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تاريخ النشر: 2017/08/14  تعديل حجم الخط 

فرع القدس المفتوحة شمال غزة يحتفل بتخريج الفوج العشرين

 

غزة 14-8-2017 وفا- احتفلت جامعة القدس المفتوحة، اليوم اإلثنين، بتخريج الفوج العشرين "فوج كل الوطن" لفرع شمال غزة، تحت رعاية سيادة الرئيس محمود
عباس.

للحضور ومباركته  عمرو  يونس  الجامعة  رئيس  تحيات  ناقال  الخريجين،  للطلبة  الحارة  بالتهنئة  كلمته  البطش  جهاد  غزة  قطاع  لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  واستهل 
والخريجين وذويهم.

 وتوجه بالتحية لشهداء هبة األقصى وشهداء الجامعة، وعلى رأسهم الشهيد القائد صاحب قرار التأسيس ياسر عرفات "أبو عمار".

وأشار البطش إلى أن الجامعة بلغت مرتبة متقدمة جدا في فلسفة التعليم المفتوح والتعليم المدمج، وأثبتت أنها من بين الجامعات المتميزة والرائدة على المستوى
تنظيم عبر  العلمي  البحث  المختلفة وتطويرها، وفي مجال تشجيع  كبيرة في مجال دعم مرافقها وخدماتها وتخصصاتها  أنها خطت خطى  والعالمي، مؤكدا  اإلقليمي 

العديد من المؤتمرات العلمية المحكمة.

 وأكد أن رئاسة الجامعة تعمل بكل جد لطرح تخصصات جديدة تتواءم واحتياجات سوق العمل المحلية والخارجية.

وشدد البطش على أن الجامعة، ممثلة برئيسها وهيئتيها اإلدارية واألكاديمية وطلبتها وخريجيها، ماضية قدما نحو التطوير ورفع مستواها بما يليق بها، مؤكدا أنها حقا
جامعة في وطن ووطن في جامعة.

وأوضح أن إدارة الجامعة حققت العديد من اإلنجازات المهمة خالل العام، كان آخرها حصول رئيس الجامعة على جائزة سقراط بصفته أفضل مدير جامعة بالمنطقة.

تخرج لمناسبة حفالت  المفتوحة  القدس  لجامعة  ومباركته  الرئيس  تحيات  عباس،  الرئيس محمود  الخضري، ممثل  رياض  األمناء،  رئيس مجلس  نائب  نقل  جانبه،  من 
الفوج العشرين (فوج كل الوطن).

وتوجه الخضري للحضور قائال: "نحتفل اليوم معكم بتخريج هذه الكوكبة المميزة، ومنذ أيام احتفلت قدسنا الحبيبة وأهلنا فيها بالنصر العظيم، احتفلت بكسر القيد،
بكسر ظلم المحتل، في معركة شعبية بامتياز، انتصرت فيها إرادة أهالي بيت المقدس على ظلم االحتالل. وإنني أوجه من هنا التحية والتقدير لكل طفل وشيخ وشاب
وامرأة في القدس الحبيبة، وأقول لهم كان الله معكم ونحن معكم وبكم نكون، فبدونكم لن نكون، ولن تكون فلسطين إال بكم وبالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية

إن شاء الله تعالى".

من جانبها، قدمت الطالبة المتفوقة، عبير محمد سلمان، في كلمة الخريجين، شكرها لرئاسة الجامعة وللهيئتين التدريسية واإلدارية، وهنأت زمالءها بالتخرج.

وتخلل الحفل إعالن قرار التخرج تاله مدير فرع شمال غزة محمد أبو الجبين، وتكريم أوائل الكليات وبعض المؤسسات الداعمة والمساندة للفرع، وعرض للدبكة الشعبية
الفلسطينية قدمته فرقة الجامعة، ثم تالوة أسماء الخريجين.

الهيئتين بالقطاع، وأعضاء  الفروع  الجامعات والمعاهد والكليات، ومديرو  التشريعي والشخصيات االعتبارية، ولفيف من رؤساء  المجلس  الحفل، عدد من نواب  وحضر 
األكاديمية واإلدارية، وقادة العمل الوطني والفصائل الفلسطينية، ومجموعة كبيرة من رؤساء المؤسسات الداعمة وممثليها، ومؤسسات المجتمع المدني، والبلديات

وشركات القطاع الخاص، والوجهاء والمخاتير، وأهالي الخريجين.
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