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"القدس المفتوحة" و"شركاء من أجل األطفال" العالمية تبحثان التعاون

رام هللا- معا- بحث رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو مع منظمة "شركاء من أجل األطفال" العالمیة، الیوم الثالثاء، سبل التعاون بین

المنظمة والجامعة.

جاء ذلك في لقاء عقد في مقر رئاسة الجامعة بحّي اإلرسال في مدينة رام هللا، ضم ممثلة المنظمة كارولینا إيجر مديرة البرامج في

منظمة "شركاء من أجل األطفال".

ورحب أ. د. عمرو بالضیفة القادمة إلى فلسطین، مشدًدا على أن "القدس المفتوحة" تعمل بشكل كبیر لتخريج أشخاص قادرين على

التعامل مع األطفال، فالجامعة تعمل وفق نظام تعلیمي متطور يسمى التعلیم المدمج، وتصل إلى كل بیت، ولديھا تخصصات كثیرة تتعلق

بالطفل، منھا تربیة الطفل، والتربیة الخاصة، وبرنامج الماجستیر في اإلرشاد النفسي والتربوي.

وأوضح أن الجامعة تعمل في مختلف أرجاء األرض الفلسطینیة من واقع سیاسة الجامعة وفھمھا العمیق لواقع الطفل الفلسطیني الذي

يحتاج إلى رعاية واھتمام للتخفیف من معاناته التي يتسبب بھا االحتالل، كسبیل لتوفیر شيء من الحماية للطفل الفلسطیني أمام ھذه

الممارسات.

وأشار عمرو إلى أن الجامعة تسعى لتأھیل المعلم واألسرة معا من خالل كلیة التنمیة االجتماعیة واألسرية وكلیة التربیة، مضیفا "لدينا

عدد من المتخصصین من القطاع األكاديمي، ومن آخر مشاريعنا مشروع متعلق بالتعلیم في القدس الذي يركز على األطفال بشكل

خاص، ويھتم بإعداد دلیل للمعلمین للصفوف من األول حتى الرابع األساسي، ونحن على استعداد للشراكة مع المنظمة في ھذا

المجال".

من جانبھا، قالت كارولینا إنھا سعیدة بالتعرف إلى اإلمكانیات الموجودة في جامعة القدس المفتوحة وانتشارھا الكبیر في مختلف أرجاء

المحافظات الفلسطینیة، باالعتماد على التكنولوجیا والتعلیم المدمج، و"القدس المفتوحة" من أھم أدوات الوصول إلى الجمھور، خصوًصا

أن التكنولوجیا أصبحت تنتشر بشكل متسارع.

وقالت إن المنظمة حضرت ضمن برنامج متعلق بالذكاء االجتماعي والعاطفي لألطفال من سن 5 إلى 9 سنوات، ينفذ في فلسطین

بالشراكة مع وزارات: التربیة والتعلیم العالي، والصحة، والتنمیة االجتماعیة واألسرية.

وتابعت ان فلسطین ھي أول دولة يطبق فیھا ھذا البرنامج في العالم العربي، ونسعى لتعمیمه على أوسع نطاق، والمنظمة تعمل في

(34) دولة، وھذا البرنامج موجود في عشرات الدول، ومترجم إلى (22) لغة منھا اللغة العربیة.
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وحضر اللقاء نائب رئیس الجامعة للشؤون األكاديمیة أ. د. سمیر النجدي، ومساعدا رئیس الجامعة: لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاھین،

ولشؤون المتابعة د. آالء الشخشیر، وعمیدا كلیتي: العلوم التربوية أ. د. مجدي زامل، واآلداب أ. د. ھاني أبو الرب، ومساعد عمید كلیة

التنمیة االجتماعیة واألسرية د. عمید بدر، ومديرة دائرة العالقات العامة أ. سالفة مسلم، ومن دائرة العالقات الدولیة كل من: أ. لینا أبو

ھالل وأ. قصي حامد.


