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منذ أسبوع

"القدس المفتوحة" تستقبل الطلبة الجدد في عدد من فروعها

احتفلت جامعة القدس المفتوحة في عدد من فروعها في الضفة وغزة باستقبال الطلبة الجدد من خالل إقامة عدة احتفاالت وكذلك تنظيم سلسة
لقاءات إرشادية

بيت لحم

ففي فرع بيت لحم، نظم مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطالبية احتفاالً الستقبال الطلبة الجدد، حضور مدير الفرع د. علي صالح، وعضو اللجنة
المركزية لحركة فتح األخ عباس زكي، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح سكرتير عام الشبيبة حسن فرج، وأمين سر إقليم فتح في محافظة بيت لحم

محمد المصري، وعدد من أعضاء اإلقليم وأمناء سر المناطق، وممثلي األجهزة األمنية، واألسيرة المحررة األخت أمل سعد، ورئيس بلدية الخضر المحامي
أحمد صالح، وعدد من ممثلي المؤسسات الخاصة والعامة في محافظة بيت لحم، وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية، وحشد كبير من الطلبة وذويهم

ونقل صالح تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، مؤكدًا أن جامعة القدس المفتوحة جامعة التميز واإلبداع، توفر للطلبة أحدث أساليب التدريس،
متطرقًا إلى نظام التعليم المفتوح والدمج بين اللقاءات الوجاهية واالفتراضية

بدوره، رحب رئيس مجلس اتحاد الطلبة، معتز مزهر، بالحضور، مؤكدًا أن "القدس المفتوحة" إحدى قالع منظمة التحرير الفلسطينية، وموجهًا تحية إلى
فخامة الرئيس محمود عباس قائد المسيرة في معركته السياسية تجاه المحتل. وأكد اهتمام الجامعة المستمر بتقديم األفضل لطلبتها، منوهًا بالمنح

والمساعدات التي يحصل عليها الطلبة

ثم تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، موجهًا تحية إلى األسرى والشهداء والقدس، مؤكدًا أهمية الوحدة الوطنية التي ستساعد في
بناء الوطن، ثم أشار إلى دور المرأة الفلسطينية في قضية الشعب الفلسطيني؛ فهي أم الشهيد وأم األسير وأم المناضل

أ ً ً
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من جانبه، رحب منسق الشبيبة الطالبية، الطالب عمر عواد، بالضيوف جميعًا وبالطلبة الجدد، مؤكدًا أن حركة الشبيبة الطالبية حريصة كل الحرص على
أن تدعم الطالب وتساعده في حياته الجامعية.تخلل الحفل فقرات فنية أحياها الفنان الفلسطيني عالء الجالد

كما نظم فرع بيت لحم لقاًء إرشاديًا للطلبة الجدد بحضور مدير الفرع د. علي صالح، ورئيس مجلس اتحاد الطلبة الطالب معتز مزهر، وأمين سر حركة
الشبيبة الطالب عمر عواد، وعدد كبير من الطلبة الجدد

وتخلل اللقاء كلمات إرشادية للطلبة حول أهمية التخصصات الحديثة المعتمدة في الجامعة

سلفيت

ونظم مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطالبية في فرع جامعة القدس المفتوحة في سلفيت، حفل استقبال الطلبة الجدد، بحضور مدير الفرع د.
باسم شلش، والسيد المناضل سلطان أبوعبد الستار عواد أمين سر حركة فتح إقليم سلفيت، وأ. عبد الكريم زبيدي رئيس بلدية سلفيت، وجمع غفير من

الطلبة، وذويهم، والهيئة التدريسية واإلدارية في فرع سلفيت

ونقل د. شلش للحضور تحيات أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، شاكرًا حركة الشبيبة الطالبية ومجلس اتحاد الطلبة على جهودهم في تنظيم هذا الحفل
المميز الهادف إلى استقبال الطلبة وتعريفهم بالجامعة وما تقدمه من خدمات للطلبة في كل األوقات والمجاالت

وتحدث المناضل سلطان أبو العنين لجموع الطلبة شادًا على أيديهم للعمل والجد واالجتهاد في الدراسة الجامعية، ألن إقامة الدولة يتطلب بناء اإلنسان
أوالً

وتحدث عضو الهيئة اإلدارية في حركة الشبيبة الطالبية اشوس عبيد الذي شاكرًا إدارة فرع سلفيت والحضور على تلبيتهم الدعوة للمشاركة في حفل
استقبال الطلبة السنوي الذي تنظمه حركة الشبيبة ومجلس اتحاد الطلبة من أجل تعريف الطلبة على أقسام الجامعة ودوائرها واألعمال والمساعدات

التي يقوم بها مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطالبية على مدار العام

وبدورها، تحدثت الطالبة زينب حالسي عن الطلبة الجدد، وعبرت عن فخرها بالتحدث باسم الطلبة الجدد في هذا الحفل المميز الذي تنظمه حركة
الشبيبة ومجلس اتحاد الطلبة لترفع اسم فلسطين عاليًا في كال المحافل

تخلل الحفل فقرة فنية وطنية هادفة معبرة نالت إعجاب الحضور الذين تفاعلوا معها وقدمها الفنان عالء الجالد

الخليل

و نظم مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطالبية في فرع الخليل، حفًال الستقبال الطلبة الجدد، حضره مدير الفرع د. عبد القادر الدراويش، والمساعد
األكاديمي أ. ماجد أبو ريان، وعضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيدة دالل سالمة، وممثل محافظ محافظة الخليل الدكتور رفيق

الجعبري، وممثلو األجهزة األمنية والمؤسسات الرسمية واألهلية في المحافظة، وأعضاء لجان األقاليم لحركة فتح، والعديد من الشخصيات االعتبارية
في المحافظة وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في الفرع

وألقى الدكتور الدراويش كلمة نقل خاللها تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو لضيوف الفرع، من شخصيات قيادية وممثلي المؤسسات الحكومية
واألهلية والخاصة، وهنأ باسمه الطلبة الجدد الذين التحقوا بركب الجامعة خالل هذا الفصل الدراسي

وأضاف أن فلسفة الجامعة نجحت في تكريس ثقافة تعليمية متميزة أثبتت فاعليتها وطنيًا وعربيًا ودوليًا، وانتهجت التعليم المدمج الذي يجمع بين
التعليم التقليدي واإللكتروني، وهو اآلن يعّد أحدث األساليب العصرية في التعليم، وتتبناه أرقى الجامعات العالمية

وألقت دالل سالمة عضو اللجنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
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المزيد من راديو بيت لحم 2000

إقرأ على الموقع الرسمي  (http://nabdapp.com/original_story.php?aid=64940902)

"الحكم المحلي" تشكل لجنة للتحقيق في مشاركة رئيس بلدية بيت جاال مع مسؤول إحتاللي "كبير" بافتتاح خط مياه
(https://nabd.com/s/65175444-5c30e9/الحكم-المحلي-تشكل-لجنة-للتحقيق-في-مشاركة-رئيس-بلدية-بيت-جاال-مع-مسؤول-

إحتاللي-كبير-بافتتاح-خط-مياه)

منذ 19 ساعة

(https://nabd.com/s/65175444-
5c30e9/-الحكم-المحلي-تشكل-لجنة

للتحقيق-في-مشاركة-رئيس-بلدية-
بيت-جاال-مع-مسؤول-إحتاللي-كبير-

(بافتتاح-خط-مياه

األشغال الشاقة 7 سنوات لُمدان بتهمة الحرق الجنائي (https://nabd.com/s/65169617-7428af/األشغال-الشاقة-7-سنوات-
لُمدان-بتهمة-الحرق-الجنائي)

منذ 22 ساعة

(https://nabd.com/s/65169617-
7428af/-األشغال-الشاقة-7-سنوات

(لُمدان-بتهمة-الحرق-الجنائي

وزارة المالية تطالب حماس باإلفراج الفوري عن موظفيها في غزة (https://nabd.com/s/65197020-bd7d09/وزارة-المالية-تطالب-
حماس-باإلفراج-الفوري-عن-موظفيها-في-غزة)

منذ 14 دقيقة

(https://nabd.com/s/65197020-
bd7d09/-وزارة-المالية-تطالب

حماس-باإلفراج-الفوري-عن-
(موظفيها-في-غزة

https://nabd.com/s/65169625-) تحّد من أضرار التدخين IQOS ال تستغربوا! مستقبل السيجارة بعيدًا عن النار.. تقنية التسخين في
0b2dd7/ال-تستغربوا!-مستقبل-السيجارة-بعيدًا-عن-النار..-تقنية-التسخين-في-iqos-تحّد-من-أضرار-التدخين)

منذ 22 ساعة

(https://nabd.com/s/65169625-
0b2dd7/-ال-تستغربوا!-مستقبل
السيجارة-بعيدًا-عن-النار..-تقنية-

تحّد-من-أضرار--iqos-التسخين-في
(التدخين

حماس تعلن موقفها حول قرار الرئيس عباس بالتحضير لالنتخابات التشريعية (https://nabd.com/s/65172278-e2146e/حماس-
تعلن-موقفها-حول-قرار-الرئيس-عباس-بالتحضير-لالنتخابات-التشريعية)

منذ 21 ساعة

(https://nabd.com/s/65172278-
e2146e/-حماس-تعلن-موقفها

حول-قرار-الرئيس-عباس-بالتحضير-
(لالنتخابات-التشريعية
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