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فرع القدس المفتوحة في شمال غزة يحتفل بتخريج الفوج العشرين

رام هللا- معا- تحت رعاية الرئیس محمود عباس "أبو مازن"، احتفلت جامعة القدس المفتوحة الیوم اإلثنین، بتخريج الفوج العشرين "فوج

كل الوطن" لفرع شمال غزة، وذلك في منتجع الشالیھات السیاحي بمدينة غزة، بحضور نائب رئیس مجلس األمناء ممثل فخامة الرئیس

محمود عباس أ. د. رياض الخضري، ونائب رئیس الجامعة لشؤون قطاع غزة أ. د. جھاد البطش، وأعضاء مجلس األمناء بالقطاع، وعدد من

وأعضاء بالقطاع،  الفروع  ومديري  والكلیات،  والمعاھد  الجامعات  رؤساء  من  ولفیف  االعتبارية،  والشخصیات  التشريعي،  المجلس  نواب 

وممثلیھا، الداعمة  المؤسسات  رؤساء  من  كبیرة  ومجموعة  الفلسطینیة،  والفصائل  الوطني  العمل  وقادة  واإلدارية،  األكاديمیة  الھیئتین 

ومؤسسات المجتمع المدني، والبلديات وشركات القطاع الخاص، والوجھاء والمخاتیر، وأھالي الخريجین.

الرئیس السید  وممثل  األمناء  ومجلس  الجامعة  مجلس  وأعضاء  التدريسیة  الھیئة  وأعضاء  الخريجین  موكب  دخول  بمراسم  االحتفال  بدأ 

محمود عباس "أبو مازن"، ثم تالوة عطرة من القرآن الكريم، فالسالم الوطني الفلسطیني وقراءة الفاتحة على أرواح الشھداء.

التحیة للضیوف كافة، استھل نائب رئیس الجامعة لشؤون قطاع غزة أ. د. جھاد البطش كلمته بالتھنئة الحارة للطلبة الخريجین، موجھاً 

ناقالً تحیات رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو ومباركته للحضور والخريجین وذويھم، وتوجه بالتحیة لشھداء ھبة األقصى وشھداء الجامعة،

وعلى رأسھم الشھید القائد صاحب قرار التأسیس ياسر عرفات "أبو عمار".

الجامعات بین  من  أنھا  وأثبتت  المدمج،  والتعلیم  المفتوح  التعلیم  فلسفة  في  جداً  متقدمة  مرتبة  بلغت  الجامعة  أن  إلى  البطش  وأشار 

وتخصصاتھا وخدماتھا  مرافقھا  دعم  مجال  في  كبیرة  خطى  خطت  أنھا  مؤكداً  والعالمي،  اإلقلیمي  المستوى  على  والرائدة  المتمیزة 

المختلفة وتطويرھا، وفي مجال تشجیع البحث العلمي عبر تنظیم العديد من المؤتمرات العلمیة المحكمة، منبھاً أن رئاسة الجامعة تعمل

بكل جد إلى طرح تخصصات جديدة تتواءم واحتیاجات سوق العمل المحلیة والخارجیة.

ورفع التطوير  نحو  قدماً  ماضیة  وخريجیھا،  وطالبھا  واألكاديمیة  اإلدارية  وھیئتیھا  برئیسھا  ممثلة  الجامعة،  أن  على  البطش  د.  أ.  وشدد 

العديد من اإلنجازات المھمة إدارة الجامعة حققت  أن  أنھا حقاً جامعة في وطن ووطن في جامعة، موضحاً  مستواھا بما يلیق بھا، وأكد 

خالل العام، كان آخرھا حصول رئیس الجامعة على جائزة سقراط بصفته أفضل مدير جامعة بالمنطقة. وفي ختام كلمته تقدم بالشكر إلى

جمیع األكاديمیین والعاملین على جھودھم الكبیرة في إنجاح ھذا الحفل.

وخالل كلمة مجلس األمناء، ممثل الرئیس "محمود عباس"، رحب أ. د. الخضري بالحضور جمیعاً، وخاصة الخريجین وذويھم، ناقالً تحیات

فخامة رئیس دولة فلسطین السید الرئیس محمود عباس ومباركته لجامعة القدس المفتوحة بمناسبة حفالت تخرج الفوج العشرين (فوج

كل الوطن).
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وتوجه أ. د. الخضري للحضور قائالً: "نحتفل الیوم معكم بتخريج ھذه الكوكبة الممیزة، ومنذ أيام احتفلت قدسنا الحبیبة وأھلنا فیھا بالنصر

العظیم، احتفلت بكسر القید، بكسر ظلم المحتل، في معركة شعبیة بامتیاز، انتصرت فیھا إرادة أھالي بیت المقدس على ظلم االحتالل.

وبكم ونحن معكم  كان هللا معكم  لھم:  وأقول  الحبیبة،  القدس  وامرأة في  لكل طفل وشیخ وشاب  والتقدير  التحیة  أوجه من ھنا  وإنني 

نكون، فبدونكم لن نكون، ولن تكون فلسطین إال بكم وبالقدس عاصمة للدولة الفلسطینیة إن شاء هللا تعالى".

واإلدارية، التدريسیة  وللھیئتین  الجامعة  لرئاسة  الخريجین، شكرھا  المتفوقة، عبیر محمد سلمان، في كلمة  الطالبة  من جانبھا، قدمت 

ثم علمنا، الخالق،  فیھا رضا  زادنا وسالحنا  أعتاب حیاة جديدة،  اآلن على  الكريم: نحن  "الحفل  قائلة:  وواصلت  بالتخرج،  وھنأت زمالءھا 

ودعم أھالینا ومجتمعنا، كما أن سالحنا فیھا دافعنا لتحقیق األفضل، فھیّا زمالئي ننطلق في رحلتنا على درب من سبقونا من خريجي

الجامعة وكانوا أمثلة يحتذى بھا، راجین من هللا جل وعال أن يوفقنا لما فیه الخیر لنا وألھلینا ولجامعتنا ولوطننا الحبیب".

تخلل الحفل إعالن قرار التخرج تاله مدير فرع شمال غزة د. محمد أبو الجبین، وتكريم أوائل الكلیات وبعض المؤسسات الداعمة والمساندة

للفرع، وعرض للدبكة الشعبیة الفلسطینیة قدمته فرقة الجامعة، ثم تالوة أسماء الخريجین.


