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رام الله / سما /

افتتحت جامعة القدس املفتوحة مؤخرا مركز البحوث اإلدارية واالقتصادية (BERC) وهو مركز أبحاث متخصص تابع لكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية ومن
املشاريع املمّولة من االتحاد األوروبي ضمن برنامج إراسموس+، وذلك برعاية من رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو.

وخالل االفتتاح، ع نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية أ. د. سم النجدي عن سعادته بهذا اإلنجاز، مؤكدا االهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجامعة
األستاذ الدكتور يونس عمرو بهذا املركز البحثي، وأكد اهتمام الجامعة باملجاالت البحثية  مجالت العلوم اإلدارية واالقتصادية، ذلك انطالًقا من إيمان الجامعة

ر عضو هيئة التدريس، فالبحث العلمي يعد من أهم األدوات التي تسهم  تطوره ومواكبته كل جديد  مجاله، وقد بأن عملية التدريس وحدها غ كافية لتطو
حث الباحث وأعضاء هيئة التدريس والطلبة ع متابعة األبحاث الجديدة التي تنشر  مجاالت تخصصاتهم املختلفة.

ل ة الدكتور حس حمايل بالحضور، وقال إن اقتناع املؤسسات ذات الصلة بالتعليم العا بتمو من جانبه، رحب مدير فرع الجامعة  محافظة رام الله والب
ام كب ع مستوى الوطن وخارجه، مؤكدا أن هذا املركز التابع للجامعة يدل ع أن جامعة القدس املفتوحة أصبحت من املؤسسات التعليمية التي حظيت باح
ى كليات الوطن من حيث ا إ الدور التنموي الذي تحققه وترعاه كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، ك اتيجية، مش الجامعة نجحت  خلق أفكار ريادية واس

الكوادر األكاديمية وأعداد الطلبة ومن حيث اإلقبال الكب عليها، مشّددا ع ضرورة أن يتبنى كل فرد  الجامعة مسؤولياته لتخطي العقبات التي تواجهنا.
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وكان عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية الدكتور يوسف أبو فارة أكد  كلمته االفتتاحية للحفل أهمية هذا املركز وما سيحققه  املستقبل للجامعة
له ودعمه، وشكر أيضا كل من والباحث واملجتمع، وأشاد  كلمته بدور االتحاد األوروبي من خالل مشاريع إراسموس  تأسيس هذا املركز البحثي الجديد وتمو

ا إ وجود مراكز مشابهة تم تأسيسها ضمن ، مش يشارك  أنشطة هذا املركز وفعالياته العلمية، وأوضح أن هذا املركز يعد مركزا رياديا ع مستوى فلسط
زيت والجامعة اإلسالمية وجامعات أخرى. ك  جامعة ب نفس املشروع املش

إ هذا، أكد الدكتور عبد الرحمن السلوادي منسق مشروع مركز العلوم اإلدارية واالقتصادية أن املشروع يعّد من املشاريع الواعدة والرائدة التي ستسهم 
، وتقدم حلول جذرية للمشاكل االقتصادية التي يعا منها املجتمع الفلسطيني، كما أشار إ أن الهدف األسا تشجيع البحث العلمي وتيسر عمل الباحث

من املشروع هو تغي ثقافة البحث العلمي النمطية القائمة ع الفردية  إجراء البحوث، واالعتماد ع العمل الجماعي واملجموعات البحثية التي تم تشكيلها
مجيات الالزمة لرفع مستوى األبحاث والوصول ع املستوى املؤس والوطني والعاملي، والخروج بأبحاث علمية متميزة. وأضاف أن املركز يضم كل التقنيات وال
، مبيًنا أنه من خالل املركز سيتمكن الباحث من تحليل البيانات، وبناء األبحاث الكمية، وتحديد نسبة االختالس من املصادر الخارجية بها ا مستوى علمي عا

لتجنب شبهة السرقات العلمية.

وقدم مدير املركز الدكتور شاهر عبيد نبذة حول املركز، ذاكرا أنه تأسس بهدف إنتاج بحوث تطبيقية بناءة ومتطورة ذات عالقة باألعمال واالقتصاد، ما يصب 
ر البنية االقتصادية الفلسطينية ع مساعدة صناع القرار وراسمي السياسات  اتخاذ قرارات مبنية ع أسس علمية، ومن خالل إجراء الدراسات التحليلية، تطو

.   الوقت املناسب، وبناء منصة للحوار والنقاش حول القضايا االقتصادية واإلدارية واملالية املختلفة  فلسط ة واملشورة الالزمة ملن يطلبها  وتوف الخ

وأوضح الدكتور فتح الله غانم منسق املجموعات البحثية دور مركز البحوث اإلدارية واالقتصادية  تشجيع البحث العلمي وخاصة البحوث التي تعالج قضايا ذات
عالقة مباشرة باملجتمع سواء كانت ع املستوى الفردي أو ع مستوى الشركات الفلسطينية، كما تناول عرضا لخمس مجموعات بحثية تم تقاسمها ب أعضاء

اتجي ق، املال والتنمية االقتصادية، املحاسبة والحوكمة، القطاع العام وسوق العمل، التخطيط االس الهيئة التدريسية كفرق عمل ضمن مجاالت املال والتسو
با ضمن فعاليات هذا املشروع. والتجارة الدولية، كما تطرق ا املشاركة املستقبلية ألعضاء الهيئة التدريسية  املؤتمر والندوات وورش العمل التي سوف تعقد قر

#القدس المفتوحة (http://samanews.ps/ar/tag/10552/القدس-المفتوحة) #مركز األبحاث (http://samanews.ps/ar/tag/19739/مركز-األبحاث) 
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عريقات : الضغوط المالية واالقتصاديةالقدس: افتتاح "قبر السيد المسيح " أمام
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/http://samanews.ps/ar/post/298189)
القدس-افتتاح-قبر-السيد-المسيح--

أمام-الزوار-بعد-ترميمه-كم-كلف-و-
من-تحمل-التكلفة؟)

ل ف و من تحمَّ
َّ
الزّوار بعد ترميمه.. كم كل

التكلفة؟

/http://samanews.ps/ar/post/302955)
عريقات-الضغوط-المالية-واالقتصادية-

على-حماس-لضمان-وحدة-فلسطين)

على حماس لضمان وحدة فلسطين
/http://samanews ps/ar/post/302955)

/http://samanews.ps/ar/post/322209)
هكذا-دافع-مدير-مركز-دراسات-

سعودي-عن-يهودية-القدس-وأحقية-
اليهود-بها)

هكذا دافع مدير مركز دراسات سعودي
عن "يهودية القدس" وأحقية اليهود بها
/http://samanews.ps/ar/post/322209)

/http://samanews.ps/ar/post/310698)
الرئيس-عباس-سنصعد-اجراءاتنا-اذا-
لم-تقم-حماس-بحل-اللجنة-اإلدارية)

الرئيس عباس : سنصعد اجراءاتنا اذا لم
تقم حماس بحل اللجنة اإلدارية

/http://samanews.ps/ar/post/310698)/http://samanews.ps/ar/post/289491)
االنتهاء-من-كافة-اإلجراءات-اإلدارية-
العتماد-شهداء-الحرب-األخيرة-على-

غزة)

االنتهاء من كافة اإلجراءات اإلدارية
العتماد شهداء الحرب األخيرة على غزة

/http://samanews.ps/ar/post/289491)

/http://samanews.ps/ar/post/303653)
الرئيس-مجددا-سنتخذ-خطوات-غير-

مسبوقة-ضد-حماس-ما-لم-تحل-
لجنتها-اإلدارية)

الرئيس مجددا : سنتخذ خطوات غير
مسبوقة ضد حماس ما لم تحل لجنتها

اإلدارية

/http://samanews.ps/ar/post/328988)
دخول-شاحنات-من-الوقود-والخضار-

المصري-الى-غزة-عبر-معبر-رفح)

دخول شاحنات من الوقود والخضار المصري الى غزة عبر معبر رفح (http://samanews.ps/ar/post/328988/دخول-شاحنات-
من-الوقود-والخضار-المصري-الى-غزة-عبر-معبر-رفح)

/http://samanews.ps/ar/post/328986)
ميالدنوف-الجهاد-يزداد-قوة-

والمتطرفون-قد-يتسلمون-الحكم-بدال-
عن-حماس)

/http://samanews.ps/ar/post/328986) ميالدنوف:الجهاد يزداد قوة والمتطرفون قد يتسلمون الحكم بدال عن حماس
ميالدنوف-الجهاد-يزداد-قوة-والمتطرفون-قد-يتسلمون-الحكم-بدال-عن-حماس)

/http://samanews.ps/ar/post/329011)
مشاهد-مؤلمة-في-واقعة-تعذيب-

جديدة-بمدارس-ليبيا-(فيديو))

مشاهد مؤلمة في واقعة تعذيب جديدة بمدارس ليبيا (فيديو) (http://samanews.ps/ar/post/329011/مشاهد-مؤلمة-في-
واقعة-تعذيب-جديدة-بمدارس-ليبيا-(فيديو))

/http://samanews.ps/ar/post/328992) النتائج االولية لتشريح جثمان الشهيد السراديح : االعدام برصاصة من مسافة صفر
النتائج-االولية-لتشريح-جثمان-الشهيد-السراديح-االعدام-برصاصة-من-مسافة-صفر)
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/http://samanews.ps/ar/post/328992)
النتائج-االولية-لتشريح-جثمان-الشهيد-
السراديح-االعدام-برصاصة-من-مسافة-

صفر)

/http://samanews.ps/ar/post/328987)
سحر-وشاح-تكسر-حصار-غزة-بأعمال-

فنية-تسوقها-عبر-اإلنترنت)

سحر وشاح تكسر حصار غزة بأعمال فنية تسوقها عبر اإلنترنت (http://samanews.ps/ar/post/328987/سحر-وشاح-تكسر-
حصار-غزة-بأعمال-فنية-تسوقها-عبر-اإلنترنت)

/http://samanews.ps/ar/post/328990)
طهران-قرارات-هامة-النهاء-الحرب-

اليمنية)

طهران : قرارات هامة النهاء الحرب اليمنية (http://samanews.ps/ar/post/328990/طهران-قرارات-هامة-النهاء-الحرب-
اليمنية)

/http://samanews.ps/ar/post/328972)
معاريف-تكشف-إسرائيل-تسلح-النظام-

الرواندي)

معاريف تكشف : إسرائيل تسلح النظام الرواندي (http://samanews.ps/ar/post/328972/معاريف-تكشف-إسرائيل-تسلح-
النظام-الرواندي)

/http://samanews.ps/ar/post/329033)
وفد-أمني-مصري-إلى-غزة-غدا-االحد-

لمتابعة-اتفاق-المصالحة)

وفد أمني مصري إلى غزة غدا االحد لمتابعة اتفاق المصالحة (http://samanews.ps/ar/post/329033/وفد-أمني-مصري-
إلى-غزة-غدا-االحد-لمتابعة-اتفاق-المصالحة)

/http://samanews.ps/ar/post/329023)
ضابط-إسرائيلي-حماس-تتجه-لتصعيد-

تدريجي-بطيء-على-الحدود)

ضابط إسرائيلي: حماس تتجه لتصعيد تدريجي بطيء على الحدود (http://samanews.ps/ar/post/329023/ضابط-إسرائيلي-
حماس-تتجه-لتصعيد-تدريجي-بطيء-على-الحدود)

/http://samanews.ps/ar/post/329025)
ترامب-الصراع-الفلسطيني-اإلسرائيلي-

أكثر-الصراعات-تعقيدا-في-العالم)

ترامب: الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي أكثر الصراعات تعقيدا في العالم (http://samanews.ps/ar/post/329025/ترامب-
الصراع-الفلسطيني-اإلسرائيلي-أكثر-الصراعات-تعقيدا-في-العالم)

/http://samanews.ps/ar/post/328996)
الجبير-وقف-تمويل-قطر-لحماس-

/http://samanews.ps/ar/post/328996) الجبير: وقف تمويل قطر لحماس "المتطرفة" سمح للحكومة بالسيطرة على غزة
الجبير-وقف-تمويل-قطر-لحماس-المتطرفة-سمح-للحكومة-بالسيطرة-على-غزة)

األخبار الرئيسية
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المتطرفة-سمح-للحكومة-بالسيطرة-
على-غزة)

/http://samanews.ps/ar/post/328993)
هارتس-واشنطن-تقرر-نقل-سفارتها-
للقدس-رسميا-في-15-مايو-القادم)

هارتس : واشنطن تقرر نقل سفارتها للقدس رسميا في 15 مايو القادم (http://samanews.ps/ar/post/328993/هارتس-
واشنطن-تقرر-نقل-سفارتها-للقدس-رسميا-في-15-مايو-القادم)

(http://samanews.ps/ar/banner/4) 
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