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رام الله / سما /

ك،  مكتب رئاسة الجامعة برام الله، بحضور عدد من وقعت جامعتا "القدس املفتوحة" و"تشيليابينسك" الروسّية، يوم األربعاء املوافق 28-03-2018م، اتفاقية تعاون مش
. شخصيات "القدس املفتوحة" وممثل عن جامعة "أورال" واملمثلية الروسية  فلسط

نوف وّقع االتفاقية عن "القدس املفتوحة" رئيسها أ. د. يونس عمرو، ونيابة عن رئيس جامعة "تشيليابينسك" القائم بأعمال رئيس قسم الدراسات اإلقليمية األجنبية د. سم
ماكسيم.

كة، واالستفادة من الطاقم ات األكاديمية، وتنظيم مؤتمرات وزيارات علمية مش ك، وتبادل البحوث والخ ز التعاون األكاديمي والبحثي املش وتهدف االتفاقية إ تعز
ها. األكاديمي لـ"القدس املفتوحة"  برنامج تعليم اللغة العربية للناطق بغ

ة توقعان اتفاقية تعاون جامعتا القدس المفتوحة و(تشيليابينسك) الروسيّ

2GMT+ األربعاء 28 مارس 2018 08:00 م / بتوقيت القدس 

Messenger WhatsApp +Google Twitter Facebook


(http://samanews.ps/ar)

http://samanews.ps/ar/banner/8
http://samanews.ps/ar
http://samanews.ps/ar/banner/1
http://samanews.ps/ar/category/1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://samanews.ps/ar/index.php
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsszp-wNWvO51qi3rOksv9Kp05-slInL2L85wg4eHE6otOWu8Sha37KmSW4MXhzGLGTDcaLHst2r_m5JAHvV7HK60e5rGSj7PmeI6oxc39R9FbGU3u0Z-DE2nysdMlZ2EroLvTuoSuprwpwzku03oUb7oq0Cf7EmpIJf29x9Xi6_wMQtw_hDt8L0y04OE5xfKtiLoquuVqNo4470anlyVxuNf6uxPlqLXNbQpyuoWl2WaH-wtBjQX911cBs&sig=Cg0ArKJSzOKVt9Z6yN4W&adurl=http://www.wataniya.ps/ar/campaigns/76906.html&nm=1
http://samanews.ps/ar
http://samanews.ps/ar


16/04/2018 جامعتا القدس المفتوحة و(تشیلیابینسك) الروسّیة توقعان اتفاقیة تعاون - سما اإلخباریة

http://samanews.ps/ar/post/332002/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D

ل، منتصرة ، ونتمنى أن تظل روسيا كما عهدناها  تاريخها الطو ورحب أ. د. عمرو بالحضور، قائالً: "نرحب بكم  فلسط ونقدر عالًيا مواقف القيادة والشعب الرو
اتها الروسية، مبيًنا أن هذا ها من نظ للضعفاء  العالم". وأكد استعداد "القدس املفتوحة" لتقديم ما يلزم إلنجاح التعاون األكاديمي بينها وب "تشيليابينسك"، وغ

. ر عمل "القدس املفتوحة" و خلق تعاون مثمر للمؤسست التعاون سيسهم  تطو

ات واإلمكانات فيما بينها، لتحقيق أك ك مع الجامعات العاملية، وتبادل الخ ز أواصر التعاون املش صة ع توسيع شبكة عالقاتها األكاديمية وتعز ّ أن الجامعة حر وب
. فائدة ممكنة للتعليم  فلسط

تها الروسية، مبيًنا أنها حرصت ع توقيع هذه االتفاقية مع "القدس إ هذا، شكر الوفد الرو "القدس املفتوحة" ع حفاوة االستقبال وإتاحتها املجال للتعاون مع نظ
. ى الجامعات الفلسطينية من حيث عدد الطلبة واالنتشار، ما يجعل هذا التعاون مثمراً بشكل كب املفتوحة" كونها ك

ر و والبحث العلمي، وتطو وأعرب الوفد عن نية "تشيليابينسك" إجراء تبادل أكاديمي ألعضاء هيئة التدريس والطلبة مع "القدس املفتوحة" للتعاون  مجال التعليم اإللك
قدرات مركز تعليم اللغة العربية لغ الناطق بها، مؤكًدا أن هذا التعاون سيخدم العملية التعليمية  تكنولوجًيا وثقافًيا وبحثًيا، وأشاد باجتهاد الطلبة الفلسطيني وحبهم

للعلم. 

يذكر أن جامعة "تشيليابينسك" تصنف ضمن أفضل الجامعات الروسّية، وأن "القدس املفتوحة" كانت وّقعت  السابق اتفاقيات مع جامعات روسية أخرى، كانت آخرها مع
ك،  مكتب رئاسة جامعة "االورال" الفيديرالية.وقعت جامعتا "القدس املفتوحة" و"تشيليابينسك" الروسّية، يوم األربعاء املوافق 28-03-2018م، اتفاقية تعاون مش

. الجامعة برام الله، بحضور عدد من شخصيات "القدس املفتوحة" وممثل عن جامعة "أورال" واملمثلية الروسية  فلسط

نوف وّقع االتفاقية عن "القدس املفتوحة" رئيسها أ. د. يونس عمرو، ونيابة عن رئيس جامعة "تشيليابينسك" القائم بأعمال رئيس قسم الدراسات اإلقليمية األجنبية د. سم
ماكسيم.
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