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بحث رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. سمير النجدي، مع الحملة األكاديمية الدولية
لمناهضة االحتالل اإلسرائيلي واألبارتهايد، بدء الخطوات العملية لتنظيم الجلسة الثانية
العلمية المحكمة من مؤتمر "التحرر الذاتي الفلسطيني... إنتاج المعرفة المقاومة" المزمع

عقدها في 15-5-2022م، تزامنًا مع الذكرى 74 للنكبة.

جاء ذلك خالل استقبال األمين العام للمؤتمر رئيس الجامعة أ. د. النجدي، يوم الثالثاء
الموافق 18-1-2022م، في مبنى رئاسة الجامعة برام الله، سيادة اللواء حازم شروف
عضو اللجنة العليا في مؤتمر "التحرر الذاتي الفلسطيني... إنتاج المعرفة المقاومة"، ود.

رمزي عودة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

وحضر اللقاء من الجامعة د. م. عماد الهودلي مساعد رئيس الجامعة لشؤون العالقات
العامة والدولية واإلعالم، وأ. د. محمد الطيطي مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون

األكاديمية.



ورحب أ. د. النجدي بالوفد الضيف، مشيرًا إلى استعداد جامعة القدس المفتوحة إلنجاح
الجلسة الثانية من مؤتمر "التحرر الذاتي الفلسطيني... إنتاج المعرفة المقاومة".

وبارك الوفد الضيف لـ أ. د. سمير النجدي تسلمه مهامه قائمًا بأعمال رئاسة جامعة القدس
المفتوحة، بعد نيله ثقة الرئيس محمود عباس (أبو مازن).

وكانت الجلسة العلمية األولى عقدت في 29 تشرين الثاني الماضي في مدينة البيرة،
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجرى خاللها استعراض "تجارب
المقاومة الشعبية في فلسطين"، والحديث عن "المقاومة الشعبية كإطار نظري في

الحقل المعرفي في فلسطين".

حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وَبرد نهارا وزخات ثلجية
ليال

حملة اعتقاالت إسرائيلية تطال 150 شابا من النقب خالل األيام األخيرة

مئات المستوطنين يعربدون في شوارع الضفة والمواطنون يتصدون

الزاريني: النقص المزمن في ميزانية الوكالة يهدد سبل عيش الجئي فلسطين

بدء التحضير إلطالق مؤتمر تكنولوجيا الهندسة والمساحة
المتقدمة بنسخته السابعة

إصابة 28 مواطنا خالل مواجهات على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس
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