية في" تربية النحل"
متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي ورشة عمل تدريبية بعنوان"تكنولوجيا المعلومات وحسابات الجوجل"
متابعة الخريجين في مركز خدمات بديا الدراسي تنظم ورشة عمل بعنوان "كن ريادياً"
متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة تختتم دورة "إدارة الملفات الضريبية"
متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح تختتم دورة "مهارات التوظيف وتسويق الذات "
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متابعة الخريجين في سلفيت تختتم دورة "أساسيات التصوير والتحرير الصحفي"
متابعة الخريجين في مركز العيزرية تختتم دورة "مهارات التوظيف وتسويق الذات"
متابعة الخريجين في قلقيلية تختتم دورة تدريبية في "فنون كتابة السيرة الذاتية ومقابالت العمل"
متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي تنظم ورشة بعنوان "دراسة أثر التكنولوجيا على صحة اإلنسان"
متابعة الخريجين في فرع طوباس تختتم دورة برنامب الشامل المحاسبي
متابعة الخريجين في طولكرم تختتم دورة تدريبية بعنوان "التفكير االبداعي"
متابعة الخريجين في طولكرم تختتم دورة تدريبية في "مهارات التوظيف"
متابعة الخريجين في مركز بديا الدراسي تنظم ورشة بعنوان "المياه ثروة يجب الحفاظ عليها"
متابعة الخريجين في طولكرم تنظم ورشة تدريبية حول"التوعية المصرفية والمعامالت البنكية"
متابعة الخريجين في فرع طوباس تختتم دورة مساري إلى المهنية
متابعة الخريجين في فرع طولكرم تنظم ورشة حول "قانون العمل الفلسطيني"
متابعة الخريجين في رام اهلل والبيرة تختتم دورة "المحاسبة المهنية المتقدمة"
متابعة الخريجين في رام اهلل والبيرة تختتم دورة "برنامب بيسان المحاسبي"
متابعة الخريجين في طوباس تختتم دورة تدريبية في "القيادة المجتمعية"
متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة تختتم دورة تدريبية في "لغة اإلشارة"
متابعة الخريجين في نابلس تختتم ورشة حول "الترجمة من اإلنجليزية إلى العربية وبالعكس"
متابعة الخريجين في سلفيت تحتفل بتخريب المشاركين في دورة "كيف أبدأ"
متابعة الخريجين في طولكرم تنظم ورشة تدريبية بعنوان "دعم المشاريع الريادية الشبابية"
متابعة الخريجين في جنين تختتم دورة "أخالقيات العمل"
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متابعة الخريجين في جنين تختتم ورشة "كيف أبدأ مشروعي الصغير"
متابعة الخريجين في طوباس تختتم دورة ""HTML
متابعة الخريجين في طوباس تختتم دورة "إعداد السيرة الذاتية ومقابالت العمل"
متابعة الخريجين في طوباس تختتم دورة "أخالقيات العمل"
متابعة الخريجين في طولكرم تختتم دورة "تحفيز الذات"
متابعة الخريجين في غزة تختتم دورتي "القيادة المجتمعية& كن ريادياً"
متابعة الخريجين في جنين تختتم دورة تدريبية حول "إستخالم الزيوت العطرية"
متابعة الخريجين في فرع جنين تختتم دورة "مهارات التوظيف"
متابعة الخريجين في فرع طوباس تختتم دورة تدريبية في"القيادات الشابة"
متابعة الخريجين في طولكرم تنظم ورشة تدريبية حول "دور المرأة في صنع القرار"
متابعة الخريجين في فرع طوباس تختتم ورشة تدريبية بعنوان "كيف أبدأ"
متابعة الخريجين في فرع طولكرم تنظم ورشة تدريبية بعنوان "المشاريع الناشئة من الفكر إلى التطبيق"
متابعة الخريجين في فرع نابلس تختتم دورة تدريبية بعنوان "لغة اإلشارة الفلسطينية"
متابعة الخريجين في برنامب التعليم المفتوح تنظم ورشة حول" إمتحان التوظيف الخام بالوظائف التعليمية"
متابعة الخريجين في جنين تنظم ورشة حول" إمتحان التوظيف الخام بالوظائف التعليمية في التربية والتعليم"
متابعة الخريجين في رام اهلل والبيرة تختتم دورة "برنامب بيسان المحاسبي"
متابعة الخريجين في فرع الخليل تنظم ورشة حول" إمتحان التوظيف الخام بالوظائف التعليمية"
متابعة الخريجين في فرع جنين تختتم دورة تدريبية حول "إدارة المشاتل"
متابعة الخريجين في فرع طوباس تختتم ورشة تدريبية بعنوان "كيف أبدأ"
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متابعة الخريجين في رام اهلل والبيرة تختتم دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب الدولية ""ICDL
متابعة الخريجين في فرع طوباس تختتم دورة تدريبية في "مهارات التوظيف"
متابعة الخريجين في فرع طولكرم تختتم دورة تدريبية في "مهارات التوظيف"
متابعة الخريجين في فرع نابلس تنظم ورشة حول "قانون العمل الفلسطيني"
متابعة الخريجين في نابلس تختتم ورشة تدريبية بعنوان "البحث عن العمل هو عمل """FJIJ
متابعة الخريجين في فرع طولكرم تنظم دورة تدريبية في "اإلسعاف األولي"
متابعة الخريجين في فرع رام اهلل البيرة تختتم دورة "كيف أبدأ"
متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة تختتم برنامب إدارة الموارد البشرية ""Chief People Officer
متابعة الخريجين في فرع قلقيلية تختتم دورة تدريبية بعنوان "مساري إلى المهنية"
متابعة الخريجين في فرع قلقيلية تختتم دورة تدريبية بعنوان""Day Ict For Every
متابعة الخريجين في طولكرم تنظم دورة "كن ريادياً"
متابعة الخريجين في فرع شمال غزة تختتم دورة "كيف أبدأ"
متابعة الخريجين في فرع الوسطى تختتم ورشة تدريبية بعنوان "القيادة المجتمعية"
متابعة الخريجين في فرع طولكرم تختتم ورشة تدريبية بعنوان "أخالقيات العمل"
اختتمت متابعة الخريجين في جنين دورة "أساسيات لغة اإلشارة للصم والبكم"
متابعة الخريجين في فرع جنين تختتم دورة تدريبية بعنوان "إعداد كادر شبابي"
متابعة الخريجين في سلفيت تنظم ورشة "مهارات النجاح"
متابعة الخريجين في فرع طوباس تنظم دورة تدريبية حول "اإلرشاد المدرسي"
متابعة الخريجين في فرع قلقيلية تختتم دورة برنامب الشامل المحاسبي
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متابعة الخريجين في فرع يطا تنظم ورشة حول" إمتحان التوظيف الخام بالوظائف التعليمية"
متابعة الخريجين في مركز بديا الدراس تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مهارات النجاح
"القدس المفتوحة "تنهي استعداداتها إلطالق حفالت تخريب الفوج الحادي والعشرين" فوج القدس العاصمة "
برعاية فخامة رئيس دولة فلسطين"...القدس المفتوحة" تطلق حفالت تخريب الفوج " 21فوج القدس العاصمة"
متابعة الخريجين في فرع سلفيت تختتم دورة تدريبية بعنوان "كيف أبدأ"
متابعة الخريجين في فرع طولكرم تختتم ورشة تدريبية بعنوان "القيادة المجتمعية"
متابعة الخريجين في قلقيلية تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مهارات النجاح"
متابعة الخريجين في فرع رام اهلل والبيرة تختتم دورة تدريبية في لغة اإلشارة
"القدس المفتوحة فرع الخليل "تحتفل بتخريب الفوج الحادي والعشرين" فوج القدس العاصمة "
القدس المفتوحة فرع جنين تحتفل بتخريب الفوج الحادي والعشرين (فوج القدس العاصمة)
القدس المفتوحة فرع دو ار تحتفل بتخريب الفوج الحادي والعشرين (فوج القدس العاصمة)
القدس المفتوحة فرع طوباس يحتفل بتخريب الفوج الحادي والعشرين "فوج القدس العاصمة"
القدس المفتوحة فرع قلقيلية تحتفل بتخريب الفوج الحادي والعشرين (فوج القدس العاصمة)
القدس المفتوحة فرع نابلس يحتفل بتخريب الفوج الحادي والعشرين "فوج القدس العاصمة"
القدس المفتوحة فرع يطا تحتفل بتخريب الفوج الحادي والعشرين "فوج القدس العاصمة"
متابعة الخريجين في طوباس تختتم دورة "مهارات الحاسوب األساسية"
القدس المفتوحة فرع رام اهلل والبيرة تحتفل بتخريب الفوج الحادي والعشرين "فوج القدس العاصمة"
متابعة الخريجين في فرع جنين تختتم دورة تدريبية بعنوان "إعداد كادر شبابي"
متابعة الخريجين في رام اهلل والبيرة تختتم دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب الدولية ""ICDL
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Tel: +972 2 2426167 Ext: 114 & 218
Fax: +972 2 2426168
Email: alumni@qou.edu
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فرع رام هللا
والبيرة

