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"القدس المفتوحة" و"العمل" تخرجان الفوج األول من الدبلوم المهني بأريحا

أريحا- معا- خرجت جامعة القدس المفتوحة ووزارة العمل، الثالثاء، الفوج األول من الدبلوم المھني "فوج العمل والبناء"، من تخصصي اللغة

العبرية، وتكنولوجیا اإلنتاج النباتي، وذلك في احتفال أقیم في المسرح البلدي بأريحا بحضور محافظ أريحا واألغوار جھاد أبو العسل، ووزير

العمل د. نصري أبو جیش، ورئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ورئیس بلدية أريحا أ. سالم غروف.

وقال وزير العمل د. نصري أبو جیش، راعي االحتفال: "يسعدني أن أكون معكم وبینكم في تخريج الفوج األول من الدبلومات المھنیة

المتخصصة بجامعة القدس المفتوحة في أريحا واألغوار، وھو دبلوم نوقعه كوزارة عمل مع أول جامعة فلسطینیة، وھي جامعة القدس

المفتوحة". ثم بارك للخريجین، وقال لھم: "اخترتم الطريق األصح... التدريب المھني والتعلیم المھني الذي نحن بحاجة إلیه ھذه األيام".

وأعرب الوزير عن سعادته بتوقیع اتفاقیة مع جامعة القدس المفتوحة لدعم التدريب المھني وتطوير التدريب المھني بشكله الجديد وطرقه

الجديدة، و"نحن على قناعة بأن جامعة القدس المفتوحة تستطیع أن ترتقي بھذا المجال إلى المطلوب، وتخفف الخلل القائم بین التعلیم

المھني والتعلیم األكاديمي".

وأضاف أن "تخريج الدبلومات ينسجم مع سیاسة الحكومة الوطنیة في االنفكاك عن ھذا االحتالل اإلسرائیلي"، معلناً عن قرار صدر عن

الحكومة بتطوير منطقة األغوار، والتركیز على عودة أبنائنا الخريجین من المحافظات إلى األغوار؛ لبناء مشاريع صغیرة ومتوسطة في

محافظة األغوار.

إلى ذلك، قال محافظ أريحا واألغوار جھاد أبو العسل: "نلتقي الیوم لنخرج كوكبة من طالب الفوج األول للدبلوم المھني الذي تقدمه جامعة

القدس المفتوحة، والذي يعد إضافة نوعیة لبرامج التعلیم المستمر التي تقدمھا جامعة القدس المفتوحة، وھو إنجاز يسجل للجامعة التي

ھي جامعة الكل الفلسطیني".

وقال إن "التعلیم المھني المتخصص الذي يسھم في إكساب الخريجین میزات ومھارات تنافسیة في سوق العمل، يساعد في التخفیف

من عبء البطالة، ويفتح األفق أمام الخريجین للدخول إلى سوق العمل، وھذا مطلب وطني، إذ إن الدبلومات المھنیة تقدم خريجین مھرة

يحتاجھم المجتمع".

وأضاف إن "التعلیم سالح الشعب الفلسطیني في مواجھة االحتالل وبناء الدولة الفلسطینیة، فمنذ إنشاء السلطة الوطنیة حرصت القیادة

على تطوير العملیة التعلیمیة ورعايتھا، وبذلت كل جھد لتطوير نوعیة التعلیم وجودته ومخرجاته انطالقاً من كون الدول تبنى بالعلم

والمعرفة".
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من جانبه، قال أ. د. يونس عمرو: "سعیدون بأن نلتقي في ھذه المناسبة التي نحتفل فیھا بإنجاز نطمح له بتخريج ھذه الباكورة بتعاون

مع وزارة العمل، وبتشريف وزير العمل وطاقمه، وكذلك فعالیات وزارة العمل، مع طموح للتعاون المستمر في إنجاز عدد آخر من الدبلومات".

وقدم أ. د. عمرو تھنئته للخريجین وذويھم، شاكراً وزارة العمل على الجھود التي تبذلھا من أجل تنفیذ الدبلومات المھنیة في أرجاء الوطن.

وتوجه بالشكر لمجلس الوزراء وعلى رأسھم الدكتور محمد اشتیة على تشجیع الدبلومات المھنیة، مشیراً إلى أھمیتھا ألبناء شعبنا، وھو

مدخل للحصول على فرصة عمل بالقطاع المھني الذي "نسعى للتقدم فیه وصوالً لدرجات أعلى من المھنیة المتوسطة والدنیا إلى

المھنیة العلیا".

وقال إن جامعة القدس المفتوحة كانت أمالً يراود أذھان القادة العظام وعلى رأسھم الشھید أبو عمار، وسیادة الرئیس محمود عباس أبو

مازن، لتوفیر التعلیم المفتوح ألبناء شعبنا؛ للتغلب على إجراءات االحتالل وتشجیع التعلیم في فلسطین، وبدأت الجامعة العمل على أرض

الوطن في 1991".

وبین أ. د. عمرو أن "الجامعة تطبق نظاماً جديداً في التعلیم الجامعي، وھو نظام التعلیم المدمج الذي يزاوج بین اللقاءات الوجاھیة

والتعلیم اإللكتروني. وقد استكملت الجامعة الیوم وسائل التعلیم اإللكتروني، وآخرھا فضائیة القدس التعلیمیة التي تنقل المعرفة ألبناء

شعبنا، ونظام التعلم المدمج الذي أصبحت تأخذ به كبريات الجامعات في العالم".

وألقى مدير فرع الجامعة في أريحا واألغوار د. كمال سالمة كلمة افتتاحیة أكد فیھا أن الجامعة تسعى دائماً لتخريج كادر ممیز يخدم

الوطن، منوھاً بالدورات التي يعقدھا مركز التعلیم المستمر ودورھا في تطوير قدرات أبناء المجتمع المحلي وطلبة الجامعة بإشراف مدربین

ممیزين.

وقال إن نسبة التوظیف من خريجي المجال المھني ھي 92% فیما بلغت نسبة البطالة بین الخريجین من التخصصات غیر المھنیة نحو

58% حسب اإلحصاءات الصادرة عام 2019.

أما مدير مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع م. محمد فحل، فقد ھنأ الخريجین متمنیاً لھم التوفیق والنجاح، ثم قدم عرضاً حول

الدبلومات والدورات التي يقدمھا المركز لمؤسسات المجتمع المحلي.

وأشار إلى إنجازات المركز خالل السنوات القلیلة الماضیة، منوھاً بالخطة االستراتیجیة المستقبلیة نحو برامج تدريبیة جديدة لالنخراط في

سوق العمل.

وقال إن "المركز يعمل من أجل خلق حالة متكاملة ما بین المحتوى الدراسي والمحتوى العملي بالتعاون مع فروع الجامعة وأقسامھا

ودوائرھا، ونأمل أن يكون تخريج ھذا الفوج باكورة ألعمال كبیرة أخرى في أريحا واألغوار".

من جانبه، قال الطالب عماد أبو سمبل، في كلمة الطلبة الخريجین: "يسعدنا أن نكون أول فوج من خريجي الدبلوم المھني الذي يعّد

مساراً جديداً أخذت فیه الجامعة على عاتقھا خلق جیل من المھنیین في مختلف التخصصات؛ لتلبي حاجة السوق المحلیة من العمالة

الماھرة".

وأضاف: "بصفتي خريجاً، أدعو جمیع الشابات والشباب إلى المسارعة والتسجیل في الدبلومات المھنیة التخصصیة؛ لما في ذلك من

فائدة تعود على الخريج بسھولة الحصول على فرصة عمل بسرعة تفوق غیره".

وفي الختام، سلم المحافظ ووزير العمل ورئیس الجامعة الشھادات للخريجین. وعلى ھامش حفل التخريج تم توقیع مذكرة تفاھم بین

الجامعة ووزارة العمل لتنفیذ برامج التعلیم والتدريب المھني والتقني "دبلوم مھني متخصص في الصحة والسالمة المھنیة".

وفیما يأتي أسماء الطلبة الخريجین:

تخصص اللغة العبرية

آالء زكريا شیخ حسن، أماني سلیمان عواجنه، أماني نبیل ناصر، أمیر عالء مصفر، حامد أحمد أبو سرور، سوزان جھاد يوسف، سونا

محمد معبد، صالح حسن جاليطة، عبد الرحم نمر جاليطة، عالء الدين إسماعیل أبو داھوك، علي أحمد دراغمة، عماد عبد العزيز شحادة،

عنان موفق جاليطة، محمد مصطفى العجلوني، محمود سعود عواجنه، معتز خالد مظفر، موسى سلیمان أبو رومي، میار رياض رجوب،

ھبة رسالن غروف، وائل الشیخ إبراھیم.

تخصص تكنولوجیا اإلنتاج النباتي:



12/24/2019 القدس المفتوحة" و"العمل" تخرجان الفوج األول من الدبلوم المھني بأریحا"

www.maannews.net/Content.aspx?id=1002648 3/3

إسراء محمود التكروري، أسماء ناجح الفتیاني، أسمھان عید سراديح، أمر سمیر براھمة، أيسر خلیل جاليطة، أيمن سلیمان خرابشة،

براء علي السراديح، بسام شادي أبو سمعان، حنین جمال براھمة، دعاء ثابت عواجنه، دينا محمود أبو ھالل، ربا محمد دحبور، رحمة عمر

أبو خرابیش، سارة عبد الفتاح أبو سرور، سحر حمدان جاليطة، عبد القدوس أحمد قريشي، عبدهللا سلیمان خرابشة، عبیر روبین

السیوري، عبیر يوسف الغوج، عرين حسین عواجنة، فیروز محمود غروف، لیث سعید بشارات، محمد جمال ضبان، مرام يحیى اسعید،

معاذ فؤاد بني عودة ، ھنادي أسعد سمرات، يقین سعدو جاليطة، يوسف شعیب الفھد.


