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حالة الطقس: الحرارة أعلى من معدلھا بحدود 4 درجات

⌂الرئیسیة >> محلیة >> “القدس المفتوحة” تحتفل بتخريج الفوج العشرين من طلبتھا

أغسطس 13, 2017 في 4:05 ص

السیاسي:ـ احتفلت البیادر    – أريحا   

أريحا، فرع  المفتوحة  القدس  جامعة 

الفوج بتخريج  السبت،  الیوم  مساء 

الوطن” كل  “فوج  طلبتھا  من  العشرين 

المحافظة ساحة  في  اقیم  حفل  في 

دولة رئیس  رعاية  وتحت  المدينة  وسط 

أمین وبحضور  عباس،  محمود  فلسطین 

سر المجلس الثوري لحركة فتح، محافظ

وأھالي المدينة  والمؤسسات  األمنیة  األجھزة  وقادة  الرئیس،  مثل  الذي  الفتیاني  ماجد  واألغوار  أريحا 

الخريجین.

حیاتھم في  والنجاح  التقدم  من  مزيدا  لھم  متمنیا  للخريجین،  الرئیس  وتھاني  تحیات  المحافظ  ونقل 

المستقبلیة، منوھا إلى أھمیة العلم والمعرفة، وأھمیة ان يصبح الخريجون شركاء في بناء الوطن.

القدس، وھذا ترجمة الوطن ومن جامعة تحمل اسم  “بانھم يحملون اسم فوج كل  الخريجین،  وخاطب 

لتوجه وحرص الرئیس على الوحدة الوطنیة وان يكون كل منا يمثل الوطن، مشددا على تمسك القیادة

بالثوابت الوطنیة، ومنوھا إلى صمود الشعب الفلسطیني في وجه كل المؤامرات ومحاوالت االلتفاف ھنا

او ھناك والتي لن تثنینا على مواصلة النضال إلقامة الدولة المستقلة وعاصمتھا القدس الشريف وحل

عادل لكل قضايا الوضع النھائي.

وذويھم، للطلبة  عمرو  يونس  الجامعة  رئیس  تحیات  ناقال  رحمة  ابو  راتب  الجامعة  فرع  رئیس  وتحدث 

بالجامعة ودعمھا، كذلك حرص ابو عمار  الشھید  الراحل  الرئیس محمود عباس وكذلك  باھتمام  مشیدا 

رئیس الجامعة ومجلس اإلدارة على تطور العملیة التعلیمیة، مبینا أنھا جامعة باتت تتمتع بسمعة جیدة

العلم مجال  في  دولیة  جوائز  عدة  ونالت  الجامعي،  التعلیم  مجال  في  واإلقلیمیة  الدولیة  المحافل  في 

واألبحاث والمشاركات الدولیة.

 وألقت الطالبة رھام المغربي كلمة مجلس طالبة الجامعة، فیما ألقى الطالب راكان ھاني حمايل كلمة

الخريجین، أشاداً فیھما بدور الجامعة والطاقم التعلیمي ورسالته التعلیمیة في المجتمع الفلسطیني.

وقدم الفنان الفلسطیني مراد السويطي أغنیة “موطني” “وعلي الكوفیة” إھداء للخريجین، فیما تولى

عرافة الحفل عوني اشتیوي وأماني ريان.
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من العشرين  الفوج  بتخريج   السبت،  الیوم  مساء  جنین،  فرع  المفتوحة  القدس  جامعة  احتفلت  كما 

طلبتھا (فوج كل للوطن)، وذلك في حرش السعادة  معسكر األمن الوطني في المدينة، بحضور محافظ

قوى ومفتي  نزال،  عماد  الجامعة  ومدير  عباس،  محمود  الرئیس  عن  ممثال  رمضان  إبراھیم  اللواء  جنین 

األمن محمد صالح، وقائد المنطقة العقید ناظر عمر، وممثلي المؤسسات العامة واألمنیة في المحافظة.

الوزراء رئیس  ومباركة  الحفل،  ھذا  في  فلسطین  دولة  رئیس  تھاني  وذويھم  الطلبة  إلى  رمضان،  ونقل 

رامي الحمد هللا، مشیراً إلى اھتمام سیادة الرئیس بالخريجین، فھو يعول علیھم ألنھم المستقبل، وھم

الذين سیبنون فلسطین، وبھم نأخذ مكاننا في مصاف الدول المتقدمة.

ثم شكر كل من الجامعة،  البشرية  طاقم  وكوادره  أبناء شعبنا  لالستثمار في  القیادة تسعى  أن  وأكد 

المجتمع ومؤسسات  المفتوحة”  “القدس  بین  الطیبة  العالقة  مؤكًدا  التخريج،  حفل  دعم  في  ساھم 

الفلسطیني كافة، ومؤكًدا أيًضا أن الوطن مدعوم بأمنه وعلمه  .

وبارك نزال للخريجین وأھالیھم، وقال: “ولدت جامعة القدس المفتوحة من رحم المعاناة، فكانت رًدا على

نصب تأسیسھا  منذ  وضعت  فقد  التعلیمیة،  مؤسساتنا  واستھدافه  تجھیل شعبنا  على  االحتالل  إصرار 

أعینھا تطوير التعلیم، وأظن أنھا أدت واجبھا، والدلیل على ذلك احتضانھا الف الطلبة، أما مھمتھا الثانیة

فتمثلت بتثبیت اإلنسان الفلسطیني في أرضه لمواجھة االستیطان وسیاسة االحتالل.

وأضاف، أننا الیوم نحتفي بتخريج كوكبة من خريجي ھذه الجامعة، الذين تمكنوا من تلقي علومھم على

الوسائط أفضل  الجامعة  وفرت  حیث  المدمج،  التعلیم  وھو  العالم،  في  العالي  التعلیم  أنماط  أحدث 

التعلیمیة اإللكترونیة المعمول بھا في كبريات الجامعات في العالم .

العلم إلى إيصال  الجامعة خصصت جھوًدا طیبة في  أن  إلى  واألسرى، مشیًرا  الشھداء  نزال  واستذكر   

زنازينھم، وأن عدًدا ال بأس به من ھؤالء األسرى ينتظم في تلقي تعلیمه من داخل السجون، مشیدا

بدور كافة الداعمین والمساندين للجامعة  .

وقال محمد خیر في كلمة مجلس الطلبة القطري، نشارك الخريجین فرحتھم ويومھم الذي انتظروه بفارغ

الصبر، وإن ھذه المؤسسة لم تكن لتقوم من دون جھودكم وتعاونكم، ولم تكن لتنجح في تذلیل الصعاب

أمام مسیرتھا من دون الشفافیة التي تتحلى بھا العالقة بین رئاسة الجامعة وطلبتھا .

من جانبه، قال الطالب سامر عصاعصة في كلمته باسم الطلبة الخريجین، إنھا لحظات حاسمة ومؤثرة

في تاريخ كل طالب منا، لحظات الفرح الممزوجة باأللم الذي يعتصر قلوبنا، ألننا سنودع مقاعد الدراسة

التي عشنا خاللھا أجمل السنوات، لننتقل إلى مرحلة جديدة في حیاتنا العملیة، مشیدا بدور الجامعة

وھیئتھا اإلدارية الذين حققوا حلمنا بالتخرج.

احمد الشعبي  الفنان  قدمھا  وطنیة  غنائیة  فقرات  عتیق،  عمر  الدكتور  عرافته  أدر  الذي  الحفل  وتخلل 

الجلماوي، وتم تسلیم شھادات التخرج لـ 450 طالب وطالبة.
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