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مشاركة مدير مركز إلمتزي ومنسق حاضنة
إ ألعامل وانئب رئيس إجلامعة للخطيط
وإلتطوير يف تدريب إلرايدة إخلرضإء Green
Entrepreneurshipمضن إملبادرة إلقلميية
 SwitchMedإملموةل من قبل إلحتاد
إ ألورويب برشإف مدربني وخربإء من إس بانيا
عقد ورشة بعنوإن "إطالق موإقع الانرتنت
إلرمسية لبعض ملرإكز إلتدريب وإلتشغيل" وإليت
جاءت برعاية  GIZو جملس إلتدريب
وإلتشغيل وحبضور مجموعة كبرية من موظفي
إملؤسسات إلتدريبية يف إخلليل.

زايرة لؤسسة مرييس كور ملركز إلمتزي لتحديد
إحتياجات تدريبية وللنظر يف دمع برإمج تدريبية
حالية ومس تقبلية.

مشاركة مدير مركز يف تدريب إلرايدة
إملشرتك إذلي مت تنفيذه يف لكية إلعلوم
إلتطبيقية للهيئة إلأاكدميية

إختتام إلربانمج إلتدرييب يف إدإرة قوإعد
إلبياانت NoSQLإملدعوم من مؤسسة GIZ

إختتام تدريب بوصةل إ ألعامل  -لمتكني
رايديي إملس تقبل مع س بارك 2015

أخدأت قادمة..

مشاركة مدير مركز إلمتزي وحملل إ ألنظمة بلجنة إجلامعة لتقدمي خدمات
إستشارية يف أأمن إ أأنظمة إملعلومات ملركز إحلاسوب يف بدلية إخلليل.
زايرة مدير إملركز ملدينة روإيب للتباحث حول إماكنية إملشاركة يف برإمج
إملدينة إلتكنولوجية و برإمج تدريبية متخصصة.
زايرة هيئة إستشارية من مؤسسة  Mercy Corpsلتحديد
الاحتياجات إلتدريبيةمضن مرشوع .SPEED

تطوير وبرجمة نظام إخلدمات إملشرتكة :وهو نظام لدإرة إلبياانت إملشرتكة
وإملغذية لعدة إنظمة برجمية يف إجلامعة تسامه يف توحيد إلبياانت إجلامعه.
عقد ورشة معل حول مسابقة حتدي إنتل مع الاس مترإر يف فتح مساقات إلكرتونية جديدة عىل موقع إلتعلمي الالكرتوين
إملدير إلتنفيذي ملرسعة الاعامل إلفلسطينية
لالاكدمييني.
 Glow Innovationsوخبري إلرايدة
إملشاركة يف إملرحةل الاوىل من تدريب إلرايدة يف لكية تكنولوجيا
وحاضنات إ ألعامل إملهندس حسن معر.
إملعلومات
إملشاركة يف إجامتع جلنة إلعالقات إلعامة حيث أأبدى إلس يد رئيس
إجلامعه توجهياته حنو تعزيز دور إلعالقات إلعامة
إجامتع مدير إملركز مع مدير إملس تودع و مدير إدلإئرة إملالية لتحديد
الاحتياجات إلربجمية وإلتخطيط لطالق أأنظمهتم إلربجمية
إس تضافة مسؤوةل إلتدريب ملرشوع جوإز إلسفر للنجاح  PTSمن
مؤسسة IYFوإملشاركة يف إلتدريبات إجلارية
إس تضافة إدلكتور إنس إلنتشة ،إحملارض
إملغرتب يف جامعة كياين يف فينلندإ وهو خبري
يف إملشاريع إلرايدية وإستشارإت إ ألعامل
إلتكنولوجية

إس تضافة وحدة توكيد إجلودة يف مركز إلمتزي
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