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"القدس المفتوحة" توقع اتفاقية تعاون مع جامعة األورال الروسية

أريحا- معا- وقعت جامعة القدس المفتوحة يوم اإلثنین، اتفاقیة تعاون مشترك مع جامعة "األورال" الفیدرالیة الروسیة، وذلك في حرم

جامعة االستقالل بمدينة أريحا.

ووقع االتفاقیة عن جامعة القدس المفتوحة رئیسھا األستاذ الدكتور يونس عمرو، وعن الجانب الروسي (فیكتور كوكشاروف) رئیس جامعة

"أورال" الفدرالیة، وذلك على ھامش المؤتمر العلمي الدولي األول حول "العالقات الفلسطینیة الروسیة: واقع وآفاق"، الذي نظمته جامعة

االستقالل، بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة والجمعیة األكاديمیة الفلسطینیة-الروسیة.

ونصت االتفاقیة على تعزيز التعاون األكاديمي والبحثي المشترك، وتبادل البحوث والخبرات األكاديمیة، وتنظیم مؤتمرات وزيارات علمیة

مشتركة، كما تنص على تطوير برنامج ماجستیر مشترك، باإلضافة إلى اإلشراف المشترك على طلبة الماجستیر والدكتوراه في

موضوعات عدة. وتتیح االتفاقیة للجامعة الروسیة االستفادة من برنامج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا.

ويأتي توقیع االتفاقیة في إطار جھود جامعة القدس المفتوحة الحثیثة لتعزيز أواصر التعاون المشترك مع الجامعات العالمیة، خصوصاً أن

جامعة "األورال" مصنفة ضمن أفضل عشر جامعات روسیة.

ووقعت االتفاقیة بحضور رئیس مجلس أمناء جامعة االستقالل اللواء الدكتور توفیق الطیراوي، وعدد من رؤساء وممثلي الجامعات

الفلسطینیة الذين حضروا توقیع اتفاقیات مماثلة.

وقال األستاذ الدكتور يونس عمرو بعد توقیعه االتفاقیة إن القدس المفتوحة سعیدة بتوقیع ھذه االتفاقیة التي تسھم في تطوير عمل

الجامعة وزيادة التعاون مع جامعة أورال الفدرالیة الروسیة، مشیراً إلى أن القدس المفتوحة ستستفید من تجربة ھذه الجامعة الروسیة

العريقة.

وأضاف أن جامعة القدس المفتوحة تسعى بشكل متواصل إلى توسیع عالقاتھا األكاديمیة مع مختلف الجامعات العالمیة في إطار سعیھا

للوصول إلى العالمیة باإلنجازات التي تحققت في السنوات األخیرة، وأھمھا استكمال مختلف الوسائط التعلیمیة التي كان آخرھا فضائیة

القدس التعلیمیة.

من جانبه، قال السفیر الروسي إنه سعید بحضور ھذا التوقیع وبالمشاركة في توقیع االتفاقیات نیابة عن مختلف الجامعات الروسیة،

مشیراً إلى ضرورة البناء على ھذه االتفاقیات واالستفادة منھا بالشكل األمثل، وقال" إننا سعداء بأن الجامعات تسھم في دعم مساعي

الحكومة الروسیة لتطوير العالقات مع الشعب الفلسطیني بما فیھا العالقات األكاديمیة، ونحن سعیدون برفع مستوى العالقة بین

فلسطین وروسیا إلى مستوى أعلى".
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إلى ذلك، قال أ. د. عبد الناصر القدومي رئیس جامعة االستقالل، خالل توقیع االتفاقیة إن الھدف من ھذه االتفاقیات ھو توثیق التعاون بین

مختلف الجامعات الفلسطینیة ونظیراتھا الروسیة، معرباً عن استعداد جامعة االستقالل باستضافة توقیع اتفاقیات تعزز العالقات األكاديمیة

الروسیة الفلسطینیة.


