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القدس المفتوحة واتحاد لجان العمل الزراعي يوقعان مذكرة تعاون مشترك

رام هللا -معا - وقعت جامعة القدس المفتوحة ممثلة برئیسھا األستاذ الدكتور يونس عمرو، واتحاد لجان العمل الزراعي ممثالً بمديرھا

العام السید المھندس فؤاد أبو سیف، يوم األحد الموافق 11-2-2018م، مذكرة تفاھم وتعاون مشترك تھدف إلى السعي لتطوير القطاع

الزراعي الفلسطیني والتعلیم األكاديمي والنظري والعملي والنھوض به.

وجرى توقیع المذكرة في مقر رئاسة جامعة القدس المفتوحة برام هللا، بحضور السید رزق البرغوثي رئیس مجلس اإلدارة، والسید ماجد

ناصر مدير العملیات والتطوير في االتحاد. فیما حضر من الجامعة أ. د. سمیر النجدي نائب رئیس الجامعة للشؤون األكاديمیة، و د. آالء

الشخشیر مساعدة رئیس الجامعة لشؤون المتابعة، وأ. د. محمد شاھین مساعد رئیس الجامعة لشؤون الطالب، ود. معن شقوارة عمید

كلیة الزراعة في الجامعة، وأ. سالفة مسلم مديرة دائرة العالقات العامة، وأ. شادي ذياب رئیس شعبة االمتحانات والتراخیص الدولیة في

الجامعة، وأ. عوض مسحل مسؤول العالقات الداخلیة بالجامعة.

وتنص مذكرة التفاھم على التعاون لتنفیذ أنشطة تتعلق بالتنمیة المستدامة والتنمیة الزراعیة، وتبادل المعلومات واإلحصاءات ذات العالقة،

ودعم البحوث الزراعیة التطبیقیة من خالل توفیر الدعم المادي للخريجین ومشاريعھم الفردية المدرة للدخل. كما تسمح المذكرة بتعزيز

التدريب العملي لطلبة كلیة الزراعة، باإلضافة إلى التعاون لعقد مؤتمرات وورش عمل في مجاالت العلوم الزراعیة والبیئة والمیاه.

وكان رئیس الجامعة أ. د. عمرو رحب بالوفد الزائر وأطلعه على آخر التطورات األكاديمیة في جامعة القدس المفتوحة، من بینھا استمرار

الجامعة في خطتھا المتالك مبان مملوكة لھا في المحافظات كافة، وإنشاء كلیة الزراعة ومركز البحوث الزراعیة انطالقاً من إيمانھا بضرورة

االھتمام بھذه التخصصات التي تربط اإلنسان بأرضه وتدفعه إلى إعمارھا وحمايتھا من االستیطان، منوھاً بضرورة التوجه نحو االھتمام

بقطاع الزراعة باعتباره رافداً مھماً لالقتصاد الوطني وللتنمیة المستدامة.

وقال عمرو: "إن جامعة القدس المفتوحة جامعة وطن، ونحن حريصون على تعمیم التعلیم في فلسطین، ونجحت الجامعة في تأمین

جمیع وسائط التعلیم اإللكتروني وآخرھا فضائیة القدس التعلیمیة، وقد أولت الجامعة المراكز البحثیة المتخصصة والبحث العلمي اھتماماً

خاصاً، وأھم مراكزھا مركز البحوث الزراعیة.

ثم تحدث أ. رزق البرغوثي عن الجھود التي يبذلھا االتحاد لدعم المزارعین وتعزيز صمودھم في أرضھم، مشیراً إلى أن توقیع ھذه

االتفاقیة يأتي في إطار مساعي االتحاد في بناء شراكات مع مؤسسات وطنیة وأكاديمیة لتطوير القطاع الزراعي. وأوضح أن "االتحاد"
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سعید بالعالقة مع جامعة القدس المفتوحة؛ فھي مؤسسة وطنیة رائدة في التعلیم، وقد نجحت في تخريج معلمین أكفاء نجحوا في

خدمة وطنھم وتفوقوا على مستوى العالم.

إلى ذلك، قال فؤاد أبو سیف: " تربط االتحاد عالقات قوية مع معظم المؤسسات، ونؤمن بأن للجامعات دوراً تنموياً مھماً، خصوصاً في الوضع

االستثنائي الذي يعیشه شعبنا، وإن كلیات الزراعة تتكامل مع المؤسسات العاملة في المناطق الزراعیة التي يظھر فیھا الصراع الحقیقي

مع االحتالل".

وقال أ. د. النجدي إن االتفاقیة تسھم في توفیر التدريب للطلبة في اتحاد لجان العمل الزراعي، وتسھم في تطوير التعلیم في فلسطین.

من جانبه، أكد د. شقوارة أن المجال واسع للتعاون بین القدس المفتوحة واتحاد لجان العمل الزراعي، وأن الجامعة تخرّج- خاصة في

المجال الزراعي-نوعیة متمیزة من طلبتھا الذين يتمتعون بكفاءات عالیة وقادرين على خدمة شعبھم بتولیھم أعمالھم.


