جامعة االقصى تستقبل رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وتوقع مذكرة تفاهم

غزة –  - 8300/30/03استقبل معالي رئيس الجامعة د .كمال العبد الشرافي رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء

الفلسطيني معالي د .عال عوض ،بحضور السادة أعضاء مجلس الجامعة ووفد من الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني في المحافظات الجنوبية  ،وذلك لبحث سبل التعاون وتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف إلى تطوير

العالقة بين جامعة األقصى والجهاز المركزي لإلحصاء في مجال األبحاث والدراسات العلمية واألكاديمية المستندة على

البيانات اإلحصائية وتوظيفها لخدمة األهداف والغايات الوطنية.
في بداية اللقاء رحب معالي د .الشرافي بمعالي الوزيرة والوفد المرافق لها ،مؤكداً أن الجامعة هي جامعة الدولة ومن أكبر

الجامعات الحكومية ،مشي اًر إلى حالة االستقرار التي وصلت إليها والتطور األكاديمي الواضح ،مؤكداً في ذات السياق أن
ٍ
مركب واحد تحت شراع المهنية ،فالجامعة تشكل
الجامعة تعتمد في عملها على مبدأ الشراكة ،فكلنا على حد رأيه في
ِ
تصدر لآلخر ،فهدفها وطني بحت ،يحتاج
نموذجاً يحتذى به على مستوى الوطن ،وتمتلك من الكفاءات ما يؤهلها أن
إلى إدارة حكيمة وق اررات شجاعة ،مشي اًر في سياق آخر إلى سعي الجامعة إلى توطيد العالقات مع المؤسسات الوطنية
ٍ
بشكل خاص باعتباره رافداً مهما في تزويد صانع القرار بالمعلومات اإلحصائية
والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
الهامة في اتخاذ القرار لما يشكله الرقم من أهمية.

من جهته رحب نائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية أ .د .أيمن صبح بالوفد الزائر معرباً عن سعادته بتلك اللقاء

المثمر ،متحدثاً عن التطور األكاديمي الذي وصلت إليه الجامعة مؤخ اًر  ،حيث تم حديثاً اعتماد العديد من التخصصات
النوعية في برنامجي البكالوريوس والماجستير.

من ناحيته أشار مستشار رئيس الجامعة د .نهاد اليازجي إلى مكانة جامعة األقصى بين الجامعات وأنها الجامعة

الحكومية األكبر على مستوى الوطن تخدم أكبر شريحة من أبناء المجتمع الفلسطيني برسوم ميسرة مراعاةً منها للظروف
االقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا.
من ناحيتها شكرت معالي د .عوض إدارة الجامعة على حجم التعاون الذي قدمته الجامعة في تنفيذ مشروع التعداد
السكاني ،حيث كانت أفضل استضافة لهم في فرع الجامعة بخانيونس ،ومن هذا المنطلق أبدت معاليها الرغبة في توطيد

أطر التعاون بين الجامعة والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،من خالل توقيع مذكرة تفاهم سيتم بموجبها إعطاء
دورات تدريبية لموظفي الجامعة وخريجيها فيما يتعلق بإعداد دراسات تحليلية واالستفادة من العنصر الشبابي في بعض

البرامج األكاديمية من خالل مركز الدراسات وقياس الراي بالجامعة.

هذا وتحدث عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر د .محمد أبو عودة عن آليات التعاون ودعم وحدة الخريجين بالجامعة
بخطى واضحة تجاه التعليم المهني والتقني
 ،وبعض التخصصات النوعية للحد من البطالة ،مشي اًر إلى أن الجامعة تسير
ً
واستحداث برامج جديدة من خالل مركز الدراسات وقياس الرأي بالجامعة حيث تم اعداد خطة تنفيذية إلجراء دورات
مشتركة في جميع القضايا الخاصة بالخريجين.

