
 

 

 

ENI CBC Mediterranean Sea Basin” Programme – MoreThanAJob Project: Reinforcing social and solidarity economy for the unemployed, 

uneducated and refugees 

 

MoreThanAJob – Workshop on  

“Launching MoreThanAJob Subgranted Projects in Palestine” 

Event Day & Date:  Tuesday, November 23rd, 2021 

Location: Nablus Chamber of Commerce and Industry Hall 5th Floor, Nablus – Palestine 

 Agenda  

Time Content 

 
10:00 – 10:15 

Registration 

 
10:15 – 10:30 

Welcoming and definition of Project objectives;  
 Dr.Imad Ibrik – ANNU | MoreThanAJob Project 
Manager; 

 Mr. Omar Hashem – NCCI | Chairman  

10:30 – 11:00 

Interventions on “Social Solidarity Economy & Economic 
reinforcemnt”  
Ministry of Labour; D. Mohammad Araj 
Ministry of Labour, Nablus ; Mr. Mohammad Deeb 
Minsitry of Social Development;  Mrs. Haneen Jardaneh 
Tamkeen Program ; Mrs. Hala Saleh 

11:00 – 11:10 Coffee Break 

11:10 – 11:35 
Presentation of Sub granted Projects; 
Partners for Sustainable Development PSD -  Mr. Jawad Aboun 
Civil Society of Nablus Governorate CSNG; Mr. Naseer Arafat 

11:35 – 12:00 Delivering the paper of  policy Brief V2 

12:00 – 13:00 Light Meal & Mingling  

 
 
 
 



 

 

 

ENI CBC Mediterranean Sea Basin” Programme – MoreThanAJob Project: Reinforcing social and solidarity economy for the unemployed, 

uneducated and refugees 

 

ــروع  ــ  حول ورشة عمل / MoreThanAJobمشـــــ
ي فلسطي   اطالق "

 
 "المشاري    ع الحاصلة عىل المنح الفرعية ف

 2021 نوفمب   23 -الثالثاء  التاريــــخ: اليوم و 
 فلسطي    - نابلس، (5طـ ) غرفة تجارة وصناعة قاعة المكان: 

ــــاألجن ـــ  دةــــ

 المحتوى الوقت

 تسجيل 10:15 – 10:00

و  10:30 – 10:15  ع؛ترحيب وتعريف بالمشر

وع | جامعة النجاح الوطنية  –عماد بريك  د.    مدير المشر

 رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس –عمر هاشم السيد  

ي االجتماعي وبرامج التمكي   مداخالت حول االقتصاد ال 11:00 – 10:30
اتيجيات ال )عن ا تضامن  سبر

 والخطط التنموية(؛
 

ي  ارة العملوز ممثل عن 
 د. محمد االعرج –رام هللا ف 

 . السيد محمد ديب – مديرية عمل نابلسممثل عن 
ي نابلس  التنمية االجتماعية مديريةممثل عن 

 السيدة حني   جردانة  -ف 
 السيدة حال صالح.  - امج التمكي   نممثل عن بر 

احة قهوة 11:10 – 11:00  اسبر

وع  11:35 – 11:10  اعالن اطالقة المشاريــــع  -إدارة المشر
 

  :عرض للمشاريــــع الحاصلة عىل المنح الفرعية
ي محافظة  جمعية اللجنة األهلية  -1

 السيد نصب  عرفات، –نابلس ف 

ي التنمية المستدامة مؤسسة  -2
كاء ف   السيد جواد أبو عون.   –شر

حةتسليم موجز  12:00 – 11:35 ي فلسطي    للعمل بها  سياسات التشغيل المقبر
  ف 

   وجبة خفيفة 12:30 – 12:00

 


