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استقبل د. م. عماد الھودلي مساعد رئیس جامعة القدس المفتوحة لشؤون العالقات العامة والدولیة واإلعالم، في مقر فرع الجامعة
بنابلس، وفداً أكادیمیاً من جامعة تكساس األمریكیة، یوم اإلثنین 13/1/2020، بحضور كل من رئیس لجنة المبنى رجل األعمال

الفلسطیني م. منیب المصري، وأ. د. معزوز عالونة المساعد األكادیمي، وم. عمار الصدر عضو لجنة المبنى، ود. مروان الكوني
عضو الھیئة التدریسیة، ودیانا صالح منسقة العالقات العامة في الفرع. وتأتي ھذه الزیارة في سبیل توطید عالقات مستقبلیة وتوقیع

اتفاقیة تبادل أكادیمي بین الجامعتین.

وقام م. منیب المصري بالتعریف عن الوفد الذي یضم د. شرون مشیر عمیدة كلیة الجیولوجیا في جامعة تكساس، ود. بال جیرمان
مدیرة التطویر وعالقات الخریجین، مؤكداً أھمیة الحق التعلیمي من خالل صرح علمي ضخم مثل جامعة القدس المفتوحة، كونھا

إحدى أكبر الجامعات الفلسطینیة، ولعراقة تاریخھا على طول العقود السابقة.
كما نقل د. م. الھودلي تحیات أ. د. یونس عمرو رئیس الجامعة، وأ. د. یوسف ذیاب عواد مدیر فرع نابلس، مقدماً شرحاً عن

الجامعة ونشأتھا وتخصصاتھا وعدد الطلبة والخریجین، مؤكداً أن  شعار الجامعة "جامعة في وطن، ووطن في جامعة" یأتي تعزیزاً
لحق التعلیم للجمیع على مختلف المستویات، من خالل ما تقدمھ الجامعة من خدمات تعلیمیة تتمثل بكفاءة ھیئتھا التدریسیة، وتضمین

التعلیم اإللكتروني في خطط العمل، إضافة إلى توافر بیئة تعلیمیة مناسبة. كما تحدث د. الھودلي عن تمیز الجامعة في مجال التعلیم
المفتوح والمدمج الذي تتبناه وتعتبر رائدتھ على مستوى المنطقة.

من جھة أخرى، أكدت د. مشیر، ود. جیرمان، رغبتھما في توسیع العالقات من خالل التعاون مستقبالً في مختلف المجاالت العلمیة،
مبینتین سعادتھما بوجود ھذا العدد من الطلبة المقبلین على التعلیم الجامعي في فلسطین، وباألخص جامعة القدس المفتوحة، حیث

یبلغ عدد طلبتھا نحو 50 ألفاً.
وفي نھایة الزیارة، قام الوفد بجولة في مرافق الجامعة المختلفة، منھا مكتبة الجامعة، ومركز النطق والسمع، والعیادة وغیرھا،

بھدف التعرف إلى طبیعة عملھا. 
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من الجدیر بالذكر أن جامعة القدس المفتوحة ستوقع في األیام المقبلة مذكرة تفاھم مع جامعة تكساس، إلى جانب مؤسسة منیب
وأنجال المصري، وأكادیمیة القدس للبحث العلمي، حول توفیر منح للدراسات العلیا، ومنح زمالة في جامعة تكساس، لباحثي الجامعة

وطلبتھا بغیة تطویر كفایاتھم وقدراتھم العلمیة.
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