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زمالئي األعزاء أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية وأبنائي األعزاء طالبات وطالب الكلية  -كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني
بجامعة فلسطين – بداية أهنئكم بقدوم العام الجديد  2022امالً من هللا جل وعال أن يجعله عام خير وبركة ونجاح لكل منكم وأن يكون
عام خير وازدهار وتقدم وسؤدد لكليتنا العريقة – تلك الكلية التي نشأت وترعرعت ونمت وتألقت على أيدي معطائة لجيش من
المدرسين واالداريين والعمداء السابقين منذ نشأت بالعام  2005وحتى يومنا هذا .انني أمل أن يكون هذا العام عام انتاج علمي
وأكاديمي مميز ،وعام ترتيب البيت واالرتقاء بمكونات الكلية ككل ،وعام مشاريع مميزة ومبدعة لتشكل بمجموعها معرضا هندسيا ً
مميزا ً سنعمل على تحقيقه هذا العام بعنوان " اليوم الهندسي"  .كذلك من ضمن خططنا لهذا العام تنظيم مؤتمر هندسي دولي محكم
بعنوان " المؤتمر الهندسي الدولي الثاني في االبداع بالهندسة والتكنولوجيا" قريبا ً من نهاية العام.
إن أهم ما يميز عملنا بالكلية لهذا العام هو المهنية والكفاءة الكاملة في جميع مناحي العملية التعليمية سواء في التدريس أو في
البحث العلمي أو في األنشطة الالمنهجية  -ويتمثل ذلك في إتقان العمل على أكمل وجه وإعطاء كل ذي حق حقه وكل ذلك لالرتقاء
بطلبتنا ومساعدتهم فهم الشريحة المستهدفة بالدرجة األولى للعملية التعليمية.
ولتحقيق ما سبق يتطلب منا كمدرسين الجد واالجتهاد لتقديم كل ما هو أفضل ،وتنويع الوسائل التعليمية وتسهيل العملية التعليمية
ما أمكن حتى يستفيد الطلبة  .كذلك مطلوب منا أن نجتهد بربط التعليم بالبيئة المحيطة بنا من تخطيط وتنظيم وصناعة واقتصاد
واجتماع ومع القضايا المجتمعية المختلفة المرتبطة بالهندسة ،فواجب علينا خدمة مجتمعنا وكذلك يتطلب منا االستفادة من المجتمع
كتطبيق للعملية التعليمية ذاتها .وكمدرسين وموجهين يتطلب منا احترام الطلبة وتنمية شخصية هندسية متميزة بهم وعدم اهانتهم،
وحتى لو أساء البعض منهم التصرف فيمكن المعاقبة ولكن بطريقة انسانية أبوية هدفها تصويب المسار وليس االنتقام ال سمح هللا.
أما كطلبة فيتطلب منكم أعزائي االجتهاد – يعلم هللا كم يتكبد آباؤكم وأمهاتكم من مشاق حتى يوفروا لكم فرصة التعليم واالنتماء
لمهنة عظيمة وهي مهنة الهندسة .فذلك بحد ذاته يتطلب منكم مكافأتهم والوفاء لهم باستغالل وجودكم بالكلية للتعلم وتنمية شخصيتكم
فالبيئة الجامعية ليست فقط لتلقي الدروس ،فبجانب ذلك يمكنكم تنمية مهارات البحث العلمي وتكوين أصدقاء سيكونوا في الغالب هم
أقرب األصدقاء لكم حتى بعد تخرجكم .كذلك يمكنكم من خالل الكلية وأنشطتها التعرف على مجتمع سوق العمل من حولكم وعلى
المؤسسات الصناعية واالدارية والمهنية والهندسية التي تمارس مهنة الهندسة أو أية مهنة أخرى تتعلق بها .عليكم أعزائي عبئ
كبير لصقل شخصية متميزة نحرص على مساعدتكم في صقلها وسنصل الى مرحلة ان تفتخروا أنكم مهندسين قد تخرجوا من جامعة
فلسطين العظيمة – جامعة الكل الفلسطيني .أساتذتكم هم فخركم وسندكم ويهمهم كثيرا ً أمركم لذلك وجب عليكم االستماع لهم واالحترام
والتقدير الدائمين – فأهم ما يميز عالقة طبيعية انسانية بين الطالب والمدرس هو االحترام والتقدير المتبادلين.
وفقنا هللا جميعا كيد واحدة لما فيه الخير لوطننا الغالي فلسطين ولجامعتنا العزيزة جامعة فلسطين ولكليتنا الرائدة الهندسة التطبيقية
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