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"القدس المفتوحة" تستقبل الطلبة الجدد في عدد من فروعها

بیت لحم- معا- احتفلت جامعة القدس المفتوحة في عدد من فروعھا في الضفة وغزة باستقبال الطلبة الجدد من خالل إقامة عدة

احتفاالت وكذلك تنظیم سلسة لقاءات إرشادية.

بیت لحم

ففي فرع بیت لحم، نظم مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبیبة الطالبیة احتفاالً الستقبال الطلبة الجدد، حضور مدير الفرع د. علي صالح،

وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح األخ عباس زكي، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح سكرتیر عام الشبیبة حسن فرج، وأمین سر إقلیم

فتح في محافظة بیت لحم محمد المصري، وعدد من أعضاء اإلقلیم وأمناء سر المناطق، وممثلي األجھزة األمنیة، واألسیرة المحررة

األخت أمل سعد، ورئیس بلدية الخضر المحامي أحمد صالح، وعدد من ممثلي المؤسسات الخاصة والعامة في محافظة بیت لحم،

وأعضاء الھیئتین األكاديمیة واإلدارية، وحشد كبیر من الطلبة وذويھم.

ونقل صالح تحیات رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، مؤكداً أن جامعة القدس المفتوحة جامعة التمیز واإلبداع، توفر للطلبة أحدث أسالیب

التدريس، متطرقاً إلى نظام التعلیم المفتوح والدمج بین اللقاءات الوجاھیة واالفتراضیة.

بدوره، رحب رئیس مجلس اتحاد الطلبة، معتز مزھر، بالحضور، مؤكداً أن "القدس المفتوحة" إحدى قالع منظمة التحرير الفلسطینیة،

وموجھاً تحیة إلى فخامة الرئیس محمود عباس قائد المسیرة في معركته السیاسیة تجاه المحتل. وأكد اھتمام الجامعة المستمر بتقديم

األفضل لطلبتھا، منوھاً بالمنح والمساعدات التي يحصل علیھا الطلبة.

ثم تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، موجھاً تحیة إلى األسرى والشھداء والقدس، مؤكداً أھمیة الوحدة الوطنیة التي

ستساعد في بناء الوطن، ثم أشار إلى دور المرأة الفلسطینیة في قضیة الشعب الفلسطیني؛ فھي أم الشھید وأم األسیر وأم المناضل.

من جانبه، رحب منسق الشبیبة الطالبیة، الطالب عمر عواد، بالضیوف جمیعاً وبالطلبة الجدد، مؤكداً أن حركة الشبیبة الطالبیة حريصة

كل الحرص على أن تدعم الطالب وتساعده في حیاته الجامعیة.تخلل الحفل فقرات فنیة أحیاھا الفنان الفلسطیني عالء الجالد.

كما نظم فرع بیت لحم لقاًء إرشادياً للطلبة الجدد بحضور مدير الفرع د. علي صالح، ورئیس مجلس اتحاد الطلبة الطالب معتز مزھر، وأمین

سر حركة الشبیبة الطالب عمر عواد، وعدد كبیر من الطلبة الجدد.

وتخلل اللقاء كلمات إرشادية للطلبة حول أھمیة التخصصات الحديثة المعتمدة في الجامعة.

سلفیت
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ونظم مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبیبة الطالبیة في فرع جامعة القدس المفتوحة في سلفیت، حفل استقبال الطلبة الجدد، بحضور

مدير الفرع د. باسم شلش، والسید المناضل سلطان أبوعبد الستار عواد أمین سر حركة فتح إقلیم سلفیت، وأ. عبد الكريم زبیدي رئیس

بلدية سلفیت، وجمع غفیر من الطلبة، وذويھم، والھیئة التدريسیة واإلدارية في فرع سلفیت.

ونقل د. شلش للحضور تحیات أ. د. يونس عمرو رئیس الجامعة، شاكراً حركة الشبیبة الطالبیة ومجلس اتحاد الطلبة على جھودھم في

تنظیم ھذا الحفل الممیز الھادف إلى استقبال الطلبة وتعريفھم بالجامعة وما تقدمه من خدمات للطلبة في كل األوقات والمجاالت.

وتحدث المناضل سلطان أبو العنین لجموع الطلبة شاداً على أيديھم للعمل والجد واالجتھاد في الدراسة الجامعیة، ألن إقامة الدولة

يتطلب بناء اإلنسان أوالً .

وتحدث عضو الھیئة اإلدارية في حركة الشبیبة الطالبیة اشوس عبید الذي شاكراً إدارة فرع سلفیت والحضور على تلبیتھم الدعوة

للمشاركة في حفل استقبال الطلبة السنوي الذي تنظمه حركة الشبیبة ومجلس اتحاد الطلبة من أجل تعريف الطلبة على أقسام

الجامعة ودوائرھا واألعمال والمساعدات التي يقوم بھا مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبیبة الطالبیة على مدار العام.

وبدورھا، تحدثت الطالبة زينب حالسي عن الطلبة الجدد، وعبرت عن فخرھا بالتحدث باسم الطلبة الجدد في ھذا الحفل الممیز الذي

تنظمه حركة الشبیبة ومجلس اتحاد الطلبة لترفع اسم فلسطین عالیاً في كال المحافل.

تخلل الحفل فقرة فنیة وطنیة ھادفة معبرة نالت إعجاب الحضور الذين تفاعلوا معھا وقدمھا الفنان عالء الجالد.

الخلیل

و نظم مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبیبة الطالبیة في فرع الخلیل، حفالً الستقبال الطلبة الجدد، حضره مدير الفرع د. عبد القادر

الدراويش، والمساعد األكاديمي أ. ماجد أبو ريان، وعضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطینیة السیدة دالل سالمة، وممثل محافظ

محافظة الخلیل الدكتور رفیق الجعبري، وممثلو األجھزة األمنیة والمؤسسات الرسمیة واألھلیة في المحافظة، وأعضاء لجان األقالیم

لحركة فتح، والعديد من الشخصیات االعتبارية في المحافظة وأعضاء الھیئة التدريسیة واإلدارية في الفرع.

وألقى الدكتور الدراويش كلمة نقل خاللھا تحیات رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو لضیوف الفرع، من شخصیات قیادية وممثلي

المؤسسات الحكومیة واألھلیة والخاصة، وھنأ باسمه الطلبة الجدد الذين التحقوا بركب الجامعة خالل ھذا الفصل الدراسي.

وأضاف أن فلسفة الجامعة نجحت في تكريس ثقافة تعلیمیة متمیزة أثبتت فاعلیتھا وطنیاً وعربیاً ودولیاً، وانتھجت التعلیم المدمج الذي

يجمع بین التعلیم التقلیدي واإللكتروني، وھو اآلن يعّد أحدث األسالیب العصرية في التعلیم، وتتبناه أرقى الجامعات العالمیة.

وألقت دالل سالمة عضو اللجنة المركزية كلمة باسم القیادة الفلسطینیة، قالت فیھا أن الشھب الفلسطیني

سینتصر على قوى الظلم والعدوان واالحتالل، وسیقیم دولته المستقلة على ترابه الوطني ولن تكون عاصمته إال القدس الشريف.

وألقى رئیس مجلس الطلبة، صالح جابر، كلمة رحب فیھا بالحضور وبالطلبة، وأوضح للطلبة أن مجلسھم وقیادة شبیبتھم ستبقى الدرع

الحامیة والمدافعة عن حقوقھم، مؤكداً لھم أن أبواب مجلس الطلبة مفتوحة لتلقي مشاكلھم وللمساھمة في حل الصعوبات التي

تواجھھم.

وقدم د. رفیق الجعبري التھاني للطلبة الجدد ومجلس الطلبة والشبیبة على ھذا المھرجان الحافل باسم اللواء جبريل البكري محافظ

محافظة الخلیل.

وقد تخلل االحتفال العديد من الوصالت الغنائیة الوطنیة الملتزمة قدمھا الفنان معین األعسم، كما ألقت الطفلة سلمى سلطان قصیدة

شعرية نالت إعجاب الحضور.أدار االحتفال الطالب عمر ارزيقات والطالب قصي زماعرة.

جنین

واختتم فرع جنین سلسلة من اللقاءات اإلرشادية للطلبة الجدد والمسجلین في الفرع خالل الفصل األول (1191) من العام الجامعي

(2019/2020)، وذلك بحضور رئیس قسم شؤون الطلبة أ. أحمد ستیتي، ورئیس قسم القبول والتسجیل أ. خالد أبو وعر، وفني مختبر

الحاسوب أ. مجدي نزال، والطالب حیدر عمارنة ممثالً عن مجلس الطلبة.

ورحب أ. ستیتي بالطلبة الجدد باسم رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ونوابه، ومدير الفرع د. عماد نزال، والكادر األكاديمي واإلداري في

الفرع، متمنیاً لھم التفوق والنجاح في مسیرتھم التعلیمیة.
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ورحب أ. خالد أبو وعر بالطبة الجدد، وتطرق إلى الحديث عن أھم القوانین المتعلقة بقسم القبول والتسجیل، وآلیات التسجیل

اإللكتروني.

وقال الطالب حیدر عمارنة، إن مجلس الطلبة ھو الممثل لجمیع الطلبة أمام إدارة الجامعة.

رفح

اختتم فرع جامعة القدس المفتوحة في رفح عدداً من اللقاءات والورش اإلرشادية بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، بمشاركة مدير

الفرع د. سلمان الديراوي، والمساعد األكاديمي واإلداري بالفرع أ. جھاد المصري، ورؤساء األقسام وأعضاء الھیئة التدريسیة بالفرع،

وحضور كبیر من الطلبة الجدد.

وافتتحت الفعالیات بلقاء مدير الفرع والمساعد األكاديمي واإلداري مع أعضاء الھیئة التدريسیة المتفرغین. ورحب د. الديراوي بالجمیع،

ناقالً تحیات رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ونائبه لشؤون قطاع غزة د. محمد الكحلوت، .

كما تم عقد مجموعة من الورش التدريبیة الخاصة بالمقررات اإللكترونیة وذلك بمشاركة فني مختبر الحاسوب والوسائط أ. علي البردويل،

وأعضاء الھیئة التدريسیة المشرفین على ھذه المقررات. واختتمت الفعالیات بلقاء مفتوح مع الطلبة الجدد بمشاركة المساعد األكاديمي

أ. المصري، والعالقات العامة بالفرع.

طولكرم

نظم فرع جامعة القدس المفتوحة بطولكرم لقاًء إرشادياً للطلبة الجدد، بحضور د.سالمة سالم مدير الفرع ود. حسام حرزهللا المساعد

األكاديمي، وأ. سامي كنعان رئیس قسم شؤون الطلبة، وأ. كمال أبو علي رئیس قسم القبول والتسجیل، وأ. بھادر رزق هللا موظفة

شؤون الطلبة، وأ. جھاد طقاطقة المرشد األكاديمي، وزياد النجار رئیس مجلس اتحاد الطلبة.

وقد افتتح اللقاء د.سالمة مرحباً بالطلبة الجدد، مباركا للطلبة اختیارھم "القدس المفتوحة" إلكمال تعلیمھم الجامعي، مقدًما شرًحا وافیًا

عن مراحل تطور الجامعة وصوًال إلى مكانتھا اإلقلیمیة، والدولیة، داعیًا إياھم إلى مواصلة جھودھم التعلیمیة.

كما أشار د. سالمة في كلمته إلى أھمیة الجامعة ومكانته، مبیناً كیفیة استخدام التكنولوجیا الحديثة في التعلیم، وإدراجھا ضمن الخطة

االستراتیجیة للجامعة.

من جانبه، تحدث د. حرزهللا عن التعلیم المفتوح الذي تتبعه الجامعة، حیث بین أن ھناك عبئاً أقل في حضور اللقاءات، مقدماً نصیحته

للطلبة في بعض الجوانب األكاديمیة.

كما بین د. حرزهللا أھمیة اللقاءات الصفیة وحضورھا، والتحضیر لھا لالستفادة منھا، وضرورة التواصل مع أعضاء ھیئة التدريس من خالل

اللقاء الصفي والساعات المكتبیة والمحاضرات واللقاءات االفتراضیة، حاثاً إياھم على االلتحاق بالتخصص الفرعي، إضافة إلى التخصص

الرئیسي لفتح فرص عمل أوسع.

من جانبه، تحدث أ. كمال أبو علي رئیس قسم التسجیل عن آلیة القبول والتسجیل واالستنكاف والتأجیل، وضرورة التقید بالقوانین

واألنظمة المعمول بھا في ھذا الموضوع، .

وتحدثت أ. بھادر رزق هللا موظفة قسم شؤون الطلبة عن المنح والمساعدات المقدمة للطلبة.

ورحب زياد نجار رئیس مجلس اتحاد الطلبة بالطلبة الجدد، مؤكداً أن مجلس الطلبة ھو مظلة لجمیع الطلبة، وعلى الطلبة التواصل مع

المجلس من خالل لجانه.

رام هللا والبیرة

كما نظم فرع رام هللا والبیرة لقاء ارشادياً حضره رئیس الفرع د. حسین حمايل، والمساعد األكاديمي في الفرع أ. د. معتصم مصلح،

والمرشد األكاديمي أ. وفاء زعترة ، ورئیس قسم شؤون الطلبة أ. ياسین ريان، وعضو مجلس اتحاد الطلبة أيمن خطاب.

وأكد د. حمايل في كلمته سعي الجامعة لتوفیر أفضل سبل التعلیم للطلبة، معربا عن أن يتم استقبال الطلبة العام المقبل في مبنى رام

هللا والبیرة قید اإلنشاء.وقدم أ. ريان نبذة للطلبة حول الخدمات التي تقدمھا شؤون الطلبة من بینھا المنح الطالبیة. وتحدثت أ. زعترة عن

طبیعة التخصصات الجديدة التي طرحتھا الجامعة ھذا العام.
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