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اأخبار امللتقى

الفل�سطين���ي  االعم���ال  رج���ال  ملتق���ى  نظ���م 
بالتع���اون م���ع كلية العل���وم االإداري���ة يف جامعة 
بعن���وان  عم���ل  ور�س���ة  فل�سط���ن  بوليتكن���ك 
"اللجنة اال�ست�سارية للربنامج", والتي هدفت 
واأع�سائه���ا  اللجن���ة  مبفه���وم  التعري���ف  اىل 
وذل���ك  وم�سوؤولياته���م,  مهامه���م  اىل  اإ�ساف���ة 
بح�س���ور رئي����س واأع�ساء جمل����س اإدارة ملتقى 
رجال االعمال الفل�سطيني والهيئة التدري�سية 
يف جامع���ة البوليتكنك, وممثلي كبار ال�سركات 
يف حمافظة اخلليل وبلدية اخلليل واملوؤ�س�سات 
احلكومي���ة يف املحافظ���ة اإ�ساف���ة اىل ثل���ة م���ن 

الطلبة.
ا�سته���ل الور�س���ة رئي����س امللتق���ى حمم���د ناف���ذ 
احلرب���اوي مرحب���اً ومثمن���اً دور ال�سراك���ة م���ا 

اخلا����س  والقط���اع  االأكادمي���ي  القط���اع  ب���ن 
الفل�سطين���ي, وم�سي���داً باأهمي���ة ه���ذه ال�سراكة 
والت���ي بات���ت تظه���ر جلي���اً م���ن خ���ال اأن�سط���ة 
متع���ددة وم�سرتك���ة, والت���ي الب���د اأن تنعك����س 
الفل�سطين���ي  عل���ى م�سلح���ة الطال���ب  اإيجاب���اً 
وكفاءته وبالتايل على االقت�ساد الفل�سطيني.

امل�س���رتك  التع���اون  اأن  احلرب���اوي  وذك���ر  كم���ا 
موؤخ���راً  �سج���ل  ق���د  القطاع���ن  هذي���ن  ب���ن 
اإ�ساف���ة نوعي���ة وخا�س���ة فيم���ا يتعل���ق باعتماد 
برنام���ج �ساندوي����س كور�س وال���ذي مت اعتماده 
البوليتكن���ك,  جامع���ة  م���ع  اأي�س���اً  بال�سراك���ة 
منوه���اً اىل اأهميت���ه واأث���ره عل���ى واقع الطاب 

 اللجان التخصصية للبرامج األكاديمية

 بتنظيم بين ملتقى رجال األعمال

الفلسطيني وجامعة البوليتكنك
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اجلدد, واأهمية اإيجاد �سبل الدمج بن املفاهيم 
العلمية والعملية.

وبخ�سو����س مو�س���وع الور�س���ة فق���د اأ�س���ار اىل 
اأهمي���ة فكرة تاأ�سي�س جل���ان ا�ست�سارية للربامج 
والتخ�س�س���ات االأكادميي���ة, واأهمي���ة تنوع هذه 
اللجان لتمثل خمتلف �سرائح املتاأثرين باملنتج 
اجلامع���ي, و�سرورة وجود مرجعي���ة ت�ساهم يف 
تقدمي املقرتحات ب�س���اأن ا�ستحداث تخ�س�سات 
جدي���دة اأو حتدي���د اأدواته���ا ومعداته���ا, اإ�ساف���ة 
اىل مراجع���ة اخلط���ط الدرا�سي���ة للتخ�س����س, 
توجي���ه  به���دف  ال�سوقي���ة  احلاج���ة  ودرا�س���ة 
الطال���ب اىل كل م���ا في���ه م�سلحت���ه, والدع���وة  
للعم���ل �سوياً بهدف توفري فر�س العمل واحلد 
من ن�سبة البطالة التي باتت ت�سكل خطراً على 

واقع فل�سطن االقت�سادي واالجتماعي.
نائ���ب  ال�سف���ا  اب���و  م�سطف���ى  الدكت���ور  اأم���ا 
رئي����س جامع���ة بوليتكن���ك فل�سط���ن لل�س���وؤون 
ب���ن  م���ا  التكام���ل  اىل  دع���ا  فق���د  االأكادميي���ة 
املوؤ�س�سة االأكادميية والقطاع اخلا�س يف جميع 
مراح���ل العملية االكادميية, والذي ميثل �سوق 
العم���ل بالن�سب���ة للجامع���ات اأهمي���ة ق�س���وى يف 
حتديد املهارات والق���درات واملعارف التي يجب 

اأن ميتلكها الطالب.

كم���ا وقد اأ�ساد ابو ال�سف���ا بالتعاون امللحوظ يف 
ال�سنوات االأخرية ما بن القطاعات االأكادميية 
واالقت�سادي���ة يف فل�سط���ن, وال�سعي اىل حتمل 
امل�سوؤولية ملا فيه �سالح طلبة فل�سطن والعمل 
م���ع  يتوائ���م  مب���ا  وتاأهيله���م  تدريبه���م  عل���ى 

متطلبات العمل يف املوؤ�س�سات الفل�سطينية.
وق���د قدم د. خالد جنم م�ست�سار البنك الدويل 
لتطوير الربامج من خال الفيديو كونفرن�س 
نب���ذة ع���ن اأهداف اللج���ان اخلا�س���ة بالربنامج 
منتق���اة  جمموع���ة  واعتباره���ا  االأكادمي���ي 

واال�ست�ساري���ن  وامل�سغل���ن  االأكادميي���ن  م���ن 
وامل�سرعن واملنتفعن, وهي متثل يف ع�سويتها 
كاف���ة االأط���راف املوؤث���رة واملتاأث���رة بالربنام���ج 
االأكادمي���ي وتعم���ل عل���ى عق���د لق���اءات دوري���ة 
وباأجن���دات م�سبقاً للتباح���ث واإبداء املقرتحات 
حول الق�سايا واملفا�سل الرئي�سية يف الربنامج 
لتقيي���م وتطوي���ر  اآلي���ة عملي���ة  ت�س���كل  والت���ي 

وترويج الربنامج.

كما حتدث الدكتور فوزي الرازم مدير م�سروع 
احلا�سن���ة ال�سناعي���ة واملم���ول من وح���دة دعم 
ب���ن  التكام���ل  جوان���ب  ع���ن   ,QIF امل�ساري���ع 
الربام���ج االأكادميي���ة والقط���اع اخلا����س حي���ث 
ت�سمل عاج مل�س���كات تواجه ال�سناعة والقيام 
باأعم���ال البحث والتطوي���ر نيابة عن املوؤ�س�سات 
ال�سريك���ة, وكذل���ك اال�ستف���ادة م���ن ال�سركاء يف 
توجي���ه االأبح���اث وم�ساري���ع التخ���رج للطلب���ة, 
باالإ�ساف���ة اىل تقريب ع�سو الهيئة االأكادميية 
حلاج���ات وم�ساكل وثقافة �سوق العمل وتقدمي 
امل�ساع���دات ع���رب اإعط���اء حما�س���رات وتنظي���م 

زيارات للطلبة. 

ث���م تطرق االأ�ست���اذ اأجمد النت�س���ة رئي�س دائرة 

العل���وم االإدارية ونظم املعلوم���ات اىل اأن اأهمية 
اللجن���ة تكم���ن يف التن���وع ال���ذي يوف���ر حا�سنة 
لاأف���كار, وكذل���ك التع���اون املطل���وب لتنفيذها 
واملحا�سب���ة والتقييم املطل���وب لرت�سيد العمل, 
كم���ا وتط���رق اىل عوام���ل اإجناح اللجن���ة والتي 
تتمثل يف وجود متثيل حقيقي لكافة االأطراف 
باأجن���دات  وااللت���زام   Stakeholders,
ومواقي���ت زمني���ة حم���ددة يف اللق���اءات والثقة 
بقدرة ال�سركاء, وعرب امل�ساركون خال النقا�س 
ع���ن جمموعة م���ن املاحظ���ات القيم���ة بحيث 
�سملت طبيع���ة العاقة بن ال�سركاء والوقوف 
م���ع  العملي���ة  له���ذه  واملخرج���ات  االأدوار  عل���ى 
ذك���ر لتجارب حم���دودة يف هذا ال�س���اأن مع بيان 

الأثرها.

واختتم���ت الور�سة بال�تاأكيد عل���ى اأهمية وجود 
امل�س���ي يف اخلط���وات  و�س���رورة  اللج���ان  ه���ذه 
الاحق���ة حي���ث طل���ب رئي����س امللتق���ى ال�سي���د 
حمم���د نافذ احلرب���اوي من اإدارة كلي���ة العلوم 
االإداري���ة ونظ���م املعلوم���ات بتحدي���د الربام���ج 
املن���وي ت�سكي���ل جل���ان ا�ست�ساري���ة له���ا ليت�سن���ى 
امللتق���ى  م���ن  اأع�س���اء  تر�سي���ح  امللتق���ى  الإدارة 

تنا�سب طبيعة الربامج.  


