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"القدس المفتوحة" بالخليل تنظم زيارة علمية لطلبة كلية العلوم االدارية

الخلیل- معا- نظم فرع الخلیل التابع لجامعة القدس المفتوحة رحلة علمیة لطلبة كلیة العلوم االدارية واالقتصادية الى شركة رويال

الصناعیة التجارية، شارك فیھا أكثر من 400 طالب وطالبة، ورافقھم في الرحلة ق.أ مدير فرع الخلیل أ.عبد القادر الدراويش، والمساعد

األكاديمي أ.ماجد أبو ريان، وأعضاء ھیئة التدريس في كلیة العلوم االدارية واالقتصادية في الفرع.

وھدفت الزيارة إلى ربط الطلبة بین المفاھیم النظرية التي يتلقونھا في مساقات الكلیة بالواقع التطبیقي لتلك المفاھیم من خالل

اطالعھم وتعريفھم باألنظمة االنتاجیة واإلدارية في شركة رويال الصناعیة التجارية باعتبارھا إحدى الشركات الفلسطینیة الكبرى في

مجال الصناعات البالستیكیة، حیث يعمل فیھا أكثر من 650 عامالً.

وتم نقل الطالب بحافالت إلى مقر الشركة وكان في انتظارھم موظفو العالقات العامة ورؤساء األقسام في الشركة، حیث اصطحبوھم

إلى قاعة المؤتمرات في الشركة.

وألقى أ.عبد الفتاح العیسة مسؤول الدائرة اإلعالمیة في الشركة كلمة رحب فیھا بأساتذة الجامعة وطلبتھا باسم رئیس مجلس إدارة

الشركة الحاج نبیل الزغیر، وقال إن الشركة سعیدة باستقبال كل ھذا العدد من طلبة الفرع، واطلعھم على البرنامج الذي اعدته الشركة

للرحلة العلمیة.

ثم تحدث أ.عبد القادر الدراويش ق.أ مدير الفرع أمام الحضور فنقل تحیات رئیس الجامعة أ.د يونس عمرو إلى مجلس إدارة الشركة

والعاملین فیھا، وشكر الدراويش الشركة على حفاوة االستقبال وحسن الضیافة وطیب اللقاء. وقال إن شركة رويال تمثل إحدى حاالت

النجاح التي تستحق االھتمام والدراسة ولھذا جئنا بطلبتنا إلى الشركة لیشاھدوا بأم أعینھم كیف تمكن أشخاص رياديون من تحويل

فكرة إلى واقع، وحققوا نجاحات رغم االحتالل والحصار والتضییق، وشقوا طريقھم نحو العالمیة، مبیناً أن منتجات رويال موجودة في

األسواق العالمیة التقلیدية منھا وااللكترونیة، وشكر الشركة على التزامھا بالمسؤولیة االجتماعیة تجاه المجتمع الفلسطیني، خاصة فیما

يتعلق بدعم الطلبة المحتاجین.

من جانبه، قال أ.مازن الزغیر مدير العالقات العامة في الشركة، وعضو الغرفة التجارية الصناعیة في الخلیل، إن الشركة تعتز بجامعة

القدس المفتوحة وبرئاستھا وطواقمھا وطلبتھا، وأكد أن الشركة مفتوحة أبوابھا للطلبة في مجال البحث والتدريب والتوظیف.

واطلع الطلبة على ما وصلت إلیه الشركة من تطورات، ذاكراً أنھا بدأت شركة صغیرة بعدد موظفین ال يتجاوز اثني عشر موظفاً، وقال إن

الشركة ركزت على تنويع االنتاج لتتمكن من التعامل بمرونة مع الظروف الصعبة التي يعیشھا االقتصاد الفلسطیني، وأضاف أن الشركة

أولت البیئة الفلسطینیة اھتماماً بالغاً فركزت على إنتاج منتجات صديقة للبیئة واھتمت بالطاقة الخضراء والتسويق األخضر، وأوضح الزغیر

أن الشركة حصدت العديد من الجوائز واألوسمة والشھادات ومن بینھا شھادة المصدر األول في فلسطین.

وقدم أ .عماد الرجوب مدير المصنع في شركة رويال شرحاً عن االنظمة اإلدارية واإلنتاجیة في الشركة، حیث أشار إلى أن ھذه األنظمة

محوسبة وتشمل كل العملیات اإلدارية والتي تبدأ بوجود شواغر، وإعالنات التوظیف، ومعايیر اختیار الموظفین، وكذلك منظومة حقوق

الموظفین، والصیانة، والشراء والتخزين، والھیكل التنظیمي والتسويق المحلي والدولي.

وتحدث الرجوب عن الريادة في الصناعة وأھمیة الطاقة الشمسیة كنظام أساسي لتولید الكھرباء من خالل الخاليا البديلة، وركز على

تطبیقات الجودة قائالً إن التزام الشركة بمعايیر الجودة المحلیة والعالمیة مكنھا من الوصول إلى األسواق الدولیة، ومكنھا من كسب ثقة

المستھلكین.

وردا على سؤال حول حوكمة الشركة، قال الرجوب إن الشركة لديھا خبراء في ھذا المجال يقومون على إعداد الشركة للمستقبل، بحیث

تنتقل من الجیل المؤسس إلى الجیل الثاني والثالث بسھولة ويسر وتحافظ على ازدھارھا ونموھا وتقدمھا ونجاحاتھا وقیمھا.

واشتملت الرحلة أيضا على فقرة ترفیھیة قدمھا الفنان عبد الفتاح العیسة ركز فیھا بأسلوب كومیدي على جوانب اجتماعیة وسیاسیة،

ونالت إعجاب الحضور.

ودار نقاش بین مسؤولي الشركة والطلبة، حیث أجاب المسؤولون على أسئلة الطلبة واستفساراتھم، وفي نھاية النقاش تم تقسیم

الطلبة إلى أربع مجموعات، وأصحبھم مسؤولو الشركة في جولة في رحاب المصنع حیث أطلعوھم على خطوط اإلنتاج، ومخططات سیر

العمل وأسالیب الشحن والتخزين في الشركة.
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وأعرب الطلبة عن سعادتھم بھذه الرحلة العلمیة، وعبروا عن ذلك من خالل تفاعلھم ومداخالتھم وحرصھم على معرفة أدق التفاصیل في

األنظمة المطبقة في الشركة.

وقد قدم أ.عبدالقادر الدراويش درعاً تكريمیة لشركة رويال باسم رئیس الجامعة، وقدمت شركة رويال أيضا درعاً تكريمیة للجامعة.

وأكدت أ.ھیا عابدين عضو ھیئة التدريس في كلیة العلوم اإلدارية واالقتصادية في فرع الخلیل التي نسقت الرحلة، أن ھذه الزيارة تأتي

في نطاق تكريس الواقع التطبیقي للمفاھیم اإلدارية المختلفة التي يدرسھا الطلبة في مختلف المساقات التخصصیة في الكلیة،

ولتفعیل دور الكلیة مع المجتمع المحلي فیما يخص التدريب المیداني والبحثي والمسؤولیة المجتمعیة وفقاً لتوجیھات أ. د. يونس عمرو

رئیس الجامعة، وبالتنسیق مع عمید كلیة العلوم االدارية واالقتصادية د. يوسف ابو فارة.
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