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�لثان�ية  طلبة  يعي�سها  �ل�سياع  من  حالة 
�ملرحلة  هذه  جتاوزهم  بعد  خا�سة  �لعامة 
�خليار�ت  من  �لهائل  �لكم  �مام  بنجاح 
يب�سر  ال  جمه�ل  وم�ستقبل  و�لتحديات 
للخريجني  �ملخيفة  �الرقام  مع  بخري 
ملن  بحاجة  هم  فكم   ، �لعمل  عن  �لعاطلني 
�لتخ�س�ص  الختيار  �لدرب  �مامهم  ينري 
متطلبات  ومع  مي�لهم  مع  يتنا�سب  �لذي 
عن  �مل�س�ؤولني  و�ن  خا�سة   ، �لعمل  �س�ق 
د�ئما   ي�سرتط�ن  و�ل�سركات  �مل�ؤ�س�سات 
�ملتقدين  على  بالهينة  لي�ست  خربة  �سن��ت 

بطلبات �لت�ظيف لدى م�ؤ�س�ساتهم .
يكت�سفها  �لتي  �لكبرية  �لفج�ة  عن  ناهيك 
�لعمل  ب�س�ق  �لتحاقهم  ف�ر  �خلريجني 
�أو  �لتطبيقي  و�ل��قع  �الكادميية  �مل��د  بني 
يق�سي  �لتي  للأعمال  �حلقيقية  �ملمار�سة 
تفا�سيلها  در��سة  يف  ط�يلة  �سن��ت  �لطلبة 
دون  نظري  ب�سكل  ومتطلباتها  و��ساليبها 

�النخر�ط يف �س�ق �لعمل  .
ويف حماولة منه للتغلب على عدد من هذه 
�لتحديات قام كل من ملتقى رجال �العمال 
فل�سطني  ب�ليتكنك  وجامعة  �لفل�سطيني 
�ال�ست�سارية  باللجنة  ي�سمى  ما  باإن�ساء 
كما  تهدف  و�لتي  �الكادميية  للربنامج 

رئي�ص  �حلرباوي  نافذ  حممد  �ال�ستاذ  ��سار 
ت�ساهم يف تقدمي  �مللتقى �ىل خلق مرجعية 
تخ�س�سات  ��ستحد�ث  ب�ساأن  �ملقرتحات 
�إ�سافة  �أدو�تها ومعد�تها،  �أو حتديد  جديدة 
للتخ�س�ص  �لدر��سية  �خلطط  مر�جعة  �ىل 
ت�جيه  بهدف  �ل�س�ق  �حتياجات  ودر��سة   ،
و�لدع�ة   �لطالب �ىل كل ما فيه م�سلحته، 
�لعمل  فر�ص  ت�فري  بهدف  �س�ياً  للعمل 
ت�سكل  باتت  �لتي  �لبطالة  ن�سبة  من  و�حلد 
�القت�سادي  فل�سطني  و�قع  على  خطر�ً 

و�الجتماعي.
 Program  للجنة �ال�ست�سارية للربنامج�

))Advisory Committee
عبارة  هي  للربنامج  �ال�ست�سارية  �للجنة 
)�الأكادمييني  من  منتقاه  جمم�عة  عن 
و�مل�سرعني  و�ال�ست�ساريني  و�لطلب 
يف  متثل  و�لتي  و�مل�سغلني(   و�ملنتفعني 
و�لتي  �مل�ؤثرة  �الأطر�ف  كافة  ع�س�يتها 
تتاأثر بالربنامج �الأكادميي وتعمل على عقد 
للتباحث  م�سبقة  وباأجند�ت  دورية  لقاء�ت 
و�ملفا�سل  �لق�سايا  ح�ل  �ملقرتحات  و�إبد�ء 
�آلية  ت�سكل  وهي  �لربنامج  يف  �لرئي�سية 

عملية لتقييم وتط�ير وترويج �لربنامج.
�أع�ساء �للجنة:

للربنامج  �ال�ست�سارية  �للجنة  تتك�ن 
�الأكادميي من ممثلني عن كل من:

قبل  من  �ملطروح  �الأكادميي  �لربنامج   •
�ملعل�مات  ونظم  �الإد�رية  �لعل�م  كلية 

)من�سق(.
�لرتبية  وز�رة   - �حلك�مية  �جلهات   •

و�لتعليم �لعايل.
�لتخ�س�ص/�لربنامج.  من  • �خلريج�ن 

ز�ل�� على مقاعد  • �لطلبة �حلالي�ن _ال 
�لدر��سة_ .

خا�ص،  وقطاع  عام،  )قطاع  �مل�سغلني   •
وقطاع �ملنظمات غري �لربحية(

للخريجني. و�ملتابعة  �لت�ظيف  • جهات 
مدة �لع�س�ية:

�سن��ت   3 ملدة  �للجنة  يف  �لع�س�ية  تك�ن 
كحد �أدنى قابلة للتجديد.
مهام وم�س�ؤوليات �للجنة:

��ستحد�ث  ب�ساأن  �ملقرتحات  تقدمي   •
يلبي  مبا  �لكلية  يف  جديدة  تخ�س�سات 

حاجة �ل�س�ق �ملحلي.
�الأدو�ت  حتديد  يف  �مل�ساعدة  تقدمي   •
�جلديدة،  للرب�مج  �للزمة  و�ملعد�ت 

وت�فري �لدعم �ملايل لها.
�لتي  و�ملعارف  و�لقدر�ت  �ملهار�ت  • حتديد 

 ملتقى رجال االعمال يسعى لتطوير البرامج االكاديمية من خالل المشاركة

في لجانها االستشارية
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�س�ق  ويحتاجها  �لطالب،  ميتلكها  �أن  يجب 
�لعمل.

للطلبة  عمل  فر�ص  ت�فري  يف  �مل�ساعدة   •
�خلريجني.

�إ�سرت�تيجية حقيقية  �سر�كات  �إن�ساء  • ت�سهيل 
بني �لكلية و�ل�سناعات �ملختلفة.

�ملحتملني  للطلبة  �لربنامج  ترويج   •
و�مل�سغلني.

للتخ�س�ص. �لدر��سية  �خلطط  • مر�جعة 
�خلطط  على  �للزمة  �لتعديلت  �قرت�ح   •

و�مل�ساقات مبا يتنا�سب مع حاجة �ل�س�ق.
• تقدمي �لت�سهيلت �للزمة للتخ�س�ص، مثل 
تنظيم زيار�ت علمية، تنظيم وعقد حما�سر�ت 

�أكادميية ح�سب حاجة �ملدر�سني.
وخا�سة  للطلبة  در��سية  منح  تقدمي   •

�ملحتاجني منهم، ورعاية �ملتف�قني.
�لربنامج  طلبة  مع  دورية  لقاء�ت  عقد   •
و�سع  ح�ل  �للزمة  باملعل�مات  لتزويدهم 

�ل�س�ق، و�لت�ظيف �لخ.
�لتخ�س�سات �لتي تقدمها كلية �لعل�م �الد�رية 
��ست�سارية  بر�مج  جلان  ت�سكيل  �سيتم  و�لتي 

خا�سة بها:
تخ�ص�ص نظم املعلومات : 

و�لر�ئد  �الأول  ه�  �ملعل�مات  نظم  تخ�س�ص 
ما  يدمج  تخ�س�ص   . فل�سطني  م�ست�ى  على 
بني �الد�رة و�حلا�س�ب من خلل �لرتكيز على 
مهار�ت متعددة بحيث ي�ستطيع �لطالب �إيجاد 
�حلا�س�بية  �لتطبيقات  و  �خللقة  �حلل�ل 
و�مل�ؤ�س�سات  �ل�سركات  ت��جهها  �لتي  للم�ساكل 

مبا يحقق �مليزة �لتناف�سية.

تخ�ص�ص اإدارة االعمال املعا�صرة : 
�لنظريات  بني  ما  يدمج  �لذي  �لتخ�س�ص 
�حلديثة يف �الإد�رة و�الأعمال و�الأدو�ت و�ل��سائل 
�حلا�س�بية  و�ملهار�ت  �حلديثة  �الإلكرتونية 
�لتخ�س�ص  �الأعمال.  عامل  يف  لل�ل�ج  �للزمة 
�الأعمال  حق�ل  كافة  يف  للعمل  �لطالب  ي�ؤهل 
و�ملحا�سبة  �لب�سرية  �مل��رد  و�إد�رة  كالت�س�يق 
ويف  و�جل�دة   �لت�ريد  و�سل�سلة  �الإنتاج  و�إد�رة 

كافة �أ�سكال �مل�ؤ�س�سات. 

فرعي  املعا�صرة  االعمال  اإدارة  تخ�ص�ص 
اإدارة امل�صاريع : 

�ملهار�ت  بني  باملزج  للطالب  ي�سمح  �لتخ�س�ص 
�للزمة ل�ظائف �الأعمال �ملختلفة  مع �لرتكيز 
�لزمني  �لبعد  ذ�ت  �مل�ساريع  �إد�رة  مهار�ت  على 
�س��ء  �مل�ؤ�س�سات  لكافة  �ملطل�ب  وه�  �ملحدد 
�مل�سروعات  مع  ويتنا�سب  �خلا�سة  �أو  �الأهلية 
م�ؤهل  �لطالب  �ملانحة،  �جلهات  من  �ملدع�مة 
للتقدم مل�ساريع بغر�ص �لتم�يل وكذلك متابعة 
حا�س�بية  بر�مج  وفق  �مل�سروع  مر�حل  كافة 

معتربة. 
تخ�ص�ص الت�صويق االإلكرتوين: 

فل�سطني   م�ست�ى  على  �ل�حيد  �لتخ�س�ص 
و�لذي يدمج ما بني مفاهيم ونظريات �لت�س�يق 
يف  �حلديثة  �لتكن�ل�جية  و�ل��سائل  و�الأدو�ت 
و�ل��سائط  �ملعل�مات  و�إد�رة  تكن�ل�جيا  حقلي 
�ملتعددة.  �لطالب م�ؤهل للقيام بكافة �ل�ظائف 
�إد�رة  و  و�لبيع   �ل�س�ق  كتحليل  �لت�س�يقية 
�لقدرة على  ولديه  �إلكرتونيا  �لزبائن  علقات 

�إعد�د حملت ترويجية. 

تخ�ص�ص الريادة واالبتكار يف االأعمال : 
�ل�سرورية  �لريادية  �ملهار�ت  بناء  على  يركز 
ي�ستقطب  �لديناميكية.  �الأعمال  بيئة  مل��كبة 
للعمل  مي�ل  لديهم  �لذين  �لطلبة  �لربنامج 
روح  لديهم  تنمي  تقليدية  غري  وظائف  يف 
�ملبادرة و�ملغامرة �ملح�س�بة و�إ�ستك�ساف وتقدمي 
كما  للم�ؤ�س�سة،  �لتط�يرية  و�حلل�ل  �لفر�ص 
�أ�س�ص  وفق  جديدة  م�ساريع  �إن�ساء  من  متكنهم 

علمية و�إبد�عية. 

تخ�ص�ص الو�صائط املتعددة / جرافيك�ص: 
فنية  م�ساريع  �إىل  �الأفكار  ترجمة  على  يركز   
متقنة عن طريق دمج �ملهار�ت �الإبد�عية و�لفنية 
��ستخد�م  �ملتعددة.  �ل��سائط  تطبيقات  مع 
�أحدث تقنيات تكن�ل�جيا �ملعل�مات �مل�ستخدمة 
يف جماالت �الألعاب و�الأفلم و�لر�س�م �ملتحركة 
�جلميلة  و�لفن�ن  �جلر�فيكي  و�لت�سميم 
عمل  جماالت   . �لرقمية  و�ل�سحافة  �ليدوية 
�خلريج : ت�سميم �الإعلنات �لثانية و�ملتحركة 
و�سفحات �النرتنت، �لطباعة و�لن�سر ، �الإنتاج 
�لتلفزي�ين و�الإذ�عي، �إنتاج �لرب�مج �لتعليمية، 
�ملتحركة  �الأفلم  �إنتاج  و�الإ�سر�ف،  �لتدري�ص 

ثنائية وثلثية �الأبعاد، �الإبد�ع �لفني. 

تخ�ص�ص املحا�صبة : 
و�ل�ظائف  �ملهار�ت  �لطالب  يك�سب  تخ�س�ص 
�ملعرفة  �لطالبة  يكت�سب   . و�ملالية  �الإد�رية 

�حلديثة و�ملهارة �للزمة يف جمال �ملحا�سبة.

تخ�ص�ص اقت�صاديات االأعمال: 
تخ�س�ص يجمع بني تخ�س�سني مميزين وهما 
ت�سبح  كي  ي�ؤهلك  و�القت�ساد   �الأعمال  �إد�رة 
باملهار�ت  مت�سلحاً  ناجحاً  و�قت�سادياً  �إد�رياً 
�لتحليلية و�لتفكري �الإبد�عي وت�ظيف �الأدو�ت 
تط�ير  يف  �الإح�سائية  و�الأ�ساليب  �القت�سادية 
من  �الأول  �لتخ�س�ص  و�الأعمال.  �ملال  عامل 
من  يعزز  و�الأهم  �ل�طن  م�ست�ى  على  ن�عه 
فر�ص �حل�س�ل على فر�سة عمل حتقق طم�ح 

�لطالب. 
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احلرباوي ... رئي�ص ملتقى رجال االعمال 
الفل�صطيني 

هذين  بني  �مل�سرتك  �لتعاون  �أن  �أكد  فقد 
ن�عية  �إ�سافة  م�ؤخر�ً  �سجل  قد  �لقطاعني 
وخا�سة فيما يتعلق باعتماد برنامج �ساندوي�ص 
مع  �أي�ساً  بال�سر�كة  �عتماده  مت  و�لذي  ك�ر�ص 
خلله  �سيق�م  بحيث   ، �لب�ليتكنك  جامعة 
ملتقى رجال �العمال �لفل�سطيني بالتعاون مع 
�ع�ساء �مللتقى با�ستيعاب �لطلبة ملدة عام كامل 
يف �مل�سانع و�ل�سركات لكي يطلع�� ب�سكل مبا�سر 
و�ل�سركات  �مل�سانع  يف  �لعمل  �سري  كيفية  على 
يتلقاها  �لتي  �الكادميية  �مل��د  وممار�سة 
�لطلب على مد�ر ثلث �سن��ت در��سية ب�سكل 
عملي و�مكانية �ختبار �ل�س�ق �ملحلي و�لتعرف 
�لنجاح  ومتطلبات  ومعطياته  ��سر�ره  على 
فيه  ، وهذ� من �ساأنه �ن ي�فر �سهاد�ت �خلربة 
للطلب من م��قع �ل�سركات و�لقطاع �خلا�ص 
�لطلب  و�قع  على  و�أثره  �أهميته  �ىل  من�هاً 
�جلدد ، و�أهمية �إيجاد �سبل �لدمج بني �ملفاهيم 
ح�ل  �لكفاء�ت  وت�جيه   ، و�لعملية  �لعلمية 
ب�سكل  �لعمل  �س�ق  يحتاجها  �لتي  �لتخ�س�سات 

عام و�لفل�سطيني ب�سكل خا�ص. 
يقدم  �ن  �ساأنه  من  �لربنامج  هذ�  �أن  م�سيفاً 
مبهار�ت  �لفل�سطيني  لل�س�ق  �خلريجني 
�لطالب  �سيت�سلح  بحيث  ريادية  وعملية  علمية 
�لعمل  خلل  من  عملية  بخربة  خللها  من 
طيلة  �مللتقى  ل��ء  حتت  �ملندرجة  �ل�سركات  يف 
، وب�سكل متكامل مع �خلربة  در��سي كامل  عام 
�ثناء  �لطالب  عليها  �سيح�سل  �لتي  �الكادميية 
ط��ل  فل�سطني  ب�ليتكنك  جامعة  يف  در��سته 
�لعل�م  كلية  يف  �الأخرى  �لثلث  �ل�سن��ت 

�الإد�رية ونظم �ملعل�مات.

د.م�صطفى ابو ال�صفا نائب رئي�ص جامعة 
بوليتكنك فل�صطني لل�صوؤون االأكادميية 

فقد دعا �ىل �لتكامل ما بني �مل�ؤ�س�سة �الأكادميية 
�لعملية  مر�حل  جميع  يف  �خلا�ص  و�لقطاع 
بالن�سبة  �لعمل  �س�ق  ميثل  و�لذي  �الكادميية، 
�ملهار�ت  حتديد  يف  ق�س�ى  �أهمية  للجامعات 

ميتلكها  �أن  يجب  �لتي  و�ملعارف  و�لقدر�ت 
�لطالب، و�أ�ساد �ب� �ل�سفا بالتعاون �مللح�ظ يف 
�ل�سن��ت �الأخرية ما بني �لقطاعات �الأكادميية 
و�ل�سعي �ىل حتمل   ، و�القت�سادية يف فل�سطني 
�مل�س�ؤولية ملا فيه �سالح طلبة فل�سطني و�لعمل 
متطلبات  ي��ءم  مبا  وتاأهيلهم  تدريبهم  على 

�لعمل يف �مل�ؤ�س�سات �لفل�سطينية.

الدويل  البنك  م�صت�صار  جنم  خالد  د. 
لتطوير الربامج

�الكادميي  بالربنامج  �خلا�سة  �للجان  �ن  قال 
�الأكادمييني  من  منتقاة  جمم�عة  من  مك�نة 
و�مل�سغلني و�ال�ست�ساريني و�مل�سرعني و�ملنتفعني 
وبذلك فهي متثل يف ع�س�يتها كافة �الأطر�ف 
وتعمل  �الأكادميي  بالربنامج  و�ملتاأثرة  �مل�ؤثرة 
م�سبقاً  وباأجند�ت  دورية  لقاء�ت  عقد  على 
�لق�سايا  ح�ل  �ملقرتحات  و�إبد�ء  للتباحث 
ت�سكل  و�لتي  �لربنامج  يف  �لرئي�سية  و�ملفا�سل 
�آلية عملية لتقييم وتط�ير وترويج �لربنامج. 

احلا�صنة  م�صروع  مدير  الرازم  فوزي  د. 
ال�صناعية

�أ�سار جل��نب �لتكامل بني �لرب�مج �الأكادميية 
مل�سكلت  علج  ت�سمل  حيث  �خلا�ص  و�لقطاع 
�لبحث  باأعمال  و�لقيام  �ل�سناعة  ت��جه 

�ل�سريكة،  �مل�ؤ�س�سات  عن  نيابة  و�لتط�ير 
ت�جيه  يف  �ل�سركاء  من  �ال�ستفادة  وكذلك 
باالإ�سافة  للطلبة،  �لتخرج  وم�ساريع  �الأبحاث 
حلاجات  �الأكادميية  �لهيئة  ع�س�  تقريب  �ىل 
وم�ساكل وثقافة �س�ق �لعمل وتقدمي �مل�ساعد�ت 
عرب �إعطاء حما�سر�ت وتنظيم زيار�ت للطلبة.

 االأ�صتاذ اأجمد النت�صة رئي�ص دائرة العلوم 
االإدارية ونظم املعلومات

�لذي  �لتن�ع  يف  تكمن  �للجنة  �أهمية  �أن  يرى 
ي�فر حا�سنة للأفكار ، وكذلك �لتعاون �ملطل�ب 
لتنفيذها و�ملحا�سبة و�لتقييم �ملطل�ب لرت�سيد 
�لعمل ،و�أ�سار �ىل �أن وج�د متثيل حقيقي لكافة 
باأجند�ت وم��قيت زمنية  ، و�اللتز�م  �الطر�ف 
حمددة يف �للقاء�ت و�لثقة بقدرة �ل�سركاء، هي 
من �هم �لع��مل �لتي من �ساأنها �ن تنجح عمل 

�للجنة.

�لتي  �لرب�مج  يف  بالبحث  حاليا  �مللتقى  ويق�م 
�ملعل�مات  ونظم  �الد�رية  �لعل�م  كلية  قدمتها 
يف جامعة ب�ليتكنك فل�سطني من �جل تر�سيح 
��ست�سارية  جلان  لت�سكيل  �مللتقى  من  �ع�ساء 
�مل�ج�دة  �لرب�مج  طبيعة  مع  تتنا�سب  لها 

و�ملقرتحة. 


