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جانب من االحتفاالت 

رام هللا - دنیا الوطن 

احتفلت جامعة القدس المفتوحة، الیوم األربعاء  بتخریج الفوج الخامس والعشرین "فوج علَمنا عّزنا"

بفروعھا في بیت لحم وطولكرم وسلفیت ودورا، كل على حدة، بحضور محافظي المحافظات ممثلین عن

الرئیس محمود عباس راعي االحتفاالت، ناقلین تحیاتھ ومباركتھ للطلبة الخریجین، كما تحدث مدیرو

الفروع وممثلو مجالس الطلبة والطلبة المتفوقون.  

فرع بیت لحم یحتفل بتخریج طلبتھ  

https://www.alwatanvoice.com/arabic/


احتفل فرع الجامعة في بیت لحم، بتخریج طلبتھ بحضور ممثل الرئیس كامل حمید محافظ محافظة بیت

لحم، وعضو مجلس أمناء الجامعة سامي عدوان، وممثل رئیس الجامعة مدیر فرع بیت لحم محمد ذویب،

وعدد من رؤساء الھیئات المحلیة ومؤسسات محافظة بیت لحم، وممثلي األجھزة األمنیة، وشخصیات

اعتباریة، ورجال دین مسلمین ومسیحیین، وعدد كبیر من أھالي الخریجین.    

ونقل حمید تحیات الرئیس عباس إلى الخریجین وذویھم وإدارة الجامعة، مشیداً بالدور الریادي والمتقدم

للجامعة وتطور العمل والبرامج فیھا، مؤكداً أھمیة مواءمة البرامج التعلیمیة مع احتیاجات سوق العمل

واستیعاب الخریجین، مشیراً إلى أن الجامعة شكلت لبنة أساسیة في مواجھة التحدیات االحتاللیة وفتحت

الفرصة أمام آالف الخریجین الستكمال التعلیم، متمنیاً لجمیع الخریجین النجاح والتقدم في عملھم

المستقبلي.  

إلى ذلك، ثمن عضو مجلس أمناء "القدس المفتوحة" سامي عدوان، دور الطاقم األكادیمي واإلداري في

الجامعة في خدمة الطلبة وتوفیر فرص التعلیم والتطور المھني واألكادیمي والعلمي من أجل خدمة

الشعب الفلسطیني وتعزیز مكانتھ اإلنسانیة والحضاریة، "فمن خالل العلم نحافظ ونجدد ونقوي عزتنا".  

بعد ذلك، تحدث ممثل رئیس الجامعة سمیر النجدي مدیر فرع بیت لحم محمد ذویب، مرحباً بالضیوف

في حفِل تَخرجِ كوكبٍة من نجوِم جامعة القدس المفتوحة في فوجھا الـ(25)، مشیراً إلى أن الجامعة عملت

على تطویر العدید من مختبرات الحاسوب واإلعالم، وشھدت نقلة نوعیة على المستوى األكادیمي.  

أما ممثل مجلس الطلبة القطري رئیس مجلس اتحاد الطلبة في فرع بیت لحم الطالب معتز مزھر، فقد أكد

التفاف الشعب الفلسطیني حول القیادة الفلسطینیة، معبراً عن فخره بالجامعة التي أطلقت اسم "َعلَُمنا

ِعُزنا" على حفل التخریج، مؤكداً العالقة التكاملیة بین اإلدارة والعاملین والطلبة، متمنیاً لزمالئھ الطلبة

التوفیق والنجاح والحصول على وظیفة.   



بعد ذلك، تحدثت الخریجة المتفوقة صفاء الشیخ نیابة عن الخریجین، شاكرة جمیع الذین دعموا مسیرتھم

التعلیمیة، مشیرة إلى أن "القدس المفتوحة" صرح علمي شامخ یفخر بھ كل فلسطیني بانتمائھ لھ، ثم تمنت

للجمیع التوفیق في حیاتھم العملیة.  

فرع طولكرم یخرج طلبتھ 

نظم فرع الجامعة في طولكرم احتفاالً في منتجع عنبتا السیاحي، بمشاركة كل من محافظ طولكرم عصام

أبو بكر، ممثالً عن الرئیس، ویوسف ذیاب عواد مدیر فرع الجامعة بطولكرم، و حسني عوض نائب

رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة، وسالمة سالم عمید شؤون الطلبة، وقائد المنطقة العمید جمال أبو العز،

وأمین سر حركة فتح إیاد جراد، وأعضاء اإلقلیم، وفصائل العمل الوطني، ورئیس بلدیة طولكرم ریاض

عوض، ورئیس الغرفة التجاریة إبراھیم أبو حسیب، ومدیر التربیة والتعلیم سائد قبھا، ومدیري وممثلي

المؤسسات الرسمیة واألھلیة واألمنیة، ورؤساء المجالس البلدیة والقرویة، وأعضاء الھیئتین األكادیمیة

واإلداریة، وذوي األسرى الخریجین، ومجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبیبة الطالبیة، واألھلي.  

ونقل المحافظ أبو بكر تحیات ومباركة وتھاني الرئیس عباس للطلبة الخریجین، وذویھم وعائالتھم،

وألسرة الجامعة، متمنیاً لھم المزید من التوفیق والنجاح مع االنتقال إلى الحیاة العملیة، مترحماً على

أرواح الشھداء ومتمنیاً الشفاء العاجل للجرحى.  

وفي كلمتھ، نقل عواد تحیات ومباركة رئیس الجامعة سمیر النجدي، وإدارة فرع طولكرم للطلبة وذویھم،

متمنیاً لھم مزیداً من تحقیق اإلنجازات والتمیز، مؤكداً أن "الجامعة آثرت أن تطلق اسم فوج "علُمنا

عُزنا" وفاًء للشھداء الذین ضحوا بأرواحھم من أجل رفعة ھذا العلم، والذي ھو رمز عزنا وسیادة دولتنا

وعاصمتھا القدس".  

وألقى رئیس مجلس الطلبة حسام الزیات، كلمة باسم مجلس الطلبة القطري، مترحماً على أرواح شھداء

الوطن، ومتمنیاً الشفاء لجرحانا والحریة ألسرانا، مؤكداً العالقة التكاملیة ما بین الجامعة ومجلس الطلبة،

ودور الجامعة وأھمیتھا ومكانتھا، "وأن مجلس الطلبة ھو حاضنة لجمیع الطلبة"، مباركاً لھم تخرجھم.  



من جانبھا، تحدثت الطالبة شرف الصیفي، في كلمة لھا باسم الخریجین، عن دور ومكانة "القدس

المفتوحة" وحضورھا المتمیز. ثم تخلل الحفل الذي تولى عرافتھ محمد أبو سفاقة، تخریج كوكبة من

أسرى الحریة الذین أنھوا متطلبات الدراسة في الجامعة. 

فرع دورا یحتفل بتخریج طلبتھ 

احتفل فرع "القدس المفتوحة" في دورا بتخریج الفوج الـ (25)، بحضور ومشاركة ممثل الرئیس محمود

عباس، ممثل محافظ محافظة الخلیل أكرم شروف، وعضو مجلس أمناء الجامعة سعید السراحنة، ومدیر

فرع دورا نعمان عمرو، ومدیر فرع یطا أكرم القواسمة، وعمید كلیة الزراعة معن شقوارة، وممثل

رئیس بلدیة دورا حنین دودین، وأمین سر إقلیم الجنوب إیاد ریان، ورؤساء األجھزة األمنیة، وقادة العمل

الوطني والفصائل الفلسطینیة، ومؤسسات المجتمع المدني، والبلدیات والمجالس القرویة، وشركات

القطاع الخاص، والوجھاء والشخصیات االعتباریة، وأھالي الخریجین.  

ودعا عمرو الخریجین لاللتحاق في برامج الدراسات العلیا، متحدثاً عن مسار التعلیم الدولي الذي

ً ستطرحھ الجامعة "لیكون عوناً ألبنائنا في الغربة والشتات للحصول على أفضل الشھادات". وتقدم أیضا

بالتھنئة الحارة للطلبة الناجحین في الثانویة العامة. 

وفي كلمتھ، أكرم شروف بالحضور جمیعاً، وخاصة الخریجین وذویھم، ناقالً تحیات الرئیس عباس،

وتحیات محافظ محافظة الخلیل جبرین البكري، ومباركاً لجامعة القدس المفتوحة حفالت تخرج الفوج الـ

   .(25)

وفي كلمة الھیئات المحلیة والبلدیات، أكدت حنین دودین من رئیس بلدیة دورا، "أننا نجدد باحتفاالتنا

العھد بالوفاء لدماء الشھداء العظام واألسرى البواسل".   

في حین، ألقت الطالبة الخریجة مریم السویطي، كلمة مجلس الطلبة القطري قائلةً: "نحن الطلبة سنكون



معول بناء في مجتمعنا وسدنة لقضیتنا وقیادتنا". من جانبھا، قدمت الطالبة المتفوقة سھر صالح، في كلمة

الخریجین، شكرھا لرئاسة الجامعة وللھیئتین التدریسیة واإلداریة، وھنأت زمالءھا بالتخرج.   

فرع سلفیت یحتفل بتخریج الفوج الـ(25) 

احتفل فرع "القدس المفتوحة" في سلفیت بتخریج طلبتھ، بحضور ومشاركة ممثل الرئیس محمود عباس،

محافظ محافظة سلفیت عبد هللا كمیل، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال الدیك، وعبد الكریم

الزبیدي رئیس بلدیة سلفیت، وقائد األمن الوطني العمید أركان حرب إیھاب السعیدني، والمؤسسة

العسكریة والشرطیة في المحافظة، والفصائل الفلسطینیة، ومؤسسات المجتمع المدني، والبلدیات ورئیس

الغرفة التجاریة، وأھالي الخریجین.  

في بدایة حدیثھ، نقل نور األقرع مدیر الجامعة، تحیات عدنان سمارة رئیس مجلس األمناء سمیر النجدي

رئیس الجامعة، وتوجھ بالتحیة لشھداء فلسطین، مشیراً إلى أن "الجامعة بلغت مرتبة متقدمة جداً في

ً فلسفة التعلیم المفتوح والتعلیم المدمج"، منبھاً أن "رئاسة الجامعة ستطرح المزید من التخصصات منوھا

بالجدیدة منھا بدایة العام والتي تتواءم واحتیاجات سوق العمل المحلیة والخارجیة"، كما حث الخریجین

على االلتحاق ببرامج الدراسات العلیا لتحقیق طموحاتھم.  

وفي كلمتھ، رحب عبد هللا كمیل بالحضور جمیعاً، وخاصة الخریجین وذویھم، ناقالً تحیات فخامة رئیس

دولة فلسطین السید الرئیس محمود عباس، ومباركتھ لجامعة القدس المفتوحة بمناسبة احتفاالت التخریج. 

 كما أكد ضرورة االلتفاف حول القیادة وعلى رأسھا الرئیس أبو مازن، للحفاظ على الثوابت الفلسطینیة،

داعیاً لضرورة رص الصفوف وللوحدة الوطنیة ولمقاومة االحتالل وسیاساتھ، مشیداً بجامعة القدس

المفتوحة ومسیرتھ.  

وألقت عضوة مجلس اتحاد الطلبة لین شقور، كلمة المجلس القطري التي أعربت عن عظیم سرورھا

بتخرجھا وزمالءھا، ثم شكرت "القدس المفتوحة" على كل ما قدمتھ لھم. كما قدمت الطالبة المتفوقة رنا



رزق هللا، في كلمة الخریجین، شكرھا لرئاسة الجامعة وللھیئتین التدریسیة واإلداریة، وھنأت زمالءھا

بالتخرج.
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