
 اليوم الهندسي والتكنولوجيكلمة رئيس الجامعة د. عبد اللطيف أبو حجلة في 
 م7/5/2016السبت 

 
 المحترم، المهندس فائق الديك وزارة  ال وكيل   ،العامة شغال  األ معالي وزير   ممثل  

 ،المهندس مجدي الصالح المحترم ،المهندسين نقيب   عطوفة  

 كيله ونائبه السيد محمد أبو عواد المحترمينسعادة رئيس بلدية بيرزيت السيد حسيب 

  ،CCCاتحاد المقاولين  شركة   ممثل   ،المهندس عمرو أبو عليا المحترم

  ة،شركة أرابتك جردان عام   مدير  ، شلبك المحترم بوأالمهندس حسن 

  ،المساحة   وأجهزة   GPSجهزة أكسيس أل شركات   عام   مدير   ،المحترم ةعواود ةالمهندس سالم

  ،والتكنولوجيا الهندسة   كلية   عميد   ،المحترم ةباظأالدكتور خالد 

 ،المحترمون ساتذة  األ

 ،عزاءاأل الطالب  

 ،الكريم الحضور  

 

 .والتكنولوجيا الهندسة   الثاني عشر لكلية   والتكنولوجي الهندسي اليوم   وسهالا بكم في افتتاح   أهالا 

نا شركات   بإنجازات   الحتفال  ل المتجدد   السنوي   في هذا اللقاء   اليوم   ن نجتمع  أمن دواعي سروري إنه 

 التخرج   مشاريع   والتكنولوجيا من خالل   الهندسة   كلية   ة  بطل بداعات  إ ض  اواستعر  في الوطن، الرائدة  

 تحت   الكلية  المذهلة  لطلبة   والطاقات   المستوى الرفيع   التي تعكس   المختلفة   المساقات   ومشاريع  

 المنتج   المواطن   وبناء   التكنولوجي   التقدم   الحاملين لرسالة   األساتذة  المميزين،من  نخبة   شراف  إ

 الباني لهذا الوطن.



ها بخدمات   التعريف   في فلسطين من أجل   الشركات   بين   والتعاون   التواصل   آفاق   يفتح   ن هذا اليوم  إ

 في دعم   ها المجتمعية  رسالت   أداء   صعيد   ىوعل واالستثماري، ن التجاري  ها على الصعيدي  ومنتجات  

هذه  ومستقبل   البشري   للعنصر   ساسي  األ الرافد   ، التي هيه التعليميةومؤسسات   المجتمع   تطوير  

 .الشركات

ا قريباا، ي سيلتحقون بهالت العمل   على سوق   للتعرف   هم الذهبية  فهذه فرصت   ،عزاء  األ لطلبة  اأما 

 والخدمة   العطاء   حب  و  الجميل   لرد   ،حافزاا لهم في المستقبل كون  لت ،اوسيكونون جزءاا منه

هم ن وأساتذت  المبدعي ن الطلبة  ال بالقول. كما أ لهم بالعمل   الفرصة   تاحة  في إ المتمثلة   المجتمعية  

 التي قد تكون   التخرج   شاريع  م هم من خالل  بداعات  وا   هم الرائدة  بمشاريع   نظار  األ ن هم محط  المتميزي

اختراعات،  أو  لبراءات   أو نماذج   ناشئة   لشركات   عليا أو نواةا  على درجات   الحصول   نحو   مقدمةا 

 استثمرت في هذه المشاريع. لشركات   حلوالا هندسيةا 

 للعالم   نافذة   وهو ،والتكنولوجيا الهندسة   في كلية   صيل  أ هو تقليد   والتكنولوجي   الهندسي   ن اليوم  إ

من أعلى  المتابعة   وتجد   حضوراا مميزاا، هذا اليوم   فعاليات  تشهد   ،لذلك ،العريقة على هذه الكلية  

 التغطية   خصوصاا عن طريق   ،ها عالياا اسم   ويرفع   ،في الوطن الكلية   مكانة   ما يعزز  ، المستويات

 .في اإلعالم الطلبة   الذي تحظى به مشاريع   واالهتمام   الكبيرة   االعالمية  

 الكرام   والضيوف   المشاركة   الشركات   لكل   االمتنان   ووافر   الشكر   بجزيل   أن أتقدم   أود   ،ختاماا 

 بالذكر   وأخص   ،هذا اليوم فعاليات   نجاح  في إ هم العظيمة  لجهود   ،المشاركين والطالب   واالساتذة  

 ممثلةا  أرابتك جردانة وشركة  ، عليا عمرو أبو بالمهندس ممثلةا  ،CCC شركة   هذا اليوم   رعاة  

 اليوم   وكذلك لجنة   سالمة عواودة،بالمهندس  وشركة أكسيس ممثلةا  ،شلبك بوحسن أبالمهندس 

 وتميز. كفاءة   بكل   لهذا العام   هذا اليوم   شعلة   التي حملت والتكنولوجي   الهندسي  

 .وبركاته الل   ة  عليكم ورحم والسالم  


