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عضو هيئة تدريس في "القدس المفتوحة" يفوز بميدالية ذهبية على مستوى
المنطقة العربية

قررت المنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية في الوطن العربي منح د. م. محمد أبو عمر (رئيس قسم

أنظمة المعلومات الحاسوبية في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بجامعة القدس المفتوحة وعضو

هيئة التدريس في فرع الجامعة بطولكرم) ميدالية التميز الذهبية على مستوى المنطقة العربية خالل

الدورة الرابعة عشرة للمنظمة، وذلك خالل احتفال تكريمي تقيمه المنظمة في مدينة دبي، ويضم

 العلماء البارزين وكبار الناشطين والشخصيات االعتبارية في مجال المسؤولية االجتماعية في الوطن

العربي.

وبين د. م. أبو عمر أن هذا التكريم جاء بعد فوزه بمبادرة بعنوان: "االستخدام اآلمن للتكنولوجيا

الذكية"، التي نفذت من خالل جامعة القدس المفتوحة في العام األكاديمي (2017 /2018م)، واستهدفت

شرائح المجتمع الفلسطيني المختلفة، وشملت العديد من األنشطة العلمية والمهنية، التي احتوت على

برامج متلفزة، وندوات علمية، وورشات عمل متخصصة، ومحاضرات.

وأشار أبو عمر إلى أن هذه المبادرة هدفت إلى توعية المجتمع الفلسطيني بضرورة االستخدام اآلمن

للتكنولوجيا الذكية من الناحيتين التقنية والصحية، ونشر الوعي والثقافة المطلوبة لتحقيق االستخدام

اآلمن، خصوصًا مع التطورات التكنولوجية الذكية المتسارعة التي يشهدها القرن الواحد والعشرون،

منوهًا بضرورة هذه المبادرة لنقل المجتمع الفلسطيني إلى مكان أفضل.

األكثر قراءةأخبار المؤسسات والشركاتاألخبارشبكة راية اإلعالمية

أخبار ذات عالقة

مباريا أوقات الصالة حالة الطقس اسعار العمالت
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فلكيا.. تحديد أول أيام عيد

راية اف ام تعلن الفائزين ف
االسبوع الثاني من المساب

الرمضانية

فيديو: بنطال جينز يقتل ص

فيديو وحشي لحصان ألقاه
بين فّكي أسدين جائعين

فيديو: 10 جرحى بسبب مز
متن طائرة!

نحو نقلة سياسية وازنة

من أجلك يا مدينة السماء أبكي ،
واعروبتاه واقدساه

  برامج اإلذاعةتقارير خاصةملتيميديا إعالم جديدالعالم اليومفلسطين اليوم
البث المب 
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األوسمة

ميدالية دهبةجامعة القدس المفتوحةد. م. محمد أبو عمر

وعبر د. م. أبو عمر عن شكره الكبير لجامعة القدس المفتوحة ممثلة برئيس مجلس أمنائها م. عدنان

سمارة، ورئيسها أ. د. يونس عمرو، ومدير فرعها بطولكرم د. سالمة سالم، على دعمهم المتواصل

ألعضاء الهيئة التدريسية وعلى رسالتهم السامية باالهتمام بالمبادرات واألنشطة اإلبداعية واالجتماعية

الرائدة التي تعمل على تطوير المجتمعات وازدهارها.

سرية رام الله األولى وشركة المشروبات الوطنية توقعان اتفاقية رعاية فريق
آنسات السرية لكرة القدم

األوسمة

فريق آنسات السرية لكرة القدمالمشروبات الوطنيةسرية رام الله

في إطار عالقة  الشراكة والتعاون فيما بين شركة المشروبات الوطنية وسرية رام هللا األولى، جرى يوم

 السبت 2/6/2018 توقيع اتفاقية رعاية فريق آنسات السرية لكرة القدم في مقر شركة المشروبات الوطن

ية كوكاكوال/

كابي في بيتونيا، ووقع اإلتفاقية كل من السيد عماد الهندي مدير عامالشركة والسيد عزمي شنارة عضو

 مجلس إدارة سرية رام هللا األولى.

وعّبر السيد عماد الهندي عن فخره واهتمامه باستمرار عالقة التعاون والشراكة مع سرية رام هللا األولى 

ال سيما من خالل دعم فريق آنسات السرية لكرة القدم باالضافة الى تعاون الشركة مع السرية في العدي

د من البرامج واالنشطة، األمر الذي يترجم سياسة الشركة ألهمية الشراكة فيما بينالقطاعين الخاص وا

ألهلي لتحقيق األثر المطلوب على صعيد تنمية الرياضة النسوية، مثمنًا اهتمام سرية رام هللا األولى بكر

ة القدم النسوية باالضافة الى اهتمامها بتطوير قدرات االطفال والشباب في المجاالت المختلفة.

وشكر السيد عزمي شنارة شركة المشروبات الوطنية كوكاكوال/

كابي ممثلة بمديرها العام السيد عماد الهندي، على دعمها لفريق آنسات السرية لكرة القدم للعام الثامن، 

وثّمن اهتمام الشركة بتجديد الشراكة مع سرية رام هللا األولى، معبرًا عن اعتزازه بهذه الشراكة والعمل 

معًا من أجل تعزيزالرياضة النسوية.
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السيد عماد الهندي مدير عامالشركة والسيد عزمي شنارة
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واقدساه  واعروبتاه

االتحاد األوروبي يرسم البسمة عل
وجوه األيتام وذوي اإلعاقة بطول

بريطانيا: جزيرة للبيع بسعر شقة

وجوه من رمضان هذا الذي تآمروا

"انتل" تحول تابلت لدفتر الكتروني
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راية نيوز

 شريط األخبار فلسطين اليوم
 العالم اليوم اقتصاد

 منوعات تقارير خاصة
 الشتات تكنولوجيا

 رياضة ثقافة
 حدث في مثل هذا اليوم

المحافظات

 الخليل القدس
 بيت لحم رام الله

 سلفيت أريحا
 نابلس قلقيلية
 طولكرم طوباس

 غزة جنين
 فلسطين 48

عين على الحدث

 عين على فلسطين
 عين على العالم

مقاال

 أقال
 رأي

راية تي

 راية

جميع الحقوق محفوظة لشبكة راية اإلعالميةتصميم وتطوير
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