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 الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك  اإلحصاءو جامعة بوليتكنك فلسطين 
 

سبل تعزيز التعاون الفلسطيني  لإلحصاءالمركزي جهاز البحثت جامعة بوليتكنك فلسطين و  -معا - 7107-7-9الخليل 
والوفد المرافق، ورئيس  عوضالمشترك في مختلف المجاالت، بحضور وزير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني األستاذة عال 

جامعة لشؤون التخطيط والتنمية والعالقات الدولية جامعة بوليتكنك فلسطين األستاذ الدكتور عماد الخطيب، ونائب رئيس ال
المهندس أيمن سلطان، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية المختصين في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطويرها 

ظهار المعلومات، وهدف اللقاء إلى تطوير التعاون القائم بين  الجامعة وجهاز وتكنولوجيا المعلومات وفي مجال الجرافيكس وا 
 .اإلحصاء الفلسطيني

اإلحصائي الفلسطيني كمؤسسة  جهازالبرحب الخطيب بالحضور مشيدًا بأهمية اإلحصاءات الرسمية على كافة المستويات، 
مبديًا استعداد جامعة بوليتكنك . وطنية وعلى ما يصدر عنه من دراسات وأبحاث يبنى عليها خطط التنمية داخل الوطن والجوار

 .هاز اإلحصاء الفلسطيني من خالل الخبرات األكاديمية التي تتمتع بها الجامعةفلسطين بالتعاون على جميع المستويات مع ج
 

وأشادت عوض بالمستوى األكاديمي الرفيع الذي يتمتع به خريجي الجامعة، مؤكدة على أهمية اإلستفادة من الطاقات األكاديمية 
ولي أهمية كبيرة للجامعات الفلسطينية لما لها دور للكوادر في جامعة بوليتكنك فلسطين وخريجيها، وبأّن اإلحصاء الفلسطيني ي

هام في نشر ثقافة اإلحصاء وتوضيح أهميته، باعتبارها البيئة الحقيقية للبحث العلمي، حيث يسعى الجهاز دائمًا إلى مد جسور 
ف المجاالت، وتشكل التواصل والتعاون مع مختلف الجامعات الفلسطينية من خالل مذكرات التفاهم والتعاون المشترك في مختل

اتفاقية التعاون بين اإلحصاء الفلسطيني وجامعة بوليتكنك فلسطين تجربة ُممّيزة، من خالل الحرص المشترك على تفعيلها كتنفيذ 
 .العديد من المبادرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية وأيام اإلحصاء المشتركة

 

ت جامعة بوليتكنك فلسطين في مجاالت ُمتمّيزة مثل نظم المعلومات الجغرافية كما أضافت عوض بضرورة االستفادة من خبرا
ظهار المعلومات واتفق الحضور على عقد ورشات عمل مشتركة ما . وتطويرها وتكنولوجيا المعلومات وفي مجال الجرافيكس وا 

د العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام بين الطرفين لتحديد آلية التعاون القائم والمشترك بين المؤسستين بما يخدم التعدا
7102. 

 
وأشاد الحضور بأهمية مواكبة عملية التخطيط االستراتيجي مع التطور واالحتياجات التي سوف تنتج عن الزيادة المطردة 

على زيادة ورشات المستقبلية في تعداد السكان في كافة نواحي الحياة العلمية واالقتصادية واالجتماعية والديموغرافية، واالتفاق 
العمل ذات العالقة مع المؤسسات الوطنية من وزارات وجامعات ومجتمع محلي لتبيان أهمية اإلحصاء والتخطيط المبنية على 

 .هذا الجانب المهم من العلوم التطبيقية


