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خبر وصورة: رئيس "القدس المفتوحة" يبحث مع القنصل التركي توطيد التعاون مع
المؤسسات التعليمية التركية

بحث رئيس الجامعة أ. د. سمير النجدي، مع القنصل التركي العام في القدس أحمد رضا دميرير، سبل توطيد التعاون مع المؤسسات الثقافية
والتعليمية في تركيا من خالل القنصلية التركية والمركز الثقافي التركي (يونس إمرة) في فلسطين. 

جاء ذلك خالل لقاء عقد في مكتب رئيس الجامعة بمدينة رام هللا، يوم االثنين الموافق  07 /02 /2022م، بحث خالله الجانبان توسيع سبل التعاون
األكاديمي والثقافي المختلفة. 

وفي بداية اللقاء، رحب أ. د. النجدي بالوفد الضيف، وقال إن التعاون بين الجانبين يمتد لوقت طويل عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من
الجامعات التركية، مؤكدًا أن "القدس المفتوحة" مستعدة لتطوير التعاون مع الجامعات التركية وتفعيله. 

وأوضح أ. د. النجدي أن الجامعة تعمل باستمرار لتطوير عملها بشكل كبير عبر االنتقال من التعليم المفتوح إلى التعليم المدمج باالعتماد على
وسائط التعليم اإللكتروني، مشيرًا إلى أن فروع الجامعة منتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة إليصال التعليم لمختلف شرائح شعبنا في أماكن

وجوده، ونجحت بذلك بشكل كبير خالل جائحة كورنا وقدمت خبراتها لآلخرين. 
من جانبه، قدم القنصل التركي التبريكات لألستاذ الدكتور سمير النجدي بتوليه رئاسة جامعة القدس المفتوحة، متمنيًا له التوفيق في عمليه الجديد،

وصوًال لرفعة الجامعة والتعليم العالي الفلسطيني. 
وأطلع القنصل التركي رئيس الجامعة على البرامج والمهام التي تقوم بها القنصلية التركية، وفي القدس خاصة وبحث إمكانية ربط الجامعة في

هذه البرامج. 
وحضر اللقاء سعادة الملحق الثقافي التركي رها أرممجو، وحضرة مدير المركز الثقافي التركي في مدينة رام هللا (يونس إمرة) الدكتور عبد القادر

اسطيح. 
فيما حضر اللقاء من الجامعة: مساعد نائب الرئيس للشؤون األكاديمية أ. د. محمد الطيطي، وعميد كلية اآلداب أ. د. عبد الرؤوف خريوش، ومدير

مركز التعليم المستمر والتعليم المفتوح د. محمود حوامدة، ورئيسة شعبة العالقات الدولية أ. لينا أبو هالل.
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