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جامعتا القدس المفتوحة و"البوليتكنك" توقعان اتفاقية

الخلیل- معا- وقع رئیسا جامعتي "القدس المفتوحة" أ. د. يونس عمرو، و"بولیتكنك فلسطین" أ. د. عماد الخطیب، يوم اإلثنین الموافق 8-

7-2019م، اتفاقیة إلنشاء برنامج ماجستیر مشترك في المحاسبة والتمويل.

يأتي توقیع االتفاقیة استمراراً للتعاون المتواصل ما بین الجامعات الفلسطینیة لتوفیر خدمة التعلیم العالي والنھوض بالواقع البحثي في

فلسطین، ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي.

واتفق الفريقان، بحسب بیان صحفي مشترك من الجامعتین، على إعداد برنامج ماجستیر مشترك في المحاسبة والتمويل، وتقديمه

بشكل مشترك للھیئة الوطنیة لالعتماد والجودة والنوعیة من أجل الحصول على اعتماد له.

وھدفت االتفاقیة إلى إكساب الطلبة المھارات البحثیة والتحلیلیة التي تمكنھم من حل المشكالت المالیة التي تواجه منظمات األعمال،

وإعداد كفاءات متمیزة قادرة على التحلیل المالي والنقدي وفق أفضل الممارسات المھنیة والدولیة، وتطوير المھارات الالزمة إلدارة

المحافظ االستثمارية وتحلیل العائد والمخاطر، وإعداد كفاءات متمیزة ومبدعة، قادرة على اتخاذ القرارات بین مختلف البدائل المالیة

والنقدية، باإلضافة إلى تعزيز القدرات التحلیلیة للموازنات التشغیلیة العامة، وكیفیة تحلیل وتقییم األداء المالي للمؤسسات الربحیة وغیر

الربحیة، ومؤسسات القطاع العام، وكذلك عملیة صنع السیاسات المالیة والنقدية، ورفد المؤسسات المحلیة الدولیة بمختصین يتمتعون

بأخالقیات مھنیة عالیة ومھارات علمیة وعملیة في مجال المحاسبة والتمويل.

وقال أ. د. عمرو إن البرنامج يھدف إلى النھوض بالمستوى المعرفي للطلبة في فلسطین في مجاالت المحاسبة والعلوم المالیة على

مستوى الدراسات العلیا، وكذلك إعداد كفاءات قادرة على العمل في ھذا المجال.

وأضاف أن ھذا البرنامج نوعي، وسیساھم في حل العديد من المشكالت المحاسبیة والمالیة التي تخدم الشركات وقطاع األعمال في

فلسطین.

من جانبه، رحب أ. د. الخطیب بوفد جامعة القدس المفتوحة، وعلى رأسه أ. د. يونس عمرو، مؤكداً أّن الشراكة ما بین الجامعات في

إطالق برامج على المستويات الُمختلفة ھي تطوير الستخدام الموارد والكفاءات، ما ينعكس على جودة ھذه البرامج ومخرجاتھا.

وأشار إلى أّن جامعة بولیتكنك فلسطین كانت أول جامعة بدأت شراكة في برنامج التكنولوجیا الحیوية، الذي تطور بشكل كبیر لیخدم

قطاعات بحثیة مھمة، إضافة إلى العديد من البرامج مع الجامعات الفلسطینیة، وآخرھا برنامج الدكتوراه في ھندسة المعلوماتیة بالشراكة

مع جامعتي "العربیة األمريكیة" و"القدس".
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وحضر التوقیع من جامعة القدس المفتوحة: مدير فرع الخلیل د. عبد القادر الدراويش، وق. أ. عمید كلیة العلوم اإلدارية واالقتصادية أ. د.

ذياب جرار، وعمید البحث العلمي والدراسات العلیا أ. د. حسني عوض، ود. مجدي الكببجي من فرع الخلیل.

كما حضر التوقیع من جامعة بولیتكنك فلسطین: نواب الرئیس، وعمید البحث العلمي د. مراد أبو صبیح، وعمید كلیة العلوم ونظم

المعلومات د. إسماعیل رومي، وطاقم من الكلیة.


