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 مؤسسة تواصل - فراج نجيب من  - لحم بيت
 االستثمار في رسالتها اداء الثاني بولس يوحنا

 الى انجاز من واالنتقال واالنسان، االرض في
 كرة اكاديمية اطفال منتخب عودة فبعد اخر،
 وعشية ايطاليا في تدريبي معسكر من القدم

 علينا تطل مدربين عشر من فريق مغادرة
 االوسط الشرق في رئيسها لسان وعلى لتعلن
 لطالب عقده اجتماع وفي فلتس ابراهيم األب
 ثالثة سفر عن فيها االيطالية اللغة تعليم معهد
 الطالب حصل حيث. فلسطين داخل معظمها في متوفرة وغير مميزة تخصصات لدراسة وطالبة طالباً  عشر
 بيروجيا جامعة مع بالشراكة المؤسسة تنظمها التي االيطالية اللغة تعليم دورة من االنتهاء بعد المنحة على

 التي الدورة تلك معلم هو فالكوني جنارو االستاذ كان حيث كبيرة خبرة ذو مدرساً  سنويا ترسل التي لألجانب
 الحياة مناحي كل تغطي التي المنحة هذه على فلسطين وبنات أبناء من المميزة الكوكبة هذه وحصلت انتهت
 الطالب هؤالء بأن بالذكر الجدير ومن. والمبيت والمشرب والمأكل الجامعية الرسوم حيث من التخرج حتى
 لكي للدراسة والمغادرة المنحة استالم قبل يوماً  عشرين استغرقت زيارة في ايطاليا الى غادروا قد كانوا

 الغالية المنحة هذه من لإلفادة والسهر الجد على الطالب فلتس األب وحث. هناك الحياة اسلوب على يطلعوا
 التزامهم ضرورة على وشدد الفلسطيني، المجتمع لخدمة الوطن الى والعودة التخرج حتى بكد والدراسة
 في للمساهمة والنجاح توفيق كل لهم وتمنى الفلسطيني للطالب الحقيقية الصورة وعكس والقوانين باالنظمة

 تخصص حنضل سيرينا: وهي الطالب فيها قبل التي التخصصات عن وأعلن. واشراقاً  امناً  أكثر مستقبلٍ  بناء
 اللوصي جورجيت بشري، طب تخصص نعيم حسن بشري، طب تخصص قسيس نوران رياضية، اصابات
 عبد هيا مدنية، هندسة تخصص قمصية حنا جينات، هندسة تخصص سالمة، دانا أغذية، هندسة تخصص

 تخصص الشوملي خالد معمارية، هندسة تخصص خالح البرت وسياحة، عالمي اقتصاد تخصص المسيح
 هندسة تخصص سلفيتي تامر سياسية، وعلوم دولية عالقات تخصص مسك زيد سياسية، وعلوم دولية عالقات
 لتعليم 2011/2012 لعام األكاديمية الدورة انطلقت وقد هذا. أعمال ادارة تخصص الهودلي وأنطون معمارية

 بيستاكيا ماركو االستاذ الجديد المدرس وصول فور وذلك الجاري اب شهر من األول في االيطالية اللغة
 .بيروجيا جامعة من المرسل

 
 ايطاليا الى الدراسية المنح اصحاب الطلبة يتوسط فلتس ابراهيم االب
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