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اتفاقية بين "القدس المفتوحة" واالتحاد العام لالقتصاديين

رام هللا- معا- وقعت جامعة القدس المفتوحة، يوم األحد، اتفاقیة تعاون مشترك مع االتحاد العام لالقتصاديین الفلسطینیین.

ووقع االتفاقیة عن الجامعة رئیسھا الدكتور يونس عمرو وعن االتحاد د. نبھان عثمان رئیس االتحاد وذل في مقر رئاسة الجامعة برام هللا

والبیرة.

وھدفت االتفاقیة إلى تطوير التعاون في المجاالت األكاديمیة والبحثیة والثقافیة بما فیھا إلقاء المحاضرات وإجراء البحوث المشتركة التي

تعنى بقضايا االقتصاد الفلسطیني وإصدار مجلة علمیة مشتركة وتبادل الكتب والمطبوعات والمجالت العلمیة وإجراء عملیات التقويم

لبعض التخصصات والبرامج األكاديمیة، بما يخدم سوق العمل الفلسطیني.

ورحب أ. د. عمرو بوفد االتحاد العام لالقتصاديین الفلسطینیین، مشیراً إلى أن توقیع االتفاقیة يؤكد استعداد جامعة القدس المفتوحة

للتعاون مع مختلف المؤسسات األكاديمیة والبحثیة والمجتمعیة من أجل دعم البحث العلمي وتحقیق التنمیة االقتصادية في فلسطین.

بدوره، شكر د. عثمان جامعة القدس المفتوحة على حسن الضیافة، معرباً عن أمله بأن تحقق االتفاقیة الموقعة األھداف المرجوة منھا،

وفي مقدمتھا دعم البحث العلمي في المجاالت االقتصادية.

واتفق الطرفان على تنسیق الجھود لتبادل الخبرات والمعرفة الالزمة لتنفیذ دورات وبرامج جديدة تخدم االقتصاد الفلسطیني بما يتوافق

مع األنظمة النافذة لدى الجامعة واالتحاد.

وشجع الطرفان بموجب االتفاقیة المؤتمرات الدولیة المحكمة والحلقات الدراسیة المتخصصة وورش العمل حول موضوعات تخدم االقتصاد

الفلسطیني.

وحضر حفل توقیع االتفاقیة من الجامعة: أ. د. سمیر النجدي نائب رئیس الجامعة للشؤون األكاديمیة، ود. عصام خلیل نائب رئیس الجامعة

للشؤون المالیة، وأ. د. محمد شاھین مساعد رئیس الجامعة لشؤون الطلبة، ود. آالء الشخشیر مساعد رئیس الجامعة لشؤون المتابعة،

وأ. د. محمد الطیطي مساعد نائب رئیس الجامعة للشؤون األكاديمیة، ود. رائد بصبوص مساعد نائب رئیس الجامعة للشؤون اإلدارية، وأ.

د. يوسف ذياب عواد مدير فرع الجامعة بنابلس، ود. حسین حمايل مدير فرع رام هللا والبیرة، وأ. إبراھیم علیان مساعد عمید كلیة العلوم

اإلدارية واالقتصادية، وأ. سالفة مسلم مديرة دائرة العالقات العامة.

أما من االتحاد فقد حضر التوقیع: أ. سلطان سعادة المدير التنفیذي لالتحاد، وأ. ثابت أبو الروس عضو االتحاد، وأ. زھدي شبیطة عضو

األمانة العامة لالتحاد.
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