تصريح صحفي
ماس يفتتح اولى دورات برنامج تدريب الخريجين الجدد

رام هللا 42 ،آذار  :4102افتتح في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) الدورة
التدريبية ألاولى حول املحاسبة إلادارية بمشاركة  42طالب وطالبة من خريجي فرع املحاسبة في الجامعات
املحلية .وتعقد الدورة ضمن البرنامج التدريبي الذي ينفذه املعهد بدعم من الصندوق العربي لإلنماء
الاقتصادي والاجتماعي وتحت إشراف خبير التدريب الدكتور عبد الهادي يوسف ،ويستهدف الخريجين
الجدد من الجامعات الفلسطينية في مجاالت اقتصادية ومالية وأخرى ذات عالقة بهدف تعزيز تأهيلهم
لالندماج في سوق العمل .ويتم التدريب من خالل تزويد املشاركين باألدوات التحليلية واملهارات العملية
املطلوبة من قبل جهات التوظيف املحتملة في القطاعين العام والخاص في فلسطين .باإلضافة إلى
تزويدهم بالقدرات املطلوبة للتعامل مع املتغيرات املستجدة في مجاالت تخصصاتهم سواء على املستوى
النظري أو التطبيقي وتعريفهم بأفضل املمارسات واملعايير املعمول بها دوليا.
ً
إفتتح الدورة السيد محمد ناصر منسق البرنامج التدريبي مرحبا باملدرب ألاستاذ ميرابو شماس من جامعة
بيرزيت وباملشاركين ،وبين أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الخريجين لتسهيل عملية الانضمام
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والانخراط في سوق العمل .مشيرا إلى أن البرنامج يشمل  02دورة تدريبية في مواضيع مختلفة قسمت إلى
ست مجموعات ،بحيث تحصل كل مجموعة على ثالث دورات تدريبية.
وقال ناصر بأن املجموعة ألاولى يشارك فيها  42خريج مختارين من كافة الجامعات الفلسطينية ويحملون
شهادة املحاسبة ،سيحصل كل طالب فيها على ثالث دورات تدريبية (محاسبة إدارية ،إدارة مشتريات،
وإدارة وتقييم املشاريع) .ستعمل الدورة ألاولى على تزويد املشاركين باملعارف والبيانات التي تحتاجها إدارة
أي مؤسسة لتتمكن من إدارة أنشطتها واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
من جانبه أكد املدرب ألاستاذ ميرابو شماس أن دورة املحاسبة إلادارية تهدف إلى تحديد واستخالص
املعلومات والبيانات املالئمة من مصادر داخلية وخارجية حسب حاجة إلادارة لتحقيق أغراض محددة
متعلقة بصنع القرار ،ومراقبة وإدارة ألانشطة التشغيلية للمؤسسات من خالل الاستفادة من املعلومات
والبيانات املتاحة .ومساعدة إلادارة في صياغة السياسات والخطط الاستراتيجية من خالل تحضير املوازنة،
إلايرادات وتقدير التكاليف .ودعا شماس املتدربين لالستفادة من هذه الدورات ملا لها من أهمية في تسهيل
انخراطهم في سوق العمل.
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