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افتتاح مركز األبحاث اإلدارية واالقتصادية في جامعة القدس المفتوحة

رام هللا -معا- افتتحت جامعة القدس المفتوحة مؤخرا مركز البحوث اإلدارية واالقتصادية (BERC) وھو مركز أبحاث متخصص تابع لكلیة العلوم

اإلدارية واالقتصادية ومن المشاريع المموّلة من االتحاد األوروبي ضمن برنامج إراسموس ، وذلك برعاية من رئیس الجامعة أ. د. يونس

عمرو.

وخالل االفتتاح، عبر نائب رئیس الجامعة للشؤون األكاديمیة أ. د. سمیر النجدي عن سعادته بھذا اإلنجاز، مؤكدا االھتمام البالغ الذي يولیه

رئیس الجامعة األستاذ الدكتور يونس عمرو بھذا المركز البحثي، وأكد اھتمام الجامعة بالمجاالت البحثیة في مجالت العلوم اإلدارية

واالقتصادية، ذلك انطالًقا من إيمان الجامعة بأن عملیة التدريس وحدھا غیر كافیة لتطوير عضو ھیئة التدريس، فالبحث العلمي يعد من

أھم األدوات التي تسھم في تطوره ومواكبته كل جديد في مجاله، وقد حث الباحثین وأعضاء ھیئة التدريس والطلبة على متابعة األبحاث

الجديدة التي تنشر في مجاالت تخصصاتھم المختلفة.

من جانبه، رحب مدير فرع الجامعة في محافظة رام هللا والبیرة الدكتور حسین حمايل بالحضور، وقال إن اقتناع المؤسسات ذات الصلة

بالتعلیم العالي بتمويل ھذا المركز التابع للجامعة يدل على أن جامعة القدس المفتوحة أصبحت من المؤسسات التعلیمیة التي حظیت

باحترام كبیر على مستوى الوطن وخارجه، مؤكدا أن الجامعة نجحت في خلق أفكار ريادية واستراتیجیة، مشیرا إلى الدور التنموي الذي

تحققه وترعاه كلیة العلوم اإلدارية واالقتصادية، كبرى كلیات الوطن من حیث الكوادر األكاديمیة وأعداد الطلبة ومن حیث اإلقبال الكبیر

علیھا، مشّددا على ضرورة أن يتبنى كل فرد في الجامعة مسؤولیاته لتخطي العقبات التي تواجھنا.

وكان عمید كلیة العلوم اإلدارية واالقتصادية الدكتور يوسف أبو فارة أكد في كلمته االفتتاحیة للحفل أھمیة ھذا المركز وما سیحققه في

المستقبل للجامعة والباحثین والمجتمع، وأشاد في كلمته بدور االتحاد األوروبي من خالل مشاريع إراسموس في تأسیس ھذا المركز

البحثي الجديد وتمويله ودعمه، وشكر أيضا كل من يشارك في أنشطة ھذا المركز وفعالیاته العلمیة، وأوضح أن ھذا المركز يعد مركزا

رياديا على مستوى فلسطین، مشیرا إلى وجود مراكز مشابھة تم تأسیسھا ضمن نفس المشروع المشترك في جامعة بیرزيت والجامعة

اإلسالمیة وجامعات أخرى.

إلى ھذا، أكد الدكتور عبد الرحمن السلوادي منسق مشروع مركز العلوم اإلدارية واالقتصادية أن المشروع يعّد من المشاريع الواعدة

والرائدة التي ستسھم في تشجیع البحث العلمي وتیسر عمل الباحثین، وتقدم حلول جذرية للمشاكل االقتصادية التي يعاني منھا

المجتمع الفلسطیني، كما أشار إلى أن الھدف األساسي من المشروع ھو تغییر ثقافة البحث العلمي النمطیة القائمة على الفردية في
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إجراء البحوث، واالعتماد على العمل الجماعي والمجموعات البحثیة التي تم تشكیلھا على المستوى المؤسسي والوطني والعالمي،

والخروج بأبحاث علمیة متمیزة. وأضاف أن المركز يضم كل التقنیات والبرمجیات الالزمة لرفع مستوى األبحاث والوصول بھا الى مستوى

علمي عالي، مبیًنا أنه من خالل المركز سیتمكن الباحثین من تحلیل البیانات، وبناء األبحاث الكمیة، وتحديد نسبة االختالس من المصادر

الخارجیة لتجنب شبھة السرقات العلمیة.

وقدم مدير المركز الدكتور شاھر عبید نبذة حول المركز، ذاكرا أنه تأسس بھدف إنتاج بحوث تطبیقیة بناءة ومتطورة ذات عالقة باألعمال

واالقتصاد، ما يصب في تطوير البنیة االقتصادية الفلسطینیة عبر مساعدة صناع القرار وراسمي السیاسات في اتخاذ قرارات مبنیة على

أسس علمیة، ومن خالل إجراء الدراسات التحلیلیة، وتوفیر الخبرة والمشورة الالزمة لمن يطلبھا في الوقت المناسب، وبناء منصة للحوار

والنقاش حول القضايا االقتصادية واإلدارية والمالیة المختلفة في فلسطین.

وأوضح الدكتور فتح هللا غانم منسق المجموعات البحثیة دور مركز البحوث اإلدارية واالقتصادية في تشجیع البحث العلمي وخاصة البحوث

التي تعالج قضايا ذات عالقة مباشرة بالمجتمع سواء كانت على المستوى الفردي أو على مستوى الشركات الفلسطینیة، كما تناول

عرضا لخمس مجموعات بحثیة تم تقاسمھا بین أعضاء الھیئة التدريسیة كفرق عمل ضمن مجاالت المال والتسويق، المال والتنمیة

االقتصادية، المحاسبة والحوكمة، القطاع العام وسوق العمل، التخطیط االستراتجي والتجارة الدولیة، كما تطرق الى المشاركة

المستقبلیة ألعضاء الھیئة التدريسیة في المؤتمر والندوات وورش العمل التي سوف تعقد قريبا ضمن فعالیات ھذا المشروع.


