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فلسط�

"القدس المفتوحة" تفتتح
مختبرا لتعزيز الوصول للعمل



فلسط�

مسؤول أمني إسرائيلي: الجيش
"غير قادر" على مواجهة

المستوطنين بالضفة

فلسط�

4 معتقلين من الضفة

فلسط�

بعد االتفاق على تمريره.. وثيقة
تزعم استغالل حماس "لم الشمل"

لجمع معلومات وتنفيذ هجمات

فلسط�

االحتالل يبدأ مناورة لمحاكاة
التعامل مع حدث متفجر على حدود

غزة

فلسط�

اعتقل طفًال وخرج رجًال.. أحمد
شويكي على موعد مع الحرية

اليوم

فلسط�

صحيفة عبرية: بضغوط أميركية..
وقف خطة لربط مستوطنة معاليه

أدوميم بالقدس

فلسط�

ارتفاع على درجات الحرارة

فلسط�

دون اإلشارة للضفة.. بايدن يزور
"إسرائيل" في وقت الحق من هذا

العام

فلسط�

صحيفة: الشرطة اإلسرائيلية
اخترقت هواتف مسؤولين ورجال

أعمال وصحفيين

فلسط�

معطيات: 4% فقط من جرائم
المستوطنين بحق الفلسطينيين

تنتهي بلوائح اتهام

فلسط�

مقتل مواطن بالرصاص في
طولكرم

فلسط�

التعاون اإلسالمي ترحب بقرار
تعليق منح إسرائيل صفة عضو

مراقب في االتحاد اإلفريقي

فلسط�

“القدس المفتوحة” تفتتح مختبرا
لتعزيز الوصول للعمل

فلسطين

رام الله- “القدس” دوت كوم- افتتح مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع � جامعة القدس املفتوحة ، مخت� مشروع

“تعزيز الوصول للعمل ع� الحدود � مؤسسات التعليم العا� الفلسطينية (ريتش)”، وذلك � مقر املركز بمحافظة رام الله

والب�ة.

وافتتح املركز رئيس الجامعة أ. د. سم� النجدي، ومدير املشروع د. صادق عبد العال � غزة، ود. محمود حوامدة مدير مركز

التعليم املستمر وخدمة املجتمع.

واملخت� الذي جرى افتتاحه هو أحد مخرجات مشروع “ريتش” املمول من “إيراسموس+” ضمن إطار بناء قدرات مؤسسات

التعليم العا� الفلسطينية وبالتعاون مع خمس جامعات فلسطينية وخمس جامعات أوروبية، حيث يهدف إ� تعزيز ثقافة

العمل ع� الحدود، وسوف يقدم خدمات رقمية متكاملة لزيادة وتوسيع فرص الحصول ع� العمل للطلبة الخريج� �

الجامعات الفلسطينية نتجاوز فيه حدود الزمان واملكان.

وقال أ. د. النجدي � افتتاح املخت�: “نحن شركاء � أك� من مجال مع الجامعات الوطنية والدولية، وهي من الشراكات التي

نعتز بها. واملخت� اليوم يمثل قفزة من الحاضر للمستقبل، وهذا هو املجال املطلوب � واقعنا الفلسطيني للتغلب ع�

إجراءات االحتالل واالنطالق ألسواق عمل خارجية بالعمل عن بعد، والتشبيك مع املؤسسات والشركات التي هي بحاجة إ�

أيد عاملة ماهرة � مجاالت متخصصة”.

، ويهمنا أن ينجح املشروع بشكل كب� ويؤهل
ً
 كب�ا

ً
وأضاف أ. د. النجدي، أن “جامعة القدس املفتوحة تو� هذا املجال اهتماما

طلبتنا للعمل � املؤسسات الدولية، وهذا املشروع له مستقبل باهر واهتمام كب� من قبل الجامعة واملؤسسات املختلفة �

 التهنئة بنجاح املشروع لكل الشركاء
ً
 كل من أسهم � إنجاح هذا املشروع، مقدما

ً
فلسط� سواء حكومية أو خاصة”، شاكرا

املحلي� والدولي� بهذا املشروع الواعد.
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المالكي يتسلم نسخة من أوراق
اعتماد سفير جنوب إفريقيا لدى

فلسطين

فلسط�

انسحاب حزب الشعب من اجتماعات
المجلس المركزي

فلسط�

مصرع طفلة جراء انهيار جدار
بقلقيلية

فلسط�

األرصاد لـ"القدس": هذه هي
كميات األمطار للموسم المطري

حتى اآلن

من جانبه، رحب د. محمود حوامدة بالحضور، وأكد أن املخت� سوف يسهم � توف� فرص عمل للطلبة الخريج� بشكل غ�

 أن العمل � املخت� قائم ع� أساس العمل عن بعد، وهذا املشروع الخامس املنفذ مع “إيراسموس+”.
ً
تقليدي، خصوصا

من جانبه، قال د. نائل أبو الحالوة عميد كلية تكنولوجيا املعلومات: “سندربهم ع� تقديم مهارات السوق، ونقدم دورات

عملية أك� مما هي دورات تدريس؛ لتقديم مهارات يحتاجها سوق العمل الفلسطيني والدو�، واملادة املقدمة للمتدرب�

ضخمة وسيجري تقديم ما يلزم الطلبة الخريج� منهم”.

من جانبه، قال د. صادق عبد العال، إن “يتوقع أن يؤدي املخت� إ� مخرجات مهمة ومميزة، وهذه من الفرص املهمة

للخريج� للوصول إ� سوق العمل الدولية، كما سجلت قصص نجاح كب�ة � املشروع، والفريق يعمل بتجانس ب�

� 
ً
 من متطلبات الجامعة، خصوصا

ً
األوروبي� والفلسطيني�، ونأمل أن نركز ع� الريادة والعمل عن بعد ليصبح متطلبا

مجال ال�جمة وتكنولوجيا املعلومات والدعم النف� وغ�ها من املجاالت التي تقدمها الجامعة”.

وقدمت أ. سمر خدرج منسقة املشروع من مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع، نبذة عن املشروع، مؤكدة أن املركز سيقدم

خدمات رقمية متكاملة لزيادة فرص حصول الطلبة الخريج� ع� العمل، وتابعت: “هذا املشروع يهدف إ� تعزيز ثقافة

العمل ع� الحدود، وسينعكس ع� املراكز املهنية ووحدات الخريج� � الجامعات لالستفادة من هذه املركز بعد تجهيز

البنية التحية لهذه املخت�ات”، وأضافت: “سننتقل اآلن إ� تأسيس قاعدة من الخ�اء واملدرب� � عدة مجاالت، منها مهارات

املعلومات واالتصاالت، والهندسة، وال�جمة اللغويات، واملهارات الشخصية، والتجارة الحرة، وذلك من خالل تدريبهم من

ٌ
قبل خ�اء أوروبي�”، وتابعت: “� املرحلة التي تليها، سيتم تدريب الطلبة الخريج� إلكسابهم املهارات واملعرفة الالزمة كل

حسب تخصصه بما يتناسب مع حاجة السوق، إضافة ا� عملية التشبيك ب� الجامعات املحلية واملؤسسات املحلية والدولية

لتعزيز التعاون وفتح آفاق العمل من خالل إشراك هذه املؤسسات باألنشطة والخدمات التي سيقدمها، وكذلك الورش

واملؤتمرات، إضافة إ� منصة ما زالت قيد اإلنشاء ستتيح للطلبة عرض س�هم الذاتية بعد االنتهاء من التدريب، والسماح

للشركات باختيار الطلبة املؤهل� وحسب احتياجاتها.
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