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مركز البحوث اإلداریة واالقتصادیة بالقدس المفتوحة ینظم ورشة عمل لنقل الخبرات
تاريخ النشر : 14-10-2017

رام هللا - دنیا الوطن 

نظم مركز البحوث اإلداریة واالقتصادیة في جامعة القدس المفتوحة، بالتعاون مع عمادة كلیة العلوم

اإلداریة واالقتصادیة في الجامعة، ورشة عمل متخصصة لنقل الخبرات والمعارف والتجارب التي

تكّونت لدى أعضاء ھیئة التدریس الذین تلقوا خالل ھذا العام (2017م) دورات تدریبیة في إسبانیا

وإیطالیا ضمن مشروع بناء القدرات لمراكز البحوث اإلداریة واالقتصادیة في مؤسسات التعلیم العالي

الفلسطینیة، بتمویل من برنامج االتحاد األوروبي (إیراسموس+).

 وقد عقدت الورشة بمبنى اإلدارة العامة بالبیرة. حضر الورشة مجموعة من أعضاء ھیئة التدریس من

فروع الجامعة في الضفة الغربیة، ومجموعة أخرى من فروع الجامعة في قطاع غزة (عبر الفیدیو

كونفرنس). 

بدأت الورشة بكلمة افتتاحیة للدكتور یوسف أبو فارة عمید كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة، أكد فیھا

أھمیة مركز البحوث اإلداریة واالقتصادیة والدور الریادي الذي یضطلع بھ، مؤكداً أن ھذا المركز

سیسھم في زیادة فاعلیة حركة البحث العلمي في الجامعة والجامعات الفلسطینیة األخرى، وستكون لھ

أنشطة بحثیة مشتركة مع مؤسسات التعلیم العالي والمؤسسات الحكومیة ومؤسسات القطاع الخاص. 

وأوضح أنھ تم وضع خطة إستراتیجیة للمركز للسنوات القادمة، وھذه الخطة رّكزت على المحاور

والجوانب المختلفة التي تضمن لھذا المركز النجاح واالستدامة المؤسسیة. وأشار د. أبو فارة إلى أن عدة

مجموعات بحثیة قد شكلت، وھذه المجموعات تضم أعضاء ھیئة تدریس من فروع الجامعة المختلفة،

ومن المتوقع أن تحقق إنجازات بحثیة متمیزة. 
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ثم رحب أبو فارة بالدكتور شاھر عبید الذي اختیر مدیراً للمركز، والذي أكد من جانبھ أنھ سینفذ الخطة

االستراتیجیة للمركز بالتعاون مع عمادة كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة وعمادة البحث العلمي، مبیناً أن

لدیھ مجموعة من األفكار التي ستضمن لھذا المركز النجاح والتمیز واالستدامة، مؤكداً أھمیة الشراكة مع

المؤسسات المحلیة والدولیة لتحقیق أھداف المركز ورسالتھ البحثیة والمجتمعیة. 

واستعرض د. م. یوسف الصباح، مدیر دائرة الجودة في الجامعة ومنسق المشروع، في كلمة إدارة

المشروع (مشروع بناء القدرات لمراكز البحوث اإلداریة واالقتصادیة في مؤسسات التعلیم العالي

الفلسطینیة) التطورات التي مّر بھا المشروع من بدایتھ حتى اآلن، مؤكداً أن برنامج (إیراسموس+) یتیح

الفرصة ألعضاء ھیئة التدریس والباحثین من الجامعات الفلسطینیة المشاركة في تطویر قدراتھم البحثیة،

وبناء شراكات بحثیة مع الباحثین من داخل فلسطین وخارجھا. ثم حث أعضاء ھیئة التدریس على

االستفادة من تجارب زمالئھم الذین تلقوا دوراتھم التدریبیة خالل ھذا العام في كل من إسبانیا وإیطالیا و

السوید. 

وقّدم د. فضل عیدة العرض األول الذي أعده بالتعاون مع مجموعة العمل األولى، مرّكزاً على المعارف

والخبرات التي تم تلقیھا خالل الدورة التدریبیة التي عقدت في إیطالیا تحت إشراف جامعة الكویال

اإلیطالیة. وتناول في ھذا العرض آلیات الترویج لإلبداع الفكري والتقني التي ُتعتمد في مؤسسات التعلیم

في الجامعات اإلیطالیة، مع إبراز إمكانیة  تطبیقھا ونقل تلك الخبرات إلى الجامعات الفلسطینیة.

 ثم استعرض أنواع اإلبداع بجمیع أشكالھ والتقنیات التي یمكن تحویلھا وتحریكھا من مكان إلى آخر،

مثل  المعرفة، والمعلومات، وأمور أخرى قابلة للنقل. 

وقد أبرز د. عیدة في مداخلتھ الفرق بین مراكز اإلبداع وطرق الترویج  لإلبداع، وھذا جانب مھم لمراكز

البحوث في مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة، إذ یمكن االستفادة من األفكار التي  ُتستخلص من مشاریع

التخرج واألبحاث التي ینتجھا أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الفلسطینیة ومخرجاتھا، والترویج لھا
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واستخدامھا في تقدیم حلول علمیة وعملیة للمشكالت التي تعاني منھا  المؤسسات  االقتصادیة والتشغیلیة

العاملة في قطاعات األعمال، وتكون ھذه اإلبداعات  والترویج  لھا بمنزلة المفتاح  الرئیس لحل  بعض

المشكالت التي یواجھھا  قطاع  األعمال في  فلسطین. 

وقدم د. صالح صبري العرض الثاني الذي أعده بالتعاون مع مجموعة العمل الثانیة، وتناول فیھ جانباً

آخر من المعارف والخبرات التي تم تلقیھا خالل الدورة التدریبیة المنعقدة في إیطالیا، ورّكز في عرضھ

على اطالع المشاركین على تجربة  الجامعات اإلیطالیة- جامعة الكویال-في التعاون والشراكة مع القطاع

الخاص، وبخاصة ما یتعلق بإنشاء شركات جدیدة حدیثة باالعتماد على البحوث العلمیة والكوادر

األكادیمیة، ثم تطرق العرض إلى دور الجامعة العام ضمن ثالثة محاور: المحور األكادیمي، والمحور

البحثي، والمحور التنموي، وقد أظھر كیف یتم الربط بین محور عمل الجامعة في البحث العلمي ومحور

التنمیة في المجتمع، مشیراً إلى أن نقل التكنولوجیا التي تتوصل إلیھا األبحاث الجامعیة في جامعة الكویال

یتم من خالل الدخول في شراكات تبنى علیھا شركات كأحد أشكال التعاون والشراكة بین الجامعة

والمجتمع المحلي، ممثالً بالقطاع الخاص، ھذا باإلضافة إلى نقل التكنولوجیا للمجتمع من خالل بیع

براءات االختراع التي تتوصل إلیھا األبحاث في الجامعات. 

ثم استعرض د. صبري كیفیة إنشاء ھذه الشركات وكذلك المراحل التي تمر بھا، ودور الجامعة في ذلك،

وتناولت الورقة أصناف الشركاء المفترضین في مثل ھذه المشاریع، وأظھرت أھم الوثائق الالزمة للبدء

بالمشروع من واقع تجربة جامعة الكویال في ھذه المشاریع. 

وتناول العرض أیضاً تشكیل اللجان اإلداریة التي تدیر مشروع الشراكة ودور إدارة الجامعة فیھا أو في

المجالس اإلداریة للشركات. وتطرقت الورقة إلى آلیة االستفادة من ھذه التجربة في الواقع الفلسطیني من

خالل فتح آفاق بین المؤسسات األكادیمیة والقطاع الخاص، والتوجھ نحو عمل مشاریع مشتركة تكون

بمرتبة شركات تتقاسم إدارتھا الجامعات والشركاء من القطاع الخاص، وقد أثارت الورقة بعض

التساؤالت التي تتعلق بدور مركز البحوث اإلداریة واالقتصادیة في التوجھ نحو القطاع الخاص وفتح

آفاق تعاون بین الجامعة وھذا القطاع بما یخدم التنمیة المحلیة.  
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وقّدم د. عطیة مصلح العرض الثالث الذي أعده بالتعاون مع مجموعة العمل الثالثة، متناوالً فیھ المعارف

والخبرات التي تم تلقیھا خالل الدورة التدریبیة المنعقدة في إسبانیا برعایة جامعة ألمیریا اإلسبانیة. وأشار

د. مصلح إلى أن العالم الیوم یعیش في عصر المعلوماتیة، حیث یتلقى البشر كماً ھائالً من البیانات بشكل

یومي بفعل التكنولوجیا، وأصبح اإلنسان الیوم من مصّدري البیانات في كل لحظة من حیاتھ، فمثالً إذا

أرسل صورة ما أو شارك في حدث من خالل مواقع التواصل االجتماعي فھو یشارك اآلخرین ھذه

المعلومات. 

وتعرف البیانات الضخمة بأنھا: مجموعة البیانات الضخمة جداً والمعقدة إلى درجة ُیصبح من الصعب

معالجتھا باستخدام أداة واحدة فقط من أدوات إدارة قواعد البیانات أو باستخدام تطبیقات معالجة البیانات

التقلیدیة. 

وأشار د. مصلح إلى أن البیانات الضخمة تمتاز بكبر حجمھا وتنوعھا وسرعتھا. وفي العرض تطرق إلى

مصادر ھذه البیانات ومزایاھا ومساھماتھا، فھي موجودة في كل مناحي الحیاة الیومیة. وفي النھایة أشار

إلى كیفیة االستفادة منھا في خدمة البشریة. 

ثم قدم د. بسام الترك العرض األخیر الذي أعده بالتعاون مع مجموعة العمل الرابعة، مؤكداً أن ھذا

العرض یأتي الحقاً للمشاركة في الدورة التدریبیة التي عقدت في إسبانیا حول التحلیل الكمي والنوعي

للبیانات والبیانات الكبیرة وعلم البیانات، التي كانت عقدت في جامعة المیریا، وفیھا ُرّكز على عدة

موضوعات، ونقل د. الترك خالل ھذه الورشة الخبرات المتعلقة بلغة (R)، وھي لغة برمجة تعنى

بالتحلیل اإلحصائي. 
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