اعالن عن عقد دورة تدريب مهني
تعلن مؤسسة الرعاية العربية األمريكية )Arab AmeriCare Foundation (AAF
وبالتعاون مع جامعة بيرزيت عن عقد دورة تدريبية في شهر تموز 2018
مؤسسة الرعاية العربية األمريكية ( ،Arab AmeriCare Foundation (AAFهي
مؤسسة غير ربحية  ،تسعى إلى تحسين األوضاع االقتصادية والمهنية للشباب الفلسطيني من
مختلف التخصصات األكاديمية ،وذلك من خالل مبادرة بعنوان "برنامج القيادة الشابة
الفلسطيني".
تتلخص مهمة مؤسسة الرعاية العربية األمريكية من خالل برنامج القيادة الشابة الفلسطيني
في:
 oاالستثمار في التدريب المهني للشباب الفلسطيني من مختلف التخصصات األكاديمية
في الضفة الغربية.
 oتعزيز فرص توظيفهم.
 oاإلسهام في تحقيق االستقرار والنمو االقتصادي في فلسطين من خالل االستثمار في
أهم أصول المجتمع الفلسطيني -الشباب المهنيين.
شروط التقدم للبرنامج التدريبي.
باستطاعة الطلبة الذين تتوفر لديهم المعايير األساسية التالية التقدم لطلب التدريب:
معدل تراكمي  %70كحد أدنى.
الطلبة الذين من المفترض تخرجهم مع نهاية الفصل الحالي .
خريج من إحدى التخصصات التالية:
 إدارة ،علوم مالية ومصرفية ،محاسبة ،تسويق ،اقتصاد. علم الحاسوب ،تكنولوجيا المعلومات ،هندسة حاسوب. -صحافة وإعالم ،لغة انجليزية و/أو ترجمة.

إذا كنت مهتما في فرصة التدريب في مجال دراستك ،وتنطبق عليك المعايير األساسية
المذكورة أعاله ،يرجى تعبئة :
 -1نموذج الطلب
 -2نموذج رسالة التوصية
يمكن الحصول على نموذج الطلب من خالل الرابط التالي :
باللغة العربية :
https://gallery.mailchimp.com/6b54271028ae8ab2bc31107fd/files/0ef7456a-ca48-497a-8880f32112a58d18/Application_AAF_Arabic.doc

باللغة االنجليزية
https://gallery.mailchimp.com/6b54271028ae8ab2bc31107fd/files/0a61cd43-42eb-4e1c-bdb86267f660048f/2_Intern_Application_Form_ArabAmericare.doc

 .وارسالها على البريد االلكتروني التالي:
Marian@arabamericare.org
يجب أن يتم قبول اختيار جميع المتقدمين بشكل رسمي حتى يتمكنوا من التدريب في
المؤسسات والشركات المعنية.
إن الحصول على فرصة المشاركة في البرنامج التدريبي من شأنه تمكين المتدربين من
الحصول على خبرة عملية مفيدة ،و تطوير مهاراتهم الوظيفية العملية  ،والعمل على توظيف
معرفتهم األكاديمية في تدريب عملي.
كما أن تقديمك للطلب يشكل فرصة ممتازة تمكنك من الحصول على تدريب حول المهارات
الوظيفية العملية القيمة ،والتي تهدف جميعها إلعطائك ميزة تنافسية في سوق العمل وتعزز من
فرصتك للتوظيف ،من خالل برنامج التطوير المهني.

نتمنى لكم حظا سعيدا .
مالحظات :
 يمكن تعبئة الطلب سواء باللغة العربية أو االنجليزية. -آخر موعد لتسليم الطلبات 25/6/2018

