
12/15/21, 9:22 AM القدس المفتوحة” تحصد المرتبتین األولى والثالثة في “الملتقى الطالبي اإلبداعي “ – القدس“

https://alquds.com/2021/12/14/القدس-المفتوحة-تحصد-المرتبتین-األولى/ 1/3

فلسط�

"القدس المفتوحة" تحصد
المرتبتين األولى والثالثة في

"الملتقى الطالبي اإلبداعي "



فلسط�

6 معتقلين بالضفة ومداهمة منزل
األسير مناضل انفيعات بجنين

فلسط�

انخفاض على درجات الحرارة
والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

متفرقة

فلسط�

مسؤولة إسرائيلية سابقة تدخل
السجن بتهمة الفساد

فلسط�

محدث| مقتل شخص بجريمة إطالق
نار في اللد

فلسط�

أرقام تكذب بينيت.. هآرتس: عنف
المستوطنين ضد الفلسطينيين

بالضفة في ازدياد

فلسط�

مزارعون من األغوار يفتقدون
موسمهم الزراعي وأراضيهم جراء

التوسع االستيطاني

فلسط�

إصابات باالختناق خالل مواجهات
مع االحتالل في بلعين

فلسط�

الواليات المتحدة والسلطة
الفلسطينية تجددان الحوار

األمريكي-الفلسطيني االقتصادي

فلسط�

مقتل شاب خالل شجار برفح

فلسط�

فلسطين تشارك في المنتدى
الوزاري العربي الرابع لإلسكان

والتنمية الحضرية

فلسط�

"هيومن رايتس ووتش": انتهاكات
إسرائيلية بحق الفلسطينيين باللد

خالل الهبة الشعبية في أيار
الماضي

فلسط�

هنية يتلقى اتصاًال من وزير الخارجية
اإليراني

فلسط�

22 حالة جديدة.. الصحة اإلسرائيلية:
ارتفاع المصابين بالمتحور أوميكرون

بلغ 89

ط فل

“القدس المفتوحة” تحصد
المرتبتين األولى والثالثة في

“الملتقى الطالبي اإلبداعي “

فلسطين

رام الله- “القدس” دوت كوم- حصلت جامعة القدس املفتوحة ع� مراتب متقدمة � امللتقى الطالبي اإلبداعي الثا�

والعشرين، الذي ينظمه املجلس العربي للتدريب واإلبداع الطالبي التابع التحاد الجامعات العربية، � أكاديمية الشروق –

بجمهورية مصر العربية، بعنوان “أثر التوجهات الحديثة � تكنولوجيا املعلومات ع� دور الجامعات � مواجهة التحديات

املعاصرة” ضمن املحاور البحثية: “البحث العلمي � ظل جائحة كورونا”، و”التوجهات الحديثة � تكنولوجيا املعلومات”،

و”اإلبداع الفني واألدبي”، بمشاركة العديد من الجامعات العربية.

وحصلت الطالبة إيمان يحيى أبو عرام، ع� املرتبة األو� عن بحثها املوسوم بـ “اتجاهات طلبة جامعة القدس املفتوحة �

محافظة الخليل نحو التعليم اإللك�و� � ظل جائحة كورونا”، الذي أشرفت عليه د. أسمهان الجمل من فرع الجامعة �

يطا، وحصلت الطالبة ألحان شوقي أبو عرقوب، ع� املرتبة الثالثة عن بحثها املوسوم بـ “املشكالت التقنية التي تواجه معلمي

املرحلة األساسية الدنيا � التعليم اإللك�و� � ظل جائحة كورونا”، وأشرفت عليه د. فريال عمرو من فرع الجامعة � دورا.

 أن هذه النتيجة وضعت
ً
وقد هنأ رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، وفد الجامعة املشارك ع� أدائهم وتميزهم، مؤكدا

الجامعة � مقدمة الجامعات الفائزة بهذه املسابقة. ولفت أ. د. عمرو إ� أن “جامعة القدس املفتوحة تو� البحث العلمي

أهمية خاصة، وتضع الخطط وال�امج الالزمة لرفع مستوى الدعم للبحث العلمي بهدف االرتقاء بالعملية التعليمية لتواكب

التطورات واملستجدات العاملية، ولتكون الجامعة رائدة � العديد من املجاالت”.

بدوره، أشار مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاه� (رئيس وفد الجامعة إ� امللتقى، وممثل الجامعة �

املجلس العربي لتدريب طلبة الجامعات العربية) إ� أن مشاركات الجامعة ع� مدى السنوات املاضية كانت فاعلة ومؤثرة،

وتميزت بها الجامعة ع� الجامعات العربية كافة، وقال: “كانت جامعة القدس املفتوحة الجامعة العربية األو� التي تحصل

ً ً ً

         

وفياتمنوعاتأقالم وأراءاقتصادرياضةفيديوكاريكات�عربي ودو�فلسط�الرئيسية
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مناورة عسكرية واسعة للقسام
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فلسط�

االحتالل يعلن انتهاء التحقيق مع
الشاب بني عودة ويمدد اعتقاله
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الفحص المخبري لبينيت سلبي
الخميس العزلحت ف وسيبق

ً
 � امللتقى الحا�”، مش�ا

ً
 جديدا

ً
ع� املراتب األو� � السنوات السابقة ع� نحو متتال، وها هي تضيف إ� هذا اإلنجاز إنجازا

 للمجلس العربي لتدريب طلبة الجامعات العربية، املنبثق عن اتحاد الجامعات العربية،
ً
 سنويا

ً
إ� أن “امللتقى يعّد نشاطا

 � إحدى الجامعات العربية. وبسبب جائحة كورونا والظروف الصحية السائدة، لم يعقد السنة املاضية”.
ً
ويعقد سنويا

يذكر أن جامعة القدس املفتوحة كانت قد شاركت � امللتقيات السابقة وبتميز، فقد حصلت ع� املرتبة الثانية ضمن محور

“أثر وسائل التواصل االجتماعي ع� سلوك األفراد”، خالل امللتقى الطالبي اإلبداعي التاسع عشر (2017)، وحصدت مراتب

متقدمة خالل امللتقى الطالبي اإلبداعي الثامن عشر (2016) املنعقد � جامعة جنوب الوادي � جمهورية مصر العربية، وع�

املرتبة الثانية � كل من محور “البحث العلمي � العلوم االجتماعية واإلنسانية”، ومحور “اإلبداع التكنولوجي”، ومحور

“بناء املؤسسات”، وكذلك حصولها خالل امللتقى الطالبي اإلبداعي السابع عشر (2015) املنعقد � جامعة نزوى � سلطنة

ُعمان ع� املرتبة الثالثة عن محور اإلبداع التكنولوجي، إضافة إ� حصولها � امللتقى الطالبي اإلبداعي السادس عشر (2014)

املنعقد � جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية ع� املرتبة األو� عن محور “تنمية وتطوير دور الجامعات العربية”، وع�

املرتبة األو� عن محور “تجربة الجامعات العربية � التنمية والبحث العلمي” � امللتقى الطالبي اإلبداعي الخامس عشر

(2012) املنعقد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية � اململكة العربية السعودية. فيما حصلت ع� املرتبة األو� �

امللتقى الطالبي اإلبداعي الرابع عشر (2011) املنعقد � جامعة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية عن محور “جودة التعليم

العا�”، وحصولها ع� املرتبت� األو� والثانية � امللتقى الطالبي اإلبداعي الثالث عشر املنعقد � جامعة ع� شمس

بجمهورية مصر العربية (2010).
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