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أ. د. سمير النجدي يتسلم مهامه قائمًا بأعمال
رئيس جامعة "القدس المفتوحة"

تكريم أ. د. يونس عمرو إلنتهاء مهامه

رام الله - الحياة الجديدة - كرمت جامعة القدس المفتوحة بأطرها األكاديمية واإلدارية والنقابية والطالبية والحركية
رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو النتهاء مهامه، في احتفال أقيم بمبنى اإلدارة العامة بحي البالوع في مدينة البيرة،

وعبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس" مع فروع الجامعة بقطاع غزة، يوم الثالثاء الموافق  11 /01 /2022م.
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وجرت مراسم تسلم وتسليم رئاسة الجامعة وحفل التكريم بحضور: رئيس مجلس األمناء م. عدنان سمارة، ونائب
رئيس المجلس أ. د. رياض الخضري، ورئيس الجامعة المنتهية دورته أ. د. يونس عمرو، ورئيس الجامعة المكلف أ. د.
سمير النجدي، ونقيب العاملين أ. عوض مسحل، ورئيس المكتب الحركي المركزي في جامعة القدس المفتوحة د. م.

إسالم عمرو، وفادي حماد ممثًال عن مجلس الطلبة القطري، وحشد من العاملين والطلبة.

ووجه رئيس مجلس األمناء م. عدنان سمارة شكره لفخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن" على رعايته
ومواكبته لمسيرة الجامعة منذ التأسيس باعتبارها جامعة منظمة التحرير، كما وجه مجلس األمناء شكره لألستاذ
الدكتور يونس عمرو، لقيادته الحكيمة للجامعة 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 أ. د. النجدي قائمًا بأعمال رئيس جامعة

القدس المفتوحة يأتي في سياق أنظمة الجامعة واستمرارًا لرسالتها.

من جانبه، وجه أ. د. رياض الخضري نائب رئيس مجلس األمناء، الشكر الجزيل لألستاذ الدكتور عمرو على خدمته الجليلة
للجامعة، وعلى مواقفه المشرفة التي كانت بناءة ومميزة، حيث عمل جنبًا إلى جنب مع مجلس األمناء في خطى
واضحة نحو تقدم الجامعة ورفعتها. وتقدم بالتهنئة والتبريكات لألستاذ الدكتور النجدي، الذي يتسلم مهامه قائمًا
بأعمال رئيس الجامعة، والذي كان له الباع الطويل في خدمة الجامعة سابقًا من خالل وجوده في العديد من المناصب

اإلدارية واإلشرافية العليا بالجامعة.

وفي كلمته باالحتفال، تمنى أ. د. عمرو، التوفيق والسداد لألستاذ الدكتور النجدي، مشيدًا بقرار سيادة الرئيس الحكيم
بتعيين نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية؛ تحصينًا ألنظمة الجامعة، وباعتباره أحد الذين ساهموا في بناء الجامعة
ورفعتها، ودعا إلى االلتفاف حول رئيس الجامعة الجديد والعمل من أجل بقاء "القدس المفتوحة" منارة للعلم على
مستوى فلسطين والعالم، مؤكدًا على ثقته التامة بقرار السيد الرئيس، شاكرًا إياه على ثقته الغالية طوال السنوات

الماضية، مجددًا العهد لسيادته بأن يبقى خادمًا لفلسطين ومؤسساتها، ومقدمًا شكره لمجلس األمناء.

إلى ذلك، وجه أ. د. النجدي شكره لسيادة الرئيس محمود عباس على ثقته الغالية، ولرئيس مجلس األمناء م. عدنان
سمارة وأعضاء مجلس األمناء ولـ أ. د. يونس عمرو لدعمهما، واعدًا بأن يكمل مسيرة البناء والتطور، شاكرًا أ. د. عمرو
على فترة قيادته للجامعة وإرسائه دعائم البناء المؤسسي. وأضاف أن الجامعة وصلت إلى ما وصلت إليه من رفعة
بقيادة أبنائها وعلى رأسهم أ. د. يونس عمرو، شاكرًا لألستاذ الدكتور عمرو حرصه على هذا الصرح األكاديمي، مؤكدًا أنه
سيواصل المسيرة، الفتًا إلى أن المرحلة القادمة ستتسم بالتميز األكاديمي من خالل استحداث برامج جديدة في



الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس تواكب متطلبات العصر وتالمس احتياجات أبناء شعبنا في الشتات والجاليات
العربية، باإلضافة إلى األداء اإلداري الملتزم والمنضبط، وكذلك العمل على استقرار الجامعة المالي حتى تستمر في

أداء رسالتها.

وتعهد أ. د. النجدي بأنه ملتزم بالشراكة مع العاملين والطلبة بالعمل على تطبيق األنظمة والتعليمات بجميع جزئياتها،
قائًال: "سنرفع شعار العطاء واالنتماء".

بدوره، أكد نقيب العاملين في الجامعة أ. عوض مسحل، على التفاف أطر الجامعة المختلفة حول مرسوم سيادة
الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بتكليف أ. د. سمير النجدي رئيسًا للجامعة، كونه شخصية مقدسية تتمتع بمكانة
أكاديمية رفيعة واكبت مسيرة الجامعة منذ البدايات، ووجه شكره لرئيس الجامعة السابق أ. د. عمرو على قيادته
الجامعة طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى التكاملية بين أطر الجامعة المختلفة للمضي قدمًا في مسيرة البناء

والتطوير.

إلى ذلك، نوه رئيس المكتب الحركي المركزي في الجامعة د. م. إسالم عمرو، باحترام المكتب الحركي لألنظمة اإلدارية
داخل الجامعة، شاكرًا 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.

وعرج د. م. عمرو، على المراحل والتحديات التي مرت بها الجامعة منذ تأسيسها من االنتفاضة األولى، وعودة القيادة
إلى أرض الوطن وإنشاء السلطة الوطنية، وصوًال النتفاضة األقصى، والدور الذي لعبته الجامعة في دعم الشرعية
ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس، وبخاصة عام 2006 إبان االنقالب، مشيرًا إلى أن "القدس المفتوحة" ظلت

المؤسسة الوحيدة التي تعمل في جناحي الوطن.

وتمنى فادي حماد، في كلمة مجلس الطلبة القطري، التوفيق لرئيس الجامعة الجديد، قائًال: "إن الحركة الطالبية تقف
جنبًا إلى جنب مع اإلدارة لتطوير الجامعة ومواصلة إنجازاتها"، موجهًا شكره لسيادة الرئيس أبو مازن على رعايته
لمسيرة "القدس المفتوحة"، مؤكدًا التفاف الطلبة ممثلين بمجلسهم، حول مرسومه بتعيين أ. د. النجدي رئيسًا
للجامعة، كونه أحد أبناء الجامعة الذين واكبوا مسيرتها وتطويرها، كما وجه شكره لـ أ. د. عمرو على قيادته للمؤسسة

في المرحلة السابقة.

وفي نهاية الحفل الذي تولى عرافته أ. د. محمد شاهين مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة، كرمت أطر الجامعة
المختلفة أ. د. يونس عمرو، تقديرًا وعرفانًا لخدماته الجليلة التي قدمها للجامعة.



وكان فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أصدر قرارًا بتعيين أ. د. النجدي قائمًا بأعمال رئيس الجامعة، بعد
انتهاء الدورة الرئاسية الحالية لـ أ. د. يونس عمرو في 11-1-2022م. وتسلم أ. د. النجدي مهامه رئيسًا جديدًا للجامعة،
بعد أن شغل منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية منذ العام 2012، ومنصب نائب رئيس الجامعة للشؤون
اإلدارية في المدة 2001-2012. والنجدي يحمل درجة األستاذية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من

جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية في عام 1989.

 

 

 

ملحم يؤكد اهتمام سلطة النقد والقطاع المصرفي بتطوير الواقع االقتصادي في بيت لحم

اللجنة التوجيهية لعرب النقب تعلن تصعيد خطواتها النضالية ضد اعتداءات السلطات اإلسرائيلية

قوات االحتالل تعتقل شابا شمال رام الله

البيرة: إصابة شاب بالرصاص المعدني وحاالت اختناق خالل مواجهات مع االحتالل

"األوقاف" تكرم حفظة القرآن الكريم من محافظة جنين
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أ. د. سمير النجدي يتسلم مهامه قائمًا بأعمال رئيس جامعة "القدس المفتوحة"

الشرطة اإلسرائيلية تعتقل 11 مواطنا بينهم 3 نساء من قرية األطرش بالنقب

 صحيفة يومية سياسية شاملة
 المدير العام/ رئيس التحرير: محمود ابو الهيجاء

 من نحن

 رسالتنا

 رؤيتنا

 أهدافنا

 اتصل بنا

 كن مراسلنا

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الحياة الجديدة

    

تصميم وتطوير : شركة انترتك
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