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غزة - »األيام«: بدأت الجامعة اإلسالمية بغزة، أمس، احتفاالتها بتخريج الفوج 
السابع والثالثين من طلبتها، الذي أطلقت عليه اسم »أفواج الحرية«، وخصصت 
أول أيام احتفاالتها لتخريج طلبة كلية التمريض للعام الدراسي 2018/2017م.

وأقي���م حفل التخريج في قاعة المؤتمرات الكب���رى بمركز المؤتمرات بحضور: 
رئيس مجلس األمن���اء أ.د. نصر الدين صادق المزين���ي، وأعضاء مجلس األمناء، 
ورئيس الجامعة أ.د. ناصر إس���ماعيل فرحات، وأعض���اء مجلس الجامعة، وعميد 

كلية التمريض أ.د. يوسف إبراهيم الجيش.
وف���ي كلمته لف���ت المزيني إل���ى أن احتفاالت التخريج تمثل أعراس���ًا وطنية 
يعي���ش فيه���ا الجميع أجواء الس���عادة والفرح عل���ى الرغم م���ن المعاناة التي 

يعيشها الشعب الفلسطيني، الذي يواجه المحن واآلالم بصبر وثبات وأمل كبير، 
مقدمًا التحي���ة للخريجين والخريجات من كلية التمريض الذين يش���كلون خط 
الدفاع األول في الحفاظ على حياة اإلنسان وصحته، وعالج المرضى والمصابين.

ونوه بأنه مع نهاية هذا العام الدراسي يكون قد مضى على تأسيس الجامعة 
اإلس���المية أربعون عامًا، مس���تعرضًا مراح���ل تطور الجامعة على المس���تويات 

األكاديمية، والبحثية، والعمرانية.
ولفت إلى حرص الجامعة خالل مسيرتها التعليمية على عدم منع أي طالب من 
فرصة التعليم بسبب عدم قدرته على دفع الرسوم الدراسية، مبينًا أن الجامعة 
تق���دم في كل ع���ام آالف المنح الدراس���ية وبرامج الكفالة للطلب���ة المحتاجين 

والمتميزي���ن، مش���يرًا إلى أن الجامعة أعلنت في هذا الع���ام عن رزمة كبيرة من 
المنح الدراس���ية للطلبة الجدد والقدامى وصلت إلى )2500( منحة، باإلضافة إلى 

)20( نوعًا من المنح الجامعية المختلفة للطلبة الجدد والقدامى.
ونياب���ة عن خريج���ي وخريجات كلي���ة التمريض، أثنى الخري���ج هاني مجدي 
الجاج���ة عل���ى الخدم���ات النوعي���ة الت���ي قدمته���ا له���م إدارة الجامعة على 
المس���تويات: األكاديمية، والبحثية، والمهنية، والتطبيقية، معبرًا عن اعتزازه 
بطاق���م التدريس ف���ي كلية التمريض ال���ذي لم يتواَن ول���و للحظة في تقديم 
العلم المفيد والنصح واإلرش���اد والتوجيه، وقدر لألهالي دورهم في توفير الجو 
المناس���ب للدراس���ة، وتش���جعهم على الجد والمثابرة، وأوصى زمالءه بالحفاظ 

على أمانة العلم والمهنة، وأن يكونوا أهال لإلنس���انية واألخالق الس���امية التي 
تتطلبها مهنة التمريض.

مع بدء مراس���م بروتوكول التخرج، س���لم المزيني، وفرحات، والجيش، الطالبة 
هن���د فؤاد أبو حم���د - الحاصلة على المرتبة األولى على مس���توى خريجي كلية 

التمريض للعام الدراسي 2018/2017م، درع التفوق والنجاح.
وتخل���ل الحفل، منح ش���هيدة مهنة التمريض رزان أش���رف النجار ش���هادة 
فخرية من كلية التمريض بالجامعة تقديرًا لدورها الكبير في إسعاف ومعالجة 

الجرحى، وتضحيتها بروحها من أجل الوطن واإلنسان.
وفي ختام الحفل جرى تسليم الشهادات للخريجين، وهم:

خريجو كلية الدراسات العليا
منتصر علي محمد حسن - االرشاد النفسي والتربوي، اماني ابراهيم حسن غيث 
- اللغة العربية وآدابها/اللغة والنحو، مهى خالد عبد الله صباح - االرشاد النفسي 
والتربوي، س���مر عيسى ابراهيم صباح - االرشاد النفسي والتربوي، برهان حمدان 
اسمر دراغمه - االرشاد النفسي والتربوي ، محمد موسى سالم دار جبارة - االرشاد 
النفس���ي والتربوي، سعيد عدنان سعيد تيتان - االرشاد النفسي والتربوي، احمد 
عاطف محمد ابو عره - االرش���اد النفس���ي والتربوي، مؤيد محمد موس���ى ابراهيم 
- االرش���اد النفس���ي والتربوي، امجد عدنان عبد الجابر س���يد - االرش���اد النفسي 
والتربوي، س���اميه محمد مصطفى شوابكه - االرش���اد النفسي والتربوي، عقيالن 
س���ليمان عقيالن النميالت - االرشاد النفس���ي والتربوي، محمد يوسف عمر محمد 
- االرش���اد النفس���ي والتربوي، عبدالرحيم  رش���دي  عبدالرحيم  صدوق - االرشاد 
النفس���ي والتربوي، مازن احمد محمد حامد - اللغة العربية وآدابها/اللغة والنحو، 

أروى دياب محمد عواد - اللغة العربية وآدابها/اللغة والنحو

خريجو )برنامج السجون(- هيئة االسرى
إصرار محمد عبد الجابر خضر - االدارة والريادة، راتب عبد اللطيف عبد الكريم 
الحريبات - المرحلة األساس���ية األولى، بس���ام ش���فيق عطية إكتيع - التنمية 

االجتماعية، محمد وليد محمود عارف - االدارة والريادة

األوائل على مستوى الجامعة
إيمان محمد موس����ى النزلي - المرحلة األساسية األولى - فرع الوسطى، 
حنان كمال عبد الله أسعد - اإلدارة الصحية - فرع شمال غزة، رغاد موسى 
عيس����ى 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 - المحاس����بة - فرع شمال غزة، اسراء جبر خليل بارود - إدارة األعمال - 
فرع خان يونس، زينه جمال عبد الرحمن عفانة - اللغة العربية وأس����اليب 
تدريس����ها - فرع رفح، رحمه محمد سليم هزهوزي - التربية الخاصة - فرع 
نابلس، م����رام محمد محمود دواهكة - العل����وم المالية والمصرفية - فرع 
س����لفيت، نور حس����ين محمد حمد - تعليم التربية اإلسالمية - فرع شمال 
غزة، ايمان زهير احمد س����ليميه - الخدم����ة اإلجتماعية - برنامج التعليم 
المفت����وح - القدس، وفاء زكي س����المه ش����واهنه - تعلي����م العلوم - فرع 
قلقيلي����ة، دعاء معروف عبد الكريم دري����دي - تعليم اإلجتماعيات - فرع 
طولكرم، منال محمد خليل بش����ير - تكنولوجي����ا المعلومات واإلتصاالت - 
فرع الخليل، حياة فايق حامد دراغمه - أنظمة المعلومات الحاسوبية - فرع 
طوب����اس، محمد مازن عمر القوقا - اإلعالم الجدي����د - فرع غزة، هديل عبد 
العزي����ز عبد الرحم����ن ريحان - رعاية الطفل - فرع غزة، وعد احمد موس����ى 
دريع����ات - تنمي����ة المجتمع المحلي - فرع أريحا، جن����ان ابراهيم عبدالله 
عطيان����ي - اإلقتص����اد - فرع جني����ن، صهيب محمود محم����ود الحوامده - 
اإلنت����اج النباتي والوقاية - فرع الخليل، محم����ود فرح عبد الرحيم فخيده 

- التسويق - فرع رام الله والبيرة

الخريجون األوائل على مستوى فروع الضفة الغربية
س���وزان محمد خضر صياد - التأهيل التربوي، رويده عطا الله عبد العويسات 

- المرحلة األساسية األولى، سماح عبد المغني محمد غزاوي - اللغة اإلنجليزية 
وأساليب تدريس���ها، هناء حس���ن رمضان القنبر - اإلدارة الصحية، نور مروان 
دياب قرش - تعليم اإلجتماعيات، احمد جميل احمد عثمان - أنظمة المعلومات 
الحاس���وبية، فتحيه موسى عبد الرحمن طه - المحاسبة، فداء زهير عبد الفتاح 

يغمور - إدارة األعمال

فرع الخليل
رني���ن ربحي »حج نعمان« جوالني - المحاس���بة، بس���مة »محمد س���عيد« عبد 
المحس���ن ب���در - التأهيل التربوي، نهيل ش���وقي س���عيد الح���روب - الخدمة 
اإلجتماعية، ن���داء خالد محمد حتاوي - اإلدارة الصحية، س���ميه جمعه عمران 
زرو - اللغة العربية وأس���اليب تدريس���ها، زكريا خليل عبد الرحمن ابو اسنينه 
- تعليم التربية اإلس���المية، دعاء ابراهيم حس���ن طميزه - المرحلة األساسية 
األولى، ايمان س���امي صالح الدغامين - الرياضيات وأس���اليب تدريسها، حنان 
فيصل خليل خمايس���ه - تعليم االجتماعيات، ايمان محمود ابراهيم س���المه 
عمرو - تنمية المجتمع المحلي، س���هى اسحق ابراهيم رجبي - تعليم العلوم، 
روان » محمد عمران« رجب س���در - اللغة اإلنجليزية وأس���اليب تدريسها، مروه 
عريف صبحي »علي س���الم« - إدارة األعمال، عبد الله مازن س���لمان ش���ويكي - 
أنظمة المعلومات الحاس���وبية، نور علي بدوي س���ياعره - رعاية الطفل، حمزة 

محمد احميد ابوفاره - العلوم المالية والمصرفية

فرع بيت لحم
ش���فاء لطفي عبد الفت���اح نمر - اإلدارة الصحية، س���لوى ابراهيم محمد بلو - 
التأهيل التربوي، نور يوسف سليمان مبارك - الخدمة اإلجتماعية، اسراء خالد 
علي ابو رميس - تعليم التربية اإلس���المية، س���حر محم���ود مصطفى انعيم - 
إدارة األعمال، سوزان احمد محمد حسن - اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها، 
اسمهان محمود موسى الهريمي - المرحلة األساسية األولى، ديما كريم محمد 
ابو س���رحان - أنظمة المعلومات الحاسوبية، تغريد غالب صالح حروب - تعليم 
االجتماعيات، مالك اياد عمر غياظه - الرياضيات وأس���اليب تدريس���ها، نهاد 
نصري محمد ابو داود - العلوم المالية والمصرفية، روان ابراهيم محمد ديريه 

- تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

كلية غرناطة
ندين جمال عبد عمر اسدي - الخدمة اإلجتماعية

فرع رام الله والبيرة
محمد حس���ين عبد الل���ه ربيع - الخدم���ة اإلجتماعية، نادية اس���عود خيري 
زيدان - تعليم التربية اإلس���المية، ش���ادي محمد علي برناط - العلوم المالية 
والمصرفية، أحمد وجيه عبد الفتاح لدادوه - المحاسبة، آالء يوسف عبد السالم 
فقي���ه - تعليم االجتماعي���ات، وردة روحي خليل جم���ل - تعليم العلوم، فاتن 
عادل علي اس���ماعيل - المرحلة األساس���ية األولى، هديل يوسف حسن زهران 
- اإلدارة الصحي���ة، مصطفى عبد الله محمد حب���ش - تنمية المجتمع المحلي، 
جليل���ة جميل عوض عم���ر - التربية الخاصة، خلود محمد عب���د الرحمن فقيه - 
اإلعالم الجديد، ميرفت محمود طوباسي عباد - الرياضيات وأساليب تدريسها، 

شيماء قدري يوسف عمارنه - أنظمة المعلومات الحاسوبية

فرع نابلس
حال عايد هايل أبوعصبة - المحاس���بة، اس���ماء/ محمد راجح / يوسف دويكات 
- اللغة اإلنجليزية وأس���اليب تدريس���ها، فاتن محمود مصطف���ى فرح - اإلدارة 
الصحي���ة، نور عمر لطفي القاضي - الخدمة اإلجتماعية، زينب إس���ماعيل أحمد 
غيث - المرحلة األساسية األولى، ياسمين صبحي محمود بني فضل - الرياضيات 
وأس���اليب تدريس���ها، والء محمد قاس���م بني فضل - اللغة العربية وأس���اليب 
تدريس���ها، محمود فهيد محمد ابورويس - تعليم التربية اإلسالمية، ياسمين 
محمد فارس ديريه - أنظمة المعلومات الحاس���وبية، اسماء جودت لطفي صوان 
- تعليم اإلجتماعيات، جاني���ت جريس حنا خوري - العلوم المالية والمصرفية، 
عائش���ة فتحي عبد اللطيف حج محم���د - تكنولوجيا المعلوم���ات واإلتصاالت، 
س���ندس فاروق عادل بني جابر - تعليم العلوم، هيثم محمد محمود حش���اش - 

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 - المحاس���بة، جيهان ناصر محمود ضمايره 
- إدارة األعمال، ربى زهير امي���ن 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 الحاس���وبية، 
فتحيه عبد الله صالح خمايسه - اإلنتاج النباتي والوقاية، منى خلف عيد خلف 

- تنمية المجتمع المحلي

فرع طولكرم
راني���ه هاني احمد ش���رفي - التأهي���ل التربوي، ليالي فؤاد س���ليم مصلح - 
المحاس���بة، رؤى زياد عبد الفتاح ش���رفا - الخدم���ة اإلجتماعية، لينا محمد نمر 
عب���د الل���ه - رياضيات، دعاء احمد خض���ر طعمه - اللغة اإلنجليزية وأس���اليب 
تدريس���ها، هند ش���اكر عقل مجادبه - إدارة األعمال، امل لؤي حس���ني اسعد 
- اإلدارة الصحية، بيان اس���كندر محمود مهداوي - تعليم التربية اإلس���المية، 
لورا محمود حس���ن حجازي - المرحلة األساس���ية األولى، دنيا محمد عبد الغني 
الحس���ن - 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 وأس���اليب تدريس���ها، هنا أحمد ابراهيم 
س���ويدات - الرياضيات وأس���اليب تدريس���ها، رهام صالح احمد السمهوري - 
المرحلة األساسية األولى، االء مصطفى صالح العجلوني - المحاسبة، وعد صالح 
يوسف نجوم - أنظمة المعلومات الحاس���وبية، عايشه سليمان رشيد النجادة 
- تعليم التربية اإلسالمية، رهف محمد تيسير عبد الله - تعليم اإلجتماعيات، 
االء خميس جمعة الشرباتي - العلوم المالية والمصرفية، ميرنا حنا خضر عازر 

- التأهيل التربوي

فرع سلفيت
مرح رامي تيس����ير حالوة - التأهيل التربوي، هناء نظ����ام عبد الله عبد الله 
- المحاس����بة، ضحى عيس����ى محمد بوزيه - الرياضيات وأس����اليب تدريسها، 
عبير الفاروق عمر س����ليمه - اإلدارة الصحية، ميس����ر حاتم رجا صبرة - تعليم 
اإلجتماعيات، اسراء محمد سالم »دار ابو يعقوب« - تعليم التربية اإلسالمية، 
سهاد أمجد محمد اس����ماعيل - اللغة االنجليزية وآدابها، مهديه سبع محمد 
ش����لبي - اللغة العربية وآدابها، ضياء س����ليمان عبد الدي����ك - إدارة األعمال، 
عزيه زهدي طالب عبد الله - الخدمة اإلجتماعية، روان عبد الفتاح داود عياش 
- المرحل����ة األساس����ية األولى، ريم نمر محمود عبد ال����رزاق - تنمية المجتمع 

المحلي

فرع قلقيلية
ايمان عماد س���الم الشباطات - التأهيل التربوي، س���مير زاهر سمير سالمه 
- اللغة العربية وآدابها، عائش���ة س���ائد صادق داوود - المحاس���بة، عمر باسم 
س���ليمان ش���ريم ))مكرر(( - المحاس���بة، اميره جهاد محم���د داوود  - اإلدارة 
الصحي���ة، نور محم���د ابراهيم ابو القرن - الرياضيات وأس���اليب تدريس���ها، 
س���جود عبد الفتاح احمد نوفل - إدارة األعمال، ثن���اء جميل وديع »علي خاطر 
داود« - أنظمة المعلومات الحاس���وبية، انهار يوسف محمد ابو الشيخ - تعليم 
اإلجتماعيات، مهدي ماهر عبد الرحيم س���ويلم - الخدم���ة اإلجتماعية، حنان 

محمد يوسف احمد - تعليم التربية اإلسالمية

فرع دورا
علي محمد علي عوايسة - الرياضيات وأساليب تدريسها، شفاء محمود محمد 
ش���حاتيت - تعليم اإلجتماعيات، صفاء هشام نصر عواوده - اإلدارة الصحية، 
س���ناء خالد محمود خالف - اللغة العربية وأساليب تدريسها، مرام علي خليل 
وريدات - الخدمة اإلجتماعية، ايمان علي محمد مسالمه - المحاسبة، مرام نادي 
عب���د الله ابو الكباش - إدارة األعمال، هبه عايد حم���اد درابيع - العلوم المالية 
والمصرفية، يحيى خليل محمد حروب - اإلقتصاد، مريم رزق حس���ن الدرابيع - 

اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها

فرع طوباس
اسامه انور يونس سودي - المحاسبة، مروه عزالدين فضيل دراغمه - اإلدارة 
الصحية، ديانا باس���م عبد الله ابو محس���ن - الرياضيات وأس���اليب تدريسها، 
ضحى أحمد طاهر مصري - اللغة اإلنجليزية وأس���اليب تدريس���ها، أحمد نبيل 
حس���ن غنام - اإلقتصاد، نس���رين سامر يوس���ف ابوعره - إدارة األعمال، باسل 
أحمد سليمان ضبابات - العلوم المالية والمصرفية، احمد خيري احمد دراغمه 

- الخدمة اإلجتماعية، ايمان عدنان ذياب عامر - تعليم اإلجتماعيات

فرع يطا
س���اجده غالب احمد ابو عيد - المحاسبة، هديل محمد أحمد نصار - المرحلة 
األساسية األولى، عال رياض عايش محمد - اإلدارة الصحية، نفين سامي سليم 
حوشيه - اللغة اإلنجليزية وأس���اليب تدريسها، حسين محمد حسين اعبيد - 
الخدمة اإلجتماعية، نهاد خليل علي شواهين - تعليم التربية اإلسالمية، روان 

جهاد احمد ادعيس - أنظمة المعلومات الحاسوبية

"القدس المفتوحة" تبدأ احتفاالتها بتخريج الفوج الحادي والعشرين من طلبتها

رام الل����ه - "األيام": ب����دأت جامعة القدس المفتوحة، أم����س، احتفاالتها بتخريج 
الف����وج الحادي والعش����رين من طلبتها )ف����وج القدس العاصم����ة(، بتكريم الطلبة 
المتفوقي����ن من أوائ����ل التخصصات في مختل����ف فروع الجامع����ة، برعاية الرئيس 
محمود عباس "أبو مازن"، وذلك في قاعة الهالل األحمر الفلسطيني بمدينة البيرة.

وشمل االحتفال المركزي تخريج 4 طالب يقبعون في سجون االحتالل، في باكورة 
احتفاالت الجامعة في )20( فرًعا منتشرة بالضفة الغربية وقطاع غزة، تخرج خاللها 

12 ألف طالب وطالبة.
وبدئ االحتفال باستقبال مواكب الخريجين المتفوقين بدءًا بخريجي الماجستير 
وأوائ����ل الخريجين، ثم بآي����ات عطرة من الق����رآن الكريم، فالوقوف تحية للس����الم 
الوطن����ي، فقراءة الفاتح����ة على أرواح الش����هداء، بحضور وزير التربي����ة والتعليم 
العال����ي د. صبري صيدم ممثاًل للرئيس محمود عباس، وأعضاء من اللجنة المركزية 

والمجلس الثوري لحركة فتح.
وفي كلمته قال صيدم: "قررنا في وزارة التربية والتعليم العالي أن تكون جامعة 
القدس المفتوحة؛ األولى في تنفيذ خطة حماية التعليم في القدس، وأن نعلمكم 

أننا خصصنا نحو مليون دوالر لصالح القدس المفتوحة لخدمة هذا الغرض".
وتطرق صيدم لهجمة االحتالل الشرس����ة ضد قطاع التعليم واتهاماته للمناهج 
لقى 

ُ
الفلس����طينية بالتحريض، مشيرًا إلى أن وزير التعليم اإلسرائيلي يطالب بأن ت

 مستشرس؛ ونحن موغلون 
ٌ

القنابل على رأس الشعب الفلسطيني، "فاالحتالل قاتل
في العلم، مصرون على االجتهاد والتعلم".

وأضاف: "نفخر أن القدس المفتوحة قد طرزت للوطن جمااًل معرفيًا غير مس����بوق؛ 
فجمع����ت الوطن في جامعة وجمعت الجامعة في قلوبن����ا جميعًا"، مذكرًا بالمعلمة 

األولى على العالم خريجة القدس المفتوحة؛ المعلمة حنان الحروب.
وأوضح: "أن الوزارة تؤمن برسالة القدس المفتوحة، ونحن نفخر بأن تمويل الفروع 
له����ذه الجامعة يتم من خالل وزارة التربية والتعليم العالي، والجامعة س����باقة في 
مجال التعلي����م المدمج والتعليم اإللكتروني، وقد قاتل����ت القدس المفتوحة معنا 
ليض����م قانون التعليم العال����ي الجديد مفهوم التعلي����م اإللكتروني وهو ما أصبح 

حقيقة.
وأش����ار الوزير إلى أن "القدس المفتوحة" رس����مت حروف البقاء في مختلف أرجاء 
الوطن، مش����يرًا إلى أن الرئيس محمود عباس كل����ف الجامعة أن تفتح فرعًا لها في 
دمش����ق عاصمة الجمهورية العربية السورية، "ونحن نقف إلى جانب هذه الجامعة 

على الدوام، فالفلسطيني يقدم الحياة على الموت وينتصر للعلم والمعرفة".
من جانبها، قالت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام: "س����نواصل دعم الجامعة 

التي تقدم أفضل خدمة ألبناء الش����عب الفلسطيني بال حدود، بصفتها واحدة من 
أفضل المؤسس����ات التعليمية في الوطن الحبيب، وسنبقى على عهد هذه الجامعة 
وعلى عهد منظمة التحرير التي أسستها، وسنبقى المساهمين في رفعتها، فهي 
تش����كل ثلث عدد المنتس����بين للجامعات في الوطن، وهذه الكثرة لم تكن كمًا، بل 
اعتمدت النوع أواًل، ودليل ذلك الجوائز التي حصلت عليها الجامعة، ونماذج اإلبداع 

فيها ال تعد وال تحصى.
وحيت غنام الجامعة برئاستها وكوادرها وطلبتها والعاملين فيها على جهودهم 
الدائم����ة والمتواصلة، مهنئة خريجي فوج "الق����دس العاصمة" ومتمنية أن يكون 
يومهم هذا يوم أمل ألهلهم وذويهم وجامعتهم، مناشدة إياهم بأن يكونوا خير 
سفراء لبلدهم وجامعتهم؛ ألن المس����ؤولية تقع على عاتقهم اليوم، وألن العقول 
هي الش����هادة الحقيقية لهم، ودعتهم إلى أن يكونوا أصحاب الحكمة والمعرفة. 
وأضاف����ت أن جامع����ة القدس المفتوحة مجم����ع العقول البش����رية ونقطة االرتكاز 

الفلسطيني وعصب االقتصاد والثقافة واإلبداع، ففخر لهم أنهم تخرجوا فيها.
وف����ي كلمته، هنأ رئيس مجل����س األمناء م. عدنان س����مارة الخريجين وأهاليهم 
وقال: "منذ أطلق����ت جامعة القدس المفتوحة خدماتها في فلس����طين عام 1991م، 
به����دف توفي����ر خدمة تعليمي����ة تتغلب على إج����راءات االحتالل ال����ذي أمعن في 
إغالق الجامعات الفلس����طينية لنش����ر الجهل والتخلف، أثبتت الجامعة أن فلسفة 
التعليم المفتوح التي تتبنى التعلم المدمج أنموذًجا بالجمع بين اللقاءات الصفية 
واالفتراضية والوس����ائط اإللكترونية هي األنجع لتحقيق أهدافها، وقد آتت أكلها 
بتخريج عش����رات اآلالف من أبناء الش����عب الفلس����طيني الذي����ن حرمهم االحتالل 

وحرمتهم أوضاع اجتماعية واقتصادية قاهرة من إكمال تعليمهم".
وأضاف: "ألن رس����الة القدس المفتوحة تتناغم مع الش����عار الذي رفعته )جامعة 
في وطن ووطن في جامعة( فإنها ماضية في مّد جس����ور العلم واألمل، وكسر حدود 
المكان والزمان ألبناء الش����عب الفلس����طيني الذين مهما اشتّدت عليهم الصعاب، 
فه����م يؤمنون ب����أن حقوقهم الوطنية معم����دة بتضحيات أبنائهم من الش����هداء 
والجرحى واألس����رى، ولن تذهب هذه التضحيات س����دًى، وس����تظل القدس عاصمة 

فلسطين األبدية؛ ألن قوة العدالة والحق ستنتصر على الباطل مهما طال الزمن.
وأوضح م. س����مارة أن القدس المفتوحة، وهي تؤمن بأن تنمية الفرد وتحس����ين 
قدراته أساس نجاح المؤسسة وتقدمها، ومن منطلق اهتمامنا بأبنائنا الخريجين، 

فإنها أنشأت وحدة لمتابعة خريجيها أينما كانوا.
وأشار س����مارة إلى أنه "وضمن مس����يرتنا في تعزيز البحث العلمي في الجامعة، 
كرافعة أساس����ية لتحسين خدماتها التعليمية، ها نحن ماضون في إنشاء المراكز 

العلمية والبحثية المتخصصة، وتوفير الدعم المالي للمش����اريع البحثية بالتعاون 
والشراكة مع المؤسس����ات المحلية واإلقليمية والدولية، وإصدار المجالت العلمية 

المحكمة الحاصلة على معامل التأثير العربي".
م����ن جانبه، قال رئي����س الجامع����ة أ. د. يونس عم����رو: "تحتف����ل جامعة القدس 
المفتوح����ة، جامعة الوطن الفلس����طيني، بتخريج كوكبة جديدة م����ن أبنائها، وقد 
آثرت أن تطلق اسم "فوج القدس العاصمة" على فوجها الحادي والعشرين انسجاًما 
مع الحال����ة الوطنية العامة بخصوص قضية القدس، وهو ما يجس����د الدور الوطني 
لجامعة القدس المفتوحة الممتدة جغرافًيا في ربوع الوطن كافة، بأن القدس كانت 

وما زالت وستبقى العاصمة األبدية لدولتنا الفلسطينية".
وأكد "وقوف الجامعة-رئاس����ة، وعاملين، وطلبة، بكوادرها وطواقمها األكاديمية 
واإلدارية كافة-خلف القيادة الفلس����طينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس "أبو 

مازن" في معركته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
����ر بأن فك����رة جامعة القدس المفتوح����ة التي دعمها الق����ادة العظام، وعلى 

ّ
وذك

رأسهم الرمز الخالد رحمه الله ياسر عرفات والرئيس محمود عباس حفظه الله، هي 
أكبر دليل على قدرة الفلسطينيين على اإلبداع الخالق والتكيف مع ظروفهم مهما 
كانت صعبة، ولهذا فإن فلس����فة التعليم المدمج التي تقوم على فكرة الجمع بين 
المحاضرات الوجاهية والمحاضرات االفتراضية نجحت في تكريس ثقافة تعليمية 
ناجحة أثبتت فعاليتها وطنًيا وعربًيا ودولًيا، فباتت من كبريات الجامعات العالمية 
التي تتبنى هذه الفلس����فة، إلدراكها أنها تصقل شخصية الفرد وتؤهله وتسلحه 
بالعل����م الالزم لمواجهة الحياة ومتطلباتها، إضافة إلى أنها تحقق معظم األهداف 

بكلفة مالية محدودة.
وش����دد على أن "اإلنجازات الالفتة التي حققتها الجامع����ة ما كانت لتتحقق لوال 

التكاملية بين مجلس األمناء ورئاسة الجامعة، والعاملين، والطلبة".
وأش����ار إلى أن القدس المفتوحة انتش����رت، وعقدت اتفاقيات مع 25 جامعة على 
مستوى العالم لتبادل الخبرات والتدريب العلمي، وأطلقت 5 مجالت علمية محكمة 
تمهيدًا لحصوله����ا على مقياس "معامل التأثير العرب����ي" تمهيدًا لحصولها على 
مقياس "معامل التأثير العالمي"، وأجرت مجموعة من البحوث وصلت في عام 2017 
إلى ما يزيد عل����ى 218 بحثا لهيئة التدريس أو من خ����ارج الجامعة، وأصدرت عددًا 
من البحوث الخاصة بالثقافة العربية والفلسطينية وعقدت 11 مؤتمرًا بالتعاون مع 
جامعات فلسطينية ومع جامعات عربية، وتسعى الفتتاح عدد من المراكز العلمية 
وعلى رأس����ها مركز الثقاف����ة العثمانية من أجل إعادة نش����ر الثقاف����ة العثمانية 
المنش����ورة باألحرف العربية إلى لغتنا خصوصا أن فلس����طين حكمها العثمانيون 

لفترة تزيد على 5 قرون.
إل����ى ذلك، ق����ال رئيس مجل����س الطلبة القطري ف����ي جامعة الق����دس المفتوحة 
زي����اد الواوي: "نحتفل اليوم على مرأى ومس����مع هذا االحت����الل الحاقد الذي يضرب 
بع����رض الحائط كل القوانين واألنظم����ة العالمية، وما زال يقت����ل ويبطش ويقطع 
ويصادر ويهدم ويرحل، فوتيرة االس����تيطان قد تضاعفت عشرات المرات، وقطعان 
المستوطنين اس����تفحلوا وتجبروا على أرضنا وأهلنا، وأس����رانا تتضاعف أعدادهم 

تباًعا ويوًما بعد يوم.
وش����دد الواوي على أهمية إعادة الهيبة للحركة الطالبية في فلس����طين، وإعادة 
موقعها الذي تبوأته منذ نش����أتها، وتنظيم الكادر الطالبي الثائر الذي قدم روحه 

وعمره فداًء لوطنه وشعبه.
وتقدم الواوي "بالشكر الجزيل من الرئيس محمود عباس لرعايته الحفل، ولمجلس 
أمناء الجامعة ممثاًل برئيسه م. عدنان سمارة، ومن أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة 
وربانها، ومن مجل����س الجامعة، وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية، لما قدموه 
 الصعاب، إليصال األمانة التي كلفوا بها، فلهم 

َّ
ويقدمونه، مذللين أمام الطلبة كل

 االحترام والتقدير".
ُّ

منا كل
وفي كلمة أوائ����ل الخريجين، قالت الخريجة مرام محم����د دواهكة: "نختم مرحلة 
م����ن حياتنا ونبدأ مرحلة جديدة من العطاء واإلخ����الص لهذه األرض التي عليها ما 
يس����تحق الحياة، فباألمس كنا على مقاعد الدراس����ة لالس����تعداد للعمل واالنطالق 
نحو المس����تقبل المش����رق بإذن الله، رغ����م الصعوبات والمعيق����ات التي يضعها 
االحتالل اإلسرائيلي الغاش����م، وما يترتب عليها من ظروف اقتصادية، وسياسية، 

واجتماعية، صعبة.
وأضافت دواهكة "أن مس����يرة العطاء لجامعتنا، جامعة القدس المفتوحة، تمثل 
نب����راس هداية لنا عل����ى طريق العمل واالجتهاد في بناء الوطن ومؤسس����اته، فقد 
علمتن����ا هذه الجامعة الصبر والمثابرة والج����د واالجتهاد دون كلٍل أو ملل، وقضينا 
أمتع األوقات في رحاب جامعتنا الغراء مع أس����اتذتنا أعضاء هيئة التدريس وإدارة 
ا وقدموا التس����هيالت الالزمة إلنجاز أهدافنا 

ً
الجامعة وموظفيها، فقد كانوا لنا عون

التعليمي����ة، وفق أنظمة وتعليمات كفل����ت لنا تلقي العل����م والمعرفة، ووفرت لنا 
المصادر والوسائل التعليمية الضرورية للتحصيل العلمي".

تخل����ل االحتفال، الذي تولى عرافته مس����اعد رئيس الجامعة لش����ؤون الطلبة أ.د. 
محمد ش����اهين، فقرة فنية قدمتها فرقة جامعة القدس المفتوحة "البيدر"، ثم تال 
بيان التخريج أ. د. جمال إبراهيم عميد القبول والتس����جيل واالمتحانات، واستكمل 

إجراءات التخريج، وجرى توزيع الشهادات على الخريجين وهم:

الجامعة اإلسالمية تبدأ احتفاالتها بتخريج الفوج السابع والثالثين من طلبتها

خرجو كلية التمريض
أحمد رائد ش���حادة عروق، أحمد محمد خال���د الفرا، أحمد محمد عطيه الوالي، 
أنس محمد خميس الش���مباري، إبراهيم أحمد محمد الش���ريف، إبراهيم بسام 
محمد الهباش، أنس رياض داود أبو عيادة، اياد عماد عبد الكريم ابو ميري، اياد 
محمد حسن أبو هده، ايمن محمد سالم النبريصي، براء ايهاب يوسف الخالدي، 
بالل محي الدين محمد الصعيدي، بيان محمد اسماعيل انصيو، حسام حسني 
حسين أبو حسين، حسن جمال حسن الخطيب، حمزة سليم جبر أبو علبه، خليل 
بس���ام خليل الحلبي، سعيد بسام س���عيد العناني، طه جبر عيسى دلول، عبد 
الرحم���ن عبد الفتاح عبد الرحمن ريح���ان، عبد الرحمن محمد حرب صيام، فادي 
سامي يوس���ف الخضري، فراس يحيى عبدالله أبو حطب، كرم عاطف طه داود، 
لؤي ف���ؤاد هليل ضهير، مؤمن اي���اد مصباح العريني، مؤم���ن محمد مصطفى 
رضوان، محمد انور يوس���ف الكردي، محمد جمال حلم���ي جبر، محمد خالد عبد 
الحكي���م ابو عنزه، محمد رجاء يونس أب���و عزب، محمد رجب محمود خير الدين، 
محم���د عامر زكي جني���د، محمد عبد اللطيف محمد الن���ادي، محمد ماهر أحمد 
البزم، محمد منير خميس يحيي، محمد يسري حمد قشطة، محمود عادل محمد 
ابو العمرين، معاذ عطيه محمد ابو صفر، مهند يوسف حافظ جنيد، نهاد منير 

حامد بركات، هاني مجدي حامد الجاجه، يوس���ف س���عيد عل���ي أبو طواحينه، 
يوس���ف يحيى مصطفى طباسي، محمد س���ليمان احمد فياض، يونس مدحت 

يونس البراوي.

خريجات كلية التمريض طالبات تمريض عام
إخالص سالمه س����الم قرمان، إخالص ماهر عبدالله محسن، اروى سعدي نظمي 
الخطيب، اس����راء جمال محمد دياب، اسراء س����مير محمد الحواجرى، اسراء ماجد 
جميل ش����قوره، اس����راء ناصر حلمي اشتيوي، اس����الم أحمد يوسف احمد، اسالم 
ادريس أحمد الهس����ي، اكابر عمر ذيب جنيد، االء س����امي محمود ابوس����الم، االء 
عل����ي عبد ابو طير، االء محمد يونس ابو عمش����ه، اماني عب����د اللطيف نايف علي، 
امل فايز محمد صالح، امل محمد س����ليمان ابو حرب، ايمان خالد اسماعيل طبش، 
ايمان ش����وقي فايز فسيفس، ايمان صدقي أحمد شيخ العيد، ايناس أيمن جواد 
عويضه، بيس����ان عادل محمد ضهير، تكوين اس����ماعيل عبدالله ابو قمر، جيهان 
أشرف حمدان الغرة، حنين سمير محمد الحواجري، خلود فايز أحمد صيام، خلود 
محمد خالد كساب، دعاء محمد يوسف ميمه، دينا حمد منصور ابو معال، دينا عبد 
المالك فريد مطر، رانيه نعيم عيس����ى الشيخ، رجاء محمد عبد الرحمن البسيوني، 

رواء سمحان جابر رويشد، روال إبراهيم عبد المعطي ابو عزيزة، ريهام اياد منصور 
الجندي، زينب عبد كامل ابو هويدي، سحر خليل حسن فياض، سميه رائد موسى 
العبيات، س����ميه عبد اللطيف حماد ابو جزر، سومانه صابر عواد العطاونه، شيماء 
حس����ين سليم إصليح، شيماء عاطف عبد العزيز ابو ختله، صابرين جالل حماد ابو 
ش����قفه، صابرين مجدي فايق محسن، صفا عاصم ش����حادة حسونة، ضحى شاهر 
يوس����ف ياغي، عال عبد العزيز محارب ابو مخده، ُعال حس����ن محمد أبو ورد، فاطمه 
ايوب أحمد راضي، كامله كامل عبد الكريم عبيد، لطيفه أحمد محمد ش����بات، لينا 
محمد حس����ن ظاهر، لينا ياس����ر محمد مودد، مروه اديب محمد عيد ابو س����ويرح، 
مش����اعل حسني ابراهيم ابو هجرس، منى اياد محمد ابو حمام، منى مازن محمود 
حلحول، ميرنا اس����عد عبد الرحمن كالب، ميرهان ناجي عبد الكريم ابو القمبز، نور 
ب����ركات عبد العزيز ابو عليان، نور عبد ربه محمد اليازجي، نور عماد محمد حمادة، 
هبه أحمد س����ليمان ابو لوز، هبه انور جابر قديح، هبه حاتم عبدالله سعود، هند 
فؤاد عياده ابو حمد، هيا عصام عمر ابوزينة، وائله عبد الجليل ابراهيم ابو رياش، 
وفاء س����امي س����ليمان حجاج، والء خالد راتب ابو كميل، يارا ياسر يوسف دواس، 
ياسمين طالل محمد ابو دراز، سحر وليد لطفي الناقه، سيرين حميد حسن عياش، 

شيماء رأفت صالح ابوصيام، صابرين خالد حسين ابو مغصيب.

تخصص )قبالة(
الهام هاني عبدالله العش���ي، سجود داود س���ليمان الغوطي، غدير شحده 
محمد المقيد، والء س���مير خليل حس���ونة، اس���مهان نايف عكاشه ابو بريك، 
امتي���از عبد الكريم س���ليمان اضهير، امل حاتم محمد دحالن، امل س���ليمان 
محمود الش���واف، امي���ره نعيم أحمد اب���و مصطفى، ايمان حس���ن محمد ابو 
مس���لم، ايمان حس���ن محمد غنيم، ايمان عبد الرازق محمد الغلبان، حنان عطا 
محمود ابو فرحانه، روال سمير حسن بدح، رولى سعيد حمدان المصري، ريمان 
عبد الخالق س���لمان ضهير، ريهام صالح الدين خالد ابوركبة، س���الي تيسير 
محمود ابوطويلة، س���ماح ابراهيم عدنان دبابش، سوزان أيمن أحمد الحمارنة، 
صفيه محمد مرش���د القاضي، عط���اف ابراهيم علي أبو نام���وس، عليا فتحي 
دي���اب عياد، عندليب حاتم محمد ضهير، فاطم���ه عبد الكريم عبد ربه قرمان، 
فردوس حاتم محمود ابو موس���ى، لبنى صابر محمد المصري، مرام هشام عبد 
الرحمن الغصين، ميس���اء ابراهيم أحمد ابو مصطفى، نش���أت اشرف عبدالله 
االغا، نور س���يف الدين غازي الترامسي، هالة نبيل محمد الحجار، هند عدنان 
علي الزريعي، هيام جالل اس���ماعيل ابو ناجي، وسام محمد زهير ابو مطر، وفاء 

موسى حماد المشوخي.


