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كرمت جامعة القدس المفتوحة بأطرھا األكادیمیة واإلداریة والنقابیة والطالبیة والحركیة رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو النتھاء مھامھ، في احتفال

أقیم بمبنى اإلدارة العامة بحي البالوع في مدینة البیرة، وعبر نظام الربط التلفزیوني "الفیدیو كونفرنس" مع فروع الجامعة بقطاع غزة، یوم الثالثاء

الموافق  11 /01 /2022م.  

وجرت مراسم تسلم وتسلیم رئاسة الجامعة وحفل التكریم بحضور: رئیس مجلس األمناء م. عدنان سمارة، ونائب رئیس المجلس أ. د. ریاض

الخضري، ورئیس الجامعة المنتھیة دورتھ أ. د. یونس عمرو، ورئیس الجامعة المكلف أ. د. سمیر النجدي، ونقیب العاملین أ. عوض مسحل، ورئیس

المكتب الحركي المركزي في جامعة القدس المفتوحة د. م. إسالم عمرو، وفادي حماد ممثالً عن مجلس الطلبة القطري، وحشد من العاملین والطلبة.  

ووجھ رئیس مجلس األمناء م. عدنان سمارة شكره لفخامة رئیس دولة فلسطین محمود عباس "أبو مازن" على رعایتھ ومواكبتھ لمسیرة الجامعة منذ

التأسیس باعتبارھا جامعة منظمة التحریر، كما وجھ مجلس األمناء شكره لألستاذ الدكتور یونس عمرو، لقیادتھ الحكیمة للجامعة لسنوات طویلة، تاركاً

خلفھ بصمة لن تمحى، إذ شھدت فترتھ نمواً وتقدماً وتطوراً في مسیرة الجامعة األكادیمیة والتكنولوجیة والمجتمعیة، إلى أن احتلت مكانة متقدمة على

الصعیدین المحلي والدولي، وباتت في مصاف الجامعات العالمیة، مؤكداً أن تعیین أ. د. النجدي قائماً بأعمال رئیس جامعة القدس المفتوحة یأتي في

سیاق أنظمة الجامعة واستمراراً لرسالتھا.  



من جانبھ، وجھ أ. د. ریاض الخضري نائب رئیس مجلس األمناء، الشكر الجزیل لألستاذ الدكتور عمرو على خدمتھ الجلیلة للجامعة، وعلى مواقفھ

المشرفة التي كانت بناءة وممیزة، حیث عمل جنباً إلى جنب مع مجلس األمناء في خطى واضحة نحو تقدم الجامعة ورفعتھا. وتقدم بالتھنئة والتبریكات

ً من خالل وجوده في ً بأعمال رئیس الجامعة، والذي كان لھ الباع الطویل في خدمة الجامعة سابقا لألستاذ الدكتور النجدي، الذي یتسلم مھامھ قائما

العدید من المناصب اإلداریة واإلشرافیة العلیا بالجامعة.  

وفي كلمتھ باالحتفال، تمنى أ. د. عمرو، التوفیق والسداد لألستاذ الدكتور النجدي، مشیداً بقرار سیادة الرئیس الحكیم بتعیین نائب رئیس

الجامعة للشؤون األكادیمیة؛ تحصیناً ألنظمة الجامعة، وباعتباره أحد الذین ساھموا في بناء الجامعة ورفعتھا، ودعا إلى االلتفاف حول رئیس الجامعة

الجدید والعمل من أجل بقاء "القدس المفتوحة" منارة للعلم على مستوى فلسطین والعالم، مؤكداً على ثقتھ التامة بقرار السید الرئیس، شاكراً إیاه على

ثقتھ الغالیة طوال السنوات الماضیة، مجدداً العھد لسیادتھ بأن یبقى خادماً لفلسطین ومؤسساتھا، ومقدماً شكره لمجلس األمناء. 

إلى ذلك، وجھ أ. د. النجدي شكره لسیادة الرئیس محمود عباس على ثقتھ الغالیة، ولرئیس مجلس األمناء م. عدنان سمارة وأعضاء مجلس األمناء ولـ

أ. د. یونس عمرو لدعمھما، واعداً بأن یكمل مسیرة البناء والتطور، شاكراً أ. د. عمرو على فترة قیادتھ للجامعة وإرسائھ دعائم البناء المؤسسي.  

وأضاف أن الجامعة وصلت إلى ما وصلت إلیھ من رفعة بقیادة أبنائھا وعلى رأسھم أ. د. یونس عمرو، شاكراً لألستاذ الدكتور عمرو حرصھ على ھذا

الصرح األكادیمي، مؤكداً أنھ سیواصل المسیرة، الفتاً إلى أن المرحلة القادمة ستتسم بالتمیز األكادیمي من خالل استحداث برامج جدیدة في الدكتوراه

والماجستیر والبكالوریوس تواكب متطلبات العصر وتالمس احتیاجات أبناء شعبنا في الشتات والجالیات العربیة، باإلضافة إلى األداء اإلداري الملتزم

والمنضبط، وكذلك العمل على استقرار الجامعة المالي حتى تستمر في أداء رسالتھا. 

 وتعھد أ. د. النجدي بأنھ ملتزم بالشراكة مع العاملین والطلبة بالعمل على تطبیق األنظمة والتعلیمات بجمیع جزئیاتھا، قائالً: "سنرفع شعار العطاء

واالنتماء". 

بدوره، أكد نقیب العاملین في الجامعة أ. عوض مسحل، على التفاف أطر الجامعة المختلفة حول مرسوم سیادة الرئیس محمود عباس "أبو مازن"

بتكلیف أ. د. سمیر النجدي رئیساً للجامعة، كونھ شخصیة مقدسیة تتمتع بمكانة أكادیمیة رفیعة واكبت مسیرة الجامعة منذ البدایات، ووجھ شكره لرئیس

الجامعة السابق أ. د. عمرو على قیادتھ الجامعة طوال السنوات الماضیة، مشیراً إلى التكاملیة بین أطر الجامعة المختلفة للمضي قدماً في مسیرة البناء

والتطویر.  

 إلى ذلك، نوه رئیس المكتب الحركي المركزي في الجامعة د. م. إسالم عمرو، باحترام المكتب الحركي لألنظمة اإلداریة داخل الجامعة، شاكراً رئیس

الجامعة السابق على ما قدمھ للمؤسسة من جھد أسھم في تطویرھا ورفعتھا، وصوالً بھا إلى درجات متمیزة على الصعد كافة، متمنیاً للرئیس الجدید

النجاح والسداد في إكمال مسیرة البناء والحفاظ على "القدس المفتوحة" عنواناً للكل الفلسطیني باعتبارھا منبراً أكادیمیاً ورافعة مجتمعیة.  

وعرج د. م. عمرو، على المراحل والتحدیات التي مرت بھا الجامعة منذ تأسیسھا من االنتفاضة األولى، وعودة القیادة إلى أرض الوطن وإنشاء

السلطة الوطنیة، وصوالً النتفاضة األقصى، والدور الذي لعبتھ الجامعة في دعم الشرعیة ممثلة بسیادة الرئیس محمود عباس، وبخاصة عام

2006 إبان االنقالب، مشیراً إلى أن "القدس المفتوحة" ظلت المؤسسة الوحیدة التي تعمل في جناحي الوطن. 

 

وتمنى فادي حماد، في كلمة مجلس الطلبة القطري، التوفیق لرئیس الجامعة الجدید، قائالً: "إن الحركة الطالبیة تقف جنباً إلى جنب مع اإلدارة لتطویر

الجامعة ومواصلة إنجازاتھا"، موجھاً شكره لسیادة الرئیس أبو مازن على رعایتھ لمسیرة "القدس المفتوحة"، مؤكداً التفاف الطلبة ممثلین بمجلسھم،



حول مرسومھ بتعیین أ. د. النجدي رئیساً للجامعة، كونھ أحد أبناء الجامعة الذین واكبوا مسیرتھا وتطویرھا، كما وجھ شكره لـ أ. د. عمرو على قیادتھ

للمؤسسة في المرحلة السابقة.  

وفي نھایة الحفل الذي تولى عرافتھ أ. د. محمد شاھین مساعد رئیس الجامعة لشؤون الطلبة، كرمت أطر الجامعة المختلفة أ. د. یونس عمرو، تقدیراً

وعرفاناً لخدماتھ الجلیلة التي قدمھا للجامعة.  

وكان فخامة رئیس دولة فلسطین محمود عباس، أصدر قراراً بتعیین أ. د. النجدي قائماً بأعمال رئیس الجامعة، بعد انتھاء الدورة الرئاسیة الحالیة لـ أ.

د. یونس عمرو في 11-1-2022م.   

وتسلم أ. د. النجدي مھامھ رئیساً جدیداً للجامعة، بعد أن شغل منصب نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة منذ العام 2012، ومنصب نائب رئیس

الجامعة للشؤون اإلداریة في المدة 2012-2001.  

والنجدي یحمل درجة األستاذیة، وھو حاصل على درجة الدكتوراه في الكیمیاء من جامعة كالیفورنیا بالوالیات المتحدة األمریكیة في عام 1989.  


