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More�anAJob مرشوع ممول من قبل االتحاد األورو	 يف إطار تنفيذ برنامج حوض البحر 

األبيض املتوسط ENI CBC �يزانية قدرها 2 مليون يورو، منها 1.8 مليون يورو مساهمة من 

االتحاد األورو	 و 10٪ �ويل مشرتك.

 ENI يف إطار تنفيذ برنامج 	إخالء مسؤولية: تم اصدار هذه الوثيقة بدعم مايل من االتحاد األورو

 CESIE و ANNU لحوض البحر األبيض املتوسط. محتويات هذه الوثيقة هي مسؤولية CBC

وحدها وال ¯كن تحت أي ظرف من الظروف اعتبارها من مواقف االتحاد األورو	 أو إدارة الربنامج.

تابعوانا عىل:

Facebook  فيسبوك :

https://www.facebook.com/More�anAJob

LinkedIn لينكد ان :

https://www.linkedin.com/company/morethanajobeni/about

Twitter تويرت:

https://twitter.com/than_job

الرشكاء

املنسق 

 µجامعة النجاح الوطنية – فلسط

iibrik@najah.edu - ع¼د بريك

/https://www.najah.edu/ar

 µغرفة تجارة وصناعة نابلس – فلسط

isam.abuzaid@nablus-chamber.org - عصام أبو زيد

/http://nablus-chamber.org

وزارة األشغال العامة واالسكان – األردن

 abualrub@just.edu.jo  - فهمي أبو الرب

جامعة مؤتة – األردن

 

maaitah_noor@hotmail.com - عمر معايطة

https://mutah.edu.jo/Home.aspx

مركز استشارات األع¼ل وخدمات التدريب  BCTS- لبنان

wafaa.h.hallassou@bctslb.com - وفاء حيدموس

/http://bctslb.com

املركز األورو	 للدراسات واملبادرات CESIE – ايطاليا

 giulia.tarantino@cesie.org - جوليا تارانتينو

www.cesie.org

مؤسسة يوروترينينغ التعليمية  Eurotraining – اليونان

zotakis@eurotraining.gr - زوتاكس فازياليوس

/https://www.eurotraining.gr



سجل االن يف املنصة االلكرتونية ملرشوع

  More�anAJob عرب الرابط التايل:

www.joinmorethanajob.org

عن املنصة االلكرتونية:

عبارة عن مساحة تفاعلية عرب اإلنرتنت متعددة اللغات 

تهدف اىل تعزيز الحوار والتعاون ب� املؤسسات الفاعلة يف 

مجال االقتصاد االجت�عي والتضامني واإلدارات العامة، 

إضافة إىل وصول املستفيدين النهائي� إىل خدمات الرعاية 

االجت�عية من خالل:

تقديم نظرة عامة مبسطة وكاملة عن الخدمات والفرص 

املتوفرة لدعم اإلدماج االجت�عي والع�يل املقدم يف 

مناطق رشكاء املرشوع

دعم تبادل أوجه التآزر ب� أصحاب املصلحة من 

القطاع� الخاص والعام ةذلك لتطوير خدمات جديدة 

من أجل اإلدماج االجت�عي واالقتصادي للفئات االقل 

حظا واملهمشة.

تجدون عىل املنصة االلكرتونية:

صفحة ملف تعريف لكل مؤسسة قامت بالتسجيل  

باملنصة حيث ½كنك مشاركة املعلومات حول خدماتك 

وفرصك وفرص التعاون واملشاريع املتعلقة باإلدماج 

االجت�عي واالقتصادي.

خمس فئات رئيسية توجه عملية تصنيف املعلومات 

التي يتم تحميلها عىل البوابة:

دعم األرسة والدخل

خدمات الصحة واالستشارة

التعليم والتدريب

التوجيه املهني ودعم التوظيف

الثقافة واملشاركة

Èوذجان للبحث يسّهالن التنقل عىل  املنصة والعثور 

بسهولة عىل الخدمات وفرص التعاون واملؤسسات 

األخرى التي تبحث عنها.

قسم األخبار حيث ½كنك العثور عىل املعلومات 

واملنشورات حول املوضوعات ذات الصلة والتمويل 

والفرص األخرى التي ½كن أن تدعمك يف عملك.

حظا واملهمشة.

انضم إىل شبكة من الفاعل� األورومتوسطي� للتعاون مع 

الرشكاء املحتمل�  واإلدارات العامة لتطوير خدمات 

ومشاريع ومبادرات جديدة عىل املستوي� املحيل والدويل.

مًعا لتعزيز خدمات الرفاهية واملوجهة 

إىل الفئات املهمشة، معا لنغتنم فرصة 

الحصول عىل اإللهام من املبادرات 

والفرص األخرى


