
6/9/2018 اتفاقیة تعاون بین "القدس المفتوحة" ونقابة المھندسین الزراعیین

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=950235 1/1

نشر بتاريخ: 22/05/2018 ( آخر تحديث: 22/05/2018 الساعة: 12:39 )

اتفاقية تعاون بين "القدس المفتوحة" ونقابة المهندسين الزراعيين

رام هللا- معا- وقعت جامعة القدس المفتوحة ونقابة المھندسین الزراعیین، يوم الثالثاء، اتفاقیة تعاون تھدف إلى تنمیة القطاع الزراعي من

خالل رفده بخريجین مؤھلین ومتمیزين، والنھوض بالعملیة األكاديمیة من جمیع جوانبھا النظرية والعملیة.

ووقع االتفاقیة عن الجامعة رئیسھا أ. د. يونس عمرو، وعن نقابة المھندسین الزراعیین النقیب م. فیصل شريم.

وحضر توقیع االتفاقیة من الجامعة: أ. د. سمیر النجدي نائب رئیس الجامعة للشؤون األكاديمیة، وأ. د. محمد شاھین مساعد الرئیس

لشؤون الطلبة، ود. آالء الشخشیر مساعدة الرئیس لشؤون المتابعة، ود. معن شقوارة عمید كلیة الزراعة، وأ. باسم قشوع مساعد عمید

كلیة الزراعة، وأ. سالفة مسلم مديرة دائرة العالقات العامة، ود. وجدي بشارات عضو ھیئة التدريس بكلیة الزراعة. فیما حضرھا من

النقابة: م. سامر فرح وم. مقبل أبو جیش عضوا مجلس النقابة، وم. حسام الحج المدير اإلداري.

وبموجب االتفاقیة يلتزم الطرفان بالتعاون المشترك الذي يخدم مھنة الھندسة الزراعیة والقطاع الزراعي، وبتبادل الخبرات والمعلومات

واإلحصاءات التي تخدم أعمالھما، والتشارك في قضايا التطوير والتدريب والمشاريع وعقد المؤتمرات وورشات العمل في مجال الھندسة

الزراعیة.

ورحب أ. د. عمرو بالوفد الضیف، مشیراً إلى أن فلسفة كلیة الزراعة بجامعة القدس المفتوحة تنبع من رؤية الجامعة ورسالتھا التي تركز

على توفیر خريجین ذوي كفاءة وجودة عالیة، قادرين على تلبیة حاجات سوق العمل وتزويد قطاعات الزراعة بالمھارات والكوادر البشرية،

مشیراً إلى سعي الجامعة من خالل كلیة الزراعة إلى بناء منظومة متكاملة عبر مجموعة تخصصات تطرحھا للوصول بخريجي الكلیة إلى

المعرفة النظرية السلیمة والتطبیق العملي في القطاع الزراعي، ومن ثم إعداد كوادر بشرية مؤھلة وقادرة على تنمیة القطاع الزراعي،

تلبیة الحتیاجات المجتمع المحلي والعربي، مستخدمة أحدث الوسائل التقنیة الزراعیة وفقاً لمنھج الجودة الشاملة.

وأشار م. شريم إلى أن النقابة والجامعة تھدفان من وراء توقیع ھذه االتفاقیة إلى تذلیل العقبات أمام الخريجین للحصول على عضوية

نقابة المھندسین الزراعیین للولوج في سوق العمل، وللحفاظ على مھنة الھندسة الزراعیة وحماية حقوق المھندس الزراعي، وفق الرؤى

االستراتیجیة المبنیة على التعاون المشترك.


