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فلسطيني األخبار  >>وطن 

"القدس ا�فتوحة" تحتفل بتخريج فوجها الـ 25 يف فروع بيت لحم وطولكرم وسلفيت
ودورا

PM 08:53  10.08.2022

وطن: احتفلت جامعة القدس ا�فتوحة، األربعاء  10 /08 /2022م، بتخريج الفوج الخامس والعرشين "فوج

عَلمنا عّزنا" بفروعها يف بيت لحم وطولكرم وسلفيت ودورا، كل عىل حدة، بحضور محافظي ا�حافظات ممثل� عن

الرئيس محمود عباس راعي االحتفاالت، ناقل� تحيات سيادته ومباركته للطلبة الخريج�، كما تحدث مديرو

الفروع وممثلو مجالس الطلبة والطلبة ا�تفوقون.

فرع بيت لحم يحتفل بتخريج طلبته 

احتفل فرع الجامعة يف بيت لحم، بتخريج طلبته بحضور ممثل سيادة الرئيس عطوفة اللواء كامل حميد محافظ

محافظة بيت لحم، وعضو مجلس أمناء الجامعة د. سامي عدوان، وممثل رئيس الجامعة مدير فرع بيت لحم د.

محمد ذويب، وعدد من رؤساء الهيئات ا�حلية ومؤسسات محافظة بيت لحم، وممثيل األجهزة األمنية، وشخصيات

اعتبارية، ورجال دين مسلم� ومسيحي�، وعدد كب� من أهايل الخريج�.   

ً بالدور ونقل اللواء حميد تحيات فخامة الرئيس محمود عباس إىل الخريج� وذويهم وإدارة الجامعة، مشيدا

الريادي وا�تقدم للجامعة وتطور العمل والربامج فيها، مؤكداً أهمية مواءمة الربامج التعليمية مع احتياجات سوق

ً إىل أن الجامعة شكلت لبنة أساسية يف مواجهة التحديات االحتاللية وفتحت العمل واستيعاب الخريج�، مش�ا

الفرصة أمام آالف الخريج� الستكمال التعليم، متمنياً لجميع الخريج� النجاح والتقدم يف عملهم ا�ستقبيل. 

إىل ذلك، ثمن عضو مجلس أمناء "القدس ا�فتوحة" د. سامي عدوان، دور الطاقم األكاديمي واإلداري يف الجامعة

يف خدمة الطلبة وتوف� فرص التعليم والتطور ا�هني واألكاديمي والعلمي من أجل خدمة الشعب الفلسطيني

وتعزيز مكانته اإلنسانية والحضارية، "فمن خالل العلم نحافظ ونجدد ونقوي عزتنا". 

بعد ذلك، تحدث ممثل رئيس الجامعة أ. د. سم� النجدي مدير فرع بيت لحم د. محمد ذويب، مرحباً بالضيوف يف

حفِل تَخرِج كوكبٍة من نجوِم جامعة القدس ا�فتوحة يف فوجها الـ(25)، مش�اً إىل أن الجامعة عملت عىل تطوير

العديد من مختربات الحاسوب واإلعالم، وشهدت نقلة نوعية عىل ا�ستوى األكاديمي. 
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أما ممثل مجلس الطلبة القطري رئيس مجلس اتحاد الطلبة يف فرع بيت لحم الطالب معتز مزهر، فقد أكد التفاف

الشعب الفلسطيني حول القيادة الفلسطينية، معرباً عن فخره بالجامعة التي أطلقت اسم "َعَلُمنا ِعُزنا" عىل حفل

التخريج، مؤكداً العالقة التكاملية ب� اإلدارة والعامل� والطلبة، متمنياً لزمالئه الطلبة التوفيق والنجاح والحصول

عىل وظيفة.  

بعد ذلك، تحدثت الخريجة ا�تفوقة صفاء الشيخ نيابة عن الخريج�، شاكرة جميع الذين دعموا مس�تهم

التعليمية، مش�ة إىل أن "القدس ا�فتوحة" رصح علمي شامخ يفخر به كل فلسطيني بانتمائه له، ثم تمنت للجميع

التوفيق يف حياتهم العملية. 

فرع طولكرم يخرج طلبته 

نظم فرع الجامعة يف طولكرم احتفاالً يف منتجع عنبتا السياحي، بمشاركة كل من محافظ طولكرم اللواء عصام أبو

بكر، ممثالً عن الرئيس، وأ. د. يوسف ذياب عواد مدير فرع الجامعة بطولكرم، وأ. د. حسني عوض نائب رئيس

الجامعة للشؤون األكاديمية، ود. سالمة سالم عميد شؤون الطلبة، وقائد ا�نطقة العميد جمال أبو العز، وأم� رس

حركة فتح األخ إياد جراد، وأعضاء اإلقليم، وفصائل العمل الوطني، ورئيس بلدية طولكرم م. رياض عوض،

ورئيس الغرفة التجارية السيد إبراهيم أبو حسيب، ومدير الرتبية والتعليم أ. سائد قبها، ومديري وممثيل ا�ؤسسات

الرسمية واألهلية واألمنية، ورؤساء ا�جالس البلدية والقروية، وأعضاء الهيئت� األكاديمية واإلدارية، وذوي األرسى

الخريج�، ومجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطالبية، واألهايل.               

ونقل ا�حافظ أبو بكر تحيات ومباركة وتهاني الرئيس محمود عباس للطلبة الخريج�، وذويهم وعائالتهم،

وألرسة الجامعة، متمنياً لهم ا�زيد من التوفيق والنجاح مع االنتقال إىل الحياة العملية، مرتحماً عىل أرواح الشهداء

ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى. 

ويف كلمته، نقل أ. د. عواد تحيات ومباركة رئيس الجامعة أ. د. سم� النجدي، وإدارة فرع طولكرم للطلبة وذويهم،

ً أن "الجامعة آثرت أن تطلق اسم فوج "علُمنا عُزنا" وفاًء ً لهم مزيداً من تحقيق اإلنجازات والتميز، مؤكدا متمنيا

للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة هذا العلم، والذي هو رمز عزنا وسيادة دولتنا وعاصمتها القدس". 

ً عىل أرواح شهداء الوطن، وألقى رئيس مجلس الطلبة حسام الزيات، كلمة باسم مجلس الطلبة القطري، مرتحما

ومتمنياً الشفاء لجرحانا والحرية ألرسانا، مؤكداً العالقة التكاملية ما ب� الجامعة ومجلس الطلبة، ودور الجامعة

وأهميتها ومكانتها، "وأن مجلس الطلبة هو حاضنة لجميع الطلبة"، مباركاً لهم تخرجهم. 

من جانبها، تحدثت الطالبة رشف الصيفي، يف كلمة لها باسم الخريج�، عن دور ومكانة "القدس ا�فتوحة"

وحضورها ا�تميز. ثم تخلل الحفل الذي توىل عرافته أ. محمد أبو سفاقة، تخريج كوكبة من أرسى الحرية الذين

أنهوا متطلبات الدراسة يف الجامعة. 

فرع دورا يحتفل بتخريج طلبته 

احتفل فرع "القدس ا�فتوحة" يف دورا بتخريج الفوج الـ (25)، بحضور ومشاركة ممثل فخامة الرئيس محمود

عباس، ممثل محافظ محافظة الخليل أ. أكرم رشوف، وعضو مجلس أمناء الجامعة د. سعيد الرساحنة، ومدير فرع

دورا أ. د. نعمان عمرو، ومدير فرع يطا د. أكرم القواسمة، وعميد كلية الزراعة د. معن شقوارة، وممثل رئيس

بلدية دورا أ. حن� دودين، وأم� رس إقليم الجنوب األخ إياد ريان، ورؤساء األجهزة األمنية، وقادة العمل الوطني

والفصائل الفلسطينية، ومؤسسات ا�جتمع ا�دني، والبلديات وا�جالس القروية، ورشكات القطاع الخاص،

والوجهاء والشخصيات االعتبارية، وأهايل الخريج�. 

ً عن مسار التعليم الدويل الذي ستطرحه ودعا أ. د. عمرو الخريج� لاللتحاق يف برامج الدراسات العليا، متحدثا

ً بالتهنئة الحارة ً ألبنائنا يف الغربة والشتات للحصول عىل أفضل الشهادات". وتقدم أيضا الجامعة "ليكون عونا

للطلبة الناجح� يف الثانوية العامة. 

ويف كلمته، رحب أ. أكرم رشوف بالحضور جميعاً، وخاصة الخريج� وذويهم، ناقالً تحيات فخامة رئيس دولة

ً لجامعة فلسط� السيد الرئيس محمود عباس، وتحيات محافظ محافظة الخليل اللواء جربين البكري، ومباركا

القدس ا�فتوحة حفالت تخرج الفوج الـ (25).  

ويف كلمة الهيئات ا�حلية والبلديات، أكدت أ. حن� دودين من رئيس بلدية دورا، "أننا نجدد باحتفاالتنا العهد

بالوفاء لدماء الشهداء العظام واألرسى البواسل".  

يف ح�، ألقت الطالبة الخريجة مريم السويطي، كلمة مجلس الطلبة القطري قائلًة: "نحن الطلبة سنكون معول

بناء يف مجتمعنا وسدنة لقضيتنا وقيادتنا". من جانبها، قدمت الطالبة ا�تفوقة سهر صالح، يف كلمة الخريج�،

شكرها لرئاسة الجامعة وللهيئت� التدريسية واإلدارية، وهنأت زمالءها بالتخرج.  

فرع سلفيت يحتفل بتخريج الفوج الـ(25) 

احتفل فرع "القدس ا�فتوحة" يف سلفيت بتخريج طلبته، بحضور ومشاركة ممثل فخامة الرئيس محمود عباس،

محافظ محافظة سلفيت اللواء الدكتور عبد الله كميل، وعضو ا�جلس الثوري لحركة فتح األخ جمال الديك، وأ. عبد
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ب ي خ ح ي ي ب ي

الكريم الزبيدي رئيس بلدية سلفيت، وقائد األمن الوطني العميد أركان حرب إيهاب السعيدني، وا�ؤسسة

العسكرية والرشطية يف ا�حافظة، والفصائل الفلسطينية، ومؤسسات ا�جتمع ا�دني، والبلديات ورئيس الغرفة

التجارية، وأهايل الخريج�. 

يف بداية حديثه، نقل د. نور األقرع مدير الجامعة، تحيات م. عدنان سمارة رئيس مجلس األمناء وأ. د. سم�

ً يف ً إىل أن "الجامعة بلغت مرتبة متقدمة جدا النجدي رئيس الجامعة، وتوجه بالتحية لشهداء فلسط�، مش�ا

ً ً أن "رئاسة الجامعة ستطرح ا�زيد من التخصصات منوها فلسفة التعليم ا�فتوح والتعليم ا�دمج"، منبها

بالجديدة منها بداية العام والتي تتواءم واحتياجات سوق العمل ا�حلية والخارجية"، كما حث الخريج� عىل

االلتحاق بربامج الدراسات العليا لتحقيق طموحاتهم. 

ويف كلمته، رحب اللواء عبد الله كميل بالحضور جميعاً، وخاصة الخريج� وذويهم، ناقالً تحيات فخامة رئيس

دولة فلسط� السيد الرئيس محمود عباس، ومباركته لجامعة القدس ا�فتوحة بمناسبة احتفاالت التخريج. 

ً كما أكد رضورة االلتفاف حول القيادة وعىل رأسها الرئيس أبو مازن، للحفاظ عىل الثوابت الفلسطينية، داعيا

لرضورة رص الصفوف وللوحدة الوطنية و�قاومة االحتالل وسياساته، مشيداً بجامعة القدس ا�فتوحة ومس�تها. 

وألقت عضوة مجلس اتحاد الطلبة ل� شقور، كلمة ا�جلس القطري التي أعربت عن عظيم رسورها بتخرجها

وزمالءها، ثم شكرت "القدس ا�فتوحة" عىل كل ما قدمته لهم. كما قدمت الطالبة ا�تفوقة رنا رزق الله، يف كلمة

الخريج�، شكرها لرئاسة الجامعة وللهيئت� التدريسية واإلدارية، وهنأت زمالءها بالتخرج.
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