شركة الحديقة الفلسطينية لتطوير الخدمات التكنولوجية

Palestine Techno Park
إ عالن بدء إلتسجيل
برانمج تدريب توليد إ لأفاكر إلبدإعية
ومعل خمطط منوذج إلعمل إلتجاري للمشاريع وإ ل أعامل إلرايدية
مرشوع جتمعات الابدإع إلتكنولويج Creative Cluster Campus (CCC) Project -

تُعلن إحلديقة إلتكنولوجية إلفلسطينية ) (Palestine Techno Parkوابلتعاون مع وحدة إل بدإع وإلرايدة يف جامعة بريزيت عن فتح ابب إلتسجيل يف إلربانمج إلتدرييب "
توليد إ لأفاكر إلبدإعية وخمطط منوذج إلعمل إلتجاري للمشاريع وإ لأعامل “ ،وإذلي س يعقد خالل شهري أأيلول وترشين إ لأول  ،7102يف إملقر إملؤقت للحديقة إلتكنولوجية
زعن -جامعة بريزيت.
إلفلسطينية يف مبىن جناد ّ
ل
للت
أ
إن هذإ إلربانمج هو جزء من مرشوع " جتمعات إلبدإع إلتكنولويج " إملمول من إلبنك إلساليم منية عن طريق برانمج إ لمم إملتحدة إلمنايئ /برانمج إ متكني الاقتصادي
للشعب إلفلسطين  UNDP /DEEPوإذلي هيدف إىل توفري فرص ذلوي إ لأفاكر وإملشاريع إلرايدية إلتكنولوجية للحصول عىل متويل دلمع مشاريعهم. .
ويس هتدف برانمج "تدريب توليد إ لأفاكر إل بدإعية وخمطط منوذج إلعمل إلتجاري للمشاريع وإ ل أعامل إلرايدية" لك من إلطلبة ،وإخلرجيني وإلرايديني ،حيث مينحهم إلفرصة
للعمل عىل تطوير أأفاكرمه إلبدإعية لبناء أأو تطوير مشاريعهم إخلاصة بأأنفسهم وتطبيقها معلياّ بعد تدريبات مكثفة لتوليد إ لأفاكر إلبدإعية .
ويتكون إلربانمج من مرحلتني؛ إ لأوىل بوإقع  01ساعات تدريبية مكثفة من "توليد إ لأفاكر إلبدإعية " ل س تررإج إ لأفاكر إلرايدية .أأما إملرحةل إلثانية ،ويه مرحةل “Business
” ،Model Canvasخمتصة بكيفية تصممي خمطط منوذج إلعمل إلتجاري للمرشوع إخلاص ابملشكريني .إ ن وصول إملشكريني للمرحةل إلثانية يؤهلهم ملرحةل “Pitching
” ،Eventوإليت من خاللها يقوم إملشاركون بعرض مشاريعهم إلرايدية أأمام جلنة حتكمي خمتصة لتقيميهم وإختاذ قرإر ابماكنية دمع إملرشوع .
فعىل من جيد دليه إلرغبة وإلقدرة عىل الالزتإم يف هذإ إلربانمج إلتدرييب تعبئة إلطلب إملوجود هنا علام ً بأأن إملوعد إلهنايئ لتقدمي إلطلبات هو يوم إ لأحد إملوإفق 7102 /9/24
متام إلساعة إلرإبعة بتوقيت إلقدس.
ملزيد من إملعلومات يرىج زايرة إملوقع إلتايل  .www.technopark.psأأو من خالل إلربيد الالككروين إلتايل. Hadeel@technopark.ps :
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