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عالن  ل إ  لتسجي ء إ  بد

عية تدريب برانمج إل بدإ أفاكر   توليد إل

ل إلتجاريو  وذج إلعم ط من خمط دية معل  أعامل إلراي  للمشاريع وإل

 

لتكنولويج مرشوع   بدإع إ   - Creative Cluster Campus (CCC) Projectجتمعات الا

 

 

دة وابلتعاون مع  (Palestine Techno Park)إلفلسطينية إلتكنولوجية إحلديقة  علنتُ بدإع وإلراي ت عن فتح ابب إلتسجيل يف وحدة إل   " تدرييبإللربانمج يف إجامعة بريزي

عية أفاكر إل بدإ لعمل إلتجاري للمشاريع و  توليد إل لخمطط منوذج إ أعام تكنولوجية ، 7102ترشين إلأول و  شهري أأيلول  س يعقد خالل ي، وإذل“ وإل يف إملقر إملؤقت للحديقة إل

  .جامعة بريزيت-إلفلسطينية يف مبىن جناد زعّن 

ن هذإ إلربانمج هو جزء من  لتكنولويج"مرشوع إ  إل بدإع إ الاقتصادي برانمج إلمتكني / إملمول من إلبنك إل ساليم للتمنية عن طريق برانمج إلأمم إملتحدة إل منايئ "جتمعات 

ىل إذلي هيدف و  DEEP /UNDP للشعب إلفلسطين متويل دلمع مشاريعهمإ  تكنولوجية للحصول عىل  دية إل ري فرص ذلوي إلأفاكر وإملشاريع إلراي  ..  توف

أفاكر إل بدإعيةتدريب " يس هتدف برانمجو  ية وخمطط منوذج توليد إل أعامل إلرايد لتجاري للمشاريع وإل لعمل إ فرصةحيث  ،إخلرجيني وإلرايدينيو ، إلطلبةلك من " إ  مينحهم إل

فاكرمه إل بدإعية  رأأو  بناءلللعمل عىل تطوير أأ مكثفة مشاريعهم إخلاصة بأأنفسهم و  تطوي قها معلياّ بعد تدريبات  إل بدإعيةلتطبي     .توليد إلأفاكر 

ية فاكرإلأ س تررإج ل "إل بدإعية توليد إلأفاكر"من ساعات تدريبية مكثفة  01إلأوىل بوإقع  مرحلتني؛من إلربانمج  يتكونو  ملرحةل إلثانيةأأما  .إلرايد مرحةل إ  Business“، ويه 

Model Canvas” ،  ص منوذج إلعمل إلتجاري للمرشوع إخلا ن وصول إملشكري .شكرينيابملخمتصة بكيفية تصممي خمطط  “ Pitching ملرحةل مللمرحةل إلثانية يؤهله نيإ 

Event” إملرشوع حتكمي خمتصة جلنة أأمام ةإلرايدي يعهمر امشبعرض  ونإملشاركيقوم إليت من خاللها ، و ية دمع  ماكن هم وإختاذ قرإر اب   .لتقيمي

إ إلربانمج إلتدرييب تعبئة إلطلب  م يف هذ بة وإلقدرة عىل الالزتإ ملوجود فعىل من جيد دليه إلرغ اإ مي إلطلبات هو هن ق علام ً بأأن إملوعد إلهنايئ لتقد إملوإف 710/ 24/9 يوم إلأحد  2 

 .متام إلساعة إلرإبعة بتوقيت إلقدس
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حن     ق  إملا  ابلتعاون مع تنفيذ    عن طري

  

 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeodRQTvJTvwG-kxjAa-sTqOFNNnajl6aiSNY6lNvyZuebx0A/viewform?usp=sf_link
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