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أصبح تعزيز التعاون ب� مؤسسات التعليم العايل و 

ظل  يف  مهمة  و  حاسمة  مسئلة  الخاص  القطاع 

النمو  و  العمل  فرص  لزيادة  املوجودة  التحديات 

أن  خصوصا  البالد،و  يف  االقتصادي  و  االجت�عي 

هناك جمود اقتصادي عاملي,و يف ظل الوضع الحرج 

حيث  فلسط�  فيها  �ا  املناطق  من  الكث£  يف 

عىل  ملحوظ  بشكل  سياسية  و  محلية  تؤثرعوامل 

التنمية االجت�عية و االقتصادية و ارتفاع معدالت 

البطالة.

 هذا املرشوع سوف يساهم يف التنمية االجت�عية و 

االقتصادية يف فلسط� من خالل تعزيز الروابط ب� 

الجامعات و القطاع الصناعي الخاص,و زيادة فرص 

املبادرة يف التنمية و التوظيف,و تقديم نهج واسع 

النطاق عىل مستوى الوطن,حيث أن املرشوع سوف 

يف  األع�ل  رجال  خربة  و  األكادمية  الخربة  يدمج 

فلسط� ,و هذا من شأنه أن يعزز التآزر و الت�سك 

االجت�عي و االقتصادي يف فلسط�،

تعزيز ثقافة التعاون املشرتك يف فلسط� من خالل 

رشاكات  القامة  الوطن  مستوى  عىل  شبكة  انشاء 

الخاص,  القطاع  تعاونية مع  األمد و بحوث  طويلة 

التفك£ االداري و االسرتاتيجي يف  من خالل تحس� 

الرشكات املحلية,و تعزيز امل�رسات الجيدة النشاء 

بناء ب� رجال األع�ل و مؤسسات  تعاون مثمر و 

التعليم العايل.

الجامعات  يف  الكفاءات  و  القدرات  بناء 

بالبحث  يتعلق  في�  تنميتها  و  الفلسطينية 

القامة  االسرتاتيجي  االداري  التفك£  و  العلمي 

عالقات أقوى و أمÅ مع الرشكات املحلية.

القطاع  مع  اتصال  مكاتب  تنفيذ  و  .انشاء 

لتعزيز  متخصصة  تكون  بحيث  الصناعي 

الخاص  القطاع  و  الجامعات  ب�  التعاون 

من  فلسطينية  جامعات  خمس  يف  الصناعي 

الضفة الغربية و قطاع غزة.

هذا  بتنفيذ  البدأ  ,تم  األهداف  هذه  لتحقيق 

املرشوع املشرتك ب�:خمس جامعات فلسطينية,و 

األكادمية,و  الخربات  تقدم  سوف  بدورها  التي 

قطاع  و  نابلس  من  التجارية  الغرف  �شاركة 

نظرة  ،والعطاء  التجاري  القطاع  عن  غزة,كممثل 

ثاقبة حول احتياجات السوق املحيل,و تم ارشاك 

وزارة الرتبية و التعليم العايل الفلسطيني و التي  

سوف توفر الوعي االزم لصانعي القرار يف البالد,و 

ثالث  املرشوع  هذا  تنفيذ  يف  سيشارك  أخ£ا 

ترتجم  سوف  التي  و  أوروبية  حكومية  جامعات 

الدروس و  تنقل  امليدان و سوف  خرباتها يف هذا 

التجارب التي تم استخدامها يف أوروبا اىل املجتمع 

الفلسطيني.
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