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رام هللا - دنیا الوطن 
ممثل مع  عمرو،  یونس  د.  أ.  الجامعة  ورئیس  سمارة  عدنان  م.  المفتوحة  القدس  جامعة  أمناء  مجلس  رئیس  بحث 
الموافق الثالثاء  یوم  طھ،  ماھر  المفوض  الوزیر  سعادة  فلسطین  دولة  لدى  البولیفاریة  فنزویال  جمھوریة 

 29 /08 /2017م، سبل التعاون بین الجانبین، وذلك في اجتماع عقد بمقر رئاسة الجامعة في مدینة رام هللا. 

النجدي، أ. د. سمیر  للشؤون األكادیمیة  الرئیس:  نائبي  إلى جانب م. سمارة وأ. د. عمرو، كل من  حضر االجتماع، 
وللشؤون اإلداریة د. مروان درویش، ومساعدي رئیس الجامعة: لشؤون المتابعة د. آالء الشخشیر، ولشؤون العالقات
الدولیة د. م. عماد الھودلي، وأ. د. محمد شاھین عمید شؤون الطلبة، ومدیري دوائر: العالقات العامة أ. سالفة مسلم،
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والموارد البشریة أ. طارق المبروك، والجودة د. م. یوسف الصباح، ورئیس العالقات الداخلیة في الجامعة أ. عوض
أ. الفنزویلیة  السفارة  القنصل في  الفنزویلي حضر  الجانب  لینا أبو ھالل. ومن  أ.  الخارجیة  العالقات  مسحل، ومنسقة 

نائلة زاید، ومساعدة السفیر أ. مناھل حامد. 

وسائل كل  إسرائیل  أغلقت  عندما  المعاناة  روح  من  المفتوحة  القدس  جامعة  "نشأت  االجتماع:  سمارة خالل  م.  وقال 
لغد حینذاك أبو  إبراھیم  د.  المفتوح، وكلف  التعلیم  باالعتماد على نھج  الطالب  یقیم  إلى حیث  الجامعة  التعلیم، فذھبت 

بإدارة ملف إنشائھا، وھا ھي الیوم تضم (40%) من مجموع الطلبة الجامعیین، ولدینا كل وسائل التعلیم". 

الشعب جانب  إلى  وقوفھا  ونثمن  نقدر  ونحن  شقیق،  بلد  ھي  بل  فحسب،  لفلسطین  شریكاً  فنزویال  تكن  "لم  وأضاف: 
الفلسطیني، ونطمح إلى تطویر العالقات معھا بشكل أكبر". 

إلى ذلك، قال أ. د. یونس عمرو رئیس الجامعة: "إن شعبنا یقدر وقوف فنزویال إلى جانب الشعب الفلسطیني، رغم أننا
نعي المعاناة التي یعیشھا الشعب الفنزویلي الحر الذي رفض الرضوخ للھیمنة التي تحاول أن تفرضھا الدول الكبرى.
من التحرر  شرارة  أطلق  الذي  (بولیفار)  بالثائر  نعتز  ونحن  الالتینیة،  أمیركا  بدول  كثیراً  تعتز  فلسطین  في  ونحن 

اإلمبریالیة، وقد وضع تمثال لھذا الثائر في أكبر عاصمة عربیة، ھي القاھرة".  

ثم المفتوح،  بالتعلیم  الفلسطیني  الشعب  أبناء  تعریف  علینا  واجباً  وكان  عسرة،  بوالدة  الجامعة  "بدأت  القول:  تابع  ثم 
تطورت الجامعة بشكل ملحوظ حتى باتت تشكل (40%) من التعلیم العالي في فلسطین، كذلك تطورت فیھا الوسائط

اإللكترونیة المختلفة إلى أن اكتملت بإطالق فضائیة القدس التعلیمیة". 

الغربیة الضفة  في  دراسیاً  ومركزاً  الیوم (19) فرعاً  أكثر من (100) ألف خریج، وتضم  الجامعة خّرجت  وقال إن 
الفلسطینیة بعمل تقویم دولي وقطاع غزة، كذلك العدید من مراكز الخدمات، وأقدمت على ما لم تقدم علیھ الجامعات 

ذاتي حازت بھ مرتبة جیدة.

في لخریجیھا  تقییماً  تجري  العالمیة، وھا ھي  إلى  للوصول  تسعى  الیوم  المفتوحة  القدس  أن جامعة  إلى  أیضاً  وأشار 
على تفوقوا  أن  بعد  عالمیاً  المنافسة  على  قادرین  یصبحوا  حتى  الخریجین  جودة  تطویر  أجل  من  المجاالت  مختلف 

نظرائھم في مختلف الجامعات المحلیة. 

والشعب فلسطینیة،  أصول  من  وھو  ھذا،  بعملھ  سعید  وھو  فلسطین،  في  یعمل  إنھ  الفنزویلي  السفیر  قال  جانبھ،  من 
فلسطین قضیة  لرفع  نعمل  كلھ،  العالم  في  فنزویال  سفراء  "نحن،  یقول:  فلسطین،  وشعب  فلسطین  یحب  الفنزویلي 

ودعمھا في مختلف المحافل 
أنھ سیعمل على تفعیل التعاون بین الجامعات الفلسطینیة ونظیراتھا الفنزویلیة من أجل تفعیل التعاون الدولیة"، مؤكداً 
مع تتعاطف  بسیاستھا  التي  فنزویال،  بخاصة  الالتینیة،  ألمیركا  الفلسطینیین  بحب  أشاد  ثم  الجانبین.  بین  األكادیمي 
فلسطین-سیعزز في  وجوده  أنھ-خالل  أیضاً  وأكد  العالم.  شعوب  لمختلف  أمالً  لتكون  عملھا  وستواصل  فلسطین، 

العالقات الفلسطینیة بین المؤسسات األكادیمیة في فنزویال ونظیراتھا في فلسطین. 

الجامعة بین  والمتابعة  التعاون  في  استمراریة  ھناك  تكون  أن  تتمنى  الجامعة  إن  النجدي  سمیر  د.  أ.  قال  جانبھ،  من 
تقدم (25) تخصصاً، ومنھا كلیة الجامعة  كلیات في  إلى وجود (7)  فلسطین، مشیراً  المختلفة في  التعلیمیة  والجھات 
اإلعالم الرقمي، فالقدس المفتوحة ھي الجامعة الوحیدة التي تقدم ھذا التخصص في فلسطین، ذلك أن اإلعالم یدّرس
على باالعتماد  مختلف  وجھ  على  اإلعالمیین  یدرس  المفتوحة"  "القدس  في  لكنھ  الجامعات،  في  تقلیدي  وجھ  على 

استخدام التقنیات الحدیثة. 
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وبعد اختتام اللقاء، أطلع د. م. إسالم عمرو (مساعد رئیس جامعة القدس المفتوحة لشؤون التكنولوجیا واإلنتاج، مدیر
فضائیة القدس التعلیمیة) سعادة السفیر على عمل فضائیة القدس التعلیمیة. بعد ذلك قُدم للوفد الضیف ھدیة تذكاریة. 
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