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نشر بتاريخ: 27/01/2020 ( آخر تحديث: 27/01/2020 الساعة: 16:09 )

"القدس المفتوحة" تكرم طلبتها وخريجيها المتميزين

رام هللا- معا- كرمت جامعة القدس المفتوحة، الیوم اإلثنین ، طلبة الجامعة وخريجیھا المتمیزين في الفروع المختلفة بالضفة الغربیة

وقطاع غزة، وذلك في احتفال أقیم تحت رعاية م. عدنان سمارة رئیس مجلس أمناء الجامعة، رئیس المجلس األعلى لإلبداع والتمیز،

وبحضوره، وذلك في مقر إدارة الجامعة في البالوع-رام هللا، وفي مكتب نائب رئیس الجامعة لشؤون قطاع غزة عبر نظام الربط التلفزيوني

"الفیديوكنفرنس".

وشمل التكريم (63) طالباً وطالبة من فروع الجامعة المختلفة، وقد تمیزوا بمشاريع قدموھا في فلسطین والعالم، وتمیزوا من خاللھا

ورفعوا اسم وطنھم وجامعتھم عالیاً.

وقال م. عدنان سمارة، في كلمته باالحتفال، إن "جامعة القدس المفتوحة تكرم المتمیزين الیوم للتأكید على اھتمامھا بالمبدعین

واعتبارھم سفراء الجامعة في الوطن والخارج، وھي حريصة على استمرار تمیز أبنائھا"، داعیاً من حصل على براءات اختراع أن يواكبوا

تطوير أعمالھم للوصول إلى العالمیة.

وقال إن "جامعة القدس المفتوحة ھي فكرة لقادة عظماء، منھم الراحالن أبو عمار وأبو جھاد، وھا نحن الیوم نشاھد ھذه الفكرة قد

تطورت ووصلت إلى مستوى كبیر في المجال العلمي، ونحن فخورون بما حققته الجامعة، ولكن طموحنا دائماً كبیر، ونريد أن نتطور أكثر

في البحوث العلمیة في الجامعة"، داعیاً العاملین لتقديم مزيد من األبحاث العلمیة لتأخذ الجامعة دوراً في التقییم العالمي.

من جانبه، قال رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، في كلمته بالتكريم: "إننا نحتفل بعدد من طلبتنا وخريجینا المتمیزين الذين سجلوا

إبداعات ذات قیمة على مستوى عالمي وإقلیمي ومحلي، فقد دأبت الجامعة منذ البداية على رعاية البحوث العلمیة عندما قرر مجلس

األمناء رفع موازنة البحث العلمي رغم الضائقة المالیة".

وأضاف أ. د. عمرو: "إن الجامعة زاوجت بین محاضرات التعلیم المفتوح والتعلیم اإللكتروني وصوالً للتعلیم المدمج، ثم إطالق فضائیة

القدس التعلیمیة، وقد أطلقت الجامعة أيضاً (5) مجالت علمیة محكمة باللغتین العربیة واإلنجلیزية لنشر أبحاث علمیة محكمة، وحقق

طلبتنا إنجازات يعتد بھا".
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وأضاف: "نحتفل الیوم بـ (63) من الطلبة والخريجین المبدعین بمجاالت مختلفة في مجال البحوث واالختراعات العلمیة على مستوى

الوطن والخارج، وھذا يؤكد تمیز الجامعة المنتشرة فروعھا في سائر محافظات الوطن، ووفرت خدمة التعلیم العالي لكل بیت فلسطیني،

فھي جامعة في وطن ووطن في جامعة".

إلى ذلك، قال أمین عام اللجنة الوطنیة للتربیة والثقافة والعلوم د. دواس دواس: "نكرم ثلة وكوكبة من مبدعي طلبة القدس المفتوحة،

جامعة الشھید ياسر عرفات، فھي جامعة تجسد وحدة الشعب الفلسطیني في الضفة الغربیة وغزة من خالل انتشارھا الجغرافي، ونكرم

الیوم طالبة من طلبة الجامعة، وھي الخريجة رنا كوع، التي حازت جائزة البحث العلمي من خالل المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم

"ألكسو".

وأضاف: "لقد عودتنا “القدس المفتوحة” على تخريج المتمیزين في كل المجاالت، ولدينا كثیر من المؤشرات بأنه يتوفر للشباب

الفلسطیني والمرأة الفلسطینیة كل إمكانیات اإلبداع، ونحن بحاجة إلى مزيد من العمل، وأنا سعید باھتمام الجامعة -رغم كل التحديات-

بالبحث العلمي لتوفیر الحاضنة المؤسسیة والبنى التحتیة لرعاية الشباب المبدع".

وتابع قائالً: "إن التعلیم المدمج يتطور بشكل كبیر، ويجري تبنیه عالمیاً، و”القدس المفتوحة” خیر مثال على ذلك، فقد تمیزت بھويتھا

الوطنیة في التعلیم المدمج والمفتوح، داعیاً الجامعة لتطوير طرائق التدريس أكثر فأكثر؛ ألنھا الرائدة في ھكذا مجال"، مؤكداً على أن

اإلرادة لدى القیادة السیاسیة للشعب الفلسطیني وعلى رأسھا سیادة الرئیس محمود عباس "أبو مازن" التي تخوض في ھذه المرحلة

معركة تصدي لما يسمى صفقة القرن، متوفرة إلعطاء الشباب الفلسطیني والمرأة الفلسطینیة والمبدعین منھم المكانة التي يستحقوھا

في كل المواقع اإلدارية والقیادية.

في سیاق متصل، أوضح مساعد رئیس الجامعة لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاھین، أن "تكريم الطلبة المبدعین والمتمیزين جاء بتوجیھات

من رئیس الجامعة، واعتباره نشاطاً دورياً سنوياً لعمادة شؤون الطلبة".

وأضاف: "تضم قائمة المكرمین في ھذا الحفل الطلبة والخريجین الذين تمیزوا خالل العامین الماضیین من خالل مسابقات وأنشطة دولیة

ومحلیة، وبلغ عددھم (63) طالباً/ـة وخريجاً/ـة بینھم 29 على مقاعد الدراسة، والباقي خريجون، وقد حصلوا على براءات اختراع مسجلة

وجوائز ومیدالیات تبرز صورة الجامعة الناصعة".

من جانبه، قال رئیس مجلس الطلبة القطري زياد الواوي: "من دواعي سرورنا في مجلس الطلبة القطري أن نشارك في ھذا الحفل

لتكريم زمالئنا الخريجین الذين مثلوا الجامعة وأنفسھم في العديد من المؤسسات العربیة والدولیة والمحلیة، فتمیزوا وحصلوا على جوائز

عالمیة".

وأضاف أن "القدس المفتوحة" تمیزت بین الجامعات الفلسطینیة والعربیة وأصبحت محط األنظار، و"خريجوھا الیوم خیر شاھد على تحقیق

رؤيتھا في الريادة والتمیز واإلبداع، وإن الشراكة الحقیقیة بین الطلبة ومستويات الجامعة أسھمت في تحقیق ما يسمو إلیه الطلبة"،

مباركاً للطلبة والخريجین، ومتمنیاً أن يكونوا خیر سفراء لجامعتھم ووطنھم.

من جانبھا، قالت خريجة الجامعة المتمیزة رنا كوع: "تشرفت الیوم باسمي ونیابة عن زمالئي الذين رسموا اسم جامعة القدس المفتوحة

على بوابات المحافل العلمیة خارج الوطن، حیث مثلت ھذه الكوكبة من طلبة الجامعة الوطن خیر تمثیل، ورفعت اسم الجامعة وفلسطین

كالعادة إلى أرقى المستويات، إذ نعمنا بالفوز الكبیر الذي حققناه، وكل ذلك بفضل سیاسة الجامعة التي تنتھجھا في نوعیة التعلیم،

وبخاصة التعلیم اإللكتروني الذي خطته رئاسة الجامعة بحكمتھا، ھذا التعلیم الذي فتح اآلفاق لنا، وجعل من الطلبة خیر سفراء للنجاح

والتمیز داخل الوطن وخارجه".

حضر االحتفال د. رياض الخضري نائب رئیس مجلس األمناء، ود. عبد هللا عبد المنعم عضو مجلس األمناء، ونواب رئیس الجامعة

ومساعدوه، وعمداء الكلیات، ومديرو الدوائر والمراكز، والطلبة المتمیزون.

وتولى عرفة الحفل أ. وسام غنیم. ثم قدم مركز اإلنتاج الفني وفضائیة القدس التعلیمیة عرضاً صورياً يبین إنجازات الجامعة وطلبتھا

وخريجیھا المتمیزين.
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