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محلية الرئيسية 

النجدي يتسلم مهامه قائمًا بأعمال رئيس جامعة القدس
المفتوحة

رام الله 11-1-2022 وفا- تسّلم سمير النجدي مهامه قائما بأعمال رئيس جامعة القدس المفتوحة من الرئيس

السابق يونس عمرو، اليوم الثالثاء، بحضور رئيس مجلس األمناء عدنان سمارة، ونائب رئيس المجلس رياض

الخضري.

وكّرمت جامعة القدس المفتوحة بأطرها األكاديمية واإلدارية والنقابية والطالبية والحركية رئيس الجامعة السابق

يونس عمرو النتهاء مهامه، في احتفال أقيم بمبنى اإلدارة العامة بحي البالوع في مدينة البيرة، وعبر نظام الربط

التلفزيوني مع فروع الجامعة بقطاع غزة.

ووّجه سمارة شكره لرئيس دولة فلسطين محمود عباس على رعايته ومواكبته لمسيرة الجامعة منذ التأسيس

باعتبارها جامعة منظمة التحرير، وشكره لألستاذ الدكتور يونس عمرو، لقيادته الجامعة لسنوات طويلة، "تاركًا

خلفه بصمة لن تمحى، إذ شهدت فترته نموًا وتقدمًا وتطورًا في مسيرة الجامعة األكاديمية والتكنولوجية

والمجتمعية، إلى أن احتلت مكانة متقدمة على الصعيدين المحلي والدولي، وباتت في مصاف الجامعات

العالمية"، مؤكدًا أن تعيين النجدي قائمًا بأعمال رئيس جامعة القدس المفتوحة يأتي في سياق أنظمة الجامعة

واستمرارًا لرسالتها.

إلى ذلك، وجه النجدي شكره للرئيس على ثقته الغالية، ووعد بإكمال مسيرة البناء والتطور، مؤكدا أنه سيواصل

المسيرة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستتسم بالتميز األكاديمي من خالل استحداث برامج جديدة في الدكتوراة

والماجستير والبكالوريوس تواكب متطلبات العصر وتالمس احتياجات أبناء شعبنا في الخارج، باإلضافة إلى األداء

اإلداري الملتزم والمنضبط، وكذلك العمل على استقرار الجامعة المالي حتى تستمر في أداء رسالتها.
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وتعهد النجدي بااللتزام بالشراكة مع العاملين والطلبة بالعمل على تطبيق األنظمة والتعليمات بجميع جزئياتها،

قائًال "سنرفع شعار العطاء واالنتماء".

بدوره، أكد نقيب العاملين في الجامعة عوض مسحل أن النجدي شخصية مقدسية تتمتع بمكانة أكاديمية رفيعة

واكبت مسيرة الجامعة منذ البدايات. ووجه شكره لرئيس الجامعة السابق على قيادته الجامعة طوال السنوات

الماضية، مشيرًا إلى التكاملية بين أطر الجامعة المختلفة للمضي قدمًا في مسيرة البناء والتطوير.

من ناحيته، شكر رئيس المكتب الحركي المركزي في الجامعة إسالم عمرو، رئيس الجامعة السابق على ما قدمه

للمؤسسة من جهد أسهم في تطويرها ورفعتها، وصوًال بها إلى درجات متميزة على الصعد كافة، متمنيًا

للرئيس الجديد النجاح والسداد في إكمال مسيرة البناء والحفاظ على "القدس المفتوحة" عنوانًا للكل الفلسطيني

باعتبارها منبرًا أكاديميًا ورافعة مجتمعية.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد أصدر قرارا بتعيين النجدي قائما بأعمال رئيس الجامعة، بعد انتهاء

الدورة الرئاسية الحالية في 2022-1-11.

وشغل النجدي الذي يحمل درجة األستاذية، والحاصل على درجة الدكتوراة في الكيمياء من جامعة كاليفورنيا

بالواليات المتحدة األميركية عام 1989، منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية منذ عام 2012،

ومنصب نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية في الفترة ما بين 2012-2001.
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جنين: إحياء الذكرى الـ31 الستشهاد قادة "فتح" صالح خلف وهايل عبد

الحميد وفخري العمري
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