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"القدس المفتوحة" تفوز كقائد لمشروع (أراسموس)

رام هللا- معا- فازت جامعة القدس المفتوحة كقائد لمشروع (أراسموس) بعنوان "تدريس اللغة اإلنجلیزية كلغة أجنبیة في مؤسسات

التعلیم العالي الفلسطینیة".

وقالت الجامعة في بیان صدر عنھا الیوم االربعاء، إن المشروع الذي سیستمر قرابة 3 سنوات يھدف إلى تحسین أسالیب اللغة اإلنجلیزية

لغیر الناطقین بھا في مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة، باستخدام أسالیب التعلیم اإللكتروني الحديثة.

وبارك أ. د. يونس عمرو رئیس الجامعة، للعاملین في الجامعة، وال سیما كادر مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع، فوز الجامعة بھذا

المشروع، مشیراً إلى أن ذلك يؤكد على التقدم الذي تحققه الجامعة في مختلف المجاالت، وخاصة مجال التعلیم المستمر وتوظیف

التكنولوجیا ألغراض التعلیم.

وأشار أ. د. سمیر النجدي، نائب رئیس الجامعة للشؤون األكاديمیة، إلى أن التطور الذي تحققه الجامعة في مجال أسالیب التدريس فیھا

باستخدام الخبرات المختلفة كان سبباً رئیسیاً أسھم في فوز الجامعة بھذا المشروع، الفتاً إلى أن ھذا ھو المشروع الرابع الذي تحصل

علیه الجامعة ضمن مشاريع (أراسموس)، فقد حصلت سابقاً على ثالثة مشاريع بالشراكة مع جامعات محلیة شقیقة، وھي: مشروع

استخدام الواقع االفتراضي كأداة تعلیمیة مبتكرة لمؤسسات التعلیم العالي، ومشروع تحسین مخرجات البحث العلمي في مؤسسات

التعلیم الفلسطینیة، ومشروع إنشاء مركز البحوث االقتصادية واإلدارية في مؤسسات التعلیم العالي.

وقال أ. محمود حوامدة، مدير مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة القدس المفتوحة، إن ھذا المشروع يأتي كأول مشروع

تحصل علیه جامعة القدس المفتوحة بصفة قائد، نظراً للكفاءة التي أظھرتھا الجامعة في تنفیذ مشاريع مشابھة بالشراكة مع جامعات

أوروبیة وفلسطینیة.

يشار إلى أن المشروع يتكون من فريق عمل يضم خبراء يعملون في مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع وكلیة اآلداب في "القدس

المفتوحة"، وشركاء من جامعات أوروبیة ھي: مؤسسة أنظمة التعلم العالمیة في إيرلندا، وجامعة وولفر ھابتون في إنجلترا، وجامعة

األناضول في تركیا، وجامعة كیمنتس للتكنولوجیا في ألمانیا، إضافة إلى الجامعات الفلسطینیة: االستقالل، وفلسطین التقنیة (خضوري)،

وفلسطین األھلیة، وإلى جانبھا معھد "بیتمان".
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