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القدس المفتوحة" تحتفل بافتتاح توسعة فرعها ببيت لحم

رام هللا -معا- افتتح رئیس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة م. عدنان سمارة، ورئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، مساء الیوم الثالثاء

الموافق  06 /02 /2018م، التوسعة الجديدة في فرع بیت لحم، التي أنشئت بدعم من المجتمع المحلي، وذلك تحت رعاية رئیس مجلس

األمناء م. سمارة.

ورحب م. سمارة، خالل االحتفال، بالمشاركین في تمويل توسعة فرع الجامعة، مشیراً إلى أن ھذا االحتفال يھدف إلى تقديم الشكر لكل

المتبرعین من أبناء محافظة بیت لحم.

وبین أن الجامعة باألمس افتتحت مبنى جديداً في محافظة سلفیت، وكانت افتتحت العديد من المباني المملوكة لھا، مشیراً إلى أن

مجلس األمناء في الجامعة سیواصل العمل كأسرة واحدة من أجل ذلك.

وأوضح سمارة أنه بعد أن تمكنت الجامعة من الوصول إلى التعلیم المزدوج وإكمال وسائط التعلیم المفتوح، وآخرھا فضائیة القدس

التعلیمیة، أضحت أكبر مؤسسة تعلیمیة في الوطن توفر التعلیم لكل من يرغب فیه من الموظفین والعاملین في القطاعین الخاص والعام.

وبین أن مجلس األمناء عمل حديثاً على تطوير البحث العلمي في الجامعة ورصد المیزانیات له، ثم نشرت مجالت علمیة محكمة إحداھا

تصدر باللغة اإلنجلیزية، وكذلك أنشأت مجموعة من مراكز البحث العلمي التابعة لھا.

من جانبه، قال نائب محافظ محافظة بیت لحم، محمد طه، إنه سعید بالمشاركة في إضافة لبنة أخرى وإنجاز آخر لسلسلة من إنجازات

جامعة القدس المفتوحة في الواقع الفلسطیني، حیث اتخذت القیادة قراراً عبقرياً بإنشاء ھذه الجامعة استجابة لحاجة شعبنا

الفلسطیني تحت االحتالل، وتحقیق أھدافه بتوفیر التعلیم لشرائح المجتمع كافة، موضحاً إنه بتزاوج رأس المال الوطني مع العلم يتحقق

العلم والتقدم، كما حدث في جامعة القدس المفتوحة، مباركاً التوسعة الجديدة ألبناء الجامعة وأھالي المحافظة.

إلى ذلك، قال أ. د. يونس عمرو في كلمته باالحتفال، إن أصدقاء الجامعة الذين وقفوا معھا على الدوام وساھموا في إنشاء مبانیھا، وعلى

رأسھم المتبرعون لتشیید الطابق الرابع في فرع بیت لحم، يسجلون مزيداً من الوفاء ألبناء شعبھم ولجامعة منظمة التحرير الفلسطینیة.

وشدد أ. د. عمرو على أن جامعة القدس المفتوحة عملت من أجل تطوير مبانیھا بناء على تقییم دولي يشیر إلى أن (80%) من أدائھا

إيجابي، بینما تركزت النسبة المتبقیة على موضوع األبنیة التي لم تكن موائمة للعملیة التعلیمیة، ما دفع مجلس أمناء الجامعة إلى

اعتماد خطة ترمي إلى امتالك أبنیة تتكیف مع الحاجات التعلیمیة، مشیراً إلى أن الجامعة الیوم أنجزت (70%) من مبانیھا مملوكة في

الضفة الغربیة بعد أن استكملتھا في قطاع غزة.
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وسجل أ. د. عمرو شكراً كبیراً للمجتمع المحلي في مختلف المحافظات، الذي التف حول الجامعة كما التف أھالي بیت لحم لتوسعة فرع

الجامعة في محافظتھم، ثم شكر الصناديق العربیة والحكومة الفلسطینیة على تمويل تشیید مبان مملوكة للجامعة. وقال إن جامعة

القدس المفتوحة ھي حلم القادة العظام الذين حملوا ھم شعبھم بتوفیر التعلیم لمختلف أبناء شعبھم للتغلب على إجراءات االحتالل،

وأبدعوا في نقل الجامعة للطالب بإطالق جامعة القدس المفتوحة التي تتبنى نظام التعلیم المفتوح، وأصبحت الیوم أكبر جامعة في

فلسطین بعشرين مركزاً وفرعاً دراسیاً: (5) منھا في غزة، و(14) في الضفة الغربیة وھذه تعمل وفق أحدث وسائل التعلیم اإللكتروني

ختاماً بإطالق فضائیة القدس التعلیمیة.

ووجه عمرو تحیة لشھداء الشعب الفلسطیني، بخاصة شھداء جامعة القدس المفتوحة، كما حیا األسرى وعلى رأسھم أسرى الجامعة،

وتمنى الشفاء لجمیع الجرحى والمصابین برصاص االحتالل اإلسرائیلي.

من جانبه، قال مدير فرع بیت لحم د. علي صالح، في كلمته بافتتاح التوسعة، إن الجامعة بحاجة إلى تضافر الجھود من أجل مواصلة

مسیرتھا في الوصول إلى مبان مملوكة، مشیراً إلى أنه وخالل عمله بفرع بیت لحم، وبتوجیھات من رئیس الجامعة، تم العمل على

شبكة األصدقاء والمتعاونین مع الجامعة، وكان ھناك تعاون ملموس من خالل إضافة الطابق الرابع للخالص من االكتظاظ، بتكلفة مالیة تزيد

على (600) ألف دوالر.

وأضاف صالح: "إنه وخالل وقت قصیر، وبعد إعداد مخططات إنشاء الطابق الرابع، تواصلنا مع كثیر من األصدقاء الذين ساندونا بالدعم

المالي والتوجیه المعنوي، وتم إنشاء الطابق الرابع في أقل من عام، ولم يكن لھذا اإلنجاز أن يتحقق لوال دعم أصدقاء الجامعة من أبناء

المجتمع المحلي".

وأوضح د. علي صالح أن ھناك العديد من المشاريع بحاجة إلى دعم في فرع بیت لحم، وعلى رأسھا المسرح، وكلنا ثقة بمساعدة

رئاسة الجامعة واألصدقاء الكرام في استكمال تشیید مسرح الجامعة.

وحضر حفل االفتتاح عدد من المتبرعین، ونواب رئیس الجامعة ومساعدوه، وعمداء الكلیات، ومدير فرع بیت لحم د. علي صالح، ونائب

محافظ محافظة بیت لحم السید محمد طه، وشخصیات اعتبارية من محافظة بیت لحم من األجھزة األمنیة والمؤسسات العامة، ورئیس

نقابة العاملین أ. عبد القادر الدراويش، ورئیس اتحاد مجلس الطلبة في الفرع معتز مزھر.

من جانبه، قال الحاج مصطفى غزال، في كلمة أبناء الجامعة، إن األبنیة الشامخة بمجتمعنا تعكس الحضارة، وإنشاء التوسعة الجديدة

التي تبرع بھا أبناء المحافظة تأكید على أھمیة العلم، مقدماً الشكر لكل من يوفر التعلیم ألبناء شعبنا، وعلى رأسھم جامعة القدس

المفتوحة.

وخالل االحتفال جرى تكريم المتبرعین من أبناء محافظة بیت لحم وعددھم (40) متبرعاً شاركوا في تشیید الطابق الرابع.

وفي الختام، قام رئیس الجامعة، ونائب محافظ بیت لحم، والمھندس عدنان سمارة، والحضور، بافتتاح الطابق الرابع في الجامعة وقص

الشريط واالطالع على المرافق الجديدة فیه، وقدمت فرقة (كورال) مدرسة بیت لحم الثانوية للطلبات أغاني شعبیة فلسطینیة.


