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"القدس المفتوحة" تخرج فوجها الـ 20

رام هللا - معا- برعاية الرئیس محمود عباس، احتفلت جامعة القدس المفتوحة بتخريج الفوج العشرين (فوج كل الوطن)، باحتفاالت أقامتھا

في مختلف فروع الوطن من رفح حتى جنین.

وعقدت حفالت التخريج في فروع: أريحا، وقلقیلیة، وطوباس، ونابلس، ودورا، وطولكرم، وجنین، والخلیل، وسلفیت ويطا وبیت لحم، وغزة

وشمال غزة والوسطى، وخان يونس، ورفح، وبرنامج التعلیم المفتوح ومركز العیزرية الدراسي، وكلیة غرناطة بالداخل، فیما سیقام حفل

رام هللا والبیرة على مدار يومین الیوم ويوم غد االحد.

وبدأت االحتفال بآيات عطرة للقرآن الكريم، ثم الوقوف تحیة للسالم الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح الشھداء، وإلقاء مدراء الفروع كلمات

نقلوا فیھا تحیات رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، للحضور، مشیرين إلى أن الجامعة حريصة على رفع مستوى خريجیھا وتأھیلھم، وتعزيز

قدراتھم ومھاراتھم على المنافسة في سوق العمل المحلیّة واإلقلیمیة، باإلضافة إلى االستمرار في تطوير البرامج التعلیمیة وتحسینھا

البحث تعزيز  كذلك  والتكنولوجیة،  العلمیة  والمستجدات  المدمج  التعلیم  أفضل ممارسات  وفق  العمل  التنمیة وسوق  وحاجات  يتالءم  بما 

العلمّي والتشجیع على اإلنتاج واإلبداع والتمیز.

المفتوحة على خريجي القدس  ان إطالق جامعة  وتأكیده على  للحضور  المھندس عدنان سمارة  األمناء  نقلوا تحیات رئیس مجلس  كما 

الفوج العشرين من طلبتھا اسم (فوج كل الوطن)، جاء إليمان إدارتھا بأن ھذه الجامعة التي بدأ التفكیر في إنشائھا عام 1975م انطالقاً

اإلسرائیلي ھي االحتالل  تحت  واالقتصادية  واالجتماعیة  السكانیة  أوضاعه  العالي في ظل  للتعلیم  الفلسطیني  الشعب  احتیاجات  من 

جامعة الكل الفلسطیني والحاضنة ألبناء شعبنا مھما كانت أوضاعھم وأحوالھم".

عباس محمود  فلسطین  دولة  رئیس  فخامة  تحیات  خاللھا  نقلوا  االحتفاالت  في  بكلمات  المحافظات،  مختلف  في  المحافظون  وتحدث 

للحضور، وأكدوا أن نجاح "القدس المفتوحة" وصل إلى أن تشكل الجامعة ثلث عدد المنتسبین للجامعات في الوطن، وھذه الكثرة لم تكن

كًما بل اعتمدت النوع أوالً، ودلیل ذلك الجوائز التي حصلت علیھا الجامعة، مذكراً أن األخت حنان الحروب أفضل معلم في العالم ھي من

خريجي القدس المفتوحة.

يواصلوا بأن  الخريجین  الطلبة  مخاطباً  شعبنا،  في  المتأصلة  والموھبة  اإلبداع  إخراج  على  قادرة  المفتوحة  القدس  جامعة  أن  وأوضحوا 

مسیرتھا الخیرة الرائدة، فكثیر من خريجیھا يحتلون مواقع بارزة في الوطن، وطلبتھا يحتلون مستويات علیا من التعلیم واألخالق.
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وحیا المحافظون باسم السید الرئیس وباسم مجلس األمناء وباسم إدارة الجامعة أھلنا في القدس الذين أكدوا أن المراھنة علیھم في

محلھا وأن كل مخططات االحتالل لن تثنیھم في أية لحظة عن حماية مقدساتھم في أولى القبلتین وثاني المسجدين وثالث الحرمین

الشريفین، وھذا ما اضطر االحتالل للعودة إلى ما قبل 14 تموز في األقصى.

وتحدث رؤساء مجالس الطلبة في مختلف الفروع بكلمات قدموا فیھا التھاني للطلبة الخريجین، وطالبوا بإعادة الھیبة للحركة الطالبیة في

لوطنه وشعبه، وھذه فداًء  روحه وعمره  الذي قدم  الثائر  الطالبي  الكادر  وتنظیم  تبوأته منذ نشأتھا،  الذي  فلسطین ووضعھا في موقعھا 

الشبیبة التي يقع على عاتقھا تنظیم كل قطاعات شعبنا لمقاومة االحتالل وقطعان مستوطنیه، وخلق جیل بعید كل البعد عن االنحراف

واالنجرار خلف التعصبات المقیتة، جیل يؤمن بحتمیة الثورة والنصر، وينبذ الفرقة ويلعن االنقسام وتبعاته.

جالديھم قھروا  الذين  اإلخوة  ھؤالء  ھذا،  حفلنا  عن  وقھراً  قسراً  االحتالل  غیبھم  الذين  إلخوتنا  وإكبار  إجالل  برقیات  المتحدثون  وأرسل 

بأمعائھم الخاوية، إخوتنا وقادة نضالنا في األسر.

وألقى األوائل على الفروع كلمة الطلبة الخريجین كل في فرعه، ثم تلى المساعدون األكاديمیون قرار التخريج على الطلبة قبل تسلیم

شھادات التخريج، ومن ثم جرت قراءة أسمائھم من خالل رؤساء أقسام القبول والتسجیل في الفروع.

السید قرار  معلناًعن  الخريجین،  للطلبة  الحارة  بالتھنئة  البطش  أ.د.جھاد  غزة  قطاع  لشؤون  الجامعة  رئیس  نائب  توجه  غزة،  قطاع  وفي 

رئیس الجامعة بتوقیع اتفاقیة مشروع إنشاء قاعة المؤتمرات الكبري والصالة الرياضیة المغطاة بفرع الجامعة في رفح بتمويل من الصندوق

من للعديد  منوھاً  جده،  في  للتنمیة  اإلسالمي  البنك  وإدارة  التعلیمیة  الخلیج  مؤسسة  وبإشراف  اإلقتصادية  العربیة  للتنمیة  الكويتي 

المشاريع الھامة التي تعكف الجامعة على تنفیذھا.

وخالل كلمة مجلس األمناء وممثل الرئیس "محمود عباس" رحب أ.د. رياض الخضرى بالحضور جمیعاً، ناقالً تحیات ومباركة فخامة الرئیس

محمود عباس ، قائالً " إنكم أبنائي الخريجین والخريجات أنتم األمل الذي نعمل من أجله والنور الذي نسعى ألن يسطع في سماء الوطن

، إنكم بوحدتكم ستصنعون المستقبل لفسطین ، إنكم فوج كل الوطن فكونوا للوطن كالجسد الواحد ".
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