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"القدس المفتوحة" تفتتح مبنى ومركز تأهيل ومختبرا في نابلس

نابلس- معا- افتتحت الجامعة في فرعھا بمدينة نابلس مبنى كلیتي العلوم اإلدارية والحاسوبیة بدعم كريم من الھالل األحمر اإلماراتي

تحت رعاية رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو وبحضوره.

كما افتتحت أيضاً مركز تأھیل السمع والنطق والعیادة الطبیة بدعم كريم من بیت الزكاة الكويتي، كما افتتحت مختبر المكفوفین بدعم

كريم من مؤسسة التعاون.

وافتتح ھذه المنشآت محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، ورئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ورئیس بلدية نابلس/ رئیس لجنة الموارد

المالیة في فرع جامعة القدس المفتوحة بنابلس م. عدلي يعیش، وممثل الھالل األحمر اإلماراتي أ. سامي مكاوي، وممثل مؤسسة

التعاون أ. نجاد غنام، وعضو مجلس األمناء أ. د. سلیمان خلیل، ومدير فرع نابلس أ. د. يوسف ذياب عواد.

وقال اللواء أكرم الرجوب" نحن في مناسبة عزيزة على قلوبنا جمیعاً، ونعتز ونفتخر بجامعة القدس المفتوحة، وأنا شخصیاً أفتخر بھذه

الجامعة، فأنا أحد طالبھا وخريجھا، وسأظل أعتز بھا وافتخر بإنجازاتھا، فھي جامعة أتاحت لي وآلالف الموظفین في السلطة الوطنیة

الفلسطینیة وألبناء شعبنا عامة فرصة التعلیم؛ ففتحت أمامنا اآلفاق للحصول على العلم والمعرفة".

وحیا الرجوب باسم الرئیس محمود عباس الجامعة ورئیسھا، مشدداً على أھمیة التضامن والتكاتف، وأن ال نسمح ألجندات خارجیة أو

أفكار ظالمیة أن تفرق بیننا، بل يجب أن نكون موحدين لمواجھة االحتالل بفكره وأدائه وسلوكه على أرضنا الفلسطینیة.

وبین أن" افتتاح كلیات جديدة في القدس المفتوحة يؤكد أننا شعب واع ومثقف وقادر على الوصول للعلم والتطور، ألن االحتالل يسعى

لھزيمتنا بضرب العلم الذي ھو سالحنا على أرضنا، لذلك يجب أن تكون أجیالنا محصنة في عقولھا وفي انتمائھا لفلسطین كي ال يستطیع

إلغاء وطننا من عقولنا، ومن ثم ھزيمتنا."

من جانبه، أعرب أ. د. يونس عمرو في كلمته باالحتفال، عن سعادته بافتتاح ھذا القسم المھم من أقسام الجامعة، المتمثل بكلیتي

العلوم اإلدارية والحاسوبیة ومختبر المكفوفین، شاكراً كل من أسھم في تشیید ھذه المنشآت، شاكرا كل من أسھم في إنشاء مبنى

فرع الجامعة بنابلس، وعلى رأسھم أبناء نابلس الذين قدموا كثیراً لھذه الجامعة، فوقفوا وقفة صادقة مع مدينتھم. ثم شكر موظفي

الجامعة والطلبة الذين حملوا ھم الجامعة.

وقال أ. د. عمرو" إن جامعة القدس المفتوحة حلم استحال واقعاً يحقق فرصة التعلیم لجمیع شرائح أبناء شعبنا الفلسطیني، فبدأت

عملھا في أرض الوطن تحقق اإلنجاز تلو اآلخر حتى باتت صرحاً أكاديمیاً مھماً على المستويین األكاديمي والبحثي، إضافة إلى دورھا

الكبیر في العمل الوطني بتخريج فوارس العلم والنضال".
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وأشار أ. د. عمرو إلى أن الجامعة نھجت نظام التعلیم المفتوح وأخذت بنمط التعلیم اإللكتروني ثم زاوجت بینھما لتتبنى نظام التعلیم

المدمج، خاصة بعد أن أّمنت لطلبتھا سائر الوسائط اإللكترونیة وأتّمتھا بإطالق فضائیة (القدس التعلیمیة).

إلى ذلك، قال م. عدلي يعیش" إن جامعة القدس المفتوحة مثال للعمل واالجتھاد، وبفضل هللا وبفضل الرجال المخلصین في محافظة

نابلس، وبالتعاون مع الحكومة والمؤسسات الخارجیة وأبناء المدينة، أنشئ ھذا الفرع بشكله الحاضر والممیز الذي يتوافر فیه التعلیم

على النحو األمثل ألنباء شعبنا في المحافظة".

وأكد يعیش أن رئیس الجامعة عمل ما بوسعه من أجل الوصول إلى ھذه المباني الممیزة في فرع نابلس، مقدماً التھنئة لكل أبناء جامعة

القدس المفتوحة ولكل أبناء الشعب الفلسطیني الذين يدرسون في القدس المفتوحة التي توفر التعلیم ألبناء شعبنا من الفقراء وأصحاب

الدخل المحدود.

إلى ذلك، قال أ. سامي مكاوي" جرى تقديم (900) ألف دوالر لدعم إنشاء كلیتي العلوم اإلدارية والحاسوبیة، وإن ھذا الدعم نوع من

االستثمار في التعلیم، وجاء تدشین ھذا الصرح التعلیمي المھم لیجسد انطالقة إضافیة لتوسیع قاعدة العمل األكاديمي والتربوي

والتنموي في شمال الضفة، وتحديداً مدينة نابلس".

وبین أن مشروع بناء كلیتي العلوم اإلدارية والحاسوبیة سینقل المحاضرين والطلبة من تحد إلى آخر من خالل الشبكة المحوسبة واتباع

األسالیب الحديثة للنظم والقوانین اإلدارية الحديثة، وھذا سیحدث قفزة نوعیة من التطور باالنتقال إلى التكنولوجیا وريادة األعمال،

وسیسھم في إثراء حیاتنا المعاصرة وحیاة األجیال القادمة.

وأضاف مكاوي" قدمت ھیئة الھالل األحمر اإلماراتي الدعم المالي وشاركت في تقديم مئات المشاريع في فلسطین منذ العام 2000،

وھدفت في مجملھا إلى التمكین االقتصادي والتنمیة المجتمعیة، وامتد ھذا الدعم للفئات األشد ضعفاً واألكثر حاجة، ما ساعد في

التقلیل من مصاعب الحیاة الیومیة تحت االحتالل".

وفي السیاق ذاته، قدم أ. نجاد غنام التھنئة بنجاح ھذه المنشآت وافتتاحھا، وشدد على أن مؤسسة التعاون على الوعد والعھد مع

جامعة القدس المفتوحة، ومشروع ھذا المبنى جاء استمراراً لعالقة طیبة جمعت الجامعة والمؤسسة، شاكرا فاطمة أبو غزالة التي

تبرعت بالمبلغ الذي قدمته مؤسسة التعاون لدعم مختبر المكفوفین في جامعة القدس المفتوحة.

ورحب أ. د. يوسف ذياب عواد بالحضور، شاكراً كل الجھات المانحة، وقال إن نجاح ھذا الصرح العلمي وتفوقه دلیل على وفاء كل من عمل

من أجل إنجاح ھذه الجامعة التي أضحت كبرى الجامعات على مستوى الوطن، وأن إنجاز مبنى الكلیتین جاء بتكلفة (900) ألف دوالر،

حتى بات المبنى يتسع لكثیر من الوحدات التي تخدم الكلیتین، وإن افتتاح ھذه المباني سیسھم في تطوير التعلیم العالي في

فلسطین. 

وبین أن مركز تأھیل السمع والنطق ھو المركز األكبر في فلسطین، وتابع" سنسعى قريباً إلى إيجاد غرفة التوحد في فلسطین"، شاكراً

الھالل األحمر اإلماراتي وبیت الزكاة الكويتي ومؤسسة التعاون وكل من تبرع وأسھم في تشیید فرع نابلس وإنشائه.
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وقال أ. د. يوسف عواد" إن مديري الفروع حققوا توصیات رئاسة الجامعة ومجلس األمناء بتوفیر مبان مملوكة، ونحن نحقق معايیر الجودة

العالمیة في التعلیم، ولم يكن ذلك لوال العیون الساھرة العاملة"، مشیراً إلى وجوب العمل بشكل أكبر من أجل إنھاء تجھیز مباني فرع

نابلس، ومنھا المسرح.

في نھاية االحتفال، كرم رئیُس جامعة القدس المفتوحة ومديُر فرع نابلس ممثلي مؤسسة التعاون، وشركة العمید لالستشارات

الھندسیة، وبیت الزكاة الكويتي، وھیئة الھالل األحمر اإلماراتي، ومكتب "خالد الطیب" للمقاوالت والتعھدات العامة.

وحضر حفل االفتتاح مساعدو رئیس الجامعة، وعدد من مديري الفروع وعمداء الكلیات ومديري الدوائر والمراكز، وحشد غفیر من

الشخصیات الوطنیة والدينیة والعامة في محافظة نابلس، ورئیس مجلس الطلبة القطري أ. زياد الواوي.

وكان تولى عرافة حفل االفتتاح عضو لجنة المبنى أ. مھند عكوبة.


