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فلسط�

"القدس المفتوحة" يستقبل
المجلس األكاديمي

الفلسطيني لبحث سبل
التعاون



فلسط�

غزة: وفاتان و23 إصابة جديدة
بكورونا

فلسط�

وسائل إعالم عبرية: رئيس الشاباك
التقى الرئيس محمود عباس في

رام هللا

فلسط�

تزامًنا مع مؤتمر المانحين.. تعليق
الدوام في مدارس األونروا بغزة

ووقفات للمطالبة بدعمها

اقتصاد فلسط�

اإلحصاء و"النقد" يعلنان النتائج
األولية لمسح االستثمار االجنبي

للمؤسسات المقيمة في
فلسطين العام 2020

فلسط�

عشرات المستوطنين يقتحمون
األقصى

فلسط�

الصحة اإلسرائيلية: أكثر من 500
شخص ينتحرون كل عام

فلسط�

الصحة اإلسرائيلية تسجل 521 إصابة
جديدة بكورونا

فلسط�

صخور وأحجار بحر غزة تطفو في
"بيت الكحلوت"

فلسط�

غانتس يعين مستشاًرا له لشؤون
االستيطان ومفاوضة المستوطنين

فلسط�

الجهاد اإلسالمي تنعى الشهيد
بني عودة أحد عناصرها

فلسط�

12 معتقًال بالضفة

فلسط�

اللجنة المشتركة لالجئين تدعو
إلنجاح مؤتمر المانحين ببروكسل

لدعم موازنة األونروا

ط فل

“القدس المفتوحة” يستقبل
المجلس األكاديمي الفلسطيني

لبحث سبل التعاون

فلسطين

رام الله- “القدس” دوت كوم- استقبل رئيس جامعة القدس املفتوحة أ. د. يونس عمرو، يوم األحد املوافق 14-11-2021م، �

 من أعضاء الهيئة اإلدارية الجديدة.
ً
 د. إياد دلبح، وعددا

ً
مكتبه برام الله، رئيس املجلس األكاديمي الفلسطيني املنتخب حديثا

 للمرحوم الدكتور سعيد عياد.
ً
 للمجلس خلفا

ً
وهنأ رئيس الجامعة د. إياد دلبح بانتخابه باإلجماع رئيسا

وأكد أ. د. عمرو استعداد الجامعة للتعاون املش�ك مع املجلس األكاديمي الفلسطيني باعتباره أحد روافد منظمة التحرير

الفلسطينية، املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

بدوره، أشار د. دلبح إ� أهمية تنشيط عمل املجلس بالتعاون مع جامعة القدس املفتوحة من خالل إعداد أبحاث علمية،

واستطالعات الرأي، وورش عمل توعوية، وفعاليات أكاديمية أخرى متخصصة.

وبحث املجتمعون آليات فتح املجال أمام أعضاء الهيئة التدريسية � الجامعة من حملة شهادة الدكتوراه لالنتساب للمجلس

األكاديمي الفلسطيني، مؤكدين ع� ضرورة توسيع باب العضوية لتشمل األكاديمي� � فروع الجامعة بقطاع غزة.

 من الجامعة د. م. عماد الهود� مساعد رئيس الجامعة لشؤون العالقات العامة والدولية واإلعالم، وعدد
ً
وحضر اللقاء أيضا

، وهم: د. جمال حس�، ود. محمد األعرج، ود. هشام شكوكا�، ود.
ً
من أعضاء الهيئة اإلدارية للمجلس، املنتخبة حديثا

محمد املصري.

         

وفياتمنوعاتأقالم وأراءاقتصادرياضةفيديوكاريكات�عربي ودو�فلسط�الرئيسية
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