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اختيار اثنين من خريجي "القدس المفتوحة" ضمن قائمة العقول الفذة على مستوى العا

(category/87.html) القدس

رام هللا - دنيا الوطن 

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

 

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
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