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"القدس المفتوحة" تكّرم عميد كلية غرناطة ورئيس اتحاد الشبيبة االشتراكية

رام هللا -معا - كرّم رئیس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة م. عدنان سمارة، ورئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، يوم اإلثنین عمید

كلیة غرناطة د. طه أمارة على جھوده في إيصال خدمات الجامعة التعلیمیة لطلبة مناطق الداخل الفلسطیني. وكرّما نائب رئیس مجلس

الطلبة القطري في "القدس المفتوحة"، رئیس مجلس الطلبة بفرع الجامعة في رام هللا والبیرة فادي حّماد، النتخابه رئیًسا التحاد

الشبیبة االشتراكیة الديمقراطیة في العالم العربي.

ورحب م. سمارة بالحضور، وأكد أن "القدس المفتوحة" تفتخر بما لديھا وبما أنجزته وباالنتماء الحقیقي لكوادرھا. وبیّن أن الجامعة تمكنت

من تحقیق إنجازات كثیرة في فترة قصیرة نسبیًا عبر النقاش والحوار الذي تعّده أساًسا للنجاح.

ووصف سمارة الجامعة باألسرة والعائلة رغم تشعب فروعھا وكبر حجمھا، وأكد أنھا تمكنت من التغلب على كثیر من العقبات من خالل

اتخاذھا أسلوب الحوار والتشارك.

وأشاد سمارة بجھود كوادر الجامعة بحصولھا على العديد من الجوائز في السنوات األخیرة، داعیًا إلى متابعة ھذا التمیز واإلبداع.

كما شّدد على أھمیة البحث العلمي في الرقي بالمؤسسات األكاديمیة والتعلیمیة كافة، ودعا الحاضرين إلى منحه أولوية وأھمیة حتى

يكون البحث العلمي في "القدس المفتوحة" مواكبًا لنظیره في الجامعات األجنبیة.

وكان أ. د. يونس عمرو افتتح اللقاء مرحبًا بالحضور، ومعربًا عن فخره باإلنجازات المتوالیة التي تمكنت الجامعة من تحقیقھا في اآلونة

األخیرة، وقال: "شّقت جامعتنا طريقھا رغم الصعوبات الطبیعیة والمفتعلة ضّدھا، وتمكنت من أن تحقق نجاحات وضعتھا على مصاف

الجامعات اإلقلیمیة والعالمیة".

وبیّن عمرو أن كل ما حققته الجامعة، رغم حداثة عھدھا، كان بفضل تكاتف إدارتھا وكوادرھا األكاديمیة واإلدارية والطالبیة، والتشاركیة

بینھم، مؤكًدا أن مجلس األمناء ورئاسة الجامعة يحرصان على إشراك كوادرھا كافة بالقرارات اإلدارية والتطبیقیة واإلجرائیة، للخروج بما

يصّب في رفعة الجامعة.

وتابع: "حمل طلبتنا لواء الجامعة بأمانة، وشكّلوا عنصًرا طیبًا ومفیًدا وفاعالً الستقرارھا ورفعتھا، كما أمست نقابة العاملین واتحادات الطلبة

والمجلس القطري مؤسسات إيجابیة في بناء الجامعة، وبھذا تمكنا من تفادي كثیر من العقبات التي تمرّ بھا الجامعات األخرى، ويرجع ھذا
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كله إلى تعاضدنا وتكاتفنا، واتباعنا أسلوب التكاملیة والترابط من رأس الھرم حتى قاعدته"، وبیّن أن أھمیة ھذا التكريم تتمثل في أنه

اعتراف بفضل مبدعي الجامعة.

وقال عمرو: "اجتماعنا األسري ھذا نظمناه لتكريم شخصیتین ممیزتین في الجامعة، أوالھما شريكنا في العلم والعمل والتضامن األخالقي

د. طه أمارة، الذي حارب معنا في شراكته العلمیة واألدبیة والعملیة إليصال تخصص الخدمة االجتماعیة ثم سائر التخصصات إلى أھلنا

بالداخل، كما أسھم بجھود في نشاطات مختلفة في الجامعة أحدثھا مؤتمر التراث السادس الذي عقدته الجامعة في جنین والناصرة. أما

الشخصیة الثانیة فھو ابن "القدس المفتوحة" فادي حّماد، الذي له مواقف حاسمة وواضحة في األزمات التي مرت بھا الجامعة، وكان

صارًما حاسًما في آرائه تجاه المواقف التي تجتاح القاعدة الطالبیة، فالیوم نكرمه لیس لعمله المتمیز في الكادر الطالبي فحسب، بل

النتخابه رئیًسا التحاد الشبیبة االشتراكیة الديمقراطیة في العالم العربي، ممثالً لفلسطین و"القدس المفتوحة".

وشكر أمارة "القدس المفتوحة" على ھذا التكريم، وأشاد بالتعاون بین كلیة غرناطة والجامعة، داعیًا الجامعات الفلسطینیة األخرى إلى

االحتذاء بـ"القدس المفتوحة" واالستفادة من تجربتھا.

وفي نھاية اللقاء، سلم م. عدنان سمارة وأ. د. يونس عمرو درعین تكريمیتین لكل من د. أمارة والسید حّماد.

https://www.maannews.net/ADClick.aspx?I=SFREfHNwcjJfcG5n

