
كلمة رئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة
في احتفال إطالق دبلوم إدارة سلسلة التوريدات الثالثاء 2017/5/9

معالي وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة،
رئيس مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطينيين، المهندس هاني قرط،

ممثلَ كندا لدى السلطة الفلسطينية السيد دوجالس براودفوت،
ممثلَ مؤتمرِ األممِ المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) الدكتور محمود الخفيف،

السيداتُ والسادةُ، مع حفظِ األسماءِ واأللقاب،

بدايةً، أودُّ أن أرسلَ تحيةَ العزةِ والكرامةِ ألسرانا البواسلِ القابعين في سجونِ االحتالل، 
المضربين عن الطعام منذ 17 نيسان الماضي، مطالبين بحقوقِهم وتحسينِ ظروفِ حياتِهم، 
والتعليمُ واحدٌ من أبرزِ مطالبِ الحركةِ األسيرة، باعتبارِه حقّاً أساسيّاً أقرته كافةُ الشرائعِ 

الدولية، فألسرانا كلُّ التحية، والدعاءُ بالنصر.

الحضورُ الكرام،
يسعدُنا في جامعة بيرزيت أن نرحبَ بكم اليوم، ونحن نحتفلُ بإطالقِ "دبلومِ إدارةِ سلسلة 
التوريدات"، الذي سيُنفَّذُ بالشراكةِ مع مجلسِ الشاحنين الفلسطينيين، ويعتبرُ األولَ من 
نوعِه في فلسطين، ويسعى إلى تطويرِ وتحسينِ أداءِ القطاعِ الخاص الفلسطيني، ملبياً 
االحتياجاتِ التدريبيةَ لمجتمعِ الشاحنين، في ظلِّ التغيراتِ المستمرةِ في قطاعِ التجارةِ 

الخارجية.

إن جامعةَ بيرزيت من خاللِ هذا البرنامجِ تؤكدُ التزامَها الكاملَ بالشراكةِ مع كافةِ 
المؤسساتِ الفلسطينيةِ لتحقيقِ وتنفيذِ المشاريعِ التي تسعى إلى تنميةِ المجتمعِ المحلي 

والمؤسساتِ الفلسطينيةِ من كافةِ قطاعاتِ العملِ، الرسمي واألهلي والخاص.

ويأتي هذا البرنامجُ تنفيذًا لسياسةِ جامعةِ بيرزيت في تصميمِ وتنفيذِ الدبلوماتِ المهنيةِ 
الهادفةِ إلى تزويدِ كادرِ مؤسساتِ القطاعِ الخاص بالمعرفةِ والمهارةِ العمليةِ بالمعاييرِ 
الدوليةِ إلدارةِ سلسلةِ التوريداتِ بما ينسجمُ واحتياجاتِ الفئةِ المستهدفة؛ لالرتقاءِ بمستوى 
أدائِهم، وتوحيدِ منهجياتِ العمل، بما يعززُ البيئةَ المؤسساتيةَ وأداءَها العام في منظومةِ 
االقتصادِ الفلسطيني. ومن هنا، فإن جامعةَ بيرزيت تجددُ في كلِّ المناسباتِ مسؤوليتَها 
األخالقيةَ واألكاديميةَ والمهنيةَ ورغبتَها في تقديمِ كوادرِها وخبرائِها للمساهمةِ في برامجِ 

ومشاريعِ التنميةِ الفلسطينية.

السيداتُ والسادةُ الحضور،



إن الجامعة، ومن خالل هذا البرنامج، تؤكدُ أن نموذجَ الشراكةِ بين الجهاتِ التي قامت 
بالتخطيطِ للبرنامجِ أو تصميمِه أو تمويلِه، يعتبرُ نموذجاً فاعالً يمكنُ تعميمُه، حيث عملت 
الجامعةُ من خاللِ كوادرِها الفنيةِ واالدارية، وبالتعاونِ مع الشركاء، على تصميمِ وتطويرِ 

المساقاتِ التدريبيةِ ووضعِ خطةٍ شاملةٍ لتنفيذِ هذا البرنامج.

وفي الوقتِ الذي تؤكدُ فيه جامعةُ بيرزيت جاهزيتَها لتقديمِ كلِّ خبراتِها االكاديميةِ 
والعلميةِ والفنية، للمشاركةِ في مشاريعَ تنمويةٍ، انطالقاً من إيمانِها باستدامةِ التطويرِ 
والتأهيلِ لقطاعاتِ العملِ الفلسطينيةِ المختلفة، لتكونَ على مستوى المستجداتِ واآلمالِ التي 
نتطلعُ جميعاً إلى تحقيقِها كواقعٍ فلسطينيٍّ مستمرٍّ ودائم؛ فإننا في هذه المناسبة، نتقدمُ 
بجزيلِ الشكرِ لكلٍّ من مجلسِ الشاحنين الفلسطينيين، والممثليةِ الكندية، ومؤتمرِ األممِ 
المتحدةِ للتجارةِ والتنمية (األونكتاد)، ووزارةِ االقتصاد، على جهودِهم المتواصلةِ ودعمِهم 

النطالقِ هذا البرنامج. 
في الختام، نشكرُكم جميعاً ونأملُ أن تستمرَّ الشراكةُ المميزة، وأن نلتقيَ دوماً في نجاحاتٍ 

وآفاقِ تطويرٍ جديدة.

والسالمُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته.


