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نشر بتاريخ: 09/07/2019 ( آخر تحديث: 09/07/2019 الساعة: 13:25 )

تعاون بين "القدس المفتوحة" ومعهد فلسطين ألبحاث األمن القومي

رام هللا -معا- بحث رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو مع وفد من معھد فلسطین ألبحاث األمن القومي، يوم الثالثاء

 09 /07 /2019م، سبل التعاون بین الجانبین.

ورحب أ. د. يونس عمرو بالوفد الضیف، الفتاً إلى أن جامعة القدس المفتوحة مستعدة للتعاون في مختلف المجاالت مع المعھد، مشیراً

إلى أن الجامعة بمختلف فروعھا في الضفة وغزة جاھزة للتعاون رغم إمكانیاتھا المحدودة.

وقال إن "كوادر الجامعة األكاديمیین والفنیین وطلبتھا جاھزون للتعاون؛ ألن ھذا المعھد يستحق كل الدعم، فعمله مھم ألبناء شعبنا

الفلسطیني، ويضم كوادر مؤھلة تسھم في تطوير ھذا العمل".

وشدد على ضرورة أن يقوم ھذا المعھد بالتثقیف الجماھیري الستقطاب الكفاءات وأھل الرأي والتحلیل من أجل دراسة حالة المجتمع

الفلسطیني.

من جانبه، قال الدكتور نايف جراد المدير العام لمعھد فلسطین ألبحاث األمن القومي، إن المعھد يستھدف إنتاج دراسات نوعیة تتعلق

باألمن القومي، ويقدم أوراقاً ألصحاب القرار بھدف ترشید السیاسات الوطنیة، ويقوم بنشر الوعي ورفع المستوى المعرفي في قضايا

األمن القومي والحفاظ على األمن القومي الفلسطیني، وتطوير قدرات العاملین في المؤسسة األمنیة، ورفع الوعي األمني في الوطن

عبر تقديم دورات وبرامج تعلیمیة متعلقة باألمن القومي.

وأضاف أن المعھد يعمل على سد الفراغ في مجال الدراسات المتعلقة باألمن القومي، لذلك "بدأنا العمل منذ ثالثة أعوام إلنشاء

مؤسسة تعنى بالبحث األكاديمي األمني".

وتابع "إن جامعة القدس المفتوحة، بموقعھا وموقفھا وعلومھا، أصبحت ممیزة وجھودھا ماثلة للعیان، وھي صرح علمي يمثل الوطن

بأكمله"، موضحاً أن مجاالت عمل المركز تتقاطع مع عمل الجامعة.

وحضر اللقاء نواب رئیس الجامعة: للشؤون األكاديمیة أ. د. سمیر النجدي، وللشؤون اإلدارية أ. د. مروان درويش، وللشؤون المالیة د.

عصام خلیل، ومساعدو رئیس الجامعة: لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاھین، ولشؤون العالقات العامة والدولیة واإلعالم د. م عماد

الھودلي، ولشؤون المتابعة د. آالء الشخشیر، وعمید الدراسات العلیا والبحث العلمي أ. د. حسني عوض، ومدير دائرة الموارد البشرية د.

طارق المبروك.



11/24/2019 تعاون بین "القدس المفتوحة" ومعھد فلسطین ألبحاث األمن القومي

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=989074 2/2

وحضر اللقاء من المعھد: اللواء حابس شروف نائب مدير المعھد، وبركات فالح مدير وحدة الشؤون اإلدارية والعالقات العامة، والدكتور ياسر

عبد هللا مدير وحدة الرصد والتوثیق، والسید أحمد نزال مدير وحدة التدريب والتعلیم، وأ. إسماعیل النبالي مدير مكتب المدير.


