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"القدس المفتوحة" و"Father Consulting Ltd" توقعان مذكرة تفاهم

رام هللا- معا- وقعت جامعة القدس المفتوحة وشركة "فاذر" لخدمات األعمال (Father Consulting Ltd) الیوم اإلثنین، مذكرة تفاھم لتنفیذ

بمجال المھتمین  واالقتصادية،  اإلدارية  العلوم  كلیة  من  والرابعة  الثالثة  السنتین  طلبة  يستھدف  الذي   ،(Chief People Officer) برنامج 

الموارد البشرية، لتطويرھم في ھذا المجال.

شركة وعن  شاھین،  محمد  د.  أ.  الطلبة  شؤون  عمید  الطلبة  لشؤون  الجامعة  رئیس  مساعد  المفتوحة"  "القدس  عن  االتفاقیة  ووقع 

(Father Consulting Ltd) رئیسھا التنفیذي أ. حسن القاسم.

إياد اشتیة، ومديرة أ.  أبو فارة، مساعد عمید شؤون الطلبة  العلوم اإلدارية واالقتصادية د. يوسف  التوقیع من الجامعة عمید كلیة  وحضر 

دائرة العالقات العامة أ. سالفة مسلّم، ومن الشركة مشرف المشروع أ. طارق التمیمي، ومنسقة المشروع أ. بیروت مصلح.

ورحب شاھین بالحضور، ونقل لھم تحیات رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، وقال إن "القدس المفتوحة" تسعى إلى توسیع عالقاتھا مع

المؤسسات المختلفة، وذلك خدمًة للطلبة والمجتمع على حّد سواء، مبیًنا أن الجامعة تحرص على توقیع اتفاقیات قابلة للتطبیق وذات

أھداف واضحة.

محافظات كل  في  فروعھا  تتوزع  واالنتشار،  الطلبة  أعداد  حیث  من  الفلسطینیة  الجامعات  كبرى  تعّد  التي  المفتوحة"  "القدس  أن  وبیّن 

الضفة الغربیة وقطاع غزة، ما يساعدھا في تقديم خدماتھا ألكبر عدد ممكن من الفلسطینیین.

والتخصصات والمباني،  الطلبة،  وأعداد  الدولیة،  الجوائز  صعید  على  الجامعة  حققتھا  التي  اإلنجازات  أحدث  عن  نبذًة  شاھین  قّدم  كما 

الجديدة، والدورات والتدريیبات التي تقدمھا للطلبة خالل دراستھم وبعد تخرجھم، حرصا على جسر الفجوة بین المحتوى األكاديمي الذي

يتلقاه الطلبة، وما ھو مطلوب منھم أثناء انخراطھم في سوق العمل بعد تخرجھم.

إلى ھذا، شكر الرئیس التنفیذي لشركة (Father Consulting Ltd) "القدس المفتوحة" على تعاونھا معھا في تنفیذ المشروع، مبینا أن

تشعب فروع الجامعة وانتشارھا يجعلھا شريكا استراتیجیا لكثیر من الشركات والمؤسسات الفلسطینیة، وأكد أن الشركة ستسعى إلى

توسیع خدماتھا ومشروعاتھا المشتركة مع الجامعة لتصل إلى كل الفروع، ما يؤمن أكبر استفادة ممكنة للطلبة.

وقدم القاسم نبذة عن الشركة، مبینا أنھا تختص بتقديم الحلول والمشورة والخبرة في القضايا الحديثة المتعلقة باإلدارة والموارد البشرية،

موضحاً أن الشركة ھي األولى من نوعھا على مستوى الوطن من حیث طبیعتھا.
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تضم حیث  الفلسطینیة،  الجامعات  في  اقتصاد  كلیة  أكبر  تعد  الكلیة  إن  فارة  أبو  يوسف  د.  واالقتصادية  اإلدارية  العلوم  كلیة  عمید  وقال 

بتخصصاتھا الستة من (23-25) ألف طالب، مؤكدا أن الكلیة ستقدم كل ما يلزم في سبیل تحقیق أكبر استفادة ممكنة من ھذه االتفاقیة.

بنود تنفیذ  لمتابعة  والشركة،  واالقتصادية،  اإلدارية  العلوم  وكلیة  الطلبة،  شؤون  عمادة  من  لجنة  تشكیل  أھمیة  إلى  فارة  أبو  وأشار 

االتفاقیة، وللتغلب على الفجوة بین ما يدرسه الطلبة وما ھو مطلوب في سوق العمل.
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