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"القدس المفتوحة" والقنصلية الفرنسية تبحثان التعاون المشترك

رام هللا- معا- استقبلت جامعة القدس المفتوحة يوم الثالثاء (أولیفییه دوفور) ملحق التعاون الجامعي والمؤسسي في القنصلیة

الفرنسیة، والسیدة (إلیز مارنه) مسؤولة ملف التعاون األكاديمي والعلمي، والسیدة (كلويه الفالو) مسؤولة التعاون السمعي والبصري. 

وبحث الجانبان آلیات التعاون المشترك وفرص التشبیك بین "القدس المفتوحة" ونظیراتھا الفرنسیة في مجاالت التعاون اإلعالمي مع

وسائل اإلعالم الفرنسیة، وكذلك في مجاالت البحث العلمي والمشاريع المشتركة لتطوير برنامج اللغة الفرنسیة.

وكان في استقبال الوفد أ. د. سمیر النجدي نائب رئیس الجامعة للشؤون األكاديمیة، ود. م. إسالم عمرو مساعد رئیس الجامعة لشؤون

التكنولوجیا واإلنتاج، مدير فضائیة القدس التعلیمیة، ود. م. عماد الھودلي مساعد الرئیس لشؤون العالقات الدولیة، ود. شادي أبو عیاش

عمید كلیة اإلعالم، وأ. محمود حوامدة مدير مركز التعلیم المستمر، وأ. فاتن سمحان رئیسة قسم اللغة الفرنسیة بالجامعة.

ونیابًة عن رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، رحب أ. د. سمیر النجدي بالوفد الضیف، وأعرب عن سعادته بھذا اللقاء، متمنیًا أن يكون تتمة

لتعاون مثمر بین القنصلیة والجامعة. 

وأكد أن أھمیة ھذا التعاون تنبع من حرص الجامعة على خلق جسور أكاديمیة مع نظیراتھا في مختلف دول العالم، لتطوير كادرھا

األكاديمي وطلبتھا، وتمكینھم من التمیز والمنافسة في سوق العمل المحلیة وغیرھا.

وتحدث أ. د. النجدي عن نشأة "القدس المفتوحة"، مبینا أن البداية كانت للتغلب على سیاسات االحتالل الرامیة إلى محاربة التعلیم في

فلسطین، من خالل إيصال التعلیم إلى كل بیت فلسطیني، دون الحاجة إلى الحرم الجامعي، وبیّن أن ذلك ساعد الجامعة على تجاوز

كثیر من العقبات، حتى أمست الیوم أكبر مؤسسة تعلیمیة فلسطینیة من حیث االنتشار وعدد الملتحقین بھا.

وبدوره، أشاد اولیفییه دوفور، نیابة عن وفد القنصلیة، باإلنجازات التي حققتھا "القدس المفتوحة" منذ تأسیسھا، وبیّن أن المؤسسات

التعلیمیة في العالم باتت تتجه إلى التعلیم المدمج، وبخاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع في جمیع المجاالت.

كما أبدى الوفد إعجابه بالتمیز الذي وصلت إلیه الجامعة على الصعید المحلي واإلقلیمي، بتبنیھا نظام التعلیم المدمج الذي يستثمر

أدوات التكنولوجیا الحديثة في إيصال العلم إلى الطلبة.

ثم أكد الوفد الضیف أھمیة الزيارة التي تشكل حلقة من حلقات التعاون المشترك مع القدس المفتوحة، مبدياً استعداده لتعزيز أواصر

التعاون المشترك بین القدس المفتوحة والجامعات الفرنسیة.
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من جانبه، استعرض د. م. إسالم عمرو نشأة الفضائیة ودورھا في تقديم صورة جديدة لإلعالم التعلیمي واالجتماعي في الوطن، وأشار

إلى أن الفضائیة تتطلع للتعاون مع نظیراتھا في فرنسا وغیرھا من دول العالم، بھدف نشر الھوية الفلسطینیة وترجمتھا، إضافة إلى

تدعیم اإلعالمیین الفلسطینیین وتسلیحھم بأحدث الخبرات واألدوات المتبعة في المؤسسات اإلعالمیة العالمیة.

واقترح عمید كلیة اإلعالم في الجامعة د. شادي أبو عیاش التعاون مع كلیات اإلعالم في مؤسسات التعلیم العالي الفرنسي في مجال

البحث العلمي والعالقات العامة واإلعالم وغیرھما، مشیرا إلى ضرورة استمرار التعاون مع القنصلیة في برنامج "المقدسي"، الذي تنفذه

بالتعاون مع وزارة التعلیم العالي الفلسطینیة ونظیرتھا الفرنسیة، بدعم من وزارة الشؤون الخارجیة الفرنسیة واالتحاد األوروبي.

من جانب آخر، أكد مساعد رئیس "القدس المفتوحة" للعالقات الدولیة د. م. عماد الھودلي أن الجامعة ومن خالل مكتب مساعد الرئیس

لشؤون العالقات الدولیة، تسعى جاھدة إلى توسیع عالقاتھا األكاديمیة مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعلیمیة العالمیة، لالستفادة

من مختلف تجاربھا في المجاالت كافة، موضحاً أن العمل جاٍر لعقد مؤتمر مشترك بین "القدس المفتوحة" وجامعة القدس، والشبكة

الدولیة للشباب ودعم المساواة االجتماعیة في المناطق المھمشة ومقرھا باريس، وعدد من المؤسسات األخرى، وبدعم من المجلس

األعلى للشباب والرياضة والقنصلیة الفرنسیة، حول "دور الخدمة االجتماعیة في العمل مع الشباب نحو ترسیخ قیم الديمقراطیة وتعزيز

السلم األھلي"، المنوي عقده يومي 7-8 أيار القادم في رام هللا.

واستعرض أ. محمود الحوامدة جملة من المشاريع التي يتطلع مركز التعلیم المستمر في الجامعة إلى تنفیذھا بالشراكة مع الجامعات

الفرنسیة، وال سیما مجال البحوث الزراعیة، ضمن برنامج "المقدسي". 

وتحدث أيضاً عن مشروع تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا، الذي ينفذ بالتعاون مع المنظمة الدولیة للفضاء الرقمي المفتوح من أجل

المتوسط ومقرھا جامعة مونبیلییه الفرنسیة.

وذكرت رئیسة قسم اللغة الفرنسیة في الجامعة أ. فاتن سمحان ضرورة التعاون في تطوير التخصص الفرعي للغة الفرنسیة عبر اإلنترنت،

الذي أنشأته "القدس المفتوحة" بالتعاون مع جامعة تولوز جون جوريس الفرنسیة، ويعد ھذا البرنامج األول من نوعه في فلسطین، حیث

تدرس مقرراته بطريقة التعلیم المدمج.

واختتم الوفد زيارته باالطالع على مرافق فضائیة القدس التعلیمیة وعملھا، واستمع لشرح من د. م إسالم عمرو حول تفاصیل عمل

الفضائیة، والبرامج والمحاضرات التعلیمیة المنتجة فیھا، فیما أبدى الوفد إعجابه بتطور الفضائیة بالرغم من حداثة نشأتھا.


