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 "القدس المفتوحة" ووزارة العمل تخرجان الفوج األول من الدبلوم المهني في أريحا واألغوار
16:04:22 2019-12-10

خرجت جامعة القدس المفتوحة ووزارة العمل، یوم الثالثاء الموافق  10 /12 /2019م، الفوج األول من الدبلوم المھني "فوج العمل والبناء"، منتخصصي اللغة العبریة، وتكنولوجیا اإلنتاج النباتي، وذلك في احتفال أقیم في المسرح البلدي بأر

وقال وزیر العمل معالي د. نصري أبو جیش، راعي االحتفال: "یسعدني أن أكون معكم وبینكم في تخریج الفوج األول من الدبلومات المھنیةالمتخصصة بجامعة القدس المفتوحة في أریحا واألغوار، وھو دبلوم نوقعھ كوزارة عمل مع أول

وأعرب معالي الوزیر عن سعادتھ بتوقیع اتفاقیة مع جامعة القدس المفتوحة لدعم التدریب المھني وتطویر التدریب المھني بشكلھ الجدید وطرقھالجدیدة، و"نحن على قناعة بأن جامعة القدس المفتوحة تستطیع أن ترتقي بھذا المجال إلى المط

وأضاف أن "تخریج الدبلومات ینسجم مع سیاسة الحكومة الوطنیة في االنفكاك عن ھذا االحتالل اإلسرائیلي"، معلناً عن قرار صدر عنالحكومة بتطویر منطقة األغوار، والتركیز على عودة أبنائنا الخریجین من المحافظات إلى األغوار؛ ل

إلى ذلك، قال محافظ أریحا واألغوار السید جھاد أبو العسل: "نلتقي الیوم لنخرج كوكبة من طالب الفوج األول للدبلوم المھني الذي تقدمھجامعة القدس المفتوحة، والذي یعد إضافة نوعیة لبرامج التعلیم المستمر التي تقدمھا جامعة القدس الم

وقال إن "التعلیم المھني المتخصص الذي یسھم في إكساب الخریجین میزات ومھارات تنافسیة في سوق العمل، یساعد في التخفیف منعبء البطالة، ویفتح األفق أمام الخریجین للدخول إلى سوق العمل، وھذا مطلب وطني، إذ إن الدبلومات

وأضاف إن "التعلیم سالح الشعب الفلسطیني في مواجھة االحتالل وبناء الدولة الفلسطینیة، فمنذ إنشاء السلطة الوطنیة حرصت القیادةعلى تطویر العملیة التعلیمیة ورعایتھا، وبذلت كل جھد لتطویر نوعیة التعلیم وجودتھ ومخرجاتھ انطالق

من جانبھ، قال أ. د. یونس عمرو: "سعیدون بأن نلتقي في ھذه المناسبة التي نحتفل فیھا بإنجاز نطمح لھ بتخریج ھذه الباكورة بتعاون معوزارة العمل، وبتشریف معالي وزیر العمل وطاقمھ، وكذلك فعالیات وزارة العمل، مع طموح للتعاون

وقدم أ. د. عمرو تھنئتھ للخریجین وذویھم، شاكراً وزارة العمل على الجھود التي تبذلھا من أجل تنفیذ الدبلومات المھنیة في أرجاء الوطن.

وتوجھ بالشكر لمجلس الوزراء وعلى رأسھم الدكتور محمد اشتیة على تشجیع الدبلومات المھنیة، مشیراً إلى أھمیتھا ألبناء شعبنا، وھو مدخلللحصول على فرصة عمل بالقطاع المھني الذي "نسعى للتقدم فیھ وصوالً لدرجات أعلى من المھ

وقال إن جامعة القدس المفتوحة كانت أمالً یراود أذھان القادة العظام وعلى رأسھم الشھید أبو عمار، وسیادة الرئیس محمود عباس أبومازن، لتوفیر التعلیم المفتوح ألبناء شعبنا؛ للتغلب على إجراءات االحتالل وتشجیع التعلیم في فلسطین،

وبین أ. د. عمرو أن "الجامعة تطبق نظاماً جدیداً في التعلیم الجامعي، وھو نظام التعلیم المدمج الذي یزاوج بین اللقاءات الوجاھیة والتعلیماإللكتروني. وقد استكملت الجامعة الیوم وسائل التعلیم اإللكتروني، وآخرھا فضائیة القدس التعلیمیة

وألقى مدیر فرع الجامعة في أریحا واألغوار د. كمال سالمة كلمة افتتاحیة أكد فیھا أن الجامعة تسعى دائماً لتخریج كادر ممیز یخدمالوطن، منوھاً بالدورات التي یعقدھا مركز التعلیم المستمر ودورھا في تطویر قدرات أبناء المجتمع المحل

وقال إن نسبة التوظیف من خریجي المجال المھني ھي 92% فیما بلغت نسبة البطالة بین الخریجین من التخصصات غیر المھنیة نحو 58% حسب اإلحصاءات الصادرة عام 2019.

أما مدیر مركز التعلیم المستمر وخدمة المجتمع م. محمد فحل، فقد ھنأ الخریجین متمنیاً لھم التوفیق والنجاح، ثم قدم عرضاً حول الدبلوماتوالدورات التي یقدمھا المركز لمؤسسات المجتمع المحلي.

وأشار إلى إنجازات المركز خالل السنوات القلیلة الماضیة، منوھاً بالخطة االستراتیجیة المستقبلیة نحو برامج تدریبیة جدیدة لالنخراط فیسوق العمل.

وقال إن "المركز یعمل من أجل خلق حالة متكاملة ما بین المحتوى الدراسي والمحتوى العملي بالتعاون مع فروع الجامعة وأقسامھا ودوائرھا،ونأمل أن یكون تخریج ھذا الفوج باكورة ألعمال كبیرة أخرى في أریحا واألغوار".
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من جانبھ، قال الطالب عماد أبو سمبل، في كلمة الطلبة الخریجین: "یسعدنا أن نكون أول فوج من خریجي الدبلوم المھني الذي یعدّ مساراًجدیداً أخذت فیھ الجامعة على عاتقھا خلق جیل من المھنیین في مختلف التخصصات؛ لتلبي حاجة الس

وأضاف: "بصفتي خریجاً، أدعو جمیع الشابات والشباب إلى المسارعة والتسجیل في الدبلومات المھنیة التخصصیة؛ لما في ذلك من فائدةتعود على الخریج بسھولة الحصول على فرصة عمل بسرعة تفوق غیره".

وفي الختام، سلم المحافظ ووزیر العمل ورئیس الجامعة الشھادات للخریجین. وعلى ھامش حفل التخریج تم توقیع مذكرة تفاھم بین الجامعةووزارة العمل لتنفیذ برامج التعلیم والتدریب المھني والتقني "دبلوم مھني متخصص في الصحة وا

 

وفیما یأتي أسماء الطلبة الخریجین: 

تخصص اللغة العبریة 

آالء زكریا شیخ حسن، أماني سلیمان عواجنھ، أماني نبیل ناصر، أمیر عالء مصفر، حامد أحمد أبو سرور، سوزان جھاد یوسف، سونامحمد معبد، صالح حسن جالیطة، عبد الرحم نمر جالیطة، عالء الدین إسماعیل أبو داھوك، علي أح

 

تخصص تكنولوجیا اإلنتاج النباتي:

رة عبد الفتاح أبو سرور، سحر حمدان جالیطة، عبد القدوس أحمد قریشي، عبدهللا سلیمان خرابشة، عبیر روبین السیوري،عبیر یوسف الغوج، عرین حسین عواجنة، فیروز محمود غروف، لیث سعید بشارات، محمد جمال ضبان، مرام 

یحیى اسعید، معاذ فؤاد بنیعودة ، ھنادي أسعد سمرات، یقین سعدو جالیطة، یوسف شعیب الفھد.


