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رام الله / سما /

كرمت جامعة القدس املفتوحة بأطرها األكاديمية واإلدارية والنقابية والطالبية والحركية رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو النتهاء مهامه، � احتفال أقيم بمبنى اإلدارة العامة
بحي البالوع � مدينة الب�ة، وع� نظام الربط التلفز�و� "الفيديو كونفرنس" مع فروع الجامعة بقطاع غزة، الثالثاء .

وجرت مراسم تسلم وتسليم رئاسة الجامعة وحفل التكر�م بحضور: رئيس مجلس األمناء م. عدنان سمارة، ونائب رئيس املجلس أ. د. رياض الخضري، ورئيس الجامعة
املنتهية دورته أ. د. يونس عمرو، ورئيس الجامعة املكلف أ. د. سم� النجدي، ونقيب العامل� أ. عوض مسحل، ورئيس املكتب الحر� املركزي � جامعة القدس املفتوحة د. م.

إسالم عمرو، وفادي حماد ممثالً عن مجلس الطلبة القطري، وحشد من العامل� والطلبة.

ووجه رئيس مجلس األمناء م. عدنان سمارة شكره لفخامة رئيس دولة فلسط� محمود عباس "أبو مازن" ع� رعايته ومواكبته ملس�ة الجامعة منذ التأسيس باعتبارها جامعة
منظمة التحر�ر، كما وجه مجلس األمناء شكره لألستاذ الدكتور يونس عمرو، لقيادته الحكيمة للجامعة لسنوات طو�لة، تاركاً خلفه بصمة لن تمحى، إذ شهدت ف�ته نمواً

وتقدماً وتطوراً � مس�ة الجامعة األكاديمية والتكنولوجية واملجتمعية، إ� أن احتلت مكانة متقدمة ع� الصعيدين املح� والدو�، وباتت � مصاف الجامعات العاملية، مؤكداً
أن تعي� أ. د. النجدي قائماً بأعمال رئيس جامعة القدس املفتوحة يأ� � سياق أنظمة الجامعة واستمراراً لرسالتها.

من جانبه، وجه أ. د. رياض الخضري نائب رئيس مجلس األمناء، الشكر الجز�ل لألستاذ الدكتور عمرو ع� خدمته الجليلة للجامعة، وع� مواقفه املشرفة التي كانت بناءة
ومميزة، حيث عمل جنباً إ� جنب مع مجلس األمناء � خطى واضحة نحو تقدم الجامعة ورفعتها. وتقدم بالتهنئة والت��كات لألستاذ الدكتور النجدي، الذي يتسلم مهامه

قائماً بأعمال رئيس الجامعة، والذي كان له الباع الطو�ل � خدمة الجامعة سابقاً من خالل وجوده � العديد من املناصب اإلدارية واإلشرافية العليا بالجامعة.

و� كلمته باالحتفال، تمنى أ. د. عمرو، التوفيق والسداد لألستاذ الدكتور النجدي، مشيداً بقرار سيادة الرئيس الحكيم بتعي� نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية؛
تحصيناً ألنظمة الجامعة، وباعتباره أحد الذين ساهموا � بناء الجامعة ورفعتها، ودعا إ� االلتفاف حول رئيس الجامعة الجديد والعمل من أجل بقاء "القدس املفتوحة" منارة

للعلم ع� مستوى فلسط� والعالم، مؤكداً ع� ثقته التامة بقرار السيد الرئيس، شاكراً إياه ع� ثقته الغالية طوال السنوات املاضية، مجدداً العهد لسيادته بأن يبقى خادماً
لفلسط� ومؤسساتها، ومقدماً شكره ملجلس األمناء.

إ� ذلك، وجه أ. د. النجدي شكره لسيادة الرئيس محمود عباس ع� ثقته الغالية، ولرئيس مجلس األمناء م. عدنان سمارة وأعضاء مجلس األمناء ولـ أ. د. يونس عمرو
لدعمهما، واعداً بأن يكمل مس�ة البناء والتطور، شاكراً أ. د. عمرو ع� ف�ة قيادته للجامعة وإرسائه دعائم البناء املؤس�.

وأضاف أن الجامعة وصلت إ� ما وصلت إليه من رفعة بقيادة أبنائها وع� رأسهم أ. د. يونس عمرو، شاكراً لألستاذ الدكتور عمرو حرصه ع� هذا الصرح األكاديمي، مؤكداً أنه
سيواصل املس�ة، الفتاً إ� أن املرحلة القادمة ستتسم بالتميز األكاديمي من خالل استحداث برامج جديدة � الدكتوراه واملاجست� والبكالوريوس تواكب متطلبات العصر
وتالمس احتياجات أبناء شعبنا � الشتات والجاليات العربية، باإلضافة إ� األداء اإلداري امللتزم واملنضبط، وكذلك العمل ع� استقرار الجامعة املا� حتى تستمر � أداء

رسالتها.

وتعهد أ. د. النجدي بأنه ملتزم بالشراكة مع العامل� والطلبة بالعمل ع� تطبيق األنظمة والتعليمات بجميع جزئياتها، قائالً: "س�فع شعار العطاء واالنتماء".

بدوره، أكد نقيب العامل� � الجامعة أ. عوض مسحل، ع� التفاف أطر الجامعة املختلفة حول مرسوم سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بتكليف أ. د. سم� النجدي
رئيساً للجامعة، كونه شخصية مقدسية تتمتع بمكانة أكاديمية رفيعة واكبت مس�ة الجامعة منذ البدايات، ووجه شكره لرئيس الجامعة السابق أ. د. عمرو ع� قيادته

الجامعة طوال السنوات املاضية، مش�اً إ� التكاملية ب� أطر الجامعة املختلفة للم� قدماً � مس�ة البناء والتطو�ر.
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