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رام هللا - دنیا الوطن 

قرر رئیس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة م. عدنان سمارة تشكیل لجنة الستالم وتسلیم رئاسة

الجامعة، وذلك عمالً بمرسوم الرئیس محمود عباس بتعیین أ. د. سمیر النجدي قائماً بأعمال رئیس

الجامعة خلفاً لـ أ. د. یونس عمرو الذي تنتھي دورتھ لرئاسة الجامعة في 11 من الشھر المقبل. 

وكان رئیس دولة فلسطین محمود عباس أصدر مرسوماً بتعیین نائب رئیس جامعة القدس المفتوحة

للشؤون األكادیمیة األستاذ الدكتور سمیر داوود النجدي، قائماً بأعمال رئیس الجامعة. 

ووجھ رئیس مجلس األمناء م.عدنان سمارة شكره للرئیس عباس على رعایتھ ومواكبتھ لمسیرة الجامعة
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منذ التأسیس باعتبارھا جامعة منظمة التحریر الفلسطینیة جامعة الكل الفلسطیني التي شكلت حاضنة لكل

الطلبة الذین واجھوا صعوبات التعلم بسبب االحتالل واألوضاع االقتصادیة وفي مقدمة ذلك رعایة

الجامعة لألسرى وعوائل الشھداء. 

ووجھ مجلس األمناء شكره لألستاذ الدكتور یونس عمرو، لقیادتھ الحكیمة للجامعة لسنوات طویلة، والتي

شھدت فترة نمو وتقدم وتطور في مسیرة الجامعة األكادیمیة والتكنولوجیة والمجتمعیة إلى أن احتلت

مكانة متقدمة على الصعیدین المحلي والدولي، وباتت في مصاف الجامعات العالمیة. 

وأكد مجلس أمناء الجامعة أن تعیین أ. د. سمیر النجدي قائماً بأعمال رئیس جامعة القدس المفتوحة یأتي

في سیاق أنظمة الجامعة واستمراراً لرسالتھا. 

بدوره، تمنى عمرو التوفیق والسداد لألستاذ الدكتور سمیر النجدي، مشیداً بقرار سیادة الرئیس الحكیم

بتعیین نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة تحصیناً ألنظمة الجامعة، وباعتباره أحد الذین ساھموا في

بناء الجامعة ورفعتھا. 

وأكد عمرو على ثقتھ التامة بقرار السید الرئیس، شاكراً إیاه على ثقتھ الغالیة طوال السنوات الماضیة،

مجدداً العھد لسیادتھ بأن یبقى خادماً لفلسطین ومؤسساتھا الوطنیة. 

وأعرب أ. د. عمرو عن صادق أمنیاتھ ألسرة الجامعة، مشیداً بدور كل طواقمھا األكادیمیة واإلداریة

ومكوناتھا النقابیة والطالبیة في بناء الجامعة ورقیھا. 

یذكر أن الدورة الرئاسیة الحالیة لـ أ. د. یونس عمرو تنتھي في 11-1-2022م، حیث تفضل رئیس

مجلس األمناء المھندس عدنان سمارة بتشكیل لجنة االستالم والتسلیم لرئاسة الجامعة، تزامناً مع تكریم أ.

د. یونس عمرو، تقدیراً لدوره وقیادتھ الحكیمة للجامعة. 



یشار إلى أن النجدي یشغل حالیاً منصب نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة منذ العام 2012، بینما

شغل منصب نائب رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة في الفترة 2012-2001. 

والنجدي یحمل درجة األستاذیة وھو حاصل على درجة الدكتوراه في الكیمیاء من جامعة كالیفورینا

بالوالیات المتحدة األمریكیة في عام 1989. 

ووجھ أ. د. النجدي شكره للرئیس عباس، على ثقتھ الغالیة، ولرئیس مجلس األمناء المھندس عدنان

سمارة، ولـ أ.د. یونس عمرو لدعمھما، واعداً بأن یكمل مسیرة البناء والتطور، شاكراً أ. د. عمرو على

فترة قیادتھ للجامعة وإرسائھ دعائم البناء المؤسسي. 
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