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تجديد اتفاقية تعاون بين "القدس المفتوحة" و"غرناطة"

 

رام الله 24-9-2017 وفا- وقعت جامعة القدس المفتوحة، اليوم األحد، اتفاقية تجديد التعاون مع كلية غرناطة، وذلك لمدة أربع سنوات تشمل تقديم الجامعة خدمات
تعليمية تمنح بموجبها درجة البكالوريوس لطلبة أراضي 48 في جميع التخصصات المتاحة التي ترغب كلية غرناطة بطرحها للطلبة المسجلين من خاللها.

الجامعة نائب رئيس  إمارة، بحضور  الجامعة يونس عمرو، وعميد كلية غرناطة طه  الله رئيس  برام  المفتوحة  القدس  التي جرت في مقر رئاسة جامعة  ووقع االتفاقية 
للشؤون األكاديمية سمير النجدي، ومساعدة رئيس الجامعة لشؤون المتابعة آالء الشخشير، وعميد كلية التنمية االجتماعية واألسرية عماد اشتية، والمدير المالي لكلية

غرناطة منيف إمارة، ومديرة دائرة العالقات العامة في الجامعة سالفة مسلم، ورئيس قسم العالقات الداخلية بالجامعة عوض مسحل.

 وأشاد عمرو بالتعاون مع الكلية الذي يأتي في إطار استكمال التعاون في مجال الخدمة االجتماعية، ويمنح فرصة التحاق طلبة أراضي 48 بتخصص الخدمة االجتماعية،
معربا عن أمله بأن يتطور التعاون بين الطرفين لتوفير الخدمة التعليمية ألهلنا هناك.

بدوره، شكر طه إمارة جامعة القدس المفتوحة التي رآها المرآة الحقيقية للفلسطيني، الذي يجمع بين العلم والدور الوطني في تعزيز الصمود والثبات.

بالخطط الطلبة  ويلتزم  الجامعة،  لدى  المعتمد  المفتوح  التعليم  أسلوب  وفق  االتفاقية  هذه  بموجب  وامتحاناتهم  بالجامعة  الملتحقين  الطلبة  تدريس  أعمال  وتجري 
والمناهج الدراسية التي تقدمها الجامعة بتخصصاتها المختلفة، كما يخضع الطلبة الملتحقون بـ"القدس المفتوحة" عبر كلية غرناطة لنظام التقويم الذي تعتمده الجامعة

من حيث االمتحانات وأي متطلبات أخرى تقرها الجامعة.

الطرفين، بين  المعد  الخاص  الترتيب  كافة، وبحسب   48 أراضي  غرناطة في  كلية  المفتوحة من خالل  القدس  بجامعة  الملتحقين  الطلبة  جميع  على  االتفاقية  وتسري 
وتستطيع "غرناطة" فتح مراكز تسجيل لها في المناطق التي تراها مناسبة لتعريف الطلبة بالخدمات التعليمية المقدمة، ومن ثم تسجيلهم والتحاقهم بالبرامج التعليمية

المختلفة.

ـــــ

د.ذ

 

(ar_page.aspx?id=81Tbdka799559129523a81Tbdk)

(ar_page.aspx?id=81Tbdka799559129523a81Tbdk) تواُصل اإلضراب في الجامعة العربية األمريكية لليوم الثالث

https://www.facebook.com/pages/WAFA-News-Agency/124368524307970
https://twitter.com/wafa_ps
https://www.youtube.com/user/WAFAPS
http://english.wafa.ps/
http://french.wafa.ps/
http://www.wafa.ps/index.aspx
http://images.wafa.ps/
http://info.wafa.ps/
http://www.wafa.ps/index.aspx
http://www.wafa.ps/ar_category.aspx?id=95DH5xa28552590a95DH5x
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=81Tbdka799559129523a81Tbdk
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=81Tbdka799559129523a81Tbdk


03/10/2017 "تجدید اتفاقیة تعاون بین "القدس المفتوحة" و"غرناطة

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=goqFhca799015678560agoqFhc 2/2

(ar_page.aspx?id=eMDFVRa687834748359aeMDFVR) اتصل بنا (ar_page.aspx?id=i6wZZda687833796606ai6wZZd) عن وفا

(ar_sitemap.aspx) خريطة الموقع

تواصل معنا من خالل

(ar_page.aspx?id=81Tbdka799556274264a81Tbdk)

(ar_page.aspx?id=81Tbdka799556274264a81Tbdk) القدس: مستعربون يختطفون 8 مواطنين على األقل وإصابة آخرين بالرصاص بينهم طفل

(ar_page.aspx?id=81Tbdka799553419005a81Tbdk)

(ar_page.aspx?id=81Tbdka799553419005a81Tbdk) االحتالل يستولي على معدات بناء في األغوار الشمالية

(ar_category.aspx?latest=1) أحدث االخبار

(ar_category.aspx?latest=1) المزيد

(ar_page.aspx?id=5sZRyWa799559129523a5sZRyW) تواُصل اإلضراب في الجامعة العربية األمريكية لليوم الثالث

 
 9:24

(ar_page.aspx?id=5sZRyWa799559129523a5sZRyW) 2017-10-03


(ar_page.aspx?id=5sZRyWa799558177770a5sZRyW) رفح: أصحاب المحالت التجارية المدمرة يأملون بالتعويض

 
 9:22

(ar_page.aspx?id=5sZRyWa799558177770a5sZRyW) 2017-10-03


(ar_page.aspx?id=5sZRyWa799557226017a5sZRyW) سفير فلسطين يلتقي وزير المكتب السلطاني الُعماني

 
 9:8

(ar_page.aspx?id=5sZRyWa799557226017a5sZRyW) 2017-10-03


(ar_page.aspx?id=5sZRyWa799556274264a5sZRyW) ..القدس: مستعربون يختطفون 8 مواطنين على األقل وإصابة آخرين ب

 
 9:7

(ar_page.aspx?id=5sZRyWa799556274264a5sZRyW) 2017-10-03


(ar_page.aspx?id=5sZRyWa799555322511a5sZRyW) 48االحتالل يعتقل شابا من جنين داخل أراضي الـ

 
 8:56

(ar_page.aspx?id=5sZRyWa799555322511a5sZRyW) 2017-10-03


(ar_page.aspx?id=5sZRyWa799554370758a5sZRyW) قوات االحتالل تعتقل مواطنين من الخليل

(ar_category.aspx?id=PmMhBUa8565777aPmMhBU) رئاسة

(ar_category.aspx?id=HnMzcia38070120aHnMzci) رئاسة الوزراء

(ar_category.aspx?id=qEMi71a39021873aqEMi71) المجلس التشريعي

(ar_category.aspx?id=PvTNMta59008686aPvTNMt) منظمة التحرير

االكثر قراءة

(ar_page.aspx?id=yKSke3a51394662ayKSke3) القوى الوطنية تؤكد تمسكها بالثوابت الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية

(ar_page.aspx?id=yKSke3a681740673900ayKSke3) الحد األدنى ألقساط التأمين": تغطية لفشل إداري في الشركات على حساب المواطنين"

(ar_page.aspx?id=yKSke3a689509833639ayKSke3) جّمال المحامل

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=eMDFVRa687834748359aeMDFVR
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=i6wZZda687833796606ai6wZZd
http://www.wafa.ps/ar_sitemap.aspx
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=81Tbdka799556274264a81Tbdk
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=81Tbdka799556274264a81Tbdk
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=81Tbdka799553419005a81Tbdk
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=81Tbdka799553419005a81Tbdk
http://www.wafa.ps/ar_category.aspx?latest=1
http://www.wafa.ps/ar_category.aspx?latest=1
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5sZRyWa799559129523a5sZRyW
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5sZRyWa799559129523a5sZRyW
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5sZRyWa799558177770a5sZRyW
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5sZRyWa799558177770a5sZRyW
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5sZRyWa799557226017a5sZRyW
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5sZRyWa799557226017a5sZRyW
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5sZRyWa799556274264a5sZRyW
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5sZRyWa799556274264a5sZRyW
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5sZRyWa799555322511a5sZRyW
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5sZRyWa799555322511a5sZRyW
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5sZRyWa799554370758a5sZRyW
http://www.wafa.ps/ar_category.aspx?id=PmMhBUa8565777aPmMhBU
http://www.wafa.ps/ar_category.aspx?id=HnMzcia38070120aHnMzci
http://www.wafa.ps/ar_category.aspx?id=qEMi71a39021873aqEMi71
http://www.wafa.ps/ar_category.aspx?id=PvTNMta59008686aPvTNMt
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=yKSke3a51394662ayKSke3
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=yKSke3a681740673900ayKSke3
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=yKSke3a689509833639ayKSke3

