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الـتقريــر الــسنــوي    2014-2013

خمتلف  على   ،2014/2013 الأكادميي  للعام  اجلامعة  اإجنازات  ر�صد  اإىل  التقرير  هذا  يهدف 

واملجتمعي  الوطني  والدوران  والأبحاث،  الأكادميي،  التطوير  واأهمها:  واملحاور،  الأ�صعدة 

للجامعة، وخدمة املجتمع والتوا�صل معه، واجلوائز العلمية والأدبية، والن�صاط الثقايف والفني، 

والتعاون الدويل. وقد حققت اجلامعة اإجنازاتها �صمن ر�صالتها وروؤيتها.

تقديم

جمل�س  عليها  ي�صرف  ربحية،  غري  م�صتقلة  فل�صطينية  عاٍل  تعليم  موؤ�ص�صة  بريزيت  جامعة 

عرب  املعارف  تقدم  يف  امل�صاهمة  واإىل  والرتبية،  التعليم  يف  التميز  اإىل  ت�صعى  م�صتقل،  اأمناء 

الأبحاث، واإىل خدمة �صعبنا. وتوؤمن اجلامعة اإمياناً عميقاً بحرية الفكر والتعبري واملمار�صة 

الدميقراطية والتعددية الفكرية واحلوار املتمدن، وت�صعى اإىل تخريج قياديني يف كافة مناحي 

احلياة، ملتزمني بالنزاهة ال�صخ�صية والتفكري النقدي اخلالق.

الرسالة

الرؤية
اأن تظل جامعة بريزيت اجلامعة الفل�صطينية الأوىل، املعرتف لها بالتميز يف التعليم والرتبية 

الوطن،  اأرجاء  كافة  من  والأكادمييني  الطلبة  لأف�صل  وِقبلة  املجتمع،  وخدمة  والأبحاث 

املنطقة  يف  اجلامعات  اأف�صل  من  ت�صبح  واأن  احلياة،  مناحي  كافة  يف  القادة  ل�صنع  وحا�صنة 

العربية والعامل.

تاريخ الجامعة 

يف عام 1924، اأ�ّص�صت نبيهة نا�صر مدر�صة ابتدائية للبنات يف بلدة بريزيت، لتوفري فر�س تعليم 

ابتدائية لطالبات بريزيت والقرى املجاورة، حيث مل تتوفر املدار�س يف تلك املناطق اآنذاك. ويف 

عام 1930، تطورت لت�صبح مدر�صة ثانوية للبنات والبنني، ويف عام 1942، تغري ا�صمها اإىل »كلية 

بريزيت« رغم اأنها ظلت مدر�صة ثانوية. ويف عام 1953، اأ�صيف ال�صف اجلامعي الأول للكلية، 

وتبعه ال�صف الثاين عام 1961. ويف العام 1972، تقرر تو�صيع الدرا�صة اجلامعية فيها لت�صل 

اإىل 4 �صنوات تنتهي مبنح درجة البكالوريو�س يف الآداب والعلوم. وتقرر بناء حرم جامعي على 

م�صارف بلدة بريزيت. يف 11 متوز 1976، احتفلت اجلامعة بتخريج الفوج الأول من حملة درجة 

البكالوريو�س يف الآداب والعلوم. وبني العامني 1978 و1980، اأن�صئت كلية التجارة والقت�صاد 

فكلية الهند�صة، كما افتتح اأول برنامج ماج�صتري يف الرتبية عام 1977/1976.

تبلغ م�صاحة حرم اجلامعة 800 دومن، عليها 24 مبنى رئي�صّياً، �ُصيد معظمها بتربعات فل�صطينية، 

برنامج  و23  بكالوريو�س  برنامج   48 تقدم  كليات   8 بريزيت  جامعة  وت�صم  اخلارج.  من  خا�صة 

ماج�صتري وبرنامج دكتوراة يف العلوم الجتماعية، وبرناجمي دبلوم وبرنامج للطلبة الأجانب. كما 

ت�صم 12 معهداً ومركزاً تعمل يف عدة حقول جمتمعية واأكادميية ومهنية.
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كلمة رئيس الجامعة

ي�صرين اأن اأكتب مقدمة هذا التقرير ال�صنوي الذي ت�صعه جامعة بريزيت بني اأيديكم.

تقدمت اجلامعة هذا العام الأكادميي بخطوات واثقة نحو التميز البحثي، فقد �صهد العام 

وكانت  حمكمة،  علمية  جمالت  يف  واملن�صورات  العلمي  البحث  �صعيد  على  باهرة  جناحات 

اأظهرت ح�صول من�صورات اجلامعة  العليا  الدرا�صات  اأعدتها كلية  موؤ�صًرا على ذلك درا�صة 

نقطة عن   500 بفارق حوايل  التقرير،  هذا  اإعداد  تاريخ  اقتبا�ًصا حتى   5063 على  املحكمة 

اجلامعة الفل�صطينية التي تليها. اأما فيما يتعلق مبوؤ�صر )H( الذي ي�صتخدم عامليًّا لقيا�س 

تاأثري الأبحاث املحكمة على الأو�صاط العلمية، فقد كانت بريزيت الأوىل حمليًّا.

ولت�صجيع طلبة اجلامعة على الجتاه نحو التميز العلمي البحثي، عقدت اجلامعة املوؤمتر 

الفل�صطيني لأبحاث طلبة الدرا�صات العليا يف العلوم الطبيعية والتطبيقية. كذلك اأتاحت 

اجلامعة لطلبة الدرا�صات العليا فيها فر�صة التقدم مب�صاريع بحثية لتلقي الدعم من جلنة 

البحث العلمي يف اجلامعة، كما اأتيحت الفر�صة اأي�صاً لطلبة البكالوريو�س للتقدم مب�صاريع 

التوجهات  وتر�صيخ  ت�صجيع  ب�صرورة  اإمياًنا  ذلك  وكل  حمليًّا؛  الأوىل  هي  بادرة  يف  بحثية 

البحثية لدى الطلبة.
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ا. و�صيكون ل�صتحداث وحدة جديدة يف كلية احلقوق والإدارة العامة تاأثري  واحتلت التخ�ص�صات والرتكيزات وامل�صاقات اجلديدة جانًبا مهمًّ

كبري على تطوير البحث العلمي يف كلية احلقوق، وحتديًدا يف جمالت القانون الد�صتوري، كماً عقدت اجلامعة �صراكة مع جامعات اأوروبية 

وم�صرية وحملية للعمل على تطوير برنامج ماج�صتري يف هند�صة الربجميات، �صيكون الأول من نوعه يف ال�صرق الأو�صط.

البع�س على درجة  البالد، وح�صول  البحثية خارج  الزمالت  الأكادميي جناحات لأ�صاتذة اجلامعة وم�صاركات للعديد منهم يف  العام  و�صهد 

والتاأ�صي�س  الأبحاث،  اإعداد  وامل�صاركة يف  للتعليم  املتميزين يف حقول علمية  الأ�صاتذة  وا�صتقبال عدد من  اأكادميية،  الدكتوراه يف عدة حقول 

كافة  والدكتوراة( ويف  واملاج�صتري  )البكالوريو�س  امل�صتويات  كافة  التدري�صية وطلبة اجلامعات على  الهيئة  اأع�صاء  تبادل  اإىل  مل�صاريع تهدف 

التخ�ص�صات مع بع�س اجلامعات يف اأملانيا وبريطانيا واإ�صبانيا واإيطاليا وبولندا وفرن�صا.

جلميع  دعوة  اجلامعة  اإطالق  يف  متثل  غزة،  قطاع  على  الإ�صرائيلي  العدوان  بعد  غزة  اأهايل  ودعم  رفد  يف  فاعل  وطني  دور  للجامعة  وكان 

اأجل احلرية والعدالة لّتخاذ موقف وا�صح من الحتالل الإ�صرائيلي البغي�س،  اأكادمييي العامل وجميع املنظمات الن�صائية واملنا�صلني من 

بالإ�صافة اإىل اأن دوائر اجلامعة برمتها مل تاأُل جهًدا لإطالق امل�صاريع الداعمة لأهلنا يف غزة.

ولت�صليط ال�صوء على ق�صايا ت�صغل النا�س يف �صوؤونهم اليومية والوطنية ولالإ�صهام يف ت�صكيل راأي عام وتقدمي تو�صيات ل�صناع القرار، عقدت 

اجلامعة العديد من املوؤمترات املهمة يف مو�صوعات املياه وال�صحة العامة، وحقوق الإن�صان، والقانون الدويل الإن�صاين، وتخطيط وتطوير 

الأرياف، وحول التطورات الراهنة يف القت�صاد الفل�صطيني وال�صيا�صات املقرتحة لتفعيل القت�صاد، وحول ال�صباب الفل�صطيني واأ�صكال اللتزام 

والتفاعل يف احلياة اليومية، وحماية ق�صايا الرتاث يف احلروب، واإ�صكاليات علم الآثار كالرواية وامتالك املا�صي والنتهاكات الإ�صرائيلية يف 

جمال التنقيبات الأثرية.

ورغم �صعادتنا بهذه الإجنازات الكبرية التي حققتها اجلامعة خالل هذا العام الأكادميي، اإل اأننا ن�صعر بالأ�صى لوفاة عدد من اأ�صاتذة اجلامعة 

الذين رحلوا خملفني زمالء يفتخرون بالعمل معهم وطالًبا �صيظلون يدينون لهم بالوفاء ول�صت�صهاد الطالب �صاجي دروي�س جرابعة الذي 

ت�صتحقها  جامعة  بريزيت  جامعة  لتظل  جهد  كل  نبذل  واأن  الدرب  على  نظل  اأن  جميعاً  نعاهدهم  بارد.  بدم  الغا�صم  الحتالل  قوات  قتلته 

فل�صطني علماً ووطنية.

د. خليل هندي
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التطور األكاديمي 

�صعياً وراء التميز، واإدراكاً لدورها الريادي يف م�صرية التعليم العايل الفل�صطيني؛ وا�صلت اجلامعة هذا 

مرافقها  وحّدثت  جديدة،  وتخ�ص�صات  وتركيزات  م�صاقات  فاأطلقت  الأكادميية،  براجمها  تطوير  العام 

بيئة حتت�صنهم وتوفر لهم  يوؤ�ص�س لطالب يبدعون يف  الذي  العلمي،  البحث  العلمية، وعززت ميزانية 

الرعاية املالئمة. 
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ب�شكل  لطلبتها  اجلامعة،  يف  العلمي  البحث  وت�شجيع  الأكادميي  الأداء  تعزيز  اإىل  الهادفة  �شيا�شتها  اإطار  يف 

خا�ص، ا�شتمرت اجلامعة يف تخ�شي�ص جزء من ميزانية الأبحاث لدعم الأبحاث العلمية والتطويرية التي يقوم 

بها طلبة البكالوريو�ص حتت اإ�شراف الكادر التدري�شي. ور�شدت لكل م�شروع قرابة األف دينار اأردين، ودعمت 

ما ل يقل عن 10 م�شاريع نوعية يف خمتلف الكليات. وكانت اجلامعة اأعلنت عن هذا الربنامج الريادي خالل 

الف�شل الثاين 2013/2012. 

دعم األبحاث العلمية

تخصصات وتركيزات ومساقات

اأقّر املجل�ص الأكادميي يف اجلامعة، تخ�ش�شًا فرعّيًا يف العالقات الدولية، طرحته دائرة العلوم ال�شيا�شية، ملا 

يقدمه من م�شتوى اأعلى من املهنية والتخ�ش�شية يف جمال العلوم ال�شيا�شية. واأقر ا�شتحداث وحدة القانون 

البحث  تطوير  على  بالأ�شا�ص  الوحدة  هذه  عمل  نطاق  و�شريكز  العامة،  والإدارة  احلقوق  كلية  يف  الد�شتوري 

العلمي يف كلية احلقوق، وحتديدًا يف جمالت القانون الد�شتوري. كما يركز على تطوير امل�شاقات احلالية ذات 

العالقة بالقانون الد�شتوري وا�شتحداث م�شاقات جديدة مرتبطة به. كما ا�شتحدثت وحدة الو�شاطة والتحكيم 

يف الكلية، لتاأهيل واإعداد طلبة متخ�ش�شني يف التحكيم، وتطويره بعد ذلك اإىل ماج�شتري متخ�ش�ص يف جمال 

التحكيم.

وا�شُتحدث تركيز القانون القت�شادي واملايل �شمن الرتكيزات اخلا�شة بربنامج املاج�شتري يف القانون، وطرح 

للتدري�ص بدءًا من الف�شل الأول من العام 2015/2014.

فيما طرحت كلية الأعمال والقت�شاد �شمن برنامج ماج�شتري اإدارة الأعمال/ برنامج تعليم املدراء التنفيذيني 

 Customer« العمالء  مع  العالقات  »اإدارة  بعنوان  م�شاقًا   »Executive Education Program«

Relationship Management«. وهذا هو امل�شاق الرابع يف الربنامج، و�شارك فيه 12 من مدراء وموظفي 

القطاع اخلا�ص الفل�شطيني. دّر�ص امل�شاق اخلبري الأمريكي مايكل كابو، وهو اأ�شتاذ جامعي وموؤلف وباحث يف 

الوليات املتحدة الأمريكية واأملانيا، وله خربة طويلة يف تقدمي ال�شت�شارات يف هذا املجال ل�شركات عاملية.

ماجستير هندسة برمجيات

اأيام يف �شرم ال�شيخ حول برنامج  نظمت اجلامعة بالتعاون مع جامعة القاهرة، ور�شة ولقاء تدريبّيًا خلم�شة 

املواعيد  وحددت  الأوروبي،  لالحتاد  التابع   »Tempus« برنامج  من  املمول  الربجميات  هند�شة  ماج�شتري 

والآليات لإعداد امل�شاقات املتفق عليها �شابقًا، وو�شعت خطة مف�شلة للعمل ل�شتة اأ�شهر مقبلة. وتعكف جامعة 

بريزيت، بال�شراكة مع جامعات اأوروبية وم�شرية وحملية، على تطوير برنامج ماج�شتري يف هند�شة الربجميات، 

�شيكون الأول من نوعه يف ال�شرق الأو�شط.
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ح�شل د. عدنان يحيى على رتبة نخبة كبار اأع�شاء جمعية مهند�شي الكهرباء والإلكرتونيات يف الوليات املتحدة. 

وهذه الرتبة يح�شل عليها عادة كبار الأع�شاء يف اجلمعية، وتتطلب خربة وتعك�ص الإجناز املهني.

  ) Adjacent Associate Professor( اأ�شتاذًا م�شاركًا معتمدًا كما مت تعيني الدكتور نزار حب�ص يف اجلامعة 

الّل�شانيات احلا�شوبية، حيث  العربية، وهو عامل معروف يف جمال  والتقنيات  املعرفة  ابن �شينا لهند�شة  يف معهد 

�شي�شارك يف الأبحاث والن�شاطات الأكادميية يف معهد ابن �شينا وكلية الهند�شة والتكنولوجيا يف اجلامعة. 

ومت اختيار الأ�شتاذ امل�شارك د. �شالح عبد اجلواد، زمياًل يف برنامج Carnegie Centennial Fellows للعام 

2014/2013 يف مركز الدرا�شات العربية املعا�شرة يف اأمريكا. ويدعم هذا املركز درا�شات الباحثني الجتماعيني 

يف العامل العربي الذين ي�شعون لإعداد البحوث الرائدة يف اجلامعات الأمريكية. وتهدف هذه الزمالة اإىل حتفيز 

ابتكار منح درا�شية وتعزيز التعاون البحثي بني املوؤ�ش�شات.

من جهة اأخرى، اأنهى الدكتور حممد القي�شي من كلية احلقوق والإدارة العامة، متطلبات ر�شالة الدكتوراة يف حقل 

القانون التجاري/ قانون املناف�شة، وناق�شها يف جامعة Vrije Universiteit Brussels يف بلجيكا وكانت بعنوان:

 «Towards a Proper Legal Framework for Regulating Abuse of Dominant Position in 

the Occupied Palestinian Territory».

من  الدكتوراة  درجة  على  متطلبات ح�شولهما  بريزيت،  من جامعة  �شالمة  ب�شمة  ود.  الرب  اأبو  د. حممد  واأنهى 

جامعتني دوليتني يف تخ�ش�شني ذوي اأولوية للجامعة، وذلك �شمن برنامج »اإيفاد«، الذي اأطلقته جمموعة الت�شالت 

الفل�شطينية عام 2011. فقد ح�شل د. اأبو الرب على درجة الدكتوراة يف الإعالم من جامعة فيينا يف النم�شا، فيما 

ح�شلت د. �شالمة على الدكتوراة يف التمري�ص من جامعة خنت البلجيكية.

درجات علمية

تحديث مختبرات

طورت دائرة الهند�شة الكهربائية، وبجهود ذاتية لأ�شرتها وطلبتها، وحدات التجارب اخلا�شة مبخترباتها الأ�شا�شية، 

التي تخدم ف�شلّيًا ما يزيد على 100 طالب وطالبة من دوائر الهند�شة الكهربائية، وهند�شة اأنظمة احلا�شوب، وهند�شة 

التطوير متت  اإن عملية  الكهربائية د. حممد جربان  الهند�شة  دائرة  رئي�ص  وقال  امليكاترونيك�ص.  امليكانيك، وهند�شة 

ور�شم  الت�شميم  بداية من عملية  الأخرى،  وبالتعاون مع مرافق اجلامعة  الكهربائية،  الهند�شة  بالكامل يف خمتربات 

املخططات الهند�شية على برامج حا�شوب متخ�ش�شة، اإىل عملية الت�شنيع والتجميع واإخراج ال�شكل النهائي.

كما افتتحت دائرة الأحياء والكيمياء احليوية يف كلية العلوم، الوحدة احليوانية يف خمترباتها، بعد اإجراء ترميم 

وحتديث لها، بدعم من بنك القد�ص. وت�شم الوحدة حيوانات ت�شتخدم يف جتارب اأو اأبحاث علمية يقوم بها الطلبة 

والأ�شاتذة، وتخدم هذه الوحدة ف�شلّيًا ما يزيد على 120 طالبًا.



11

جـامعة بــيرزيــــت

 AVEMPACE III– ERASMUS م�شروع  اإطالق  عن  بريزيت  جامعة  يف  اأعلن   ،2013 الأول  ت�شرين  يف 

MUNDUS  للمنح الأكادميية، وهو مدعوم من الحتاد الأوروبي، حيث قدم من�شق امل�شروع د. اأوليفري بريفيري، 

امل�شروع  هذا  ويهدف  القبول.  واآلية  الطلبات  تقدمي  وطريقة  امل�شروع  حول  اجلامعة  وموظفي  لطلبة  حما�شرة 

والدكتوراة(  واملاج�شتري  )البكالوريو�ص  الدرجات  بكافة  اجلامعات  وطلبة  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  تبادل  اإىل 

واإيطاليا وبولندا وفرن�شا.  واإ�شبانيا  اأملانيا وبريطانيا  الأوروبية يف  التخ�ش�شات، مع بع�ص اجلامعات  ويف كافة 

العربية  بع�ص اجلامعات  اإىل  اإ�شافة  بغزة،  الإ�شالمية  واجلامعة  والنجاح  بريزيت  امل�شروع جامعة  وت�شارك يف 

من الأردن و�شوريا ولبنان. ولحقًا، ح�شلت جامعة بريزيت على 12 منحة لطالب يف البكالوريو�ص واملاج�شتري 

. »AVEMPACEIII« والدكتوراة والبحث العلمي بعد الدكتوراة، �شمن م�شروع

وعقدت اجلامعة بالتعاون مع بنك فل�شطني وموؤ�ش�شة تعاون، لقاًء تعريفّيًا بربنامج منح زمالة للتطوير الأكادميي 

واملهني الذي يجري تنفيذه يف اجلامعات الفل�شطينية. 

زمالة وتبادل

 في االقتباسات
ً
بيرزيت األولى فلسطينّيا

املحكمة  من�شوراتها  عليها  ح�شلت  التي  القتبا�شات  عدد  ناحية  من  املحلية  اجلامعات  على  اجلامعة  تقدمت 

يف املجالت العلمية املختلفة، وذلك ا�شتنادًا اإىل درا�شة خا�شة قامت بها عمادة الدرا�شات العليا يف اجلامعة، 

اأكدت اأن فل�شطني، على توا�شع من�شوراتها، حققت تطورًا ملحوظًا يف هذا املجال. وقد اأظهرت الدرا�شة ح�شول 

من�شورات اجلامعة املحكمة على 5063 اقتبا�شًا حتى تاريخ اإعداد التقرير، بفارق حوايل 500 نقطة عن اجلامعة 

املحكمة على  الأبحاث  تاأثري  لقيا�ص  ي�شتخدم عاملّيًا  الذي   )H( يتعلق مبوؤ�شر فيما  اأما  تليها.  التي  الفل�شطينية 

الأو�شاط العلمية، فقد كانت بريزيت الأوىل حملّيًا.
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الدور الوطني 
والعالقة مع المجتمع

منذ ن�صاأتها، ت�صعى بريزيت اإىل تاأهيل طالبها ليكونوا مبدعني اأكادميّياً، وقياديني يف وطنهم وجمتمعهم، 

الوطنية  املنا�صبات  يف  ت�صارك  اجلامعة  فاإن  الغاية،  هذه  ولتحقيق  العام،  الراأي  �صناعة  يف  ي�صاركون 

والفعاليات املجتمعية، وت�صاعد الطلبة املحتاجني عرب املنح التي تقدمها، اإ�صافة اإىل الأن�صطة امل�صرتكة 

التي تنظمها بالتعاون مع موؤ�ص�صات املجتمع املحلي واأطره القيادية.
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منح دراسية

قدمت اجلامعة 16 منحة درا�شية لطلبة من فل�شطينيي 1948، من اأ�شل 25 طالبًا التحقوا بها خالل الف�شل الأول 

من العام الدرا�شي 2013-2014، وذلك �شمن �شعي اجلامعة لت�شجيع الفل�شطينني داخل اخلط الخ�شر للدرا�شة 

يف بريزيت. كما اأعلنت اجلامعة تقدمي 10 منح درا�شية خا�شة بطلبة قطاع غزة املتفوقني، وذلك يف اإطار �شيا�شة 

اجلامعة الهادفة لأن جت�شد وحدة الوطن مبختلف مناطقه، واإميانًا منها بر�شالتها التي ت�شعى اإىل اندماج ال�شباب 

الفل�شطينيني يف بيئة جامعية حتت�شن التنوع.

 2014-2013 245 منحة درا�شية للعام الأكادميي  كما وزعت اجلامعة، ممثلة بلجنة املنح وامل�شاعدات املالية، 

على طلبة اجلامعة غري املقتدرين مالّيًا، �شمن منح م�شاريع جمل�ص الطلبة، بعد اأن نفذت عمادة �شوؤون الطلبة 

بن�شب  املنح  وزعت  منازلهم،  وزيارة  طلباتهم  درا�شة  وبعد  املنح،  عباأوا طلبات  الذين  للطلبة  اجتماعّيًا  م�شحًا 

تغطية متفاوتة تعك�ص الو�شع الجتماعي للطلبة.

العدوان على غزة

بعد ت�شريحات اأ�شتاذ الأدب العربي يف جامعة بار اإيالن العربية مردخاي كيدار الداعية لغت�شاب الن�شاء 

الفل�شطينيات خالل احلرب الأخرية على غزة، اأطلق معهد درا�شات املراأة يف اجلامعة دعوة جلميع اأكادمييي 

العامل، وجميع املنظمات الن�شائية، واملنا�شلني من اأجل احلرية والعدالة، »لّتخاذ موقف وا�شح من ال�شتعمار 

الب�شع، الذي يتمثل اأحد مظاهره يف هذه النظرة ال�شتعمارية ويف ثقافة التمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص املقززة، 

الإبادة  اأعمال  و�شد  م�شتمر،  ب�شكل  ال�شهيوين  الكيان  يقرتفها  التي  احلرب  جرائم  �شد  موقف  واتخاذ 

اجلماعية، وثقافة الغت�شاب«.

خالل الفرتة نف�شها، نفذت اجلامعة، بالتعاون مع بنك الدم الفل�شطيني، حملة للتربع بالدم م�شاهمة يف اإنقاذ 

اأبناء �شعبنا يف قطاع غزة.

كما نظمت جمموعة »ظلي وظُلك« التي ت�شرف عليها عمادة �شوؤون الطلبة، معر�شًا بعنوان »لي�شوا اأرقامًا فح�شب«، 

وهو معر�ص ي�شلط ال�شوء على اآثار العدوان الأخري على قطاع غزة على حياة املواطنني الغزيني.

واأطلقت اأ�شرة اجلامعة مبادرة بعنوان »حلم واحد.. وطن واحد«، التي تهدف اإىل جمع دفاتر مدر�شية دعمًا لأطفال 

غزة، عرب �شراء كوبون بقيمة »10 �شواقل«، لتوفري اأكرب عدد من الدفاتر املدر�شية لطلبة غزة.
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ولألسرى نصيب

واأكادميييها  اإدارتها  عن  ممثلني  �صم  اجلامعة  من  وفد  زار  املحررين،  الأ�صرى  مع  التوا�صل  اإطار  يف 

وموظفيها وطلبتها، الأ�صري املحّرر �صامر العي�صاوي يف منزله يف القد�س املحتلة، تاأكيداً من اأ�صرة اجلامعة 

على وقوفها دائماً مع الأ�صرى ب�صكل عام والطلبة الأ�صرى ب�صكل خا�س.
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دعم المدارس والطالب المحتاج

واأقامت جمعية خريجي جامعة بريزيت، بالتعاون مع اجلامعة، ع�شاء خريّيًا لدعم �شندوق الطالب املحتاج، عنوانه 

»جمعة خري.. التعليم حق للجميع«. و�شم اللقاء اأعدادًا من خريجي اجلامعة من خمتلف الأجيال. وتبادلوا خالل 

اللقاء جتاربهم وق�ش�شهم واملواقف التي واجهتهم خالل حياتهم اجلامعية. وقد خرجت فكرة اللقاء من جمموعة 

من اخلريجني، �شعيًا منهم لدعم �شندوق الطالب املحتاج.

كما نظمت اجلامعة، حتت رعاية رئي�ص الوزراء الأردين الأ�شبق طاهر امل�شري، حفل ع�شاء خريي يف الأردن، 

اأعمال  ورجال  وموؤ�ش�شات  �شركات  ممثلي  بح�شور  ع�شاف،  حممد  الفل�شطيني  النجم  اأحياه  اجلامعة،  لدعم 

اأردنيني وفل�شطينيني، بالإ�شافة اإىل خريجي اجلامعة.

نظمت حملة احلق يف التعليم التابعة ملكتب العالقات العامة زيارة اإىل مدر�شة »التواين املختلطة« يف م�شافر يطا 

التي  ال�شعبة  الظروف  اإىل  اإ�شافة  وطلبتها،  بحقها  الإ�شرائيلية  والنتهاكات  اأو�شاعها  على  باخلليل، لالطالع 

تعاين منها. وقام متطوعو احلملة باأن�شطة ترفيهية مع طلبة املدر�شة، ووّزعوا تربعات عينية كانت قد جمعتها 

احلملة من عدة �شركات ومكتبات يف حمافظتي رام اهلل والبرية واخلليل لدعم املدر�شة وطالبها. 
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املعاهد املجتمعية يف اجلامعة نفذت عدة فعاليات لتدريب فئات املجتمع املختلفة يف عدة حقول، فقد اأطلق مركز 

تطور  »تقييم  درا�شة  )اليون�شكو(،  والعلم  والثقافة  للرتبية  املتحدة  الأمم  ومنظمة  اجلامعة  يف  الإعالم  تطوير 

اإىل موؤ�شرات تنمية و�شائل الإعالم اخلا�شة باليون�شكو. كما  الإعالم يف فل�شطني«، التي نفذها املركز ا�شتنادًا 

افتتح مركز تطوير الإعالم عدة دورات متخ�ش�شة لطلبة الإعالم يف اجلامعة وال�شحافيني املمار�شني، واأطلق 

م�شروع دوراته للعام 2015، التي يقدمها عدد من اخلرباء املحليني والعرب والدوليني.

وطّور معهد ابن �شينا، بالتعاون مع مركز حفظ الرتاث يف بيت حلم وجامعة ترينتو يف اإيطاليا من خالل ال�شركة 

النا�شئة )OKKAMS.r.l(، دلياًل �شياحّيًا اآلّيًا ومتعدد اللغات يف مواقع تراثية يف مدينة بيت حلم، با�شتخدام 

تقنية �شيفرة ال�شتجابة ال�شريعة )QR codes(. وجاءت هذه املبادرة كجزء من م�شروع �شريا )FP7(، املمول 

من الحتاد الوروبي. 

كما �شاركت ثالث ع�شرة ممر�شة ومثقفة �شحية يف ور�شة تدريبية ملدة يوم واحد، نظمها معهد ال�شحة العامة 

يف اجلامعة. وهدفت اإىل تزويد امل�شاركات مبعارف ومهارات جديدة عن زيارة الن�شاء بعد الولدة. وقد اعتمد 

التدريب على احتياجات الطاقم، بعد مرافقة زميالت من جامعة بريزيت للممر�شات واملثقفات ال�شحيات يف 

زياراتهن املنزلية للن�شاء بعد الولدة يف املواقع املختلفة.

الشرطة والقضاء

عقد مركز التعليم امل�شتمر يف اأيلول، برناجمًا تدريبّيًا يف دبلوم »املهارات الإدارية بالرتكيز على النوع الجتماعي 

وامل�شاءلة يف عمل ال�شرطة«، بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي/ برنامج م�شاعدة ال�شعب الفل�شطيني 

)UNDP(. وهدف الربنامج الذي �شارك فيه 22 م�شرتكًا، اإىل تطوير قدرات بع�ص كوادر ال�شرطة الفل�شطينية 

خا�شة  مو�شوعات  حول  ال�شرطة  يف  العاملني  زمالءهم  ت�شتهدف  تدريبية  برامج  وتنفيذ  وتطوير  ت�شميم  يف 

بالإدارة احلكومية والنوع الجتماعي ومناه�شة العنف ورعاية الأحداث وامل�شاءلة وال�شفافية.

وعقد معهد احلقوق يف اجلامعة، بالتعاون مع املجل�ص الأعلى للق�شاء ال�شرعي، دورة تدريبية ا�شتمرت ثالثة اأيام 

حول قوانني واإجراءات املحاكم ال�شرعية، ا�شتهدفت امل�شت�شارين القانونيني يف املحافظات، بهدف امل�شاهمة يف 

تعزيز التوا�شل بني اجلهات ذات العالقة باملو�شوعات التي تهم الأ�شرة واملجتمع، وحتديد �شبل التعاون م�شتقباًل 

خدمة لقطاع العدالة يف فل�شطني.

أدلة ودورات
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وموؤ�ش�شة  العاملية  الروؤيا  موؤ�ش�شة  مع  بال�شراكة  الأطفال،  عن  للدفاع  العاملية  واحلركة  بريزيت  جامعة  اأطلقت 

ال�شتغالل  من  الأطفال  »حماية  عنوان  للطفل حتت  ع�شر  احلادي  الوطني  املوؤمتر  فعاليات  الدولية،  الطفل  اإنقاذ 

العمل  ووزارة  والتعليم  الرتبية  ووزارة  الدولية  الغوث  وكالة  مع  بالتعاون  نظم  الذي  املوؤمتر،  وهدف  القت�شادي«. 

ووزارة ال�شوؤون الجتماعية وتلفزيون القد�ص الرتبوي، اإىل درا�شة ومناق�شة واقع الأطفال العمال يف فل�شطني واأ�شكال 

بيئة  توفري  يف  امل�شاهمة  اإىل  اإ�شافة  ومنا�شرتهم،  حمايتهم  ومعيقات  حتديات  اأبرز  على  والتعرف  الأطفال،  عمل 

مالئمة لالأطفال للتعبري عن اآرائهم.  

حماية األطفال ودعم النساء

مديرة معهد 

دراسات التنمية     

د. سامية البطمة: 

»أهمية مثل هذه 

الدراسات أنها تلقي 

الضوء على وضع 

النساء في المجتمع 

الفلسطيني، 

وتساعد نتائجها 

على الخروج بخطط 

عملية وقابلة 

للتنفيذ من أجل 

النهوض بواقع 

المرأة وتطويره«.

�صوق  الن�صاء يف  م�صاركة  »معيقات  درا�صة:  امل�صيحية،  ال�صابات  التنمية وجمعية  درا�صات  اأطلق مركز  كما 

اأن  الدرا�صة  واأظهرت  املركز.  عقدها  ور�صة  يف  املحتلة«،  الفل�صطينية  الأرا�صي  يف  الأعمال  وريادة  العمل 

البطالة الن�صوية يف تزايد، واأن عمل الن�صاء يرتكز يف قطاعات حمددة وهي قطاعات اخلدمات والزراعة 

والتعليم. 
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أعمال تعاونية ومبادرات 
اجتماعية

اأطلق ق�صم العمل التعاوين يف عمادة �صوؤون 

الطلبة، بال�صراكة مع وزارة ال�صحة، م�صروع »ر�صم الب�صمة« 

على وجوه املر�صى، عرب م�صاركات من طلبة اجلامعة مع 

مر�صى يف م�صايف الوطن بهدف دعمهم ورفع معنوياتهم 

وتعزيز عالقات اجلامعة وطلبتها باملجتمع وتنمية روح 

التعاون.

ونظم مكتب العمل التعاوين، حملة لزراعة اأ�صجار 

الزيتون يف اجلامعة �صمن �صل�صلة الن�صاطات التي تنظمها 

عمادة �صوؤون الطلبة لتخ�صري اجلامعة، وذلك اإحياء 

ليوم ال�صجرة. كما دعمت احلملة �صندوق الطالب، حيث 

خ�ص�س ريع الأ�صجار يف امل�صتقبل لل�صندوق. 

اأطلقت العمادة مبادرة، بالتعاون مع وزارة ال�شوؤون الجتماعية، بعنوان: »بهمة 

ال�شباب تعمر القلوب«، �شمن م�شاعي اجلامعة لتعزيز العمل التطوعي لطلبتها، 

التكافل والتاآزر والت�شامن الجتماعي. وقد نظم امل�شاركون  اإحياء قيم  بهدف 

لوزارة  التابع  اأريحا  مدينة  يف  امل�شنني  لرعاية  الأجداد  لبيت  ميدانية  جولة 

ال�شوؤون الجتماعية، بهدف اإ�شفاء جو من املرح والرتفيه ور�شم البت�شامة على 

وجوه نزلئه.

مع  بالتعاون  العمادة  تنظمها  التي  وظلك«  »ظلي  حملة  مبادرات  توا�شلت  كما 

جمموعات طالبية تطوعية بهدف جمع امل�شاعدات العينية للمحتاجني، وزارت 

مركز حماية الطفولة وعددًا من املحتاجني يف حمافظة طولكرم لتوزيع املالب�ص 

عليهم. 

»بهمة الشباب تعمر القلوب«
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»لو يذكر الزيتون غارسه«

�شاركت اجلامعة يف ت�شرين الأول اأهايل القرى الفل�شطينية، مو�شم قطف الزيتون، وذلك �شمن احلملة التي 

ينظمها ق�شم العمل التعاوين يف عمادة �شوؤون الطلبة حتت �شعار: »لو يذكر الزيتون غار�شه.. ل�شار الزيت 

دمعًا«، حيث �شاعد عميد �شوؤون الطلبة اأ. حممد الأحمد، وم�شوؤولة العمل التعاوين يف اجلامعة ال�شيدة غادة 

العمري، اإىل جانب مئات الطلبة، الفالحني يف قطف الزيتون كجزء من امل�شوؤولية الوطنية والجتماعية.

للبيئة، �شمن حملة  العامة يف اجلامعة م�شروعًا جلعل اجلامعة �شديقة  ودائرة اخلدمات  العمادة  واأطلقت 

�شاملة تنظمها بالتعاون مع جمل�ص اخلدمات امل�شرتكة لإدارة النفايات ال�شلبة يف حمافظة رام اهلل والبرية.  
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الن�شاطات يف  ق�شم  فقد نظم  بفعاليات خمتلفة.  الأر�ص  يوم  2014، ذكرى  اآذار   31 اأحيت جامعة بريزيت يف 

عمادة �شوؤون الطلبة حما�شرة بعنوان »فل�شطني عام 1948 واحلفاظ على الهوية«، وعلى هام�ص هذه الفعالية، 

وعر�ص  ق�شرية  ق�ش�ص  وقراءة  �شريك  وعرو�ص  ترفيهية  األعابًا  �شمت  الأ�شرى  لأبناء  ترفيهية  فعالية  نظمت 

م�شرحية »اأنا و�شيدي« للفنان خالد امل�شو، اإىل جانب تنظيم معر�ص الرتاث الفل�شطيني بعنوان »هوية«. و�شاركت 

واجلدار«،  ال�شتيطان  مواجهة  يف  فل�شطينية  وطنية  اإ�شرتاتيجية  »نحو  حما�شرة بعنوان:  يف  اجلغرافيا  دائرة 

حتدث فيها نخبة من اخلرباء املهنيني والأكادمييني العاملني يف هذا املجال. ويف ال�شياق نف�شه، قام مكتب العمل 

التعاوين يف عمادة �شوؤون الطلبة، بزراعة عدد من الأ�شجار وتنظيف الأرا�شي يف قرية نعلني مبحافظة رام اهلل 

والبرية، بالتعاون مع موؤ�ش�شة عبد املح�شن قطان، ويف جبل طاروجا قرب قرية اللنب ال�شرقية مبحافظة نابل�ص، 

كما �شارك العديد من الطلبة يف زراعة اأ�شجار وزهور يف حديقة »ال�شرفة« داخل اجلامعة. 

يوم األرض
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مؤتمرات وورشات
 ومحاضرات

�صهدت قاعات اجلامعة خالل هذا العام �صل�صلة من الندوات واللقاءات املحلية والدولية، �صاركت فيها كليات اجلامعة 

ودوائرها ومعاهدها ومراكزها، اإثراء للنقا�س العام، وت�صليطاً لل�صوء على ق�صايا ت�صغل النا�س يف �صوؤونهم اليومية 

والوطنية، وكانت ت�صكل اإ�صافة نوعية ت�صهم يف ت�صكيل راأي عام وتقدم تو�صيات تفيد �صناع القرار.
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عقد معهد الدرا�صات البيئية واملائية منتدى املياه الفل�صطيني الأول حتت عنوان »رابطة املياه والطاقة«، 

بح�صور رئي�س �صلطة الطاقة د. عمر كتانة، و�صفري فل�صطني يف هولندا د. نبيل اأبو زنيد، وممثلني عن 

القطاعات العاملة يف جمايل املياه والطاقة الفل�صطينية والهولندية.

مديرة معهد الصحة 

العامة والمجتمعية، 

د. نيفين أبو رميلة: 

"الالنسيت يوفر 

مساحة لوصف 

الصحة في المجتمع 

الفلسطيني بطريقة 

علمية وعلى منبر 

دولي، وبمجرد 

فتح المجال أمامنا 

للبحث والنشر 

فذلك التحدي."    

مدير معهد 

الدراسات البيئية 

والمائية د. ماهر 

أبو ماضي: »يهدف 

المنتدى إلى تعزيز 

العالقة بين البحث 

العلمي وصناعة 

القرار، فيما يخص 

أولويات واحتياجات 

قطاع المياه 

الفلسطيني، مع 

التركيز على المياه 

والطاقة ومشاركة 

القطاع الخاص. كما 

فتح المجال أمام 

جميع المشاركين 

لمناقشة الفرص 

والعوائق المتعلقة 

بقطاع المياه«.

ل�صحة  الالن�صيت  حتالف  من  اخلام�س  ال�صنوي  املوؤمتر  واملجتمعية  العامة  ال�صحة  معهد  ونظم 

يف جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن، بالتعاون مع كلية العلوم ال�صحية يف    )LPHA( الفل�صطينيني

اجلامعة الأمريكية يف بريوت، وبدعم من الفريق التوجيهي لتحالف الالن�صيت.

الفل�صطينية من  اإقليميني ودوليني داعمني للق�صية  اأكادمييني وباحثني  التوجيهي من  الفريق  وتكون 

معهد  يف  البحث  وم�صاعدو  والباحثون  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  عر�س  وقد  وال�صحة.  العدالة  اأجل 

اإىل  بالإ�صافة  العام،  لهذا  الفل�صطينيني  ب�صحة  املتعلقة  البحوث  نتائج  واملجتمعية،  العامة  ال�صحة 

م�صاركات فل�صطينية من قطاع غزة، ولبنان، و�صوريا، والأردن. 
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ورشات ومؤتمرات للحقوق

اأبو لغد للدرا�شات الدولية و�شكرتاريا حقوق الإن�شان والقانون  اإبراهيم  عقد معهد احلقوق، بالتعاون مع معهد 

الدويل الإن�شاين يف فل�شطني، ور�شة حول اللجنة الدولية امل�شتقلة للتحقيق يف جميع انتهاكات القانون الإن�شاين 

الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�شان يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، و�شط ح�شور وم�شاركة من القانونيني 

وممثلي املوؤ�ش�شات الأهلية والر�شمية.

كما عقد معهد احلقوق موؤمترًا بعنوان: »اأثر النق�شام ال�شيا�شي الفل�شطيني على مبداأ �شيادة القانون: معاجلات 

من منظور القانون وال�شيا�شة والقت�شاد«، بالتزامن بني ال�شفة الغربية وقطاع غزة عرب نظام الفيديو كونفرن�ص.

ونظم املعهد، بالتعاون مع كلية احلقوق والإدارة العامة، لقاءات قانونية عاجلت موا�شيع متعددة منها: »حوكمة 

الراأي  عن  التعبري  حرية  بني  الجتماعي  التوا�شل  و»�شبكات  العقوبات«،  قانون  م�شودة  يف  و»قراءة  ال�شركات«، 

الدرا�شات  اأ�شتاذة  قدمتها  مثاًل«،  الإيرانية  التجربة  �شيداو:  اتفاقية  تطبيق  و»واقع  اخل�شو�شية«،  يف  واحلق 

العربية وال�شريعة الإ�شالمية يف جامعة غوتنجن الأملانية الربوفي�شورة ايرينيه �شنايدر، و»دور املجل�ص الت�شريعي 

يف الرقابة على ال�شلطة التنفيذية«، و»احلكومة الإلكرتونية: بوابة الدفع الإلكرتوين«، و»قرار اإلغاء خانة الديانة 

من البطاقة ال�شخ�شية.. الآثار القانونية والجتماعية«، وذلك يف �شوء اإ�شدار وزارة الداخلية قرارًا يق�شي باإلغاء 

ومربراته  القرار  هذا  اإ�شدار  خلفيات  اللقاء  هذا  ناق�ص  للمواطن، حيث  ال�شخ�شية  البطاقة  من  الديانة  خانة 

و�شروراته، والآثار القانونية والجتماعية التي �شترتتب عليه يف املنظومة الفل�شطينية. 

مدير معهد الحقوق 

األستاذ جميل سالم: 

"المؤتمر يلقي 

الضوء على واقع 

الحقوق والحريات 

العامة وعالقتها 

بمبدأ سيادة القانون، 

وأثر االنقسام 

السياسي عليها، 

ودوره في التركيز 

على الدور المؤسسي 

لسلطات إنفاذ 

القانون وممارسته 

بما يتماشى ومبدأ 

سيادة القانون".

و�شاهم املعهد ببحث »واقع احلقوق واحلريات العامة يف فل�شطني: بني التنظيم والتقييد والرقابة«. وبحث مو�شوع 

تعدد الزوجات والزواج املبكر، بالتعاون مع جمعية ن�شاء واآفاق داخل اخلط الأخ�شر، وبالتن�شيق مع املجل�ص الأعلى 

للق�شاء ال�شرعي الفل�شطيني.
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أبو لغد ومشروع »سنعود«

عقدت وحدة الهجرة الق�صرية والالجئني يف معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�صات الدولية، حما�صرة عامة 

حول طالبي اللجوء الفل�صطينيني وفجوة احلماية، بالتعاون مع جمعية منتدى التوا�صل، وذلك �صمن 

عقدت  كما  الرنويجي.  ال�صعبية  امل�صاعدات  من  املمول  »�صنعود«  لالجئني  العودة  حق  م�صروع  فعاليات 

»الهجرة  بعنوان:  ور�صة  يربودي،  عبداهلل  وال�صيد  القطان  املح�صن  عبد  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  الوحدة، 

املعهد.  قبل  الدرا�صي احلايل من  الف�صل  مل�صاق مت طرحه خالل  ا�صتكماًل  وذلك  الدولية«،  وال�صيا�صات 

حيث قدم عدد من الطلبة اأوراقهم البحثية، وعقب عليها جمموعة من اخلرباء واملخت�صني.  

كما عقد املعهد �شل�شلة من املحا�شرات؛ بعنوان: »الربيع العربي والحتاد الأوروبي«، قدمها اأ�شتاذ التاريخ املعا�شر 

والإق�شاء:  »التهجري  بعنوان:  وحما�شرة  فيليو،  بيري  جان  الأ�شتاذ  باري�ص  يف  ال�شيا�شية  الدرا�شات  معهد  يف 

الذي  والالجئني  الق�شرية  الهجرة  تركيز  الفل�شطيني«، كجزء من  الالجئ  الوعي حول  ت�شكيل  اإعادة  حماولت 

يطرحه املعهد. وقدم خالل الور�شة اأربعة من طلبة الرتكيز عر�شًا عن اأطروحاتهم اخلا�شة مبو�شوع الالجئني.  

مدير معهد إبراهيم 

أبو لغد للدراسات 

الدولية د. عبد 

الكريم البرغوثي: 

"أهمية المساق 

تأتي من تعميقه 

معرفة الطلبة 

بقضايا الهجرة 

وربطها بالسياسات 

الدولية، إلى جانب 

أهمية الجوانب 

التربوية لمثل هذه 

الندوة التي تجعل 

من الطلبة مركز 

العملية التربوية".
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وا�صت�صاف املعهد الرئي�س ال�صابق لق�صم العالقات الدولية 

يف  الأمريكية  تيني�صي  جامعة  يف  ال�صيا�صي  النف�س  وعلم 

يعده،  بحث  عن  حتدث  الذي  املغربي،  فوؤاد  د.  ت�صاتانوغا 

اأمريكا  يف  ال�صتيطان  عمليتي  بني  مقارن  حتليل  وهو 

ال�صعوب  بها  التي تفاعلت  ال�صمالية وفل�صطني، والطريقة 

الأ�صلية مع عملية ال�صتعمار ال�صتيطاين. 

وقدم الأ�شتاذ يف دائرة العلوم ال�شيا�شية يف جامعة بريزيت د. �شمري عو�ص حما�شرة عامة حول الآثار ال�شيا�شية 

لقرار التق�شيم رقم 181 ال�شادر يف 29 ت�شرين الثاين 1947، حلل فيها القرار من الناحية ال�شيا�شية.

ونظم املعهد ور�شة بعنوان: »الحتاد الأوروبي بني ال�شيا�شات امل�شرتكة والنظام الدويل«، قدم خاللها 12 طالبًا 

عر�شًا لأبحاثهم اخلا�شة مبو�شوع الحتاد الأوروبي.

واألقى نائب رئي�ص املمثلية الأرجنتينية لدى دولة فل�شطني رودريجو لوبيز جادانو، واأ�شتاذ القانون الدويل يف جامعة 

بريزيت د. يا�شر العموري حما�شرة عامة بعنوان: »النزاع الأرجنتيني الربيطاين حول جزر ل�ص مالفينا�ص«، وقد 

اأدارها اأ�شتاذ الدرا�شات الدولية د. اأحمد عزم. 
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»رزمة  بعنوان  واملجتمعية، حما�صرة  العامة  ال�صحة  معهد  وعقد 

التدخالت الأ�صا�صية لالأمرا�س غري املعدية يف الرعاية ال�صحية الأولية 

منظمة  مكتب  من  الربغوثي  ندمي  د.  قدمها  الدخل«،  قليلة  دول  يف 

ال�صحة العاملية يف فل�صطني. 

بح�صور  امل�صيحية،  ال�صابات  وجمعية  التنمية  درا�صات  مركز  عقد  كما 

�صخ�صيات ر�صمية، ور�صة عمل لإطالق درا�صة: »معيقات م�صاركة الن�صاء يف 

�صوق العمل وريادة الأعمال يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة«، التي خل�صت 

اإىل اأن بطالة الن�صاء يف تزايد واأن عمل الن�صاء يرتكز يف قطاعات حمددة 

مالءمة  عدم  جانب  اإىل  والتعليم،  والزراعة  اخلدمات  قطاعات  وهي 

التي  العوامل  ال�صوق من جهة، وعدم ت�صجيع  التعليم حلاجات  خمرجات 

ت�صيف امل�صاركة الن�صوية من جهة اأخرى. 

»عوملة  بعنوان:  دولّياً  املعهد موؤمتراً  الدولية، عقد  املوؤمترات  �صياق  ويف 

�صياق  يف  بريزيت  جامعة  يف  الفل�صطيني  الرقمي  الأر�صيف  فل�صطني: 

عدد  بح�صور  يومني  مدار  على  وعقد  فو�صوي«،  نظام  نحو  دويل، 

املوؤمتر  واأتى  والفل�صطينيني.  الدوليني  وامل�صاركني  الباحثني  من  كبري 

للتحقق من الطبيعة املن�ِصئة لالأر�صفة عامًة، وكيفية التعامل مع امل�صادر 

»الأولية« من حيث م�صداقيتها، واأهميتها، واإمكانيتها. 

كما ا�صت�صاف املعهد، ال�صفري والدبلوما�صي الفل�صطيني د. عفيف �صافية، 

لإلقاء حما�صرة �صمن �صل�صلة لقاءات الدبلوما�صية، التي يعقدها املعهد 

�صافية  د.  خاللها  ناق�س  الدبلوما�صية،  ال�صوؤون  يف  وللمهتمني  لطلبته 

ا�صت�صاف  نف�صها،  ال�صل�صلة  و�صمن  الأمريكية.  الإ�صرائيلية  العالقات 

املعهد �صفري دولة فل�صطني ال�صابق لدى اململكة العربية ال�صعودية جمال 

ال�صوبكي، حيث قدم حما�صرة بعنوان: »العالقات ال�صعودية الفل�صطينية«، 

ناق�س خاللها تاريخ وتطور هذه العالقات. 
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الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�س  »متكني  م�صروع  لنقا�س  موؤمتراً  املركز  عقد  كما 

الوكالة  من  ممول  م�صروع  وهو  وا�صتحقاقاتهم«،  بحقوقهم  املطالبة  من 

الطبي  العون  جمعية  مع  وبال�صراكة  الدولية،  للتنمية  الربيطانية 

املناطق  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�س  واقع  در�س  )ماب(،  للفل�صطينيني 

ذوي  من  وال�صابات  ال�صبان  من  جمموعة  تدريب  على  وعمل  امل�صتهدفة، 

الإعاقة على منا�صرة ق�صيتهم من خالل دعمهم لل�صغط على املوؤ�ص�صات 

املختلفة ومقدمي اخلدمات واملوؤ�ص�صات العامة وجمتمعاتهم لتبني معايري 

م�صتوى  على  اأو�صع  تغيري  خلق  يف  ت�صاهم  اإيجابية  مناذج  وخلق  ت�صهيلية 

الوطن. 

أنشطة الكليات والدوائر

�صاهمت الكليات والدوائر الأكادميية يف اإغناء املجتمع الفل�صطيني بعدد من املوؤمترات واملحا�صرات؛ فقد نظمت كلية 

العلوم حما�صرة بعنوان: »خريطة الدماغ الفراغية الداخلية«، متحورت حول الكت�صافات احلديثة يف جمال العلوم 

الع�صبية واأبحاث الدماغ، خ�صو�صاً ما يتعلق بالذاكرة. وقدمت املحا�صرات ثالث طالبات دكتوراة يف العلوم الع�صبية 

من جامعة الرنويج للعلوم والتكنولوجيا يف »تروندهامي«، هن: نينثا داغلوت، وانغفيلد كروجي، و�صارلوت املي.

بحثية  مراكز  يف  الكلية  طلبة  اإبداعات  لعر�س  لقاًء  العلوم  كلية  وعقدت 

عاملية مرموقة، حيث عر�س الطلبة اإجنازاتهم اأمام اأ�صاتذتهم ومت تقدمي 

من �صارك اأو فاز يف جوائز اإقليمية ودولية. 

مو�صوع  يف  الثالث  ال�صنوي  الدرا�صي  »اليوم  الفيزياء  دائرة  نظمت  كما 

فيزياء اجل�صيمات الدقيقة وامل�صارعات عالية الطاقة«، حيث ح�صر فريق 

املدربني من اأوروبا بدعم من م�صروع »فيزياء بال حدود« املمول من املركز 

العاملي للفيزياء النظرية »ICTP« يف مدينة تري�صتا يف اإيطاليا.
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العلماء  اأحد  وهو  منا�صرة،  عمر  الربوفي�صور  وزار 

يف  الفيزياء  دائرة  فل�صطيني،  اأ�صل  من  الأمريكيني 

اجلامعة، وقّدم ندوة علمّية بعنوان:

«Plasmonic effect on photovoltaic and 

photoconductive  devices»

للكهرباء  املو�صلة  �صبه  البّلورات  اإنتاج  عن  فيها  حتدث 

بناء  يف  ت�صتخدم  التي  الأبعاد  �صغرية  املعدنية  واجل�صيمات 

واأجهزة  احلوا�صيب  مثل  الإلكرتونية  الأجهزة  من  الكثري 

الت�صالت اخللوية واخلاليا ال�صم�صية، مبا يزيد من كفاءتها. 

د.  ال�صابة  الربيطانية  الباحثة  الفيزياء  دائرة  وا�صتقبلت 

كيت �صو، �صفرية العلماء ال�صباب من املركز الدويل للفيزياء 

 «ATLAS» اأطل�س  جتربة  يف  والباحثة   »ICTP« النظرية 

يف   «LHC» الكبري  الهادرونات  م�صارع  جتارب  اإحدى 

املنظمة الأوروبية لالأبحاث النووية «CERN» على احلدود 

ال�صوي�صرية- الفرن�صية. وحتدثت �صو عن دور جتربة اأطل�س 

يف اكت�صاف اجل�صيم امل�صّمى »هيجز بوزون«، الذي اأعلن عنه 

يف متوز من العام املا�صي 2012. 
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كما ا�شت�شافت الدائرة، بالتعاون مع نادي الإعالم، وفدًا فرن�شّيًا ي�شم عددًا من ال�شخ�شيات امل�شاركة يف اإن�شاء 

وت�شميم موقع )ina( الإلكرتوين، الذي يحتوي على عدد من ال�شور والفيديوهات التي توؤرخ لعدد من الدول 

اأكادميّيًا،  والب�شري  ال�شمعي  الأر�شيف  توظيف  كيفية  حول  حما�شرة  الوفد  وقدم  العامل.  حول  وال�شخ�شيات 

مب�شاركة امل�شرفة على الأر�شفة الإلكرتونية يف الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون رول �شهوان.

اقتصاد في اإلعالم

الإعالم  نادي  مع  بالتعاون  الإعالم،  دائرة  نظمت 

يف اجلامعة، ندوة يف الإعالم القت�صادي بعنوان: 

»دور الإعالم يف تنمية القت�صاد الوطني«. 

نظمت دائرتا القانون والإدارة العامة يف كلية احلقوق والإدارة العامة، حما�شرة عامة بعنوان »املحافظ ورئي�ص 

الكلية.  املطروحني يف  الإداري  القانون  ومبادئ  املحلي  املتقاطعة«، �شمن م�شاقي احلكم  ال�شالحيات  البلدية: 

وعقدت دائرة الإدارة العامة ندوة حوارية حتت عنوان: »الإدارة املحلية واحلكم املحلي يف فل�شطني.. التحديات 

واحللول«.  

الحقوق واإلدارة العامة.. محاضرات ولقاءات

تعاونها  اإطار  يف  العامة،  والإدارة  احلقوق  كلية  عقدت  كما 

اللقاءات  من  �صل�صلة  الفرن�صية،  اجلامعات  مع  الدويل 

من  الكلية  لطلبة  الدولة«  »علم  مو�صوع  يف  التعليمية 

اإطار  يف  اللقاءات  هذه  وتاأتي  الفرن�صية.  باللغة  املتحدثني 

ال�صراكة التي تقيمها الكلية مع جامعة ديجون الفرن�صية، 

حيث ا�صت�صافت الأ�صتاذين فيليب اأيكارد املخت�س يف القانون 

الإداري وقانون الحتاد الأوروبي، ورفائيل بورتيال املخت�س 

يف نظرية الدولة والقانون الد�صتوري. 
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واختتمت كلية احلقوق والإدارة العامة، الدورة الأوىل 

يف القانون الدويل الإن�صاين لطلبة دائرة القانون يف 

الكلية، وذلك بال�صراكة مع اللجنة الدولية لل�صليب 

للطلبة  تدريبية  دورة  الدائرة،  عقدت  كما  الأحمر. 

دورة  وعقدت  الوقت،  واإدارة  الأولويات  حتديد  حول 

والتح�صري  الذاتية  ال�صرية  كتابة  تدريبية يف جمال 

احلقوق  كلية  طلبة  وا�صتهدفت  العمل،  ملقابالت 

والإدارة العامة، وخا�صة اخلريجني منهم.

بعنوان:  قانونّيًا  لقاًء  الكلية  نظمت  احلقوق،  معهد  مع  وبالتعاون  التجاري،  القانون  م�شاق  طلبة  من  ومببادرة 

»�شرورة اإ�شالح املنظومة الق�شائية مل�شايرة متطلبات القت�شاد احلديث: اإن�شاء حمكمة جتارية كنموذج«.

مر�شيليا  اأيك�ص  جامعة  يف  والد�شتوري  الإداري  القانون  اأ�شتاذ  رو  اآندريه  الربوفي�شور  الكلية  ا�شت�شافت  كما 

الفرن�شية، يف زيارة تعليمية وبحثية، ا�شتمرت اأ�شبوعًا، تخللت هذه الزيارة مداخالت لالأ�شتاذ »رو« يف عدد من 

م�شاقات دوائر الكلية.

ونّظمت دائرة العلوم ال�شيا�شية ندوة بعنوان: »مراجعات تاريخية و�شيا�شية حلركة ال�شيخ عز الدين الق�ّشام«، يف 

الذكرى الثامنة وال�شبعني ل�شت�شهاده. 

وعقدت مبادرة وند�صور بريزيت للكرامة ومببادرة 

الكرامة،  »جدلية  بعنوان:  درا�صية  حلقة  طالبية، 

وذلك  �صعيد«،  اإدوارد  فكر  يف  والإن�صانية  والكونية، 

اإىل  تهدف  التي  الدرا�صية  احللقات  �صل�صلة  �صمن 

تعزيز النقا�س الأكادميي متداخل احلقول. وخالل 

واأع�صاء  لطلبة  اأوراق  قدمت  الدرا�صية،  احللقة 

هيئة تدري�س من برامج خمتلفة يف اجلامعة. 
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الهندسة.. نشاطات علمية وضيوف دوليون

كان لكلية الهند�صة دور يف اإثراء اجلامعة واملجتمع بعدد من الن�صاطات العلمية، فقد نظمت، بالتن�صيق مع 

جامعة النجاح الوطنية والحتاد العام لل�صناعات الفل�صطينية، ور�صة بعنوان »التعليم امل�صتمر يف هند�صة 

للكادر  تطويرها  مت  التي  امل�صتمر  للتعليم  التدريبية  الدورات  بع�س  ونقا�س  عر�س  بهدف  ال�صتدامة«، 

ت�صارك  الذي  ال�صتدامة،  هند�صة  الأورومتو�صطية يف  لل�صراكة  »متبو�س«  م�صروع  اإطار  يف  املحلي  الفني 

فيه جامعة بريزيت وجامعة النجاح الوطنية وعدد من اجلامعات الأردنية والأوروبية، اإ�صافة اإىل الحتاد 

العام لل�صناعات الفل�صطينية. 

وعقدت دائرة الهند�شة املعمارية موؤمترًا علمّيًا دولّيًا بعنوان:

 »الأرياف: حتديات وتطلعات ما بني املحافظة والتطوير«، �شارك فيه خرباء حمليون ودوليون وخمت�شون يف جمال 

التخطيط وتطوير الأرياف. حيث عر�شت جمموعة من اأوراق العمل التي متحورت حول ال�شراع يف ا�شتخدامات 

الأرا�شي وعالقات ال�شلطة، وتطرقت اإىل دور امل�شاركة املجتمعية يف تخطيط الأرياف واأهمية بناء القدرات يف 

هذا املجال.

و�شمن م�شروع التعاون يف بناء القدرات يف جمال التنمية الريفية بني دائرة الهند�شة املعمارية يف اجلامعة ومعهد 

تخطيط املدن يف جامعة غرات�ص التقنية يف النم�شا، نظمت ور�شة يف مركز التعليم العايل وقرية جفنا، �شارك 

فيها ع�شرة من طلبة ال�شنة الرابعة من دائرة الهند�شة املعمارية و�شتة من العمارة من جامعة غرات�ص التقنية. 

و�شملت الور�شة العمل على حتليل ميداين وتطوير عدد من الأفكار لتح�شني البيئة الريفية يف قرية جفنا.
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حما�شرة  األقى  حيث  حالّيًا،  الإجنليزية  اللغة  دائرة  رئي�ص  ع�شاف  عازم  د.  الأ�شتاذ  الدائرة،  ا�شت�شافت  كما 

ال�شخ�شية  ا�شتعر�ص خاللها جتربته  واملعماري«،  العمراين  الفراغ  التعامل مع  ال�شخ�شية يف  »التجربة  بعنوان 

يف التعامل مع الفراغات العمرانية واملعمارية بو�شفه من ذوي الحتياجات اخلا�شة. كما ا�شت�شافت الدائرة، 

املعمارية الربيطانية من اأ�شل هندي �شوميتا �شينها، حيث األقت حما�شرة بعنوان »الن�شاط الت�شميمي يف زمن 

ال�شديق  والت�شميم  املواد  تدوير  باإعادة  للت�شميم  الوا�شعة  الإمكانيات  خاللها  من  ا�شتعر�شت  املوارد«،  �شح 

للبيئة، ح�شرها طلبة الدائرة واأ�شاتذتها. 

 Cnamو Paris 8 ونظمت الدائرة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الفل�شطينية للرتبية والثقافة والعلوم وجامعة

حملة  �شمن  الرتاث«، وذلك  حفظ  يف  الرقمية  الو�شائط  »دور  بعنوان:  ور�شة  اليوني�شكو،  من  وبتمويل   ،Paris

ت�شجيع وترويج ال�شتخدام الوا�شع للتكنولوجيا احلديثة يف حفظ وتوثيق الرتاث. 

نظمت  القد�س،  مركز  املهند�صني-  نقابة  مع  وبالتعاون 

اخلا�صة  الفراغات  »ت�صميم  بعنوان:  حما�صرة  الدائرة 

بامل�صرح واملو�صيقى«، وقدم املحا�صرة املتخ�ص�س يف ت�صميم 

ايلوماكي، واملتخ�ص�س يف  تابيو  املهند�س  الإ�صاءة وال�صوت 

علوم ال�صوتيات املهند�س هرنيك ميولر، وكالهما يعمل يف 

�صركة اأكوكون ال�صت�صارية يف فنلندا. 
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األعمال واالقتصاد.. محاضرة دولية ونشاط محلي

بعنوان:  حما�صرة  والقت�صاد،  الأعمال  كلية  يف  القت�صاد  دائرة  نظمت 

»التطورات الراهنة يف القت�صاد الفل�صطيني وال�صيا�صات املقرتحة لتفعيل 

القت�صاد«، قدمها ممثل �صندوق النقد الدويل يف فل�صطني د. اأودو كوك. 

»يوم  بعنوان  ندوة  الكلية  يف  وامل�صرفية  املالية  العلوم  دائرة  عقدت  كما 

�صوق  وهيئة  بريزيت،  جامعة  من  متحدثون  فيها  �صارك  التاأمني«، 

التاأمني  و�صركات  التاأمني،  ل�صركات  الفل�صطيني  والحتاد  املال،  راأ�س 

الفل�صطينية، ونقابة وكالء التاأمني. 
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اآلداب.. محاضرات لبرنامج المحاضرات

كلية  يف  وال�صلوكية  الجتماعية  العلوم  دائرة  عقدت 

»الحتجاجات  بعنوان  الثاين  الدويل  العلمي  الآداب، املوؤمتر 

الف�صاء  يف  والفنية  الجتماعية  التعبريات  والنفعالت! 

مع  بال�صراكة  ميدانية«،  وت�صورات  نظرية  مقاربات  العام: 

املركز الوطني للبحث العلمي- فرن�صا. وحول فكرة املوؤمتر، 

اأباهر  د.  وال�صلوكية  الجتماعية  العلوم  دائرة  رئي�س  قال 

ال�صقا اإن املوؤمتر يقدم مقاربات بحثية جديدة عن احلركات 

الحتجاجية والأ�صكال التعبريية يف فل�صطني والعامل العربي 

وال�صياقات  التعبريية  الأ�صكال  وحتديداً  املتو�صط،  وحو�س 

الجتماعية يف الف�صاءات العامة. 

وعقدت الدائرة، بال�شراكة مع املعهد الفرن�شي لدرا�شات ال�شرق الأدنىIFPO، موؤمترًا علمّيًا بعنوان: »ال�شباب 

املحلية  ال�شخ�شيات  فيه عددًا من  ا�شت�شافت  اليومية؟«،  والتفاعل يف احلياة  اللتزام  اأ�شكال  اأي  الفل�شطيني: 

والدولية. 

بعنوان:  حما�صرات  عدة  الكلية  يف  العامة  املحا�صرات  برنامج  وعقد 

واأخرى  العربي«،  الوطن  يف  الإ�صالمية  للحركات  ال�صيا�صي  »امل�صتقبل 

بعنوان: »الفي�صبوك �صالح ذو حدين«. وبالتعاون مع جلنة ذوي الإعاقة 

الأ�صخا�س  واقع  على  »اإ�صاءات  بعنوان:  حما�صرة  عقدت  اجلامعة،  يف 

ذوي الإعاقة«. 



35

جـامعة بــيرزيــــت

كما نظمت دائرة التاريخ والآثار ور�صة يف مو�صوع الرتاث الثقايف وال�صراع، 

�صارك فيها جمموعة من الباحثني املحلني والدوليني، حيث تناولوا عدة 

الآثار  علم  واإ�صكالية  احلروب،  يف  الرتاث  حماية  ق�صايا  اأهمها  موا�صيع 

كالرواية وامتالك املا�صي، واإلقاء ال�صوء على النتهاكات الإ�صرائيلية يف 

»الأر�صيف  بعنوان:  ور�صة  الدائرة  نظمت  كما  الأثرية.  التنقيبات  جمال 

الفل�صطيني املفقود«، قدمها الباحث اأحمد مروات من مدينة النا�صرة.

التربية.. ورشة داخلية

اإىل  »مدخل  بعنوان:  ور�شة عمل  الرتبية يف اجلامعة،  كلية  الرتبوي، من خالل  للتطوير  ر�شد  ابن  اأطلقت وحدة 

التعليم اجلامعي«، التي تعد اأوىل ور�شات الوحدة من �شل�شلة ور�شات عمل تتوزع على مدار العام الدرا�شي وت�شتهدف 

اأع�شاء الهيئة التدري�شية وم�شاعدي التدري�ص. وبلغ عدد امل�شاركني 22 متدربًا من خمتلف الكليات والتخ�ش�شات، 

وي�شرف عليها عدة مدربني من طاقم كلية الرتبية.

عميد كلية مؤتمر مشترك

الدراسات العليا 

د. طالل شهوان: 

»يهدف المؤتمر 

إلى التعريف 

باألبحاث التي 

يقوم بها الطلبة 

الفلسطينيون 

في فروع العلوم 

المختلفة، وتعريف 

الطلبة بالتوجهات 

العلمية الحديثة، 

وتبادل الخبرات 

ونقل المعرفة بين 

الفئات المشاركة 

من الجامعات 

المختلفة«

العلوم  يف  العليا  الدرا�صات  طلبة  لأبحاث  الفل�صطيني  املوؤمتر  والعلوم،  العليا  الدرا�صات  كليتا  عقدت 

للتقدم مب�صاريع بحثية للدعم  العليا  الدرا�صات  الفر�صة لطلبة  اأتيحت  الطبيعية والتطبيقية، حيث 

من جلنة البحث العلمي يف اجلامعة، واأتيحت الفر�صة لطلبة البكالوريو�س للتقدم مب�صاريع بحثية يف 

بادرة هي الأوىل حملّياً، اإمياناً منها ب�صرورة ت�صجيع وتر�صيخ التوجهات البحثية لدى الطلبة. 



36

الـتقريــر الــسنــوي    2014-2013

ونظمت الكلية ور�شة حول النزاهة الأكادميية، انطالقًا من اأهمية املو�شوع و�شعيًا لزيادة الوعي مبقت�شياته لدى 

طلبة الدرا�شات العليا واملهتمني من جمتمع اجلامعة. 

عر�س طلبة برنامج ماج�صتري الإح�صاء التطبيقي 

املوؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  العليا،  الدرا�صات  كلية  يف 

نتائج  فاتن،  والإقرا�س–  للتنمية  الفل�صطينية 

امل�صاريع  قرو�س  اأثر  حول  بها  قاموا  درا�صة 

ال�صغرية يف حمافظات ال�صفة الغربية، ودورها يف 

متكني الأ�صرة اقت�صادّياً واجتماعّياً. 

تطوير اإلعالم.. فعاليات بين الضفة وغزة

فيما نظم املركز، بالتعاون مع املركز الفل�صطيني للتنمية واحلريات الإعالمية »مدى«، ور�صة ت�صاورية 

ناق�صت م�صودة قانون »حق احل�صول على املعلومات«. وح�صر الور�صة رئي�س هيئة مكافحة الف�صاد، ال�صيد 

من  كبري  وعدد  والأهلي  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  الخت�صا�س  وزارات  عن  وممثلون  النت�صة،  رفيق 

احلقوقيني والإعالميني. وعقدت حلقة نقا�س لعر�س ومناق�صة الأبحاث الإعالمية التي نفذت يف العام 

2013، بح�صور عدد من اأ�صاتذة الإعالم وخمت�صني اإعالميني وطلبة يف جامعة بريزيت. 

مديرة مركز تطوير 

اإلعالم، نبال ثوابتة: 

»تأتي هذه الورشة 

في إطار عمل 

المركز على قراءة 

وتعديل القوانين 

الفلسطينية 

الخاصة باإلعالم، 

وفي إطار تطويرها 

وإقرارها ضمن 

الخطة اإلستراتيجية 

التي وقع المركز 

اتفاقية بصددها مع 

الحكومة السابقة 

برئاسة د. سالم 

فياض، ويواصل 

المركز التنسيق 

بشأن تنفيذها مع 

الحكومة الحالية 

برئاسة د. رامي الحمد 

الله، إضافة إلى كافة 

الشركاء الوطنيين.«

الدراسات العليا.. دراسة عن القروض
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نتائج  جل�صة لنقا�س  ال�صحافيني،  نقابة  مع  بالتعاون  املركز،  وعقد 

والأبحاث  الجتماعي  النوع  وحدتي  اأعمال  باكورة  تعد  درا�صة 

وال�صيا�صات الإعالمية يف املركز، بعنوان: »العوامل التي توؤثر على 

توظيف واأداء الإعالميات يف املوؤ�ص�صات الإعالمية يف فل�صطني من 

منظور اجتماعي«، وقامت باإجنازها اأ. ناهد اأبو طعيمة حتت اإ�صراف 

د. وليد ال�صرفا. 

واأطلق املركز نداء اإىل اأ�شاتذة وباحثي الإعالم والت�شال يف فل�شطني لالنت�شاب للجمعية العربية الأوروبية لباحثي 

الت�شال والإعالم ومقرها برلني. وكان املركز طرفًا موؤ�ش�شًا يف اجلمعية مع جامعات عربية من تون�ص وم�شر 

ولبنان واليمن وقطر وعمان، ومعهد الإعالم والت�شال يف اجلامعة املفتوحة يف برلني. وتاأتي هذه الدعوة لتفعيل 

احل�شور البحثي الإعالمي الفل�شطيني يف املحافل العربية والأوروبية، ولفتح قنوات ات�شال للباحثني املحليني مع 

نظرائهم يف العامل، وامل�شاركة يف امل�شتجدات البحثية يف ق�شايا الإعالم اجلديد.

تدريبية  لعقد دورة  العاملي ريزا ديغاتي،  امل�شور  »�شيدا«،  الدولية  التنمية  وكالة  بتمويل من  املركز،  وا�شت�شاف 

احرتافية يف الت�شوير الفوتوغرايف املتقدم، حيث ركز التدريب على بناء الق�شة ال�شحافية امل�شورة.

املركز،  متخ�ش�شة عقدها  اعالمية  دورات  �شاركوا يف خم�ص  الذين  الإعالم  طلبة  بتخريج  املركز  احتفل  كما 

بهدف تطوير مهاراتهم الإعالمية والرتكيز على اجلانب العملي، وهي الت�شوير وا�شتخدام الو�شائط الإعالمية 

املواجهات،  وتغطية  التق�شي  اأثناء  امليدان  يف  لل�شحفيني  املهنية  ال�شالمة  للمرا�شل،  امليداين  العمل  املتعددة، 

دورة  واختتم   الإلقاء.  ومهارات  الإعالمية  واللغة  النحو  املقابالت،  واإجراء  احلوار  اإدارة  يف  متقدمة  مهارات 

مهارات املتحدث الإعالمي يف ق�شايا النوع الجتماعي، بتكرمي 30 م�شاركًا يف الدورة.

يف  الإعالم  لتنمية  الوطني  املوؤمتر  يف  م�صاركون  ناق�س 

مع  بال�صراكة  الإعالم،  تطوير  مركز  عقده  الذي  فل�صطني، 

»اليون�صكو«،  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة 

وعقد  فل�صطني«.  يف  الإعالم  تنمية  »موؤ�صرات  درا�صة  نتائج 

املوؤمتر يف ال�صفة وغزة عرب نظام الربط التلفزيوين »الفيديو 

موؤ�ص�صات  ومدراء  حكوميني  م�صوؤولني  بح�صور  كونفرن�س«، 

اإعالمية ووفود من كليات الإعالم املختلفة يف ال�صفة وغزة، 

ال�صحافيني  ونقابة  املدين  املجتمع  منظمات  ملدراء  اإ�صافة 

وو�صائل الإعالم. 
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ا�صت�صافت اجلامعة �صمن �صل�صلة حما�صرات »الريادة والرواد«، رجل الأعمال فاروق ال�صامي الذي قدم 

حما�صرة عامة بعنوان: »النجاح والعاملية ل تاأتي �صدفة.. هي علم واجتهاد وقلب فل�صطيني«، حتدث فيها 

عن جتربته يف الو�صول اإىل العاملية والأ�ص�س التي ارتكز عليها من اأجل النجاح.  

كما ا�صت�صافت اجلامعة رجل الأعمال �صمري عوي�صة، خالل حما�صرة عامة بعنوان »اأنا والزمان واملكان« 

�صمن �صل�صلة حما�صرات »الريادة والرواد«. وحتدث عوي�صة عن م�صرية حياته وكيف حقق النجاح الذي 

اأ�ص�س جناحه ارتكزت على الأخالق والبتعاد عن الر�صوة، وانتهاز الفر�س واختيار  اإن  اإليه، وقال  و�صل 

الوقت املنا�صب واملغامرة والعمل الدوؤوب. 

رجال أعمال في الجامعة
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تجربة األونروا.. في الجامعة

دراسات المرأة.. مساءلة المفاهيم الجديدة

ملنا�صبة الذكرى الع�صرين على تاأ�صي�صه، عقد معهد درا�صات املراأة املوؤمتر ال�صنوي ال�صاد�س بعنوان: »احلقل 

ال�صيا�صي.. ما بني الغرتاب وامل�صاركة«. وهدف املوؤمتر اإىل تناول ما اأفرزته احلراكات يف العامل العربي 

ال�صيا�صي  والفعل  التنظيم  واأ�صكال  ال�صيا�صي  باحلقل  تتعلق  اأ�صئلة  من  خ�صو�صاً  والفل�صطيني  عموماً 

القائمة بربطها باملفاهيم املهيمنة يف املجال املعريف. 

مديرة معهد 

دراسات المرأة د. لورا 

خوري: »يسعى هذا 

المؤتمر أيضا إلى 

مساءلة المفاهيم 

الجديدة التي طرأت 

على المجتمع 

الفلسطيني 

وطرق تفاعل 

قطاعات مجتمعية 

مختلفة معها 

وأثر هذه التحوالت 

المفاهيمية على 

القضية الفلسطينية 

في واقعها 

االستعماري.«
ال�شيا�شية  بالنا�شطة  للتعريف  ثقافية  حما�شرة  الأملانية،  لوك�شمبورغ  روزا  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  املعهد،  وعقد 

واملنا�شلة البولندية روزا لوك�شمبورغ، ح�شرها جمموعة من اأ�شاتذة وطلبة اجلامعة.

ال�صرق  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  لوكالة  ال�صابق  العام  املفو�س  اختار 

الأو�صط، فيليبو غراندي، اأن يلقي اآخر خطاب ر�صمي له كمفو�س عام، يف جامعة بريزيت، لأهمية اجلامعة 

والتحديات«،  التجربة  »الأونروا:  بعنوان  اخلطاب  وكان  فل�صطني.  يف  التعليم  لأهمية  ولإدراكه  كمنرب، 

وحتدث فيه عن جتربته كمفو�س عام والتحديات التي واجهته والأونروا يف تلك الفرتة. 



40

الـتقريــر الــسنــوي    2014-2013

اتفاقيات مشتركة

وقعتها  اتفاقيات  �صل�صلة  الفل�صطينية، عرب  عززت اجلامعة من ح�صورها يف خمتلف جوانب احلياة 

خالل العام مع موؤ�ص�صات حملية، واأخرى دولية، ووا�صلت العمل باتفاقيات �صابقة، وتهدف من ذلك 

اإىل حتقيق منفعة تبادلية؛ فهي تقدم الكفاءات الأكادميية للمجتمع، وت�صتفيد من خرباته العملية 

مبا يوؤهل طلبتها اأكرث ل�صوق العمل.
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وقعت اجلامعة ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية الفل�صطينية، اتفاقية 

لتقدمي خدمات ا�صت�صارية خا�صة مبو�صوع التو�صع العمراين واحل�صري 

التعليم  مركز  يف  ال�صت�صارات  وحدة  عليها  �صت�صرف  حيث  فل�صطني،  يف 

خرباء  قبل  من  ا�صت�صارية  خدمات  لتقدمي  بريزيت  جامعة  يف  امل�صتمر 

واأ�صاتذة من اجلامعة ب�صكل عام وكلية الهند�صة فيها ب�صكل خا�س، ل�صالح 

املخطط الوطني املكاين الأول الذي تبادر به احلكومة الفل�صطينية. 

الجتماعية،  احلماية  قطاع  يف  �شراكة  لبناء  تفاهم  مذكرة  الجتماعية،  ال�شوؤون  ووزارة  اجلامعة  وقعت  كما 

وم�شاعدة الطلبة املحتاجني وامل�شح الجتماعي، ولتعزيز دور جامعة بريزيت الريادي يف خدمة وتنمية املجتمع 

الفل�شطيني.

ووقعت دائرة الهند�شة امليكانيكية وامليكاترونك�ص يف اجلامعة، اتفاقية تعاون مع �شركة قر�ص الدولية لل�شيارات، 

بالتعاون مع �شركة �شيفروليت الأمريكية، تهدف اإىل دعم وتدريب طلبة الدائرة. 

ووقع رئي�س اجلامعة د. خليل هندي واملدير ال�صريك ل�صركة AIM لإدارة 

تطوير  اإىل  تهدف  ا�صت�صارية  اتفاقية  بحور،  �صام  التطبيقية  املعلومات 

ما  ا�صتثمارية،  فر�صاً  لت�صبح  اجلامعية  واخلدمات  الأ�صول  خمتلف 

�صيمكن القطاع اخلا�س من تلبية احتياجات اجلامعة من خالل م�صاريع 

جتارية، و�صيمكن اجلامعة من امل�صاركة يف مثل هذه امل�صاريع. 

الإيطالية،  الثانية  نابويل  كما وقعت اجلامعة مذكرة تفاهم مع جامعة 

ا�صتحداث تخ�ص�س ماج�صتري  العمل على  اإىل  املوقعة  وتهدف التفاقية 

يف الثقافة والآثار. 
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تعاون  اتفاقية  ال�صبابية،  للتنمية  الزيتونة  وجمعية  اجلامعة  ووقعت 

م�صرتك لتعزيز اأوا�صر التعاون الثنائي وامل�صرتك بني اجلمعية واجلامعة 

والرغبة امل�صرتكة يف تقدمي الدعم وامل�صاندة للطلبة يف املراحل الدرا�صية 

اجلامعية وتطوير الكادر التدري�صي والبنية التحتية يف اجلامعة. 

كما وقعت اجلامعة وديوان الرقابة املالية والإدارية، اتفاقية تعاون م�شرتكة بهدف و�شع اإطار عام مرجعي للتعاون 

امل�شرتك، بني ديوان الرقابة وجامعة بريزيت، غايته تفعيل التعاون يف املجالت امل�شرتكة الواردة يف روؤية ور�شالة 

الطرفني.

املجتمع،  لتنمية  املقد�صي  وموؤ�ص�صة  العامة  والإدارة  كلية احلقوق  ووقعت 

مذكرة تفاهم تهدف اإىل التعاون والت�صبيك بني الطرفني وتدريب طلبة 

الكلية. ولحقاً، نظمت كلية احلقوق والإدارة العامة، بالتعاون مع موؤ�ص�صة 

الكلية حول تدريب  املقد�صي لتنمية املجتمع، عدة دورات تدريبية لطلبة 

ما  الدورات  يف  �صارك  حيث  الإ�صرتاتيجي،  والتخطيط  والإدارة  املدربني، 

يزيد على 50 طالباً وطالبة من خمتلف دوائر الكلية. 

كما وقعت دائرة القانون يف كلية احلقوق والإدارة العامة مذكرة تفاهم مع املركز الفل�شطيني ل�شتقالل املحاماة 

الأكادميية والتطبيقية كتبادل  النواحي  التعاون بينهما  اأن ي�شمل  اتفق الطرفان على  والق�شاء »م�شاواة«، حيث 

املوارد والكوادر الب�شرية وغريها من الإمكانيات التي ت�شهم يف حتقيق اأهداف الكلية واملركز على حد �شواء.

ووقعت دائرة الإدارة العامة يف اجلامعة، مذكرة تفاهم لتعزيز ثقافة النزاهة 

خليل  د.  اجلامعة  برئي�س  ممثلة  التعليم،  خالل  من  الف�صاد  ومكافحة 

«Integrity Action» ال�صيد فريدريك  التنفيذي ملنظمة  هندي والرئي�س 

جالتوجن. 
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مشاريع تطويرية

فازت كلية تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة مب�شروع جديد من برنامج «TEMPUS » التابع لالحتاد الأوروبي، 

لإن�شاء تخ�ش�ص فرعي يف تطوير األعاب احلا�شوب الهادفة  «Serious Games » ممول بقيمة 1.5 مليون يورو 

الهند�شة  اأحدهما من دائرة  بامل�شاركة يف م�شروعني  الهند�شة  اأخرى، فيما فازت كلية  وبال�شراكة مع جامعات 

الكهربائية حول برنامج ماج�شتري يف الهند�شة الكهربائية، والآخر من دائرة الهند�شة امليكانيكية حول تطوير 

املناهج الدرا�شية ل�شيانة املركبات على الطرق.

كما فازت دائرة الهند�شة املعمارية مب�شروع »ال�شبكة الثقافية املتو�شطية لتعزيز الإبداع يف جمال الفنون واحلرف 

برنامج  وذلك �شمن  الأوروبي،  الحتاد  واملمول من  التاريخية«،  املدن  املجتمعات يف  لتاأهيل وجتديد  والت�شميم 

اإىل  امل�شروع  ويهدف   .»ENPI )CBCMED(« املتو�شط  الأبي�ص  البحر  حلو�ص  احلدود  عرب  امل�شرتك  »التعاون 

العمرانية  البيئة  املتو�شط، وتطوير  الأبي�ص  البحر  التاريخية يف حو�ص  اإعادة العتبار للحرف والفنون يف املدن 

التاريخية لت�شاعد على اإعادة اإحياء هذه احلرف. ونظمت الدائرة، جولة ميدانية لالإعالميني وال�شحافيني، على 

م�شانع وور�شات احلرف التقليدية الفل�شطينية القدمية يف مدينة اخلليل بهدف تعريف ال�شحافيني على القيمة 

ال�شبكة  التي ت�شتحوذ عليها احلرف القدمية على مر الع�شور. وتاأتي اجلولة �شمن ن�شاطات م�شروع  التاريخية 

الثقافية ملنطقة حو�ص البحر الأبي�ص املتو�شط، لتعزيز الإبداع يف جمالت الفنون واحلرف والت�شميم الإبداعي 

اخلليل  مدينة  يف  الفخار  وم�شانع  م�شاغل  اأ�شحاب  مع  ور�شة  الدائرة  عقدت  الأوروبي. كما  الحتاد  من  املمول 

البداع  لتعزيز  املتو�شط  الأبي�ص  البحر  حو�ص  ملنطقة  الثقافية  )ال�شبكة  م�شروع  �شمن  العمل  ملراحل  ا�شتكماًل 

يف جمالت الفنون واحلرف والت�شميم الإبداعي بهدف جتديد جمتمعات املدن التاريخية MEDNETA(. كما 

عقدت الدائرة و�شمن نف�ص امل�شروع، ور�شة مع اأ�شحاب م�شاغل وم�شانع الزجاج واخلزف والف�شيف�شاء والتطريز 

واخل�شب والنحا�ص والر�شم بالرمل يف مدينة اخلليل.

اتفاقية  تكنولوجيز«،  »اإجزولت  و�صركة  احلا�صوب  اأنظمة  هند�صة  دائرة  ووقعت 

ال�صوق  وحاجة  الأكادميي  اجلانب  بني  الفجوة  وتقليل  التعاون  لتعزيز  �صراكة 

الفل�صطينية، من خالل تنظيم ور�صات عمل متخ�ص�صة يف موا�صيع خمتلفة ومهمة 

يف تكنولوجيا املعلومات يتم تنظيمها داخل حرم اجلامعة، وكذلك من خالل ترتيب 

حما�صرات )Guest lectures( يف بع�س امل�صاقات التي تقدمها الدائرة، بالإ�صافة 

املدعومة  الكتب  حملة  دعم  يف  وال�صتمرار  ال�صركة،  يف  الدائرة  طلبة  تدريب  اإىل 

 2014/2013 الأكادمييني  العامني  مدار  على  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  لطلبة 

و2015/2014. 
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�شاركت اجلامعة مب�شروع ال�شراكة بني اجلامعات الفل�شطينية والهولندية يف جمال املياه، ومت توقيع التفاقية على 

فل�شطينية وخم�ص  ال�شراكة خم�ص جامعات  وي�شم م�شروع  الأول،  الهولندي  الفل�شطيني  التعاون  هام�ص منتدى 

جامعات هولندية. وتت�شمن ال�شراكة �شل�شلة من الن�شاطات البحثية والتعليمية والتدريبية التي تهدف اإىل حت�شني 

واقع قطاع املياه الفل�شطيني.

للعلوم  الأردنية  اجلامعة  يف  التمري�س  وكلية  ال�صحية  واملهن  وال�صيدلة  التمري�س  كلية  وقعت  كما 

والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بني اجلامعتني �صت�صتمر ملدة خم�س �صنوات وتهدف اإىل 

و�صع اإطار للتعاون بني الكليتني يف جمالت عديدة اأهمها: تنظيم برامج تبادل م�صرتكة ت�صتمل على 

تدريب واأبحاث للطلبة واأع�صاء الهيئة التدري�صية، بالإ�صافة اىل اإعداد برامج تعليمية م�صرتكة ت�صمل 

تطوير اآليات تعليمية وتطوير م�صاقات. 

من  املُمول  )موزاييك(  مب�شروع  الأول،  ت�شرين  يف  العربية  والّتقنيات  املعرفة  لهند�شة  �شينا  ابن  معهد  وفاز 

حو�ص  ودول  الأوروبّية  الدول  بني  التعاون  تعزيز  اإىل  يهدف  م�شروع  وهو   .)FP7 )برنامج  الأوروبي  الحتاد 

البحر املتو�شط يف جمال �شناعة الربجميات؛ وذلك من خالل ربط ال�شركات يف هذه الدول فيما بينها، خللق 

فر�ص جديدة لها وتاأهيلها للم�شاركة يف برنامج الحتاد الأوروبي القادم )هورازن 2020(. و�شريكز امل�شروع 

على �شناعة الربجميات ب�شكل عام، وعلى تطبيقها يف �شناعة الغذاء والطاقة على وجه اخل�شو�ص. 

مدير معهد ابن 

سينا، مصطفى 

جرار: »تكمن أهمية 

المشروع بشكل 

خاص في دمج 

وتأهيل الشركات 

الفلسطينية 

للمشاركة في 

برامج الدعم األوروبية 

المتعلقة في 

البحث والتطوير، 

األمر الذي لم 

تلتفت له الشركات 

الفلسطينية من 

قبل، بالرغم من أن 

لها حق المشاركة، 

كما الجامعات، 

خاصة الصغيرة 

والمتوسطة منها«.

تفاهمات مع جامعات
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مدير معهد 

الدراسات البيئية 

والمائية د. ماهر 

أبو ماضي: »سيوفر 

المعهد تسهيالت 

لمركز االستشارات 

الهندسية، 

كاالستفادة من 

خدمات المعهد، 

والكتب واألبحاث 

والمراجع، إضافة إلى 

المشاركة في لجان 

المناقشة لرسائل 

الدراسات العليا 

ومشاريع التخرج 

والبحث العلمي«.

ووقع معهد الدرا�صات البيئية واملائية ومركز ال�صت�صارات الهند�صية )�صجدي و�صركاه( «CEC»، مذكرة 

تفاهم علمي لتعزيز التعاون بني الطرفني خلدمة املجتمع والتعليم الهند�صي والبيئي يف فل�صطني. وتهدف 

التفاقية اإىل بناء �صراكة متتد لثالث �صنوات، يتم مبوجبها اإعطاء الأف�صلية لأع�صاء هيئة التدري�س يف 

معهد الدرا�صات البيئية واملائية للم�صاركة يف ال�صت�صارات وامل�صاريع التي ينفذها مركز ال�صت�صارات. 

لـ190 طالباً وطالبة من الطلبة اجلامعيني اجلدد امل�صاركني يف برنامج  عقد يف اجلامعة حفل ا�صتقبال 

»متيز 2« الريادي، الذي تنظمه �صركة فل�صطني للتنمية وال�صتثمار املحدودة »باديكو القاب�صة« ومنتدى 

�صارك ال�صبابي وموؤ�ص�صة ال�صباب الدولية، ويهدف اإىل متكني طلبة اجلامعات الفل�صطينية من النخراط 

يف �صوق العمل، ويقام بال�صراكة مع �صبع جامعات فل�صطينية هي: جامعة بريزيت، والنجاح، وفل�صطني 

التقنية -خ�صوري، والقد�س، والعربية الأمريكية، وبوليتكنك فل�صطني، والقد�س املفتوحة. 

ز« في بيرزيت »تميُّ
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يوميات بيرزيت

بني احلزن والفرح، كانت بريزيت تعي�س حلظتها، فهي تودع اأبناءها واأ�صاتذتها الراحلني باأ�صى بالغ 

الطلبة،  انتخابات جمل�س  الذي ل يتوقف، فتنظم  العطاء  يليق بهم؛ وتوا�صل م�صرية  وتوؤبنهم مبا 

وتلتقط من املجتمع ما يحتاجه، فتعيد �صياغته وتقدميه مبا يليق، على �صكل فعاليات داخل اجلامعة 

وخارجها. واإ�صافة اإىل ذلك، تعي�س اجلامعة حلظات فرح وفائدة خالل الأيام املفتوحة التي تنظمها 

كلياتها.
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فقدت اجلامعة ثالثة زمالء من اأ�صرتها، هم الدكتورة عريب عرفات ال�صرييف، 

ببالغ احلزن  با�صم مكحول، والأ�صتاذ عودة نا�صر. ونعتهم اجلامعة  والدكتور 

حتى  املتوا�صل  وعطاءهم  اجلامعة  يف  النوعية  اإ�صهاماتهم  م�صتذكرة  والأ�صى 

املوؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  والقت�صاد،  الأعمال  كلية  نظمت  ولحقاً،  يوم.  اآخر 

با�صم  الدكتور  للراحل  تاأبني  حفل  »فاتن«  والتنمية  لالإقرا�س  الفل�صطينية 

مكحول ع�صو الهيئة التدري�صية يف الكلية، ع�صو جمل�س اإدارة »فاتن«، ح�صره 

والقت�صاد  الأعمال  الوزراء ورجال  د. خليل هندي وعدد من  رئي�س اجلامعة 

الهند�صة  لأ�صتاذ  تاأبينّياً  حفاًل  الهند�صة  كلية  نظمت  كما  اجلامعة.  واأ�صاتذة 

على  اأربعني يوماً  ملنا�صبة مرور  بياتنة،  اأ. عودة نا�صر  الكهربائية يف اجلامعة 

الهيئة  اأع�صاء  من  وعدد  هندي  خليل  د.  اجلامعة  رئي�س  بح�صور  وفاته، 

التدري�صية واملوظفني والطلبة وعائلة الفقيد واأ�صدقائه. 

كما فقدت اجلامعة طالبها يف دائرة الإعالم ال�شهيد �شاجي دروي�ص من قرية بيتني، الذي ا�شت�شهد بر�شا�ص 

الحتالل يف بلدته. وقد �شيع جثمانه من داخل حرم اجلامعة، و�شارك يف م�شرية جنازته طلبة اجلامعة واأ�شاتذتها 

وموظفوها. 

وا�صتنكرت اجلامعة اقتحام قوات الحتالل حرمها اجلامعي والعبث باأمنها 

الأكادميي  �صرحها  وحتويل  مرافقها،  يف  والتجول  ممتلكاتها  وم�صادرة 

اإىل ثكنة ع�صكرية، يف انتهاك وا�صح لقد�صية احلرم اجلامعي. وزار رئي�س 

الوزراء د. رامي احلمد اهلل جامعة بريزيت، كر�صالة ت�صامن وا�صتنكار �صد 

د.  العايل  والتعليم  الرتبية  وزيرة  زارت  كما  الحتالل.  به قوات  قامت  ما 

خولة ال�صخ�صري اجلامعة، والتقت رئي�صها د. خليل هندي، وعدداً من نوابه، 

يف ر�صالة ت�صامنية �صد ما قامت به قوات الحتالل. 
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منسقة العمل 

التعاوني في عمادة 

شؤون الطلبة غادة 

العمري: »مشروع 

إعارة الكتب 

المستعملة ينظم 

يا، ونسعى من  سنوًّ

خالله إلى تحقيق 

التكاتف االجتماعي 

عبر نشاطات العمل 

التطوعي بين طلبة 

الجامعة، كما نسعى 

في األعوام المقبلة 

إلى توسيع قاعدة 

الطلبة المستفيدين 

وتطبيق نظام 

أرشفة إلكتروني 

مع نظام استعارة 

إلكتروني«. 

يوميات العمادة

نظمت عمادة �صوؤون الطلبة، ولل�صنة ال�صاد�صة على التوايل، عرب مكتب العمل التعاوين، 

م�صروع اإعارة الكتب اجلامعية امل�صتعملة ملختلف التخ�ص�صات، حيث يهدف هذا امل�صروع 

اإىل تعزيز التكافل الجتماعي بني الطلبة وتعزيز روح العمل التطوعي وامل�صوؤولية 

الأخالقية، حيث قام فريق من الطلبة املتطوعني بجمع الكتب من الطلبة وت�صنيفها 

اإىل تخ�ص�صات، ومن ثم اإعارتها لزمالئهم بدًل من اإتالفها. وقد قامت جمموعة من 

الطلبة بجمع الكتب وفرزها واأر�صفتها اإلكرتونّياً لرتتيب اآليات الإعارة. اإىل جانب 

ذلك، اأطلقت العمادة ومكتبة اجلامعة، وبدعم من جمعية اأ�صدقاء بريزيت، ومركز 

اإحياء الرتاث، م�صروع اإعارة كتب جامعية اأ�صلية لطلبة اجلامعة، حيث خ�ص�صت املكتبة 

اً بامل�صروع الذي انطلق يف اأيلول 2011، ويهدف اإىل احلفاظ على حق الطالب  ركناً خا�صّ

باحل�صول على التعليم بغ�س النظر عن و�صعه القت�صادي، وي�صم هذا الركن حتى الآن 

838 جملداً، ويغطي 91 م�صاقاً جامعّياً، ويعزز هذا امل�صروع ا�صتفادة الطلبة من الدرا�صة 

يف كتب اأ�صلية. 

و�شلم مدير مركز ال�شهيد نعيم خ�شر للتنمية الريفية د. �شامر الأحمد، وهو مركز تابع لالإغاثة الزراعية، عمادة 

والإن�شانية يف  العلمية  بالكليات  كتاب علمي خا�ص   200 يزيد على  ما  وامل�شاعدات،  املنح  الطلبة/ جلنة  �شوؤون 

اجلامعة.

وعقدت عمادة �شوؤون الطلبة، بالتعاون مع رابطة ال�شبيبة للتغيري/ كفر قا�شم، حما�شرة لإحياء ذكرى جمزرة كفر 

قا�شم، حيث قدمت ممثلة رابطة ال�شبيبة للتغيري رغد رابي �شرحًا وافيًا لأحداث املجزرة عن طريق عر�ص حمو�شب 

والتخفيف من خماطرها«،  املتوقع حدوثها يف فل�شطني  »الزلزل  بعنوان:  لطلبة اجلامعة. كما عقدت حما�شرة 
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بهدف توعية الطلبة مبخاطر الزلزل واآلية احلفاظ على ال�شالمة. وحتدث فيها مدير مركز التخطيط واحلد من 

خماطر الكوارث يف جامعة النجاح نائب رئي�ص الهيئة الوطنية للتخفيف من خماطر الكوارث د. جالل الدبيك، 

وم�شاعد مدير الدفاع املدين الفل�شطيني جرب دويكات.

وبالتعاون مع دائرة الرتبية الريا�شية، عقدت حما�شرة بعنوان: »ت�شوهات القوام والتمارين العالجية«، قدمها 

املحا�شر يف دائرة الرتبية الريا�شية اأ. علي الطاهر، وحما�شرة بعنوان: »ظاهرة تعاطي املخدرات بني ال�شباب 

وعالقته بفريو�ص نق�ص املناعة )الإيدز(«، حيث حتدثت م�شوؤولة التوعية والتثقيف يف اجلمعية ال�شيدة عفاف 

ال�شيد ماجد علو�ص،  الإيدز  العاملية ملكافحة  رانا  الإدارية يف �شبكة  الهيئة  رم�شان، ومدير عام اجلمعية ع�شو 

وطبيب اجلمعية لعالج مدمني املخدرات الدكتور ريا�ص عبا�ص.

»قتل  بعنوان  ور�شة  القانوين والجتماعي،  املراأة لالإر�شاد  بالتعاون مع مركز  العمادة،  الإر�شاد يف  ونظم مكتب 

الن�شاء: الأر�شية القانونية والجتماعية«، ح�شرها جمع من طلبة اجلامعة. كما عقدت دورة تدريبية حتت عنوان 

»حقوق املراأة حقوق اإن�شان«، و�شارك يف الدورة )21( من طلبة اجلامعة من تخ�ش�ص القانون، تناولت عدد من 

املحاور اأهمها تعريف الطلبة على مفهوم وادوار النوع الجتماعي، وو�شع املراأة يف القوانني ال�شارية يف فل�شطني 

التي تنتهك  واأي�شا على الن�شو�ص واملواد  وذلك من خالل الرتكيز على قانون العقوبات والأحوال ال�شخ�شية، 

حقوق الن�شاء، واتفاقية الق�شاء على كل اأ�شكال التمييز �شد املراأة »�شيداو«.

كما نظم مكتب الإر�شاد يف العمادة ثالث ور�شات بال�شراكة مع عدد من املوؤ�ش�شات املحلية، كانت الأوىل بعنوان: 

الن�شاء على خلفية  »قتل  بعنوان:  والثانية  التوحد،  اأطفال  لرعاية  القد�ص  بال�شراكة مع جمعية  التوحد«  »مر�ص 

الأ�شري«،  »العنف  بعنوان:  الثالثة  والور�شة  والجتماعي،  القانوين  لالإر�شاد  املراأة  مركز  مع  بالتعاون  ال�شرف« 

ونظمت بال�شراكة مع حمافظة رام اهلل والبرية.

برنامج  �شمن  ور�شة  ال�شبابية،  للتنمية  الأفق  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  العمادة،  يف  اجلامعية  الن�شاطات  مكتب  وعقد 

م�شروع الوعي ال�شبابي الذي تنفذه املوؤ�ش�شة، وا�شتمرت ثالثة اأيام، وهدفت اإىل توفري ن�شاطات توعوية فنية وثقافية 

حول وعي ال�شباب باملواطنة ال�شاحلة واأهمية املواطن ال�شالح يف بناء املجتمع وتطوره.

الأر�ص«، وذلك يف املدر�شة  العمادة، فعالية »�شاعة  التعاوين يف  العمل  بالتعاون مع مكتب  البيئي  النادي  ونظم 

ال�شرورية  غري  الإلكرتونية  والأجهزة  الأ�شواء  اإطفاء  اىل  الفعالية  هذه  وتهدف  اهلل.  رام  مدينة  يف  الإجنيلية 

من ال�شاعة 8:30 م�شاء وملدة �شاعة واحدة، وذلك يف اآخر �شبت من �شهر اآذار يف كل عام، وذلك لرفع الوعي 

بخطر التغري املناخي الذي يواجه العامل، ولتعميم ثقافة تر�شيد ا�شتهالك الطاقة.

يف �شياق اآخر، وبالتعاون مع جمعية اإنعا�ص الأ�شرة، ا�شتكمل الن�شاط ال�شنوي »�شديق اليتيم«، الذي يهدف اإىل 

ربط الطلبة بق�شايا وهموم املجتمع ورفع الروح الإن�شانية وامل�شوؤولية لديهم. وتقوم فكرة الن�شاط على توا�شل 

طلبة اجلامعة، وب�شكل يومي، مع الأطفال الأيتام على مدار الف�شل، لتقدمي الدعم النف�شي والجتماعي وامل�شاندة 

يف رفع حت�شيلهم الأكادميي.
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كما اأطلق مكتب العمل التعاوين حملة »رام اهلل اأجمل«، بالتعاون مع بلدية رام اهلل، وتهدف احلملة اإىل تنظيف 

اأحياء مدينة رام اهلل مب�شاركة الأهايل لتعزيز مفهوم احلفاظ على النظافة واإبراز دور طلبة جامعة بريزيت يف 

التوعية والتثقيف البيئي. كما نظم مكتب الإر�شاد لقاء تعريفّيًا مبوؤ�ش�شة �شوا وخدماتها، وذلك يف اإطار التعاون مع 

املوؤ�ش�شة لعقد تدريب لطلبة اجلامعة حول ق�شايا العنف وطرق الوقاية منه.

وزار وفد من اأبناء رام اهلل املغرتبني يف الوليات املتحدة واملهجر، 

والربامج  فيها  احلا�صلة  التطورات  على  لالطالع  اجلامعة، 

وتاأتي  والتوا�صل.  التعاون  �صبل  وبحث  تقدمها،  التي  الأكادميية 

زيارة الوفد يف اإطار م�صاركته يف فعاليات املوؤمتر 56 لأبناء املدينة 

الذي تنظمه بلدية رام اهلل، حتت عنوان: »رام اهلل جتمعنا«. 

واأنهت وحدة ابن ر�شد للتطوير الرتبوي يف اجلامعة تنفيذ املرحلة الثانية من م�شروع التطور املهني للمعلمني اأثناء 

اخلدمة لل�شفوف من 1-4 الأ�شا�شية. وينفذ امل�شروع بالتعاون مع معهد التدريب الوطني تطبيقًا لإ�شرتاتيجية 

وينفذ  ومعلمة،  معلم   100 يقارب  ما  كل مرحلة  بالتدريب يف  ويلتحق  �شنوات.  ثالث  مدار  على  املعلمني  تاأهيل 

التدريب طاقم من اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف كلية الرتبية.

كما ا�شتقبلت اجلامعة الطلبة اجلدد يف برنامج الدرا�شات العربية الفل�شطينية »PAS« وهو برنامج يهتم بتعليم 

اللغة العربية لغري الناطقني بها. وبلغ عدد امللتحقني يف الربنامج ما يزيد على 80 طالبًا وطالبة من دول خمتلفة. 

نظمت كلية الأعمال والقت�شاد، برعاية من �شركة »جوال«، وحتت اإ�شراف وحدة التدريب والتوظيف يف الكلية، 

لطلبة  فر�شة  لإتاحة  الوطنية،  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  من  كبري  عدد  مب�شاركة  ع�شر«،  التا�شع  التوظيفي  »اليوم 

اجلامعة، خا�شة اخلريجني منهم، للتعرف على طبيعة عملها، وت�شهيل ح�شولهم على وظائف فيها.
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انتخابات مجلس الطلبة

طلبة  جمل�س  موؤمتر  انتخابات  يف  عرفات  يا�صر  ال�صهيد  كتلة  ح�صلت 

�صوتاً،   2456 مبجموع  مقعداً،   23 على   ،2015-2014 للعام  اجلامعة 

20  مقعداً،  على  ح�صلت  التي  الإ�صالمية  الوفاء  كتلة  على  متقدمة 

مبجموع 2047 �صوتاً. وجاء القطب الطالبي الدميقراطي التقدمي يف 

املرتبة الثالثة حا�صاًل على 7 مقاعد مبجموع 749 �صوتاً، فيما ح�صلت 

كتلة الوحدة الطالبية على مقعد واحد. ومل حت�صل باقي الكتل على اأي 

8181 توجهوا لالنتخاب  اأ�صل  5857 طالباً وطالبة من  اأن  مقعد. يذكر 

ممن يحق لهم القرتاع، حيث و�صلت ن�صبة القرتاع اإىل 71.5%، كما بلغ 

عدد الأوراق الالغية 190، وعدد الأوراق الفارغة 65 ورقة.

 مناظرتان حول األقساط واالنتخابات

الرابعة ع�صرة  للمناظرة، مناظرته  عقد منتدى جامعة بريزيت 

احتجاجاً  »اإغالق اجلامعة  الطلبة حتت عنوان  بني فريقني من 

اجلامعة  طلبة  من  عدد  بح�صور  مرفو�س«،  الأق�صاط  رفع  على 

املوقف  لهذا  املوؤيد  الفريق  بفوز  املناظرة  وانتهت  واأ�صاتذتها. 

بن�صبة 60.86% من اأ�صوات احل�صور، مقابل 39.14% اأيدت الفريق 

املناظرة، عر�س كل فريق حججه  املوقف. وخالل  لهذا  املعار�س 

اأ�صئلة  عن  اأجابوا  كما  املوقف،  معار�صة  اأو  تاأييد  وراء  ومنطقه 

احل�صور قبل اأن ي�صوتوا ملن راأوا اأنه كان مقنعاً اأكرث يف طرحه.

 

معهد  مع  بالتعاون  للمناظرة،  بريزيت  جامعة  منتدى  عقد  كما 

املركزية،  النتخابات  وجلنة  الدولية  للدرا�شات  لغد  اأبو  اإبراهيم 

الثالثة ع�شرة من م�شل�شل مناظراته الدورية، حتت عنوان:  احللقة 

»جلنة النتخابات املركزية م�شتقلة بطبيعة عملها؟«. 
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يوم الصحة العالمي

اأع�صاء  من  باإ�صراف  ال�صيديل،  الدكتور  برنامج  طلبة  قام 

والعاملني  اجلامعة  لطلبة  توعية  بحملة  التدري�صية،  الهيئة 

العظام  وه�صا�صة  وال�صكري  ال�صغط  اأدوية  باأنواع  اجلامعة  يف 

عن  معلومات  قدموا  كما  الأخرى،  الأدوية  من  والعديد 

مبنا�صبة  وذلك  ا�صتخدامها،  وكيفية  الطبية  الأع�صاب  اأهمية 

وال�صغط  لل�صكري  فح�س  اليوم  وتخلل  العاملية.  ال�صحة  يوم 

وم�صابقة اخترب معلوماتك. ومت توزيع اجلوائز الرمزية على 

تو�صيحية  ر�صومات  وتعليق  بت�صميم  الطلبة  وقام  الفائزين، 

وطرق  وعالجها  الأمرا�س  من  العديد  عن  حائط  ولوحات 

الوقاية منها. 

جوجل في بيرزيت

ا�شت�شافت اجلامعة مدير ق�شم اخلدمات الّلغوية والّتعريب يف �شركة جوجل د. فائق عوي�ص، الذي األقى حما�شرًة 

عاّمًة حول املحتوى العربي الرقمي. كما زار معهد ابن �شينا للّتقنيات العربّية لبحث �شبل الّتعاون امل�شرتك يف 

موا�شيع بحثّية وتطويرّية تخدم اللغة العربّية والّثقافة الفل�شطينية.

سفيرة جوجل في 

الجامعة، نادين 

حنضل: »تنبع أهمية 

وجود سفراء لجوجل 

في الجامعات 

الفلسطينية في 

زيادة الوعي لديهم 

حول تطبيقات 

جوجل المختلفة 

التي تساعد في 

مجاالت الدراسة 

واألبحاث في الجامعة 

وتسهيل عملية 

التعليم، إضافة إلى 

إعالم الطلبة بالمنح 

والفرص التي قد 

يحصل عليها الطلبة 

من شركة جوجل«.

كما نّظمت اجلامعة ن�صاطاً لمنهجّياً بعنوان: »جوجل يف بريزيت« تناول بال�صرح موقع جوجل وتطبيقاته 

الفل�صطينية، مب�صاركة  اجلامعات  يف  جوجل  �صفراء  يلعبها  التي  بالأدوار  اإىل التعريف  اإ�صافة  املختلفة، 

طلبة اجلامعة ب�صكل عام، وطلبة كلية تكنولوجيا املعلومات ب�صكل خا�س.

 

كما عقد نادي طلبة جوجل يف اجلامعة، حما�صرة حول »احلو�صبة ال�صحابية« وتطبيقات جوجل احلو�صبية، 

التي تهدف اإىل تعريف الطلبة على �صحابة جوجل احلو�صبية وخدماتها، وكيفية بناء تطبيقات ويب قوية 

با�صتخدام تقنية Google  ال�صحابية.
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رئيس النقابة آنذاك 

أ. سامي شعث: 

»االحتفال يأتي ليؤكد 

من جديد على مبدأ 

التعاون والتكافل 

والحيوية في جامعة 

بيرزيت، والعالقات 

المتميزة التي 

تربط العاملين في 

الجامعة«.

حفل تعارف

الحق في التعليم

للعام  وا�صتقبال  تعارف  حفل  جوال،  �صركة  من  برعاية  بريزيت،  جامعة  وموظفي  اأ�صاتذة  نقابة  عقدت 

الدرا�صي اجلديد، ح�صره عاملون وعامالت يف اجلامعة. وتخللت احلفل م�صابقات وفقرات فنية وتكرمي 

للموظفني الذين التحق اأبناوؤهم بجامعة بريزيت هذا العام. 

من جهتها، افتتحت �صركة »الوطنية موبايل« اجلناح اخلا�س بها يف جامعة بريزيت، لتقدمي خدماتها 

لطالب وموظفي اجلامعة باأ�صرع وقت وباأحدث التكنولوجيا املمكنة.

يف  العامة  العالقات  ملكتب  التابعة  التعليم«  يف  احلق  »حملة  نظمت 

التعليم  املعريف:  »الحتالل  بعنوان:  التعليم  يف  احلق  اأ�صبوع  اجلامعة، 

واملحا�صرات  الفعاليات  من  العديد  الأ�صبوع  وت�صمن  الحتالل«.  حتت 

التعليمية  امل�صرية  الحتالل  يعيق  وكيف  التعليم  يف  احلق  حول  العامة 

بعنوان:  الإداري  العتقال  حول  احلملة، ندوة  ونظمت  فل�صطني.  يف 

»على م�صارف حريتهم خّطوا حكايتهم«، �صاركت فيها الأ�صتاذة يف معهد 

قطام�س،  اأحمد  ال�صيا�صي  واملحلل  املحرر  والأ�صري  بطمة،  رمي  احلقوق 

والأ�صري  الإداري،  العتقال  �صنوات يف  ثماين  على  يزيد  ما  ق�صى  الذي 

املحرر اإ�صالم بدر، اأحد طلبة اجلامعة الذين اعتقلوا اإدارّياً. 
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والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  يف  املدين  الدفاع  مديرية  خرجت  وقد 

حيث  اجلامعة،  يف  املدين  الدفاع  واأن�صار  متطوعي  من  جمموعة 

و�صملت  الكوارث،  تفادي  كيفية  حول  املهتمني  للطلبة  دورة  عقدت 

من  الطلبة  متكن  عملية  وتدريبات  نظرية  ن�صاطات  التدريبات 

التعامل مع احلوادث والتعايف منها قبل و�صول طواقم الدفاع. 

وعقدت اجلامعة، بالتعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين، لقاًء 

تعريفّياً مبنح املجل�س الثقايف الربيطاين)HESPAL( لدرا�صة 

2015/2014 يف  املاج�صتري والدكتوراة يف اململكة املتحدة للدورة 

اململكة املتحدة. 

معارض كتب

للمرة الرابعة ع�صرة، افتتح معر�س الكتاب امل�صيحي الرابع ع�صر، ملنا�صبة 

حلول عيد امليالد املجيد وراأ�س ال�صنة امليالدية. وح�صر حفل افتتاح املعر�س 

رعية  وكاهن  حزبون،  لوي�س  الأب  الالتني  لطائفة  بريزيت  رعية  كاهن 

بريزيت للروم الأرثوذك�س الأب عي�صى خوري، وراعي الكني�صة الإجنيلية يف 

رام اهلل الق�صي�س فادي دياب. 
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وافتتحت مكتبة جامعة بريزيت، معر�صاً ملكتبتي د. اأني�س ود. يو�صف ال�صايغ، حيث 

اأهدت عائلتاهما يف  وقت �صابق اجلامعة مكتبتني حتتويان على كتب يف جمالت 

اأكادميية وفكرية و�صيا�صية خمتلفة. 

كما عقدت جامعة بريزيت، مببادرة من جمل�س اأمنائها، لقاًء جمع مكونات اأ�صرتها، 

للبحث يف حا�صر اجلامعة وم�صتقبلها، بح�صور جمل�س اأمنائها وجمل�س اجلامعة 

الطلبة  وجمل�س  العاملني  ونقابة  واملراكز  املعاهد  ومدراء  الأكادميي  واملجل�س 

اإىل جانب عمداء وروؤ�صاء جمال�س طلبة  التدري�صية،  الهيئة  واأع�صاء ممثلني عن 

�صابقني وعدد من اخلريجني. 

»جايكا«،  الدويل  للتعاون  اليابانية  الوكالة  مع  بالتعاون  بريزيت،  جامعة  وعقدت 

فعاليات »اأيام جايكا« التي ت�صمنت معر�س م�صاريع الوكالة يف فل�صطني، ومعر�صاً 

اإىل  اإ�صافة  اليابان،  يف  واجلامعات  املنح  حول  وزاوية  ثقافية،  وزاوية  لل�صور، 

حما�صرات وندوات علمية. 

أنشطة رياضية 

نظم برنامج الرتبية الريا�صية يف اجلامعة »بطولة اجلامعات الأوىل للموظفني يف 

كرة القدم«. و�صاركت يف البطولة 5 فرق متثل موظفي اجلامعات الفل�صطينية وهي: 

جامعة النجاح الوطنية، وجامعة ال�صتقالل، واجلامعة العربية الأمريكية، وجامعة 

القد�س »اأبودي�س«، اإ�صافة اإىل فريق جامعة بريزيت. 

وتوج فريق كلية الهند�شة بطاًل لبطولة كاأ�ص فل�شطني للموؤ�ش�شات 2013 يف كرة القدم، حيث ح�شل على املركز 

الأول يف البطولة بعد فوزه يف النهائي على فريق ديوان الرئا�شة بال�شربات الرتجيحية. 
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عقدت يف اجلامعة م�صابقة »هاكثون« بني اجلامعات الفل�صطينية، 

ت�صاركية.  بربجمة  ليقوموا  املربجمني  جتمع  م�صابقة  وهي 

الإنرتنت..  على  نف�صك  حتمي  »كيف  بعنوان:  امل�صابقة  وجاءت 

جلمعية  الطالبي  الفرع  من  بتنظيم  مراقباً«،  تكون  قد  فاأنت 

مهند�صي الكهرباء والإلكرتونيات «IEEE» ونادي هند�صة اأنظمة 

احلا�صوب. 

واأطلقت اجلامعة حملة تهدف لتحديث بيانات خريجيها الذين يبلغ عددهم اأكرث من 26 األف خريج وخريجة. 

وميكن حتديث البيانات من خالل موقع اخلريجني الإلكرتوين alumni.birzeit.edu، ثم البحث عن اأ�شمائهم 

يف �شجالت اجلامعة وحتديث معلومات التوا�شل والعمل كعنوان الربيد الإلكرتوين ورقم الهاتف واملحمول ومكان 

ال�شكن والعمل وغريها من املعلومات التي ت�شاعد اجلامعة يف البقاء على توا�شل دائم مع اخلريجني.

و�شارك عدد من طلبة اجلامعة يف مع�شكر ال�شباب ال�شاد�ص ع�شر يف مركز ال�شهيد �شالح خلف »الفارعة«، تلبية 

لدعوة من الإدارة العامة للتعليم اجلامعي يف وزارة الرتبية والتعليم العايل وبرعاية من  املجل�ص الأعلى لل�شباب 

والريا�شة، حيث جمع املع�شكر طلبة من خمتلف اجلامعات الفل�شطينية بهدف تعميق اأوا�شر التعاون والنتماء 

الطالب  جيل  توعية  اإىل  يهدف  املع�شكرات  من  النوع  هذا  اأن  جانب  اإىل  الفل�شطيني،  ال�شباب  لدى  واملواطنة 

وتطوير وتنمية مهاراتهم واإبداعاتهم خلدمة املجتمع. عميد كلية العلوم د. 

وائل قراعين: »تسعى 

كلية العلوم لدعم 

المسيرة العلمية 

في المجتمع 

الفلسطيني، عن 

طريق تكثيف 

النشاطات العلمية 

الالمنهجية لطلبة 

المدارس بشكل 

خاص، حيث تمت 

دعوة العديد من 

المدارس الثانوية 

للمشاركة في هذا 

اليوم العلمي«.

األيام المفتوحة

الن�صاط  وا�صتمل  موبايل«،  »الوطنية  �صركة  برعاية من  املفتوح  العلمي  العلوم اليوم  كلية  نظمت 

على بع�س التجارب املخربية واملعلومات التي �صاهم طلبة الكلية يف اإعدادها، بهدف اإطالع الزوار 

وطلبة املدار�س واجلامعات على ما يجري داخل دوائر وخمتربات الكلية املختلفة. كما مت تكرمي 

الطلبة املتفوقني من كافة دوائر الكلية. 

مسابقة  للمبرمجين
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ونظمت كلية الرتبية اليوم الرتبوي املفتوح الرابع، بعنوان: »التعليم طريقنا اإىل احلرية«، برعاية من 

�صركة التاأمني الوطنية. وا�صتمل اليوم الذي انطلق مب�صرية العودة يف ذكرى »النكبة الفل�صطينية«، على 

معر�س يحتوي على قطع و�صناعات يدوية وتراثية، وفقرات فنية من رق�صات �صعبية ومقاطع غنائية، 

ومعار�س كتب، ومعار�س منتجات املدار�س. 

التعليم  لدعم  قوية  »اأ�صوات  بعنوان:  جاء  الذي  الرابع،  ال�صنوي  املفتوح«  »اليوم  الآداب  كلية  ونظمت 

اجلامع«، و�صهد العديد من الأن�صطة الثقافية والأكادميية والفنية والريا�صية، وخ�ص�س جزء كبري منه 

لدعم وت�صليط ال�صوء على ذوي الإعاقة يف فل�صطني. 

القائم بأعمال عميد 

كلية التربية د. 

حسن عبد الكريم: 

"تسعى كلّية التربية 

من خالل اليوم 

المفتوح إلى زيادة 

التواصل بين الكلّية 

والمؤسسات التربوية 

وأهالي الطلبة، وإلى 

إيجاد فرص عمل 

للطلبة الخريجين، 

باإلضافة إلى تعميق 

العالقة مع المدارس".

عميد كلية اآلداب 

د. مهدي عرار:" هذا 

اليوم يستحق التقدير، 

إذ تعرض فيه كلية 

اآلداب نفسها للطلبة 

وذويهم ليتعرفوا إليها 

عن قرب، وليتداول 

الجميع في آفاق تطور 

الكلية واإلمكانات 

المتاحة لطلبتها 

وخريجيها، التي تتجاوز، 

في تقديري، التقليدي 

إلى اإلسهام الحثيث 

في تطور المجتمع 

الفلسطيني."
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�صركة  برعاية ما�صية من   IT Expo 2014 ال�صابع   التكنولوجي  املعر�س  املعلومات  تكنولوجيا  ونظمت كلية 

الوطنية موبايل وذهبية من �صركة GPAL وف�صية من  MIDITECH Stores وبال�صراكة والتعاون مع غرفة 

جتارة و�صناعة حمافظة رام اهلل والبرية. و�صم عدة فعاليات اأبرزها املعر�س التكنولوجي الذي ت�صارك فيه 

العديد من ال�صركات التكنولوجية الفل�صطينية والعاملية، بالإ�صافة اإىل معر�س مل�صاريع الطلبة اخلريجني يف 

كافة اجلامعات الفل�صطينية.

عميد كلية 

تكنولوجيا 

المعلومات آنذاك، 

علي جابر: »اليوم 

التكنولوجي السابع 

يسعى لتفعيل 

الشراكة بين 

كلية تكنولوجيا 

المعلومات في 

الجامعة والشركات 

التكنولوجية 

الفلسطينية، 

للنهوض باإلنتاج 

المعلوماتي، 

ليواكب التطور 

الهائل والمتسارع 

في تكنولوجيا 

المعلومات، 

ويهدف إلى خلق 

جو من التنافس 

المطلوب بين 

الطلبة لالرتقاء 

بالمستوى التعليمي 

 
ً
الجامعي، منسجما

مع إستراتيجيات 

الجامعة وأهدافها«.
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حفل  ورعاية   ،«Projacs» �شركة  من  رئي�شية  برعاية  العا�شر،  الهند�شي  اليوم  فعاليات  الهند�شة  كلية  »ونظمت 

اليوم معار�ص هند�شية  الريا�شي. وت�شمن  الن�شاط  ال�شناعية راعية  «BCI»، و�شركة رويال  التكرمي من �شركة 

ل�شركات ومكاتب و�شناعات هند�شية، وم�شاريع تخرج لطلبة الكلية، اإ�شافة اإىل ندوات علمية ومهنية وحفل تكرمي 

للطلبة املتفوقني. 

عميد كلية الهندسة 

آنذاك، د. عفيف 

حسن: "تسعى 

الكلية من خالل 

اليوم الهندسي 

إلى المواءمة بين 

متطلبات السوق 

المحلية وأسواق 

العمل والتحصيل 

العلمي، كما تجسد 

فعاليات اليوم 

التفاعل المتواصل 

مع القطاع الهندسي 

المحلي واإلقليمي، 

وتعزز العالقة بين 

الجامعة والمجتمع".

وموؤ�ص�صة  فل�صطني  بنك  من  برعاية  الرابع«،  ال�صنوي  املفتوح  »اليوم  والقت�صاد  الأعمال  كلية  ونظمت 

التعليم من اأجل التوظيف. وا�صتمل اليوم على فقرات فنية ترفيهية تخللتها م�صابقات وجوائز والعديد 

من املفاجاآت، ومن �صمنها فقرات فنية ت�صمل عر�س دبكة فل�صطينية، وو�صالت غنائية، وعر�س يوغا، 

وفقرات �صريك، وم�صرح دمى الأطفال. 

عميد كلية األعمال 

واالقتصاد آنذاك د. 

محمد نصر: "الرسالة 

التي يحملها 

اليوم المفتوح 

هي رسالة تواصل 

مستدامة بين كلية 

التجارة والمجتمع 

المحلي بمؤسساته 

كافة، وفرصة 

للمجتمع للتعرف 

على كلية التجارة 

بتخصصاتها ورؤيتها 

المستقبلية".
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ونظمت كلية التمري�س وال�صيدلة واملهن ال�صحية امل�صاندة، اليوم ال�صحي املفتوح اخلام�س حتت �صعار 

»حياتي �صحتي«، وذلك لتعزيز الهتمام بال�صحة العامة، وتوثيق العالقة وتطوير التوا�صل بني الطلبة، 

الن�صاط  وت�صمن  املحلي.  واملجتمع  الدوائية،  وال�صركات  الأهلية،  ال�صحية  واملوؤ�ص�صات  ال�صحة،  ووزارة 

فحو�صات متنوعة للزوار، كقيا�س ال�صغط والنب�س، وتركيز الأك�صجني، وفح�س ال�صكر، والنظر، ودليل 

واإر�صادات  وحمية،  تغذية  اإر�صادات  تخللته  كما  الرئة.  وظائف  وفح�س  القلب،  وتخطيط  اجل�صم،  كتلة 

للدكتور ال�صيديل، وزيارة للمختربات، وفح�س لل�صمع. 

عميد كلية التمريض 

والصيدلة والمهن 

الصحية المساندة 

د. تامر العيساوي: 

»يهدف اليوم 

لتثقيف ورفع الوعي 

الصحي في المجتمع 

الفلسطيني، وتعزيز 

األنماط الصحية 

السليمة كإستراتيجية 

أساسية لمقاومة 

المشاكل الصحية، 

وللكشف المبكر 

عن األمراض. ونسعى 

في الكلية إلى 

التواصل مع المجتمع 

المحلي من خالل 

عدة نشاطات تقوم 

بها، ويشكل اليوم 

المفتوح أحدها، إلى 

جانب الزيارات الدورية 

التي يقوم بها طلبتنا 

إلجراء الفحوصات 

في بيوت المسنين«.
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اليوم املفتوح حتت �صعار »نحو بناء  ونظمت كلية احلقوق والإدارة العامة، بال�صراكة مع معهد احلقوق، 

م�صتقبل حر«، برعاية من �صركة الوطنية موبايل، و�صركة ح�صارة العاملية للكمبيوتر والأجهزة املكتبية، 

حيث ا�صتمل اليوم على فعاليات عدة، اأبرزها عرو�س ك�صفية وعرو�س فنية ومو�صيقية، وعرو�س اأطفال، 

وزجل وم�صرحيات، وم�صابقات لدوائر الكلية املختلفة، وعرو�س دبكة وراب.

كما افتتحت يف اجلامعة، احلديقة الطالبية »ال�شرفة«، التي اأن�شئت بدعم من رجل الأعمال الفل�شطيني ال�شيد 

�شمري عوي�شة، لتكون م�شاحة خ�شراء للطلبة وف�شاء اجتماعّيًا وثقافّيًا للحوار. و�شارك يف احلفل رئي�ص جمل�ص 

الأمناء د. حنا نا�شر، ورئي�ص اجلامعة د. خليل هندي، ورجل الأعمال الفل�شطيني ع�شو جمل�ص �شرف يف جمل�ص 

اأمناء اجلامعة �شمري عوي�شة، وعدد من ال�شخ�شيات الفل�شطينية، واأع�شاء من جمل�ص اأمناء اجلامعة واإدارتها، 

ونقابة اأ�شاتذة وموظفي اجلامعة، وعدد من اأع�شاء الهيئة التدري�شية واملوظفني والطلبة.

عميد الكلية 

 د.عاصم خليل: 

»تعرض كلية 

الحقوق نفسها 

للطلبة وذويهم 

ليتعرفوا إليها عن 

قرب وليتداول 

الجميع في آفاق 

تطور الكلية 

واإلمكانات المتاحة 

لطلبتها وخريجيها، 

والتي تهدف إلى 

اإلسهام الحثيث 

في تطور المجتمع 

الفلسطيني.«

 مدير معهد الحقوق 

د. جميل سالم: »هذا 

اليوم يعكس ارتباط 

كلية الحقوق واإلدارة 

العامة مع معهد 

الحقوق، والعمل 

المشترك للتطوير 

األكاديمي والبحثي«.
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مشاركات وتبادل 

لّبى اأكادمييو بريزيت عدة دعوات حملية واإقليمية ودولية للم�صاركة يف دورات وموؤمترات متخ�ص�صة، 

خرباء  اجلامعة  ا�صت�صافت  كما  متقدمة.  مراتب  وتبواأت  جوائز  نالت  علمية  اأوراًقا  خاللها  قدموا 

دوليني يف حقول علمية متعددة. فاأفادت اجلامعة غريها، وا�صتفادت، �صمن م�صاريع حتر�س على اأن 

ت�صارك فيها، اإعالء لدورها املربز، ومكانتها العلمية الرفيعة.
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ال�صنوية  ال�صيفية  الدورة  يف  دراغمة، اجلامعة  �صهاد  الطالبة  مثلت 

النووية  لالأبحاث  الأوروبية  املنظمة  يف  اأقيمت  والتي  لعام 2013 

)�صرين( يف جنيف، حيث �صارك فيها 275  طالبا وطالبة من 80 جن�صية 

دائرة  يف  تدري�س  وم�صاعدة  ماج�صتري  طالبة  وهي  �صهاد،  خمتلفة. 

فل�صطني.  من  اختيارها  مت  التي  الوحيدة  كانت  اجلامعة،  يف  الفيزياء 

�صهاد دراغمة: »ا�صارك مركز تطوير الإعالم يف القمة الآ�صيوية احلادية 

البث  لتطوير  البا�صيفيكي  اآ�صيا–  معهد  نظمها  التي  لالإعالم،  ع�صرة 

�صارك  حيث  ال�صعودية،  العربية  باململكة  جدة  مدينة  يف  وذلك  الإذاعي، 

فيها اإعالميون من اأكرث من 50 دولة.

سهاد دراغمة: 

»اتيحت لي 

الفرصة  للعمل 

مع فريق تجربة 

مسارع الهادرونات 

الكبير  LHC، وقمت 

بتحليل عملية 

تصادم البروتونات 

ذات الطاقة العالية 

وهي فرصة فريدة 

لنا كفلسطينيين 

للخوص في غمار 

العلوم الفيزيائية 

النووية«.

�شارك د. اأمين الزرو من دائرة الإدارة العامة/ كلية احلقوق والإدارة العامة، يف الدورة املتخ�ش�شة يف جمال 

القيادة والدارة يف بناء النزاهة يف العا�شمة املجرية بوداب�شت خالل الفرتة 2014/07/06 اإىل 2014/07/11 

التي نظمت من قبل جامعة اأوروبا املركزية )Central European University( ومنظمة النزاهة العاملية 

.)Integrity Action(

و�شارك اأ. �شعيد خليل ممثاًل عن كلية احلقوق والإدارة العامة يف املوؤمتر اجلامعي الإقليمي ملهارات احلوار بني 

الثقافات، الذي نظمه مكتب اليون�شكو يف بريوت بالتعاون مع الوكالة اجلامعية الفرنكوفونية وبدعم من برنامج 

امللك عبداهلل بن عبد العزيز لثقافة ال�شالم واحلوار، وذلك يف ق�شر اليون�شكو يف بريوت. 

وقررت د. كيت �شاو، الباحثة الربيطانية ال�شاّبة يف فيزياء اجل�شيمات الدقيقة، بعد اأن اأم�شت �شتة �شهور كاأ�شتاذة 

فيزياء اجل�شيمات  الربنامج حول  لطلبة  م�شاًقا  دّر�شت خاللها  الفيزياء يف اجلامعة  زائرة لربنامج ماج�شتري 

اأن تعد مقالة م�شورة حول اجلوانب املختلفة حلياة  اأِون،  الدقيقة؛ بالتعاون مع زميلها امل�شور املحرتف جاك 

الطالبات يف برنامج املاج�شتري يف الفيزياء يف اجلامعة، وهن: ت�شنيم �شامل، ودعاء حوامدة، و�شهاد دراغمة، 

وو�شال احلاليقة، وورود �شديد، ووعد عو�ص، بعدما تبني لها تفوق الطالبات على زمالئهن الطالب.

الأكادميية  للم�شاركة كع�شو يف  العامة،  والإدارة  كلية احلقوق  القانون يف  التالحمة من دائرة  واختري د. خالد 

 320 بني  من  الكلية،  ر�شحته  اأن  بعد  اختياره  وجاء  والإن�شانيات.  العلوم  يف  الباحثني  لل�شباب  العربية  الأملانية 

مر�شًحا من 22 دولة، حيث اختري 26 ع�شًوا من ممثلني عرب واأملان.

كما اأ�شبحت مديرة مكتبة جامعة بريزيت ال�شيدة ديانا �شايج نا�شر، ع�شًوا يف املجل�ص ال�شت�شاري التاأ�شي�شي 

 ،)Librarians and Archivists With Palestine( LAP لرابطة املكتبيني والأر�شيفيني امل�شاندة لفل�شطني

اعتباًرا من الأول من حزيران 2014.
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و�شارك الأ�شتاذ يف اجلامعة د. اأباهر ال�شقا وعدد من الطلبة يف اجلامعة ال�شيفية الأورومتو�شطية التي انعقدت 

 130 بح�شور  واملخاطر«،  الآمال  بني  الدميقراطي  والنتقال  الإن�شان  »حقوق  عنوان:  وحملت  قرطاج،  مبدينة 

البحر  حو�ص  من  خا�ص  وب�شكل  العامل،  من  جامعة   25 من  اأكرث  ميثلون  وطلبة  وباحثني  اأ�شاتذة  من  م�شارًكا 

املتو�شط. وقدم ال�شقا رئي�ص دائرة العلوم الجتماعية وال�شلوكية يف بريزيت، حما�شرة عن »احلراك الجتماعي 

الحتجاجي بفل�شطني«، فيما قدمت الطالبتان حرية زيادة من دائرة العلوم الجتماعية وال�شلوكية، وبي�شان حجو 

من دائرة اللغة الفرن�شية، اأوراًقا بحثية عن م�شاركة املراأة العربية يف النتفا�شات احلالية. فيما قدم الطالب 

عباد يحيى من برنامج املاج�شتري يف علم الجتماع ورقة حول »تعرث النتقال الدميقراطي يف م�شر«.

و�شاركت اجلامعة ممثلة بعميد كلية الهند�شة اآنذاك د. عفيف ح�شن واأ�شتاذ الهند�شة امليكانيكية د. اأحمد اأبو 

هنية، يف عدة فعاليات اأكادميية يف جامعة برلني التقنية يف اأملانيا، مبا يف ذلك امل�شاركة يف ح�شور املوؤمتر العاملي 

اجتماع  واأخرًيا ح�شور  ال�شناعة،  الأكادميية مع  ال�شراكة  ور�شة يف  GCSM 2013 وح�شور  امل�شتدام  لالإنتاج 

اللجنة التن�شيقية مل�شروع »متبو�ص- ال�شراكة الأورومتو�شطية« يف هند�شة ال�شتدامة املمول من الحتاد الأوروبي.

كما مّثل د. ح�شن، جامعة بريزيت يف املوؤمتر العاملي للتعليم الذي انعقد يف بريوت، حيث قدم ورقة بحثية بعنوان 

امل�شتدامة  التنمية  مفهوم  عن  فيها  حتدث  اأمنوذًجا«،  فل�شطني  امل�شتدامة،  التنمية  لتحقيق  الهند�شي  »التعليم 

ومعيقاتها يف فل�شطني، وتطرق فيها اإىل برنامج ماج�شتري »هند�شة ال�شتدامة« املقرتح اإن�شاوؤه يف جامعة بريزيت 

واأهميته لفل�شطني.

كما �شارك اأ�شتاذ الهند�شة الكهربائية يف اجلامعة د. حممد قراعني، يف املوؤمتر الدويل الثالث للطاقة وحماية 

البيئة يف التنمية امل�شتدامة الذي عقد يف جامعة بوليتكنيك فل�شطني، حيث قدم ورقة عنوانها »الآثار املرتتبة على 

نوعية الوقود املحرك يف منطقة ال�شفة الغربية من فل�شطني« وقارن فيها بني الوقود املبيع يف ال�شفة واملبيع داخل 

فل�شطني املحتلة من خالل فح�ص خ�شائ�شه الفيزيائية يف املختربات اجلامعية.

 )IVLP( ويف ت�شرين الأول، �شارك وفد من اجلامعة ممثاًل بالأ�شتاذتني لونا �شامية ولورد حب�ص بدورة تدريبية

نظمتها وزارة اخلارجية الأمريكية بهدف التعرف على البيئة ال�شيا�شية والجتماعية الثقافية والدينية الأمريكية، 

للعمل على تطوير درا�شات بحثية واأكادميية م�شرتكة خا�شة بربنامج الدرا�شات الأمريكية، وذلك �شمن برامج 

التبادل الق�شرية التي تنظمها احلكومة الأمريكية.

و�صارك وفد من كلية الرتبية �صم د.ح�صن عبد الكرمي، ود. مو�صى اخلالدي، 

زيارة علمية  بربار، يف  ود. خلود  فتيحة،  اأحمد  ود.  الرازق،  اأنور عبد  ود. 

م�صروع »Tempus« الذي  فعاليات  �صمن  بريطانيا،  يف  لي�صرت  جلامعة 

وت�صمنت  وعربية.  عاملية  جامعات  من  عدد  مع  اجلامعة  فيه  ت�صارك 

اخلربات  وتبادل  والنقا�صات  املحا�صرات  من  العديد  الور�صة  فعاليات 

الطالع  بهدف  »لي�صرت«  مدينة  يف  مدار�س  لعدة  امليدانية  والزيارات 

واإعدادهم وم�صاهدة  املعلمني  تاأهيل  الربيطانية يف جمال  التجربة  على 

ح�ص�س وم�صاريع تربوية عديدة تنفذ داخل هذه املدار�س.
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 كما �شاركت دائرة التاريخ والآثار يف موؤمتر الآثار الفل�شطينية الذي عقد يف جامعة باري�ص الأوىل- اأوديترييوم 

و�شفارة  وجامعة بريزيت  بانثيون  ال�شوربون–  الأوىل  باري�ص  الفن، مب�شاركة من جامعة  لتاريخ  الوطني  املعهد 

اأوراق  بعدة  �شاركت اجلامعة  وقد  اأخرى.  موؤ�ش�شات فرن�شية  الأدنى وعدة  ال�شرق  اليون�شكو ومعهد  فل�شطني يف 

قدمها اأع�شاء من هيئتها التدري�شية وطلبتها، هم: الطالبتان نور اأبو خ�شري ووعد عوي�شات، والأ�شاتذة د. حامد 

�شامل ود. نظمي اجلعبة ود. ع�شام حاليقة، وخريج اجلامعة ح�شني مدنية والباحثة مي�شون ال�شرقاوي.

واأنهى وفد من دائرة الهند�شة املعمارية م�شاركته يف ور�شة عمل بعنوان »�شّح يف املياه، فائ�ص من املياه« اأقامها 

»خمترب العمارة والتخطيط الدويل )ILAUD(. ومتحور العمل يف الور�شة على ت�شميم منطقة �شيل وادي القلط 

املاّر من اأريحا، مع الرتكيز على املحاور الثقافية والبيئية واحل�شرية يف الت�شميم، الذي امتد ليعالج هذه املحاور 

على م�شتوى مدينة اأريحا ككل.

و�شاركت الطالبة يف دائرة الأحياء والكيمياء احليوية، اأماين حامت عبد، يف املوؤمتر الدويل ملوؤ�ش�شة قطر ال�شنوي 

للبحوث 2013، ببحث بعنوان: »النوعية الغذائية لأوراق العنب: مقارنة بني املناطق اجلافة واملعتدلة يف فل�شطني«. 

حيث عر�شت الطالبة خالل م�شاركتها يف املوؤمتر نتائج بحثها املدعوم من مكتب نائب الرئي�ص لل�شوؤون الأكادميية 

الأحياء  اأ�شتاذ  عليه  واأ�شرف  البكالوريو�ص،  لطلبة  الأبحاث  بدعم  اخلا�ص  الربنامج  باكورة  وهو  اجلامعة،  يف 

والكيمياء احليوية يف اجلامعة د. جميل حرب.

كما �شارك الأ�شتاذان جهاد العي�شة وحممد حنيني، وهما ع�شوا هيئة تدري�ص يف دائرة الإدارة العامة، يف موؤمتر 

قطر الـ 13 ال�شنوي التي تقوم عليه موؤ�ش�شة قطر لإطالق قدرات الن�شان. وقدم د. حنيني ورقة بعنوان:

 ،«Islamic Financial Options Design for Speculation and Risk Management»

فيما قدم د. العي�شة ورقة بعنوان:

«Building on the Strength of Indigenous Knowledge to Promote Sustainable 

Development in Crisis Conditions from the Community Level: the Case of 

Palestine».

و�شارك الدكتور مروان غامن من دائرة اجلغرافيا يف اجلامعة، يف اأعمال الدورة الرابعة للموؤمتر الدويل بعنوان 

»املياه والنفايات والبيئة«، الذي تنظمه كلية العلوم التابعة جلامعة ابن زهر يف مدينة اأغادير باملغرب، مب�شاركة 

عدد من اخلرباء واجلامعيني واملخت�شني من اأوروبا والعامل العربي. وقد �شارك د. غامن بورقة علمية بعنوان: 

»تاأثري املياه العادمة املن�شابة يف منطقة املطوي يف حمافظة �شلفيت على املياه اجلوفية يف املنطقة.«

و�شاركت الأ�شتاذة يف كلية احلقوق والإدارة العامة ميادة البدوي، مبنتدى تون�ص من اأجل النزاهة الذي نظمه 

برنامج الأمم املتحدة للتوعية »UNDP«، وذلك �شمن براجمها ال�شاعية اإىل التخل�ص من وباء الف�شاد لتطوير 

وحت�شني الأداء يف الدول العربية.
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و�شارك الأ�شتاذ يف كلية احلقوق والإدارة العامة، د. عمار دويك يف موؤمتر ودورة تدريبية حتت عنوان: »اجلرائم 

للقانون  الأوروبية  الأكادميية  نظمته  الذي  الإلكرتونية«،  البينات  تقدمي  تواجه  التي  التحديات  الإلكرتونية– 

)ERA( يف اإيطاليا.

كما ح�شلت خريجة برنامج ماج�شتري القانون يف جامعة بريزيت، ريناد كمال الدين عبد اهلل على املرتبة الثانية 

يف م�شابقة البحوث والدرا�شات العربية يف القاهرة، عن بحث بعنوان: »ال�شبط الإداري يف حالة الطوارئ: درا�شة 

مقارنة بني النظامني القانونيني الفل�شطيني وامل�شري«.

و�شارك الأ�شتاذ حممود اأبو �شوي من كلية احلقوق والإدارة العامة يف موؤمتر عقد بالعا�شمة املغربية الرباط، 

تنّظمه  موؤمتر  وهو  اخلام�ص،  حممد  جامعة  يف  وذلك  بالعامل،  الدميقراطي  والتحول  الد�شتورية  املحاكم  حول 

املوؤ�ش�شة الدولية للدميقراطية والنتخابات )IDIA(، واملجل�ص الوطني حلقوق الإن�شان، وجامعة حممد اخلام�ص- 

ال�شوي�ص. ونوق�شت خالل املوؤمتر العديد من الأمور ذات العالقة باملحاكم الد�شتورية يف ظل الثورات العربية.

كما �شاركت الكلية يف موؤمتر اإطالق م�شروع »تطوير برنامج ماج�شتري القانون اجلنائي )جامعة النجاح وجامعة 

القد�ص( وبرنامج ماج�شتري القانون القت�شادي واملايل )جامعة بريزيت(«، يف حرم جامعة النجاح الوطنية. وقد 

ح�شر من جامعة بريزيت نائب الرئي�ص لل�شوؤون الأكادميية د. هرني جقمان، وعميد كلية احلقوق والإدارة العامة 

ال�شخ�شيات  من  وعدد  العامة،  والإدارة  بكلية احلقوق  الأوروبي  امل�شروع  العمل �شمن  وفريق  عا�شم خليل،  د. 

العتبارية.

اآنذاك د. عفيف ح�شن والأ�شتاذ يف دائرة الهند�شة امليكانيكية  و�شاركت اجلامعة، ممثلة بعميد كلية الهند�شة 

د.اأحمد اأبو هنية يف ور�شة بعنوان »التدريب يف هند�شة ال�شيانة« يف اجلامعة الأملانية الأردنية يف مدينة مادبا، 

غرفة  يف  ال�شتدامة«  هند�شة  يف  الأورومتو�شطية  »ال�شراكة  متبو�ص  مل�شروع  اإداري  اجتماع  ح�شور  اإىل  اإ�شافة 

�شناعة عمان يف اململكة الأردنية الها�شمية.

اجلامعة،  يف  اجلغرافيا  دائرة  من  غامن  مروان  د.  �صارك 

بربنامج »الزائر الدويل يف اإدارة امل�صادر املائية ملنطقة ال�صرق 

لدولة  ممثاًل  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  الأو�صط« 

فل�صطني وجامعة بريزيت يف الفرتة الواقعة بني 15 اآذار و5 

ني�صان 2014. 
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احتفاالت وتكريم

احتفاًل  العام  هذا  ونظمت  طلبتها،  لتخريج  بهيجة  �صنوية  احتفالت  باإقامة  �صّنتها  بريزيت  جامعة  وا�صلت 

واملاج�صتري.  البكالوريو�س  درجتي  على  احل�صول  متطلبات  اجتازوا  الذين  الطلبة  فيه  خرجت  ليومني، 

داأبت  واأكادمييوها؛  التي حققها طلبة اجلامعة  املتقدمة  والنتائج  بالإجنازات  واعرتافاً  ذلك،  وبالتزامن مع 

بريزيت على تكرمي كل �صاحب اإجناز، �صواء يف الدورات اأو امل�صابقات اأو العمل.
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احتفلت اجلامعة بتخريج الفوج الـ39 من طلبتها، بح�شور رئي�ص الوزراء د. رامي احلمد اهلل، ورئي�ص جمل�ص اأمناء 

اجلامعة د. حنا نا�شر، ورئي�ص اجلامعة د. خليل هندي، واأع�شاء جمل�ص الأمناء واجلامعة والهيئة التدري�شية 

اجلامعة  منحت  احلفل،  وخالل  واأهاليهم.  اخلريجني  اإىل  بالإ�شافة  الفل�شطينية،  ال�شخ�شيات  من  وعدد 

الدكتوراة الفخرية لرجل الأعمال الفل�شطيني البارز �شميح دروزة، لتميزه يف التنمية املجتمعية والقت�شادية يف 

الوطن العربي، ولعطائه ال�شخي جلامعة بريزيت.

كما احتفل مركز التعليم امل�شتمر بتخريج الفوج الأول من طلبة »الدبلوم املهني املتخ�ش�ص يف املهارات الإدارية 

ملوظفي القطاع العام«، وقد مت تنفيذ هذا الربنامج على مدار عام كامل بال�شراكة مع وزارة العدل الفل�شطينية، 

  .UNDP وبتمويل من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي مل�شاعدة ال�شعب الفل�شطيني

رئي�س  بح�صور  الريا�صية  الإدارة  برنامج  من  اخلام�س  الفوج  بافتتاح  امل�صتمر  التعليم  مركز  »واحتفل 

فن�صنت   )CIES( جامعة  يف  الربنامج  ومدير  الرجوب،  جربيل  اللواء  القدم  لكرة  الفل�صطيني  الحتاد 

امل�صتمر مروان  التعليم  �صامية حليلة، ومدير مركز  املجتمعية  لل�صوؤون  رئي�س اجلامعة  ونائب  مونيري، 

ترزي. 

مدير مركز التعليم 

المستمر، أ. مروان 

ترزي: "نحن سعداء 

بتخريج فوج جديد 

من مثل هذه 

البرامج، حيث يلعب 

 
ً
الدبلوم المهني دورا

 في 
ً
 ومهّما

ً
أساسّيا

تطوير أداء العاملين 

في القطاع العام، 

وأتمنى أن نطور 

المزيد من برامج 

الدبلوم المهني 

لنغطي مختلف 

التخصصات".

وخرج مركز التعليم امل�شتمر الفوج الرابع من برنامج 

بال�شراكة مع الحتاد  ينفذه  الذي  الريا�شية،  الإدارة 

الفل�شطيني لكرة القدم والحتاد الدويل لكرة القدم 

لكرة  الدويل  لالحتاد  الأكادميي  والذراع   )FIFA(

 .)CIES( القدم



69

جـامعة بــيرزيــــت

برتق�س،  ق�صطندي  ليلى  ذكرى  تخليد  حفل  اجلامعة  اأقامت 

ب�صكل  بريزيت  وجامعة  عام،  ب�صكل  للوطن  املتميز  لعطائها 

كلية  مبنى  يف  الرئي�صية  القاعات  اإحدى  �ُصميت  حيث  خا�س، 

الآداب با�صمها. وح�صرت احلفل اأ�صرة اجلامعة ممثلة مبجل�س 

اأمنائها واإدارتها واأع�صاء الهيئة التدري�صية واملوظفني، وبع�س 

عدد  ح�صور  اإىل  اإ�صافة  والقت�صادية،  الوطنية  ال�صخ�صيات 

فل�صطني  اإىل  خا�س  ب�صكل  جاءوا  الذين  اأ�صرتها  اأفراد  من 

للم�صاركة يف هذا احلفل. 

وعقدت كلية التمري�ص وال�شيدلة واملهن ال�شحية امل�شاندة حفل تر�شيم لـ33 طالبًا وطالبة من ال�شنة الثالثة يف 

برنامج الدكتور ال�شيديل، وذلك عرب ارتدائهم الزي الر�شمي للمهنة، واإعطائهم تعريفًا مهنّيًا علمّيًا اإيذانًا ببدء 

تدريبهم العملي. 

رئيس مجلس أمناء 

جامعة بيرزيت 

د.حنا ناصر: »نفخر 

ونعتز بتكريم سيدة 

فلسطينية قضت 

معظم حياتها 

وهي بعيدة عن 

فلسطين، ولكن 

أحبتها بال حدود، 

وجسدت هذا الحب 

بأن وهبت في 

 
ً
 سخّيا

ً
وصيتها مبلغا

من المال لدعم 

المنح الطالبية في 

جامعة بيرزيت في 

فلسطين«.

  )IEEEXTREME( كما كرمت اجلامعة، ممثلة برئي�صها د. خليل هندي، طلبة اجلامعة الذين �صاركوا مب�صابقة

ال�صنوية التي تعقدها منظمة )IEEE( العاملية، حيث ح�صد الطلبة امل�صاركون املركز الأول فل�صطينّياً والثاين 

اجلامعة  كرمت  كما  املختلفة.  العامل  فريق متثل جامعات   2300 �صمن  عاملّياً،  وال�صتني  واخلام�س  عربّياً 

�صركة «Experts» التي دعمت الطلبة ورعت م�صاركة فريق جامعة بريزيت يف امل�صابقة، كما كرمت ال�صركة 

الطلبة والأ�صاتذة ومن �صارك يف تقدمي الدعم للفريق لتحقيقه هذه املرتبة املتقدمة على م�صتوى العامل. 

اأحمد، ونا�صيف خليف،  اأبو حجلة، وم�صري  والطلبة املكرمون هم: �صبحي �صقري، ويا�صر ه�صام، وحممد 

واأمري ن�صر اهلل، وداود �صاهني، وم�صعب عبد احلافظ، وحممد اأبو رجيلة، ونادين حن�صل، ومرمي فليان، 

وب�صرى حنون، وولء رموين، وعدي برهم، وب�صام جابر، واأيهم جرادات، وح�صام اأبو مازن. 
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ونظمت وحدة ابن ر�شد للتطوير الرتبوي يف كلية الرتبية، احلفل اخلتامي وتوزيع ال�شهادات للدورة التدريبية: 

�شوء  الطفل يف  اإنقاذ  موؤ�ش�شة  من  بتمويل  اأقيمت  التي  وامل�شاركة«،  الفاعلة  ال�شفية  البيئة  وت�شميم  »تخطيط 

تعاونهما لل�شنة الثالثة على التوايل �شمن م�شروع »التعلم اجلامع« بال�شرتاك مع كل من وزارة الرتبية والتعليم 

)ق�شم الإ�شراف املدر�شي( ووكالة الغوث الدولية )برنامج التعليم املدر�شي(.

كما كرمت كلية احلقوق والإدارة العامة )دائرة القانون( طلبة الدائرة والأ�شاتذة املدّربني الذين مّثلوا جامعة 

بريزيت يف املحاكمات ال�شورية التي جرت يف قطر، ووا�شنطن، وفيينا.

وكرمت بلدية رام اهلل اأ�شتاذ الهند�شة املعمارية يف اجلامعة د. �شادي الغ�شبان، لعطائه وعمله وجهوده يف من�شبه 

كمدير لدائرة الهند�شة يف بلدية رام اهلل خالل فرتة �شابقة.

وهناأت اجلامعة الطبيبة الفل�شطينية جمانة عودة بح�شولها على جائزة »بطل الإن�شانية«، التي متثل اأكرب حدث 

حتا�شر  كانت  التي  عودة،  للطبيبة  و�شبق  بروك�شل.  ومقرها   ›)Aidex( موؤ�ش�شة  وتنظمها  اأوروبا،  يف  اإن�شاين 

2008، ولها م�شاهمات مهمة  اأن ح�شلت على جائزة نوبل للطفولة للعام  يف جامعة بريزيت يف مرحلة �شابقة، 

يف جمال الطب وال�شحة النف�شية لالأطفال يف فل�شطني.

مديرة مكتب 

المنح والعقود 

دولي كعيبني: »تأتي 

أهمية هذه الدورة 

كونها األولى التي 

يعقدها مكتب 

المنح والعقود، 

وتأتي ضمن سلسلة 

دورات تهدف 

إلى تنمية قدرات 

الموظفين في 

مجال إدارة المشاريع 

خاصة تصميم 

مقترحات المشاريع 

وكتابتها«.

كما عقد مكتب املنح والعقود يف اجلامعة، حفل تخريج وتوزيع �صهادات امل�صاركني يف دورة ت�صميم مقرتحات 

امل�صاريع التنموية غري الهادفة للربح، التي �صارك فيها 20 موظفاً وموظفة من اجلامعة وقدمها ال�صيد ه�صام 

القدومي من مكتب املنح والعقود. 

احتفلت كلية الأعمال والقت�شاد والبنك العربي، بتخريج دفعة جديدة من برنامج »اأ�شول« الهادف اإىل تاأهيل وتطوير 

الثقافة امل�شرفية لدى 45 من الطلبة امل�شاركني يف الدورات التدريبية من اجلامعة. وقد ا�شتمل الربنامج على 13 دورة 

تدريبية �شلطت ال�شوء على جمالت خمتلفة مثل: متيز اخلدمة وك�شف التزييف والتزوير ومكافحة غ�شيل الأموال وغريها.
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ال�صهيد معتز و�صحة ووالدة الطالب املرحوم م�صطفى  اآذار، والدة  العا�صر من  اأ�صرة اجلامعة يف  كرمت 

والجتماعية  الوطنية  لأدوارهم  تقديراً  ال�صرييف،  عريب  د.  املرحومة  الأ�صتاذة  واأ�صرة  الربغوثي،  نهاد 

والتعليمية. وقد جاء ذلك خالل حفل نظمته نقابة اأ�صاتذة وموظفي جامعة بريزيت ملنا�صبة الثامن من 

اآذار »يوم املراأة العاملي«، ح�صره عدد كبري من العامالت والعاملني يف اجلامعة. 
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مسابقات وجوائز

ح�صدت اجلامعة، طالباً واأكادمييني، خالل هذا العام، عدة جوائز يف م�صابقات علمية وثقافية، �صواء يف 

اأو م�صاريع �صممها طلبة اجلامعة. لتوا�صل بريزيت م�صروعها الأكادميي الذي يقدم  م�صاركات بحثية 

خريجني اأكفاء اأكادميّياً وجمتمعّياً.
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فازت خريجة برنامج املاج�شتري يف الفيزياء يف اجلامعة ملي�ص نداف، بجائزة اأف�شل ر�شالة ماج�شتري يف الفيزياء 

يف  احلديثة  لالجتاهات  الرابع  املوؤمتر الفل�شطيني  فعاليات  �شمن  الإعالن  ومت  الوطن،  جامعات  م�شتوى  على 

الفيزياء والريا�شيات، الذي عقد هذا العام يف جامعة القد�ص »اأبو دي�ص« و�شارك فيه علماء وباحثون فل�شطينيون 

واأجانب من خمتلف اأنحاء العامل.

دائرة  من  �صالح،  و�صالم  حب�س،  واأماندا  �صبيحات،  �صلمى  الطالبات  فازت 

الهند�صة الكهربائية ببحث مقدم من جامعة بريزيت، ليكون �صمن اأف�صل 

ع�صر اأوراق بحثية يف الطاقة املتجددة حلو�س املتو�صط، وذلك خالل املوؤمتر 

الورقة  وحملت  الأملانية �صنوّياً.   DII تنظمه موؤ�ص�صة  الذي  للطاقة  الرابع 

البحثية التي اأ�صرف عليها د.حممد اأبو خيزران عنوان:

«Photovoltaic Integration in a Micro Grid Power  System»

املوؤمتر الذي عقد يف الرباط هذا  10 م�صاركات يف  اأف�صل  وكانت من بني    

الطاقة  جمال  يف  للباحثني  بحثية  ورقة   70 من  اأكرث  فيه  و�صاركت  العام 

املتجددة من اأوروبا وال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.

اإلكرتوين عربي  اأف�شل موقع  العلي ال�شباح للمعلوماتية عن فئة  ال�شيخ �شامل  فاز حمرك بحث »ُيروى«، بجائزة 

للعام 2013، و»يروى« هو حمرك بحثي اأن�شاأه خريج جامعة بريزيت علي يو�شف �شاحلي.

حل�صوله  اإبراهيم  �صيخ  جمدي  الطالب  اجلامعة  كرمت  كما 

والطالبة   ،2014 لعام  لالإبداع  نعوا�س  يو�صف  جائزة  على 

باللغة  متارا بركات حل�صولها على جائزة نعمة فار�س للتميز 

الإجنليزية واآدابها. 

وح�شدت اجلامعة املراتب الثالث الأوىل يف م�شابقة توم كاي ال�شنوية للر�شم املعماري احلر للعام 2014، التي 

ينظمها مركز املعمار ال�شعبي »رواق«. وح�شل الطالب مهران اأبو احلم�ص )�شنة ثانية( على املرتبة الأوىل، فيما 

»مكرر«  الثالثة  املرتبة  بينما ح�شدت  الثانية،  املرتبة  على  رابعة(  )�شنة  اجلمل  تي�شري  الطالب حممود  ح�شل 

الطالبة رغد �شقف احليط )�شنة اأوىل(.

طلبة  من  لثمانية  ع�شوية  بطاقات  طروة،  داوود  املهند�ص  والف�شاء  الفلك  لعلوم  اليون�شكو  كر�شي  ع�شو  و�شلم 

الفلك  علوم  يف  اليون�شكو  لكر�شي  ال�شبابية  اللجنة  يف  اأع�شاء  ليكونوا  الفلك،  علم  يف  نا�شطني  بريزيت  جامعة 
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وبيان  واأمينة هدمي  الهند�شة،  كلية  تلحمي من  وطارق  العلوم،  كلية  �شامح عثمان من  والطلبة هم:  والف�شاء. 

عرفات من كلية الأعمال والقت�شاد، وفانتينا �شويل وحممد فليان من كلية الآداب، و�شالح الدين اأبو حمدية من 

كلية احلقوق والإدارة العامة.

الأق�صى  الف�صاء يف جامعة  وعلوم  الفلك  وقّدم مركز 

الفيزياء  لدائرة  هّدية  متطّوراً  تل�صكوب  غزة جهاز  يف 

بدعم  وذلك  بريزيت،  جامعة  يف  الفلك  هواة  ونادي 

من د. �صليمان بركة رئي�س كر�صي اليون�صكو يف الفلك 

وعلوم الف�صاء يف فل�صطني، ومن خالل �صديق النادي 

د. حّنا نا�صر. 

التي  الدويل  القانون  يف م�شابقة  دولّيًا،  والـ44  عربّيًا  الأوىل  املرتبة  العامة  والإدارة  احلقوق  كلية  ح�شد فريق 

عقدت يف وا�شنطن »جا�شاب«. ومثلت فريق بريزيت ثالث طالبات من دائرة القانون هن: اأريج الرجبي، و�شيلني 

اأ�شمر، ومريا الأعرج. واأ�شرفت على تدريبهن اأ�شتاذة القانون اأ. رناد عبد اهلل، واأ�شتاذ القانون الدويل د. يا�شر 

العموري، الذي رافقهن اإىل وا�شنطن.

والإدارة  احلقوق  كلية  يف  القانون  دائرة  فريق  وفاز 

يف  ال�صورية  للمحاكمة  الوطنية  امل�صابقة  يف  العامة 

اأريج الرجبي، و�صيلني  القانون الدويل، و�صم الفريق 

رناد  الأ�صتاذة  ومتابعة  باإ�صراف  الأعرج،  ومريا  اأ�صمر، 

انتهت  وقد  ن�صرة.  اأحمد  والأ�صتاذ  اهلل  عبد  وحيد 

امل�صابقة بفوز فريق اجلامعة الذي مثلها للمرة الثالثة 

 )Jessup( الدولية  امل�صابقة  يف  فل�صطني  عن  نيابة 

التي عقدت يف وا�صنطن خالل �صهر ني�صان 2014. 

�شاركت دائرة العلوم ال�شيا�شية من كلية احلقوق والإدارة العامة، ممثلة بالدكتورة غادة املدبوح والدكتورة لورد 

لور�شة  بالإعداد  الأمريكية،  اجلامعات  بع�ص  من  ال�شيا�شية  العلوم  يف  متخ�ش�شني  اأ�شاتذة  جانب  اإىل  حب�ص، 

متخ�ش�شة ملناق�شة ق�شايا متعلقة باملتغريات والتطورات التي حدثت يف العامل العربي من ثورات وحتولت يف 

النظم ال�شيا�شية.
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زيارات ووفود

وروؤ�صاء  وقنا�صل  �صفراء  من  والأجانب،  العرب  ال�صيوف  من  عدداً  العام  هذا  اجلامعة  ا�صتقبلت 

جامعات واأكادمييني ووفود دولية اأكادميية. وبحث رئي�س اجلامعة ونوابه مع ال�صيوف �صبل التعاون 

الأكادميي امل�صرتك، مبا يخدم طلبة بريزيت.
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اأك�شل برينهوف ووفد مرافق له جامعة بريزيت، حيث التقى رئي�ص اجلامعة د. خليل  زار قن�شل ال�شويد العام 

الإعالم  برفقة مديرة مركز تطوير  الوفد  د. غ�شان اخلطيب. وجتول  والت�شال  للتنمية  الرئي�ص  ونائب  هندي 

التدريب  قاعات  على  اطلع  حيث  الإعالم،  تطوير  ملركز  اجلديد  املبنى  واأق�شام  وحدات  يف  ثوابتة  نبال  اآنذاك 

وا�شتوديوهات الإذاعة والتلفزيون، وا�شتمع اإىل �شرح قدمه طاقم املركز عن الأن�شطة واخلدمات التي يقدمها 

املركز عرب وحداته املتخ�ش�شة يف التلفزيون والإذاعة والنوع الجتماعي وال�شحافة املكتوبة والإعالم احلديث 

والأبحاث وال�شيا�شات العالمية.

جامعة  رئي�س  هندي،  خليل  د.  اجلامعة  رئي�س  والتقى 

بريوجيا لالأجانب يف اإيطاليا د. جيوفاين بات�صيلو، وال�صيدة 

جامعة  يف  الدولية  العالقات  مكتب  من  �صريي  فالنتينا 

بريوجيا، وملحق ال�صوؤون التجارية يف القن�صلية الإيطالية 

العامة يف القد�س د. اليانورا لكور�صي، ومدير برنامج دعم 

لروكا،  اأنطونيو  ال�صيد  الإيطالية  القن�صلية  يف  البلديات 

اإ�صافة اإىل ممثل عن موؤ�ص�صة يوحنا بول�س الثاين.  

نائب  والتقى  الزق اجلامعة،  ال�صيد طالل  الفل�صطيني يف �صربيا  القن�صل  وفد �صربي يرتاأ�صه  زار  كما 

رئي�س اجلامعة ل�صوؤون التنمية والت�صال د. غ�صان اخلطيب، يف زيارة تعارفية تهدف لبحث �صبل التعاون. 

و�صم الوفد ال�صربي رئي�س برملان مدينة اراجنلوفات�صي ال�صيد نيقول اوبرادوفيت�س، ونائب رئي�س البلدية 

دمييرتيا يوفانوفيت�س، ورافق الوفد رئي�س بلدية بريزيت ال�صيد ح�صيب كيلة وعدد من اأع�صاء البلدية. 
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وا�شتقبل رئي�ص اجلامعة د. خليل هندي، رئي�ص اأ�شاقفة �شب�شطية للروم الأرثوذك�ص املطران عطا اهلل حنا، ومت 

خالل اللقاء التباحث يف ال�شوؤون الوطنية مع الرتكيز على ما تتعر�ص له مدينة القد�ص من انتهاكات من قبل 

الحتالل، كما اأطلع د. هندي املطران حنا على اأو�شاع اجلامعة واأهم امل�شتجدات يف اجلانب الأكادميي.

ا�شتقبل رئي�ص اجلامعة د. خليل هندي، ممثل جمهورية بلغاريا لدى ال�شلطة الوطنية ال�شيد �شفيلني بوجانوف، 

بح�شور نائب الرئي�ص ل�شوؤون التنمية والت�شال د. غ�شان اخلطيب، وم�شوؤولة العالقات الأكادميية اخلارجية اأ. 

دويل كعيبني، والأ�شتاذ يف كلية الهند�شة د. �شادي الغ�شبان. وبحث الطرفان �شبل وفر�ص التعاون وبناء �شراكات 

اأكادميية مثمرة.

وا�شتقبل رئي�ص اجلامعة د. خليل هندي، �شفري دولة فل�شطني لدى اإيرلندا اأحمد عبد الرازق يف زيارة تهدف اإىل 

اأكادميية مبا فيها �شراكة بحثية مع رابطة اجلامعات الأوروبية،  التعرف على اجلامعة واإمكانية عمل �شراكات 

وذلك بح�شور نائب رئي�ص اجلامعة لل�شوؤون الأكادميية د. هرني جقمان، وم�شوؤولة العالقات الأكادميية اخلارجية 

اأ. دويل كعيبني.

زاهر جودة من جامعة  الربوفي�صور  اجلامعة،  رئي�س  وا�صتقبل 

�صنغافورة،  يف   Nanyang Technological University

لإكمال  اأ�صاتذة وطلبة  وابتعاث  الأكادميي  التعاون  �صبل  لبحث 

درا�صاتهم العليا. كما قدم د. جودة عر�صاً للطلبة حول تخ�ص�س 

هند�صة الكيمياء احليوية، وكيفية تقدمي طلبات منح لاللتحاق 

بجامعة »نانيانغ للتكنولوجيا«. 

رئي�ص  نائب  والتقت  اجلامعة،  ماكيب،  بوكوف�شكا–  الك�شاندرا  فل�شطني،  لدى  بولندا  جمهورية  ممثلة  وزارت 

اجلامعة لل�شوؤون الأكادميية د. هرني جقمان، وعميد كلية احلقوق والإدارة العامة د. عا�شم خليل، ورئي�ص دائرة 

العلوم ال�شيا�شية د. عبد الرحمن احلاج اإبراهيم. وبحث الطرفان �شبل التعاون الأكادميي.

ي�صم  امل�صتوى  رفيع  اإيرلندّياً  وفداً  بريزيت  جامعة  وا�صت�صافت 

فياك  ال�صيناتور  الوطني  امل�صرح  ال�صيوخ ومدير  جمل�س  ع�صو 

ماكونهيل، واملحا�صرة يف جمال الت�صالت يف جامعة دبلن وع�صو 

او�صوليفان،  مورين  والربملانية  لويز،  ماري  د.  ال�صيوخ  جمل�س 

التعليمي يف اجلامعة والتعرف على  الواقع  بهدف الطالع على 

الربامج الأكادميية وتاريخها. 
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كما ا�شتقبل رئي�ص جامعة بريزيت د. خليل هندي، ال�شفري ال�شيني لدى فل�شطني ال�شيد ليو اآيت�شونغ، لبحث �شبل 

�شيا�شّيًا  ال�شني  التدري�شية يف اجلامعة، على و�شع  الهيئة  اأع�شاء  ال�شفري عددًا من  واأطلع  الأكادميي.  التعاون 

ودورها يف ال�شرق الأو�شط، وبحثوا جمالت التعاون الأكادميية. 

العام  والقن�شل  كاروزا  ماريا  ال�شيدة  الإيطالية  العلمي  والبحث  اجلامعي  التعليم  وزيرة  اجلامعة،  وا�شت�شافت 

رئي�ص  ا�شتقبلهم  حيث  جامعيني،  واأ�شاتذة  اأكادمييني  من  وفد  يرافقهم  ونائبته،  تيتيليا  دافيد  ال�شيد  الإيطايل 

اجلامعة د. خليل هندي، ونوابه لل�شوؤون الأكادميية د. هرني جقمان ول�شوؤون التنمية والت�شال د.غ�شان اخلطيب، 

ونائب الرئي�ص لل�شوؤون الأكادميية امل�شاعد اآنذاك د. وائل اله�شلمون، وعميد كلية احلقوق والإدارة العامة د. عا�شم 

خليل، وم�شوؤولة العالقات الأكادميية اخلارجية د. دويل كعيبني، ورئي�ص دائرة التاريخ والآثار د. حامد �شامل.

كما زار وفد اإعالمي اأوكراين اجلامعة بهدف الطالع على الواقع 

التعليمي يف اجلامعة والتعرف على الربامج الأكادميية فيها، �صمن 

جولة نظمها الوفد اإىل الأرا�صي الفل�صطينية لالطالع على حقيقة 

الأو�صاع فيها والبحث يف اآليات امل�صاهمة يف دعم ال�صعب الفل�صطيني.

تالني يف  احلقوق يف جامعة  كلية  والتكنولوجيا يف  القانون  ق�شم  رئي�شة  ميتكالف،  كاترين  الربوفي�شورة  وزارت 

اإ�شتونيا وم�شت�شارة اأكادميية يف احلكومة الإلكرتونية ال�شتونية، معهد ابن �شينا وكلية احلقوق والإدارة العامة يف 

اجلامعة لبحث �شبل التعاون امل�شرتكة بني الطرفني.

وزار وزير خارجية  لوك�صمبورغ ال�صيد »جان ا�صيلبورن«، اجلامعة والتقى رئي�س اجلامعة د. خليل هندي، 

ونائب رئي�س اجلامعة ل�صوؤون التنمية والت�صال د. غ�صان اخلطيب، وعدداً من طلبة اجلامعة. 

السيد جان اسيلبورن:  

»جاء طلبي 

االلتقاء بالطلبة 

الفلسطينيين 

 بدور الشباب 
ً
إيمانا

وقدرتهم على 

التغيير، ورغبة 

باالطالع على ما 

يدور في فلسطين 

والمنطقة بعيونهم 

وأفكارهم«.

كما ا�شتقبلت اجلامعة ال�شفري املك�شيكي لدى دولة فل�شطني ال�شيد �شريجيو �شيريا- برينال، لبحث �شبل التعاون 

الأكادميي بني اجلامعة واجلامعات املك�شيكية. وبحث الطرفان اإمكانية تطوير تعليم اللغة ال�شبانية يف اجلامعة. 
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النشاط الثقافي والفني 

ليايل بريزيت وزي الت�صريفات وعرو�س م�صرحية واأم�صيات �صعرية..

كانت من اأبرز الفعاليات الثقافية والفنية التي احت�صنتها اجلامعة هذا العام.
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وعلى هام�س معر�س »مل�صقات �صيا�صية يف جمموعات خا�صة«، نظم متحف جامعة بريزيت، جل�صة حوار 

حول اخلطاب الإعالمي يف مل�صق احلركات الطالبية يف حمطات تاريخية خمتلفة، �صارك فيها د. اأنور اأبو 

عي�صة وزير الثقافة اآنذاك، وغ�صان اخلطيب نائب رئي�س اجلامعة ل�صوؤون التنمية والت�صال. 

بعنوان:  ثقافّياً  برناجماً  الدهي�صة،  خميم  يف  الفينيق  مركز  مع  بالتعاون  بريزيت،  جامعة  متحف  عقد 

»بادرات العودة«، الذي يبحث يف الأ�صئلة املتعلقة بتهجري الفل�صطينيني، وا�صت�صاف فيه امل�صورة بوحدة 

الإعالم يف »الأونروا« مريتل �صومني واملوؤرخ ع�صام ن�صار. 
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 مديرة متحف 

جامعة بيرزيت ايناس 

ياسين: "معرض 

زي التشريفات هو 

استكمال للنهج 

الذي يتبناه المتحف 

في قراءته النقدية 

لمفهوم التراث 

الثقافي، وهو نتاج 

وخالصة تجارب 

على المجموعات 

الموجودة والتي 

من خاللها يطرح 

الكثير من التساؤالت 

والقضايا التي ترتبط 

بسؤال الهوية وسؤال 

ما هو مفهوم التراث 

وسؤال مشروع الدولة 

وتجلياتها في الزي 

الذي يرتديه رجال 

السياسة واقتصار 

الشخصية السياسة 

التقليدية على ارتباطها 

بالذكر والتي تقرأ من 

خالل األزياء."

والقما�س  اللبا�س  جتليات  على  يركز  الذي  الت�صريفات«  »زي  معر�س  بريزيت،  جامعة  متحف  افتتح  كما 

والتاريخ الثقايف و�صيا�صات الهوية، للم�صمم عمر يو�صف بن دينا. واعتمد امل�صمم منذ البداية وب�صكل كبري 

على املجموعتني »الإثنوغرافيتني« يف متحف اجلامعة للح�صول على املعلومات والإلهام، ليقدم مقتنيات من 

ا�صتخدامها  اآليات  يو�صح  �صياق  الفل�صطينية«، يف  للحجب  كنعان  و»توفيق  الفل�صطينية«  »الأزياء  جمموعتي 

وتوظيفها يف اإجناز هذا امل�صروع. 

واأحيت عمادة �صوؤون الطلبة مهرجان »ليايل بريزيت« يف ن�صخته الرابعة، بتقدمي عدد من العرو�س الفنية 

والغنائية ال�صعبية، بح�صور �صعبي لفت، وبرق�صات وغناء من الرتاث والثقافة الفل�صطينية. وعلى هام�س 

فيها  �صارك  الفل�صطينية«،  الق�صية  على  اليهودية  الدولة  »تبعات  بعنوان  ندوة  العمادة  عقدت  املهرجان، 

الن�صاطات اجلامعية يف  اأطلق مكتب  كما  الطيبي.  اأحمد  د.  الكني�صت  للتغيري، ع�صو  العربية  الكتلة  رئي�س 

التلحمي والكاتب  الفنانة رمي  اإيهاب ب�صي�صو  د.  الثقايف«، حاور فيها  »ال�صالون  العمادة، مبادرة جديدة هي 

جميل ال�صلحوت ومدير متحف هند احل�صيني الأ�صتاذ خالد اخلطيب حول مو�صوع »القد�س و�صوؤال الثقافة«. 
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عميد شؤون الطلبة 

محمد األحمد:             

"إن الجامعة تسعى 

من خالل المهرجان 

إلى احياء البعد الفني 

والثقافي والتراثي 

للشعب الفلسطيني 

وتكريس الهوية 

الفلسطينية أمام 

الطلبة والضيوف، 

كما ويسعى إلى 

توفير الدعم المالي 

لصندوق الطالب 

في جامعة بيرزيت، 

فقد نجح المهرجان 

في العامين 

الماضيين بـمساعدة 

مجموعة من 

الطلبة، كما وتم 

 توزيع منح 
ً
مؤخرا

المهرجان للعام 

الماضي حيث حصل 

 وطالبة 
ً
132 طالبا

على منحة مهرجان 

ليالي بيرزيت للعام 

".2013-2012

كما نظمت العمادة اأم�شية �شعرية لل�شاعر مروان خّمول يف اجلامعة، اإىل جانب الفنان عالء عزام، الذي قّدم 

عر�شًا مو�شيقّيًا متداخاًل يف ق�شائد خّمول. 

قاعة  �شك�شبري«، يف  »اأخوات  مل�شرحية  الطلبة، عر�شًا  �شوؤون  عمادة  اجلامعية يف  الن�شاطات  مكتب  وا�شت�شاف 

ال�شهيد كمال نا�شر.

ونظم ق�صم الن�صاطات يف عمادة �صوؤون الطلبة عر�صاً مل�صرحية »رّجال على مني«، وهي م�صرحية من اإعداد 

واإنتاج فرقة جامعة اخلليل للفنون امل�صرحية. وامل�صرحية التي عر�صت للمرة الأوىل خارج جامعة اخلليل، 

تناق�س ق�صايا وم�صاكل اجتماعية يعاين منها املجتمع الفل�صطيني. كما نظم معر�صاً لفنان الكاريكاتري 

لوحة  اأربعني  �صم  الذي  املعر�س  وج�صد   .»28 رقم  »زنزانة  عنوان  حتت  �صباعنة  حممد  الفل�صطيني 

كاريكاتريية معاناة الأ�صرى يف �صجون الحتالل واملعاملة غري الإن�صانية واملنافية للقوانني الدولية التي 

يتعر�صون لها، حيث ا�صتوحى �صباعنة اأفكار الر�صوم من جتربته اخلا�صة يف العتقال. 
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كتب وإصدارات

والدولية  والعربية  خا�س،  ب�صكل  الفل�صطينية،  املكتبة  تزويد  يف  عملها  بريزيت  جامعة  وا�صلت 

ب�صكل عام، بعدد من الإ�صدارات التي تنوعت بني ال�صيا�صة والقانون والت�صريعات واملراأة واملقاومة 

ال�صعبية.
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اأ�شدر معهد احلقوق، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجل�ص الت�شريعي الفل�شطيني، وبدعم برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي )PAPP/UNDP(، الدليل الأول من نوعه يف فل�شطني، حول اإجراءات العملية الت�شريعية، الذي ي�شلط 

لإيجاد  وي�شعى  الربملان،  قبة  حتت  الت�شريعي  والعمل  عمومًا  القانونية  الإجراءات  بني  املزج  اآليات  على  ال�شوء 

مرجع عملي لإجراءات العملية الت�شريعية واآليات �شياغة الن�شو�ص الت�شريعية يف مراحلها املختلفة.

كما نظمت دائرة القانون يف كلية احلقوق والإدارة العامة، حفاًل لإطالق وتوقيع كتابني للدكتور عا�شم خليل، 

اأحدهما بال�شراكة مع الأ�شتاذ ر�شاد توام. والكتاب الأول بعنوان »قانون الت�شريع وقانون احلرية: هل الدميقراطية 

مقاربات  وطني:  ميثاق  اإىل  واحلاجة  الدولة  د�شتور  بني  »فل�شطني  بعنوان  والثاين  القانون؟«،  حكم  عن  بديل 

اإ�شرتاتيجية يف النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني« الذي �شاركه فيه توام.

كما �شدر لنائب رئي�ص اجلامعة ل�شوؤون التنمية والت�شال د. غ�شان اخلطيب، كتاب »ال�شيا�شة الفل�شطينية وعملية 

الدرا�شات  موؤ�ش�شة  اإ�شدار  من  املفاو�ص«،  الفل�شطيني  الوفد  والتناق�ص �شمن  الإجماع  الأو�شط؛  ال�شرق  �شالم 

الوفد  بها  مر  التي  التاريخية  واملراحل  الأو�شط  ال�شرق  ال�شالم يف  الكتاب جولت عملية  ويناق�ص  الفل�شطينية. 

الفل�شطيني املفاو�ص �شمن منظمة التحرير الفل�شطينية.

ًا ثانيًا من دورية درا�شات املراأة، بناء على مبادرة اأطلقها املعهد �شنة  واأ�شدر معهد درا�شات املراأة عددًا خا�شّ

2011 يف البحث والنقا�ص حول احلوار عرب النق�شام الديني العلماين. وت�شمن العدد 3 مداخالت من �شمن اأربع 

قدمت خالل �شل�شلة من حلقات النقا�ص عقدها املعهد خالل العامني 2012- 2013.

و�شدر عن املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر يف بريوت كتاب للدكتور وليد ال�شرفا، بعنوان »اجلزيرة والإخوان: 

من �شلطة اخلطاب اىل خطاب ال�شلطة«، وهو عملية تفكيك دقيقة للتحول بني خطابي الإخوان واجلزيرة فيما 

بات يطلق عليه الربيع العربي.

و�شدر عن »موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية« كتاب »املقاومة ال�شعبية الفل�شطينية حتت الحتالل: قراءة نقدية 

وحتليلية«، تاأليف ع�شوي الهيئة التدري�شية يف اجلامعة ليندا طرب وعالء العزة.

اأطلقت كلية احلقوق والإدارة العامة، كتاب »التحكيم الداخلي والدويل يف ظل قانون التحكيم الفل�شطيني رقم 

)3( ل�شنة 2000 »درا�شة مقارنة«، لأ�شتاذ القانون يف اجلامعة د. يو�شف �شندي، وهو اأول كتاب ي�شدر عن الكلية 

�شمن �شل�شلة مناهج تدري�شية ت�شاهم يف تعزيز التعليم القانوين يف فل�شطني ويف العامل العربي. 
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حقائق وأرقام 
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الكليات:
كلية الآداب »

كلية العلوم »

كلية الأعمال والقت�صاد »

كلية الهند�صة والتكنولوجيا »

كلية احلقوق والإدارة العامة »

كلية التمري�س وال�صيدلة واملهن ال�صحية »

كلية الرتبية  »

كلية الدرا�صات العليا »

املعاهد
معهد ال�صحة العامة واملجتمعية »

معهد الدرا�صات البيئية واملائية »

معهد احلقوق  »

معهد درا�صات املراأة »

معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�صات الدولية »

مركز خمتربات جامعة بريزيت للفحو�س »

مركز التعليم امل�صتمر »

مركز درا�صات التنمية »

مركز تطوير الإعالم  »

مركز جناد زعني للتميز يف تكنولوجيا املعلومات »

معهد ابن �صينا لهند�صة املعرفة والتقنيات العربية »

متحف اجلامعة »
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اجل�سم الطالبي
العدد  » 64.3% من  الإناث  ن�صبة  �صكلت  2013-2014، حيث  الدرا�صي  العام  10.100 طالب وطالبة يف  اإىل قرابة  و�صل عدد طلبة اجلامعة 

الإجمايل. 

وطلبة  »  ،1.250 قرابة  العليا  الدرا�صات  وطلبة  وطالبة،  طالباً   8.730 قرابة   ،2014-2013 الدرا�صي  العام  يف  البكالوريو�س  طلبة  عدد  بلغ 

الدبلوم قرابة 50 طالباً وطالبة.

الكادر الوظيفي
بلغ عدد الأكادمييني يف العام الدرا�صي 2013-2014، 575 ع�صواً )37.4% من الإناث و %62.6 من الذكور(، ي�صمون بني �صفوفهم اأع�صاء  »

الهيئة الأكادميية والباحثني وم�صاعدي البحث والتدري�س، بالإ�صافة اإىل 510 موظفني يف الطاقم الإداري. 

اأما ن�صبة الطلبة لالأ�صاتذة فهي مبعدل 20 طالباً/ة لكل اأ�صتاذ/ة. »






