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القدس المفتوحة في سلفیت تحتفل بتكریم الطلبة المتفوقین
تاريخ النشر : 27-01-2018

رام هللا - دنیا الوطن 

نظم قسم شؤون الطلبة بالشراكة مع مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبیبة الطالبیة حفل تكریم الطلبة

المتفوقین الفصلي بحضور الدكتور باسم شلش مدیر فرع سلفیت واالستاذ امین عواد مدیر التربیة

والتعلیم في محافظة سلفیت والسید عبد الستار عواد امین سر حركة فتح اقلیم سلفیت واھالي الطلبة

المتفوقین والكادر االكادیمي واالداري في فرع سلفیت وذلك الیوم السبت الموافق 27/1/2018 في قاعة

فخامة الرئیس محمود عباس في سلفیت.  

في بدایة االحتفال الذي استھل بتالوة عطرة الیات الذكر الحكیم تاله النشید الوطني تحدث الدكتور باسم

شلش مدیر فرع سلفیت الذي نقل للحضور تحیات االستاذ الدكتور یونس عمرو رئیس الجامعة، وقال

شلش انھ سعید بھذا االحتفال الذي ھو باكورة لالنشطة وقدم سعد حیث انھ النشاط االول لقاعة الرئیس

محمود عباس واعرب شلش عن عظیم شكره وامتنانھ الھالي الخریجین الذین یوفرون االجواء المناسبة

اضافة الى االمكانیات المادیة لیتسنى البنائھم التفوق والتقدم واشاد شلش بالطلبة للمحافظة على المقر

الجدید الذي تم بناءه في فترة وجیزة ولكن المھم ھو المحافظة علیھ على المدى الطویل، وفي نھایة حدیثھ

شكر شلش كل القائمین على ھذا النشاط الممیز لتكریم الطلبة باعتبارھم خیر سفراء لجامعتنا الغراء الذین

یثبتون للقاصي والداني جدارتھم وتمیزھم في كافة اماكن تواجدھم.  

وبعد ذلك تحدث االستاذ امین عواد مدیر التربیة والتعلیم في سلفیت الذي اشاد بالدور الرائد الذي تقدمھ

جامعة القدس المفتوحة للطلبة في سلفیت باعتبارھا المؤسسة الكبرى في المحافظة التي تقدم خدمة التعلیم

الجامعي وانھا تعمل على تنمیة القدرات الكفاءات لدى خریجیھا الذین یحتلون المراكز االساسیة

والحساسة ولدیھم القدرة على اطالق المبادرات والدخول في مسابقات والفوز بھا على مستوى الوطن
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وقال عواد ان االوائل المتقدمین على الوظائف في التربیة والتعلیم ھم من خریجي جامعة القدس

المفتوحة.  

ثم تحدث السید عبد الستار عواد امین سر حركة فتح الذي بارك لطاقم الجامعة افتتاح ھذا المقر الذي یلیق

بجامعة القدس المفتوحة جامعة الكل الفلسطیني جامعة منظمة التحریر الفلسطینیة، وقال عواد ان افضل

االستثمار یكون في االنسان الفلسطیني لفقر فلسطین في المواد االقتصادیة وان افضل استثمار یكون

باالنسان الفلسطیني القادر على تنمیة نفسھ حسب االمكانیات والظروف المتاحة . وفي نھایة حدیثھ قدم

عواد شكره الدارة الجامعة وكادرھا االكادیمي واالداري وحركى الشبیبة الطالبیة ومجلس اتحاد الطلبة

لتنظیمھم ھذا الحفل الممیز  

وبعد ذلك تحدثت الطالبة لبنى زیدان االولى على كافة المتفوقین معربة عن عظیم امتنانھا وشكرھا الدارة

الفرع وخصت بالذكر قسم شؤون الطلبة وحركة الشبیبة الطالبیة لتنظیمھم ھذا الحفل المثالي الذي یشكل

رافعة اساسیة للطلبة للمواصلة في  تفوقھم وتطورھم ، وقالت ان ھذا التفوق لم یكن ولید الصدفة وانما

نتیجة السھر والجد واالجتھاد، فاننا نحن الطلبة اضافة الى الجھود الالمحدودة التي یقدمھا االھالي من جو

مناسب واالمكانیات المادیة والمعنویة، وفي نھایة حدیثھا تمنت زیدان للجمیع المزید من التقدم والنجاح

للجمیع وبعد ذلك تم توزیع الشھادات التقدیریة لجمیع الطلبة المشاركین في ھذا الحفل الذي تولى عرافتھ

رئیسة مجلس اتحاد الطلبة نورس عبد الدایم.
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