بسم هللا الرحمن الرحيم
البيان الختامي والتوصيات
"الشراكة بين جامعة القدس والقطاع الخاص"
جامعة القدس  /أريحا
جدذ زعاًت فخامت زئِع دولت فلظطين ألاخ مدمىد عباض ( أى ماشنن)ناوعلد الاحخماع  25لهُئت
املجالع في حامعت اللدض في الفترة 26-25ن.2018/4/ن
وكد خضس الاحخماع هخبت مً املفىسًٍ و طاجرة في حامعت اللدض واملخخطين مً اللطاع الخاص
ّ
اهطبذ على املداوز الخالُت:ن
واللي خالٌ ًىمي الاحخماع  14وزكت عمل والتي
 .1مخطلباث الشساهت أين حامعت اللدض واللطاع الخاص.
 .2آفاق الشساهت أين اللطاع الخاص وحامعت اللدض.
.3نججازب شساهت أين الجامعاث واللطاع الخاص.
 .4آلُاث جطىٍس الشساهت أين الجامعت واللطاع الخاص في ضىء هداف الخىمُت املظخدامت.
هدف هرا الاحخماع لجظس الهىة ما أين حامعت اللدض واللطاع الخاص لخعصٍص الشساهت الفاعلت في
مُادًً مخخلفت تهدف الى السقي في العالكت الخبادلُت ما أين الجظمين ملا لها مً جداعُاث اًجاأُت
على املجخمع الفلظطُني.ن
آخرًً بعين الاعخباز ن هىان جددًاث حظام في الخعاون والشساهت ما أين الجامعاث واللطاع
الخاص في العالم العسبي بشيل عام وفلظطين بشيل خاص.نوذلً ،ألن الجامعاث وشسواث اللطاع
الخاص والحيىمت واملجخمع حعِش في ظل ظسوف وبِئت طُاطُت واكخطادًت و مىُت جفسض جددًاث
كل ما ًمىً ن ًلاٌ عنها انها حعمل على افشاٌ ي حهىد جللُدًت للخعاون والشساهت في املجخمع
الفلظطُني ،وٍخجلى ذلً في املمازطاث الُىمُت لظلطاث الاخخالٌ واللُىد التي جفسضها على خسهت
ألافساد وز ض املاٌ والفىس ،وفي جداعُاث جسدي الىاكع الاكخطادي واملالي على الجامعاث واللطاع
الخاص ووافت ميىهاث املجخمع الفلظطُني وخاضت في اللدض.ن
ٌعخبر هرا الاحخماع الري ضم حامعت اللدض والعدًد مً ممثلي اللطاع الخاص مبادزة ًمىً
البىاء عليها ملا ًخدم الجمهىز الفلظطُني ،وملا جلدم ًىص ي املجخمعىن أما ًلي:ن
ن

ًال
وو:نأىاء على هخائج هرا الاحخماع املبازن جطىٍس مبادزة لالطخفادة مً الخعاون والدشاأً أين
ن
العلماء والباخثين الفلظطُيُين والعسب ،لخأطِع هُئت و مجلع اطدشازي عالمي لخلدًم وججمُع
الدعم الفىسي واملالي للعلماء والباخثين والطلبت الفلظطُيُين للنهىض ألدزاتهم البدثُت
والاأداعُت وزبطها أاخخُاحاث شسواث اللطاع الخاص.ن
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ًال
زاهُا:ناطالق مبادزة للخىاضل مع زحاٌ ألاعماٌ الفلظطُيُين في الداخل والخازج لخأطِع ضىدوق
ن
للدعم الفىسي والسٍادي في حامعت اللدض.ن
ًال
زالثا:نجطىٍس آفاق الخعاون والشساهت أين حامعت اللدض واللطاع الخاص مً خالٌ أسامج الخدزٍب
ن
الالصامُت ،واملشازهت الفاعلت فُما ٌظمى أدزاطاث الحالت ومعالجت جددًاث جىاحه الشسواث
املدلُت والاكلُمُت ،والبدث والخطىٍس لخدظين هفاءة ما هى كائم مً خدماث وجطىٍس مىخجاث
حدًدة مبخىسة.ن
ًال
ابعا:نجخسٍج الطلبت الجاهصًٍ لالأخياز والاأداع لخىمُت مهازاث مدددة لدي الطلبت ،مهازاث الخفىير
ز ن
الىاكد وخل املشاول ،مهازاث للُادة عبر املعسفت والخأزير وجطىٍس املهازاث الاأداعُت والُادًت الراجُت
للطلبت وجىمُت كدزتهم على العثىز على خلىٌ اأداعُت مبخىسة ملشاول واكعُت جىاحه الشسواث و
املجخمع.ن
ًال
خامظا:نالعمل على جطىٍس دلُل طىىي أالفسص الحلُلُت املخاخت للخعاون والشساهت مع اللطاع
ن
الخاص الفلظطُني والعالمي ،وحدوي وملىماث هجاح هره الفسص أدُث ًخضمً هرا الدلُل
وافت ألافياز السٍادًت والاأداعُت للطلبت والباخثين في الجامعت وهُف ًمىً اطخغاللها ملعالجت
جددًاث الشسواث و جطىٍس مىخجاث اأخيازٍت حدًدة.ن
ًال
طادطا:نإعادة الىظس أأهظمت الحىافص وامليافئاث للباخثين والطلبت لسبطها أالخعاون والشساهت
ن
املؤطظُت مع شسواث اللطاع الخاص املدلُت والعاملُت.ن
ًال
طابعا:ندعم وجطىٍس ادازة امللىُت الفىسٍت في الجامعت لخدظين ادازة وشطت البدىر وجىحيهها
ن
لخدمت هداف الشساهت مع اللطاع الخاص.ن
ًال
زامىا:نالاهفخاح اليامل على شسواث اللطاع الخاص وخاضت فُما ًخعلم أيشس ألاأدار واملعلىماث
ن
والبُاهاث ،واجاخت الفسضت لللطاع الخاص وطخخدام مسافم ومعداث وامياهاث الجامعت البدثُت
واشسان اللطاع الخاص في عملُت جطىٍس البرامج واملىاهج والخطط الدزاطُت.ن
ًال
جاطعا:نمأطظت العالكت ما أين الجامعت واللطاع الخاص مً خالٌ اوشاء وخدة جخىلى هره املهمت.ن
ن
ًال
عاشسنا:ناشتران الجامعت واللطاع الخاص في جددًد اولىٍاث البدث العلمي الري ًخدم جطىٍس
اللطاع الخاص وَظاهم في حعصٍص زلافت الاأداع والاأخياز.ن
الحادي عشس:نحعصٍص الثلت أيل الىطائل والظبل ما أين الجامعت واللطاع الخاص.ن
جسخب الاماهت العامت أاطخالم ي جىضُت مً مىظفي الجامعت ومً اللطاع الخاص وطِخم ألاخر
بها.

ن
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جىضُاث وازدة مً الدهخىز عبد الحىُم عُدهن
الظالم علُىم
أخطىص جىضُاث احخماع هُئت املجالع الخامع والعشسون -ناكترح اضافت الخىضُاث الخالُت:ن
ن
.1نمباشسة العمل على إًجاد وجدظين مظخىي الىعي واللىاعت والثلت لدي طساف العالكت في جأطير البرامج
الاوادًمُت مً حل املشازهت الفاعلت أين الجامعاث واكطاع الخاص .ن
.2نإًجاد آلُاث عملُت وجسجِباث مىاطبت لخمىين عضاء هُئاث الخدزَع والطلبت في الجامعاث مً ممازطت
العمل في اللطاع الخاص لخعصٍص الخبرة ألاوادًمُت أالخبراث الخطبُلُت .ن
.3ناوشاء مسهص حامعت اللدض للمشازهت أين الجامعاث واللطاع الخاص .ن
.4ناحساء دزاطت شاملت حظخىشف الخىحهاث قي طىق العمل في فلظطين ودوٌ العالم املظتهدفت في
املظخلبل ،لخيىن مدخال لخخطُط الخعلُم الاوادًمي املظخلبلي.ن
ن
أاوضافت الى ذلً اكترح ان ًخم الاعالن عً مىضىع احخماع هُئت املجالع الظادض والعشسون ( )2019نفي
شهس /10ن2018ن
ن
وشىسا حصبال على حهىدهم في طبُل خدمت املجخمعن
ن
عبد الحىُم عُده ن
ن
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