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جامعتا القدس المفتوحة وماالجا اإلسبانیة تبحثان سبل التعاون
تاريخ النشر : 13-12-2017

رام هللا - دنیا الوطن 

 بحث نائب رئیس جامعة القدس المفتوحة للشؤون األكادیمیة سمیر النجدي، الیوم األربعاء، مع

البروفیسور في جامعة ماالجا اإلسبانیة خافییر رویز، سبل التعاون بین الجامعتین. 

جاء اللقاء، الذي انعقد في مكاتب رئاسة الجامعة، بعد ترشیح خمسة من طلبة "القدس المفتوحة" لمنحة

مشروع (إیراسموس+)، لدراسة فصل كامل في كلیة التربیة في "ماالجا" اإلسبانیة. 

وشكر رویز "القدس المفتوحة" على استضافتھا، وبّین أن جامعة ماالجا تسعى من خالل مشروع

(إیراسموس+) البتعاث (6) طالب فلسطینیین و(3) من أعضاء ھیئة التدریس، من جامعتي القدس

المفتوحة وبیرزیت، تحسین أداء المشروع وخلق فرص متكافئة للطلبة الفلسطینیین لالستفادة من المنح

التي یقّدمھا. 

وأكد أنھ والوفد اإلسباني سیحرصون على نقل آخر المستجدات الطارئة في فلسطین فور رجوعھم إلى

إسبانیا، وعلى نشر الحقائق في مختلف الوسائل اإلعالمیة، مشددا على إیمانھ بحق الطلبة الفلسطینیین من

التنقل والسفر إلى الجامعات األجنبیة بحریة كسائر طلبة التعلیم العالي. 

وأوضح رویز أن الھدف من زیارتھ ھو الضغط على الجھات ذات العالقة لخلق فرص متكافئة للطلبة

الفلسطینیین في االستفادة من مشروع (إیراسموس+)، ذاكًرا أنھ یعمل مع منظمة العمل األھلي "القدس"،

ومقرھا في ماالجا، وأن ھذه المنظمة ستحرص على تقدیم كل الدعم الالزم للطلبة الفلسطینیین المبتعثین

على األصعدة كافة، سواء أكانت أكادیمیة أم اجتماعیة أم غیرھا. 
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بدوره، قّدم النجدي نبذة عن "القدس المفتوحة"، وقال: "إنھا جامعة منظمة التحریر الفلسطینیة اعتمدت

التعلیم المفتوح نمًطا 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 یزاوج بین نمطي التعلیم المفتوح والتعلم اإللكتروني، وھو النموذج الجدید المعتمد عالمیا". 

وأوضح أن الجامعة تقوم على (19) فرعا ومركزا دراسیا في الضفة الغربیة وقطاع غزة، تخدم (60)

ألف طالب وطالبة، وتقوم على ثماني كلیات تطرح (25) تخصصا، وبھذا تعّد الجامعة عماد التعلیم

العالي الفلسطیني وكبرى جامعات الوطن، محتضنة بفروعھا (33%) من طلبة التعلیم العالي الفلسطیني. 

وبّین النجدي أن "القدس المفتوحة" مھتمة بالشراكات األكادیمیة بشكل كبیر، سواء على الصعید المحلي

أو اإلقلیمي أو الدولي، ألن ذلك من شأنھ أن یضفي على العنصر الطالبي خبرات وعلوما جدیدة

ومنوعة، باإلضافة إلى القدرة على االعتماد على النفس وبناء شخصیة مستقلة. 

من جھتھ، قال مساعد رئیس الجامعة لشؤون الطلبة وعمید شؤون الطلبة محمد شاھین، إن الجامعة تسعى

إلى تطویر مقدراتھا باستمرار، وأھم ھذه المقدرات الطلبة، لذا فإنھا تولي اھتماما خاصا بالتعاون

األكادیمیة مع الجامعات األخرى التي تصب في مصلحة القطاع الطالبي. 

وبّین مساعد رئیس الجامعة للعالقات الدولیة عماد الھودلي، أن ھذه االتفاقات تعزز موقع الجامعة

وطلبتھا عالمًیا، لذا فإنھا تسعى إلى بناء عالقات رسمیة وشراكات مع كبرى الجامعات العربیة واألجنبیة،

بھدف خلق آفاق تعاونیة مع نظیراتھا. 

وتفقد رویز مبنى الجامعة في رام هللا والبیرة، والتقى عددا من أعضاء ھیئة التدریس والطلبة من كلیات

اآلداب والتربیة، وقّدم عرضا حول جامعة ماالجا ومنحة (إیراسموس+) لطلبة الجامعة، وأكد مدیر الفرع

حسین حمایل، أن "القدس المفتوحة" تخّرج نخبة من الطلبة الفلسطینیین القادرین على تمثیل بالدھم
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بالخارج، مشّددا على ضرورة أن یستفید طلبة الجامعة من ھذه الفرص، كونھم بناة وطن وثقافة وتعلیم،

وكونھم أھم سالح لمحاربة االحتالل. 

وأشار حمایل إلى أنھ رغم معاناتنا الیومیة بسبب االحتالل االسرائیلي، فإن فرصة االطالع على تجارب

دول قویة ومستقلة مثل إسبانیا تعطینا األمل، مؤكدا أن شعبنا مصّمم على التقّدم واالزدھار وبناء دولة

قویة. 

في نھایة الزیارة، التقى رویز بالطلبة الذین اختیروا في مركز التعلیم المستمر بجامعة القدس المفتوحة

للحصول على منحة التبادل الطالبي ضمن برنامج (ایراسموس+)، وأطلعھم على الدراسة في إسبانیا

وعلى طبیعة الحیاة فیھا، تمھیدا لسفرھم المتوقع مع بدایة الفصل الدراسي الثاني للعام (2018-2017).
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