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"القدس المفتوحة" و"فيالدلفيا األردنية" توقعان اتفاقية تعاون

االردن- معا- وقعت جامعتا القدس المفتوحة الفلسطینیة وفیالدلفیا األردنیة، اتفاقیة تعاون بین الفريقین في مقر جامعة فیالدلفیا بمدينة

عمان. ووقع االتفاقیة عن القدس المفتوحة رئیسھا أ. د. يونس عمرو، وعن فیالدلفیا رئیسھا أ. د. معتز الشیخ سالم.

وقال أ. د. يونس عمرو إن القدس المفتوحة سعیدة بتوقیع االتفاقیة التي ستسھم في زيادة التبادل في مختلف المجاالت مع جامعة

فیالدلفیا بشكل يخدم الجامعتین ويسھم في زيادة التعاون األكاديمي بین األردن وفلسطین.

ولفت أ. د. عمرو إلى التقدم الملموس الذي حققته جامعة القدس المفتوحة بعد أن قطعت شوطاً ال يستھان به في مجال التعلیم

الجامعي، وأثبت خريجوھا كفاءة عالیة في سوق العمل، مشیراً إلى انتھاجھا نظام التعلیم المدمج الذي يجمع ما بین التعلیم المفتوح

والتعلیم اإللكتروني.

وأعرب أ. د. عمرو، عن سعادته بإبرام االتفاقیة التي تؤسس لتعاون أكاديمي وبحثي جاد مع جامعة عريقة كجامعة فیالدلفیا، مشیدا

بعمل الجامعة وبطاقمھا األكاديمي وبالتطور الذي وصلت إلیه.

من جانبه، أكد أ. د. معتز اھمیة ھذه االتفاقیة التي تسھم في االرتقاء بمجال البحث العلمي وتطوير العملیة التعلیمیة لرفع جودة التعلیم

في كلتا الجامعتین، مشیداً بالمكانة التي وصلت إلیھا جامعة القدس المفتوحة بین نظیراتھا من الجامعات الفلسطینیة، وقد حققت نقلة

نوعیة في التعلیم في المجتمع الفلسطیني وباتت مقصداً لعدد كبیر من الطلبة الفلسطینیین.

وقال أ. د. سالم، إن االتفاقیة فرصة تاريخیة لالرتقاء األكاديمي لكلتا الجامعتین، مبديا تقديم كل التسھیالت الممكنة واالستراتیجیة التي

تعزز العمل المشترك.

وتھدف االتفاقیة إلى إقامة عالقات من أجل تطوير التعاون في المجاالت األكاديمیة والبحثیة والثقافیة على أساس المنفعة المتبادلة،

وسیتبادل الطرفان بموجب االتفاقیة أعضاء الھیئة التدريسیة والطلبة. ويوجه الطرفان وفق االتفاقیة، وعبر الكلیات المتناظرة أو الھیئات

واللجان التحضیرية، دعوات للباحثین من أعضاء الھیئة التدريسیة والطلبة للمشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسیة التي تعقد،

باإلضافة إلى تشجیع الكلیات لإلفادة من أعضاء الھیئة التدريسیة كممتحنین خارجیین.

وتنص االتفاقیة على تنسیق البرامج وتبادل الخبرات والمعرفة الالزمة لفتح تخصصات وبرامج جديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات

العلیا، مع إمكانیة فتح تخصصات ماجستیر جديدة مشتركة، وتبادل الكتب والمطبوعات ونتائج البحوث العلمیة، وكذلك تبادل النشرات

العلمیة والمناھج والمواد الدراسیة.
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وتشدد االتفاقیة على ضرورة تعاون الفريقین في إجراء عملیات التقويم لبعض التخصصات والبرامج األكاديمیة، وكذلك التعاون في مجال

المؤتمرات والبحوث العلمیة وتبادل الموظفین اإلداريین والفنیین.

وحضر التوقیع من القدس المفتوحة د. مروان درويش نائب رئیس الجامعة للشؤون اإلدارية، وأ. د. جھاد البطش مساعد رئیس الجامعة

لشؤون قطاع غزة، وأ. د. يوسف ذياب مدير فرع الجامعة بنابلس، ود. رشدي القواسمة مدير مكتب الجامعة في عمان.

وأبدى الوفد إعجابه الكبیر بجامعة فیالدلفیا وما وصلت إلیه من مستوى علمي وأكاديمي، مشیدين بأھمیة التعاون بین الجامعتین.

وحضر اللقاء من جامعة فیالدلفیا: د. مروان كمال مستشار الجامعة، ود. إبراھیم بدران مستشار الرئیس للعالقات الدولیة والمراكز

العلمیة، ود. محمد أمین عواد نائب رئیس الجامعة ومستشاره، ود. عصام نجیب عمید كلیة األعمال، ود. محمد البطاز عمید كلیة

التكنولوجیا، وأ. فراس القاضي مدير العالقات العامة والثقافیة.


