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األخبار

 "القدس المفتوحة" وكلية األمة الجامعية توقعان اتفاقية لتطوير الموقع اإللكتروني الخاص بالكلية
23ديسمبر، 2019 - 02:00م

وقعت جامعة القدس المفتوحة وكلية األمة الجامعية التابعة لألوقاف اإلسالمية في محافظة القدس، يوم اإلثنين الموافق

23-12-2019م، اتفاقية إلنشاء موقع إلكتروني خاص بالكلية.

وقع االتفاقية مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع م. محمد الفحل، نيابة عن مساعد رئيس الجامعة لشؤون التكنولوجيا

واإلنتاج د. م. إسالم عمرو، وعن كلية األمة العميدة د. هبة بركات.

 اهتمام رئاسة الجامعة بدعم صمود المؤسسات
ً
ونقل م. فحل تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، لعميدة الكلية، مؤكدا

المقدسية وتقديم كل ما يلزم لها لخدمة المقدسين وتثبيتم فوق أرضم.

وقال م. فحل، على هامش التوقيع، إنه -بموجب االتفاقية- سيعمل مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على إنشاء موقع

متطور للكلية، باستخدام أحدث لغات البرمجة والتقنيات المتوفرة في الجامعة.

وأضاف م. فحل أن جامعة القدس المفتوحة طورت العديد من المواقع اإللكترونية والبرامج المحوسبة لعدد من المؤسسات

الوطنية المدنية األمنية، وأبرزها وزارتا الداخلية واالقتصاد، وكلية غرناطة في الداخل الفلسطيني، وكلية دار الكلمة الجامعية في

بيت لحم.
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ومن جهتها، عبرت د. بركات عن سعاتها بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، والرغبة في تطوير التعاون بين الجانبين في

مجاالت أخرى، مع ثقتها بالمخرجات التي تقدمها الجامعة سواء في الجانب التقني أو األكاديمي، وأن العمل سيتم على العديد

يع األخرى التي تأتي ضمن احتياجات الكلية في المرحلة المقبلة. من المشار

وأسست كلية األمة (كلية مجتمع متوسطة) عام 1983 وهي كلية مختلطة تقع على الطريق الرئيس بين رام اهللا والقدس،

ية المختلفة.  وخالل مسيرة الكلية األكاديمية الطويلة خّرجت عشرات األفواج في التخصصات األكاديمية والمن التجار

شارك عبر

آخر األخبار
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