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مركز التميز يبحث افاق تنفيذ مشروع ريادي
مع برنامج التمكين الاقتصادي )(DEEP
حاضنة تطوير الأعمال تقدم ورشة عمل
بعنوان مهارات عرض المشاريع لطلبة
الجامعة والمتوقع تخرجهم.
زيارة الانيرا لمركز التميز.
الاعلان عن مجموعه من الدورات التدريبية
الجديدة في فترة العطلة الصيفية مثل:
،MAT LAP ،Apple Product Professional
Web design and programming
اجتماعات مستمرة لكل من وحدة التعليم
الالكتروني و مركز اللغات بخصوص تجهيز
امتحان جديد لمستوى اللغة انجليزية حتى
يتم اعتماده في الفصول الدراسية القادم.
تجهيز النسخة الأولية من الامتحان الجديد
لمستوى اللغة الانجليزية للطلبة الجدد.

أيار 6102
مجلة شهرية تصدر عن
مركز أصدقاء فوزي كعوش للتميز
جبل أبورمان  -الخليل
هاتف25-5552222 :
فاكس25-55522222 :
اميلit@ppu.edu :
الموقع الالكترونيit.ppu.edu :
الفيس بوكfb.com/itce.ppu :

شارك وفد كبير من جامعة بوليتكنك فلسطين في
مؤتمر الموارد البشرية بعنوان "الريادة والابتكار
في التعليم العالي" حيث استضاف الدكتور عماد
الخطيب رئيس الحامعة في جلسته الرئيسة حيث
قدم عرضا حول "عولمة التعليم الجامعي" ،ثم
تحدث الاستال وسام شمروخ مدير المركز حول
الريادة والابداع واهمية التركيز على انتاج الافكار
وتقدير العمل التجاري في تدريس هذا المساق ،اما
الدكتور محمد التميمي فقد قدم عرضا حول
استخدام التكنولوجيا في التعليم كما وقدم كل من
الدكتور مروان جلعود والاستال امجد النتشة ورقة
حول تخصص الريادة في الجامعة ،ويشار الى ان
الاستال وسام شمروخ هو عضو اللجنة التحضيرية
للمؤتمر المذكور.
حاضنة تطوير الثأعثمثال
تثثنثثفثثذ دورة مثثتثثقثثدمثثة
لثثطثثلثثبثثة كثثلثثيثثة الثثمثثهثثن
التطبيقية بعنوان لثعثبثة
محاكاة الأعمال التجارية.

حاضنة تطوير الأعمال تعقد الفعالية الثثثانثيثة مثن لثقثاءات
البوليتكنك الريادية بإستضافة رجل الأعمال الفثلثسثطثيثنثي
كاظم حسونة.
مركثز الثتثمثيثز يثكثرم مثؤسثسثتثي
ميرسي كثور وايثادي الثخثيثر نثحثو
آسيا.
شارك الاستال وسام شمروخ مدير
المركز في ملتقى التعليم الذي
عقده مركز التعليم والتعلم وقدم
عرضا حول تحديات وانجازات
تدريس مساق الريادة والابداع.
عقثدت حثاضثنثة تثطثويثر الثأعثمثال
ورشثثة عثثمثثل بثثعثثنثثوان الثثتثثمثثويثثل
الجماهيري بالتعاون مع مؤسسثتثي
انيرا و TechWadi
إختيار الطالبة نداء عصفور سفيرة
الريادة المميزة عن شهر أيار .

التقى الاستال وسام
مع كل مثن الثخثبثيثر
الثثثثثثثايثثثثثثثطثثثثثثثالثثثثثثثي
بثثثثثاولثثثثثو مثثثثثارونثثثثثي
ومسؤولة UNIDO
كريستينا بتاسي في
مركز الحجر والرخام وللك بهدف نشر برامج ادارة نظم
المعلومات في قطاع الحجر والرخام واعثداد الثطثلثبثة
في هذا المجال ،وتضمن الثلثقثاء مثنثاقشثة تثفثاصثيثل
التدريب والثاتثفثاق مثع تثركثات نثظثم الثمثعثلثومثات،
وضمن نفس السياق تم عقد اجثتثمثاع اخثر مثع اتثحثاد
الحجر والرخام في بيت لثحثم وزيثارة احثدى الشثركثات
المنتجة للحجر وتشكيله وتمت مناقشة مجمثوعثة مثن
المواضيع مثل استخدامات المخلفات فثي الصثنثاعثة
وتطوير برامج نظم معلومات ادارية ،مكتبة الحجر.
عقدت وحدة التدريب
لثثقثثاء تثثدريثثبثثي مثثع
مدربين معتمدين من
الجامعة فثي مثبثاد
تثقثثنثيثثة الثثمثعثثلثومثثات
ومثثثثثدرسثثثثثي مثثثثثادة
تكنولوجيا المعلومات
المرشحين من المدارس الحثكثومثيثة ،لثوضثع خثطثة
تدربيبة للبدء بتدريب طلة المثدارس وللثك ضثمثن
نشاطات مشروع IT Essential
عقدت وحدة التثدريثب
لقاءات تدريبية وعثلثى
مثدار يثومثثيثن لثطثثلثبثثة
المدارس في موضثوع
تثثثثقثثثثنثثثثيثثثثة
مثثثثبثثثثاد
الثثثمثثثعثثثلثثثومثثثات مثثثع
مدربين معتمدين من الجامعة وللك ضمن نشاطات
مشروع IT Essentialوالممول من مؤسسة سيسكو.

