استقبل مركز التميز أ .أمل بدران
مديرة مركز الكفايات في تكنولوجيا
التصنيع الغذائي بكلية العروب التقنية
للبحث في سبل التعاون المستقبلي.
مشاركة مركز التميز في فعاليات

نشاطات وخدمات أخرى..
حضور مدير مركز التميز لورشة عمل حول دعم املشاريع الريادية
بتنظيم من صندوق النقد الفلسطيين.
نفذت وحدة التعليم االلكرتوني امتحان الكرتوني ملساق االستخدام
الفعال للغة االجنليزية على نظام  Moodleبالتنسيق مع أ .ميساء

اسبوع ريادة االعمال العالمي في

زيارة جهاز االمن الوقائي للمركز

اجلنيدي.

فلسطين.

واجتماعه مع مختصين من الجامعة في

اجتماع جلنة تكامل الربجميات مع رئيس اجلامعة حول املنظومة

مجاالت البرامج التدريبية التي يرغب
إطالق شعار حاضنة
تطوير االعمال الجديد
في

جامعة

بوليتكنك

فلسطين.

حضور إجتماع جلنة تكامل الربجميات مع جملس رابطة اجلامعيني

الجهاز بالمشاركة بها ضمن اتفاقية

خبصوص تطوير أنظمة اجلامعة احلاسوبية.

التفاهم الموقعة.

قام مركز التميز بزيارة للحاضنة الفلسطينية للطاقة يف أرحيا لبحث
سبل التعاون املستقبلي.

استمرار اللقاءات اإلرشادية للمتأهلين

املشاركة يف ورشة مؤسسة  MEPIحول فتح باب التقدم لطلبات

بمبادرة مشروعي يبدأ بفكرة في

متويل املشاريع السنوية.

حاضنة تطوير األعمال.
ورشة تدريبية في لعبة محاكاة

لقاء لفريق وحدة الربجمة مع مدير املستودع ومدير املالية ومدير
املشرتيات لتحليل تدفق األعمال يف األنظمة الربجمية للدوائر املذكورة.
حضور حفل ختام مشاريع  +Erasmusللجامعات الفلسطينية

األعمال التجارية في كلية العروب
استضاف مركز التميز مبادرة طالبية

لتخصص التصنيع الغذائي.

الربجمية لدائرة املوارد البشرية.

عقد إجتماع بني شركة ابداع واملشروع احملتضن إنطالقة مع حاضنة
األعمال مبركز التميز.

حول مهارات المقابالت الشخصية
اجتماعات مكثفة لفريق عمل UniTime

والتي تم عقدها في قاعات المركز.
تهنئة إلى الزميلة إسالم أبو داود بمناسبة

) د .محمد الدشت  ،سونا ابو حمدية ،

قدوم المولودة الجديدة "حنان" ..

وميرا الساليمة) وذلك إلطالق البرامج

عقد محاضرة للخبير العالمي وسيم

باستخدام

عواد بمشاركة مركز التميز وكلية

التفصيلية لكليات الجامعة
البرنامج.

تكنولوجيا المعلومات ممثلة باإلدارة
مجلة شهرية تصدر عن مركز التميز لتكنولوجيا المعلومات ITCE

والمدرسين والطالب.

حمدا لله على السالمة وألف مبروك...

مركز التميز لتكنولوجيا المعلومات
الخليل – جبل ابو رمان
هاتف 02-2235550 :
فاكس 02-2235551 :
ايميلit@ppu.edu :

