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  إفرانفي  خويناتفاق بين الجامعة الدولية عن ُبعد أونينتونو و جامعة ا
 العالي التعليم ووزير جيانيني ستيفانيا ا�يطالية ةوزيررؤساء الجامعتين العقد بحضور ال وقعّ 

 الداودي لحسن المغربي

  

 - متميزتين جامعتين اليوموقعت : والمغربية ا�يطالية ا'كاديمية المؤسسات بين الشراكة تعززت

ً مھماتفاقاً  – ا'خوين وجامعة أونينتونو بعد عن الدولية جامعةال خطوات كبيرة إلى  الذي ينجز ا
 . المتوسط ا'بيض البحر منطقة بلدان في الجامعي التعليم فيا'مام 

و  مـاريـا أمـاتـا غـاريتوالبروفيسور  –الجامعتين ا4تفاق كان حصيلة إرادة قوية بين رؤساء 
وجرى توقيعه بحضور وزيرة التعليم، والجامعة والبحوث  –أوعويشة  ادريسالبروفيسور 
 لحسنووزير  التعليم العالي، والبحث العلمي وتشكيل الكوادر،  جيانيني ستيفانياا�يطالية، 

 .الداودي

على تعاون حول برامج البحوث؛ وتبادل ا'ساتذة؛ وإنشاء  قاط البارزة في ا$تفاقالن نصت
دورة اختصاصية ومـاستر للمستوى (خدمات علمية مشتركة وإط=ق دورات مھنية مشتركة 

 ). ا'ول والثاني

ناھج دراسية مشتركة ومنح شھادات نشاء مإمن أجل سينجز العمل من خ=ل لجان مختلطة 
  .أوروبا أماكن أخرى فيدراسية معترٌف بھا في المغرب، وفي إيطاليا وفي 

لتطوير برامج  العمل سويةً 'ونينتونو وجامعة ا'خوين أضف إلى ذلك، فأن ا4تفاق سيسمح 
بھدف تقديم خدمة التدريب الشامل ، المغرب في للتعليم عن ُبعد للجامعة اHورومتوسطية في فاس

4 يمكنھم خ=فاً لذلك متابعة دورات  الذينساحة المتوسطة، وإفريقيا وأوربا لكل الط=ب في الم
    .فقط بالحضور وجھاً لوجه الشھاداتالدروس و

يأسسوا نشاطاتھم جامعتينا أن " – مـاريا غـاريتوسور تؤكد مديرة أونينتونو البروفي

ية على أحق م وتقاسم المعرفة، كي يحصل الجميععلإلى العلى مبدأ الدخول الديمقراطي التعليمية 

بغض النظر عن الجنس، والدين، واللغة والشروط ا4قتصادية وا4جتماعية ن، الدراسة والتكوي

  ".للط=ب

ين بقوة في تطوير البرامج التعليمية الحديثة وتوظيف توبالفعل فأن ك= الجامعتين ، مھتم

 سوق 4حتياجات أفضل بشكل وا4ستجابةالتكنولوجيات الجديدة بغية تعزيز نموذجھما المتميزين 

 .العمل

ا�يطالية، (في العالم في خمس لغات الوحيدة  –التعليمية الرقمية  قاعدتھابفضل 
في مجال  عالمية فأن جامعة أونينتونو ھي رائدة  -  )�نكليزية، والفرنسية، العربية واليونانيةوا

نه يضع ومبتكر بقوة ' تربوي وحيد بنوعه - نفسي نموذجرتكز على  وت رونيالتعليم ا�لكت



 بطريقة متشعبة روس الفيديو المفھرسة والمرتبطةد مع. في مركز العملية التعليمية الطالب

وببيليوغرافيا مختارة رات افتراضية، بمقا4ت ونشرات، وتمارين، ومختومتعددة الوسائط إلى 
يقوم . يصبح الطالب صانع ومؤسس فعال لمجراه الدراسي والتعلميومواقع على ا�نترنت، 

شـات، ومنتديات، وقاعات (، الذي ومن خ=ل أدوات افتراضية بشكل دائمبمساعدته  مشرف
  .في كامل مساره التعليمي بطريقة تفاعلية، يتابعه )افتراضية، وبريد إلكتروني

اسي، رسالة يمي المغربي الما'خوين، وھي طرف أساسي في العالم ا�كاد جامعةلدى 
على نظام تعليم شامل، ويرتكز على منھاج أميركي  عتمدتعليم المواطنين من فئة المدراء ويل

ھدفھا ا'ساسي ھو المساھمة في تطوير المغرب من خ=ل برامج . لغة ا�نكليزيةوا4ھتمام بال
 نفسه الوقت وفي وا'خ=قية، ا'كاديمية المعايير أفضل مع تتوافق التي و بحثية ومشاريعتكوين 

  .ا4جتماعية والمسؤولية المساواة تعزيز
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