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كلية الدراسات العليا
منتصر علي محمد حسن - االرشاد النفسي والتربوي - األول على التخصص

اماني ابراهيم حسن غيث- اللغة العربية وآدابها/اللغة والنحو- 
األول على التخصص

كلية الدراسات العليا - االرشاد النفسي والتربوي
مهى خالد عبد اهللا صباح 

سمر عيسى ابراهيم صباح 
برهان حمدان اسمر دراغمه

محمد موسى سالم دار جبارة 
سعيد عدنان سعيد تيتان  

احمد عاطف محمد ابو عره
مؤيد محمد موسى ابراهيم
امجد عدنان عبد الجابر سيد 

ساميه محمد مصطفى شوابكه
عقيالن سليمان عقيالن النميالت  

محمد يوسف عمر محمد  
عبدالرحيم  رشدي  عبدالرحيم  صدوق 

اللغة العربية وآدابها/اللغة والنحو
مازن احمد محمد حامد 
أروى دياب محمد عواد 

 (برنامج السجون)- هيئة االسرى
االدارة والريادة- إصرار محمد عبد الجابر خضر

المرحلة األساسية األولى- راتب عبد اللطيف عبد الكريم الحريبات
التنمية االجتماعية - بسام شفيق عطية إكتيع

االدارة والريادة-  محمد وليد محمود عارف
األوائل على مستوى الجامعة

إيمان محمد موسى النزلي - المرحلة األساسية األولى- فرع الوسطى
حنان كمال عبد اهللا أسعد- اإلدارة الصحية - فرع شمال غزة

رغاد موسى عيسى ابو عواد- التأهيل التربوي- فرع دورا
عالء محمد سلمان ابوختلة - اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها - فرع رفح
نورهان فؤاد ابراهيم ابو عوده - الرياضيات وأساليب تدريسها - فرع شمال غزة

آيه يوسف رجب خله - المحاسبة - فرع شمال غزة
اسراء جبر خليل بارود-إدارة األعمال-فرع خان يونس

زينــه جمــال عبد الرحمن عفانــةى - اللغة العربية وأســاليب 
تدريسها- فرع رفح

رحمه محمد سليم هزهوزي - التربية الخاصة - فرع نابلس
مرام محمد محمود دواهكة- العلوم المالية والمصرفية- فرع سلفيت
نور حسين محمد حمد- تعليم التربية اإلسالمية- فرع شمال غزة

الخدمــة اإلجتماعيــة - برنامــج  ايمان زهير احمد سليميه 
التعليم المفتوح- القدس

- تعليم العلوم - فرع قلقيلية وفاء زكي سالمه شواهنه 
دعاء معروف عبد الكريم دريدي- تعليم اإلجتماعيات - فرع طولكرم
منال محمد خليل بشير- تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت - فرع الخليل
حياة فايق حامد دراغمه- أنظمة المعلومات الحاسوبية - فرع طوباس

محمد مازن عمر القوقا- اإلعالم الجديد - فرع غزة
هديل عبد العزيز عبد الرحمن ريحان - رعاية الطفل - فرع غزة
تنمية المجتمع المحلي - فرع أريحا وعد احمد موسى دريعات 
- فرع جنين جنان ابراهيم عبداهللا عطياني- اإلقتصاد 

صهيب محمود محمود الحوامده- اإلنتاج النباتي والوقاية - فرع الخليل
محمود فرح عبد الرحيم فخيده - التسويق- فرع رام اهللا والبيرة

برنامج التعليم المفتوح
سوزان محمد خضر صياد- التأهيل التربوي

رويده عطا اهللا عبد العويسات- المرحلة األساسية األولى
سماح عبد المغني محمد غزاوي- اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

هناء حسن رمضان القنبر - اإلدارة الصحية
نور مروان دياب قرش- تعليم اإلجتماعيات

- أنظمة المعلومات الحاسوبية احمد جميل احمد عثمان 
فتحيه موسى عبد الرحمن طه- المحاسبة

فداء زهير عبد الفتاح يغمور- إدارة األعمال
فرع الخليل

- المحاسبة رنين ربحي «حج نعمان» جوالني 
بسمة «محمد سعيد» عبد المحسن بدر- التأهيل التربوي

نهيل شوقي سعيد الحروب- الخدمة اإلجتماعية
نداء خالد محمد حتاوي- اإلدارة الصحية

سميه جمعه عمران زرو- اللغة العربية وأساليب تدريسها
زكريا خليل عبد الرحمن ابو اسنينه- تعليم التربية اإلسالمية

دعاء ابراهيم حسن طميزه - المرحلة األساسية األولى
ايمان سامي صالح الدغامين- الرياضيات وأساليب تدريسها

حنان فيصل خليل خمايسه- تعليم االجتماعيات
ايمان محمود ابراهيم سالمه عمرو- تنمية المجتمع المحلي

سهى اسحق ابراهيم رجبي- تعليم العلوم
روان «محمد عمران» رجب سدر- اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

مروه عريف صبحي «علي سالم»- إدارة األعمال
عبد اهللا مازن سلمان شويكي -أنظمة المعلومات الحاسوبية

نور علي بدوي سياعره- رعاية الطفل
حمزة محمد احميد ابوفاره  - العلوم المالية والمصرفية

فرع بيت لحم
شفاء لطفي عبد الفتاح نمر- اإلدارة الصحية

سلوى ابراهيم محمد بلو- التأهيل التربوي
نور يوسف سليمان مبارك- الخدمة اإلجتماعية

اسراء خالد علي ابو رميس- تعليم التربية اإلسالمية
سحر محمود مصطفى انعيم- إدارة األعمال

سوزان احمد محمد حسن- اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها
اسمهان محمود موسى الهريمي- المرحلة األساسية األولى
ديما كريم محمد ابو سرحان- أنظمة المعلومات الحاسوبية

تغريد غالب صالح حروب- تعليم االجتماعيات
مالك اياد عمر غياظه- الرياضيات وأساليب تدريسها

نهاد نصري محمد ابو داود- العلوم المالية والمصرفية
- تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت روان ابراهيم محمد ديريه 

كلية غرناطة
ندين جمال عبد عمر اسدي - الخدمة اإلجتماعية

فرع رام اهللا والبيرة
محمد حسين عبد اهللا ربيع - الخدمة اإلجتماعية

- تعليم التربية اإلسالمية نادية اسعود خيري زيدان 
شادي محمد علي برناط- العلوم المالية والمصرفية

أحمد وجيه عبد الفتاح لدادوه - المحاسبة
آالء يوسف عبد السالم فقيه - تعليم االجتماعيات

وردة روحي خليل جمل- تعليم العلوم
فاتن عادل علي اسماعيل - المرحلة األساسية األولى

هديل يوسف حسن زهران  - اإلدارة الصحية
مصطفى عبد اهللا محمد حبش- تنمية المجتمع المحلي

جليلة جميل عوض عمر- التربية الخاصة
خلود محمد عبد الرحمن فقيه- اإلعالم الجديد

ميرفت محمود طوباسي عباد- الرياضيات وأساليب تدريسها
شيماء قدري يوسف عمارنه- أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع نابلس
حال عايد هايل أبوعصبة  - المحاسبة

اسماء/ محمد راجح / يوسف دويكات- اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فاتن محمود مصطفى فرح- اإلدارة الصحية
- الخدمة اإلجتماعية نور عمر لطفي القاضي 

زينب إسماعيل أحمد غيث - المرحلة األساسية األولى
ياســمين صبحــي محمود بني فضــل - الرياضيات وأســاليب 

تدريسها
والء محمد قاسم بني فضل- اللغة العربية وأساليب تدريسها

محمود فهيد محمد ابورويس- تعليم التربية اإلسالمية
ياسمين محمد فارس ديريه- أنظمة المعلومات الحاسوبية

اسماء جودت لطفي صوان- تعليم اإلجتماعيات
- العلوم المالية والمصرفية جانيت جريس حنا خوري 

عائشة فتحي عبد اللطيف حج محمد- تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
سندس فاروق عادل بني جابر- تعليم العلوم

هيثم محمد محمود حشاش- تنمية المجتمع المحلي
سماح «عبد الفتاح» عثمان «بني شمسه»- التسويق

فرع جنين
عتاب ايمن صالح لوباني- اإلدارة الصحية
والء فتحي قاسم الدقه- التأهيل التربوي

غدير جميل احمد خطيب- المحاسبة
جيهان ناصر محمود ضمايره- إدارة األعمال

ربى زهير امين ابوالرب- تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
اصاله عيد خالد منصور- اللغة العربية وأساليب تدريسها

ايات عزمي خليل عباهره- اللغة االنجليزية وآدابها
منار رشيد عزات جرار- الخدمة اإلجتماعية
رهام ذياب حسني نعيرات - تعليم العلوم

لما ناجي سعيد قصراوي - العلوم المالية والمصرفية
االء مصطفى خالد ابوبكر- أنظمة المعلومات الحاسوبية
فتحيه عبد اهللا صالح خمايسه- اإلنتاج النباتي والوقاية

منى خلف عيد خلف- تنمية المجتمع المحلي
فرع طولكرم

رانيه هاني احمد شرفي- التأهيل التربوي
ليالي فؤاد سليم مصلح- المحاسبة

رؤى زياد عبد الفتاح شرفا- الخدمة اإلجتماعية
لينا محمد نمر عبد اهللا- رياضيات

دعاء احمد خضر طعمه- اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها
هند شاكر عقل مجادبه- إدارة األعمال
امل لؤي حسني اسعد- اإلدارة الصحية

بيان اسكندر محمود مهداوي- تعليم التربية اإلسالمية
لورا محمود حسن حجازي- المرحلة األساسية األولى

دنيا محمد عبد الغني الحسن- أنظمة المعلومات الحاسوبية
عقاب عياد فايز جابر- العلوم المالية والمصرفية

إسراء محمد حماد شماسنة- اللغة العربية وأساليب تدريسها
فرع أريحا

صباح سمير داوود « علي خليفة «- الخدمة اإلجتماعية
عاليه محمد سليمان مليحات- اإلدارة الصحية

خوله عدنان كايد ابوشهاب- إدارة األعمال
عال سليم محمد ابو ناموس- اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

هنا أحمد ابراهيم سويدات- الرياضيات وأساليب تدريسها
رهام صالح احمد السمهوري- المرحلة األساسية األولى

االء مصطفى صالح العجلوني- المحاسبة
- أنظمة المعلومات الحاسوبية وعد صالح يوسف نجوم 

عايشه سليمان رشيد النجادة - تعليم التربية اإلسالمية
رهف محمد تيسير عبد اهللا- تعليم اإلجتماعيات

االء خميس جمعة الشرباتي- العلوم المالية والمصرفية
ميرنا حنا خضر عازر- التأهيل التربوي

فرع سلفيت
مرح رامي تيسير حالوة- التأهيل التربوي

هناء نظام عبد اهللا عبد اهللا- المحاسبة
ضحى عيسى محمد بوزيه- الرياضيات وأساليب تدريسها

عبير الفاروق عمر سليمه- اإلدارة الصحية
ميسر حاتم رجا صبرة- تعليم اإلجتماعيات

اسراء محمد سالم «دار ابو يعقوب»- تعليم التربية اإلسالمية
سهاد أمجد محمد اسماعيل - اللغة االنجليزية وآدابها

مهديه سبع محمد شلبي- اللغة العربية وآدابها
ضياء سليمان عبد الديك- إدارة األعمال

عزيه زهدي طالب عبد اهللا- الخدمة اإلجتماعية
روان عبد الفتاح داود عياش- المرحلة األساسية األولى

ريم نمر محمود عبد الرزاق- تنمية المجتمع المحلي
فرع قلقيلية

ايمان عماد سالم الشباطات- التأهيل التربوي
سمير زاهر سمير سالمه- اللغة العربية وآدابها

عائشة سائد صادق داوود- المحاسبة
عمر باسم سليمان شريم ((مكرر))- المحاسبة

اميره جهاد محمد داوود - اإلدارة الصحية
نور محمد ابراهيم ابو القرن- الرياضيات وأساليب تدريسها

سجود عبد الفتاح احمد نوفل- إدارة األعمال
ثناء جميل وديع «علي خاطر داود»- أنظمة المعلومات الحاسوبية

انهار يوسف محمد ابو الشيخ- تعليم اإلجتماعيات
مهدي ماهر عبد الرحيم سويلم- الخدمة اإلجتماعية

حنان محمد يوسف احمد - تعليم التربية اإلسالمية
فرع دورا

- الرياضيات وأساليب تدريسها علي محمد علي عوايسة 
شفاء محمود محمد شحاتيت- تعليم اإلجتماعيات

صفاء هشام نصر عواوده- اإلدارة الصحية
سناء خالد محمود خالف- اللغة العربية وأساليب تدريسها

- الخدمة اإلجتماعية مرام علي خليل وريدات 
ايمان علي محمد مسالمه - المحاسبة

مرام نادي عبد اهللا ابو الكباش- إدارة األعمال
هبه عايد حماد درابيع- العلوم المالية والمصرفية

يحيى خليل محمد حروب  - اإلقتصاد
مريم رزق حسن الدرابيع- اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع طوباس
- المحاسبة اسامه انور يونس سودي 

مروه عزالدين فضيل دراغمه- اإلدارة الصحية
ديانا باسم عبد اهللا ابو محسن- الرياضيات وأساليب تدريسها
ضحى أحمد طاهر مصري - اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

اإلقتصاد أحمد نبيل حسن غنام - 
نسرين سامر يوسف ابوعره- إدارة األعمال

باسل أحمد سليمان ضبابات- العلوم المالية والمصرفية
احمد خيري احمد دراغمه - الخدمة اإلجتماعية

ايمان عدنان ذياب عامر- تعليم اإلجتماعيات
فرع يطا

ساجده غالب احمد ابو عيد- المحاسبة
- المرحلة األساسية األولى هديل محمد أحمد نصار 

عال رياض عايش محمد- اإلدارة الصحية
نفين سامي سليم حوشيه- اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

حسين محمد حسين اعبيد - الخدمة اإلجتماعية
- تعليم التربية اإلسالمية نهاد خليل علي شواهين 
روان جهاد احمد ادعيس - أنظمة المعلومات الحاسوبية

برعاية الرئيس محمود عباس

«القدس المفتوحة» تطلق احتفاالت تخريج الفوج الحادي والعشرين
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- أطلقــت جامعة القدس المفتوحة، 
أمس، احتفاالت تخريج الفوج الحادي والعشرين (فوج القدس 
العاصمــة)، بتكريم الطلبة المتفوقين من أوائل التخصصات 
في مختلف فروع الجامعة، وذلك في قاعة الهالل األحمر بمدينة 
البيــرة، وبرعاية رئيس دولة فلســطين محمــود عباس «أبو 
مازن»، وشملت االحتفاالت هذا العام تخريج (4) طلبة يقبعون 
في سجون االحتالل، واالحتفال المركزي هو باكورة احتفاالت 
تطلقها الجامعة في 20 فرعا منتشــرة بالضفة وقطاع غزة، 

تخرج فيها (12) ألف طالب وطالبة.
وبــدأ االحتفال باســتقبال مواكب الخريجيــن المتفوقين بدءا 
بخريجي الماجســتير وأوائل الخريجين، ثــم بآيات عطرة من 
القرآن الكريم، والوقوف تحية للسالم الوطني فقراءة الفاتحة 
على أرواح الشهداء، بحضور ممثل فخامة السيد الرئيس في 
االحتفال وزير التربية والتعليم العالي د.صبري صيدم، وأعضاء 

من اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح.
ونقــل صيدم في كلمته نيابةً عن الرئيس محمود عباس في 
االحتفــال، تحيــات الرئيــس للحضور جميعاً من الشــخصيات 
الرسمية واالعتبارية، وألعضاء مجلس األمناء وإدارة الجامعة 
لجهودهم المبذولة في تطوير الجامعة وبناء مقرات مملوكة 

لها، مباركاً للخريجين وذويهم هذه الفرحة.
وأعلــن الوزيــر: «قررنا في وزارة التربيــة والتعليم العالي أن 
تكون جامعة القدس المفتوحة؛ األولى في تنفيذ خطة حماية 
التعليــم في القدس، وأن نعلمكم أننا خصصنا حوالي مليون 

دوالر لصالح القدس المفتوحة لخدمة هذا الغرض». 
وأضــاف: «نفخر أن القدس المفتوحة قد طرزت للوطن جماالً 
معرفيــاً غير مســبوق؛ فجمعــت الوطن في جامعــة وجمعت 
الجامعة في قلوبنا جميعاً»، مذكراً بالمعلمة األولى على العالم 

خريجة القدس المفتوحة؛ المعلمة حنان الحروب. 
وأوضح د. صيدم: «أن الوزارة تؤمن برسالة القدس المفتوحة، 
ونحــن نفخر بأن تمويل الفروع لهــذه الجامعة يتم من خالل 
الوزارة، والجامعة ســباقة في مجال التعليم المدمج والتعليم 
اإللكتروني، وقــد قاتلت القدس المفتوحة معنا ليضم قانون 
التعليــم العالي الجديد مفهــوم التعليــم اإللكتروني وهو ما 

أصبح حقيقة. 
من جانبهــا، أعربت محافظ رام اهللا والبيرة د. ليلى غنام عن 
اعتزازها بـ»القدس المفتوحة»، لما للجامعة من معزة خاصة 
فــي قلبها وفي قلب كل خريــج أتاحت له فرصة التعليم، تلك 
الجامعة التي دخلت كل بيت فلســطيني، وأثبتت للعالم أجمع 
وبالمحافل كافة أن فلســطين والقدس معادلة الكون التي ال 

تقبل القسمة على اثنين.

وأضافت: «ســنواصل دعم الجامعة التــي تقدم أفضل خدمة 
ألبناء شــعبنا بال حدود، بصفتها واحدة من أفضل المؤسسات 
التعليمية في وطننا الحبيب، وسنبقى على عهد هذه الجامعة 
وعلى عهد منظمة التحرير التي أسستها، وسنبقى المساهمين 

في رفعتها».
وحيــت غنام الجامعة برئاســتها وكوادرها وطلبتها والعاملين 
فيهــا على جهودهم الدائمة والمتواصلة، مهنئة خريجي فوج 
«القــدس العاصمة» ومتمنية أن يكــون يومهم هذا يوم أمل 
ألهلهــم وذويهم وجامعتهم، مناشــدة إياهم بأن يكونوا خير 
ســفراء لبلدهم وجامعتهم؛ ألن المسؤولية تقع على عاتقهم 
اليوم، وألن العقول هي الشهادة الحقيقية لهم، ودعتهم إلى 

أن يكونوا أصحاب الحكمة والمعرفة.
وهنــأ رئيــس مجلــس األمنــاء م. عدنــان ســمارة الخريجين 
وأهاليهم وقال: «منذ أطلقت جامعة القدس المفتوحة خدماتها 
فــي فلســطين عــام 1991م، بهــدف توفير خدمــة تعليمية 
تتغلــب على إجراءات االحتالل الذي أمعن في إغالق الجامعات 
الفلســطينية لنشر الجهل والتخلف، أثبتت الجامعة أن فلسفة 
التعليم المفتوح التي تتبنــى التعلم المدمج أنموذجا بالجمع 
بين اللقــاءات الصفيــة واالفتراضية والوســائط اإللكترونية 
هــي األنجع لتحقيق أهدافها، وقد آتت أكلها بتخريج عشــرات 
اآلالف من أبناء شعبنا الذين حرمهم االحتالل وحرمتهم أوضاع 

اجتماعية واقتصادية قاهرة من إكمال تعليمهم».
وأضاف: «ألن رسالة جامعة القدس المفتوحة تتناغم مع الشعار 
الذي رفعته (جامعة في وطن ووطن في جامعة) فإنها ماضية 
في مد جســور العلم واألمل، وكســر حدود المــكان والزمان 
ألبناء شعبنا الذين مهما اشتدت عليهم الصعاب، فهم يؤمنون 
بأن حقوقهم الوطنية معمدة بتضحيات أبنائهم من الشــهداء 
والجرحى واألسرى، ولن تذهب هذه التضحيات سدى، وستظل 
القــدس عاصمة فلســطين األبديــة؛ ألن قــوة العدالة والحق 

ستنتصر على الباطل مهما طال الزمن.
وأشار سمارة إلى أنه «وضمن مسيرتنا في تعزيز البحث العلمي 
في الجامعة، كرافعة أساسية لتحسين خدماتها التعليمية، ها 
نحن ماضون في إنشاء المراكز العلمية والبحثية المتخصصة، 
وتوفير الدعم المالي للمشــاريع البحثية بالتعاون والشــراكة 
مع المؤسســات المحلية واإلقليمية والدولية، وإصدار المجالت 

العلمية المحكمة الحاصلة على معامل التأثير العربي».
مــن جانبه، قــال رئيس الجامعة أ. د. يونــس عمرو: «تحتفل 
جامعة القدس المفتوحة، جامعة الوطن الفلسطيني، بتخريج 
كوكبة جديدة من أبنائها، وقد آثرت أن تطلق اسم «فوج القدس 
العاصمة» على فوجها الحادي والعشــرين انسجاما مع الحالة 

الوطنية العامة بخصوص قضية القدس، وهو ما يجسد الدور 
الوطني لجامعة القدس المفتوحة الممتدة جغرافيا في ربوع 
الوطــن كافة، بأن القدس كانت وما زالت وســتبقى العاصمة 

األبدية لدولتنا الفلسطينية».
وأكد عمرو «وقوف الجامعة رئاسة، وعاملين، وطلبة، بكوادرها 
وطواقمها األكاديمية واإلدارية كافة خلف القيادة الفلسطينية 
وعلى رأسها الرئيس محمود عباس «أبو مازن» في معركته في 
الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني، مثمنين الجهد الكبير الذي 
يبذله سيادته في نقل معاناة شعبنا للعالم، وفضح ممارسات 
اإلدارة األميركية وعلى رأسها دونالد ترامب وإفشال مخططاته 
بصفقة القرن بعد قيامه بالخطوة المرفوضة المتمثلة بنقل 
الســفارة األميركيــة إلــى القــدس واعتبارها عاصمــة لدولة 
االحتــالل. وهنا ومن هــذا المقام، نكرر ما قالــه الرئيس أبو 
مازن (إننا هنا باقون ولن نرحل بل سيرحل االحتالل، وإعالن 
ترامــب للقدس عاصمة لالحتالل ال يعني أي شــيء، وشــعبنا 
وقيادته ســيواصل التحدي والصمود، حتى نيل حقوقه وقيام 

دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف)».
ــر عمرو بأن فكرة جامعة القــدس المفتوحة التي دعمها  وذكّ
القــادة العظام، وعلى رأســهم الرمز الخالد رحمه اهللا ياســر 
عرفات والرئيس محمود عباس حفظه اهللا، هي أكبر دليل على 
قدرة الفلسطينيين على اإلبداع الخالق والتكيف مع ظروفهم 
مهمــا كانت صعبة، ولهذا فإن فلســفة التعليــم المدمج التي 
تقوم على فكرة الجمع بين المحاضرات الوجاهية والمحاضرات 
االفتراضيــة نجحت في تكريــس ثقافة تعليمية ناجحة أثبتت 
فعاليتها وطنيــا وعربيا ودوليا، فباتت من كبريات الجامعات 
العالميــة التــي تتبنــى هذه الفلســفة، إلدراكهــا أنها تصقل 
شخصية الفرد وتؤهله وتسلحه بالعلم الالزم لمواجهة الحياة 
ومتطلباتهــا، إضافة إلــى أنها تحقق معظــم األهداف بكلفة 

مالية محدودة.
وشــدد عمرو على أن «اإلنجازات الالفتة التي حققتها الجامعة 
ما كانــت لتتحقق لوال التكاملية بين مجلس األمناء ورئاســة 
الجامعــة، والعامليــن، والطلبــة، فنحــن نؤمــن بأن إشــراك 
الطلبة والعاملين في اتخاذ القرارات لمصلحة المؤسســة هي 
اســتراتيجية مهمة أثبتت أنها تقود إلى تحقيق النجاحات على 
الصعد كافة، وهذا التكاتف يقود إلى ديمومة المؤسسة وحفظ 
حقوق الطلبة والعاملين، والنظام والقانون هما المناخ اليومي 

السائد في الجامعة».
وانتشرت القدس المفتوحة بحسب عمرو، وعقدت اتفاقيات مع 
25 جامعة على مستوى العالم لتبادل الخبرات والتدريب العلمي، 
وأطلقت 5 مجالت علمية محكمة تمهيدا لحصولها على مقياس 

«معامل التأثير العربي» تمهيدا لحصولها على مقياس «معامل 
التأثير العالمي»، وأصدرت مجموعة من البحوث وصلت في عام 
2017 إلــى ما يزيد عن 218 بحثــا لهيئة التدريس أو من خارج 
الجامعة، وأصدرت عددا مــن البحوث الخاصة بالثقافة العربية 
والفلسطينية وعقدت 11 مؤتمرا بالتعاون مع جامعات فلسطينية 
ومع جامعات عربية، وتســعى الفتتاح عدد من المراكز العلمية 
وعلى رأسها مركز الثقافة العثمانية من أجل إعادة نشر الثقافة 
العثمانية المنشــورة باألحــرف العربية إلى لغتنــا خصوصا أن 

فلسطين حكمها العثمانيون لفترة تزيد عن 5 قرون.
كمــا قال رئيــس مجلس الطلبة القطري فــي جامعة القدس 
المفتوحة زياد الواوي: «نحتفل اليوم على مرأى ومســمع هذا 
االحتــالل الحاقد الذي يضــرب بعرض الحائــط كل القوانين 
واألنظمــة العالمية، وما زال يقتــل ويبطش ويقطع ويصادر 
ويهدم ويرحل، فوتيرة االستيطان قد تضاعفت عشرات المرات، 
وقطعان المســتوطنين استفحلوا وتجبروا على أرضنا وأهلنا، 

وأسرانا تتضاعف أعدادهم تباعا ويوما بعد يوم.
وشــدد الــواوي على أهمية إعــادة الهيبة للحركــة الطالبية في 
فلســطين، وإعادة موقعها الــذي تبوأته منذ نشــأتها، وتنظيم 
الكادر الطالبي الثائر الذي قدم روحه وعمره فداًء لوطنه وشعبه.

وفــي كلمــة أوائــل الخريجيــن، قالــت الخريجة مــرام محمد 
دواهكــة: «نختــم مرحلة من حياتنا ونبــدأ مرحلة جديدة من 
العطاء واإلخالص لهذه األرض التي عليها ما يســتحق الحياة، 
فباألمس كنا على مقاعد الدراسة لالستعداد للعمل واالنطالق 
نحو المستقبل المشرق بإذن اهللا، رغم الصعوبات والمعيقات 
التي يضعها االحتالل اإلسرائيلي الغاشم، وما يترتب عليها من 

ظروف اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، صعبة.
وأضافت دواهكة «أن مسيرة العطاء لجامعتنا، جامعة القدس 
المفتوحة، تمثل نبراس هداية لنا على طريق العمل واالجتهاد 
في بناء الوطن ومؤسســاته، فقد علمتنا هذه الجامعة الصبر 
والمثابــرة والجــد واالجتهــاد دون كللٍ أو ملــل، وقضينا أمتع 
األوقــات في رحــاب جامعتنا الغراء مع أســاتذتنا أعضاء هيئة 
التدريس وإدارة الجامعة وموظفيها، فقد كانوا لنا عونا وقدموا 
التســهيالت الالزمــة إلنجاز أهدافنــا التعليميــة، وفق أنظمة 
وتعليمات كفلت لنا تلقي العلم والمعرفة، ووفرت لنا المصادر 

والوسائل التعليمية الضرورية للتحصيل العلمي».
تخلــل االحتفال، الــذي تولى عرافته مســاعد رئيس الجامعة 
لشــؤون الطلبة أ. د. محمد شــاهين، فقرة فنية قدمتها فرقة 
جامعة القدس المفتوحــة «البيدر»، ثم تال بيان التخريج أ. د. 
جمال إبراهيم عميد القبول والتسجيل واالمتحانات، واستكمل 
إجراءات التخريج، وجرى توزيع الشهادات على الخريجين وهم: 


