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رام الله / سما /

ة د. حس حمايل والقائم ونية الطالبية، وذلك بحضور مدير فرع رام الله والب ة مدونتها االلك أطلقت كلية اإلعالم  فرع جامعة القدس املفتوحة  رام الله والب
و  مركز تكنولوجيا ج رئيس وحدة دعم التعلم اإللك بأعمال عميد كلية اإلعالم د. شادي أبو عياش، ومدير مركز التعليم املفتوح  الجامعة أ. بهاء ثابت، وأ. جاد فر

املعلومات ICTC  الجامعة.

وافتتح اللقاء د. حس حمايل بكلمة ترحيبية نقل خاللها تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، وتحدث عن أبرز انجازات الجامعة ع الصعيد املح والعربي
ك مع الجامعة األردنية وجامعة الزرقاء، باالضافة إ ، كاتفاقيات التعاون التي وقعتها مع عدد كب من الجامعات األردنية بعد نجاح تجربة التعاون املش والدو

االتفاقيات مع الجامعات الروسية والتي ستغطي مجاالت التبادل األكاديمي والبحث العلمي واملؤتمرات العلمية الدولية.

وحّث د. حمايل طلبة كلية اإلعالم ع بذل الجهود املضاعفة ليكونوا خ سفراء للجامعة ورسالتها بعد التخرج، مؤكًدا أن كلية اإلعالم من أبرز استثمارات الجامعة
للمستقبل، وعّرج ا دور الجامعة ومسؤوليتها املجتمعية تجاه املجتمع املح  كافة مناطق تواجدها.

كلية اإلعالم في جامعة القدس تطلق مدونتها اإللكترونية وتكرم الطلبة المتفوقين
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فية رئيسية للكلية وطلبتها، حيث ستنعكس معارف الطلبة ا ا ان هذه املدونة ستكون بمثابة رسالة تعر من جهته تحدث د. شادي أبو عياش عن الكلية وأنشطتها، مش
ة الذاتية للطلبة حيث سيتمكنون من توثيق انجازاتهم وكتاباتهم الصحفية اكمية ع املساقات الدراسية من خاللها، مؤكًدا أن هذه املدونة ستكون جزءاً من الس ال

املتنوعة.

، وأشار ونية من أهم املنصات التفاعلية  فلسط ّ عن طموح الجامعة لتكون هذه املدونة االلك وتحدث أ. بهاء ثابت عن املدونة كبوابة تفاعلية للطلبة مع العالم، وع
ا سعي مركز التعليم املفتوح ومركز تكنولوجيا املعلومات ICTC  الجامعة  توظيف كافة التقنيات التعليمية التكنولوجية الحديثة  خدمة طلبة الجامعة.

ج أمام الطلبة واملشارك شكل ومحتوى املدونة وأقسامها واليات التعامل معها، حيث تلقى الطلبة الحقا عرضا توضيحيا كامال حول كيفية التدوين واستعرض أ. جاد فر
مية. ها. و ختام اللقاء تّسلم الطلبة املتفوق الشهادات التكر والحسابات الخاصة بهم ع

#جامعة القدس (http://samanews.ps/ar/tag/11985/جامعة-القدس) #كلية اإلعالم (http://samanews.ps/ar/tag/20937/كلية-اإلعالم) 
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جامعة الدول العربية: القدس عاصمة دائمة
للتراث العربي
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فيديو: سرايا القدس تطلق كليب "رهن
االشارة" ماذا يتضمن ؟
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أخبار ذات صلة

العفاسي "يخّون" حماس
ويهاجمها بشدة
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عباس زكي: اليوجد قرار
بقطع رواتب غزة وتم إبالغنا

بوجود خلل فني قد ُيحل
اليوم
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عالقة غرامية جمعتها
بشقيقها... والنتيجة ضحية
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كم تحرق ممارسة الجنس
من السعرات الحرارية؟
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هنية يوجه رسالة إلى
العاهل األردني بشأن قمة
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صور ..اربعة شهداء بانفجار
" توكتوك" شرق رفح جنوب
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القضاء المصري ينصف
الرئيس السابق محمد
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معكم فرصة استرداد حتى
200% من قيمة مشترياتكم
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جريمة مروعة في لبنان ...
أم تذبح طفلتيها النائمتين!
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نسي عيد زواجهما..
فعاقبته بطريقة ال تخطر
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http://samanews.ps/ar/post/332719/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D

/http://samanews.ps/ar/post/330485)
جامعة-الدول-العربية-القدس-عاصمة-

دائمة-للتراث-العربي)

/http://samanews.ps/ar/post/309448)
فيديو-سرايا-القدس-تطلق-كليب-رهن-

االشارة-ماذا-يتضمن-؟)

/http://samanews.ps/ar/post/308416)
هنية-البوابات-اإللكترونية-إهانة-

للمسجد-األقصى-و-المقاومة-تعيد-
لالحتالل-حساباته)

هنية: البوابات اإللكترونية إهانة للمسجد
األقصى و المقاومة تعيد لالحتالل حساباته

/http://samanews.ps/ar/post/308416)
/http://samanews.ps/ar/post/297382)

صيدم-وعواد-يعلنان-عدم-ترخيص-أية-
كلية-للطب-بفلسطين)

صيدم وعواد يعلنان عدم ترخيص أية كلية
للطب بفلسطين

/http://samanews.ps/ar/post/297382)

/http://samanews.ps/ar/post/304725)
ابو-حسنة-تأجيل-توزيع-شهادات-

الطلبة-الى-الثالثاء-المقبل)

ابو حسنة: تأجيل توزيع شهادات الطلبة الى
الثالثاء المقبل

(http://samanews.ps/ar/post/304725/ابو-

/http://samanews.ps/ar/post/304047)
تعرف-على-نظام-الثانوية-الجديد-

الذي-يتقدم-له-الطلبة-السبت)

تعّرف على نظام الثانوية الجديد الذي يتقدم
له الطلبة السبت

/http://samanews.ps/ar/post/304047)

/http://samanews.ps/ar/post/333597)
صور-اربعة-شهداء-بانفجار--توكتوك-

شرق-رفح-جنوب-قطاع-غزة)

صور ..اربعة شهداء بانفجار " توكتوك" شرق رفح جنوب قطاع غزة (http://samanews.ps/ar/post/333597/صور-اربعة-شهداء-بانفجار--
توكتوك-شرق-رفح-جنوب-قطاع-غزة)

/http://samanews.ps/ar/post/333614)
بالفيديو-ماذا-فعل-األسد-عقب-

الهجوم-؟)

بالفيديو.. ماذا فعل األسد عقب الهجوم ؟ (http://samanews.ps/ar/post/333614/بالفيديو-ماذا-فعل-األسد-عقب-الهجوم-؟)

/http://samanews.ps/ar/post/333593)
استشهاد-واصابة-23-جنديا-مصريا-

ومقتل-14-ارهابيا-وسط-سيناء)

استشهاد واصابة 23 جنديا مصريا ومقتل 14 ارهابيا وسط سيناء (http://samanews.ps/ar/post/333593/استشهاد-واصابة-23-جنديا-
مصريا-ومقتل-14-ارهابيا-وسط-سيناء)

/http://samanews.ps/ar/post/333623)
الرئيس-السيسي-يعلن-حالة-الطوارئ-

في-أنحاء-مصر-لمدة-3-اشهر)

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ في أنحاء مصر لمدة 3 اشهر (http://samanews.ps/ar/post/333623/الرئيس-السيسي-يعلن-
حالة-الطوارئ-في-أنحاء-مصر-لمدة-3-اشهر)

"نيويورك تايمز" تكشف سبب محدودية العدوان الثالثي على سوريا (http://samanews.ps/ar/post/333594/نيويورك-تايمز-تكشف-

األكثر قراءة اليوم


(http://samanews.ps/ar)
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http://samanews.ps/ar/post/332719/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D
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سبب-محدودية-العدوان-الثالثي-على-سوريا)

/http://samanews.ps/ar/post/333608)
السلطات-المصرية-تستأنف-العمل-
في-معبر-رفح-بعد-توقف-لساعات)

السلطات المصرية تستأنف العمل في معبر رفح بعد توقف لساعات (http://samanews.ps/ar/post/333608/السلطات-المصرية-
تستأنف-العمل-في-معبر-رفح-بعد-توقف-لساعات)

/http://samanews.ps/ar/post/333662)
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الثالثية-لسوريا؟)

لماذا لم ترد روسيا على الضربة الثالثية لسوريا؟ (http://samanews.ps/ar/post/333662/لماذا-لم-ترد-روسيا-على-الضربة-الثالثية-
لسوريا؟)
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/http://samanews.ps/ar/post/333654) فيديو وصور: االحتالل يزعم تدمير نفق كبير لحماس قرب حدود غزة باستخدام مواد كيميائية
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بصواريخ-متطورة)

/http://samanews.ps/ar/post/333670) يديعوت : إسرائيل متيقنة من أن إيران سترد وتخشى تزويد روسيا لسوريا بصواريخ متطورة
يديعوت-إسرائيل-متيقنة-من-أن-إيران-سترد-وتخشى-تزويد-روسيا-لسوريا-بصواريخ-متطورة)
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عوز-2014)

فيديو وصور .. كتائب القسام تكشف : الشهيد حجيلة شارك بعملية "ناحل عوز http://samanews.ps/ar/post/333642) "2014/فيديو-
وصور-كتائب-القسام-تكشف-الشهيد-حجيلة-شارك-بعملية-ناحل-عوز-2014)
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الضفة-بينهم-قيادي-من-حماس)

جيش االحتالل يعتقل 23 مواطنا في الضفة بينهم قيادي من حماس (http://samanews.ps/ar/post/333629/جيش-االحتالل-
يعتقل-23-مواطنا-في-الضفة-بينهم-قيادي-من-حماس)

/http://samanews.ps/ar/post/333607)
األحمد-يكشف-تأخير-رواتب-موظفي-

غزة-خلل-فني)

األحمد يكشف : تأخير رواتب موظفي غزة "خلل فني" (http://samanews.ps/ar/post/333607/األحمد-يكشف-تأخير-رواتب-موظفي-
غزة-خلل-فني)

األخبار الرئيسية


(http://samanews.ps/ar)

http://samanews.ps/ar/post/333594/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://samanews.ps/ar/post/333594/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://samanews.ps/ar/post/333608/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://samanews.ps/ar/post/333608/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://samanews.ps/ar/post/333662/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%9F
http://samanews.ps/ar/post/333662/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%9F
http://samanews.ps/ar/post/333654/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%82-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/333654/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B2%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%82-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/333670/%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%82%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/333670/%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%82%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/333642/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%B2-2014
http://samanews.ps/ar/post/333642/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%B2-2014
http://samanews.ps/ar/post/333629/%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-23-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://samanews.ps/ar/post/333629/%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-23-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://samanews.ps/ar/post/333607/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%84-%D9%81%D9%86%D9%8A
http://samanews.ps/ar/post/333607/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%84-%D9%81%D9%86%D9%8A
http://samanews.ps/ar
http://samanews.ps/ar


15/04/2018 كلیة اإلعالم في جامعة القدس تطلق مدونتھا اإللكترونیة وتكرم الطلبة المتفوقین - سما اإلخباریة

http://samanews.ps/ar/post/332719/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D

(http://www.atyaf.co) جميع الحقوق محفوظة لوكالة سما اإلخبارية © 1998 - 2017

(http://samanews.ps/ar/banner/4) 


(http://samanews.ps/ar)

http://www.atyaf.co/
http://samanews.ps/ar/banner/4
http://samanews.ps/ar

