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"القدس المفتوحة" تعقد الیوم اإلرشادي لطلبة الثانویة العامة
تاريخ النشر : 01-12-2021

 
 
 

رام هللا - دنیا الوطن

عقدت جامعة القدس المفتوحة "الیوم اإلرشادي" للعام (2021-2022)، لطلبة الثانویة العامة في

محافظتي سلفیت وقلقیلیة، وذلك یوم األربعاء الموافق  01 /12 /2021، في فرع الجامعة بسلفیت.

 

و جاء ذلك تحت رعایة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مویس، ووزیر التربیة

والتعلیم أ. د. مروان عورتاني، بمشاركة (21) مؤسسة تعلیم عال فلسطینیة أقامت أجنحة لھا في حرم

الجامعة في سلفیت، بعدد طلبة مقدر (2500) طالب وطالبة.

 

وشارك في ھذا الیوم مساعد رئیس الجامعة لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاھین، ومدیرا تربیتي: سلفیت أ.

قیس نبھان، وقلقیلیة أ. أمین عواد، ومدیرا فرعي: سلفیت د. باسم شلش، وقلقیلیة د. نور األقرع، وعمید

كلیة العلوم التربویة بالقدس المفتوحة د. مجدي زامل، ونائب مساعد رئیس الجامعة لشؤون الطلبة د. إیاد

اشتیة.

 

ونقل محافظ سلفیت د. عبد هللا كمیل، تحیات رئیس دولة فلسطین السید محمود عباس للحضور، وقال:

"نقف أمام كوكبة میمونة تودع مرحلة الثانویة العامة وتستعد لدخول الجامعات الفلسطینیة، وعلیكم اختیار

التخصص الذي تحبونھ لتبدعوا فیھ".

 

وأضاف" إن محافظة سلفیت قامت بعمل عظیم على صعید التعلیم، عبر إطالق صندوق التكافل الخیري

الذي یعمل على مسارات عدة، أھمھا التعلیم الجامعي وفي العام المنصرم، قدمنا (630) منحة دراسیة

للطلبة من أبناء محافظة سلفیت بمساعدة الخیرین من أبناء شعبنا".

 

وتابع قائالً: "إن جامعاتنا الفلسطینیة منارات ومراكز فكریة وثقافیة ووطنیة وسیاسیة، وھي جزء من

األركان األساسیة للحركة الوطنیة الفلسطینیة، باتجاه إقامة الدولة الفلسطینیة وعاصمتھا القدس، وال سیما

جامعة القدس المفتوحة التي أطلقھا الشھید القائد یاسر عرفات كي تكون مركزاً أكادیمیاً أساسیاً في وطننا،

وخرجت آالف الطلبة الذین نراھم مبدعین في سوق العمل".

 

وتحدث أ. د. محمد شاھین في كلمة نیابة عن رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو، ناقالً تحیاتھ للحضور

وتمنیاتھ بأن یكون ھذا النشاط ممیزاً وناجحاً وقادراً على تحقیق األھداف المرجوة، مبیناً أن "الجامعة

تسعى، بالتعاون مع وزارتي التعلیم العالي والبحث العلمي، والتربیة والتعلیم، إلقامتھ في المحافظات

الفلسطینیة كافة كجزء من اإلرشاد المھني المقدم لطلبة الثانویة العامة".
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وقال: "إن األیام اإلرشادیة، ومنھا ھذا الیوم، ھي سعي للتكامل والتعاون بین مجتمعنا الفلسطیني عبر

تطویر مھارات طلبتنا وقدراتھم، وعلینا أن نضع الطالب على الطریق الصحیح الختیار التخصص الذي

یرغب، والمؤسسة التعلیمیة التي یحب".

 

وبین أن جامعة القدس المفتوحة جامعة فلسطینیة عامة تتمتع باستقالل أكادیمي وإداري ومالي، شأنھا

شأن معظم الجامعات الفلسطینیة، "وتتمیز بأنھا تتبع نظام التعلیم المدمج، وھو تعلیم نظامي حدیث

یتمركز حول المتعلم، ویركز على التعلم الذاتي الذي یوظف التكنولوجیا في خدمة العملیة التعلیمیة من

خالل مقومات التعلیم اإللكتروني، وكان آخرھا فضائیة القدس التعلیمیة".

 

وأشار إلى أن "جامعة القدس المفتوحة توفر (38) تخصصاً على مستوى البكالوریوس، و(14) على

مستوى الماجستیر، وبرنامجاً واحداً على مستوى الدكتوراه"، إلى ذلك، نقل مدیر مدیریة التربیة والتعلیم

في سلفیت أ. قیس نبھان، تحیات وزیر التربیة والتعلیم أ. د. مروان عورتاني، داعیاً الطلبة إلى البحث

عن تخصصات تحتاجھا سوق العمل الفلسطینیة من أجل الحصول على وظیفة وعمل بعد التخرج.

 

وبین أن دراسة حاجات السوق، وأن السؤال واالستفسار والبحث عن التخصصات المطلوبة

والتخصصات المھنیة، تعد "لبنة المستقبل للتعلیم المھني في فلسطین"، وأن برنامج وزارة التربیة والتعلیم

یؤكد أھمیة التخصصات المھنیة، وتابع: "ثمة برنامج لدمج التعلیم المھني بالتعلیم العام".

 

من جانبھ، رحب د. باسم شلش بالحضور من الطلبة والمعلمین والمھتمین من محافظتي قلقیلیة وسلفیت،

ونقل تحیات رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو، قائالً: "إن ھذا النشاط ھو أحد األنشطة المھمة التي تعقد

في جامعة القدس المفتوحة بسلفیت، والتي تتیح تواصل طلبة الثانویة العامة بالجامعات في مكان واحد"،

شاكراً الجھود التي أسھمت في إنجاحھ.

 

ونقل أ. د. أیمن الھودلي، رئیس وحدة اإلرشاد والتوجیھ والشؤون الطالبیة في وزارة التعلیم العالي

والبحث العلمي، تحیات الوزیر أ. د. محمود أبو مویس، وقال إن "الوزارة لم تأُل جھداً في توفیر أفضل

تعلیم للطلبة الفلسطینیین، وأن تعلیم الطالب في جامعاتھ الوطنیة لھ بعد وطني وقومي واجتماعي؛ فھو

یعني التمسك باألرض والوطن".

 

وأضاف" نشأت الجامعات وترعرعت حتى وصل عددھا إلى (20) جامعة بین حكومیة وعامة، وبلغ

عدد الكلیات الجامعیة (17)، والكلیات المتوسطة (18)، وجمیعھا تضم حوالي 215 ألف طالب وطالبة،

وتقدم مجتمعة (1581) تخصصاً"، وتابع: "تأتي ھذه الفعالیات اإلرشادیة لمساعدة الطلبة على اختیار

التخصص الذي یریدونھ"، شاكراً جامعة القدس المفتوحة على إنجاح الیوم اإلرشادي".

 

وفي ختام فعالیات االفتتاح، قدم أ. الھودلي درعاً تكریمیة لمدیر فرع الجامعة بسلفیت د. شلش، تقدیراً

لجھوده وجھود موظفي الفرع إلنجاح ھذا الیوم، وكرم أ. د. محمد شاھین نیابة عن رئیس الجامعة،

ممثلي وزارتي التربیة والتعلیم، والتعلیم العالي والبحث العلمي. 
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