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القدس المفتوحة توقع اتفاقية مع كلية المدينة

رام هللا - معا- وقعت جامعة القدس المفتوحة وكلیة المدينة يوم األربعاء، اتفاقیة تعاون لتقديم خدمات تعلیمیة لطلبة من الداخل

الفلسطیني.

ووقع االتفاقیة التي جرت في مقر رئاسة جامعة القدس المفتوحة برام هللا رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، فیما وقعھا عن الكلیة رئیسھا

الدكتور رائد فتحي.

وتأتي االتفاقیة انسجاماً مع رؤية الطرفین ورسالتھما وأھدافھما في تعزيز التواصل بین أبناء الشعب الواحد، والحفاظ على ھويته الوطنیة.

وتقضي االتفاقیة بتقديم خدمات التعلیم الجامعي لطلبة مناطق الداخل الفلسطیني، في التخصصات المتاحة لدى الجامعة التي اتفق

علیھا الطرفان، على أن تجري أعمال تدريس الطلبة واالمتحانات في فروع الجامعة وفق أسلوب التعلیم المفتوح المعتمد لديھا، ويلتزم

الطلبة بالخطط والمناھج الدراسیة التي تقدمھا الجامعة بتخصصاتھا المختلفة.

وتمنح جامعة القدس المفتوحة الطلبة الملتحقین بھا من خالل الكلیة، الذين أنھوا متطلبات تخرجھم درجة البكالوريوس في التخصص

الذي التحق به كل منھم، وسیخضع الطلبة الملتحقون للدراسة بالجامعة من خالل الكلیة لألنظمة والقوانین واللوائح المعمول بھا في

الجامعة ويلتزمون بھا التزاماً تاماً.

وقال أ. د. عمرو إن جامعة القدس المفتوحة ستواصل تقديم خدماتھا التعلیمیة ألبناء شعبنا الفلسطیني في أراضي الداخل الفلسطیني،

ضمن رسالتھا الرامیة إلى توفیر التعلیم لشعبنا في الضفة الغربیة وقطاع غزة.

وأضاف أ. د. عمرو أن الجامعة ستتعاون مع كلیة المدينة، لتوفیر التعلیم للطلبة الراغبین من أبناء شعبنا في المثلث والنقب والجلیل.

من جانبه، قال د. رائد فتحي، إن شعبنا في الداخل المحتل عانى فترة طويلة من صعوبة القبول في الجامعات والكلیات األكاديمیة

اإلسرائیلیة، ما جعل فلسطینیي الداخل متأخرين أكاديمیاً قیاساً لباقي أبناء الشعب الفلسطیني، ويأتي ھذا التعاون لجسر ھذه الفجوة

وتوفیر التعلیم لھم.

وحضر توقیع االتفاقیة أ. د. سمیر النجدي نائب رئیس الجامعة للشؤون األكاديمیة، ود. مروان درويش نائب رئیس الجامعة للشؤون اإلدارية،

ود. عصام خلیل نائب رئیس الجامعة للشؤون المالیة، وأ. د. جھاد البطش نائب رئیس الجامعة لشؤون قطاع غزة، ود. آالء الشخشیر

مساعدة رئیس الجامعة لشؤون المتابعة، وأ. د. جمال إبراھیم عمید القبول والتسجیل واالمتحانات. وأ. منھل غانم المدير المالي لكلیة

المدينة في أم الفحم.
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