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أعلن موقع (az-excellence) العالمي المتخصص في شؤون اإلبداع والتميز عن اختيار اثنين من خريجي القدس المفتوحة ضمن قائمة العقول الفذة والتفك

 

وضمت القائمة كال من خريج الجامعة محمود رواجبة الذي أسس لمنهجية عمل رائدة ارتقت به إلى المركز األول في مؤسسات ومجاالت متعددة، والمعلم

 

يذكر أن محمود رواجبة يتبوأ منصب خبير اإلبداع واالبتكار المؤسسي في جمارك دبي ولقب بـ(رائد االبتكار) من خالل األداء النوعي والفكر االستثنائي ا

 

وبلغ العائد التراكمي لتطبيق أفكار وابتكارات التطوير وما نجم عنها من ترشيد للنفقات منذ انطالق العمل بأنظمة األفكار واالقتراحات بجمارك دبي في ع

 

وبلغ عدد األفكار التي قدمها موظفو الدائرة من خالل أنظمة األفكار واالقتراحات فيها في هذه الفترة (17771) فكرة، حصلت من خاللها جمارك دبي على

 

وكانت حنان الحروب خريجة جامعة القدس المفتوحة اتخذت لنفسها منهجا خاصا في التعليم يساعد األطفال على تجاوز الصدمات التي يعيشونها ويش
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نادي األسير: انتشار طفح جلدي في معتقل "عتصيون"عاجل
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وكانت القائمة ضمت أربعة قادة مؤثرين على مستوى العالم، وهم باإلضافة إلى رواجبة والحروب، رجل األعمال الراحل ستيف جوبز المؤسس الشريك و

 

وأوضح رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو أن الجامعة تولي طلبتها وخريجيها، وخاصة المتفوقين والمتميزين منهم، اهتماما خاصا، مشيرا إلى أن اختيار ا

 

من جهته، أكد أ. د. محمد شاهين، مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة، أن هذه اإلنجازات جزء من إنجازات طلبة الجامعة، ومنها حصول الخريجة ازده

أخبار ذات صلة

(news/2018/08/26/1168416.html)

mailto:?subject=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%20%26%2334%3B%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9%26%2334%3B%20%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B0%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85&body=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2weNwM4
whatsapp://send?text=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2weNwM4 %D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%20%26%2334%3B%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9%26%2334%3B%20%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B0%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/26/1168416.html


28/08/2018 اختیار اثنین من خریجي "القدس المفتوحة" ضمن قائمة العقول الفذة على مستوى العالم | دنیا الوطن

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/27/1168784.html 3/4

(news/2018/08/26/1168416.html) مؤسسة كاريتاس القدس تبحث سبل التعاون مع مركز الواحة لذوي اإلعاقة في بيت ساحور

(news/2018/08/22/1167856.html) حنا: الفلسطينيون يقفون في الخطوط االمامية دفاعا عن اعدل قضية عرفها التاريخ

(news/2018/08/22/1167856.html)

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/26/1168416.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/22/1167856.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/22/1167856.html


28/08/2018 اختیار اثنین من خریجي "القدس المفتوحة" ضمن قائمة العقول الفذة على مستوى العالم | دنیا الوطن

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/27/1168784.html 4/4

mجمیع الحقوق محفوظة لدنیا الوطن © 2003 - 2018

 

atanvoice

 

om/alwatanvoice

(ar.postquare.com//) توصیات من

اقرأ أيضا

http://www.jawabkom.com/mechanic13/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postsquare-Jawabkom-Mechanic-PS-
040418-Ad10&utm_medium=
([[eng_click]_[eng_website_id

إسئل مهندس الميكانيك عن أي اعطال
بالمركبة
Jawabkom

(https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/26/1168371.html)

"مقتل عارضة إباحية في منزلها بوحشية

(https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/28/1168965.html)

"االحتالل يمنع سفر 14 مواطنًا عبر (معبر
الكرامة)

http://www.jawabkom.com/horoscope13/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postsquare-Jawabkom-Horoscope-PS-
030818-Ad54&utm_medium=
([[eng_click]_[eng_website_id

إسأل عن تحليل برجك والتوافق مع األبراج
األخرى

Jawabkom

http://www.jawabkom.com/mechanic13/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postsquare-Jawabkom-Mechanic-PS-RON-
052118-Ad5&utm_medium=

([[eng_click]_[eng_website_id

إسئل مهندس الميكانيك عن أي اعطال
بالمركبة
Jawabkom

(https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/27/1168740.html)

"مصرع ثالثة أشخاص وإصابة 160 آخرين
في 197 حادث سير األسبوع الماضي

http://www.jawabkom.com/doctor13/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postsquare-Jawabkom-Doctor-PS-RON-
052118-Ad13&utm_medium=
([[eng_click]_[eng_website_id

إطرح أسئلة طّبية واحصل على أجوبة من
أطّباء مختّصين

Jawabkom

http://www.jawabkom.com/horoscope13/sl/?)
htcons=1&utm_source=NativeAds-

Postquare-Jawabkom-Horoscope-PS-
030818-Ad10&utm_medium=
([[eng_click]_[eng_website_id

إسأل عن تحليل برجك والعالقة مع األبراج
األخرى

Jawabkom

(https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/26/1168497.html)

"حارس أمن يغتصب جثة بغرفة حفظ
الموتى بعد ساعات من وفاتها

https://youtube.com/alwatanvoicecom
https://twitter.com/alwatanvoice
https://facebook.com/alwatanvoice
https://ar.postquare.com/
http://www.jawabkom.com/mechanic13/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postsquare-Jawabkom-Mechanic-PS-040418-Ad10&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/26/1168371.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/28/1168965.html
http://www.jawabkom.com/horoscope13/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postsquare-Jawabkom-Horoscope-PS-030818-Ad54&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
http://www.jawabkom.com/mechanic13/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postsquare-Jawabkom-Mechanic-PS-RON-052118-Ad5&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/27/1168740.html
http://www.jawabkom.com/doctor13/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postsquare-Jawabkom-Doctor-PS-RON-052118-Ad13&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
http://www.jawabkom.com/horoscope13/sl/?htcons=1&utm_source=NativeAds-Postquare-Jawabkom-Horoscope-PS-030818-Ad10&utm_medium=[eng_click]_[eng_website_id]
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/26/1168497.html

