بسم هللا الرحمن الرحيم

تقرير حول تنظيم ورشة عمل بعنوان
""You are a Project Managerمع الاستاذ بشار فراشات
انسجاما ً مع توجه الجامعة الريادي و ضرورة ربط المادة النظرية للتخصصاا المختلةاة ماع الواااع العملا  ،نظما للياة
العلااوا ااداريااة و نظااا المعلومااا اا جامعااة البوليتلنااو و بالتعاااو مااع ااتواااد ااوروبا يااوا الق قااا الموااا -3-22
تخصاا ادارة المشااريع بعناوا " "You are a Projects managerاا مبناا اباو رماا
 2102ورشة عمل لطا
ا الجامعة ادمها مدير البرامج و المشاريع الشابابية اا ااتوااد ااوروبا ااساتا بشاار اراشاا ،ولا لاو بتنساي ما
ااستا ة هنا ااطيط و ولال ما الطالا اشار الععتاري و الطالباة بياا مرااه و بوضاور رئاي دائارة العلاوا اردارياة
ااسااتا جمجااد النتشااة ومساااعد البواال والتاادري اا ناصاارالدي و وشااد واسااع ماا طلبااة تخصااا ادارة المشاااريع
ا بداية الورشة رو ج جمجد النتشة رئاي دائارة العلاوا اادارياة و نظاا المعلوماا بالوضاور،مردما شالرت الاا ااتوااد
ااوروب الممول للورشة وللمدر بشار اراشا ،شالرا ج هنا ااطايط و المجموعةالط بياة المنسارة للورشاة،م لدا علاا
اهمياااااااااااااااااة ترلااااااااااااااااايا الةجاااااااااااااااااوة باااااااااااااااااي الواااااااااااااااااااع النظاااااااااااااااااري و العملااااااااااااااااا اااااااااااااااااا التعلااااااااااااااااايا
وبدورها روب منسرة الورشاة ج ااطايط بالوضاور و الاد علاا اهمياة اللراا  ،وما قاا اااا ج بشاار اراشاا بتراديا نبا ة
مختصرة ع نةسه و مسيرته التعليمية و العملية ا مجال المشاريع و اعر ع اروته الشاديدة لوجاودت اا للياة العلاوا
اادارية الت تخرج منها و شلر المنسري علا ه ت المبادرة
ويل هد

م خ ل الورشة الا تععياع رو الرياادة باي الشابا الةلساطين

وتنمياه رو اابادال لادل الطا

ادرا الخريجي الجدد ليلونوا اادري علا ايجاد ارا عمل مساتربلية ما خا ل الساابها المهاارا والمعاار

و تنمياة
ال عماة

والااد لهااا علااا اهميااة تخصصااها ا ا سااوا العماال و الةاارا التااا تتظاارها ا اوساانوا اساات لها و واارا م ا خ ا ل
التاادري اا يضااع المعلومااة اا لطااار المساالما واال ا طبيعااة الةعاليااا و التماااري جدليااة و تعتمااد علااا العماال ضاام
اري ،ول المشل

-ال رسمية-النراش-الواا

الدراسية و العص

ال هن

و ا نهاية اللرا سلم المجموعة الط بية ج بشار اراشا شهادة شلر و تردير لتعاونه المقمر مع ط

تخصاا ادارة

اعمال معاصرة-ارع ادارة مشااريع ،وجقناا اتارة ال ا ا ابادل الطلباة اعجاابها الشاديد بها ت الورشاة و اساتةادتها اللبيارة
منها و بأ يتلرر اللرا مرة اخرل ا الوا لا يل لاايا لتناول مواضيع لضااية ا مجال التخصا العمل

