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"القدس المفتوحة" ووفد ألماني یناقشان سبل التعاون البحثي

وفد من الباحثین األلمان من مركز (یولش) لألبحاث، یزور جامعة القدس المفتوحة لالطالع على مركز البحوث الزراعیة ومناقشة سبل التعاون الفلسطیني األلماني في ھذا المجال.

استقبلت جامعة القدس المفتوحة، یوم الثالثاء 14.11.2017، وفداً من الباحثین األلمان من مركز (یولش) لألبحاث، إلطالعھم عن كثب على مركز البحوث الزراعیة التابع للجامعة في مدینة أریحا، 
ولبحث سبل التعاون بین الفلسطینیین واأللمان في ھذا المجال. ویأتي اللقاء الحًقا للورشة التي نظمھا جسر العلوم الفلسطیني األلماني (PGSB) في جامعة بیت لحم.

وبین نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة سمیر الجندي، أن القدس المفتوحة، التي تعّد أكبر جامعة فلسطینیة من حیث عدد الطلبة واالنتشار، تسعى من خالل ھذه التعاونات إلى تحقیق أكبر فائدة ممكنة 
للمجتمع الفلسطیني بمختلف المجاالت خاصة المجال الزراعي وذلك انطالقاً من مبدأ المسؤولیة المجتمعیة الذي تولیھ الجامعة أھمیة كبرى.

وعّرف الجندي بالنظام التعلیمي، الذي تنتھجھ الجامعة (التعلیم المدمج). وبین أن ھذا النظام "یواكب أحدث النظریات التعلیمیة في العالم". وتحدث عن الوسائل التعلیمیة المبتكرة فیھا. وقال الجندي: "إن 
مجلس أمناء الجامعة ممثالً برئیسھ عدنان سمارة یولي البحث العلمي أھمیة كبیرة، العتباره أھم المؤشرات على تطور المجتمعات ونمّوھا".

وأوضح مدیر مركز تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت إسالم عمرو، أن ھذا اللقاء سیحدد آلیات التعاون بین القدس المفتوحة والجسر األلماني الفلسطیني، بخاصة في المجال الزراعي ألھمیتھ ولكونھ یفتقر 
لالھتمام الكافي. وأكد أن استغالل الثروة الزراعیة الفلسطینیة وتطویرھا سیدعم االقتصاد الفلسطیني. ثم دعا إلى التعاون من خالل التبادل الطالبي والخبرات، وابتعاث باحثین لدراسة الوضع المیداني 

والحقیقي للزراعة في فلسطین.

وتحدث الوفد األلماني عن عمل "الجسر الفلسطیني األلماني" في فلسطین، وقال إن "الجسر" یسعى إلى تحقیق المنفعة المشتركة، خاصة في مجال تطویر البحث العلمي في فلسطین. ودعا إلى دعم التبادل 
الطالبي.

وتحدث عمید كلیة العلوم الزراعیة في جامعة القدس المفتوحة ومدیر مركز البحوث، معن شقوارة عن المركز، قائالً: "رغم حداثة المركز فإنھ تمكن من تحدید كثیر من المشكالت التي یعاني منھا القطاع 
الزراعي الحیواني الفلسطیني، والبدء في إیجاد الحلول للتخفیف من حّدتھا، كتلك المشكالت المتعلقة بشّح المیاه وندرة األعالف ووجود بعض الحشائش الضارة. وأضاف أن المركز نجح في إنتاج 
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المحصول العلفي البقولي "القوار" (GUAR) وإدخالھ إلى فلسطین ألول مرة، وھذا یسھم في حل المشكالت والتحدیات التي تواجھ القطاعین الزراعي والحیواني المتمثلة بالعجز الكبیر في كمیات 
األعالف المستوردة بنسبة (85%) من االحتیاجات السنویة بالعملة الصعبة، األمر الذي یرھق الحكومة والمستوردین والمزارعین.

المصدر: وفا

المحررة: سارة أبو الرب
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خضوري والتربیة توقعان اتفاقیة لدعم البحث العلمي
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آراء أھالي نابلس بفرض غرامات على النظافة
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نابلس.. شابان یھویان البیتبوكس والھارمونیكا

وین أروح بنابلس؟
◂2017 تشرین الثاني ▸

السبت األحد االثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعة

1· 2· 3

4 5· 6· 7· 8· 9· 10·
11· 12· 13· 14· 15 16· 17·
18· 19· 20· 21· 22· 23 24

25· 26 27 28 29 30

http://www.dooz.ps/p/96109
http://www.dooz.ps/p/96153
http://www.dooz.ps/p/96126


21/11/2017 دوز - "القدس المفتوحة" ووفد ألماني یناقشان سبل التعاون البحثي

http://www.dooz.ps/p/96158 3/3

(http://bit.ly/2oiOUd4)

(http://www.dooz.ps/cat/6) مجتمع

(http://www.dooz.ps/cat/5) شباب وجامعة

59 friends like this

Dooz دوز
41 seconds ago

دورة محترف إدارة #المشاریع

PMP دوز - دورة محترف إدارة مشاریع
ا ال ة ل ال ال إل

Dooz دوز
377,944 likes

Like Page Use App

یكون الجو غائماً جزئیاً ویطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، التي تتراوح في نابلس بین 16 نھاراً و11 لیالً. وتسقط زخات
متفرقة من األمطار على مختلف المناطق.
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