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جامعة القدس المفتوحة تحتفل بتخریج الفوج العشرین (فوج كل الوطن)

خ+تاريخ النشر : 12-08-2017 خ-   

رام هللا - دنیا الوطن 
برعایة الرئیس محمود عباس "أبو مازن"، احتفلت جامعة القدس المفتوحة بتخریج الفوج العشرین (فوج كل الوطن)،

باحتفاالت أقامتھا في مختلف فروع الوطن من رفح حتى جنین. 

جانب من التخريج

   

الدنيا حكايات

05xxxxxxxxارسل

خدمة الرسائل العاجلة
لإلشتراك من شبكة جوال او الوطنية

میاه معدنیة لغزة

استمع

https://www.alwatanvoice.com/staff
https://www.alwatanvoice.com/about
https://www.alwatanvoice.com/advertise
https://www.alwatanvoice.com/feedback
https://pulpit.alwatanvoice.com/
https://video.alwatanvoice.com/
https://vote.alwatanvoice.com/
https://english.alwatanvoice.com/
https://www.alwatanvoice.com/arabic/index.html
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst6m-bk0VjCzBUdV2wOtbPu-witY1RoE7Xk54XjJk_a4SsygHednwMoAeq_ewzn5JEGcYxLYGOL9uQ0sb7ib1hma9lmsnIwOWgUNwpCswCwYpMiJBOCV9NO61AJPyf6UTSEsuXFCFlO6p-QRClJ0dxdhTsJF0GP12EGF7svCUlr96LMY1kgs63DDOfTrgqjGAMsKsiwOpA2K1P588outkOjzmJ5-OvfWY_uIA&sig=Cg0ArKJSzCS0cl2YRMOH&adurl=https://goo.gl/AGdi9C
https://www.alwatanvoice.com/arabic/index.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/submit.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/category/2.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/category/113.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/category/30.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/category/58.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/category/109.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/communities.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/category/108.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/kids.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/category/59.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/14/1075426.html
https://rep.erate.co.il/t:rep;pid:64790;tid:68491;perId:0
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7vixo0-RWfHjFpWVhASn0pX4B-CQ14ZLzcPWss8Fp7Pt0tAIEAEguJLEI2CUAqAByu6-lgPIAQKpAnCYSD3kuZI-qAMByAPJBKoEtgFP0IzqcJspqubtlh2kTjeP7gfnVyl-a83N0dHdvdmNom-vjUiJPD24EhLDyjp7cIquyvMkrku6z9UvVuxd9GHexAJFKu2iAkd3zvO0PpTTw1A9uu3QE9sxTKCeAS1nFiX5APdwMvPkAp4RL8oi6LOzYCNMsAR6f38GV1VGptp59ZNI6rQUJWL_ovJIe4Eo8_odgRFHXGNtZSEqh3-S2fv0C-KG-F4GPOoXAv5hKRN1IvvGDIwHfKAGAoAHnpHBaagHr8obqAemvhvYBwHSCAcIgCEQARgB8ggbYWR4LXN1YnN5bi05MjI4MjAwNDE5ODgyNTIxsQlP_S-OwkhZ9NgTCg&num=1&cid=CAASEuRo3bjapleWThM6DMuY_ffPqw&sig=AOD64_04rztBUaQRN0U3jejq9y3XQf1JDA&client=ca-pub-2697483239283649&adurl=http://www.cogat.mod.gov.il/ar/Our_Activities/Pages/Youth-Magazine-Episode-3.aspx%3Futm_source%3DGDN-1%26utm_medium%3DBanners%26utm_campaign%3D4youth-10-08
https://www.alwatanvoice.com/arabic/category/86.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/send/1075072.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/1075072.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/redirect.php?bid=699
https://www.facebook.com/alwatanvoice
https://www.twitter.com/alwatanvoice
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alwatanvoice.arabic
https://www.alwatanvoice.com/feeds
https://www.alwatanvoice.com/arabic/category/81.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/09/1074280.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/09/1074280.html
https://app-as.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8399&lang=ar_ar&readid=fulltext&url=https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/12/1075072.html


14/08/2017 جامعة القدس المفتوحة تحتفل بتخریج الفوج العشرین (فوج كل الوطن) | دنیا الوطن

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/12/1075072.html 2/5

وعقدت حفالت التخریج في فروع: أریحا، وقلقیلیة، وطوباس، ونابلس، ودورا، وطولكرم، وجنین، والخلیل، وسلفیت
العیزریة ومركز  المفتوح  التعلیم  وبرنامج  ورفح،  یونس،  وخان  والوسطى،  غزة  وشمال  وغزة  لحم،  وبیت  ویطا 

الدراسي، وكلیة غرناطة بالداخل، فیما سیقام حفل رام هللا والبیرة على مدار یومین الیوم ویوم غد االحد. 

وبدأت االحتفال بآیات عطرة للقرآن الكریم، ثم الوقوف تحیة للسالم الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح الشھداء، وإلقاء
مدراء الفروع كلمات نقلوا فیھا تحیات رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو، للحضور، مشیرین إلى أن الجامعة حریصة
واإلقلیمیة، المحلّیة  العمل  سوق  في  المنافسة  على  ومھاراتھم  قدراتھم  وتعزیز  وتأھیلھم،  خریجیھا  مستوى  رفع  على 
التنمیة وسوق العمل وفق أفضل التعلیمیة وتحسینھا بما یتالءم وحاجات  البرامج  باإلضافة إلى االستمرار في تطویر 
ممارسات التعلیم المدمج والمستجدات العلمیة والتكنولوجیة، كذلك تعزیز البحث العلمّي والتشجیع على اإلنتاج واإلبداع

والتمیز. 

كما نقلوا تحیات رئیس مجلس األمناء المھندس عدنان سمارة للحضور وتأكیده على ان إطالق جامعة القدس المفتوحة
على خریجي الفوج العشرین من طلبتھا اسم (فوج كل الوطن)، جاء إلیمان إدارتھا بأن ھذه الجامعة التي بدأ التفكیر في
السكانیة واالجتماعیة العالي في ظل أوضاعھ   للتعلیم  الفلسطیني  الشعب  احتیاجات  من  انطالقاً  عام 1975م  إنشائھا 
أوضاعھم كانت  مھما  شعبنا  ألبناء  والحاضنة  الفلسطیني  الكل  جامعة  ھي  اإلسرائیلي  االحتالل  تحت  واالقتصادیة 

وأحوالھم". 

عباس محمود  الرئیس  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 خریجي القدس المفتوحة. 

وأوضحوا أن جامعة القدس المفتوحة قادرة على إخراج اإلبداع والموھبة المتأصلة في شعبنا، مخاطباً الطلبة الخریجین
بأن یواصلوا مسیرتھا الخیرة الرائدة، فكثیر من خریجیھا یحتلون مواقع بارزة في الوطن، وطلبتھا یحتلون مستویات

علیا من التعلیم واألخالق. 

وحیا المحافظون باسم السید الرئیس وباسم مجلس األمناء وباسم إدارة الجامعة أھلنا في القدس الذین أكدوا أن المراھنة
وثاني القبلتین  أولى  في  مقدساتھم  حمایة  عن  لحظة  أیة  في  تثنیھم  لن  االحتالل  مخططات  كل  وأن  محلھا  في  علیھم 

المسجدین وثالث الحرمین الشریفین، وھذا ما اضطر االحتالل للعودة إلى ما قبل 14 تموز في األقصى. 

وتحدث رؤساء مجالس الطلبة في مختلف الفروع بكلمات قدموا فیھا التھاني للطلبة الخریجین، وطالبوا بإعادة الھیبة
للحركة الطالبیة في فلسطین ووضعھا في موقعھا الذي تبوأتھ منذ نشأتھا، وتنظیم الكادر الطالبي الثائر الذي قدم روحھ
وقطعان االحتالل  لمقاومة  شعبنا  قطاعات  كل  تنظیم  عاتقھا  على  یقع  التي  الشبیبة  وھذه  وشعبھ،  لوطنھ  فداًء  وعمره 
الثورة بحتمیة  یؤمن  جیل  المقیتة،  التعصبات  خلف  واالنجرار  االنحراف  عن  البعد  كل  بعید  جیل  وخلق  مستوطنیھ، 

والنصر، وینبذ الفرقة ویلعن االنقسام وتبعاتھ. 

وأرسل المتحدثون برقیات إجالل وإكبار إلخوتنا الذین غیبھم االحتالل قسراً وقھراً عن حفلنا ھذا، ھؤالء اإلخوة الذین
قھروا جالدیھم بأمعائھم الخاویة، إخوتنا وقادة نضالنا في األسر. 

التخریج على المساعدون األكادیمیون قرار  تلى  ثم  الخریجین كل في فرعھ،  الطلبة  الفروع كلمة  وألقى األوائل على 
الطلبة قبل تسلیم شھادات التخریج، ومن ثم جرت قراءة أسمائھم من خالل رؤساء أقسام القبول والتسجیل في الفروع. 
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الخریجین، للطلبة  الحارة  بالتھنئة  البطش  أ.د.جھاد  غزة  قطاع  لشؤون  الجامعة  رئیس  نائب  توجھ  غزة،  قطاع  وفي 
معلناًعن قرار السید رئیس الجامعة  بتوقیع اتفاقیة مشروع إنشاء قاعة المؤتمرات الكبري والصالة الریاضیة المغطاة
التعلیمیة الخلیج  مؤسسة  وبإشراف  اإلقتصادیة  العربیة  للتنمیة  الكویتي  الصندوق  من  بتمویل  رفح  في  الجامعة  بفرع 

وإدارة البنك اإلسالمي للتنمیة في جده، منوھاً للعدید من المشاریع الھامة التي تعكف الجامعة على تنفیذھا. 

وخالل كلمة مجلس األمناء وممثل الرئیس "محمود عباس" رحب أ.د. ریاض الخضرى بالحضور جمیعاً، ناقالً تحیات
ومباركة الرئیس محمود عباس ، قائالً " إنكم أبنائي الخریجین والخریجات أنتم األمل الذي نعمل من أجلھ والنور الذي
نسعى ألن یسطع في سماء الوطن ، إنكم بوحدتكم ستصنعون المستقبل لفسطین ، إنكم فوج كل الوطن فكونوا للوطن

كالجسد الواحد ". 

ابتسامة انجلینا جولي تعود لوجھھا بعد
غیاب...من أضحكھا؟

صور

دینا فؤاد:سأمنع ابنتي من التمثیل

ھؤالء المشاھیر أعلنوا إفالسھم
بطریقة غریبة

صور

لبنان تختار ملك جمالھا من
الشباب..من األجمل؟

صور

الثنائي العالمي سیلینا غومیز وإند
واجازة مختلفة

ھل انفصلت غادة عادل وما حقیقة ھذه
الصورة؟

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075269.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075269.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075255.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075255.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075253.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075253.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075246.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075246.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075241.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075241.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075232.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075232.html


14/08/2017 جامعة القدس المفتوحة تحتفل بتخریج الفوج العشرین (فوج كل الوطن) | دنیا الوطن

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/12/1075072.html 4/5

 

اخبار ذات صلة
 

"دار البر بدبي" تصرف
المستحقات الدوریة ألیتام

فلسطین

صور

جامعة األزھر تناقش رسالة
ماجستیر دمجت الھواتف

الذكیة في التعلیم

مركز أمان ینفذ االحتفال
النھائي للمخیم الصیفي "

نسمات األقصى"

صور

مركز حقوقي: أول حالة وفاة
یعتقد أنھا نتیجة لتلوث میاه

بحر غزة

القبض على زوج الفنانة روبي بتھمة
حیازة مخدرات

سر الخالف بین ھیفاء وھبي والسبكي
...ما قصة الغرامة !

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/send/1075072.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/1075072.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/14/1075398.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/14/1075398.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075304.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075304.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075291.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075291.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075277.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075277.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075221.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075221.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075218.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/13/1075218.html


14/08/2017 جامعة القدس المفتوحة تحتفل بتخریج الفوج العشرین (فوج كل الوطن) | دنیا الوطن

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/12/1075072.html 5/5

سياسة
شؤون فلسطینیة

عربي

دولي

ملفات الفساد

خفايا وأسرار

 

محليات
القدس

رام هللا

غزة

بیت لحم

الخلیل

نابلس

منوعات
فنون

الفن الجمیل

سینما وتلفزيون

 

 

 

 
جنین

طولكرم

طوباس

قلقیلیة

سلفیت

اريحا

اليف ستايل
مطبخ

صحة

سیارات

ديكور

 

 

دنيا األطفال
صحة

سلوكیات

انا وماما

كرتون

سؤال وجواب

صور األطفال

لها
في میل

ازياء

زفاف

جمال

 

 

دنيا الرأي
مقاالت

بوابة الوطن

حوارات

شعر

ثقافة

محطات
مجتمع

جريمة

تكنولوجیا

عالم الحیوان

غرائب

 

 
قصة قصیرة

فن تشكیلي

كتب ودراسات

آخر االصدارات

فیديو

دنيا الجاليات
اخبار

الجئین

انشطة وفعالیات

كامیرا الجالیات

 

اخبار عربية
مصر

السعودية

اإلمارات

فلسطین

سوريا

 

كاريكاتير

رمضانيات

كأس العالم

 
المغرب

الجزائر

العراق

االردن

لیبیا

 

روابط سريعة
ھیئة التحرير

عن دنیا الوطن

اعلن معنا

راسلنا

 
English

دنیا الجالیات

دنیا الرأي

دنیا األطفال

 
دنیا الوطن فیديو

اإلستفتاء

الخالصة
اشترك

النشرة البريدية

جمیع الحقوق محفوظة لدنیا الوطن © 2003 - 2017

تابعنا على الفيس بوك
Tweets by @alwatanvoice

تابعنا على تويتر

توصیات من

اقرأ أيضا

"إصابة شقیق رئیس االمارات
بتحطم طائرة للتحالف بالیمن

خطوات بسیطة تفصل بینك وبین
ان تصبح مواطنا أمریكیا

globalusagreencard

الطریق اللى الوالیات المتحدة لم
تعد صعبة ومعقدة بعد الیوم

globalusagreencard

صنعناه سھل االستخدام للجمیع
إلنشاء تطبیقات جمیلة وإحترافیة

Cloudy

"صور طریفة تثبت أن الدجاجة
تستحق لقب "األم المثالیة"

تحویل موقعك الى تطبیق إجتماعي
أصبح سھل وبسیط

Cloudy

""صبر غزة" فاكھة الصیف ُتنزع
من بین األشواك.. فیدیو

"محمد رمضان ینشر صورة
زوجتھ في "غرفة الوالدة"
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