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نّظم معھد ابن سینا لھندسة المعرفة والّتقنیات العربیة في جامعة بیرزیت ورشة العمل الثانیة في مھارات كتابة مقترحات المشاریع واستجالب التمویل األوروبي، من خالل برنامج

تمویل األبحاث ھورایزون 2020. وذلك بمشاركة من الباحثْین  :  روبن ریسترا بصفتھ مستشار ا في عملیة تقییم األبحاث الممولة من االتحاد األوروبي،  والبروفیسور باولو

بوكیھ من جامعة ترینتو في ایطالیا .

وقد افُتتحت الورشة بكلمة من د. علي جابر، عمید كلیة تكنولوجیا المعلومات في جامعة بیرزیت، وتحدث فیھا عن المشاریع التي تعمل علیھا الكلیة، مؤكدًا أنَّ جامعة بیرزیت لدیھا

خبرة عملیة في المشاریع المَمولة من االتحاد االوروبي. وقام د. مصطفى جرار، مدیر معھد ابن سینا بعرض المشاریع التي یشرف المعھد علیھا ویشارك فیھا ، كما وضح

التحضیرات التي یقوم بھا المعھد لبرنامج التمویل ھورایزون 2020 ومدى توافق االھتمامات البحثیة للمعھد مع مواضیع ھذا البرنامج

تحدث البروفیسور باولو عن برنامج التمویل ھورایزون 2020 موضحاً اھم التغییرات التي جعلتھ مختلفاً عن برنامج التمویل الّسابق  FP7وذلك من حیث المواضیع البحثیة التي

یتناولھا، وبعض األمور اإلداریة والمالیة فیھ. وختم بوكیھ حدیثھ بتوضیح مجاالت الشراكة المحتملة لفلسطین في ھورایزون 2020

وبدوره قام البروفیسور روبن بالتركیز على اھم المھارات في كتابة مقترحات مشاریع منافسة وقویة باالضافة الى العوامل والخصائص التي تسھم في نجاح ھذه المقترحات

بكسب التمویل والمنافسة في ھورایزون  2020  .

وختم الورشة الدكتور مصطفى جّرار ملخصاً أھم النقاط التي تم تناولھا والحدیث عنھا مع القاء الضوء على تجارب معھد ابن سینا في مجال كتابة المقترحات والمشاریع.

وقد حضر الندوة العدید من المھتمین من موظفي جامعة بیرزیت ومن الجامعات والمؤسّسات األخرى، والذین اثروا الورشة بنقاشاتھم. ومن الجدیر بالذكر انھ تم عقد لقاء آخر ما

بین ھؤالء الخبراء وأ قسام الجامعة  االداریة، وذلك لنقاش االستراتیجیات المتبعة في الجامعة لتمویل األبحاث العلمیة، باإلضافة إلى نقاش بعض االمور اإلداریة والمالیة.
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