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رام هللا - دنیا الوطن 

افتتح مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع، مختبر مشروع "تعزیز الوصول للعمل عبر الحدود في

مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة (ریتش)"، وذلك في مقر المركز بمحافظة رام هللا والبیرة. 

وافتتح المركز رئیس الجامعة أ. د. سمیر النجدي، ومدیر المشروع د. صادق عبد العال في غزة، ود.
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محمود حوامدة مدیر مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع. 

والمختبر الذي جرى افتتاحھ ھو أحد مخرجات مشروع "ریتش" الممول من "إیراسموس+" ضمن إطار

بناء قدرات مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة وبالتعاون مع خمس جامعات فلسطینیة وخمس جامعات

أوروبیة، حیث یھدف إلى تعزیز ثقافة العمل عبر الحدود، وسوف یقدم خدمات رقمیة متكاملة لزیادة

وتوسیع فرص الحصول على العمل للطلبة الخریجین في الجامعات الفلسطینیة نتجاوز فیھ حدود الزمان

والمكان. 

وقال أ. د. النجدي في افتتاح المختبر: "نحن شركاء في أكثر من مجال مع الجامعات الوطنیة والدولیة،

وھي من الشراكات التي نعتز بھا. والمختبر الیوم یمثل قفزة من الحاضر للمستقبل، وھذا ھو المجال

المطلوب في واقعنا الفلسطیني للتغلب على إجراءات االحتالل واالنطالق ألسواق عمل خارجیة بالعمل

عن بعد، والتشبیك مع المؤسسات والشركات التي ھي بحاجة إلى أید عاملة ماھرة في مجاالت

متخصصة". 

وأضاف أ. د. النجدي، أن "جامعة القدس المفتوحة تولي ھذا المجال اھتماماً كبیراً، ویھمنا أن ینجح

المشروع بشكل كبیر ویؤھل طلبتنا للعمل في المؤسسات الدولیة، وھذا المشروع لھ مستقبل باھر واھتمام

كبیر من قبل الجامعة والمؤسسات المختلفة في فلسطین سواء حكومیة أو خاصة"، شاكراً كل من أسھم

في إنجاح ھذا المشروع، مقدماً التھنئة بنجاح المشروع لكل الشركاء المحلیین والدولیین بھذا المشروع

الواعد. 

من جانبھ، رحب د. محمود حوامدة بالحضور، وأكد أن المختبر سوف یسھم في توفیر فرص عمل للطلبة



الخریجین بشكل غیر تقلیدي، خصوصاً أن العمل في المختبر قائم على أساس العمل عن بعد، وھذا

المشروع الخامس المنفذ مع "إیراسموس+". 

من جانبھ، قال د. نائل أبو الحالوة عمید كلیة تكنولوجیا المعلومات: "سندربھم على تقدیم مھارات السوق،

ونقدم دورات عملیة أكثر مما ھي دورات تدریس؛ لتقدیم مھارات یحتاجھا سوق العمل الفلسطیني

والدولي، والمادة المقدمة للمتدربین ضخمة وسیجري تقدیم ما یلزم الطلبة الخریجین منھم". 

من جانبھ، قال د. صادق عبد العال، إن "یتوقع أن یؤدي المختبر إلى مخرجات مھمة وممیزة، وھذه من

الفرص المھمة للخریجین للوصول إلى سوق العمل الدولیة، كما سجلت قصص نجاح كبیرة في

المشروع، والفریق یعمل بتجانس بین األوروبیین والفلسطینیین، ونأمل أن نركز على الریادة والعمل عن

بعد لیصبح متطلباً من متطلبات الجامعة، خصوصاً في مجال الترجمة وتكنولوجیا المعلومات والدعم

النفسي وغیرھا من المجاالت التي تقدمھا الجامعة". 

وقدمت أ. سمر خدرج منسقة المشروع من مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع، نبذة عن المشروع،

مؤكدة أن المركز سیقدم خدمات رقمیة متكاملة لزیادة فرص حصول الطلبة الخریجین على العمل،

وتابعت: "ھذا المشروع یھدف إلى تعزیز ثقافة العمل عبر الحدود، وسینعكس على المراكز المھنیة

ووحدات الخریجین في الجامعات لالستفادة من ھذه المركز بعد تجھیز البنیة التحیة لھذه المختبرات".

وأضافت: "سننتقل اآلن إلى تأسیس قاعدة من الخبراء والمدربین في عدة مجاالت، منھا مھارات

المعلومات واالتصاالت، والھندسة، والترجمة اللغویات، والمھارات الشخصیة، والتجارة الحرة، وذلك

من خالل تدریبھم من قبل خبراء أوروبیین"، وتابعت: "في المرحلة التي تلیھا، سیتم تدریب الطلبة



الخریجین إلكسابھم المھارات والمعرفة الالزمة كٌل حسب تخصصھ بما یتناسب مع حاجة السوق، إضافة

الى عملیة التشبیك بین الجامعات المحلیة والمؤسسات المحلیة والدولیة لتعزیز التعاون وفتح آفاق العمل

من خالل إشراك ھذه المؤسسات باألنشطة والخدمات التي سیقدمھا، وكذلك الورش والمؤتمرات، إضافة

إلى منصة ما زالت قید اإلنشاء ستتیح للطلبة عرض سیرھم الذاتیة بعد االنتھاء من التدریب، والسماح

للشركات باختیار الطلبة المؤھلین وحسب احتیاجاتھا. 
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