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القدس المفتوحة تفوز بالمركزین األول والثاني في مسابقة "تحدي حلھا"
تاريخ النشر : 10-12-2017

رام هللا - دنیا الوطن 

فازت جامعة القدس المفتوحة بالمركزین األول والثاني في مسابقة "تحدي حلھا" التي نظمھا المجلس

األعلى لإلبداع والتمیز ضمن أسبوع الریادة العالمي، الذي عقد في ضیافة حاضنة فلسطین للطاقة في

مدینة أریحا.رشح مكتب مساعد رئیس الجامعة لشؤون العالقات الدولیة، من خالل كلیتي: العلوم اإلداریة

واالقتصادیة، والتكنولوجیا والعلوم التطبیقیة، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، (30) طالباً وطالبة، فیما

اختارت منھم لجنة االختیار والتقییم في المجلس األعلى لإلبداع والتمیز (7) طالب ضمن (40) طالباً

متنافساً من جامعات الوطن. 

فاز من القدس المفتوحة ضمن فریق "رواد" بالمركز األول الطالب مؤید سلیم محمود نصر، من كلیة

العلوم اإلداریة واالقتصادیة/ تخصص  إدارة األعمال، وھو من فرع الجامعة بنابلس. وضمن فریق

(SSL) فاز بالمركز الثاني الخریج حكم أدیب عبد العزیز عمرو من كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة/

تخصص  إدارة األعمال، وھو من خریجي "فرع الخلیل". وضمن فریق "دماس"، فازت بالمركز الثاني

الطالبة دعاء مصباح محمد من كلیة التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة-تخصص  تكنولوجیا المعلومات

واالتصاالت، وھي من "فرع نابلس". 

ونقلت المھندسة رزان نصر، مسؤولة التحدي في المجلس األعلى لإلبداع والتمیز، تحیاتھا لجامعة القدس

المفتوحة وللطلبة الذین حققوا ھذه اإلنجازات، وقالت: "نفخر بھذه الشراكة اإلستراتیجیة مع جامعة القدس

المفتوحة، وكلنا فخر بالطلبة المشاركین في التحدي؛ فقد كانوا مثاالً للطلبة المتمیزین بحضورھم

والتزامھم"، مقدمة تھانیھا لعموم جامعة القدس المفتوحة بھذا اإلنجاز. من جانبھ، قال عمید كلیة العلوم
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االقتصادیة واإلداریة د. یوسف أبو فارة، إن ھذه النتائج التي حققھا طلبة الكلیة تعكس المستوى العلمي

الرفیع الذي وصلت إلیھ القدس المفتوحة، وستواصل الجامعة تقدمھا في ھذا المجال. 

من جانبھ، قال مساعد رئیس جامعة القدس المفتوحة لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاھین، إن مشاركة

الجامعة كانت بفعالیة في ھذا النشاط، ونقل تحیات رئیس الجامعة للحضور، وھذا یأتي في سیاق جملة

من اإلنجازات في اإلطار اإلبداعي والبحثي لطلبة الجامعة داخل فلسطین وخارجھا. وبین أ. د. شاھین أن

ھذا اإلنجاز یأتي في سیاق مجموعة من اإلنجازات لطلبة الجامعة على الصعید المحلي الخارجي، وكان

آخرھا فوز الجامعة بالمركز الثاني في الملتقى اإلبداعي الطالبي الذي ینظمھ اتحاد الجامعات العربیة

المنعقد في اإلمارات العربیة المتحدة؛ حیث فازت الطالبتان: سونیا تیسیر ضمایرة، وجیھان ناصر

ضمایرة، بإشراف أ. د. فتح هللا غانم، بھذه  المرتبة المتقدمة عن بحثھما: "تحویل األفكار الریادیة إلى

مشاریع صغیرة وتسویقھا عبر وسائل التواصل االجتماعي،" ضمن محور "أثر وسائل التواصل

االجتماعي على سلوك األفراد".   وقال الدكتور یوسف أبو فارة، عمید كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة،

إن ھذه النتائج الرائعة تعد من المؤشرات الجوھریة على كفاءة المقررات الدراسیة للكلیة، وفاعلیتھا،

وقدرتھا على تخریج طلبة متمیزین قادرین على المنافسة في كل المجاالت والمیادین، ثم تابع: "إننا في

عمادة كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة، نھدي ھذا اإلنجاز لألستاذ الدكتور یونس عمرو رئیس الجامعة،

مؤكدین أن ھذه النجاحات المتواصلة تتحقق بفضل توجیھاتھ الرشیدة ورعایتھ المستدامة لكلیة العلوم

اإلداریة واالقتصادیة وحرصھ الدائم على تمیزھا وازدھارھا".  
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