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رام الله /سما/

ل مشروع تزويد مبا الجامعة بمعدات تشغيل خدمة  وقعت جامعة القدس املفتوحة ومجموعة االتصاالت الفلسطينية، يوم الثالثاء املوافق 21-11-2017م، اتفاقية لتمو
نت (WIFI)  أروقة الجامعة بمختلف الفروع، ورعاية األنشطة الجامعية خالل العام الدرا (2017/2018). اإلن

وقع االتفاقية التي جرت  مقر رئاسة الجامعة بمدينة رام الله، نيابة عن القدس املفتوحة، أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، وعن مجموعة االتصاالت الفلسطينية الرئيس
التنفيذي السيد عمار العكر.

ورحب أ. د. عمرو بمجموعة االتصاالت الفلسطينية ع رأسها السيد عمار العكر، وشكره ع رعاية املجموعة لكث من االنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة، الفًتا إ أن
ة التعليمية واألكاديمية. ى الشركات الفلسطينية التي تعنى باملسؤولية املجتمعية، وخاصة   مجال دعم املس املجموعة من ك
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نت املتطور وب أ. د. عمرو أن الجامعة تقدم التعليم ملختلف فئات شعبنا، وتسعى بمساعدة الشركات الوطنية وع رأسها (بال تل جروب) لتوف كل التقنيات الحديثة واإلن
للطلبة.

اتيجية ل ب مجموعة االتصاالت والقدس املفتوحة، التي توجت حديثاً باملساهمة الجزئية  بناء فرع الجامعة بقلقيلية الذي يأ  إطار اس وذّكر عمرو بتاريخ التعاون الطو
ًا إ أهمية دور مؤسسات املجتمع املح  دعم الجامعة وتمكينها من امتالك مباٍن لها  املحافظات كافة، بخاصة أنها تعّد الجامعة الرامية إ بناء مقرات مملوكة لها، مش

، وتستهدف فئات املجتمع الفلسطيني كافة. جامعة الوطن الفلسطيني وأك حاضنة للتعليم العا  فلسط

وقال أ. د. عمرو: "إن جامعة القدس املفتوحة حلم كبار تحقق، وقد حمل هؤالء الكبار هّم شعبهم ح استفحل االحتالل اإلسرائي  ممارساته بحق جامعاتنا ومعاهد
التعليم باإلغالقات واملنع، حينئذ فّكر القادة  نقل الجامعة للطالب للتغلب ع إجراءات االحتالل، وقد كان لهم ما أرادوا، وأصبحت "القدس املفتوحة" الجامعة األك 

، وتشكل نحو (40%) من التعليم العا الفلسطيني". فلسط

وأكد أ. د. عمرو أن إنجازات "القدس املفتوحة" ُملست ع أرض الواقع  فروعها املختلفة البالغ عددها (20) فرعاً، وُملست ع املستوى الدو بنيلها عدداً من الجوائز العاملية
. والعربية، وأك وسام يعلق ع أروقة هذه الجامعة هو فوز املعلمة حنان الحروب بجائزة أفضل معلم ع مستوى العالم  العام املا

ة التعليمية  ر املس ارة "القدس املفتوحة" بقوله: زرت الجامعة مرت خالل هذا الشهر، هذا الصرح التعليمي الذي يسعى لتطو من جانبه، أعرب العكر عن سعادته بز
، حيث قمنا بتدش املرحلة الثانية من تشطيب مبنى الجامعة  محافظة قلقيلية، الذي سيستوعب عدداً أك من الطالب  مختلف التخصصات". فلسط

ر كل ما هو حديث  مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ومن وتابع قائالً: "بما أن التكنولوجيا مرتبطة بشكل وثيق بشركات مجموعة االتصاالت، فإننا نسعى دائماً لتطو
ر الشبكة التعليمية والبحثية". ، بهدف تطو نت الالسل ل تركيب معدات لتزويد مبا الجامعة بخدمة اإلن هذا املنطلق ارتأينا لدعم وتمو

رها وصقلها بما يتناسب وروح العصر السائدة التي تسعى إ رقمنة التعليم  وشدد العكر ع ضرورة استثمار التكنولوجيا  العملية التعليمية ألهميتها البالغة  تطو
اتها، يقول: "إننا ننظر إ التعليم كأداة جميع أنحاء العالم، بهدف تسهيل التحصيل العلمي للطالب. ولفت إ أن مجموعة االتصاالت وضعت دعم التعليم ع رأس أولو

رافعة للمجتمع، ما يساعد ع التعايش مع عصر العوملة واملعلوماتية واملشاركة الفاعلة  صنع مستقبل أفضل".

جي جامعة القدس املفتوحة. اً إ أن شركة (جوال) وفرت وظائف لـ (67) موظفاً من خر وتحدث أيضاً عن التعاون املتواصل مع جامعة القدس املفتوحة، مش
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انضم الى الوطنية وتمتع
بالباقة الترحيبية
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100 ميغا انترنت و100
دقيقة مجانية عند

انضمامط مع الوطنية
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استقبل آخر الوظائف
الشاغرة في فلسطين من
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JobsNet
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صحيفة عبرية: لماذا تريد
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مسؤوليتها-عن-عملية-الدهس-
بالقدس)

االتصاالت-لضمان-تقديم-قرار-
االستيطان-لمجلس-االمن)

/http://samanews.ps/ar/post/318498)
اليكسا--موقع-سما-االكثر-مشاهدة-

في-فلسطين)

"اليكسا"" : موقع "سما" االكثر مشاهدة في
فلسطين

(http://samanews.ps/ar/post/318498)/http://samanews.ps/ar/post/285077/اليكسا-
والال-العبري-أبومازن-فهم-المؤامرة-

التي-تحاك-ضده-مما-دفعه-ألحضان-
تركيا-وقطر)

"والال" العبري: أبومازن "فهم المؤامرة "التي
تحاك ضده مما دفعه ألحضان تركيا وقطر

(http://samanews.ps/ar/post/285077/والال-

/http://samanews.ps/ar/post/288842)
الفلسطينية-عبير-القنيبي-تتأهل-

للمرحلة-ما-قبل-النهائية-لجائزة-أفضل-
معلم-في-العالم)

الفلسطينية "عبير القنيبي" تتأهل للمرحلة ما
قبل النهائية لجائزة "أفضل معلم في العالم"

/http://samanews.ps/ar/post/288842)
/http://samanews.ps/ar/post/295077)

معاريف--نوايا-السنوار-غير-المعنلة-
باتت-الشغل-الشاغل-لالجهزة-االمنية-

االسرائيلية)

"معاريف" :نوايا السنوار غير المعنلة باتت
"الشغل الشاغل" لالجهزة االمنية االسرائيلية

/http://samanews.ps/ar/post/295077)

/http://samanews.ps/ar/post/320040)
فيديو-وصور-مرعبة-ارتفاع-عدد-ضحايا-

مذبحة-مسجد-العريش-إلى-300-
شهيد-و130-جريحا)

فيديو وصور مرعبة .. ارتفاع عدد ضحايا مذبحة مسجد العريش إلى 300 شهيد و130 جريحا (http://samanews.ps/ar/post/320040/فيديو-
وصور-مرعبة-ارتفاع-عدد-ضحايا-مذبحة-مسجد-العريش-إلى-300-شهيد-و130-جريحا)

/http://samanews.ps/ar/post/320021)
من-لقاءات-القاهرة-مصادفة-بين-
المشهراوي-واألحمد-وماذا-قال-

األخير-للعاروري-على-اإلفطار؟)

/http://samanews.ps/ar/post/320021) من لقاءات القاهرة.. مصادفة بين المشهراوي واألحمد.. وماذا قال األخير للعاروري على اإلفطار؟
من-لقاءات-القاهرة-مصادفة-بين-المشهراوي-واألحمد-وماذا-قال-األخير-للعاروري-على-اإلفطار؟)

/http://samanews.ps/ar/post/320051)
فجروا-المسجد-ثم-أجهزوا-بالرصاص-

على-المصلين-ومنعوا-عنهم-
اإلسعاف-تفاصيل-مجزرة-العريش)

فّجروا المسجد ثم أجهزوا بالرصاص على المصلين ومنعوا عنهم اإلسعاف.. تفاصيل مجزرة العريش
(http://samanews.ps/ar/post/320051/فجروا-المسجد-ثم-أجهزوا-بالرصاص-على-المصلين-ومنعوا-عنهم-اإلسعاف-تفاصيل-مجزرة-

العريش)

/http://samanews.ps/ar/post/320071)
شاهد-اللحظات-االولى-لمجزرة-

مسجد-العريش-و-انطالق-عملية-
عسكرية-واسعة-في-سيناء)

شاهد: اللحظات االولى لمجزرة مسجد العريش و انطالق عملية عسكرية واسعة في سيناء (http://samanews.ps/ar/post/320071/شاهد-
اللحظات-االولى-لمجزرة-مسجد-العريش-و-انطالق-عملية-عسكرية-واسعة-في-سيناء)

/http://samanews.ps/ar/post/320015)
اجتماع-ثان-للفصائل-كافة-في-
القاهرة-مطلع-الشهر-المقبل-

واأليام-القادمة-حاسمة-لتمكين-
الحكومة)

اجتماع ثاٍن للفصائل كافة في القاهرة مطلع الشهر المقبل واأليام القادمة حاسمة لتمكين الحكومة
(http://samanews.ps/ar/post/320015/اجتماع-ثان-للفصائل-كافة-في-القاهرة-مطلع-الشهر-المقبل-واأليام-القادمة-حاسمة-لتمكين-

الحكومة)

يديعوت تزعم: هكذا تعمل حماس بذكاء لتقوية أوضاعها في الضفة و "تقليد تجربة غزة (http://samanews.ps/ar/post/320011/يديعوت-

األكثر قراءة اليوم
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/http://samanews.ps/ar/post/320011)
يديعوت-تزعم-هكذا-تعمل-حماس-

بذكاء-لتقوية-أوضاعها-في-الضفة-و-
تقليد-تجربة-غزة)

تزعم-هكذا-تعمل-حماس-بذكاء-لتقوية-أوضاعها-في-الضفة-و-تقليد-تجربة-غزة)

/http://samanews.ps/ar/post/320017)
الرغيف-األول-من-نوعه-في-العالم-

طعمه-جيد-لكن-األفضل-أال-تعرف-
مكوناته)

الرغيف األول من نوعه في العالم.. طعمه جيد لكن األفضل أال تعرف مكوناته (http://samanews.ps/ar/post/320017/الرغيف-األول-من-
نوعه-في-العالم-طعمه-جيد-لكن-األفضل-أال-تعرف-مكوناته)

/http://samanews.ps/ar/post/320085)
إمام-مسجد-الروضة-يروي-تفاصيل-
مذبحة-العريش-فما-هي-الصوفية-

التي-استهدف-مسجدها-؟)

/http://samanews.ps/ar/post/320085) إمام مسجد الروضة يروي تفاصيل مذبحة العريش ..فما هي الصوفية التي استهدف مسجدها ؟
إمام-مسجد-الروضة-يروي-تفاصيل-مذبحة-العريش-فما-هي-الصوفية-التي-استهدف-مسجدها-؟)

/http://samanews.ps/ar/post/320077)
واشنطن-تتراجع-عن-إغالق-مكتب-
منظمة-التحرير-بـ-قيود-معينة-!)

واشنطن تتراجع عن إغالق مكتب منظمة التحرير بـ"قيود معينة"! (http://samanews.ps/ar/post/320077/واشنطن-تتراجع-عن-إغالق-مكتب-
منظمة-التحرير-بـ-قيود-معينة-!)

/http://samanews.ps/ar/post/320054)
السيسي-القوات-المسلحة-ستثأر-

للشهداء-قريبا-وسنبدأ-عملية-لضرب-
اإلرهاب)

 وسنبدأ عملية لضرب اإلرهاب (http://samanews.ps/ar/post/320054/السيسي-القوات-
ً
السيسي: القوات المسلحة ستثأر للشهداء قريبا

المسلحة-ستثأر-للشهداء-قريبا-وسنبدأ-عملية-لضرب-اإلرهاب)

/http://samanews.ps/ar/post/320040)
فيديو-وصور-مرعبة-ارتفاع-عدد-ضحايا-

مذبحة-مسجد-العريش-إلى-300-
شهيد-و130-جريحا)

فيديو وصور مرعبة .. ارتفاع عدد ضحايا مذبحة مسجد العريش إلى 300 شهيد و130 جريحا (http://samanews.ps/ar/post/320040/فيديو-
وصور-مرعبة-ارتفاع-عدد-ضحايا-مذبحة-مسجد-العريش-إلى-300-شهيد-و130-جريحا)

/http://samanews.ps/ar/post/320051)
فجروا-المسجد-ثم-أجهزوا-بالرصاص-

على-المصلين-ومنعوا-عنهم-
اإلسعاف-تفاصيل-مجزرة-العريش)

فّجروا المسجد ثم أجهزوا بالرصاص على المصلين ومنعوا عنهم اإلسعاف.. تفاصيل مجزرة العريش
(http://samanews.ps/ar/post/320051/فجروا-المسجد-ثم-أجهزوا-بالرصاص-على-المصلين-ومنعوا-عنهم-اإلسعاف-تفاصيل-مجزرة-

العريش)

األخبار الرئيسية
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