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رام الله / سما /

. ك مع االتحاد العام لالقتصادي الفلسطيني وقعت جامعة القدس املفتوحة، اليوم األحد املوافق ، اتفاقية تعاون مش

ة. ووقع االتفاقية عن الجامعة رئيسها األستاذ الدكتور يونس عمرو وعن االتحاد د. نبهان عثمان رئيس االتحاد   مقر رئاسة الجامعة برام الله والب

كة التي تعنى بقضايا االقتصاد الفلسطيني وإصدار ر التعاون  املجاالت األكاديمية والبحثية والثقافية بما فيها إلقاء املحاضرات وإجراء البحوث املش   وتهدف االتفاقية إ تطو
امج األكاديمية، بما يخدم سوق العمل الفلسطيني. م لبعض التخصصات وال كة وتبادل الكتب واملطبوعات واملجالت العلمية وإجراء عمليات التقو مجلة علمية مش

اً إ أن توقيع االتفاقية يؤكد استعداد جامعة القدس املفتوحة للتعاون مع مختلف املؤسسات ، مش   ورحب أ. د. عمرو بوفد االتحاد العام لالقتصادي الفلسطيني
. األكاديمية والبحثية واملجتمعية من أجل دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية االقتصادية  فلسط

ً

"القدس المفتوحة" واالتحاد العام لالقتصاديين الفلسطينيين يوقعان اتفاقية تعاون
2GMT+ األحد 06 مايو 2018 12:35 م / بتوقيت القدس 
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  بدوره، شكر د. عثمان جامعة القدس املفتوحة ع حسن الضيافة، معرباً عن أمله بأن تحقق االتفاقية املوقعة األهداف املرجوة منها، و مقدمتها دعم البحث العلمي 
املجاالت االقتصادية.

ات واملعرفة الالزمة لتنفيذ دورات وبرامج جديدة تخدم االقتصاد الفلسطيني بما يتوافق مع األنظمة النافذة لدى الجامعة    واتفق الطرفان ع تنسيق الجهود لتبادل الخ
واالتحاد.

  كما يشجع الطرفان بموجب االتفاقية املؤتمرات الدولية املحكمة والحلقات الدراسية املتخصصة وورش العمل حول موضوعات تخدم االقتصاد الفلسطيني. 

حضر حفل توقيع االتفاقية من الجامعة: أ. د. سم النجدي نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية، ود. عصام خليل نائب رئيس الجامعة للشؤون املالية، وأ. د. محمد
شاه مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة، ود. آالء الشخش مساعد رئيس الجامعة لشؤون املتابعة، وأ. د. محمد الطيطي مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون

ة،  األكاديمية، ود. رائد بصبوص مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية، وأ. د. يوسف ذياب عواد مدير فرع الجامعة بنابلس، ود. حس حمايل مدير فرع رام الله والب
وأ. إبراهيم عليان مساعد عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، وأ. سالفة مسلم مديرة دائرة العالقات العامة.

أما من االتحاد فقد حضر التوقيع: أ. سلطان سعادة املدير التنفيذي لالتحاد، وأ. ثابت أبو الروس عضو االتحاد، وأ. زهدي شبيطة عضو األمانة العامة لالتحاد.

#اتفاقية تعاون (http://samanews.ps/ar/tag/19712/اتفاقية-تعاون) #القدس المفتوحة (http://samanews.ps/ar/tag/10552/القدس-المفتوحة) 
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