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"التربية و"القدس المفتوحة" توقعان اتفاقية لتدريب الطلبة في المدارس

رام هللا- معا- وقّع وزير التربیة والتعلیم أ.د. مروان عورتاني ورئیس جامعة القدس المفتوحة أ.د. يونس عمرو، بمقر وزارة التربیة، الیوم

االحد، اتفاقیة تعاون، تھدف لتنظیم وتطوير التدريب المیداني والعملي لطلبة الجامعة في تخصصات اإلرشاد النفسي والتربوي على

مستوى الماجستیر، وتخصص التربیة الخاصة والخدمة االجتماعیة على مستوى البكالوريوس في المدارس الحكومیة.

جاء ذلك بحضور وكیل الوزارة د. بصري صالح، ونائب رئیس الجامعة للشؤون األكاديمیة أ.د. سمیر النجدي وعدد من المسؤولین من الوزارة

والجامعة.

وتتضمن بنود االتفاقیة؛ وضع األسس والمعايیر والضوابط المقننة للتدريب المیداني التي تتعلق بالعمل مع الحاالت الفردية وآلیة التعامل

معھا، لضمان الخصوصیة والسرية في التعامل مع ھذه الحاالت، وتشجیع وتحقیق التكاملیة في البحث العلمي من خالل قیام الطلبة

بمشاريع تخرج إجرائیة مستوحاة من واقع بیئة العمل وظروفھا المختلفة.

كما تتضمن االتفاقیة منح أكبر درجة من المرونة في االتصال والتعاون األفقي بین الطلبة الذين يعملون بمشاريع تخرج أو أبحاث مختلفة،

والفرق البحثیة في الشؤون العلمیة والبحثیة، وتسھیل مھمة الطلبة في تنفیذ بعض النشاطات كالندوات ومحاضرات اإلرشاد الجمعي

لبعض المقررات التي لھا جانب عملي كمقرري اإلرشاد المدرسي واإلرشاد المھني في برنامج ماجستیر اإلرشاد النفسي والتربوي.

وفي ھذا السیاق، شدد عورتاني على أھمیة ھذه االتفاقیة؛ خاصًة على صعید تعزيز قدرات طلبة الجامعة في مجاالت اإلرشاد النفسي،

وبما يحقق العائد اإليجابي على صعید تعزيز اإلرشاد النفسي للطلبة.

وأشاد الوزير بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة، مؤكداً االھتمام الذي تولیه الوزارة لتعزيز خدمات اإلرشاد النفسي والتربوي في

المدارس؛ بما يسھم في تطوير المسیرة التعلیمیة وتحسین مخرجاتھا.

من جانبه، أكد عمرو عمق الشراكة بین التربیة والقدس المفتوحة، مشیراً إلى أن الجامعة تفتح أبوابھا للتعاون مع الوزارة بھدف تحسین

نوعیة التعلیم والبیئة التعلیمیة في فلسطین، وللنھوض بالتعلیم الجامعي الفلسطیني من مختلف النواحي النظرية والعملیة من خالل

تبني أفضل الممارسات التعلیمیة وفق التوجھات الحديثة.

وبیّن أن جامعة القدس المفتوحة تعمل على تقديم الخدمات التعلیمیة والتدريبیة وفق فلسفة التعلم المدمج، ولديھا مراكز فنیة وتدريبیة

تقدم خدمات التدريب الفني والمھني لجمیع شرائح المجتمع الفلسطیني في جمیع فروع الجامعة المنتشرة في محافظات الوطن.
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