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شریط األخبار

(https://www.dooz.ps/p/207448) لعراق یھزم السعودیةooz.ps/p/207447) جولة للحد من عمالة األطفال والتسول في نابلس

"القدس المفتوحة" و"إنجاز فلسطین" توقعان مذكرة تفاھم

جامعة القدس المفتوحة ومؤسسة إنجاز فلسطین توقعان مذكرة تفاھم للتعاون في مجال تنفیذ البرامج واألنشطة التدریبیة لتجھیز الطلبة إلى سوق
العمل.

وقعت جامعة القدس المفتوحة ومؤسسة إنجاز فلسطین، االثنین  09 /01 /2023م، مذكرة تفاھم بینھما، وذلك في مقر رئاسة الجامعة بمدینة رام هللا. 

وقع المذكرة عن الجامعة رئیسھا سمیر النجدي، وعن "إنجاز فلسطین" رئیس مجلس اإلدارة عماد الھندي.

وتتضمن المذكرة تعاوناً بین الطرفین في مجال تنفیذ البرامج واألنشطة التدریبیة التي تطرحھا المؤسسة لطلبة وخریجي مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة، ولتجھیز 
الطلبة للدخول إلى سوق العمل، وخلق وعي اقتصادي مبتكر لدى الشباب على الصعید المحلي والعالمي.

تنفیذ برامج وأنشطة تدریبیة في فروع الجامعة 

وتشمل المذكرة تنفیذ البرامج واألنشطة التدریبیة في فروع الجامعة في فلسطین، وذلك من خالل تزوید المؤسسة للجامعة بقائمة البرامج واألنشطة التدریبیة المنوي 
تنفیذھا في فروع الجامعة قبل بدء الفصل الدراسي من العام الدراسي، كما تشمل مساعدة الطلبة على إنشاء شركات طالبیة.

https://www.dooz.ps/
https://mada.ps/ar/homePage
https://www.dooz.ps/p/207448
https://www.dooz.ps/p/207447


وقال سمیر النجدي، إن "توقیع المذكرة یندرج في إطار دور القدس المفتوحة في تنمیة المجتمع الفلسطیني، وتعمیق انتمائھ واإلسھام في تنمیة شخصیة الطلبة 
والخریجین وتوجیھھم إیجابیاً لخدمة المجتمع وتوفیر فرص التعلیم العالي والتدریب في مختلف مجاالت المعرفة والعلوم والتكنولوجیا، وتمنح الدرجات العلمیة".

من جانبھ، قال الھندي إن "المؤسسة قائمة على التشبیك مع القطاع الخاص الفلسطیني، وأغلب عملھا مبني على التطوع في فلسطین، ونعمل أیضاً كحاضنة للشركات 
الطالبیة"، وتابع: "إنجاز فلسطین مؤسسة مستقلة غیر حكومیة، أنشئت في عام 2007م، وتدیرھا وترعاھا مجموعة من الشركات الفلسطینیة الرائدة الساعیة لتعزیز 

قدرات الشباب الفلسطیني لإلسھام في التنمیة االقتصادیة، وتوفر برامج وأنشطة تدریبیة یقدمھا متطوعون من ذوي الخبرة".

خلق طلبة ریادیین مدربین ومؤھلین

إلى ذلك، قال عمید شؤون الطلبة في جامعة القدس المفتوحة سالمة سالم، إن "االتفاقیة تھدف إلى خلق طلبة ریادیین فلسطینیین مدربین ومؤھلین للعمل في السوق، 
وتحدیداً خریجي القدس المفتوحة الذین قدموا الكثیر".

من جانبھ، قال بسام الولویل نائب رئیس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز فلسطین: "إن الطلبة بحاجة لتدریب قبل الدخول في سوق العمل لیصبحوا قادرین على العمل فور 
التخرج".

حضر التوقیع مدیرة مؤسسة إنجاز فلسطین رانیة قطینة، والمنسقة اإلعالمیة للمؤسسة سناء برغوثي. فیما حضر توقیع المذكرة من الجامعة: نائب رئیس الجامعة 
للشؤون اإلداریة تامر سھیل، ومساعد عمید شؤون الطلبة مدیر دائرة متابعة شؤون الخریجین إیاد اشتیة، ومدیر دائرة العالقات العامة والدولة واإلعالم عوض 

مسحل، ورئیس قسم األنشطة الطالبیة في عماد شؤون الطلبة بھاء إبراھیم.

المصدر: جامعة القدس المفتوحة
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