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نقابة العاملين في القدس المفتوحة تعقد ملتقى العاملين الخامس

أريحا- معا- عقدت نقابة العاملین بجامعة القدس المفتوحة الیوم األربعاء، ملتقى العاملین الخامس بمدينة أريحا تحت رعاية شركة جوال. 

وافتتح اللقاء بتالوة عطرة من القرآن الكريم ثم السالم الوطني الفلسطیني وقراءة الفاتحة على أرواح الشھداء.

وقال أ. د. يونس عمرو رئیس الجامعة في افتتاح الملتقى، إن اإلنجازات التي سجلت لجامعة القدس المفتوحة ھي بجھد كل من يعمل

في ھذه الجامعة بدءاً من رئیس مجلس أمنائھا المھندس عدنان سمارة، وأعضاء المجلس، مروراً بكل العاملین فیھا وكل طالب من من

طلبتھا.

وتابع" إن القدس المفتوحة دأبت في كل عام على أن تجري ھذا اللقاء بین أفراد أسرتھا، وھي أسرة تحتفظ بتاريخ طويل من التجارب

والعمل والنجاحات؛ فالجامعة كانت حلماً في رؤوس القادة العظام، وعلى رأسھم الشھیدين الراحلین أبو عمار وأبو جھاد والرئیس محمود

عباس، الذين حملوا ھم شعبنا حینما استفحلت إجراءات االحتالل بحقه، ففكروا بجامعة تذھب للطالب عوضاً عن أن يذھب الطالب إلیھا".

وأوضح أ. د. عمرو أن الجامعة تتبنى نظام التعلیم المفتوح مجتزأ المحاضرات، يعتمد فیه الطالب على الوسائط التعلیمیة بإشراف مدرسین

ومشرفین أكاديمیین، وھا ھي الیوم أضحت رائدة التعلیم في فلسطین عبر التصمیم على نشر العلم واإليمان برسالتھا السامیة، فأقلعت

بجھود طیبة متواصلة لتواصل العطاء حتى أن وصلنا إلى مضاعفة التعلیم المفتوح بإضافة التعلیم اإللكتروني علیه، وأدخلنا جمیع وسائط

التعلیم اإللكتروني، وتكللت ھذه الوسائط بإطالق فضائیة القدس التعلیمیة منذ أكثر من عام.

القرار، يشاركون في  فھم جمیعاً  وقیادتھا،  وطلبتھا  عاملیھا  بین  التشاركیة  بالعالقة  نجحت  الجامعة  أن  إلى  يونس عمرو  د.  أ.  أشار  ثم 

ومجلس األمناء يطلع على سیر عملھا باستمرار وبشكل متواصل.

من جانبه، قال أ. د. عبد الفتاح أبو شكر عضو مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة، في كلمته نیابة عن المجلس، إن مصلحة العاملین

ھي أساس في عمل مجلس األمناء، ويجري مراعاتھا على الدوام، ونحن نسعى لديمومة الجامعة وتطورھا، فرسالتھا لیست تعلیمیة

أحدھما في العلمي  للبحث  مركزين  فأنشأت  موازناتھا،  في  العلمي  البحث  على  التركیز  اآلن  يجري  إنه  إذ  بحثیة،  رسالة  بل  فحسب، 

الزراعة واآلخر في البحوث اإلدارية، داعیاً العاملین إلى النشاط في البحث العلمي.

وأوضح أ. د. أبو شكر أن جامعة القدس المفتوحة إلى جانب تأديتھا رسالتھا في تنمیة رأس المال البشري عبر توفیر التعلیم ألبناء شعبنا،

النساء، الخريجین من  أبناء شعبنا بمختلف أعمارھم، ونسبة كبیرة من  التعلیم لجمیع  توفر  بأنھا  الجامعات األخرى  تمتاز عن غیرھا من 

وھذا أمر مھم يتعلق بتمكین المرأة الفلسطینیة من خالل إتاحة الفرصة لھا للتعلیم والعمل.
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بوجودھا في الشركة سعیدة  إن  الحفل،  راعي  كلمة  في  جوال،  لشركة  االستراتیجیة  الحسابات  مدير  البدري  محمد  أ.  قال  ذلك،  إلى 

الملتقى الخامس للعاملین في جامعة القدس المفتوحة، خصوصاً في ھذه األيام الوطنیة التي تشھد جھود المصالحة، التي استطاعت

جامعة القدس المفتوحة أن تجسدھا على أكمل وجه وخرجت األجیال التي تخدم مجتمعنا.

ثم تابع" إن العالقة االستراتیجیة التي تربط جوال بالقدس المفتوحة توجب علینا أن نكون الحاضر والحاضن لھذه الجامعة ونكون الید التي

تمتد لھذا الصرح العريق، كما نؤكد أن العالقة الطیبة التي تجمع بین نقابتكم وإدارة جامعتكم أثمرت بالكامل لمصلحة الموظفین وأسھمت

في االنطالق نحو تحقیق أھداف الجامعة"".

من جانبه، قال رئیس نقابة العاملین بجامعة القدس المفتوحة أ. عبد القادر الدراويش، إن النقابة ستواصل عملھا من أجل تحقیق مطالب

إلى أن ھذا الملتقى يقام للعام الخامس على العاملین بالتعاون مع رئاسة الجامعة، شاكراً كل من أسھم في إنجاح الملتقى، مشیراً 

التوالي بھدف إتاحة الفرصة أمام العاملین للتعارف والترفیه.

وبین أن ھذا اللقاء كان مقرراً عقده قبل أربعة أشھر، في الوقت الذي تزامن فیه مع إضراب األسرى عن الطعام، ولكنه أّجل تضامناً مع

بطوالت األسرى وتضحیات الشھداء وجراء األوضاع التي يعیشھا شعبنا. ثم توجه بالشكر لرئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو الذي دعم نقابة

العمل بمساحة  تتمتع  المفتوحة"  "القدس  في  فالنقابة  النقابي،  بالعمل  تلیق  مساحة  وإفراد  النقابي  العمل  فھم  خالل  من  العاملین 

النقابي أكثر من أي نقابة بالوطن، مقدماً شكرا لشركة جوال على دعمھا المتواصل للعاملین في الجامعة.

أما أ. نزار بالي، مدير منطقة الجنوب للبنك اإلسالمي الفلسطیني، فقد تحدث باسم البنك ناقالً تحیات مجلس اإلدارة، موضحاً أن البنك

سعید بمشاركة ملتقى العاملین وسعید كذلك بمساھمته ومشاركته في ھذا اللقاء، وھذا يشھد على العالقة الوطیدة التي تجمع بین

الجامعة والبنك، وبین أنه قد جرى افتتاح فرع للبنك بفرع الجامعة في نابلس حديثاً، وقبل أسابیع وقعت اتفاقیة لتوسعة مكتب البنك في

الفرع ذاته، وھذا يدل على الثقة المتبادلة بین المؤسستین. وتحدث أيضاً عن منتجات البنك الجديدة التي ستقدم للموظفین العمالء من

القدس المفتوحة.

وتخلل الملتقى بطولة لكرة القدم وأخرى لكرة الطاولة (التنس) وبطولة للسباحة، ومسابقة للشطرنج، وبطولة (التیلیماتش)، وبطولة شد

حبل. 

وتولى عرافة اللقاء د. مازن ربايعة، وأ. أماني ريان.
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