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"النيابة" و"القدس المفتوحة" توقعان مذكرة تفاهم

رام هللا- معا- وقع النائب العام لدولة فلسطین المستشار د. أحمد براك ورئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، يوم األربعاء،

مذكرة تفاھم مشترك تھدف إلى تعزيز التعاون بین الطرفین لتطوير البیئة القانونیة والتعلیمیة.

والمشاركة العلمي  والبحث  التعلیم  في  الجودة  معايیر  على  هللا،  برام  الجامعة  رئاسة  مقر  في  توقیعھا  جرى  التي  المذكرة  وأكدت 

المجتمعیة، لتأھیل الكوادر القادرة على تلبیة احتیاجات قطاع العدالة المختلفة وبناء القدرات وروح النقد.

إلى تھدف  لتقديم خدمات  الفلسطینیة  العامة  والنیابة  الجامعة  بین  والعالقة  التعاون  أواصر  ترسیخ  للمساھمة في  المذكرة  وتأتي ھذه 

تطوير البیئة القانونیة والتعلیمیة، تقديراً لما يملكه كل طرف من الخبرة واإلمكانیات المناسبة لتحقیق ھذه األھداف.

وتلتزم الجامعة بموجب ھذه المذكرة بتزويد طلبتھا في التخصصات ذات العالقة بالمھارات والمعارف في مجال نیابة األحداث وأمن وحماية

التي الخدمات  والتعرف عن قرب على  الخاصة،  االحتیاجات  ولذوي  للقاصرين  واالجتماعیة  القانونیة  والتشريعات  اإلنسان  األسرة وحقوق 

تقدمھا النیابة العامة للمواطنین.

كما تنص المذكرة على تعزيز التعاون في مجال النشر والتحكیم العلمي وإعداد البحوث والدراسات العلمیة، وفي مجال بناء القدرات ورفع

الكفاءة ألعضاء النیابة العامة من خالل توفیر االحتیاجات التدريبیة لھم في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتطوير المھارات اإلدارية

اعتماداً على المنھجیات والوسائل الحديثة بمعايیر معتمدة دولیاً.

وأبدى الطرفان بموجب ھذه المذكرة رغبتیھما في التعاون وتبادل الخبرات في المواضیع المشتركة التي يھتمان بھا، وذلك من خالل عقد

المؤتمرات العلمیة، والمحاضرات العامة، والسماح لطلبة الجامعة بالتدريب المیداني لبعض التخصصات في مرافق النیابة التي تمكنھم من

اكتساب الخبرة المیدانیة المناسبة لتخصصاتھم.

وكان رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو رحب بالنائب العام والوفد الزائر الذي ضم النائب العام المساعد أشرف عريقات، وعدد من رؤساء

النیابة العامة.

بدور النیابة العامة في حفظ األمان المجتمعي، موجھاً وأطلع أ. د. عمرو الوفد على آخر التطورات في جامعة القدس المفتوحة، مشیداً 

المھمتین للمؤسستین  منفعة  فیه  لما  العامة  والنیابة  الجامعة  بین  المجتمعیة  الشراكة  تعزيز  في  يتردد  لم  الذي  العام  للنائب  شكره 

وللعاملین فیھما وللطلبة وللمجتمع بوجه عام.

التعلیم أسالیب  بین  الجمع  على  المبنیة  الجامعة  في  المتبعة  المدمج  التعلیم  فلسفة  إلى  الفتاً  ونشأتھا،  الجامعة  تاريخ  واستعرض 

اإللكتروني والتعلیم المفتوح، مشیراً إلى وسائط التعلیم اإللكتروني المتطورة في الجامعة التي تكللت بإطالق فضائیة القدس التعلیمیة
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التي تمكن الطلبة من الحصول على "كود" خاص يمكنھم من مشاھدة المحاضرات عبر ھواتفھم الخلوية.

نظراً الجامعي  تعلیمھم  إكمال  في  الراغبین  للشباب  فلسطین  في  األولى  القبلة  تشكل  باتت  المفتوحة  القدس  جامعة  أن  إلى  وأشار 

لجودة التعلیم فیھا من ناحیة، وانخفاض كلفته من ناحیة ثانیة، كما أنھا تمكنھم من الجمع بین العمل والدراسة، مستعرضاً آخر اإلنجازات

التي حققتھا، وبخاصة في المجالین اإلداري والبحثي.

بدوره، شكر النائب العام لدولة فلسطین المستشار د. أحمد براك رئیَس الجامعة أ. د. يونس عمرو على حسن االستقبال، مشیراً إلى أن

النیابة العامة مھتمة بإقامة شراكات مع عدة مؤسسات بھدف تحقیق المصلحة المجتمعیة.

ثم عبر د. براك عن اعتزازه بجامعة القدس المفتوحة التي وصلت إلى درجة متمیزة من التقدم واالزدھار.

رئیس آالء شخشیر مساعد  النجدي، ود.  أ. د. سمیر  األكاديمیة  الجامعة للشؤون  رئیس  نائب  الجامعة  التفاھم من  توقیع مذكرة  وحضر 

الجامعة لشؤون المتابعة، وأ. د. حسني عوض عمید البحث العلمي، ود. عماد اشتیة عمید كلیة التنمیة االجتماعیة واألسرية، ود. يوسف

العالقات دائرة  مديرة  مسلم  وأ. سالفة  المجتمع،  وخدمة  المستمر  التعلیم  مركز  مدير  حوامدة  محمود  وأ.  والتمیز،  الجودة  عمید  صباح 

العامة، وأ. عوض مسحل رئیس قسم العالقات الداخلیة.
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