تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس ( أبو مازن )

اجتماع هيئة المجالس الخامس والعشرين
"الشراكة بين جامعة القدس والقطاع الخاص"
األربعاء والخميس2018 /4/ 26-25 ،
اليوم األول :األربعاء 25/4/2018
 9:30 - 9:00تسجيل
الجلسة االفتتاحية  -رئيس الجلسة :أ .د .صالح الهودلية
النشيد الوطني الفلسطيني
 9:50 - 9:30كلمة األمين العام العامة لهيئة املجالس /د .محمد الشاللدة
11:00 - 9:30
 10:10 - 9:50كلمة رئيس الجامعة /أ .د .عماد أبو كشك
 10:30 - 10:10كلمة ضيف االجتماع /معالي الدكتور باسم عوض هللا
 11:00 -10:30ممثل عن رئيس دولة فلسطين /معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم
 11:15 - 11:00استراحة
الجلسة األولى :متطلبات الشراكة بين جامعة القدس والقطاع الخاص
رئيس الجلسة :د .عدنان اللحام  ،مقرر/ة الجلسة :د .سلوى البرغوثي
دور بنك فلسطين في تطوير الكادر األكاديمي في الجامعات الفلسطينية من خالل برنامج زمالة
11:30 -11:15
أ .هاشم الشوا  -رئيس مجلس االدارة في بنك فلسطين
 11:45 - 11:30 1:00 - 11:15آفاق ومتطلبات الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات /أ .د .محمود الجعفري
تطوير البرامج األكاديمية ُ
للموائـمة مع سوق العمل ،والتنمية ،والشراكة مع القطاع الخاص:
12:00 - 11:45
تجارب عاملية /د .عامر كنعان
 12:15 - 12:00الشراكة بين الجامعة والصناعة /أ .محمد شريعة
 1:00 - 12:15نقاش
 3:00 - 1:00استراحة غداء
الجلسة الثانية :آفاق الشراكة بين جامعة القدس والقطاع الخاص
رئيس الجلسة :د .عماد الزير ،مقرر الجلسة :أ .عمر الزرو
 3:15 - 3:00استراتيجيات لدمج املعرفة ما بين الجامعة والقطاع الخاص /أ .د .رفيق قرمان
4:45 - 3:00

التدريب مدخل فعال للشراكة بين جامعة القدس والقطاع الخاص /أ .وحيد جبران  -رئيس
3:30 - 3:15
مجلس إدارة جمعية املدربين الفلسطينيين.
الحلول للعالقة ما بين الوسط األكاديمي والصناعي (الصناعات الغذائية)
3:45 - 3:30
د .ابراهيم عفانة
 4:00 - 3:45تسويق البحث العلمي من خالل االستثمار /أ .رضوان قصراوي
 4:45 - 4:00نقاش

 5:00 - 4:45استراحة

الجلسة الثالثة :تجارب شراكة بين الجامعات والقطاع الخاص
رئيس الجلسة :د .محمد خلف ،مقررة الجلسة :د .سهير الصباح
الدراسات الثنائية في جامعة القدس نموذج عن الشراكة ما بين املؤسسة األكاديمية والقطاع
5:15 - 5:00
الخاص /أ .د .صالح الدين عودة
6:30 - 5:00

تجربة الدراسات الثنائية في شركة رويال الصناعية التجارية
5:30 - 5:15
املهندس عماد الرجوب ،املهندس سمير خمايسة -مصنع شركة رويال
مقارنة بين التدريب في التدريس التقليدي والدراسات الثنائية
5:45 - 5:30
املهندس حسن خضر  -املدير الفني للشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت – نابكو
 6:30 - 5:45نقاش

اليوم الثاني :الخميس 26/4/2018
الجلسة األولى :آليات تطويرالشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص في ضوء أهداف التنمية املستدامة
رئيس الجلسة :د .ايناس ناصر ،مقرر الجلسة :أ .وجدي حمايل

11:15 - 9:30

تجارب الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات الفلسطينية
9:45 - 9:30
الدكتور عودة شحادة  -األمين العام التحاد الصناعات
 10:00 - 9:45الوقف على التعليم الجامعي :استدامة الشراكة /أ.د .محمود أبو سمرة
 10:15 - 10:00آليات تطوير الشراكة بين الجامعات  والقطاع الخاص /د .عبد الحكيم عيدة
 11:00 - 10:15نقاش

 11:30 - 11:00استراحة
 12:00 - 11:30التوصيات و توزيع الشهادات
الجلسة الثانية :حوار مفتوح مع األستاذ الدكتور عماد أبو كشك  -رئيس الجامعة
1:00 - 12:00
ميسرالحوار :د .محمد الشاللدة
1:00

غداء

