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رئيس "القدس المفتوحة" يلتقي ممثل بولندا لدى فلسطين

رام هللا- معا- التقى رئیس جامعة القدس المفتوحة، الیوم الثالثاء، في رام هللا، ممثل جمھورية بولندا لدى فلسطین "ألیكساندرا ماكیب"،

لمناقشة آخر المستجدات في مجال التعاون بین الجامعة ونظیراتھا في بولندا.

ورحب أ. د. عمرو بماكیب، مؤكدا احترام الشعب وتقديره لبولندا لمواقفھا المساندة لحقوق الشعب في سعیه لالنعتاق من االحتالل

وإقامة دولته المستقلة.

وأعرب أ. د. عمرو عن استعداد الجامعة للتعاون مع الجامعات البولندية في مختلف المجاالت بما يضمن تحقیق أكبر فائدة ممكنة للطلبة

الفلسطینیین والبولنديین.

وقال إن التعلیم في فلسطین، وبخاصة في جامعة القدس المفتوحة، شھد قفزات نوعیة، وتمكن من تحقیق إنجازات كبیرة على الرغم

من عراقیل االحتالل، مستعرضاً تطور الجامعة وانتشارھا على مستوى الوطن، مؤكداً أن نھج التعلیم المدمج الذي انتھجته الجامعة أحدث

األسالیب العصرية التي تبنتھا أرقى الجامعات العالمیة، مبیناً أن الجامعة وفرت أحدث الوسائل إلسناد العملیة التعلیمیة التي كان آخرھا

إطالق فضائیة "القدس التعلیمیة.

وشكرت ماكیب رئاسة الجامعة على استقبالھا، مبینة أن بولندا عانت خالل الحرب العالمیة الثانیة من احتالل استھدف قطاعات الحیاة

كافة، وبخاصة التعلیم، إال أن الجامعات المفتوحة لعبت دوراً كبیراً في الحفاظ على المسیرة التعلیمیة التي كانت إحدى أھم وسائل

محاربة االحتالل.

وأكدت ماكیب وجود عالقة جیدة بین البلدين إلى جانب التاريخ النضالي المتشابه، مبینة أن البلدين تتعاونان في مجاالت عدة، غیر أن

التعاون على المستوى التعلیمي بحاجة إلى مزيد من العمل، ثم اقترحت أن تشكل رئاسة الجامعة وفداً رسمیاً لالطالع على الجامعات

البولندية.

وحضر االجتماع نواب رئیس الجامعة للشؤون األكاديمیة أ. د. سمیر النجدي، وللشؤون اإلدارية د. مروان درويش، وللشؤون المالیة د.

عصام خلیل، ومساعد رئیس الجامعة لشؤون المتابعة د. آالء الشخشیر، ومساعد رئیس الجامعة لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاھین،

وعمید كلیة اإلعالم د. شادي أبو عیاش، ومديرة دائرة العالقات العامة أ. سالفة مسلم، ومنسقة العالقات الخارجیة أ. لینا أبو ھالل.


