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منذ 18 ساعة

"القدس المفتوحة" تستضيف لقاء حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب

عقدت عمادة شؤون الطلبة وكلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة يوم السبت الموافق 14-5-2022م، في مبنى مسقط
بفرع رام ا� والبيرة وعبر الفيديو كونفرنس مع غزة لقاء حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب في الحصول على منح

دراسية وإكمال دراستهم العليا في درجتي الماجستير والدكتوراه وكيفية اختيارهم للتخصص المناسب الذي يتناسب مع سوق العمل 

واستعرض إسحاق القطب مدير عام المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب الخدمات التي تقدمها المؤسسة للطلبة سواء على صعيد تقديم منح
دراسية أو قروض غير مربوطة بفوائد لتمكين الطلبة من إكمال تعليمهم في الدراسات العليا، مقدمًا بعض النصائح للطلبة عند اختيار تخصصاتهم في

درجتي الماجستير والدكتوراه 

ولفت القطب إلى الثورتين التكنولوجية والمعلوماتية اللتين يمر بهما العالم حاليًا وما تركتهما من آثار على صعيد الوظائف العصرية بما يتطلبه ذلك من
تخصصات حديثة تلبي احتياجات السوق 

ونوه إلى القطب إلى المميزات التي تتميز بها جامعة القدس المفتوحة على الصعد العلمية والتربوية واإلنسانية، داعيًا الطلبة إلى أن يتركوا أثرًا في
مجتمعاتهم وعدم االكتفاء بالحصول على الشهادات العلمية 

وأكد القطب أن المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب أنفقت منذ تأسيسها قبل نحو (46) عامًا بما قيمته (32) مليون دوالر على المنح والقروض على
مستوى الوطن العربي بينما بلغ عدد المستفيدين نحو 950 طالبًا، نسبة الفلسطينيين منهم قرابة 85 بالمئة 

وأشار إلى أن رسالة المؤسسة تتمحور حول مساعدة العلماء في مختلف التخصصات إلكمال تعليمهم وتعميم الفائدة على المجتمعيات العربية المختلفة،
الفتًا إلى أن المؤسسة غير ربحية وهي تعتمد على ثالثة إيرادات رئيسية لتوفير نفقاتها، األول الدخول في بعض االستثمارات، والثاني التبرعات، والثالث

أ

السبت، ١٤ مايو / أيار ٢٠٢٢
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أقساط القروض المسددة لتمكين طلبة آخرين من االستفادة من الخدمات المقدمة 

وتطرق القطب إلى شروط الحصول على القرض أو المنحة منها طبيعة التخصص ومدى الحاجة المجتمعية له،..... 

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
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اقرأ على الموقع الرسمي  (http://nabdapp.com/original_story.php?aid=104152983)

https://nabd.com/s/104166743-) الهند تقرر رسميا حظر تصدير القمح #الهند #القمح #أسعار_الذهب #مكه_مسؤوليتي
9dc8ec/الهند-تقرر-رسميا-حظر-تصدير-القمح)

منذ 11 ساعة

(https://nabd.com/s/104166743-
9dc8ec/-الهند-تقرر-رسميا-حظر

(تصدير-القمح

#عاجل صحيفة معاريف: في ظل التوترات في األقصى: الشرطة اإلسرائيلية ترفع حالة التأهب وتعزز قواتها في القدس استعدادا ألحداث يوم النكبة التي
تتزامن مع الفصح الثاني (https://nabd.com/s/104167541-792208/صحيفة-معاريف-في-ظل-التوترات-في-األقصى-الشرطة-اإلسرائيلية-ترفع-حالة-

التأهب-وتعزز-قواتها-في-القدس-استعدادا-ألحداث-يوم-النكبة-التي-تتزامن-مع-الفصح-الثاني)
منذ 11 ساعة

احتراق بعض ممتلكات األهالي إثر اقتحام قوات االحتالل حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب #المسجد_األقصى
(https://nabd.com/s/104169526-5e02ac/احتراق-بعض-ممتلكات-األهالي-إثر-اقتحام-قوات-االحتالل-حي-عين-اللوزة-ببلدة-

سلوان-جنوب)

منذ 9 ساعات

(https://nabd.com/s/104169526-
5e02ac/-احتراق-بعض-ممتلكات

األهالي-إثر-اقتحام-قوات-االحتالل-
(حي-عين-اللوزة-ببلدة-سلوان-جنوب

https://nabd.com/s/104176881-) بالصور: إعادة فتح معبر بيت حانون ايرز أمام عمال #غزة #صباح_الخير #فلسطين #القدس
4ea6fc/بالصور-إعادة-فتح-معبر-بيت-حانون-ايرز-أمام-عمال)
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