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جامعتا القدس المفتوحة وماالجا اإلسبانية تبحثان التعاون المشترك

رام هللا- معا- استقبل نائب رئیس جامعة القدس المفتوحة للشؤون األكاديمیة أ. د. سمیر النجدي، يوم األربعاء، البروفیسور في جامعة

ماالجا اإلسبانیة خافییر رويز، لمناقشة سبل التعاون بین الجامعتین.

وجاء اللقاء بعد ترشیح خمسة من طلبة "القدس المفتوحة" لمنحة مشروع (إيراسموس) ، لدراسة فصل كامل في كلیة التربیة في

"ماالجا" اإلسبانیة.

وشكر رويز "القدس المفتوحة" على استضافتھا، مبینا أن جامعة ماالجا تسعى من خالل مشروع (إيراسموس) البتعاث (6) طالب

فلسطینیین و(3) من أعضاء ھیئة التدريس، من جامعتي القدس المفتوحة وبیرزيت، وذلك في سبیل تحسین أداء المشروع وخلق فرص

متكافئة للطلبة الفلسطینیین لالستفادة من المنح التي يقّدمھا.

وأكد رويز أنه والوفد اإلسباني سیحرصون على نقل آخر المستجدات الطارئة في فلسطین فور رجوعھم إلى إسبانیا، وعلى نشر الحقائق

في مختلف الوسائل اإلعالمیة، مؤكًدا إيمانه بحق الطلبة الفلسطینیین من التنقل والسفر إلى الجامعات األجنبیة بحرية كسائر طلبة

التعلیم العالي.

وأوضح أن الھدف من زيارته ھو الضغط على الجھات ذات العالقة لخلق فرص متكافئة للطلبة الفلسطینیین في االستفادة من مشروع

(إيراسموس)، ذاكرا أنه يعمل مع منظمة العمل األھلي "القدس"، ومقرھا في ماالجا، وأن ھذه المنظمة ستحرص على تقديم كل الدعم

الالزم للطلبة الفلسطینیین المبتعثین على األصعدة كافة، سواء أكانت أكاديمیة أو اجتماعیة أو غیرھا.

من جانبه، نقل أ. د. سمیر النجدي تحیات رئیس "القدس المفتوحة" أ. د. يونس عمرو وترحیبه بالضیف، ثم قّدم نبذة عن "القدس

المفتوحة"، وقال إنھا جامعة منظمة التحرير الفلسطینیة وإنھا اعتمدت التعلیم المفتوح نمطًا لھا، وطورت نفسھا وأخذت بوسائط التعلم

اإللكتروني حتى تمكنت خالل العام الحالي من توفیر جمیع وسائط التعلم اإللكتروني بإنشاء فضائیة القدس التعلیمیة، ثم اعتمدت التعلیم

المدمج الذي يزاوج بین نمطي التعلیم المفتوح والتعلم اإللكتروني، وھو النموذج الجديد المعتمد عالمیاً.

وأوضح النجدي أن الجامعة تقوم على (19) فرعاً ومركزاً دراسیاً في الضفة الغربیة وقطاع غزة، تخدم (60) ألف طالب وطالبة، وتقوم على

ثماني كلیات تطرح (25) تخصصاً، وبھذا تعّد الجامعة عماد التعلیم العالي الفلسطیني وكبرى جامعات الوطن، محتضنة بفروعھا (%33)

من طلبة التعلیم العالي الفلسطیني.



18/12/2017 جامعتا القدس المفتوحة وماالجا اإلسبانیة تبحثان التعاون المشترك

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=933040 2/2

وبیّن النجدي أن "القدس المفتوحة" مھتمة بالشراكات األكاديمیة بشكل كبیر، سواء على الصعید المحلي أو اإلقلیمي أو الدولي، ألن

ذلك من شأنه أن يضفي على العنصر الطالبي خبرات وعلوماً جديدة ومنوعة، باإلضافة إلى القدرة على االعتماد على النفس وبناء

شخصیة مستقلة.

إلى ھذا، قال أ. د. محمد شاھین مساعد رئیس الجامعة لشؤون الطلبة وعمید شؤون الطلبة، إن الجامعة تسعى إلى تطوير مقدراتھا

باستمرار، وأھم ھذه المقدرات الطلبة، لذا فإنھا تولي اھتماماً خاصاً بالتعاونات األكاديمیة مع الجامعات األخرى التي تصب في مصلحة

القطاع الطالبي.

وبیّن مساعد رئیس الجامعة للعالقات الدولیة د. م. عماد الھودلي، أن ھذه االتفاقات تعزز موقع الجامعة وطلبتھا عالمیًا، لذا فإنھا تسعى

إلى بناء عالقات رسمیة وشراكات مع كبرى الجامعات العربیة واألجنبیة، بھدف خلق آفاق تعاونیة مع نظیراتھا.

وخالل زيارته "القدس المفتوحة"، تفقد رويز مبنى الجامعة في رام هللا والبیرة، والتقى عدداً من أعضاء ھیئة التدريس والطلبة من كلیات

اآلداب والتربیة، وقّدم عرًضا حول جامعة ماالجا ومنحة (إيراسموس) لطلبة الجامعة، حیث رحب به مدير الفرع د. حسین حمايل، الذي أكد

أن "القدس المفتوحة" تخرّج نخبة من الطلبة الفلسطینیین القادرين على تمثیل بالدھم بالخارج، وشّدد على ضرورة أن يستفید طلبة

الجامعة من ھذه الفرص، كونھم بناة وطن وثقافة وتعلیم، وكونھم أھم سالح لمحاربة االحتالل.

وأشار د. حمايل إلى أنه رغم معاناتنا الیومیة بسبب الكیان الصھیوني، فإن فرصة االطالع على تجارب دول قوية ومستقلة مثل إسبانیا

تعطینا األمل، ثم أكد أن شعبنا مصّمم على التقّدم واالزدھار وبناء دولة متینة وقادرة.

في نھاية الزيارة، التقى رويز بالطلبة الذين اختیروا في مركز التعلیم المستمر بجامعة القدس المفتوحة للحصول على منحة التبادل

الطالبي ضمن برنامج (ايراسموس )، كما أطلعھم على الدراسة في إسبانیا وعلى طبیعة الحیاة فیھا، تمھیداً لسفرھم المتوقع مع بداية

الفصل الدراسي الثاني للعام (2018-2017).

يذكر أنه حضر اللقاء عدد من الشخصیات األكاديمیة واإلدارية من الجامعة.
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