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:عنوان ورشة العمل.1
.تقییم العالقة وبناء شبكة تعاون بین الوسط الصناعي والجامعات في فلسطین

:المكان.2
.قاعة المؤتمرات-الخلیل، مبنى أبو رّمان -جامعة بولیتكنك فلسطین 

:الزمان.3
.ظهراً 02:00-صباحًا 11:00، من الساعة 25/05/2014األحد الموافق 

:الجهة المنّظمة.4
.مركز االبتكار ونقل التكنولوجیا ومركز التكامل مع الصناعة في جامعة بولیتكنك فلسطین

:الجهة الممّولة.5
والذي تنّفذه جامعة النجاح "الخاصتعزیز الشراكة بین الجامعات الفلسطینیة والقطاع "االتحاد األوروبي-تمبوس مشروع

.الخلیل-نابلس، وبالشراكة مع جامعة بولیتكنك فلسطین -الوطنیة 

:برنامج ورشة العمل.6
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:األهداف.7
المؤسسات الصناعیةو مدى فعالیة التعاون والتنسیق بین الجامعات التعرف على.
 الجامعات والمؤسسات الصناعیةتحدید أهم العوامل التي أدت إلى نجاح التعاون الفعال بین.
تحدید أهم العقبات التي تعترض تطویر التعاون الفعال بین الجامعات والمؤسسات الصناعیة.
 المؤسسات المحلیة في فلسطینو تقدیم توصیات لتفعیل التعاون بین الجامعات.
 المجتمعي-إنشاء قائمة بالشركات الراغبة باالنضمام إلى شبكة التعاون الجامعي.

:الرئیسیونالمتحّدثون.8
 رئیس جامعة بولیتكنك فلسطین، الخلیل-الدكتور إبراهیم المصري.
 نابلس-مدیر مشروع تمبوس، جامعة الّنجاح الوطنیة - الدكتور عماد بریك.
 مدیر التخطیط والتطویر، جامعة بولیتكنك فلسطین، الخلیل- المهندس أیمن سلطان.
أستاذ مشارك في كلیة الهندسة، جامعة بولیتكنك فلسطین، الخلیل-الدكتور كریم طهبوب.

:الحضور.9
نائب رئیس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع.
مدیر مركز التكامل مع الصناعة.
رئیس الغرفة التجاریة الصناعیة لمحافظة الخلیل.
رئیس اتحاد الصناعات المعدنیة والهندسیة.
 األعمال الفلسطینيعضو مجلس إدارة ملتقى رجال.
لفیف من أصحاب وممّثلي الشركات الصناعیة في محافظة الخلیل.
عمداء الكلیات ومدراء وأعضاء المراكز والوحدات البحثیة في الجامعة.

:نموذج تسجیل الحضور.10
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:والفعالیاتاألنشطة .11
 وتعریفیة عن الجامعة وعالقاتها والدور الورشة الدكتور إبراهیم المصري رئیس الجامعة في كلمة ترحیبیة افتتح

.الذي تقوم به في تقدیم الخدمات واالستشارات للمجتمع المحلي
 عن مشروع تمبوس وتطّرق إلى أهم األهداف واألنشطةالدكتور عماد بریك نبذةً عرض.
 مع الصناعةكز التكامل عن مركز االبتكار ونقل التكنولوجیا ومر اً موجز اً المهندس أیمن سلطان عرضقّدم.
 ندسة اإلنتاج وأنظمة التصنیع كمقترحبرنامج هالدكتور كریم طهبوب عن تحّدث.
مع الحضورسلطان حلقة نقاش عاّمة أدار المهندس أیمن.
 أعّدها فریق عمل المشروعالحضورتعبئة استبیانات وّزعت على.
 یاتالنتائج والتوصبعدٍد مناختتمت الورشة بتبادل بعض األفكار وبلورة.

:نموذج االستبیان.12
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:النتائج والتوصیات.13
ضرورة الحث على االستثمار الفعلي في تطویر الموارد البشریة والقوى العاملة من خالل برامج التدریب.
ضرورة مشاركة القطاع الخاص مباشرًة في تطویر وتصمیم المناهج ومحتوى البرامج التدریسیة.
 حقیقي بین القطاعین األكادیمي والخاص، ال بد من إعادة النظر في آلیة التكامل من أجل إیجاد تعاون وتشبیك

.والتواصل بین الجامعات أوًال، وبین الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ثانیاً 
 تفعیل دور مركز االبتكار ونقل التكنولوجیا ومركز التكامل مع الصناعة في المجتمع من خالل تبادل األفكار

.التواصل المستمر وتفعیل وتطویر الشراكات فیما بینهاوالزیارات و 
 خریجو الجامعات تنقصهم الخبرات الفنیة والهندسیة المطلوبة عالوًة على نقص المهارات اإلداریة والشخصیة

.واالتصال الفعال ومهارات القیادة وفریق العمل، األمر الذي ال بد من معالجته خالل المرحلة الدراسیة للطلبة
ز لغة الشراكة واالنتماء لألرض والوطن واإلنسان، وتعزیز مفهوم الدور والمسؤولیة المجتمعیة والعمل تعزی

.التطوعي وثقافة الخدمة المجتمعیة
ضرورة العمل على تعزیز الثقة المتبادلة ما بین الخریجین وأصحاب المؤسسات والمصانع في المجتمع المحلي.
 والتدریب المهني والتقني وتشجیع قطاع الشباب على االلتحاق بتلك البرامج نظرًا تعزیز برامج الدبلوم في التعلیم

.لحاجة سوق العمل إلى مهنیین وحرفیین بشكل یفوق الحاجة إلى المهندسین
 إنشاء مراكز لتطویر كافة الصناعات المحلیة على غرار مركز الحجر والرخام في الجامعة، كإنشاء مركز

.ة وزخرفة الذهب والمعادن الثمینةمتخّصص في تصمیم وصناع
 تشكیل تجّمع للجامعات الفلسطینیة وبمشاركة مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة وعضویة ممثلین عن

.القطاع الخاص لبحث آفاق التعاون المشترك وبلورة أفكار لتطویر الصناعة المحلیة
تطویر وعلى رأسها البحث العلمي التطبیقي الضغط على الحكومة الفلسطینیة لتخصیص موازنة للبحث وال

.الموّجه نحو تطویر الصناعة المحلیة
 ضرورة أن یحتوي البرنامج المقترح في هندسة اإلنتاج على مساقات في مجال تصمیم وشكل المنتج النهائي

.ألغراض استقطاب المستهلكین وتشجیع ثقافة التصدیر إلى الخارج
الصناعة البعد اإلداري عالوًة على البعد الهندسي والتقني لتشجیع التكاملیة ضرورة أن یأخذ مركز التكامل مع

.في أداء األدوار
ضرورة العمل على إنشاء قاعدة بیانات لكافة الصناعات والقطاعات الصناعیة في فلسطین.
تشجیع الطلبة على االنخراط في الشركات الصناعیة في مرحلة ما قبل التخرج.
صناعي لمركز التكامل مع الصناعة على المستوى الوطني والرسمي وٕایجاد -أكادیمي ضرورة تشكیل مجلس

.قانون ونظام عام لتنظیم العالقة ما بین األعضاء وتحدید األدوار والمسؤولیات والصالحیات
ضرورة السعي المستمر نحو عمل دراسات تتوافق مع سوق العمل واحتیاجاته.
عات والحمل األكادیمي للمدرسین من الجامعة من حملة درجتي الماجستیر تشجیع فكرة تخصیص عدد من السا

والدكتوراه لقضائها في المؤسسات الصناعیة ألغراض تطویر الصناعة المحلیة وبلورة أفكار لمشاریع تخرج تخدم 
.القطاع الصناعي وتسّهل عملیة تواصل الطلبة مع الشركات والمنشآت الصناعیة المحلیة

 العلمي التطبیقي وتسخیر كافة اإلمكانیات لتشجیع الطلبة نحو االبتكار واإلبداع من خالل مشاریع تعزیز البحث
.التخرج المرتبطة بالواقع الصناعي ومشكالته وآلیات تطویره
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:التغطیة اإلعالمیة.14
م ورشة عمل مع القطاع الخاصجامعة بولیتكنك فلسطین تنظّ 

لالبتكار ونقل التكنولوجیا وبالتعاون مع مركز التكامل مع الصناعة ورشة عمل بعنوان نّظم مركز جامعة بولیتكنك فلسطین 
، ضمن مشروع تعزیز الشراكة بین الجامعات "تقییم العالقة وبناء شبكة تعاون بین الوسط الصناعي والجامعات في فلسطین"

نابلس -والذي تشرف جامعة النجاح الوطنیة االتحاد األوروبي،- الفلسطینیة والقطاع الخاص والممّول من وكالة تمبوس 
.على تنفیذه، وبمشاركة الجامعة كأحد الشركاء األساسیین في تنفیذ المشروع المذكور

وشارك بالحضور كل من الدكتور عماد بریك مدیر مشروع تمبوس ورئیس الجامعة ونائب الرئیس لشؤون خدمة المجتمع 
التكامل مع الصناعة، ورئیس الغرفة التجاریة الصناعیة لمحافظة الخلیل، ورئیس ومدیر التخطیط والتطویر، ومدیر مركز 

اتحاد الصناعات المعدنیة والهندسیة، وعضو مجلس إدارة ملتقى رجال األعمال الفلسطیني، ولفیف من أصحاب وممّثلي 
.لوحدات البحثیة في الجامعةالشركات الصناعیة في المحافظة، إضافًة إلى عمداء الكلیات ومدراء وأعضاء المراكز وا

الورشة الدكتور إبراهیم المصري رئیس الجامعة في كلمة ترحیبیة وتعریفیة عن الجامعة وعالقاتها والدور الذي تقوم به افتتح 
في تقدیم الخدمات واالستشارات للمجتمع المحلي، تاله الدكتور عماد بریك في نبذة عن مشروع تمبوس وتطّرق إلى أهم 

واألنشطة واالستراتیجیات، تبعه المهندس أیمن سلطان مدیر التخطیط والتطویر في عرض موجز عن مركز األهداف
االبتكار ونقل التكنولوجیا ومركز التكامل مع الصناعة في الجامعة، ثم قام الدكتور كریم طهبوب بالحدیث عن البرنامج 

م العمل على استحداثه في وقٍت قریب بعد االنتهاء من األكادیمي لتخصص هندسة اإلنتاج وأنظمة التصنیع كمقترح سیت
.إعداد خطة البرنامج ومحتوى المساقات واعتماد وزارة التعلیم العالي

ثم قام السید سلطان بإدارة حلقة نقاش عاّمة القت استحسانًا وتفاعًال ومشاركًة واسعًة من قبل الحضور، تخّللها تعبئة 
النتائج عدٍد منأعّدها فریق عمل المشروع، واختتمت الورشة بتبادل بعض األفكار وبلورة استبیانات وّزعت على المدعّوین

.التي تعّزز العالقة بین القطاع الخاص والجامعات الفلسطینیةوالتوصیات

:ابط التاليخبر التغطیة اإلعالمیة لورشة العمل على الر 

http://www.ppu.edu/p/ar/news/1013
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:ورشة العمل في صور.15

:الرابط التاليالمزید من الصور متوّفرة من خالل 

http://staff.ppu.edu/doaan/altakamol/


