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التربية و"القدس المفتوحة" توقعان مذكرة تفاهم

رام هللا- معا- وقع وزير التربیة والتعلیم العالي د. صبري صیدم، ورئیس جامعة القدس المفتوحة أ.د. يونس عمرو، الیوم األحد، مذكرة

تفاھم للتعاون وتنسیق األدوار فیما يتعلق بدعم وتفعیل برامج التعلیم المھني في فلسطین.

وحضر مراسم التوقیع عن وزارة التربیة، الوكیل د. بصري صالح، والوكیل المساعد لشؤون التعلیم العالي د. إيھاب القبج، والقائم بأعمال

مدير عام التعلیم المھني والتقني م. وسام نخلة، والقائم بأعمال مدير العالقات الدولیة والعامة نیفین مصلح، ومن جامعة القدس

المفتوحة القائم بأعمال مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع م. محمد فحل.

وأكد صیدم دور الوزارة في إعداد السیاسات والخطط العامة للتعلیم المھني والتقني ومراجعتھا وتطويرھا، واإلشراف المباشر على

مؤسسات التعلیم المھني والتقني الحكومیة والخاصة، وترسیخ مبدأ الشراكة ما بین القطاعین العام والخاص، والعمل على تعزيز العالقة

بین المؤسسات التعلیمیة والتدريبیة ومواقع العمل واإلنتاج.

وشدد الوزير على أھمیة توقیع ھذه المذكرة التي تبرھن على حرص الوزارة واھتمامھا بقطاع التعلیم المھني والتقني والنھوض به بما

ينسجم مع حاجة سوق العمل المحلیة والعالمیة وخدمة غايات التنمیة الوطنیة، معبراً عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة

في العديد من المجاالت.

بدوره، قال عمرو: ھذه المذكرة جاءت انطالقاً من أھمیة التعلیم والتدريب المھني والتقني في تدريب وتشغیل الشباب، وتأھیلھم لتحقیق

التنمیة والتطوير الوطني، وتنفیذ مشاريع تحظى باھتمام القطاعات المختلفة كافة للمساھمة في مكافحة الفقر والبطالة، مؤكداً التزام

الجامعة بتجھیز برامج التعلیم المھني المتخصص واعتمادھا من الجھات ذات العالقة واالختصاص، وضمن األولويات الوطنیة.
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وبین أن جامعة القدس المفتوحة تعمل على تقديم الخدمات التعلیمیة والتدريبیة وفق فلسفة التعلم المدمج ودوائر التعلیم المستمر،

ولديھا مراكز فنیة وتدريبیة تقدم خدمات التدريب الفني والمھني لجمیع شرائح المجتمع الفلسطیني في جمیع فروع الجامعة المنتشرة

في محافظات الوطن.

وتتضمن المذكرة وضع خطة تنفیذية لتطوير واعتماد برامج تعلیم مھنیة في جامعة القدس المفتوحة، بحیث يمنح خريج ھذه البرامج

شھادة الدبلوم المھني المتخصص صادرة عن دائرة التعلیم المستمر في الجامعة.


