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توطئة
وباأيد  بلدة بريزيت.  للبنات يف  ابتدائية  تاأ�س�ست كمدر�سة  اإىل عام 1924م، عندما  تاريخ جامعة بريزيت  يعود 

اأطراف  على  يقع  التي متتلك حرمًا جامعيًا حديثًا،  املتميزة  اجلامعة  االآن  اأ�سبحت  فل�سطينية،  وموارد  وعقول 

مدينة رام اهلل. 

جاء اإن�ساء جامعة بريزيت ا�ستجابة للطلب املتنامي على التعليم العايل يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، ورغم 

والوطنية  االأكادميية  احلريات  اأ�سكال  طالت  والتي  االإ�سرائيلي،  االحتالل  فر�سها  التي  واملعيقات  ال�سعوبات 

والفردية كافة، ا�ستطاعت اجلامعة اأن ت�سق طريقها لتكون م�سدر اإلهام وفخر لل�سعب الفل�سطيني.

اجلامعات  احتاد  لع�سوية  بريزيت  جامعة  ان�سمت 

العربية يف ني�سان 1976م، واالحتاد العاملي للجامعات 

عام 1977م، كما تعمل اجلامعة بالتعاون مع اجلامعات 

نظام  تطوير  على  الفل�سطينية  التعليمية  واملوؤ�س�سات 

واملهارات  باملعرفة  الطلبة  تزويد  على  قادر  تربوي، 

والوعي الالزم خلدمة جمتمعهم يف ظل التحديات التي 

يفر�سها عامل �سريع التطور والتغري.

يف  حمورياً  دورا  تاأ�سي�سها–  –منذ  اجلامعة  لعبت 

تاأهيل وتنمية القدر االأكرب من موارد وم�سادر املجتمع 

تقدمه  ما  عرب  وذلك  منها،  الب�سرية  وال�سيما  املحلية 

اجلامعة من برامج تعليمية بحثية وتدريبية متخ�س�سة 

والعلوم،  والهند�سة  املعلومات  تكنولوجيا  حقول  يف 

ذلك  كل  واالقت�ساد.  واالإدارة  ال�سيا�سة  �سعيد  وعلى 

بالتوازي مع جهود معاهدها ومراكزها املوجودة �سواء 

املجتمع  خدمة  يف  خارجه،  اأو  اجلامعي  احلرم  داخل 

الفل�سطيني وتطوره االقت�سادي واالجتماعي. 

املرحلة  يف  العلمية  الدرجات  من  العديد  اجلامعة  متنح 

ال�سبعة:  كلياتها  عرب  العليا  والدرا�سات  االأوىل  اجلامعية 

االآداب، والتجارة واالقت�ساد، والهند�سة، والعلوم، واحلقوق 

العليا،  العامة، وتكنولوجيا املعلومات والدرا�سات  واالإدارة 

وكلية التمري�ص واملهن ال�سحية امل�ساندة.  

على  احلا�سلني  العليا  الدرا�سات  برامج  متنح 

يف  واملاج�ستري  الدبلوم  �سهادة  البكالوريو�ص 

املعا�سرة،  العربية  الدرا�سات  التالية:  التخ�س�سات 

والرتبية،  واجلغرافيا،  – االإ�سالمي،  العربي  والتاريخ 

والدميقراطية  الدولية،  والدرا�سات  االجتماع،  وعلم 

وال�سحة  والقانون،  واالقت�ساد،  االإن�سان،  وحقوق 

العامة واملجتمعية، وهند�سة املياه والبيئة، وعلوم املياه 

والبيئة، ودرا�سات النوع االجتماعي والقانون والتنمية، 

التطبيقي،  واالإح�ساء  والريا�سيات،  االأعمال،  واإدارة 

والت�سميم  التخطيط  وهند�سة  العلمية،  واحلو�سبة 

العمراين، والعلوم الطبية املخربية.

يف  عايل  دبلوم  �سهادتي  اأي�سًا  اجلامعة  متنح  كما 

ويف  وتدريب(  )اإ�سراف  االأولية  ال�سحية  الرعاية 

باالإ�سافة  هذا  والتنمية.  القانون  االجتماعي،  النوع 

واملراكز  املعاهد  عن  املنبثقة  االأكادميية  الربامج  اإىل 

الربامج  ودعم  تطوير  اإىل  تهدف  والتي  املختلفة 

حتقيق  يف  امل�ساهمة  اأجل  من  العالقة  ذات  املجتمعية 

التنمية امل�ستدامة يف فل�سطني . 

وموؤ�س�سات  هيئات  من  دعمها  بريزيت  جامعة  تتلقى 

يف  العايل  بالتعليم  مهتمة  وعاملية  عربية  فل�سطينية 

بع�ص  من  �سخ�سية  اإ�سهامات  اإىل  اإ�سافة  فل�سطني، 

املمولني العرب واالأجانب. وقد مكن هذا الدعم اجلامعة 

من موا�سلة تطورها وات�ساعها امل�ستمر اإىل يومنا هذا. 

مع   ، الر�سمية  اجلامعة  لغة  هي  العربية  اللغة  تعترب 

العام  يتكون  االإجنليزية.  باللغة  ُتدر�ص  مواد  عدة  اأن 

 16 منهما  كل  مدة  درا�سيني  ف�سلني  من  االأكادميي 

ال�سيفية،  العطلة  خالل  اجلامعة  وتعقد  اأ�سبوعًا. 

 8 مدتها  �سيفية  دورة  املتوفرة  االإمكانات  وح�سب 

كل  من  واالأحد  اجلمعة  يومي  اجلامعة  تعطل  اأ�سابيع. 

تقومي  يف  االأخرى  الر�سمية  العطل  عن  ويعلن  اأ�سبوع 

اجلامعة االأكادميي يف بداية كل عام درا�سي.   
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الرسالة 
اأمناء  ي�سرف عليها جمل�ص  “جامعة بريزيت موؤ�س�سة عربية فل�سطينية، 
بقيم  اجلامعة  م�سوؤولياتها. وتلتزم  ويتحمل  �سيا�ستها  يقرر  م�ستقل 

اجلماعي،  والعمل  واالإتقان،  واالإبداع  والتجربة  االبتكار  وت�سجيع  التميز 

الراأي  واحرتام  الراأي  وحرية  التعددية  على  املبنية  والدميقراطية 

والبحث  العايل،  التعليم  التميز يف جماالت  اإىل  االآخر. وت�سعى اجلامعة 

العلمي، وخدمة املجتمع. والتزمت  اجلامعة منذ تاأ�سي�سها بتوفري الفر�ص 

فعالني  �ساحلني  مواطنني  ليكونوا  الطلبة  وتهيئة  متييز،  دون  التعليمية 

يف جمتمعهم ومنتمني له. وتهيئ اجلامعة املناخ املنا�سب لتنمية الطلبة، 

وبلورة �سخ�سياتهم، و�سقل مواهبهم يف جو ليربايل منفتح ومرتكز على 

الرتاث العربي االإ�سالمي”.

املبادئ

• االلتزام اجلاد بتميز الطلبة والعاملني يف اجلامعة.	

• التعهد باحرتام العدالة وال�سعي اإىل االنفتاح الفكري وال�سالح العام.	

• مع 	 الفل�سطيني  املجتمع  وتطوير  خدمة  يف  للم�ساركة  اجلهود  تكري�ص 

احلفاظ على الروؤية العاملية.
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اإدارة �سوؤون جامعة بريزيت 

ي�سرف على اإدارة �سوؤون جامعة بريزيت جمل�ص اأمناء م�ستقل موؤلف 

من عدد من املثقفني و املتخ�س�سني يف املجتمع الفل�سطيني. للمجل�ص 

الرئي�ص  نواب  وتعني  اجلامعة،  رئي�ص  تعيني  منها  مهمة،  �سالحيات 

امليزانية  على  املجل�ص  ي�سادق  كما  منه  بتو�سية  الكليات  وعمداء 

اجلامعة  جمل�ص  قبل  من  له  تقدميها  بعد  العامة  التطوير  وخطط 

املجل�ص  ويتحمل  والعمداء،  ونوابه  اجلامعة  رئي�ص  من  يتاألف  والذي 

م�سوؤولياته التنظيمية واالإدارية جتاه اجلامعة.  

نائب  نّواب:  ثالثة  اجلامعة. للرئي�ص  رئي�ص  اجلامعة  �سوؤون  يدير 

االإدارية  لل�سوؤون  الرئي�ص  نائب  االأكادميية،  لل�سوؤون  الرئي�ص 

واملالية ونائب الرئي�ص ل�سوؤون التنمية املجتمعية. لكل كلية عميد 

حتت  الكليات  ويندرج  اإدارتها،  عن  م�سوؤوالً  ويكون  يرتاأ�سها 

عددُا من الدوائر يتوىل �سوؤونها روؤ�ساء الدوائر والربامج التي 

يرتاأ�سها من�سقون. 

و�سمن اإطار هذه ال�سيا�سة تكون القوانني واللوائح املتعلقة بال�سوؤون 

من  يتاألف  والذي  االأكادميي،  املجل�ص  م�سوؤولية  من  االأكادميية 

من  منتخبني  واأع�ساء  االأكادميية  لل�سوؤون  الرئي�ص  ونائب  العمداء 

الدوائر والكليات. اأما جمل�ص اجلامعة فيتكون من الرئي�ص ونوابه 

وعمداء الكليات. 

جمل�س اأمناء اجلامعة للعام 2009-2008

اأع�ساء ال�سرف الأع�ساء املقيمون

ال�سيد �سليم اإدة ال�سيد انطون ال�سعد

ال�سيد حممد عمران بامية ال�سيد اإياد م�سروجي

ال�سيد ب�سام جرب ال�سيد اإياد جودة

الدكتور داوود م�ساعد ال�سالح م. اأيوب رباح

ال�سيد ح�سيب ال�سباغ ال�سيد با�سم خوري

ال�سيد منري عطا اهلل د. جابي برامكي

ال�سيد عمر العقاد ال�سيدة جوي�ص عجلوين

ال�سيد �سمري عوي�سة د. حنا نا�سر/ رئي�ص جمل�ص االأمناء

ال�سيد قتيبة الغامن ال�سيد رزق خوري

ال�سيد عبد املح�سن القطان ال�سيدة رميا ترزي

ال�سيد وليد الكيايل ال�سيد �سام بحور

ال�سيد زين ميا�سي ال�سيدة �سامية خوري

ال�سيد يو�سف نعوا�ص االآن�سة �سباأ عرفات

د. �سعاد العامري

ال�سيد عبد اجلواد �سالح

د. نبيل ق�سي�ص

ال�سيدة نهلة الع�سلي
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فيما يلي اأ�سماء اأع�ساء جمل�ص اجلامعة للعام االأكادميي 2009-2008   

جمل�س اجلامعة الأكادميي

الع�سو ال�سفة

د. نبيل ق�سي�ص رئي�ص اجلامعة

د. عبد اللطيف ابو حجلة نائب الرئي�ص لل�سوؤون االأكادميية

د. �سامي ال�سرييف نائب الرئي�ص لل�سوؤون االإدارية واملالية

د. غ�سان اخلطيب  القائم باأعمال نائب الرئي�ص لل�سوؤون املجتمعية

د. ماهر ح�سوة عميد كلية االآداب

د. �سيمون كتاب عميد كلية العلوم

د. ن�سال �سربي  عميد كلية التجارة واالقت�ساد

د. في�سل عو�ص اهلل عميد كلية الهند�سة

د. ليزا تراكي عميدة كلية الدرا�سات العليا

د. كميل من�سور عميد كلية احلقوق واالإدارة العامة

د. تامر عي�ساوي عميد كلية التمري�ص واملهن ال�سحية امل�ساندة

د. عدنان يحيى عميد كلية تكنولوجيا املعلومات
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رسالة من رئيس الجامعة
التي  والتحديات  ال�سعوبات  املنجزات رغم  العام يف حتقيق  ا�ستمرت اجلامعة هذا 

تواجهها، والتي من اأهمها توفري الدعم املايل الالزم ال�ستمرارها كموؤ�س�سة اأكادميية 

رائدة.  وكما قلت يف حديثي الأهايل الطلبة واخلريجني هذا العام خالل حفل التخرج 

البداية، ونريد لها  الرابع والثالثني، فاإن جامعة بريزيت كانت مميزة منذ  ال�سنوي 

اأن تبقى كذلك. وال �سك اأن االإقبال الكبري على االلتحاق باجلامعة يف بداية كل عام 

االأف�سل  تقدمي  على  وبقدرتها  بها  الفل�سطيني  املجتمع  ثقة  على  موؤ�سر  هو  درا�سي 

الأبنائه. واإْذ تطمح اجلامعة الأن ترتقي مل�ستويات اأف�سل  دائما، فهي تدرك اأن هذا لن 

يكون، دون دعم جمتمعنا الفل�سطيني الذي يريد الأبنائه الدرا�سة يف هذه اجلامعة، 

فلها  ريادي  بدور  فاإذا ا�سطلعت  املجتمع،  البلد هي جزء من  فاأي موؤ�س�سة عامة يف 

احلق يف تتوّقع الدعم منه.

 وقد عملت اجلامعة خالل هذا العام على توفري الدعم املايل للمنح الطالبية ومل�ساريع 

اأبحاث تقّدم بها اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جماالت اخت�سا�ساتهم، باالإ�سافة اإىل 

دعم م�ساركاتهم يف موؤمترات علمية عاملية واإقليمية. وي�سّرين يف هذا ال�سياق االإ�سارة 

باعتزاز اإىل اإجنازات كليات اجلامعة ومعاهدها ومراكزها العلمية، مما عزز �سمعة 

وكذلك  وموظفني  اأ�ساتذة  من  اجلامعة  يف  العاملني  جميع  واأ�سكر  العلمية،  اجلامعة 

الطلبة على �سعيهم الدوؤوب للتطور نحو االأف�سل يف �ستى الظروف.

مبنى  مبنيني جديدين:  بناء  من  العام  هذا  اجلامعة يف  انتهت  اأخرى،  ناحية  ومن   

درا�سات التنمية الذي �ُسيد بدعم �سخي من ال�سيد �سعيد خوري، وملحق معهد احلقوق 

واملهن  التمري�ص  كلية  مبنى  بناء  يف  العمل  وا�ستمر  فرن�سا،  من  بتمويل  �ُسّيد  الذي 

يف  افتتاحه  �سيتم  والذي  يون�ص  غالب  ال�سيد  باإن�سائه  تربع  الذي  امل�ساندة  ال�سحية 

تربع  الذي  الرتبية  كلية  مبنى  اإقامة  على  العمل  بداأت  كما  القادم،  الدرا�سي  العام 

باإن�سائه عدد من املتربعني الفل�سطينيني، وهي الكلية التي �ست�سم برامج جديدة يف 

الرتبية تعمل على توفري مدر�سني اأكرث تاأهيال للمدار�ص، وفق اخلطة الوطنية لتطوير 

التعليم التي مت اإقرارها قبل عامني. وال ي�سعني يف هذه الر�سالة الق�سرية اإال اأن اأعرب 

عن �سكر اجلامعة وتقديرها العميقني لهذا الدعم ال�سخي الذي اأرجو اأن يكون مثاال 

للتعليم العايل  للتعبري عن دعمهم وتقديرهم  جلميع املقتدرين، يحتذون به كو�سيلة 

كقطاع هام يوؤثر يف النمو والتطور. 

اأتوجه بال�سكر اإىل كل من �ساهم يف متكني اجلامعة من تاأدية ر�سالتها على  واأخريًا 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  جميع  وتواجه  واجهتها  التي  التحديات  رغم  به  نعتز  وجه 

الفل�سطيني حتت االحتالل.

11 جامعة بريزيت

“

“
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حصاد العام األكاديمي
2009/2008

13 جامعة بريزيت
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التخطيط والتطوير

متيزت اجلامعة يف العام االأكادميي 2009/2008 مبجال التخطيط والتطوير يف اإعداد درا�سات جدوى وتن�سيق وحت�سري طلبات اعتماد اأربعة 

برامج اأكادميية يف بكالوريو�ص الرتبية تخ�س�ص معلم املرحلة االأ�سا�سية العليا لتعليم الريا�سيات، واالجتماعيات، والعلوم، والتكنولوجيا يف 

كانون الثاين 2009. ومت تقدميها للهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل، باالإ�سافة اإىل اإعداد درا�سة 

برنامج  اعتماد  ومتابعة طلب  بتاريخ 2009/2/9  اإن�سائها  على  املوافقة  االأمناء  قرر جمل�ص  والتي  للرتبية يف اجلامعة  كلية  اإن�ساء  جدوى 

املاج�ستري يف علم النف�ص املجتمعي. كما اهتمت اجلامعة بتوفري البنية التحتية ملرافق اجلامعة املختلفة، وو�سع ا�سرتاتيجيات يف تكنولوجيا 

املعلومات، وتعديل االأنظمة االأكادميية مبا يخدم ت�سهيل االإجراءات االإدارية.

التطوير الأكادميي

امل�ساندة  الوحدات  بني  بّناء  وتعاونا  كبرية  جهودا  العام  هذا  �سهد 

االأكادميية واالإدارية بهدف التطوير االأكادميي،  حيث  متيز هذا العام 

االأكادميية،  الربامج  وتطوير  االإلكرتوين،  التعّلم  تعزيز  جمايل  يف 

حيث مت دمج وتو�سيع اآفاق التعلم االإلكرتوين بهدف رفع م�ستوى عدد 

كبري من االأكادمييني، وحتديث املعارف واملهارات با�ستمرار. كما مت 

ور�سات  وعقد  لالأ�ساتذة،  املهني  والتطوير  التدريب  االهتمام مبجال 

برامج   اإعداد  اإىل  باالإ�سافة  املو�سوع،  هذا  يف  املتخ�س�سة  العمل 

اأكادميية جديدة  كاقت�ساديات االأعمال، وماج�ستري الكيمياء. وقدمت 

اجلامعة دعما الأبحاث وم�ساريع تقّدم بها اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف 

جماالت اخت�سا�سهم، باالإ�سافة اإىل دعم جزئي اأو كّلي مل�ساركاتهم 

يف موؤمترات عاملية واإقليمية قدموا فيها اأوراق عمل واأبحاثا. 

ويف  املحلية،  ال�سناعة  مع  العالقة  بتقوية  العام  هذا  متيز  كما 

االأبحاث  دعم  خالل  من  اأكادميي  مردود  على  واحل�سول  اخلارج، 

والعاملية  املحلية  الن�ساطات  يف  وامل�ساركة  التدريب  فر�ص  وتوفري 

وبنتائج م�سجعة، ومنها فوز طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات من كلية 

تكنولوجيا  جمال  يف  م�سروع  اأف�سل  بجائزة  املعلومات  تكنولوجيا 

املعلومات يف الوطن العربي.

اقرتاح  بتقدمي  وذلك  الطلبة  اإر�ساد  بدعم مفهوم  العام  ومتيز هذا 

بتطوير  ٌيعنى  وهو  للطلبة”،  االإر�ساد  “مركز  اإن�ساء  م�سروع  لتنفيذ 

احتياجات  مع  يتنا�سب  ب�سكل  واملهني  االأكادميي  والتوجيه  االإر�ساد 
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اأكادميية  اأبدت اجلامعة اهتماما مب�ساريع  الطلبة يف اجلامعة، كما 

يف تكنولوجيا املعلومات نفذها مركز جناد زعّني، ومب�ساريع هند�سية 

اأكادميية نفذتها كلية الهند�سة كم�سروع الواقع االفرتا�سي، واهتمت 

يف  البيئي  التدري�ص  اأ�ساليب  اأو  املنهاج  لتطوير  م�ساريع  بتنفيذ 

فل�سطني، تقّدم بها معهد الدرا�سات البيئية واملائية لتطوير التعليم 

حول  اأكادميية  م�ساريع  اإىل  باالإ�سافة  فل�سطني،  يف  البيئي  العايل 

التمكني للمراأة اأعدها معهد درا�سات املراأة، وتنفيذ م�ساريع اأكادميية 

قانونية كم�سروع اإدارة امل�ساندة الت�سريعية يف معهد احلقوق.

التعاون الدويل

�سهد العام 2009/2008 زيارات علماء دوليني واأكادمييني و�سيا�سيني 

وقنا�سل اإىل اجلامعة، كما �سارك العديد من االإداريني واالأكادمييني 

وور�سات  العاملية  واملوؤمترات  االجتماعات  العديد من  والباحثني يف 

واأبحاثا  ودرا�سات  عمل  اأوراق  منهم  العديد  قّدم  و  الدولية،  العمل 

متت  التي  املوؤمترات  اأبرز  وكانت  والبحث،  االأداء  بجودة  متيزت 

البي�ص  البحر  حلو�ص  اجلامعات  احتاد  موؤمتر  فيها  امل�ساركة 

املتو�سط، وامل�ساركة يف ور�سة عمل عن التعليم الدويل مب�ساركة 10 

جامعات عربية، وامل�ساركة يف ملتقى املياه العاملي اخلام�ص يف تركيا، 

وامل�ساركة يف برامج تدريبية دولية عن ال�سحة العامة يف اجلامعة 

االأمريكية يف القاهرة واجلامعة االأمريكية يف بريوت. كما مت عقد 

ثالث ع�سرة اتفاقية تعاون بني اجلامعة وموؤ�س�سات دولية واإقليمية.

كما �سهد هذا العام تعاونا بني اجلامعة وجامعات دولية كجامعة 

ميونخ  جامعة  ومع  دورمتند،  وجامعة  احلياتية/الرنويج  العلوم 

يف  رومــا  جامعة  ومع  البلجيكية،  الكمربا  وجامعة  التقنية، 

التخطيطي  يف  املاج�ستري  برنامج  يف  التدري�ص  تطّور  جمال 

العالقة  توطيد  يف  تعاونا  العام  و�سهد  امل�سهد.  وعمارة  العمراين 

و�سركة  �سي�سكو،  كاأكادميية  عاملية  و�سركات  موؤ�س�سات  عدة  مع 

الحت�سان  �سبارك  �سركة  الربجميات،  ل�سناعة  مايكرو�سوفت 

على  للتدريب  ليج  ليغو  فري�ست  وموؤ�س�سة  التكنولوجية،  امل�ساريع 

�سناعة وبرجمة الرجل االآيل، كما متت ا�ست�سافة �سبكات عاملية 

يف جمال علوم املياه. 

التوا�سل مع املجتمع

�ساعفت اجلامعة جهودها هذا العام يف جمال التعاون مع ال�سركات 

ما  العالقة  وتعزيز  تدريب خريجي اجلامعات،  املحلية، ويف جمال 

بني اجلامعة والقطاع العام واخلا�ص، وكان للجامعة دور مميز يف 

االأبحاث التطبيقية يف املجال ال�سحي والبيئي ويف جمال التدريب 

فقد  واالإعالمي  والتنموي  الرتبوي  املجال  يف  اأما  املجال،  هذا  يف 

الرتبوية يف  امل�ساريع  من  بتنفيذ  عدد  العام  هذا  اجلامعة  ن�سطت 

قيا�ص  حول  تنموية  اأبحاث  واإجراء  واحلكومية،  اخلا�سة  املدار�ص 

االأرا�سي  التنموي يف  والو�سع  الفل�سطيني،  العمل  الرتاجع يف �سوق 

من  عدد  وتنفيذ  التنمية،  على  ال�سراع  واأثر  املحتلة  الفل�سطينية 

واملكتبة  االأطفال-  اأدب  م�سروع   : حول  تركزت  االإعالمية  امل�ساريع 

لل�سحفيني-  االإلكرتونية  البوابة  وم�سروع  ال�سوتية،  االإلكرتونية 

يف  التدريب  واأ�ساليب  املناهج  تطوير  وم�سروع  االإعالمية،  املن�سة 

العام  هذا  كما متيز  االإذاعات.  اإدارة  ويف  الفل�سطينية،  اجلامعات 

باإجراء اأبحاث يف جمال القانون واحلقوق وو�سع برامج دبلوما يف 

ال�سياغة الت�سريعية وو�سع دليل للقانون التجاري الفل�سطيني.

معهد	 بني	 ما	 م�شرتك	 ن�شاط	 و�شمن	 القانونية	 التوعية	 جمال	 ويف	

احلقوق وكلية احلقوق واالإدارة العامة فقد مت عقد 11 لقاًء قانونيًا 

وخا�سًة   ، املوا�سيع  من  عددًا  تناولت  واملعهد،  الكلية  بني  م�سرتكًا 

تلك املتعلقة بالقوانني املحلية والدولية مب�ساركة خرباء وخمت�سني 

الراهنة  بال�سوؤون  �سلة  لها  التي  الق�سايا  ملعاجلة  ودوليني  حمليني 

التي تهم املجتمع القانوين يف فل�سطني.

م�سروع  تنفيذ  مت  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  قدرات  بناء  جمال  ويف 

اجلامعات  داخل  التعّلمية  القدرات  وبناء  التعليم  اإ�سالح  عملية 

الفل�سطينية، وتطوير قدرات التعليم الفل�سطينية وموؤ�س�سات التدريب 

لتنفيذ اإ�سالحات وا�سعة وفعالة يف النظام التعليمي الفل�سطيني.
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احلياة الطالبية

اأغنى منتدى املناظرة الطالبي احلياة اجلامعية  للطلبة، حيث مت 

الإبداء وجهات  و�سيا�سيني  الت�سريعي  املجل�ص  اأع�ساء من  ا�ست�سافة 

الفل�سطيني.  املجتمع  تهم  خمتلفة  �سيا�سية  موا�سيع  حول  النظر 

ومناق�سة  الطلبة،  بني  والتوا�سل  بالتفاعل  اأ�سحاب  ملتقى  و�ساهم 

موا�سيع  مت�ص حياة الطلبة.

وقد متيز هذا العام باإعداد برامج تدريبية خمتلفة لطلبة اجلامعة 

الطلبة  لدى  واال�ستعدادات  واملهارات  االإمكانات  تطوير  ا�ستهدفت  

وبلورة وتنمية و�سقل ال�سخ�سية والعمل على توفري اأجواء اجتماعية 

ونف�سية  تكّيفية مريحة، باالإ�سافة اإىل ن�ساطات تثقيفية ا�ستملت على 

ن�ساطات  وتنظيم  عمل  وور�سات  علمية  ورحالت  عامة  حما�سرات 

فنية ا�ستملت على دورات يف املو�سيقى وامل�سرح .

ولرت�سيخ ثقافة العمل التعاوين  فقد نّظمت اجلامعة عدة فعاليات 

الطابع  عليها  غلب  جمتمعية،  واأن�سطة  برامج  يف  الطلبة  الإ�سراك 

التعاوين واالإن�ساين وغريها من الفعاليات امل�ساندة.

اجلامعي  احلرم  ملرافق  تطويرا  االأكادميي  العام  هذا  و�سهد 

اإىل  التنمية ومبنى ملحق معهد احلقوق باالإ�سافة  كاإن�ساء مبنى 

يف  التطويرية  واالأعمال  التحتية  البنية  اأعمال  من  العديد  تنفيذ 

اجلامعة.
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نشاطات الجامعة

17 جامعة بريزيت
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ن�سطت اجلامعة خالل العام بتنظيم عدد من الفعاليات، وكان اأهمها احتفاالت التخرج 

اأيام من 13  التي انطلقت يف جامعة بريزيت على مدار ثالثة  الرابع والثالثني،  ال�سنوي 

اجلامعة  وكانت  وطالبة.  طالبا   1200 اخلريجني  عدد  بلغ  حيث   ،2009 حزيران   15  -

حيث  من  كبرية  حتديات  اأمام  وقعت  قد  رئي�سها-   ذلك  و�سف  -كما  العام  هذا  خالل 

“فاجلامعة  عال،  اأكادميي  وم�ستوى  مميز  درا�سي  جو  على  احلفاظ  م�ستلزمات  توفري 

املوارد  دائم عن  اأنها يف بحث  برامج جديدة، كما  وا�ستحداث  براجمها  لتح�سني  ت�سعى 

الذي  االأمر  املتزايدة،  االحتياجات  ملواكبة  ال�سرورية  املادية  واملوارد  املوؤهلة،  الب�سرية 

ترّتب على هذا االإقبال التو�سع يف املباين واملرافق، لي�ص ال�ستيعاب عدد اأكرب من الطلبة 

اأكرث حلياة جامعية  اأكرث للطلبة، ومنا�سبًا  فح�سب، ولكن جلعل احلرم اجلامعي مريحا 

ثرية اأكادمييا وعلميًا واجتماعيًا، مع احلفاظ على ن�سبة بني عدد الطلبة واأع�ساء الهيئة 

التدري�سية �سمن احلد الذي ي�ساعد يف �سمان اجلودة والنوعية”. 

كما احتفلت اجلامعة بالقد�ص عا�سمة للثقافة العربية 2009  يف �سهر ني�سان، فتم تنظيم 

مهرجان بهذه املنا�سبة، وجاءت اإقامة االحتفالية يف اجلامعة كجزء من م�ساركة اجلامعة  

�سعار  نف�ص  حتت  اجلامعة  يف  الثقافية  االأن�سطة  كافة  واأقيمت  العام،  طيلة  امل�ستمرة  

كما تقرر و�سع �سعار االحتفالية على �سفحة  الثقافة العربية 2009”  “القد�ص عا�سمة 
جامعة بريزيت االإلكرتونية. 

وافتتحت اجلامعة مبنى �سعيد خوري لدرا�سات التنمية بتاريخ 27 حزيران 2009، وتبلغ 

م�ساحة املبنى 3611 مرتًا مربعًا، موزعة على اأربعة طوابق، ت�سم مركز درا�سات التنمية، 

ومعهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات الدولية، ومعهد ال�سحة العامة واملجتمعية، وقد اأ�سهم 

اإن�ساء هذا املبنى ب�سكل رئي�سي يف توحيد مرافق اجلامعة داخل احلرم اجلامعي، وهو اأمر 

له منافعه اجلمة من الناحيتني االقت�سادية واالجتماعية.

قيم املعر�ص التكنولوجي الثاين بتاريخ 18 اأيار 2009، للنهو�ص باالإنتاج املعلوماتي 
ً
كما اأ

ت�سمن عر�سًا  والذي  “بيتا”،  الفل�سطيني  املعلومات  اأنظمة  �سركات  مع احتاد  بالتعاون 

املعلومات،  تكنولوجيا  كلية  مل�ساريع طلبة  امل�ساركة، وعر�سًا  ال�سركات  ملنتجات وخدمات 

باالإ�سافة اإىل عدد من املحا�سرات والندوات العلمية املتخ�س�سة، ويوم التوظيف. 

فعاليات  ت�سمن   ،2009 اأيار   5 بتاريخ   2009 الهند�سي  اليوم  الهند�سة  كلية  وافتتحت 

الكلية،  لطلبة  تخرج  وم�ساريع  هند�سية،  و�سناعات  ومكاتب  ل�سركات  هند�سية  معار�ص 

باالإ�سافة اإىل ندوات علمية ومهنية، وحفل تكرمي للطلبة املتفوقني.

منتدى  مع  بال�سراكة  الثاين  الدرا�سي  املحا�سبي  اليوم  واالقت�ساد  التجارة  كلية  ونّظمت 

�سارك ال�سبابي، ووحدة خدمات املهنة يف اجلامعة بتاريخ  9 اأيار 2009، مب�ساركة عدد 

من املخت�سني واأ�ساتذة وطلبة الكلية. 

كما نّظمت الكلية يوم التوظيف ال�سنوي الرابع ع�سر لكلية التجارة واالقت�ساد بتاريخ 26 

�سنويًا  تقليدًا  اأ�سبح  الذي  “جوال”.  الفل�سطينية  االت�ساالت  �سركة  اأيار 2009، برعاية 

منذ 1994، ويرنو اإىل تعزيز روح التعاون بني كلية التجارة واالقت�ساد يف جامعة بريزيت 
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واملوؤ�س�سات وال�سركات الوطنية يف املجتمع الفل�سطيني.  

ونّظمت اجلامعة معر�سا فنيا بعنوان “جواز �سفر” تخليدا لذكرى 

وكان   ،2009 �شباط	 	4 بتاريخ  دروي�ص  حممود  الفل�سطيني  ال�ساعر 

ربطت  التي  العميقة  وال�سداقة  املميزة  العالقة  اإىل  اإ�سارة  هذا 

اجلامعة بدروي�ص بعد عودته اإىل الوطن من منفاه �سنة 1996، حيث 

اأقام حممود دروي�ص اأول حفل �سعري جماهريي يف جامعة بريزيت 

عام 1996، كما قدمت اجلامعة لدروي�ص يف حفل التخريج ال�سنوي 

من العام نف�سه الدكتوراه الفخرية يف االآداب، عرفانا من اجلامعة 

بدوره القومي واالإبداعي.

ويف اإطار الن�ساطات الالمنهجية التي �سارك فيها الطلبة من اأجل 

مع	 بامل�شاركة	 االنخراط	يف	عمل	طوعي	عاملي،	 رفع	مقدرتهم	على	

طلبة من دول خمتلفة ذات ثقافات خمتلفة، بهدف التبادل الثقايف 

العمل  خميم  اجلامعة  نظمت  فقد  واحد،  اآن  يف  والرتاثي  واملعريف 

الدويل2009 بتاريخ 23 متوز 2009.

وعلى �سعيد تنظيم املوؤمترات، فقد نّظمت اجلامعة مبختلف كلياتها  

والدرا�سات  والهند�سة،  االأدب،  موؤمترا  متخ�س�سا يف  ثالثة ع�سر 

العليا، وال�سحة، والدرا�سات الن�سوية، وغريها من املو�سوعات ذات 

الطابع االأكادميي العلمي وكانت على النحو التايل:

• االأكادميي 	 حول”البحث  العليا  الدرا�سات  لطلبة  االأول  املوؤمتر 

الثاين  كانون   7 بتاريخ  واملعيقات”  االإجنازات  الفل�سطيني: 

2009، نّظمته وحدة امل�ساندة االأكادميية التابعة لكلية الدرا�سات 

الفل�سطينيني،  حياة  على  االحتالل  تاأثري  اإبراز  بهدف  العليا، 

الفل�سطيني  ال�سياق  يف  املعرفة  باإنتاج  يتعلق  فيما  وخ�سو�سًا 

بتقدمي  العليا  الدرا�سات  طلبة  اأمام  الفر�سة  اإتاحة  خالل  من 

مداخالت نقدية.

• 	 ،2009 اآذار   11 بتاريخ  واالأداة”  الروؤيا  بني  دروي�ص  “حممود 
نّظمته دائرة اللغة العربية بهدف اإ�سافة معرفية وثقافية لالأدب 

الفل�سطيني، فهو يتناول الروؤى واملفاهيم التي ج�سدها حممود 

دروي�ص ب�سعره، باالإ�سافة اإىل كونه تكرميًا ل�ساعر ق�سى حياته 

وفيًا لبلده ووطنه.

• يف 	 ال�سحي  بالو�سع  متعلقة  اأبحاث  �سل�سلة  اإ�سدار  موؤمتر 

الربيطانية  “الالن�ست”  جملة  يف  املحتلة  الفل�سطينية  االأر�ص 

ال�سحة  معهد  نظمه  والذي  ال�سحة،  جمال  يف  املتخ�س�سة 

العامة واملجتمعية بتاريخ 5 اآذار 2009.

• االأول 	 ال�سنوي  املوؤمتر  وهو  وممار�سة”  فكرا  فل�سطني  “ن�ساء 
-29 بني  ما  الفرتة  خالل  املراأة  درا�سات  معهد  عقده  الذي 
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الدرا�سات  من  جملة  وحتليل  تقدمي  بهدف   ،2009 ني�سان   30

الن�سوية  لتكون جزءًا من خطاب احلركة  ال�سادرة،  واالأبحاث 

�سعيد  على  باملمار�سة  الفكر  ربط  اإىل  وال�سعي  الفل�سطينية، 

الروؤى وال�سيا�سات املتعلقة بالن�ساء.

• كونية القيم والتجربة الفل�سطينية، موؤمتر نظمته كلية احلقوق 	

مفكرون  فيه  ناق�ص   ،2008/11/6 بتاريخ  العامة  واالإدارة 

وفل�سطينيني   فرن�سيني  من  وال�سيا�سة  القانون  يف  وحما�سرون 

اإمكانية اإيجاد تعريف “للقيم العاملية” وحول اإذا ما باتت القيم 

عاملية وقابلة للتطبيق.

• احلقوق 	 كلية  نّظمته  موؤمتر  فل�سطني،  يف  والتاريخ  القانون 

واالإدارة العامة بتاريخ 2008/12/20،  بهدف درا�سة ما يتعلق 

بتاريخ الت�سريع، واأهمية العالقة بني التاريخ والقانون. 

• اإدارة قطاع االأمن يف املنطقة العربية: ما هو دور املجتمع املدين  	

عقده معهد احلقوق خالل الفرتة بني  22-23 حزيران2009 يف 

امل�ستقبل ومركز جنيف  بال�سراكة مع موؤ�س�سة  – االأردن  عمان 

للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة.

• العامل 	 يف  للم�سهد  ثقافة  اإىل  نحتاج  “هل  االإقليمية-  الور�سة 

 23  –  21 بني  ما  الهند�سة  كلية  عقدتها  وملاذا؟”،  العربي، 

ت�سرين الثاين 2008، عمان.

• برنامج 	 عقده  طالبي  موؤمتر  الدميقراطي  التحول  يف  قراءات 

املاج�ستري يف الدميقراطية وحقوق االإن�سان  يف اجلامعة بتاريخ  

عر�سًا  املوؤمتر  وت�سمن  اهلل.  رام  مدينة  يف   ،2009 اأيار   29

الربنامج،  طلبة  اأعدها  التي  البحثية  االأوراق  من  ملجموعة 

درا�سات  من  وعددًا  الدميقراطي،  التحول  باآليات  تتعلق  والتي 

احلالة من دول خمتلفة، واأخرى تتعلق بتطور النظام ال�سيا�سي 

الفل�سطيني ابتعادًا اأو اقرتابًا من الدميقراطية. 

• ر�سد 	 ابن  وحدة  عقدته  فل�سطني،  يف  الرتبوي  البحث  تطوير 

للتطوير الرتبوي بتاريخ 7	�شباط	2009، بهدف تر�سيخ االأبحاث 

الرتبوية  االأبحاث  ومراكز  اجلامعات  يف  وتكثيفها  الرتبوية 

املخت�سة، بحيث ت�سمل هذه االأبحاث خمتلف املجاالت.

• القد�ص: تاريخ امل�ستقبل، موؤمتر ا�ست�سافته اجلامعة خالل الفرتة 	

من 1-4 اآب 2009، تناول ق�سايا متعلقة بالقد�ص كال�سيا�سات 

الدولية والعربية جتاه القد�ص، والو�سع القانوين والدميوغرايف، 

االحتاليل  والواقع  القد�ص،  ملدينة  االإ�سرائيلية  واملخططات 

املقد�سية.  املوؤ�س�سات  ودور  الثقافية  والهوية  املقد�سة،  للمدينة 

كما تطرق املوؤمتر ب�سكل تف�سيلي للخيارات امل�ستقبلية للمدينة، 

و�سيا�سات التهويد واالأ�سرلة.

• الريا�سيات 	 يف  احلديثة  االجتاهات  حول  الفل�سطيني  املوؤمتر 

 ،2008 متوز   28 بتاريخ   الفيزياء  دائرة  عقدته  والفيزياء، 

بهدف  واالأجانب،  الفل�سطينيني  العلماء  من  مب�ساركة عدد 

عر�ص  فيه  مت  العايل،  التعليم  م�ستوى  نهو�ص  يف  امل�ساهمة  

حما�سرات لعدد من العلماء الفل�سطينيني والزائرين يف جمايل 

الريا�سيات والفيزياء.
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خم�س اأوراق بحثية يف جملة “الالن�ست” العلمية

اإن اأهم اإجناز اأكادميي وبحثي للجامعة وملعهد ال�سحة العامة واملجتمعية لهذا العام، قبول خم�ص اأوراق بحثية يف جملة )الالن�ست( العلمية 

الربيطانية من قبل فريق املعهد بعد عمل ا�ستمر مدة عامني، مت خاللهما جتميع العديد من املوارد العلمية الهامة، وتطوير قدرات الفريق 

ثم يف موؤمتر    ،”MAP“ و ”The Lancet“ : البحثية والكتابة العلمية. ومت ن�سر هذه االأبحاث يف موؤمترين ُعقدا  يف لندن حتت عناوين

عقده معهد ال�سحة العامة واملجتمعية حتت عنوان: “اإ�سدار �سل�سلة اأبحاث متعلقة بالو�سع ال�سحي يف االأر�ص الفل�سطينية املحتلة يف جامعة 

بريزيت”.  

واجلدير بالذكر اأن جملة )الاّلن�ست( هي جملة بريطانية متخ�س�سة يف جمال ال�سحة ومن اأهم املجالت العلمية املتخ�س�سة يف العامل. 

ومت ن�سر االأبحاث جميعها على موقع املجلة بتاريخ اخلام�ص من اآذار2009. 

ويذكر اأنه �سارك يف هذا املوؤمتر باحثون من جامعات معروفة مثل جامعة اأك�سفورد، وييل، وهارفارد، واأو�سلو، وهل�سينكي وباحثني من دول 

عربية	منها	لبنان	وم�شر.	ويعترب	هذا	حدثًا	هامًا	يف	االأو�شاط	ال�شحية	العربية	والعاملية،	نظرًا	الأ�شالة	هذه	االأبحاث	واملعرفة	التي	توفرها	

حول االأو�ساع ال�سحية حتت االحتالل.  

من�سورات واأبحاث

املادية  امل�ساعدات  من  جمموعة  بتقدمي  اجلامعة  قامت 

واملعنوية لت�سجيع البحث العلمي، وتطوير امل�ستوى االأكادميي 

لرباجمها، فقد  �سهد العام االأكادميي احلايل  تخ�سي�سا 

 20 قدمت اجلامعة  العلمي، حيث  البحث  لت�سجيع  للموارد 

منحة )كاملة اأو جزئية( الأع�ساء الهيئة التدري�سية الإجراء 

ومعاهد  اإىل 29 منحة ح�سل عليها مراكز  اإ�سافة  اأبحاث 

اجلامعة  من موؤ�س�سات دولية.

الهيئة  اأع�ساء  مل�ساركات  ماليًا  دعمًا  اجلامعة  وفرت  كما 

�سهد  كما  واإقليمية.  عاملية  علمية  موؤمترات  يف  التدري�سية 

اأكادمييا  و  بحثيا  ن�ساطا   2009/2008 االأكادميي  العام 

ملحوظا، حيث قام الباحثون من خمتلف التخ�س�سات من 

واملراكز  املعاهد  من  والباحثني  التدري�سية،  الهيئة  اأع�ساء 

علمية  جمالت  يف  املقاالت  من  العديد  بن�سر  املجتمعية 

موؤمترات  يف  العمل  اأوراق  من  العديد  وتقدمي  حمكمة، 

الهيئة  واأع�ساء  الباحثون  علمية دولية وحملية، كما �ساهم 

والدرا�سات  العلمية  الكتب  من  العديد  ن�سر  يف  التدري�سية 

والتقارير والدوريات بلغ عددها 283 بحثا علميا. 
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مقالت علمية يف جمالت حمكمة

واملعاهد  الكليات   من  والباحثني  التدري�سية  الهيئة  الأع�ساء  ن�سر 

واملراكز 95  مقاال باللغتني العربية واالإجنليزية، ُن�سرت يف جمالت 

علمية حمكمة، )اأنظر امللحق رقم “1” �سفحة 53(

عمل  وور�سات  موؤمترات  يف  بحثية  اإ�سهامات 

دولية واإقليمية

والباحثني واالإداريني، ومن  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  قام عدد من 

دولية  موؤمترات  يف  بامل�ساركة  املجتمعية   واملراكز  املعاهد  اأع�ساء 

على  املوؤمترات  بحثية يف هذه  اإ�سهامات  وتقدمي  واإقليمية وحملية، 

�سكل اأوراق عمل بلغ جمموعها ))127 ورقة بحثية باللغتني العربية 

واالإجنليزية،  ) اأنظر جدول رقم )1( ، �سفحة 54(

كتب، درا�سات، تقارير، ودوريات:

ن�سر اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف اجلامعة واأع�ساء املعاهد املجتمعية 

خالل العام ما يقارب )20( كتابا، منها )19( كتابا باللغة العربية، 

البحثية  امل�ساهمات  ن�سر عدد من  االإجنليزية، كما مت  باللغة  وكتاب 

ن�سر  بلغ عددها ثالث م�ساهمات. ومت  واالإجنليزية  العربية  باللغتني 

)10( درا�سات باللغتني العربية واالإجنليزية، و)7( تقارير باللغتني 

العربية واالإجنليزية، ون�سر)26( دورية �سمن جماالت املياه واالإعالم 

والهند�سة. ) انظر اجلدول رقم 2، 3، 4، 5، 6، �سفحة 58، 60(

ر�سائل املاج�ستري

واالإجنليزية  العربية  باللغتني  ماج�ستري  ر�سالة   62 مناق�سة  مت  كما 

)انظر اجلدول رقم 7 �سفحة61(

م�ساركة يف موؤمترات

واأوراق  بحثية  م�ساهمات  وتقدمي  الفاعلة  امل�ساركة  اإىل  باالإ�سافة 

عمل يف موؤمترات، فقد قام عدد كبري من اأع�ساء الهيئة التدري�سية 

والباحثني بامل�ساركة وح�سور موؤمترات وور�سات عمل دولية عددها 

56 موؤمترًا وور�سة عمل انظر اجلدول رقم 8 �سفحة  62(

اأبحاث مموله:

اجلامعة  قامت  والتنمية  االأبحاث  دعم  يف  اجلامعة  دور  لتحقيق 

االأكادميية  ال�سوؤون  مكتب  خالل  ومن   ،2009/2008 العام  خالل 

الدولية  املوؤ�س�سات  من  عدد  مع  وبالتعاون  االأكادميي،  والتطوير 

وجماالت  العلمية،  املجاالت  من  عدد  حول  اأبحاث  م�ساريع  بتمويل 

بحثية تتعلق بالتنمية وال�سحة بلغ عددها 87 بحثا، تقّدم بها اأع�ساء 

من الهيئة التدري�سية، )اأنظر جدول رقم  9 �سفحة 63(
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�سهد هذا العام قبول طلبة يف برامج جديدة: اقت�ساديات االأعمال وماج�ستري الكيمياء، وقد كان هناك جناح يف ا�ستقطاب بع�ص اأع�ساء 

الهيئة التدري�سية اجلدد حيث �سارك )308( اأع�ساء هيئة تدري�سية متفرغني للعمل يف اجلامعة هذا العام مقارنة مع )283( ع�سو هيئة 

تدري�سية للعام ال�سابق 2008/2007. وزيادة يف جمموع طلبة مرحلة البكالوريو�ص لهذا العام ليبلغ )7295( .

وتخلل هذا العام اإجنازات على �سعيد ور�سات العمل الدولية واملوؤمترات االأكادميية،  فعقدت كلية الهند�سة ور�سة عمل اأكادميية متقدمة يف 

اإدارة االأرا�سي، خالل الفرتة من  25 – 27 اأكتوبر2009 بالتعاون مع جامعة ميونخ، بهدف بناء القدرات الفل�سطينية لدعم قطاع االأرا�سي.  

العاملية،  املكانة  االأ�ساتذة ذوي  ا�ستقدام جمموعة من  بهدف  املعلومات،  تكنولوجيا  الثانية يف  الدولية  ال�سيفية  وُعقدت مدر�سة بريزيت 

ولتعري�ص الطلبة لتجربة فريدة من خالل التعامل مع موا�سيع علمية متقدمة. وكان ملركز التعليم امل�ستمر دور فعال يف جمال تعزيز التعّلم 

االإلكرتوين ودمج وتو�سيع اآفاق التعلم االإلكرتوين، بهدف رفع م�ستوى عدد كبري من االأكادمييني، وحتديث املعارف واملهارات. واأطلقت وحدة 

الدعم الت�سريعي يف معهد احلقوق دبلوم مهارات ال�سياغة الت�سريعية، كمرحلة جتريبية، و�سيتحول اإىل برنامج كامل خالل الربع االأول من 

العام االأكادميي 2010/2009.

م�ساريع اأكادميية

• الأبحاث 	 مايل  دعم  توفري  على  العام  خالل  اجلامعة  عملت 

جماالت  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  بها  تقّدم  وم�ساريع 

اخت�سا�ساتهم، باالإ�سافة اإىل دعم جزئي اأو كّلي مل�ساركاتهم يف 

اأوراق عمل واأبحاثًا. وقد  موؤمترات عاملية واإقليمية قّدموا فيها 

للتطوير  اإ�سايف  دعم  توفري  االأكادميي  التطوير  مكتب  ا�ستطاع 

االأكادميي من خالل موؤ�س�سة فورد ملدة �سنتني، تغّطي ن�ساطات 

موؤمترات  يف  وم�ساركة  علمية،  اأبحاث  منها  خمتلفة  اأكادميية 

اأكادميية  ون�ساطات  عمل  ور�ص  ودعم  املناهج،  وتطوير  علمية، 

�سفحة  ممولة  اأبحاث  جدول  انظر   ( اجلامعة.  يف  اأخرى 

االإر�ساد  »مركز  اإن�ساء  م�سروع  تقدمي  العام  خالل  وجرى   )...

واملهني  االأكادميي  والتوجيه  االإر�ساد  بتطوير  ليعنى  للطلبة«، 

مع  والربط  اجلامعة  يف  الطلبة  احتياجات  مع  يتنا�سب  ب�سكل 

حاجات املجتمع الفل�سطيني املتغرية لتوفري مناخ جامعي حمفز 

للتعليم واالإبداع، وي�سمل عمل املركز املقرتح: االإر�ساد االأكادميي 

للطلبة  الكليات  يف  االأكادميي  واالإر�ساد  االأوىل؛  ال�سنة  لطلبة 

املتخ�س�سني وغري املتخ�س�سني، اإ�سافة اإىل االإر�ساد النف�سي 

.)Career Counseling(واملجتمعي، واالإر�ساد املهني

• املعلومات 	 تكنولوجيا  يف  للتميز  زعّني  جناد  مركز  م�ساريع 

العاملي،  الرتجمة  مل�سروع  العربي  املركز  م�سروع   تت�سمن:  والتي 

وم�سروع  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  من  ممّول  وهو 

ممّول  وهو  اجلامعي  للتحكيم  املتو�سط  االأبي�ص  حو�ص  مبادرة 

جمال  يف  للمراأة  تنموية  وم�ساريع   ،Tempus “متبو�ص”  من 

تكنولوجيا املعلومات، ممّولة من وحدة ال�سندوق العربي لالإمناء 

االقت�سادي واالجتماعي، وجملة تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 

التعاون  ومكتب  ال�سوي�سري،  التعاون  مكتب  من  ممولة  وهي 

للتميز  الطالبي  وامل�سروع  االأوروبي،  واالإحتاد  البلجيكي،  الفني 

التكنولوجي املمول من  مكتب التعاون ال�سوي�سري، ومكتب التعاون 

الفني البلجيكي، باالإ�سافة اإىل برنامج  مرحلة ما قبل احل�سانة 

من احلكومة الهولندية. بتمويل   ،”Pre-incubation “
• لت�سميم 	 تخرج  م�سروع  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  طلبة  واأعّد 

نظام مالحة برية ملدينة رام اهلل بالتعاون مع بلدية رام اهلل يف 

البحث يف  لتفعيل  العربي  الن�ص  م�سروع  واإعداد   ،2008 العام 

االإنرتنت 2009 كمنحة من  �سركة جوجل- كاليفورنيا/ الواليات 

املتحدة. 

• يف 	 االفرتا�سي  “الواقع  مب�سروع  الهند�سة  كلية  وا�ستمرت 

الذي  اجلودة  تطوير  �سندوق  من  بتمويل  واالأبحاث”،  التعليم 

واملدعوم  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  تنفيذه  يتم 

م�سروع   وتنفيذ   ،)EC(االأوروبية واملمثلية  الدويل  البنك  من 

لدعم   VLIR ملوؤ�س�سة  التحتية  والبنية  الف�سائي  التخطيط 

التعاون مع اجلامعات الفلمنكية.

• جتريبي 	 دبلوم  بتح�سري  العامة  واالإدارة  احلقوق  كلية  وقامت 

الدولة  جمل�ص  ع�سو  من  بدعم  الت�سريعية  ال�سياغة  حول 

الفرن�سي واخلبري يف القانون االإداري “جاك فورنري”.

• واأعّدت كلية التجارة واالقت�ساد درا�سات اأولية لتاأ�سي�ص �سندوق 	

ا�ستثماري تعليمي.



27 جامعة بريزيت

• م�ساريع لتطوير املنهاج اأو اأ�ساليب التدري�ص البيئي يف فل�سطني، 	

التعليم  لتطوير  واملائية،  البيئية  الدرا�سات  معهد  بها  تقدم 

البيئي يف فل�سطني لالحتاد االأوروبي من خالل برنامج  العايل 

خطة  “تطوير  عنوان  حتت  والثقافة”  “التعليم  “متبو�ص”/ 
اإ�سرتاتيجية الإ�سالح الدرا�سات البيئية يف نظام التعليم العايل 

الفل�سطيني” والذي ي�ستمل على: 

م�سروع رفع م�ستوى الوعي العام ب�ساأن عوامل املخاطر البيئية 

وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  املحلية  واملجتمعات  املدار�ص  داخل 

غزة، بتمويل من التعاون االإيطايل، ونظام املعلومات اجلغرافية 

متوله  الذي  فل�سطني،  يف  والتدريب  املناهج  وتطوير   )GIS(

املفو�سية االأوروبية من خالل برنامج “متبو�ص”.

• من 	 موافقة  على  احل�سول  من  املراأة  درا�سات  معهد  ومتكن 

لتمويل م�سروع حتديث   IDRC التنمية  الدويل لبحوث  املركز 

الربنامج  وقدم  فل�سطني،  يف  االجتماعي  النوع  عن  معلومات 

بهدف   NUFU م�سروع  التنموي  والتعليم  للبحث  الرنويجي 

تقدمي منح درا�سية الأربعة طلبة دكتوراه .

• ومتكن معهد احلقوق من تنفيذ م�سروع اإدارة امل�ساندة الت�سريعية 	

تنفيذ  خالله  من  مت  اأديناور”،  “كونراد  موؤ�س�سة  من  بتمويل 

الت�سريعية،  ال�سياغة  يف  دبلوم  برنامج  بو�سع  تتعلق  اأن�سطة 

جمال  يف  وخدمات  الفل�سطيني،  التجاري  للقانون  دليل  وو�سع 

الدعم الت�سريعي، ولقاءات قانونية.

كليات وبرامج اأكادميية جديدة:

اجلدوى  درا�سة  على  بناء  للرتبية،  كلية  اإن�ساء  االأمناء  جمل�ص  اأقر 

التي اأعدها مكتب التخطيط والتطوير بتاريخ 2009/2/9، وُقدمت 

والنوعية.  واجلودة  لالعتماد  الوطنية  الهيئة  قبل  من  لالعتماد 

و�سمن برامج البكالوريو�ص اجلديدة فقد مت اعتماد برنامج  هند�سة 

امليكاترونك�ص، وبكالوريو�ص تربية ي�ستمل على اأربعة تخ�س�سات يف: 

واالجتماعيات،  الريا�سيات،  لتعليم  العليا  االأ�سا�سية  املرحلة  معلم 

والعلوم، والتكنولوجيا. اأما على م�ستوى برامج املاج�ستري فقد تقرر 

اعتماد برنامج ماج�ستري الفيزياء، وماج�ستري االأحياء البيئية، ووفق 

على املاج�ستري  يف اإدارة االأرا�سي من قبل وزارة التخطيط، �سمن 

ب�سفة  امل�سهد  وعمارة  التخطيط  هند�سة  يف  املاج�ستري  برنامج 

برامج  جمال  ويف  املجتمعي.  النف�ص  علم  برنامج  واعتماد  تركيز. 

القانونية  املمار�سة  يف  املهني  الدبلوم  اعتماد  تقرر  فقد  الدبلوم 

للمحامني ال�سباب.

اجل�سم الطالبي

بلغ عدد الطلبة امللتحقني باجلامعة لدرجة البكالوريو�ص يف الف�سل 

طالبًا  الثاين)6980(  الف�سل  ويف  وطالبًة،  طالبَا   )7295( االأول 

وطالبًة توزعوا على الكليات والربامج املختلفة ح�سب اجلدول التايل:
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 اإجمايل الطلبة امللتحقني يف برامج البكالوريو�س للعام الدرا�سي 09/08

الكلية

الف�سل الثاينالف�سل الأول 

)%(املجموعاإناثذكور)%(املجموعاإناثذكور

5531525207828.55301456198628.5كلية االآداب

725862158721.6731825155622.3كلية التجارة واالقت�ساد

25764390012.319259678811.3كلية العلوم

883377126017.3844363120717.3كلية الهند�سة

3132155287.32892024917.0كلية تكنولوجيا املعلومات

33047780711.134248482611.8كلية احلقوق واالإدارة العامة

261091351.9201061261.8كلية التمري�ص واملهن ال�سحية امل�ساندة

308742087295294840326980املجموع الكلي

42.257.8-42.357.7توزيع الن�سب املئوية )%(

الطلبة اجلدد:

بلغ عدد الطلبة اجلدد امللتحقني باجلامعة ملرحلة البكالوريو�ص للعام الدرا�سي 09/08 )2143( طالبًا وطالبًة، مت التحاقهم ح�سب اأ�س�ص 

القبول املقرة وهم موزعون على الكليات والربامج املختلفة كما يلي:

جدول يبني عدد الطلبة اجلدد امللتحقني يف اجلامعة يف العام 2009/2008

املجموعالف�سل الثاين الف�سل الأول الكليات/الربامج

51261573كلية االآداب

*

611071االإعالم 

31342355كلية التجارة واالقت�ساد

25810268كلية العلوم

30527332كلية الهند�سة

كلية تكنولوجيا املعلومات

*

82587هند�سة اأنظمة احلا�سوب 

*

94599علم احلا�سوب 

كلية احلقوق والإدارة العامة

*

70777القانون 

*

781088االإدارة العامة 

*

821698العلوم ال�سيا�سية 

كلية التمري�س واملهن الطبية امل�ساندة

*

61263التغذية واحلمية 

*

30232التمري�ص 

19461972143املجموع
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اخلريجون:

اأما اأعداد الطلبة مع نهاية الف�سل الثاين فبلغ عددهم  اأمّت )371( طالبًا وطالبًة متطلبات التخرج مع نهاية الف�سل االأول 09/08،  لقد 

)828( طالبًا وطالبة. 

اجلدول التايل يبني الطلبة اخلريجون من مرحلة البكالوريو�س للعام الدرا�سي 09/08

املجموعالف�سل الثاينالف�سل الأول الكلية

104231335االآداب

140209349التجارة واالقت�ساد

4885133العلوم

26138164الهند�سة

204969تكنولوجيا املعلومات

107989احلقوق واالإدارة العامة

233760دبلوم التاأهيل الرتبوي

3718281199املجموع الكلي

الطلبة امللتحقون بالدرا�سات العليا 

بلغ عـدد الطلبة امللتحقني باجلامعة فـي الف�سل االأول فـي الدرا�سات العليا )1227( طالبًا وطالبًة، منهم )418( من الطلبة اجلدد، بينما بلغ 

عددهم للف�سل الثاين )1189( طالبًا وطالبة، منهم )121( من الطلبة اجلدد. اأما الطلبة اخلريجون من الدار�سات العليا الذين اأنهوا متطلبات 

التخرج يف خمتلف برامج املاج�ستري يف الف�سل االأول، فعددهم )83( طالبًا وطالبًة، وبلغ عددهم يف  الف�سل الثاين )161( طالبًا وطالبًة. 

وحدات ومراكز جديدة

اأ�ّس�ص مكتب التطوير االأكادميي مركز تكنولوجيا التعليم، بدعم من 

ا�ستخدام  ت�سجيع  الياباين )جيكا( بهدف  الدويل  التعاون  موؤ�س�سة 

التكنولوجيا يف التعليم ب�سورة اأكرث فعالية، و�سمن معايري ت�سمن 

اجلودة، وتوفري هذه امل�سادر وتوزيعها على الكليات، باالإ�سافة اإىل 

الأع�ساء  امل�ساعدة  وتقدمي  الفردي/اجلماعي،  بالتدريب  القيام 

الهيئة التدري�سية يف جمال ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم. 

معهد  بني  بالتعاون  ويقام  ال�سكانية،  الدرا�سات  مركز  اإن�ساء  ومت 

اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات الدولية، وكلية الدرا�سـات العليا. 

تطوير برامج اأكادميية وتدريب مهني

• برامج 	 تطوير  على  الرتبوي  للتطوير  ر�سد  ابن  وحدة  عملت 

املالية  والعلوم  الهند�سة،  كلية  امليكانيك يف  هند�سة  بكالوريو�ص 

وامل�سرفية يف كلية التجارة، واللغة الفرن�سية يف كلية االآداب.
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• التعليم 	 مركز  قام  االإلكرتوين،  التعّلم  تعزيز  جمال  يف  اأما   

امل�ستمر من خالل وحدة التعلم واالبتكار،  مبوا�سلة دمج وتو�سيع 

اآفاق التعلم االإلكرتوين، بهدف رفع م�ستوى املهارت التدري�سية، 

وحتديث املعارف واملهارات با�ستمرار. ففي جمال التعليم والتعلم 

اأكادميية يف كل  بتطوير كفاءة 12 مدر�سا يف دوائر  املركز  قام 

واكت�سب  النجاح.  القد�ص وجامعة  من  جامعة بريزيت وجامعة 

ثالثة  قدرات  لتعزيز  جديدة  ومعارف  مهارات  الحقا  منهم  كل 

من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف كل جامعة، وم�ساعدتهم يف و�سع 

جدا،  فعااًل  النهج  هذا  ويعترب  اإلكرتونيا.  متوفرة  درا�سية  مادة 

فقد اأدى اإىل اإن�ساء 36 مادة جديدة يف نف�ص الوقت الذي مت فيه 

دعم العملية التعّلمية لـ12 من املدر�سني .

• كما قام مركز التعليم امل�ستمر بت�سميم وتطوير واإجناز وتقييم 	

18 مادة علوم اجتماعية متوفرة اإلكرتونيا مما طّور من املهارات 

وطرق التدري�ص اإلكرتونيا باإ�سراف املركز، ونتج عن ذلك ت�سميم 

البحوث امل�ستندة اإىل التخطيط وتدريب الزمالء بع�سهم لبع�ص 

على مهارات حديثة، واإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي على التقدم داخل 

املوؤ�س�سات، ويف ذات الوقت امل�ساهمة يف اجلهود الوطنية الفعالة 

الإ�سالح التعليم.

• املعلومات 	 تكنولوجيا  كلية  قامت  املهني  التدريب  جمال  ويف 

بتنظيم مدر�سة بريزيت ال�سيفية الثانية يف تكنولوجيا املعلومات 

با�سرتاك د. ح�سني بدر من الواليات املتحدة ود. دي�ص مكلرينن 

من بريطانيا. 

• كلية 	 قامت  لالأ�ساتذة،  املهني  والتطوير  التدريب  جمال  ويف   

لكـافة  املعتمد  العملي  التدريب  برنامج  بتطوير  الهند�سة 

بجودته،  واالرتقاء  التدريب  لتطوير  الكلية  يف  التخ�س�سات 

واإ�سدار كتيب تعليمات التدريب العملي لكلية الهند�سة

• عمل 	 ور�سات  بعقد  الرتبوي  للتطوير  ر�سد  ابن  وحدة  قامت  كما 

للتطور املهني لالأ�ساتذة داخل اجلامعة حتت عناوين: مدخل اإىل 

التعليم اجلامعي، واأ�ساليب التقييم يف التعلم اجلامعي، وا�ستخدام 

التكنولوجيا يف التعليم، ومدخل متقدم يف التعليم اجلامعي.

• تخ�س�سية 	 دورات  اأربع  االأكادميية  امل�ساندة  وحدة  عقدت  كما   

االأكادميية  الكتابة  تقنيات   )1( وهي:  العليا  الدرا�سات  لطلبة 

العربية.  باللغة  االجتماعية(  والعلوم  االإن�سانيات  )يف  املنهجية 

)2( تقنيات الكتابة االأكادميية املنهجية )يف االإن�سانيات والعلوم 

يف  املوجهة  القراءات   )3( االإجنليزية.  باللغة  االجتماعية( 

القراءات   )4( العربية.  باللغة  االجتماعية  والعلوم  االإن�سانيات 

االإجنليزية،  باللغة  االجتماعية  والعلوم  االإن�سانيات  يف  املوجهة 

)1( هي:  جديدة،  اأخرى  دورات  اأربع  ا�ستحداث  على  وعملت 

تقنيات الكتابة االأكادميية املنهجية )يف العلوم التطبيقية(. )2( 

التحليل االإح�سائي. )3( االإر�ساد الفردي لطلبة حلقات البحث 

وامل�سجلني للر�سائل باللغة العربية. )4( االإر�ساد الفردي لطلبة 

حلقات البحث وامل�سجلني للر�سائل باللغة االإجنليزية.

• خالل 	 من  فيها  العاملني  بتطوير  املكتبة  قامت  اأخرى  جهة  من 

التحاقهم بدورات تدريبية وور�سات عمل، حتت عناوين خمتلفة 

وكان اأهمها الدورة التاأهيلية العامة يف علم املكتبات واملعلومات 

يف  وتطبيقاته  مينيزي�ص  برنامج  يف  متقدمة  ودورة  االأردن،  يف 

E - اآلية،  بقواعد  با�سرتاك جديد  املقتنيات  وتطوير   تون�ص، 

erald، Literary Encyclopedia، وزيادة عدد الدوريات 
اجلارية )ليبلغ عددها 332 عنوانًا ب�سكل مطبوع، و 8618 ب�سكل 

اآيل(.

ن�ساطات ت�ساعد على تطوير املعرفة الأكادميية 

لطلبة اجلامعة

بتنظيم عدد  املختلفة  ووحداتها  ودوائرها  بكلياتها  قامت اجلامعة 

اجلامعة  داخل  يف  العامة  التوعية  بهدف  العامة،  املحا�سرات  من 

وخارجها حول كافة املجاالت، �سواء كانت علمية اأو اأدبية اأو �سيا�سية 

اأو فنية على النحو التايل:

يف املجال العلمي كان للجامعة الإ�سهامات التالية :

• ا�ست�سافت كلية العلوم عددا من املحا�سرين من خارج اجلامعة، 	

لتطوير معرفة طلبتها بالكثري من املجاالت العلمية املتخ�س�سة 

ونظمت اأكرث من 18 حما�سرة يف مو�سوعات علمية خمتلفة كـ:  

وكاأدوية م�سادة  االأحياء  الكاينيز:  وظيفتهم يف علم  بروتينات 

لل�سرطان، االأمرا�ص املعدية امل�ستجدة، و�سبل تكون والك�سف عن 

االأحياء:  والفيزياء يف  وكهروكيميائية،  كيميائية  الزرنيخ بطرق 

اأهمية » ال�سنكروترون«  كم�سدر لالإ�سعاع، ونحو جمتمع معاجلة 

اأ�سخم   :LHC الكبري  الهادرونات  وم�سارع  البيئية،  املخلفات 

جمهر وتل�سكوب يف العامل.
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• و�ساهمت كلية تكنولوجيا املعلومات بتنظيم عدد من املحا�سرات 	

ا�ستخدام  موا�سيع:  يف  املعلومات  تكنولوجيا  حقل  يف  العلمية 

الربجميات املفتوحة امل�سدر يف التعليم واخلدمات االجتماعية، 

و�سمان  اال�سطناعي،  والذكاء  امل�سدر،  مفتوحة  وبرجميات 

تنظيم  يف  اإ�سهام  زعّني  جناد  ملركز  كان  كما   . الربامج  جودة 

حا�سنات  بخ�سو�ص  كـالتوعية  مهمة  موا�سيع  ذات  حما�سرات 

االأعمال التكنولوجية.

• و�ساهمت كلية الهند�سة بتنظيم عدد من املحا�سرات يف موا�سيع 	

وت�سميم  وتخطيط  املن�ساآت،  تاأهيل  واإعادة  تقوية  بـ:  تتعلق 

واأنظمة  الكهربائية،  املباين  وم�ساعد  ال�سرب،  مياه  �سبكات 

التكييف املوفرة للطاقة، وتدوير النفايات ال�سلبة.

• موا�سيع 	 حول  املحا�سرات  من  عددًا  التمري�ص  كلية  ونّظمت 

�سحية خمتلفة: احلديث يف مر�ص ال�سكري، اأنفلونزا اخلنازير، 

الغذائي  وال�سلوك  ووظائفها،  الطعام  مكونات  القلب،  اأمرا�ص 

ال�سحي، واالأطفال اللذين يعانون من اأمرا�ص مزمنة واأ�سرهم، 

B، وت�سخي�ص واإدارة الف�سل الكلوي، و�سرطان الثدي 
12

فيتامني 

وموا�سيع اأخرى، كما ا�ست�سافت حما�سرين لتقدمي حما�سرات 

ا�ستفاد منها عدد من الطلبة، وكانت حول: ال�سحة واالأمرا�ص 

املزمنة، واجللد والطب البديل.

• حما�سرة 	  11 بتنظيم  واملجتمعية  العامة  ال�سحة  معهد  و�ساهم 

حول موا�سيع خمتلفة منها: عبء االأمرا�ص يف فل�سطني، واأمرا�ص 

القلب وال�سرايني، ومر�ص ال�سكري بني ال�سويديني واملهاجرين من 

ال�سرق االأو�سط، وموا�سيع خمتارة يف جمال ال�سكان: تاأثري التو�سع 

احل�سري: حالة درا�سية يف منطقة رام اهلل، ا�ستخدام و�سائل منع 

احلمل يف فل�سطني، وكبار ال�سن يف فل�سطني، واأزمة غزة: اال�ستجابة 

لالحتياجات ال�سحية يف حالة الطوارئ، والعمل مع اإعادة التاأهيل 

وال�سرايني،  القلب  الأمرا�ص   العاملي  العبء  وال�سباب،  املجتمعي 

بني  الفجوة  املحتلة:  الفل�سطينية  االأر�ص  يف  الدولية  واملعونات 

من  واملهاجرين  ال�سويديني  بني  ال�سكري  مر�ص  والواقع  النظرية 

ال�سرق االأو�سط واملناهج الوقائية ل�سحة الفم واالأ�سنان.

الن�شاط الثقايف للكليات:

• العديد 	 بعقد  ال�سيا�سية  العلوم  دائرة  خالل  من  اجلامعة  قامت 

ال�سيا�سية  العلوم  دور  التالية:  املو�سوعات  حول  املحا�سرات  من 

يف درا�سة الواقع ال�سيا�سي الفل�سطيني، وقراءة جديدة يف التاأريخ 

للعالقات العربية والرتكية- حالة فل�سطني خالل احلرب العاملية 

االأوىل، حمددات التوافق الوطني الفل�سطيني ال�سيا�سية والثقافية، 

وجتربة �سخ�سية يف املفاو�سات الفل�سطينية-االإ�سرائيلية.

• العامة 	 واالإدارة  احلقوق  كلية  مع  بالتعاون  احلقوق  معهد  ونظم 

الق�ساة  �سلوك  �سوابط  تناولت:  املحا�سرات  من  �سل�سلة 

بني  التبادلية  العالقة  التحكيم:  يف  الق�ساء  ودور  واملحامني، 

يف  ال�سالم  وعملية  املتحدة  االأمم  وحول  والتحكيم  الق�ساء 

ال�سرق االأو�سط .

• تناولت: دور منظمات 	 كما قام معهد احلقوق بعقد حما�سرات 

اإ�سالح  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  جهود  دعم  يف  املدين  املجتمع 

قطاع االأمن. 

• كما قامت كلية التجارة بدعوة رجال اأعمال ناجحني يف حقلهم 	

للتحدث عن جتربتهم العملية، وق�سة جناحهم. 

• عربية، 	 لغة  من  االأدبية  الدوائر  عقدت  االأدبي  املجال  ويف 

ا�ستفاد منها  اأكرث من 40 حما�سرة،  وتاريخ،  وتربية،  واجتماع، 

وتاريخية  اأدبية  بق�سايا  العام  الوعي  تطوير  يف  اجلامعة  طلبة 
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قراءات  حول  العربية  اللغة  لدائرة  حما�سرات  منها  وتربوية، 

دائرة  بها  اخت�ست  وحما�سرات  فل�سطينية،  لروايات  نقدية 

التاريخ حول اإ�سكالية كتابة التاريخ يف العامل العربي، واالأر�سيف 

الفرن�سي كم�سدر لدرا�سة العبودية يف اجلزائر، وموا�سيع مهمة 

“م�سح  حول  حما�سرات  اجلغرافيا  دائرة  نظمت  كما   ، اخرى 

الرتبة واخلرائط امل�ستنبطة – الواقع احلايل واالآفاق امل�ستقبلية 

علم  دائرة  نظمت  بينما   ، اخرى  مهمة  وموا�سيع  فل�سطني”  يف 

اأالإجتماع حما�سرة حول “ال�سابون واملدينة “�سناعة ال�سابون 

يف نابل�ص كرتاث حملي وموا�سيع اأخرى. ون�سطت وحدة ابن ر�سد 

مبوا�سيع  وطلبتها  اجلامعة  اأ�ساتذة  اإغناء  يف  الرتبوي  للتطوير 

تربوية عديدة. 

• كما ن�سط برنامج الدرا�سات العربية الفل�سطينية Pas يف تنظيم 	

العن�سري،  الف�سل  جدار  حول  لطلبته  تثقيفية  حما�سرات 

والقرى املدمرة الفل�سطينية وغريها من املوا�سيع الهامة. 

منح درا�سية

• فوز الطلبة عامر يو�سف، واأحمد بدير، وعبد اهلل عي�سى من كلية 	

لتنفيذ  مبنحة  يحيى،  عدنان  د.  باإ�سراف  املعلومات،  تكنولوجيا 

–بلدية  م�سروع تخرج الطلبة حول نظام مالحة ملدينة رام اهلل 

رام اهلل. 2008.

• العلوم على منحة 	 كلية  تدري�سية من  هيئة  اأع�ساء  ثالثة  ح�سل 

اجلامعات  اإحدى  يف  وق�سائها   2009/2008 للعام  فولربايت 

من  التخمان  خالد  وهم:  واالأكادميي،  املهني  للتطور  االأمريكية 

وجميل  الكيمياء،  دائرة  من  حامد  ومازن  الريا�سيات،  دائرة 

حرب من دائرة االأحياء.

• منحتي 	 على  العامة يف احل�سول  واالإدارة  كلية احلقوق  جنحت 

دكتوراه يف القانون لباحثني من معهد احلقوق، وهما من خريجي 

املاج�ستري يف القانون بالكلية )حممود دودين، وكمال ال�سافعي(. 

كما مت اإيفاد 10 من الطلبة لفرن�سا خالل ال�سيف لال�ستفادة من 

دورة مكثفة باللغة الفرن�سية ملدة �سهر ون�سف. ومت منح طالبتني 

تغطية مالية للدرا�سة يف فرن�سا على م�ستوى املاج�ستري.

• قدم منتدى امل�ساواة بني اجلن�سني والتنمية منح دكتوراه يف جمال 	

متكني اأ�سوات حملية ملعهد درا�سات املراأة  لكل من : اأمرية �سلمي، 

ولورا عدوان، وحنان اأبو غو�ص، ونداء عواد، وروال اأبو دحو .

جوائز تقديرية

• اخلا�سة 	 امل�سابقة  يف  االأول  املركز  على  القانون  دائرة  ح�سلت 

التن�سيق لها من قبل  التي مت  العاملي حلقوق االإن�سان،  باالإعالن 

مكتب املفو�ص ال�سامي حلقوق االإن�سان يف االأرا�سي الفل�سطينية، 

وت�سمنت اجلائزة باالإ�سافة اإىل الدرع كتبا حول القانون الدويل 

بقيمة 1500 دوالر اأمريكي.

• رمزية 	 مالية  جائزة  على  الرئي�سية  اجلامعة  مكتبة  ح�سلت 

خالل  ومن   ،IFAP للجميع  املعلومات  برنامج  اليون�سكو-  من 

جناح  ق�سة  باأف�سل  لفوزها  االإلكرتونية  للم�سادر  اأيفل  احتاد 

     Open   للعام 2008، وذلك ال�ستخدام برامج امل�سدر املفتوح

احلوا�سيب  ا�ستخدام  وتفعيل  لت�سغيل   Source System
للم�سادر  اإيفل  احتاد  مع  اإتفاقية  توقيع  كما مت  لديها.  القدمية 

د.  من  كل  ملنح  اجلامعة  رئي�ص  طريق  عن   eIFL االإلكرتونية  

وا�سل غامن من دائرة هند�سة اأنظمة احلا�سوب، ومديرة املكتبة 

مكافاأة رمزية  مل�ساهمتهما يف ق�سة النجاح اأعاله على اأن يقوما 

لتعميمها  التجربة  تلك  عن  بخطوة  خطوة  مكتوب  دليل  باإعداد 

على كافة املكتبات يف الدول النامية عن طريق eIFL  و اليون�سكو  

لال�ستعانة بها.

• ح�سل  د. مهدي عرار من دائرة اللغة العربية على اجلوائز التالية:	

جائزة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي، عن كتابه “البيان بال  اأ. 

اأف�سل كتاب موؤلف يف االآداب  ل�سان: درا�سة يف لغة اجل�سد”، 

واالإن�سانيات لعام 2008م

موريتانيا،	 نواك�شوط،	 والفنون،	 االآداب	 فرع	 �شنقيط/	 جائزة	 ب.	

2008م. 

• بجائزة 	 يحيى  عدنان  د.  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  عميد  فاز 

اأمريكا.  كاليفورنيا،  جوجل-  �سركة  العلمية،  لالأبحاث  جوجل 

وكان عنوان البحث هو معاجلة الن�ص العربي لتفعيل البحث يف 

االإنرتنت، 2009.

• فوا�سلة، 	 ومرينا  حثناوي،  اأنوار  ال�ساحلي،  علي  الطلبة  فوز 

باإ�سراف د. عدنان يحيى ، بجائزة اأف�سل م�سروع تخرج للطلبة 

من اإحتاد اجلامعات العربية، وجامعة البرتاء-االأردن، وعنوان 

البحث هو: حمرك بحث عربي. 2008.

• فاز جمموعة من طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات بجائزة اأف�سل م�سروع 	

يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف الوطن العربي يف متوز 2009.
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زائرون دوليون

اإلَّي�ص اأحد اأبرز العلماء يف جمال الفيزياء  ا�ست�سافت اجلامعة خالل العام  عددا من الزوار الدوليني، كان من اأبرزهم الربوف�سور جون 

ة االأوروبية للبحث النووي “CERN” الواقعة يف مدينة جنيف على احلدود ال�سوي�سرية الفرن�سية، والذي ا�ست�سافته  النظرية يف املنظمَّ

ميكرو�سكوب،  اأقوى  الكبري:  الهادرون  بعنوان:” م�سارع  حما�سرة  األقى  زيارته  وخالل   ،2008 الثاين  ت�سرين   17 بتاريخ  الفيزياء  دائرة 

وتزامن	هذا	الن�شاط	مع	انطالق	اأكرب	جتربة	فيزيائية	عرفها	التاريخ،	وهي	ت�شغيل	م�شادم	الهادرون	 وكذلك اأقوى تل�سكوب يف العامل”.	

لهذا  والبناء  التح�سري  على  عامًا  ع�سرين  من  اأكرث  مرور  بعد  اأي  العام،  هذا  يف  اأيلول  �سهر  من  العا�سر  يف  متت  والتي   )LHC(الكبري

يف    )LHC( اإيفان�ص املدير  العام مل�سروع م�سارع الهادرونات الكبري امل�سادم. كما قامت الدائرة با�ست�سافة علماء منهم  الدكتور لني 

املنظمة االأوروبية لالأبحاث النووية )CERN(، الذي األقى حما�سرة فيزيائية بعنوان “ العودة اإىل حلظة االنفجار الكوين العظيم عرب 

م�سارع الهادرونات الكبري”.

العلمية  “الالن�ست”  جملة  من  زوارًا  اجلامعة  ا�ست�سافت  كما 

جامعة  مثل  معروفة  جامعات  من  معروفني  وباحثني  الربيطانية 

اأك�سفورد، وييل، وهارفارد، واأو�سلو، وهل�سنكي، ومن دول عربية منها 

لبنان وم�سر، وذلك يف اإطار عقد معهد ال�سحة العامة واملجتمعية 

اعُترب هذا  حدثًا هامًا  وقد  العامة.  ال�سحة  ملوؤمتر متخ�س�ص يف 

يف	االأو�شاط	ال�شحية	العربية	والعاملية،	نظرًا	الأ�شالة	هذه	االأبحاث	

واملعرفة التي توفرها حول االأو�ساع ال�سحية حتت االحتالل. 

“الالن�سيت”  حمرر جملة  هورتون”  “ريت�سارد  الربوف�سور  وقال 

واأحد الزوار الدوليني  يف معر�س مقابلة مع تلفزيون ال�سحة العاملي، 

اأن  ال�سحة يف فل�سطني  حول  “الالن�سيت”  �سل�سلة  ياأمل من  “اإنه 
التي  بالتحديات  الدويل اخلا�سة  املجتمع  بتغيري وجهة نظر  تقوم 

الفل�سطيني  ال�سراع  حلل  الأولوية  واإعطاء  املنطقة  �ستواجهها 

الإ�سرائيلي، وذلك ملنح ال�سعبني  م�ستوى �سحي ي�ستحقونه”.

“ج.  الربوفي�سور  واآدابها  االإجنليزية  اللغة  دائرة  وا�ست�سافت 

األقى  الذي   ، 2 حزيران 2009  �سيكاغو يف  من جامعة  ميت�سيل”  

كمثال  غزة  املتطرفة:  االجتماعية  “البيئات  بعنوان:  حما�سرة 
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وهو رئي�ص حترير جملة ف�سلية  “ج ميت�سل”  والربوف�سور  اأويل”. 

متخ�س�سة، تعنى بالنظرية النقدية يف االآداب والعلوم االإن�سانية.

الكتاب  من  جمموعة  االإجنليزية  اللغة  دائرة  ا�ست�سافت  كما 

باعتبارها جزء  فل�سطني  اإىل  الذين قدموا  الربيطانيني،  والفنانني 

وهو   ،)PalFest( لالأدب  الثانية  ال�سنوية  فل�سطني  احتفالية  من 

من  جمموعة  اإليه  بادرت  بريطاين،  فل�سطيني  م�سرتك  م�سروع 

الكتاب العامليني يف بريطانيا  بتاريخ 25 اأيار2009.

جون  ال�سيد  العام  هذا  ا�ست�ساف  فقد  لغد  اأبو  اإبراهيم  معهد  اأما 

ويلك�ص، الناطق با�سم احلكومة الربيطانية ل�سوؤون ال�سرق االأو�سط، 

الرئي�ص  و�سيا�سة  االأو�سط  ال�سرق  يف  بريطانيا  �سيا�سة  ملناق�سة 

املعهد  ا�ست�ساف  كما  املنطقة،  يف  اأوباما  باراك  اجلديد  االأمريكي 

واملن�سق  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  ممثل  �سريي  روبرت  ال�سيد 

حما�سرة  األقى  حيث  االأو�سط،  ال�سرق  يف  ال�سالم  لعملية  اخلا�ص 

كما  االأو�سط،  ال�سرق  يف  ال�سالم  وعملية  املتحدة  االأمم  حول 

كولومبيا  من جامعة  م�سعد،  الربوفي�سور جوزيف  املعهد  ا�ست�ساف 

“االإ�سالم  بتاريخ 23 اآذار2008، حيث األقى حما�سرة حول م�ساألة 

والتحليل النف�سي وغريها من املو�سوعات املتعلقة بالليربالية”.   

اجلامعة	 وهو	 العام،	 هذا	 متميز	 دويل	 ن�شاط	 	 اجلامعة	 واحت�شنت	

عدالة  مع جمعية  بال�سراكة  االأوىل  ال�سيفية  الفل�سطينية  االأوروبية 

بتاريخ 6 متوز 2009، والتي �سمت 25 طالبًا فل�سطينيًا، و25 طالبًا 

اأوروبيًا من اأهم اجلامعات االأوروبية. 

ويف اإطار تطوير العالقات بني اجلامعة وعدد من املوؤ�س�سات واملراكز 

الزوار  من  عددا  اجلامعة  ا�ست�سافت  فقد  العاملية  واجلامعات 

الدوليني �سّمت روؤ�ساء جامعات، وعلماء، واأكادمييني، ووفود مراكز 

كاالأمم  دولية  هيئات  وممثلي  وقنا�سل،  حكومات،  وممثلي  دولية، 

عربية،  اإقليمية  جلان  من  ووفود  علمية،  دولية  ومنظمات  املتحدة، 

ال�سخ�سيات  من  وعدد  وحمامني،  ونقابيني،  عامليني،  و�سحفيني 

الدولية. وكان من اأبرز هذه الزيارات:

- زيارة القن�سل البلجيكي العام، وعدد من روؤ�ساء اجلامعات البلجيكية، 

والذي ياأتي يف اإطار تطوير العالقات بني اجلامعة وعدد من اجلامعات 

العاملية، ومنها اجلامعات البلجيكية، بتاريخ27 حزيران 2009.

- زيارة وفد كويتي للجامعة �سم نائب رئي�سة جلنة “كويتيون الأجل 

احتفالية  يف  الوفد  م�ساركة  اإطار  يف  املال،  العزيز  عبد  القد�ص” 

القد�ص عا�سمة الثقافة العربية للعام 2009. 

امل�ساركة يف ن�ساطات دولية واإقليمية 

• العديد 	 والباحثني يف  واالأكادمييني  االإداريني  من  العديد  �سارك 

من االجتماعات، واملوؤمترات العاملية، وور�سات العمل والدورات 

خارج  الدولية  امل�ساركات  عدد  بلغ  وقد  الدولية،  التدريبية 

يف  اجلامعة  م�ساركة  اأبرزها،  كانت  م�ساركة،     179 فل�سطني 

U - )موؤمتر احتاد اجلامعات حلو�ص البحر االأبي�ص املتو�سط 

IMED(، الذي عقد يف تون�ص خالل الفرتة من 23-26 ت�سرين 
االأول2008، وامل�ساركة يف ور�سة عمل عن التعليم الدويل مب�ساركة 

الطلبة  لت�سجيع  منتدى  اإن�ساء  اإىل  تهدف  عربية،  جامعات   10

معهد  وم�ساركة  االأكادميية،  برباجمها  االلتحاق  على  االأجانب 

يف  اخلام�ص  العاملي  املياه  ملتقى  يف  واملائية  البيئية  الدرا�سات 

تركيا، الذي عقد يف العا�سمة الرتكية اإ�سطنبول خالل الفرتة ما 

بني 16-22 اآذار 2009، ملناق�سة اأزمة املياه العاملية، و�سبل اإيجاد 

حلول منا�سبة لها، وتنظيم دورة تدريبية يف اإعادة ا�ستخدام مياه 

وجامعات  موؤ�س�سات  مع  بالتعاون  الزراعة  يف  املعاجلة  املجاري 

اإقليمية وعاملية .

• 	 Open“ املفتوحة   امل�سادر  برامج  على  التدريب  جمال  ويف 

املعلومات  تكنولوجيا  كلية  �ساركت   ،”Training  Source
تطبيقات  جمال  ويف  لبنان،  يف  املو�سوع  حول  تدريبية  بدورات 

الطبية،  ال�سناعية،  املختلفة  املجاالت  ويف  النانو،  تكنولوجيا 

البيئة وغريها، كما �ساركت الكلية يف  املوؤمتر الدويل لتكنولوجيا 

النانو يف االأردن والذي عقد  خالل 10-12 ت�سرين ثاين 2008. 
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• جامعة 	 يف  درا�سية  حلقات  يف  املراأة  درا�سات  معهد  و�سارك 

اأكادميي  تبادل  يف بريطانيا وذلك من خالل  “جولد�سميث” 
جامعة  يف  االجتماع  علم  ودائرة  املراأة  درا�سات  معهد  بني 

جولد�سميث  يف الفرتة ما بني 8– 14 اآذار2009. كما �سارك 

برنامج  يف   2009 حزيران   23-14 بني  الفرتة  خالل  املعهد 

تدريبي بعنوان “تقييم البحث يف املجتمعات املفككة” بتنظيم 

الدولية  ال�سراعات  اأبحاث  ومعهد  املتحدة  االأمم  جامعة  من 

من  الفرتة  وخالل  ال�سمالية،  اإيرلندا  يف  “اإول�سرت”  وجامعة 

بعنوان  تدريبية  دورة  يف  املعهد   �سارك   ،2009 اأيار   12-10

والعدالة  ال�سالم،  لدميقراطية  الن�ساء  تعريف  “اإعادة 
التي نّظمتها موؤ�س�سة Open Democracy يف  وامل�ساواة”، 

غواتيماال. 

• بينما �ساركت دائرة الهند�سة املعمارية يف معر�ص فني ومعماري 	

نظمته موؤ�س�سة  كبري يف مدينة الهاي عنوانه “االأر�ص احلرام”، 

و�سعراء  فنانني  عدة  اأعمال  فيه  وعر�ست  الهولندية،  جيماك 

ومعماريني واأدباء من فل�سطني. كما �ساركت الهند�سة امليكانيكية 

 FP7 م�سروع  يف  والتعاون  البحث  جماالت  حول  دولية  بدورة 

خالل الفرتة من 22-29 ت�سرين الثاين 2008. 

• تدريبية 	 برامج  يف  واملجتمعية  العامة  ال�سحة  معهد  و�سارك 

دولية يف اجلامعة االأمريكية يف القاهرة، واجلامعة االأمريكية يف 

“من العلم اإىل العمل: ال�سحة االإجنابية  بريوت، حتت عنوان: 

ال�سحة  وحدة  بتطوير  املعهد   قام  كما  العربية”.  الدول  يف 

النف�سية عن طريق تقوية العالقات وتعزيز التعاون ما بني معهد 

ال�سحة العامة واملجتمعية وبرنامج امل�ساعدات الطبية لفل�سطني 

يف اململكة املتحدة، وامل�ساركة يف اجتماع من�سقي الفريق االإقليمي 

 Wellcome proposal لل�سبكة  “ويلكوم”  ملناق�سة اقرتاح  

�سحة  حت�سني   “ حول  عرو�ص  وتقدمي   for the network
االأمهات واملواليد يف فل�سطني من خالل تعزيز النظام ال�سحي. 

اخليارات والتحديات.

• كما �ساركت كلية احلقوق واالإدارة العامة بدورة تدريبية دولية  	

املعهد  يف  وذلك  املحلية”  “التنمية  بعنوان   2008 اأيلول  يف 

حيث  اأ�سبوعني،  ملدة  باري�ص  يف   )ENA( لالإدارة  الوطني 

املحلي  احلكم  بقطاع  تتعلق  خمتلفة  موا�سيع  الدورة  تناولت 

امل�ستويات  خمتلف  على  فيها  املعمول  واالإ�سالحات  فرن�سا  يف 

املحلية.

اتفاقيات تعاون مع موؤ�س�سات دولية

• الثاين2008 	 ت�سرين   28 من  الفرتة  بريغن خالل  زيارة جامعة 

مع  اجلديد  التعاون  م�سروع  وتوقيع   ،2008 االأول  كانون   4 اإىل 

معهد درا�سات املراأة، كما مت االجتماع مع امل�سوؤولني يف اجلامعة 

 ،)NUFU( التنموي  والتعليم  للبحث  الرنويجي  الربنامج  و 

وكذلك مناق�سة التعاون مع الكلية اجلامعية يف بريغن للتمري�ص.

• املعلومات 	 بنك  لتطوير  البلجيكية  احلكومة  مع  تعاون  اتفاقية 

معهد  يف   2009 الثاين  كانون   20 بتاريخ  والق�سائي  القانوين 

احلقوق.

• االأكادميية 	 لل�سوؤون  الرئي�ص  نائب  وقع   ،2009 متوز   15 ويف 

الدكتور عبد اللطيف اأبو حجلة، اتفاقا مع بنك التنمية االأملاين/ 

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي لت�سييد الطريق الذي يربط بني 

املبنى اجلديد للكلية للتمري�ص واملهن ال�سحية امل�ساندة  مع بقية 

مرافق اجلامعة.

• ومت العمل على اإعداد اتفاقية تعاون وتواأمه بني دائرة الهند�سة 	

يتم  احلرة  بروك�سل  ومثيلتها يف جامعة  اجلامعة  امليكانيكية يف 

من خاللها تبادل طالب، واأبحاث، واأع�ساء هيئة تدري�سية بني 

اجلامعتني .

• اأجل 	 من  التعلم  وموؤ�س�سة  امل�ستمر  التعليم  مركز  بني  اتفاقية 

اإىل  املركز  خالله  ي�سعى  تدريبي،  برنامج  لتقدمي  التوظيف 

الفل�سطيني  العمل  �سوق  �سمن  تطبيقها  ميكن  برامج  ت�سميم 

بالتعاون مع القطاعات اخلا�سة والعامة واحلكومية. 
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• اتفاقيات تعاون مع جامعة جنت، عقدتها كلية التمري�ص واملهن 	

لطلبة  تدريب  فر�ص  على  احل�سول  ت�سمل  امل�ساندة،  ال�سحية 

االأبحاث  جمال  يف  والتعاون  اجلامعة،  م�ست�سفى  يف  التمري�ص 

االأكادميية يف جمال االأحياء اجلزيئية، وعلم الدم، وعلم الوراثة 

يف االإن�سان، مع اإمكانية احل�سول على منح دكتوراه لطلبة هذه 

التخ�س�سات.

• االأمريكية 	 ميني�سوتا  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  اجلامعة  ووّقعت 

ممثلة بنائب رئي�سها لل�سوؤون االأكادميية د. “يل ت�سديل”  بتاريخ 

26 اأيار 2009، بهدف تبادل الطلبة واأع�ساء الهيئة التدري�سية، 

على مدى خم�ص �سنوات، باالإ�سافة اإىل ت�سجيع عدد من امل�ساريع 

على االنرتنت بني اجلانبني.

• مع 	 االإ�سبانية  اللغة  لتعليم  تفاهم  مذكرة  اجلامعة   وّقعت  كما   

القن�سل العام االإ�سباين يف القد�ص ال�سفري “رامون اآن�سوايني”، 

بتاريخ 20 ت�سرين االأول 2008 لتعليم اللغة االإ�سبانية يف اجلامعة.

• احتاد 	 مع  االتفاقية  اجلامعة  يف  الرئي�سية  املكتبة  جّددت  كما 

القواعد  بع�ص  على  للح�سول  االإلكرتونية  للم�سادر   eIFL
عام  نهاية  حتى  �سنوات  ثالث  ملدة  الكامل  بالن�ص  للمجالت 

 Cambridge University التالية:  للقواعد  وذلك   ،2010

.)Institute of Physics )IOP  -Journals - BioOne

• كما عقدت املكتبة الرئي�سية اتفاقية تعاون بتاريخ كانون الثاين 	

2009 مع ممثلني من برنامج االأمم املتحدة االإمنائي واأكادميية 

لتاأ�سي�ص  اال�ست�سارية  اخلدمة  لتقدمي  الفرن�سي،  التطوير 

ال�سحة  لوزارة  تابعة  النف�سية  ال�سحة  يف  متخ�س�سة  مكتبة 

اأيار  ولغاية   2009 حزيران  من  عام  ملدة  وذلك  الفل�سطينية، 

.2010

• ووّقع مكتب التطوير االأكادميي ثالث اتفاقيات جديدة مع كل من: 	

EuroMed Ma - وجامعة  كندا،  يف   Waterloo  جامعة

 Evangeliche Hoschule يف فرن�سا، وجامعة agement
يف اأملانيا، بهدف التعاون يف ال�سوؤون االأكادميية. 

• مونت 	 واإذاعة  االإعالم  تطوير  مركز  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع 

لالإذاعة  مثااًل  واإعطاء  واإنتاج  االإذاعة  طلبة  لتدريب  كارلو 

من  �سنوات   5 ملدة  اأيلول2008   11 يف  التوقيع   ومت  النموذجية، 

تاريخ بدء التنفيذ.
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برامج م�سرتكة مع جانب دويل

اجلامعات  من  عدد  مع  املدى  طويلة  برامج  اجلامعة  ومعاهد  دوائر  خمتلف  عقدت 

واملوؤ�س�سات الدولية، وكان اأبرزها:

• يف جمال تطوير التعاون مع جامعات دولية، ا�ستمرت كلية الهند�سة يف العمل على 	

العلوم  جامعة  يف  الف�ساءات  وتخطيط  امل�سهد  عمارة  دائرة  مع  التعاون  م�سروع 

احلياتية/الرنويج والتعاون مع جامعة دورمتند، ومع جامعة ميونخ التقنية، وجامعة 

اأهمها  عديدة:  فعاليات  التعاون  هذا  عن  ونتج  رومــا.  وجامعة  البلجيكية،  الكمربا 

تطور التدري�ص يف برنامج املاج�ستري يف التخطيط العمراين وعمارة امل�سهد/خالل 

عام 2008، والور�سة االإقليمية حول “هل نحتاج اإىل ثقافة للم�سهد يف العامل العربي، 

وملاذا؟ وتنظيم م�سروع لتخطيط وتطوير البلدة القدمية يف بلدة بريزيت مب�ساركة 

مركز رواق، ومركز الروزنا، وبلدية بريزيت.

• �سركة 	 و�سركات:  موؤ�س�سات  عدة  مع  العالقة  توطيد  على  زعّني  جناد  مركز  عمل 

“�سي�سكو” )اأكادميية �سي�سكو للتدريب(، و�سركة مايكرو�سوفت ل�سناعة الربجميات، 
و�سركة “�سبارك” الحت�سان امل�ساريع التكنولوجية،   وموؤ�س�سة “فري�ست ليغو ليج” 

 Pearson Vue ”للتدريب على �سناعة وبرجمة الرجل االآيل، �سركة “بري�سون فو

لتمكني املركز باأن يكون مركزا معتمدا دوليًا لتقدمي امتحانات دولية عرب االإنرتنت.

• املياه” 	 م�سادر  الإدارة  العربية  ال�سبكة  واملائية  البيئية  الدرا�سات  معهد  ا�ست�ساف 

املناطق  تزويد  اإىل  ال�سبكة  وتهدف  عام،  ملدة  فل�سطني  يف   AWARNET“
بخدمات املياه، وال�سرف ال�سحي، وحماية املوارد املائية الثمينة والبيئية، وا�ستمر 

  ”PoWER“ املائية  واالأبحاث  للتعليم  العاملية  ال�سراكة  �سبكة  بالتعاون مع  املعهد 

الإدارة االأبحاث امل�سرتكة يف تلك ال�سراكة. كما ي�ستمر املعهد بتقدمي اال�ست�سارات يف 

مو�سوع املياه للمثلية النم�ساوية بدءًا من اآذار 2008 وحتى  اآذار /2010.

• كما قام معهد درا�سات املراأة بالتعاون مع )االأ�ستاذة دوبرفكا زاراكوف( من معهد 	

الدرا�سات االجتماعية يف الهاي، هولندا، للعمل على تطوير م�ساقات تاأخذ ق�سايا 

العنف وال�سراع بعني االعتبار فيما يتعلق مب�ساقات النوع االجتماعي والتنمية.

• ويف جمال التعاون مع عدد من املوؤ�س�سات الدولية: ك�سندوق االأمم املتحدة لل�سكان، 	

جامعة  “اأو�سلو”،  وجامعة  “فورد”،  وموؤ�س�سة  �سربجنمان”،  “ثيودور  موؤ�س�سة 

وبرنامج امل�ساعدات الطبية يف بريطانيا، نفذ معهد ال�سحة العامة  “نيو كا�سل”، 
واملجتمعية عددا من الربامج يف املوا�سيع التالية: ال�سكان والتنمية، �سحة املراأة، 

حت�سني  الدم،  فقر  ملعاجلة  التدخل  االإجنابية،  ال�سحة  خدمات  يف  القدرات  بناء 

نوعية بيانات الوفيات يف فل�سطني، ال�سحة النف�سية واالجتماعية.
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املختلفة،  ومراكزها  ومعاهدها  بكلياتها  اجلامعة  بني  مثمر  تعاون  على  ا�ستملت  العام،  خالل  املجتمع  مع  فعالة  م�ساركات  للجامعة  كان 

وقطاعات املجتمع املختلفة يف كافة املجاالت ال�سحية، والبيئية، والهند�سية والرتبوية، والقانونية، واالإعالمية، والثقافية، وكان اأبرزها:

• بحثية 	 �سبكة  بناء  بهدف  الفل�سطينية،  االت�ساالت  جمموعة  مع  اتفاقية  اجلامعة  عقدت  فقد  املحلية،  ال�سركات  مع  التعاون  جمال  يف 

وتعليمية تعتمد على تقنية اجليل الثاين لالإنرتنت، لربط وتطوير �سبكة اجلامعة االإلكرتونية، وربط جميع مراكز اجلامعة مبوقع واحد 

من خالل ح�سولها على اآخر التطورات العلمية يف جمال االت�ساالت، بحيث �ستقوم جمموعة االت�ساالت ببناء وت�سميم ال�سبكة �سمن 

اأحدث التقنيات.

• التدريبي 	 الربنامج  االأردنية  اجلامعة  مع  وبال�سراكة  اجلامعة  يف  امل�ستمر  التعليم  مركز  اأطلق  اجلامعات،  خريجي  تدريب  جمال  ويف 

“قدرات”، الذي يهدف اإىل تدريب خريجي اجلامعات على مهارات مهنية فنية تتطرق اإىل مو�سوعات خمتلفة اأهمها: اإدارة امل�ساريع، 
ومهارات البحث والكتابة املهنية، ومهارات اللغة االإجنليزية.

•  وبهدف تعزيز العالقة بني اجلامعة والقطاع العام واخلا�ص واإر�ساء تقليد �سنوي يرنوا اإىل تعزيز روح التعاون بني كلية التجارة واالقت�ساد 	

يف اجلامعة، واملوؤ�س�سات وال�سركات الوطنية،  نّظمت الكلية بتاريخ 26 اأيار 2009، يوم التوظيف ال�سنوي الرابع ع�سر بهدف م�ساعدة 

خريجي الكلية من حملة درجة البكالوريو�ص واملاج�ستري  يف  اإيجاد فر�ص عمل منا�سبة..

• كما نظمت كلية الهند�سة  اليوم الهند�سي 2009 بتاريخ 5 اأيار 2009، وا�ستملت فعالياته على معار�ص هند�سية ل�سركات ومكاتب و�سناعات 	

هند�سية وم�ساريع تخرج لطلبة الكلية باالإ�سافة اإىل ندوات علمية ومهنية وحفل تكرمي للطلبة املتفوقني.

املجال ال�سحي والبيئي

التن�سيق  و  والتوعية  والتدريب  البحث  يف  هام  دور  للجامعة  كان 

خالل  من  والبيئية  ال�سحية  النواحي  لتطوير  املجتمع  مع  والتعاون 

العمل،  ور�سات  وعقد  والتدريب،  التطبيقية،  واالأبحاث  امل�ساريع 

وتقدمي اال�ست�سارات.

1- امل�ساريع والأبحاث التطبيقية

• العديد 	 جمال  يف  واملجتمعية  العامة  ال�سحة  معهد  ن�سط  فقد 

املراأة  حول:  موا�سيعها  تنوعت  والتي  التطبيقية،  االأبحاث  من 

وال�سحة: تلبية احتياجات الن�ساء احلوامل والوالدات، واأ�سوات 

فل�سطينية: القابالت، الن�ساء يف غزة والقابالت: حما�سرين بني 

الفل�سطينيات  االأمهات  حياة  وجودة  املخا�ص،  واآالم  الر�سا�ص، 

ال�سحة  واملحددات، وخدمات  تقييم  الوالدة:  بعد  ما  الفرتة  يف 

االإجنابية وبناء القدرات من خالل التعليم والتدريب وال�سيا�سات 

وبحوث العمليات. وتدخني ال�سباب يف البيئات املتوترة : املحددات 

املراهقني  وتكيف  وفل�سطني(.  وكولومبيا  )االأرجنتني  واجللد 

املرحلة   :  PACT )امل�سروع  ال�سدمة  اأعقاب  الفل�سطينيني يف 

الثالثة(. واالإن�ساف يف متويل الرعاية ال�سحية وا�ستخدامها.

• االأبحاث 	 اإجراء  يف  واملائية  البيئية  الدرا�سات  معهد  ن�سط  كما 

التطبيقية ل�سالح وزارة الزراعة وبلدية البرية ومدار�ص ال�سفة 

واالقت�سادي  االجتماعي  التقييم  حول:  غزة  وقطاع  الغربية 

الإعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة الناجتة من حمطة البرية ملعاجلة 

املياه العادمة يف الزراعة املروية )ال�سفة الغربية، وفل�سطني( ،و 

داخل  العوامل  البيئية  املخاطر  ب�ساأن  العام  الوعي  م�ستوى  رفع 

 ، غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  املحلية  واملجتمعات  املدار�ص 

واإجراء م�سح وطني للمبيدات يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

• احلجر 	 بحث  م�سروع  الهند�سة  كلية  اأجرت  البيئي  املجال  ويف 

املقد�سي ال�سائل، وكان للم�سروع نتائج اإيجابية متميزة من حيث 

امل�ساهمة  اإىل  اإ�سافًة  كلفتها،  وتخفي�ص  اخلر�سانة،  جودة  رفع 

عن  الناجمة  االأ�سرار  من  البيئة  على  احلفاظ  يف  الفعالة 

التخل�ص من ن�سارة احلجر بطريقة ع�سوائية. باالإ�سافة اإىل اأنها 

اهلل  رام  يف  االأمم  حديقة  اإن�ساء  مل�سروع  وتقييما  درا�سة  اأجرت 

ل�سالح بلدية رام اهلل. 

• اأما مركز خمتربات جامعة بريزيت للفحو�ص، فقد قام بتنفيذ 	

�سبكات  من  الالزم  وحتليل  عينات  جمع  فيهما  يتم  م�سروعني  
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وغزة  رفح،  يف  وال�سابورة  ال�سوكة  مناطق  من  كل  يف  املياه 

والن�سريات و بيت الهيا ورفح.

2- يف جمال التدريب؛  

• يف 	 تدريبية  دورات  ثالث  واملائية  البيئية  الدرا�سات  معهد  عقد 

اجلغرافية  املعلومات  اأنظمة  تطبيقات  منها:  خمتلفة  موا�سيع 

ودورات  البيئة،  املدرب يف حقول �سحة  تدريب  ، حول   )GIS(

تدريبية يف ا�ستخدام املبيدات الأغرا�ص الزراعة وال�سحة العامة. 

ومنظمات  احلكومية،  الوزارات  الدورات  هذه  من  ا�ستفاد  وقد 

�سحة  دوائر  وموظفو  والبيئة،  املياه  موا�سيع  يف  حكومية  �سبه 

البيئة يف وزارة ال�سحة الفل�سطينية، ومفت�سو �سحة ومدراء يف 

دوائر �سحة البيئة يف وزارة ال�سحة من كافة حمافظات الوطن، 

واملزارعون يف حمافظات اأريحا وجنني وغزة.

• العامة 	 ال�سحة  معهد  عقد  ال�سحي  التدريب  جمال  ويف 

واملجتمعية دورات حول: برنامج التدريب االأ�سا�سي لدرا�سة فقر 

الدم بني االأطفال الر�سع ، وتدريب عاملي التاأهيل املجتمعي  على 

الدميوغرافية،  اأ�ساليب  على  والتدريب  لل�سباب  ا�ستبيان  اإدارة 

كتابة  يف  وا�ستخدامها  ال�سكان  �سحة  مفاهيم  على  والتدريب 

من:  كل  الدورات  هذه  من  ا�ستفاد  وفد  ال�سيا�سات.  ملخ�سات  

عيادات الرعاية ال�سحية االأولية ي وزارة ال�سحة، ووكالة الغوث 

الو�سطى  الطبقة  واملهنيون  يف  “ االأونروا”،  الالجئني  لت�سغيل 

 CBR Workers،  على امل�ستويني احلكومي وغري احلكومي، و

PMRS

• بدورات 	 للفحو�ص  بريزيت  جامعة  خمتربات  مركز  واخت�ص 

تدريبية يف تطوير قطاع زيت الزيتون يف فل�سطني، ا�ستفاد منها 

اأ�سحاب معا�سر زيت الزيتون واملزارعني.

3- يف جمال عقد ور�سات العمل؛ 

• فقد ن�سطت كلية الهند�سة بعقد عدد من ور�سات العمل لعدد من 	

االحتاد  بلدية  وقرى  بريزيت،  وبلدية  بكدار،  اأهمها  املوؤ�س�سات 

املدار�ص  �ساحات  ت�سميم  حول:  عمار(  ودير  حمالة،  اللو،  )بيت 

وتخطيطيها، وتنفيذ م�سروع املخطط الهيكلي لقرى بلدية االحتاد 

بريزيت  بلدة  اإحياء  واإعادة  عمار(،  ودير  حمالة،  اللو،  )بيت 

.MS project  التاريخية، واإدارة امل�ساريع با�ستخدام برنامج

• عمل 	 ور�سات  بعقد  واملائية  البيئية  الدرا�سات  معهد  ن�سط  كما 

حول:  املياه،  و�سلطة  واملدار�ص،  والبلديات،  الوزارات،  ملوظفي 

املياه والتنمية امل�ستدامة، و اإعادة ا�ستخدام املياه العادمة، واملراأة 

العربية الإدارة م�سادر  ال�سبكة  املياه وحول عمل  واإدارة  القيادية، 

املياه  �سرقة  وحول  فل�سطني،  فرع   )AWARENET( املياه 

واملوؤ�س�سات  الوزارات  من  عدد  منها  ا�ستفاد  وقد  الفل�سطينية 

والبلديات واملدار�ص و�سلطة املياه ومعاهد مياه. 

• اأما معهد ال�سحة العامة واملجتمعية فقد عقد ور�سات عمل لعاملي 	
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التاأهيل املجتمعي يف عدد من املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية  حول: العمل مع 

ال�سباب كاإ�سرتاتيجية لربنامج التاأهيل املجتمعي، وتنمية ال�سباب يف املجتمع املحلي، 

يف  للمهنيني  التدريبية  االحتياجات  تقييم   : واإهمالهم  االأطفال  معاملة  اإ�ساءة  و 

الرعاية ال�سحية واالجتماعية – االأونروا، وقراءة وحتليل بيانات �سحة االأم والطفل، 

حول  اخلربات  وتبادل  القابالت،  ممار�سات  يف  ومراجعة  واملعاقني،  واملراهقني 

“ال�سباب واالإ�سرتاتيجية”، والقابالت الفل�سطينيات. وقد ا�ستفاد من هذه الدورات 
واالجتماعيني يف  ال�سحيني  واملهنيني  نابل�ص وجنني،  املجتمعي من  التاأهيل  عاملي 

االأونروا، واجلهات املانحة، و�سركاء معهد ال�سحة العامة واملجتمعية ، واملمر�سات 

والقابالت يف م�ست�سفى املقا�سد  وم�ست�سفى رام اهلل.

• جلان 	 يف  الهند�سة  كلية  �ساركت  اال�ست�سارات،  وتقدمي  التعاون  جمال  ويف   

بلديات كل من رام اهلل، وبريزيت، للتعاون يف جماالت ون�ساطات خمتلفة، كما 

تعاونت مع مركز رواق للمعمار ال�سعبي على م�سروع البلدة القدمية/بريزيت، 

والتوجهات  واال�ست�سارات  الدرا�سات  اإعداد  مهمته  عمل  طاقم  وت�سكيل 

الالزمة لتطوير بلدة بريزيت القدمية.  كما قدمت الكلية ا�ست�سارات مل�سروع 

ملدينة  العادمة  املياه  اإدارة   “ حول  درا�سة  بتقدمي  وذلك  م�سار  روابي– 

ودرا�سة مرورية لنف�ص امل�سروع، باالإ�سافة اإىل  اإعداد درا�سة حول:  روابي”،  

“واقع نظام التنقل )املوا�سالت( يف منطقة االأورو �سرق اأو�سطية – درا�سة 
U وقد قدمت هذه الدرا�سة الحتاد جامعات حو�ص املتو�سط،  -  .” ةحال

.IMED

• مع 	 تعاون  اتفاقية  �سياغة  يف  للفحو�ص  بريزيت  جامعة  خمتربات  مركز  و�سارك 

وزارة االقت�ساد الوطني، بهدف تفعيل خمترب الزيوت املعدنية، كما مت ا�ستكمال 

العمل مع �سركة Inframan )م�سلحة مياه بلديات ال�ساحل( جلمع و حتليل 6 

عينات مياه.

املجال الرتبوي والتنموي والإعالمي:

امل�ساريع والأبحاث

• تنفيذ عدد من امل�ساريع الرتبوية قامت بها وحدة ابن ر�سد للتطوير الرتبوي منها: 	

يف  الن�سط  التعلم  “تكري�ص  وم�سروع  النموذجية  االأهلية  املدار�ص  �سبكة  م�سروع 

التعليم والتعلم م�سروع ت�سوير خم�ص حاالت متميزة يف التدري�ص. 

• كما قام مركز درا�سات التنمية باإجراء ثالثة اأبحاث حول: قيا�ص الرتاجع يف �سوق 	

العمل الفل�سطيني، والو�سع التنموي يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة: اأثر ال�سراع 

على التنمية، ربط ال�سباب من خالل اجلامعات مع �سوق العمل. 

• حول: 	 تركزت  االإعالمية  امل�ساريع  من  عدد  بتنفيذ  االإعالم  تطوير  مركز  وقام 
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االإلكرتونية  البوابة  وم�سروع  ال�سوتية،  االإلكرتونية  واملكتبة  االأطفال-  اأدب  م�سروع 

لل�سحفيني- املن�سة االإعالمية، وم�سروع تطوير املناهج واأ�ساليب التدريب يف اجلامعات 

الفل�سطينية، ويف اإدارة االإذاعات.

ويف جمال التدريب  قامت املراكز بالفعاليات التايل:

• قام مركز تطوير االإعالم بعقد عدد من الدورات التدريبية تناولت تدريبًا لل�سحفيني يف 	

والتدريب  فل�سطني،  االأطفال يف  لق�س�ص  واالإن�سانية  املهنية  التغطية  على  وغزة  ال�سفة 

على التغطية املهنية لق�سايا ال�سحة االإجنابية، وتنفيذ م�سروع تدريبي يف وكالة االأنباء 

الفل�سطينية ي�ستهدف املرا�سلني واملحررين. 

• البحث 	 “ اأدوات  حول  امليدانيات  للباحثات  تدريبيًا  يوما  التنمية  درا�سات  مركز  ونّظم 

مع  العاملني  امليدانيني  للباحثني  تدريبية  عمل  ور�سة  نّظم  كما   ، غزة  مدينة  يف  العلمي 

املركز حول “مناهج واأ�س�ص البحث العلمي، يف رام اهلل.

• و�سارك معهد درا�سات املراأة يف التدريب على اإدخال ق�سايا النوع االجتماعي يف ا�ستمارة 	

م�سح الن�ساء يف املجال�ص املحلية.

• يف 	 تدريبيتني  دورتني   بتقدمي   الدولية  للدرا�سات  لغد  اأبو  اإبراهيم  معهد  قام  كما 

طلبة  ولبع�ص  اخلارجية،  ال�سوؤون  وزارة  يف  الدبلوما�سي  ال�سلك  ملوظفي  الدبلوما�سية 

الربنامج العاملني يف املوؤ�س�سات الفل�سطينية املختلفة. 

جمال القانون واحلقوق والإدارة العامة:

• ن�سط معهد احلقوق وكلية احلقوق واالإدارة العامة بتنفيذ م�ساريع واإجراء اأبحاث تركزت 	

على ق�سايا حقوقية وقانونية،  فقد قام معهد احلقوق بتاأ�سي�ص قاعدة البيانات اخلا�سة 

بالربط بني الت�سريع وحكم املحكمة �سمن م�سروع تكنولوجيا املعلومات والقانون وتنفيذ 

م�سروع اإ�سالح قطاع االأمن الفل�سطيني، للم�ساهمة يف اإن�ساء موؤ�س�سات خا�سعة للم�ساءلة 

وا�ستهدف  لالأفراد،  االأ�سا�سية  احلقوق  حماية  على  وقادرة  االأمن  قطاع  يف  وال�سفافية 

تعميم  على  للم�ساعدة  املدين  املجتمع  ومنظمات  الرئي�سية  امل�سلحة  �ساحبة  الفئات 

مفاهيم مبادئ االأمن املدين الدميقراطي.

• و�سمن م�سروع التعليم القانوين امل�ستمر التابع ملعهد احلقوق، مت طرح الدبلوم املهني يف 	

واملمار�سة،  املهنية  املعرفة  يف  الدورات  من  يتاألف  الذي   )PDLP( القانونية  املمار�سة 

واملهارات، والقيم، والتي اعتمدت من قبل وزارة التعليم العايل.

• وقامت وحدة امل�ساندة الت�سريعية يف معهد احلقوق بتنفيذ اأن�سطة يف جماالت رئي�سية ت�سمنت 	

و�سع برنامج دبلوم يف ال�سياغة الت�سريعية، وو�سع دليل للقانون التجاري الفل�سطيني.

• وقامت دائرة االإدارة العامة يف كلية احلقوق بعقد دورة تدريبه خا�سة بقطاع ال�سباب يف 	

نّظمها مركز التعاون وال�سالم الدويل، وعقد معهد  جمال “القانون الدويل االإن�ساين”، 
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منها  ا�ستفاد  الت�سريعية،  ال�سياغة  حول  تدريبية  دورة  احلقوق 

الكادر القانوين يف وزارة الداخلية الفل�سطينية.

التوعية القانونية والإدارية

• و�شمن	ن�شاط	م�شرتك	بني	معهد	احلقوق	وكلية	احلقوق	واالإدارة		

العامة فقد مت عقد 11 لقاًء قانونيًا م�سرتكًا بني الكلية واملعهد، 

املتعلقة  تلك  وخا�سًة  املختلفة،  املوا�سيع  من  عددًا  تناولت 

حمليني  وخمت�سني  خرباء  مب�ساركة  والدولية  املحلية  بالقوانني 

التي  الراهنة،  بال�سوؤون  لها �سلة  التي  الق�سايا  ودوليني ملعاجلة 

التايل:  النحو  على  وذلك  فل�سطني  يف  القانوين  املجتمع  تهم 

التجربة الفل�سطينية يف العملية الت�سريعية بني الواقع والطموح، 

�شقوط	جدار	برلني	وبناء	نظام	العدالة،	تخبط	ال�شلوك	االأحادي	

بديل  االجتماعي–  ال�سوق  اقت�ساد  العراقية،  احلالة  اجلانب: 

ودعم  االأمالك  �سريبة  تنظيم  رحيم،  راأ�سمايل  نظام  اأم  اآخر 

على  اأ�سواء  الو�سط،   ال�سرق  يف  بريطانيا  �سيا�سة   التنمية، 

قانون �سريبة الدخل ل�سنة 2004 وتعديالته، اجلوانب القانونية 

حقوق  امل�سرفية،  الت�سهيالت  �سمانات  اإحدى  التاأميني  للرهن 

الع�سكرية  املحاكم  حالة  درا�سة  االإجرائية:  والعدالة  االإن�سان 

قانون  يف  اخلدمة  نهاية  ملكافاأة  القانوين  التنظيم  االإ�سرائيلية، 

العمل الفل�سطيني، واملفهوم احلديث لل�سياغة الت�سريعية. 

• كما قامت كلية احلقوق واالإدارة العامة بالتعاون مع معهد احلقوق 	

بعقد خم�ص حما�سرات م�سرتكة لتوعية الطلبة واملجتمع بق�سايا 

ودور  واملحامني،  الق�ساة  �سلوك  �سوابط  حول:  ودارت  حقوقية 

يف  واملحاكمة  الدعوى  تقدمي  واإجراءات   ، التحكيم  يف  الق�ساء 

قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية الفل�سطيني، وال�سراع 

مقابل احل�سانة، ومقدمة اإىل العدالة االنتقالية ، واالأمم املتحدة 

وعملية ال�سالم يف ال�سرق االأو�سط.   

• كما قامت دائرة االإدارة العامة بعقد ور�سات عمل حول واقع احلكم 	

املحلي يف فل�سطني، وامل�ساركة يف ور�سة عمل عقدتها حمافظة رام 

اهلل، لتقييم اخلطة الوطنية اال�سرتاتيجية لتطوير احلكم املحلي ، 

وتقدمي املقرتحات اإىل موؤمتر عقدته ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

وعقد معهد  حول “اخلطة الوطنية لالإدارة املحلية يف فل�سطني”. 

حيث  الفل�سطينيني  املحامني  نقابة  مع  تفاهم  مذكرة  احلقوق 

باإقرار  متعلقة  اأن�سطة  بتنفيذ  الت�سريعية  امل�ساندة  وحدة  قامت 
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قوانني خالل العام 2008، كاالإطار القانوين للملكية والت�سرف يف 

االأموال غري املنقولة للعقارات يف فل�سطني، وم�سروع قانون الطفل، 

وقانون املرئي وامل�سموع،  قانون ب�ساأن امل�سرتيات العامة ، و�سياغة 

اللوائح ال�سحية، وقانون وكالة االأنباء الفل�سطينية )وفا(.

• الدرا�سة 	 بتحديث  العامة  واالإدارة  احلقوق  كلية  قامت  كما 

الت�سخي�سية الأحوال احلكم املحلي يف فل�سطني التابعة لربنامج 

االأمم املتحدة االإمنائي /UNDP لعام 2009/2008. 

جمال بناء القدرات يف التعليم امل�ستمر وتكنولوجيا 

املعلومات:

• داخل 	 التعّلمية  القدرات  وبناء  التعليم  اإ�سالح  عملية  جمال  يف 

اجلامعات، يعمل مركز التعليم امل�ستمر على  حتويل فرق االإبداع 

يف التعلم اإىل مناذج للتعلم واالإبداع يف كل من جامعة بيت حلم، 

ودعم  قيادة  من  لتمكينهم  القد�ص،  وجامعة  بريزيت،  وجامعة 

عملية  يف  وامل�ساهمة  جامعاتهم  داخل  التعليم  اإ�سالح  عملية 

اإ�سالح نظام التعليم على م�ستوى الوطن. 

• ومن خالل الربنامج ال�سابق مت تطوير قدرات موؤ�س�سات التعليم 	

وا�سعة  اإ�سالحات  لتنفيذ  التدريب،  وموؤ�س�سات  الفل�سطينية 

وفعالة يف النظام التعليمي الفل�سطيني، من خالل اعتماد احللول 

التعليمية املبتكرة التي تدعمها التكنولوجيا، واإقامة �سراكات مع 

التي  ال�سناعة  وتهيئة  للتعليم،  الدعم  لتعزيز  اخلا�ص  القطاع 

تدور حول االبتكار يف التعلم مدعومة بالتكنولوجيا.

• وقام املركز  بتطوير فرق االإبداع يف التعلم يف املعاهد التابعة 	

قدراتهم  لتنمية  وذلك  اهلل  رام  يف  الالجئين  غوث  لوكالة 

مركز  قام  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  االإلكرتوين.  التعليم  جمال  يف 

مدعمة  م�ساقات  وتنفيذ  وتطوير  بت�سميم  امل�ستمر  التعليم 

بال�سراكة مع  اإلكرتونيًا لل�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة، وذلك 

مركز تطوير االأعمال ال�سغرية، وللقيادات يف ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية، وذلك بال�سراكة مع ديوان املوظفني.

• الفل�سطينية 	 املعاهد   بتح�سني قدرة  امل�ستمر  التعليم  وقام مركز 

الداعمة  واملعنية  بالفقراء للتنفيذ والتقييم والتدخل، من خالل 

ا�ستخدام وا�سع من النماذج الفعالة الفل�سطينية اجلديدة، ومن 

املعنية   الفل�سطينية  احلكومية  غري  املنظمات  مع  تعاون  خالل 

ال�سغرية  امل�ساريع  تدعم  التي  املوؤ�س�سات  من  ومتويل  بال�سباب، 

قام  الدبلوما،  برامج  جمال  ويف  والزراعة.  املجتمعية،  والتنمية 

برناجمي  املوؤ�س�سي على  الطابع  باإ�سفاء  امل�ستمر   التعليم  مركز 

هذه  عززت  وقد  االإر�ساد،  على  واالإ�سراف  االإر�ساد  يف  دبلوم 

الربامج اإىل حد كبري قدرات املوؤ�س�سات الوطنية يف الرفاه النف�سي 

االجتماعي، وحققت جناحا كبريا يف وزارة الرتبية والتعليم، التي 

تعتربها مطلبا لتوظيف جميع املر�سدين و امل�سرفني.

• ويف جمال بناء القدرات قامت املكتبة الرئي�سية يف اجلامعة بعقد  	

لقاءات الأع�ساء التجمع الفل�سطيني باليكو PALICO، بهدف 

اإعداد النظام الداخلي للتجمع، واإىل اقتناء امل�سادر االإلكرتونية 

وب�سكل جماعي لتحقيق اأف�سل االأ�سعار.

• حول 	 �سنوي  فني  ودعم  ا�ست�سارات  بتقدمي  املكتبة  قامت  كما 

اأجل  من  احلق  ملوؤ�س�سة   M2L املحو�سب  النظام  ا�ستخدام 

االإن�سان، وتقدمي اال�ست�سارة والدعم الفني الإن�ساء مكتبة ال�سحة 

النف�سية التابعة لوزارة ال�سحة الفل�سطينية.

التعليم  يقدمه  الذي  املدى  املدى وطويل  التدريب ق�سري 

امل�ستمر:

بتوفري  واالإبداع  التعلم  امل�ستمر من خالل وحدة  التعليم  قام مركز 

ميكن  التي  ال�سلة  ذات  املبتكرة  النماذج  تعّلم  جمال  يف  التدريب 

التنظيمية  والقدرات  الب�سرية  املوارد  تعزز  الربامج  هذه  تكرارها، 

لالأفراد  تقدمي اخلدمات  ويتم من خالل  الفل�سطينية،  للموؤ�س�سات 
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املدربني ق�سرية  وتدريب  التدريب،  برامج  واملوؤ�س�سات، من خالل 

املتخ�س�سة،  والدورات  الربامج  دبلوم  خالل  ومن  االأجل،  وطويلة 

ويف الوقت نف�سه تعزيز املهارات احلديثة للرتبية باأف�سل املمار�سات.

تدريب  يتم  املركز  يف  واالإبداع  التعّلم  فريق  برنامج  خالل  ومن 

الوقت  ويف  اخلا�ص،  والتعليم  املهني  التدريب  ف�سال عن  املعلمني، 

الهامة  امل�ساريع  وت�ستمل  والتكنولوجيا.  االبتكار  اإدماج  نف�سه 

وبناء  املعلمني،  وتدريب  املناهج،  تطوير  على:  الفرق  تنفذها  التي 

تربط  التي  ال�سوق  مل�ساريع  امل�سرتكة  والتنمية  املوؤ�س�سية،  القدرات 

بني برامج التعليم الر�سمي واملهني الحتياجات �سوق العمل احلالية 

لتعزيز  فرق  تدريب  مت  بريزيت،  جامعة  منوذج  ويف  وامل�ستقبلية. 

قدرتها على االبتكار، وحتفيز تعليم حديث حموره املتعلم.

غري  املنظمات  م�سروع  دورة  باإدارة  املركز   قام  اأخرى،  جهة  من 

تقدم  التي  التمويل،  مقرتحات  م�ستوى  رفع  اأجل  من  احلكومية 

القدرات  وبناء  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  املانحة  للجهات 

وتدريب  املهني،  التدريب  تقييم االحتياجات، ويف جمال  يف جمال 

رئي�ص  مكتب  موظفي  قدرات  بناء  على  اأي�سا  عمل  وقد  املدربني. 

الدولة يف جمال التدريب املهني وتدريب املدربني.

يف  الديكونية  للموؤ�س�سة  �سركاء  �سبعة  قدرات  وبناء  تدريب  مت  كما 

جمال اأدب االأطفال، وتنفيذ برنامج تدريبي مدعم اإلكرتونيًا ملدّر�سي 

للمعاقني  العام  االحتاد  وتدريب  االحتياجات،  وتقييم  الدراما، 

الفل�سطينيني، وتدريب املجتمعات القروية من خالل اال�ستفادة من 

منوذج التنمية املحلية بدعم من البنك الدويل. 

ويف جمال الدورات العلمية يف حقل تكنولوجيا املعلومات قام مركز 

بعقد  وقام  بلغ عددها 10 دورات علمية،  بعقد دورات  جناد زعّني 

اأربعة ور�سات عمل حول: 

3D Animation Workshop ،Oracle Technology 
Awareness ،Information Security Awareness، 

Imagine Cup )Microsoft Technology Competi-

tion( Awareness. 

وقام بفعاليات اأخرى حول : 

First Lego Robotics League Competition

Microsoft’s Imagine Cup Competition

 )كاأ�ص التخّيل(
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الحياة الطالبية
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منتدى املناظرة الطالبي

الراأي  و جت�سيد حلرية  االإن�ساين،  الفكر  لتقدم  �سرطان هامان  الفكرية واجلدل هما  التعددية  باأن  اإميانًا  املناظرات  �سل�سلة  تنظيم  ياأتي 

واملمار�سة الدميقراطية، وبالتايل �سرورة تطوير املجتمع، حيث ي�سعى منتدى جامعة بريزيت للمناظرة اإىل تعزيز البحث واجلدل واحلوار 

املرتكزين على املنطق، والعقالنية، واحرتام االختالف، واالعرتاف بحق االآخر يف التعبري احلر، ويطمح الأن ي�سبح منربًا مميزًا للمناظرة 

على ال�سعيد الفل�سطيني والعربي عمومًا. 

نّظم املنتدى بتاريخ 16 كانون االأول 2008، املناظرة الثالثة بني رئي�ص اللجنة ال�سيا�سية يف املجل�ص الت�سريعي  د.عبد اهلل عبد اهلل، وع�سو 

املجل�ص الت�سريعي والوزير ال�سابق د. م�سطفى الربغوثي، بعنوان: “يف ظل موازين القوى احلالية، االأولوية للمفاو�سات ولي�ست للمقاومة”. 

ونّظم املنتدى بتاريخ 19 اأيار 2009، املناظرة الطالبية الرابعة التي جرت بني فريقني بني موؤيد ومعار�ص من طلبة اجلامعة حول ق�سية 

“غزة بداية الن�سر”، 
وانبثقت فكرة ملتقى اأ�سحاب وهي مبادرة طالبية لك�سر روتني وجمود املحا�سرات والندوات، واتخذت اأ�سلوب النقا�ص واحلوار والتفاعل 

التكنولوجيا �سيف ذو حدين، ومفارقات مثرية، و�سكنات  والتوا�سل بني الطلبة، وقد مت نقا�ص املوا�سيع التي مت�ص حياة الطلبة كمو�سوع 

الطالبات .

برامج تدريبية للطلبة

• كليات 	 بها  قامت  التدريبية  االأن�سطة  من  جمموعة  تنفيذ  مت 

ووحدات اجلامعة املختلفة، ا�ستهدفت  تطوير االإمكانات واملهارات 

ال�سخ�سية،  و�سقل  وتنمية  وبلورة  الطلبة،  لدى  واال�ستعدادات 

والعمل على توفري اأجواء اجتماعية ونف�سية  تكّيفية مريحة، وتناولت 

ومنتدى  املهنة  خدمات  وحدة  قدمته  ما  منها  خمتلفة:  موا�سيع 

�سارك ال�سبابي لتدريب طلبة من اجلامعة على مدار 3 �سنوات وما 

نّظمته عمادة �سوؤون الطلبة من ور�ص عمل تدريبية : كحقوق املراأة، 

والتعزيز  االآخر،  على  التعرف  االأولويات،  وحتديد  الوقت،  واإدارة 

روح  مل�سروع  التخطيط  على  والتدريب  بالنف�ص،  والثقة  الذاتي، 

االإبداع، الذي يهدف اإىل تنمية قدرات الطلبة االإبداعية. 

• منها 	 ا�ستفاد  متعددة  تدريبية  برامج  الهند�سة  كلية  ّنظمت  كما 

  ،  Orcad، Matlab، Pspice  : حول  الطلبة  من  كبري  عدد 

 STAAD ، MS project

• كما نّظمت كلية التمري�ص واملهن الطبية امل�ساندة برامج تدريبية 	

تتعلق بـ: 

• 	Food Flow in Food Service For the Food Saf - 

Orientation on di - ،  )ty Course )NUTD 336
Karyoty - ، ability services/ Abu Raya Center

 ،ing

• التدريبات 	 من  العديد  باإجراء  واالقت�ساد  التجارة  كلية  وقامت 

بني  التعاون  م�سروع  مثل  خا�سة  برامج  خالل  من  الكلية  لطلبة 

جامعة بريزيت وموؤ�س�سة اإجناز، الهادف لتطوير مهارات الطلبة، 

وامل�ساعدة يف تاأهيلهم للخروج  ل�سوق العمل.

• الدورات 	 من  جمموعة  العامة  واالإدارة  احلقوق  كلية  ونّظمت 

الفل�سطينية  اجلامعات  يف  القانون  بطلبة  اخلا�سة  التدريبية 

واجلامعة  النجاح،  وجامعة  القد�ص،  وجامعة  بريزيت،  )جامعة 

لعملية  الناظم  القانوين  “االإطار  حول  – االأمريكية(،  العربية 

اأجل  من  االئتالف  نظمها  التي  فل�سطني”،  يف  الف�ساد  مكافحة 

النزاهة وامل�ساءلة “اأمان”

• اأما كلية االآداب فقد نّظمت تدريبًا ميدانيًا يف تخ�س�ص الرتبية، 	

يف جامعة ت�سرين يف �سوريا، خالل الفرتة من 7/5 -2009/8/4. 

يف  النف�ص  وعلم  االجتماع،  وعلم  الفرن�سية،  اللغة  يف  وتدريبًا 

منه  ا�ستفاد  اجلزائر،  خمتاري”  “باجي  جامعة  يف  اجلزائر، 

متوز2009/6  حزيران-30   15 من  الفرتة  خالل  طالب  ت�سعة 

وتدريبًا يف ال�سحــافة يف جامعة اجلنان يف لبنان، ا�ستفاد منه 

طالبني خالل الفرتة من 1-30 متوز2009. وتدريًبا يف االإذاعة 

ا�ستفاد  ال�سودان،  واالإعالم يف جامعة اخلرطوم يف  والتلفزيون 

اآب/2009،  متوز-15   15 من  الفرتة  خالل  طالب  �ستة  منه 
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ودورة تدريبية يف التحليل االإح�سائي SPSS لطلبة كلية االآداب 

بينما  زعّني،  جناد  مركز  بالتدريب  وقام  العليا،  والدرا�سات 

نظمت كلية العلوم دورتني حول SPSS،  واإدارة امل�ساريع.

ن�ساطات تثقيفية

• على 	 ا�ستمل  تثقيفيا  برناجما  الطلبة  �سوؤون  عمادة  نّظمت 

الذاتي،  والتعزيز  بالنف�ص  الثقة  حول  للطلبة  عامة  حما�سرات 

حما�سرة  وتنظيم  النف�سي،  االكتئاب  حول  مفتوح  لقاء  وعقد 

عامة حتت عنوان تقييم الكوارث واحلد من تاأثريها، وال�سلوك 

حلقات  يف  وامل�ساركة  الوزن،  على  واملحافظة  ال�سليم  الغذائي 

اإذاعية حول موا�سيع اإر�سادية تهم ال�سباب.

• و�سمن الفعاليات مع املجتمع مت تنظيم يوم االأ�سري الفل�سطيني 	

منتدى  مع   بالتن�سيق  و  امل�سيحية،  ال�سبان  جمعية  مع  بالتعاون 

باإقامة   الفل�سطيني  الرتاث  مفهوم  تعزيز  مت  فل�سطني  �سباب 

الفل�شطيني	 الرتاث	 مفهوم	 تعزيز	 اإىل	 يهدف	 خا�ص	 ن�شاط	

املتعلق  واملادي  الفكرية  بالثقافة  املتمثل  الثقايف،  بجانبيه 

)بال�سناعات ال�سعبية اليدوية(.

• العلمية 	 الرحالت  من  عددا  الهند�سة  كلية  نّظمت  جانبها  من 

�سمن امل�ساقات العلمية اإىل �سركات عديدة من اأجل اال�ستفادة 

علميا من اأنظمة هذه ال�سركات. 

ن�ساطات فنية

جماالت  يف  الفعاليات  من  عددًا  الطلبة  �سوؤون  عمادة  نظمت 

تعليم  ودورة  اجليتار،  اآلة  على  العزف  يف  دورات  منها:  متعددة 

من  عدد  وتنظيم  �سطرجن،  دوري  وعقد  للمبتدئني،  الر�سم  فن 

املعار�ص الفنية .

كابويريا  لفرقة  خا�ص  عر�ص  تنظيم  مت  املو�سيقى،  جمال  ويف 

للثقافة  عا�سمة  القد�ص  احتفالية  مهرجان  واإقامة  الربازيلية، 

مهرجان  �سمن  االأفالم  من  جمموعة  عر�ص  ومت   ،  2009 العربية 

�سا�سات الرابع ل�سينما املراأة يف فل�سطني. 

الأ(  )لي�ص  بعنوان   م�سرحية  ا�ست�سافة  متت  امل�سرح  جمال  ويف 

امل�سرحية  هذه  فكرة  وتدور  حلم،  بيت  جامعة  يف  الدراما  لفرقة 

على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  يهدف  الذي  امل�سطهدين  م�سرح  حول 

مواقف وق�سايا ترتبط بحياة النا�ص �سيما الطلبة وهمومهم. ومت 

امل�سطهدين  التن�سيق مع م�سرح ع�ستار، و�سمن مهرجان م�سرح 

)ارفع �سوتك طالب بحقك( تنظيم عرو�ص داخل اجلامعة لفرق 

فرق  �ساركت  كما  والربتغال.  والبو�سنة  اأملانيا  من  عاملية  م�سرح 

“ يف تقدمي  للدبكة  للغناء و”جذور”  “�سنابل”  الفنية  اجلامعة 

ويف  غزة،  باأهل  اخلا�ص  اليوم  مبنا�سبة  خا�سة  كثرية  عرو�ص 

مهرجان احتفالية القد�ص عا�سمة الثقافة العربية، ويف مهرجان 

الرتاث الفل�سطيني.
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العمل التعاوين:

الطالب  وعي  زيادة  م�سوؤوليته  على  التعاوين  العمل  برنامج  اأخذ 

لهذا  انتمائه  على  والتاأكيد  واملجتمع،  اجلامعة  يف  لدوره  واإدراكه 

واإبراز  االجتماعية،  للعالقات  االإن�ساين  الوجه  واإبراز  املجتمع، 

اأهمية البذل والعطاء عن طيب خاطر ويف �سبيل �سعادة االآخرين، 

وان�سجامًا مع هذه الروؤية، قام الربنامج بتنظيم ن�ساطات وم�ساريع: 

اجلامعة،  داخل  وتع�سيب  نظافة  وحملة  الزيتون،  قطف  حملة 

وامل�ساركة يف م�سروع دعم ذوي االحتياجات اخلا�سة، وم�سروع ر�سم 

الب�سمة على وجه املر�سى يف م�ست�سفى رام اهلل احلكومي، وم�سروع 

�سديق امل�سن بالتعاون مع جمعية االحتاد العربي الن�سائي /البرية، 

وم�سروع رعاية اأطفال مر�ص الثال�سميا، وم�سروع التوا�سل مع طلبة 

امل�ستعملة،  اجلامعية  الكتب  جتميع  وم�سروع  اهلل،  رام  يف  املدار�ص 

و�سمن العمل التعاوين مت ت�سكيل تعاونية حتت عنوان “�سنع باأيدي 

طلبة جامعة بريزيت” بالتعاون مع جمعية اأ�سدقاء اجلامعة مكونة 

من طالبات ميلكن املوهبة يف جمال التطريز واحلفر على النحا�ص، 

بهدف م�ساعدة الطلبة املحتاجني.

النتخابات الطالبية

اإجراء  يف  الدميوقراطية  العملية  اإجراء  على  اجلامعة  حافظت 

انتخابات موؤمتر جمل�ص الطلبة للعام 2009/2008، وخا�سة يف ظل 

ال�سعيد  على  الفل�سطيني  ال�سعب  بها  مر  التي  ال�سيا�سية  الظروف 

املتكافئة  للفر�ص  توفريا  االنتخابات  اإجراء  �سكل  وقد  الداخلي، 

للكتل االنتخابية للتعبري عن نف�سها وبراجمها اأمام الطلبة، فجامعة 

بكل  االأكرب  الفل�سطيني  للمجتمع  ومنوذجا  انعكا�سا  متّثل  بريزيت 

اأطيافه وفئاته  وبكل ما يحتويه من اآراء وتوجهات.

كتل  �سبع  الطلبة  جمل�ص  موؤمتر  مقاعد  على  العام  هذا  وتناف�ست 

انتخابية، وت�سكل موؤمتر اأع�ساء جمل�ص الطلبة الذي يبلغ 51 مقعدا 

من خمتلف الكتل الطالبية التي فازت باالنتخابات.

م�ستوى  على  لي�ص  متميزًا  جناحًا  االنتخابية  العملية  و�سجلت 

اجلامعة فح�سب، بل اأ�سحت منوذجًا لكثري من اجلامعات واملعاهد 

�ساحة  هي  بريزيت  جامعة  اأن  جديد  من  اأكدت  كما  الفل�سطينية، 

النقابية  باملمار�سة  وااللتزام  الراأي،  وحرية  للدميقراطية،  اأ�سيلة 

التي يفخر بها كل فل�سطيني.
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اإليرادات واإلنفاقات

مالحظات:

*     مت ح�ساب االإيرادات والنفقات على اأ�سا�ص اال�ستحقاق ولي�ص التدفق النقدي.
** مت	تخ�شي�ص	ر�شيد	امل�شاعدات	الطالبية	من	االأق�شاط	والر�شوم	الطالبية	امل�شتحقة.

51 جامعة بريزيت
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خريجون وأصدقاء:
اأ�سدرت كلية الهند�سة الكتاب ال�سنوي خلريجي كلية الهند�سة للفوج 

26 للعام الدرا�سي 2009/2008، بدعم مايل من �سركة االت�ساالت 

فردية  �سور  على  ال�سنوي  الكتاب  وي�ستمل  “جـــوال”،  الفل�سطينية 

الطالبية  االإبداعات  بع�ص  على  ال�سوء  الكتاب  ويلقي  للخريجني 

الفاعلة يف الكلية. 

بحثية يف  اأوراق  لتقدمي  بدعوة اخلريجني  املراأة  درا�سات  معهد  قام 

موؤمتر املراأة االأول، كذلك ن�سر اأبحاث الطلبة يف دورية املعهد، اإ�سافة 

لرت�سيح عدد من الطالب لدورات تطويرية خمتلفة خارج املعهد.

معهد ال�سحة العامة واملجتمعية:

• �سمن 	 اخلريجني  مع  امل�ستمر  بالتوا�سل  املعهد  ا�ستمر 

التدريبية،  املعهد  اأن�سطة  خالل  من  امل�ستمر  التعليم  خطة 

واملن�سورات  العلمية  املقاالت  وتوزيع  العامة،  واملحا�سرات 

التعليم  من  كجزء  النقا�ص  حتفيز  مع  املعهد  من  ال�سادرة 

 .group yahoo“ امل�ستمر من خالل

• ملتابعة 	 بهم  واالت�سال  املعهد  خريجي  بيانات  قاعدة  حتديث 

التغريات  امل�ستجدة على اخلريجني يف جمال عملهم، ودرا�ساتهم 

العليا، وجماالت التدريب التي التحقوا بها منذ تخرجهم. 

• بعثات 	 على  احل�سول  يف  اخلريجني  الطلبة  بع�ص  م�ساعدة 

يف  كجزء  وذلك  ال�سيف،  يف  الرنويج  يف  جامعة  اإىل  درا�سية 

امل�ساهمة يف تطوير قدرات الطلبة اخلريجني، وتعزيز العالقات 

ال�سحة  حول:  الدورات  وكانت  اأخرى،  بلدان  يف  اجلامعات  مع 

امل�ساواة   ، الرتبية  يف  خا�سة  احتياجات  الدولية،  املجتمعية 

وحقوق االإن�سان . 

اأو�سلو يف  وعقدت الدورات يف املدر�سة ال�سيفية الدولية يف جامعة 

الرنويج. 

تطوير الحرم الجامعي والبنية التحتية للجامعة
• اجلامعي 	 احلرم  ملرافق  تطويرا  االأكادميي  العام  هذا  �سهد 

كاإن�ساء مبنى التنمية ومبنى ملحق معهد احلقوق باالإ�سافة اإىل 

التطويرية يف  التحتية واالأعمال  البنية  اأعمال  العديد من  تنفيذ 

اجلامعة. وخالل العام قام املكتب الهند�سي باالنتهاء من اإن�ساء 

خزانات املياه مـن خالل �سركـة اآفاق، ومت ا�ستخدامهما بكفاءة، 

اأيار  �سهر  من  ال�سابع  يف  ا�ستالمه  ومت  التنمية،  مبنى  واإن�ساء 

اأيار 2009،   اإن�ساء مبنى ملحـق احلقــوق يف  اإىل  اإ�سافة   ،2009

وحمطة الكهرباء الثالثة .

•  ويف طور االإن�ساء، فالعمل ال يزال جاريا على تنفيذ مبنى االإدارة 	

  ، امل�ساندة  ال�سحية  واملهن  التمري�ص  كلية  ومبنى   ، اجلديد 

وت�سميم مبنى كلية الرتبية، اإ�سافة اىل جتميل احلرم اجلامعي 

من خالل زراعة 500 �سجرة حر�سية �سمايل احلرم اجلامعي . 
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اإلنتاج العلمي والبحثي " مالحق وجداول"
ملحق رقم )1(

مقالت من�سورة يف جمالت علمية باللغة العربية

كلية احلقوق والإدارة العامة

• اململكة 	 يف  املحاماة  مهنة  واقع  على  “نظرة  خالد،  تالحمة، 

العربية  اململكة  جدة،   ،24 العدد  الن�سرة،  ال�سعودية”،  العربية 

ال�سعودية،2008.

• وطريقة 	 الفل�سطيني  الد�ستور  حت�سري  “عملية  عا�سم،  خليل، 

اجلامعة   / درا�سات  جملة  االآن؟”،  وملاذا  كيف؟  ملاذا؟  تبنيه: 

االأردنية، اآذار 2009. 

• ال�سلطة 	 جتربة  ظل  يف  والتنمية  “القانون  عا�سم،  خليل، 

جامعة  والقانون  ال�سريعة  جملة  اأو�سلو”،  بعد  الفل�سطينية 

االإمارات العربية املتحدة/ كلية القانون، 2009. 

• احليادية 	 االإن�سان:  وحقوق  “الفل�سطينيون  عا�سم،  خليل، 

جملة �سادرة عن منظمة العفو الدولية – )املكتب  امل�ستحيلة”، 

االإقليمي يف بريوت(، عدد 12، 2009، 35-32. 

• من 	 م�سترتة  جوانب  احل�سيني:  داود  “اأوراق  �سميح،   ، حمودة 

الن�سال الفل�سطيني يف فرتة االنتداب” جملة حوليات القد�ص، 

العدد ال�ساد�ص، �ستاء- ربيع 2008

• العربية 	 املجلة  للنزاهة«،  كاآلية  »االإ�سالح  با�سم،  الزبيدي، 

للنزاهة، اآب 2008. 

• الفل�سطينية 	 النق�ص  »التعليق على قرار حمكمة  ن�سرة،احمد، 

املركز   ،)9( والقانون،  العدالة  جملة   .»2004/182 رقم 

اهلل،  رام  »م�ساواة«،  والق�ساء  املحاماة  ال�ستقالل  الفل�سطيني 

ت�سرين اأول 2008، �ص 181-175.

كلية الآداب:

• الفل�سطيني”، 	 ال�سيا�سي  النظام  “م�ستقبل  جورج،  جقمان، 

الدرا�سات الدولية، القاهرة، م�سر، العدد 176، ابريل 2009.

• جملة 	 الثالث”،  واملع�سالت  “الفل�سطينيون  جورج،  جقمان، 

لبنان، جملد 76، عدد خريف  الفل�سطينية، بريوت،  الدرا�سات 

.2008

• جقمان، جورج، »النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني وم�ستقبل الق�سية«، 	

جملة الدرا�سات الفل�سطينية، جملد 73، عدد �ستاء 2008.

• )ما 	 على  نقدية  مقوالت  �سعيد:  »اإدوارد  الرحيم،  عبد  ال�سيخ، 

بعد( احلداثة«، فل�سطينيات، العدد اخلام�ص، 2008، 133-125.

• نظام 	 اىل  ا�ستعماري  م�سروع  من  »فل�سطني  ح�سني،  الرمياوي، 

ف�سل عن�سري«، جملة الدرا�سات االإفريقية واالآ�سيوية ، 2009 

• كناعنة، م�سلح، »ال�سباب الفل�سطيني: ق�س�ص موؤثرة وبحث عن 	

معنى احلياة، االإن�ساين«، جملة اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر، 

عدد 44،  �ص47-44

• على جانبي اخلط 	 الفل�سطينيني  هوية  »تطور  ميعاري، حممود، 

ربيع/  74/75 العدد  الفل�سطينية  الدرا�سات  جملة  االأخ�سر«، 

�سيف 2008 �ص 61-41

• االثنوغرايف«، 	 الن�ص  وقراءة  االأر�ص  »معذبو  خالد،  اهلل،  عودة 

جملة الرتاث واملجتمع 2009 العدد 49-مركز درا�سات الرتاث 

واملجتمع الفل�سطيني-البرية.

• اإ�سكاليات 	  : ال�سرعية  القد�ص  »�سجالت حمكمة  �سرور، مو�سى، 

منهجية«، )قيد الن�سر( يف جملة الدرا�سات الفل�سطينية، 2009

كلية الهند�سة

• عناين، يزيد، “نحو حترير العمارة من الكولونيالية، م�سارات” 	

ملحق خا�ص ي�سدر ملرة واحدة عن م�سروع »م�سارات« فل�سطني، 

 .2009
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جدول رقم )1(

اأوراق عمل باللغة العربية

كلية تكنولوجيا املعلومات #

مكان/تاريخ املوؤمترعنوان ورقة البحثال�سم

ح�سونة ، يو�سف1

خاطر، ا�سماعيل 

بريوت-لبنان 2009الربجميات املفتوحة امل�سدر.

كلية احلقوق والإدارة العامة

مقر االأكادميية الفل�سطينية للعلوم االأمنية يف اأريحا، اأيار 2009اإ�سالح قطاع االأمن يف فل�سطني.امل�سني ، عبري 2

القانون الدويل وحقوق الالجئني العموري، يا�سر 3

الفل�سطينيني.

معهد اأبو لغد للدرا�سات الدولية بعنوان “الالجئون الفل�سطينيون ق�سايا مقارنة”، 

.2008/3/15

التالحمة ، 4

خالد 

مالحظات نقدية على م�سروع 

قانون االأرا�سي الفل�سطيني.

كلية القانون يف جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 2008/4/3

ال�سركات العائلية يف فل�سطني: 5

الواقع واالآفاق.

القانون واملجتمع يف العامل العربي: االإمكانيات والتحول، معهد احلقوق ، 12–

2008/7/13، عمان، االأردن

�شقوط	اخل�شومة	املدنية	بني	6

العدالة ون�ص القانون.

موؤمتر االإجراءات الق�سائية يف تعزيز �سمانات العدل ودولة القانون، جامعة الريموك، 

اإربد/ االأردن 2008/11/5-4.

االجتاهات احلديثة ب�ساأن طبيعة 7

الدفع باتفاق التحكيم يف الت�سريع 

االأردين واملقارن.

“دور  بـ  املو�سوم  الهند�سي  التحكيم  ملراكز  العربي  لالإحتاد  الثالث  الدويل  املوؤمتر 

املحكم العربي يف ق�سايا التحكيم التجاري الدويل الواقع واملاأمول”، خالل الفرتة من 

27- 2008/11/28 – عمان، االأردن

احلوكمة يف البنوك العربية ودورها التالحمة، خالد8

يف مواجهة االأزمة الراهنة.

موؤمتر اجلوانب القانونية واالأمنية لالأزمة املالية الراهنة، اأكادميية �سرطة دبي خالل 

الفرتة من 15- 2009/3/17م

�شقوط	اخل�شومة	املدنية	بني	9

العدالة ون�ص القانون

موؤمتر االإجراءات الق�سائية: نحو تعزيز �سمانات العدل ودولة القانون، كلية القانون 

يف جامعة الريموك خالل الفرتة من 4-2008/11/5م- االأردن،

حقوق املراأة يف القوانني 10

الفل�سطينية: الواقع والطموح.

موؤمتر املراأة والقيادة يف الدولة واملجتمع، جامعة القد�ص، 2009/5/13

دور الرقابة الد�ستورية يف تعزيز خليل، عا�سم11

دولة القانون: احلالة الفل�سطينية.

وزارة العدل الفل�سطينية، رام اهلل 2008/10/26-25

حقوق االإن�سان االأ�سا�سية يف 12

القانون الدويل حلقوق االإن�سان 

والقوانني املحلية.

املوؤمتر الوطني لالحتفال بالذكرى ال�سنوية ال�ستني لالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان. 

مكتب املفو�ص ال�سامي حلقوق االإن�سان  2008/12/16
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كلية التجارة والقت�ساد

درا�سة يف توزيع اخلدمات اأبو زينة، حممد13

ال�سحية يف فل�سطني.

املوؤمتر االقت�سادي الفل�سطيني / جامعة بيت حلم بتاريخ 2009/3/27

تاأثري االأزمة املالية على االقت�ساد ن�سر، حممد14

الفل�سطيني.

موؤمتر تاأثري االأزمة املالية العاملية على منطقة ال�سرق االأو�سط، بريوت،2009/5/15

عبد الكرمي، 15

ن�سر

املوازنة العامة الفل�سطينية من 

حيث توازنها اإزاء النوع االجتماعي 

والتنمية

موؤمتر معهد درا�سات املراأة ال�سنوي االأول »ن�ساء فل�سطني فكرا وممار�سة«، جامعة 

بريزيت – معهد درا�سات املراأة، 29-30 ني�سان 2009

كلية الآداب

اإ�سرتاتيجية تاأهيل املعلمني يف  ح�سوة، ماهر16

فل�سطني 

موؤمتر حفل اإطالق اإ�سرتاتيجية تاأهيل املعلمني يف فل�سطني، رام اهلل 13 اأيار 2005

واقع واإمكانيات البحث الرتبوي يف 17

فل�سطني

موؤمتر البحث الرتبوي يف فل�سطني

جامعة بريزيت، 2009/2/7

القد�ص من العهد العثماين اإىل �سرور، مو�سى18

االنتداب الربيطاين.

موؤمتر تاريخ القد�ص، تون�ص، جامعة منوبة، 2008/5/22

�سجالت حمكمة القد�ص ال�سرعية: 19

اإ�سكاليات منهجية

موؤمتر االأر�سيفات واالأوراق العائلية، جامعة بريزيت، 2008/7/23

التناف�ص االأجنبي على امللكية 20

العقارية يف القد�ص خالل القرن 

التا�سع ع�سر

املوؤمتر الدويل الثالث ع�سر للدرا�سات العثمانية والذي عقد يف موؤ�س�سة التميمي 

للبحث العلمي واملعلومات/تون�ص  2008/11/14-13

الت�سريعات العثمانية ودورها يف 21

متلك الوقف

موؤمتر التاريخ والقانون ، معهد احلقوق /جامعة بريزيت، 2008/12/20-5

برغوثي، عبد 22

الكرمي

ادوارد �سعيد وفرويد: �سوؤال الهوية 

والالوعي

متثيالت مراآوية، جامعة فيالنوفا، ني�سان 2009

كر�سي اليون�سكو يف الفل�سفة، تون�ص، ت�سرين الثاين 2008التعليم يف عامل القمع23

املوؤمتر ال�سنوي الثالث ملبادرة االإ�سالح العربي، االإ�سكندرية 7-8 اأيار 2008تقرير االإ�سالح العربي )مع اآخرين(ق�سي�ص، م�سر24

ال�سيخ، عبد 25

الرحيم

تاريخ فل�سطني الثقايف: ال�سيا�سات 

واجلماليات

املوؤمتر الرابع ع�سر ملواطن-املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية، بعنوان: ِقَراءاٌت 

ٌة يف امَل�سرَيِة الَوطنّيِة الِفَل�سِطينيَّة، )رام اهلل(، 28 – 29 ت�سرين الثاين، 2009. َنْقديَّ

فل�سطني واخلروج من النفق: 26

درو�ص يف ت�سمية العدو.

املنتدى الرابع لل�سباب العربي، بعنوان: حتديات الثقافة العربية، )دم�سق(، 5-4 

�شباط	2009

دور الثقافة الفل�سطينية من وجهة �ساهر، يا�سمني27

نظر املراأة - ن�سويًا.

�سل�سلة موؤمترات حتت عنوان: لكي تكوين امراأة فل�سطينية، ا�سبانيا ، من 24 – 

.2008/11/28



التقرير ال�سنوي 562009-2008

28

29

�سرك�ص، عثمان

�سرك�ص، 

عثمان، 

ويو�سف، 

حم�سن

- ملخ�ص اأبحاث عن درا�سات بيئة 

يف جبال فل�سطني الو�سطى.

- ا�ستخدام تقنيات اال�ست�سعار عن 

بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف 

درا�سة تدهور وت�سحر االأرا�سي يف 

برية القد�ص.

الندوة العا�سرة مل�سروع حو�ص نهر االأردن االأدنى بالتعاون مع جامعة بريغن 

الرنويجية ما بني 9-6 /2008/10

الرمياوي، 30

ح�سني

اثر االحتالل االإ�سرائيلي على 

املوروث الثقايف الفل�سطيني.

موؤمتر دور العلم والتقنية يف االآثار وال�سياحة والرتميم، روما ، 2009

تداخل الهويات و�سراع التاريخ ال�سقا، اأباهر 31

واجلغرافيا عند دروي�ص.

جامعة بيت   موؤمتر”االإن�سان واملجتمع الفل�سطيني يف اإبداعات حممود دروي�ص”، 

حلم-كلية االآداب، .2009

عالقات القوى يف املنظمات غري هندية، �سهى 32

احلكومية الفل�سطينية 

موؤمتر جمعية الدرا�سات ال�سرق اأو�سطية MESA وا�سنطن ، 2009/11/22  

عودة اهلل، 33

خالد

من نقد احلداثة اىل مقاومتها او 

اخلروج من نفق احلداثة امل�سئ.

موؤمتر الدرا�سات العليا/ جامعة بريزيت ، وحدة امل�ساندة االكادميية- كلية 

الدرا�سات العليا 2009/3/31

معهد ال�سحة العامة واملجتمعية

 ال�سابات الفل�سطينيات والتكيف ربايعة، يوكا34

مع ظروف االحتالل

 ن�ساء فل�سطني فكرًا وممار�سة

جامعة بريزيت – معهد درا�سات املراأة،29- 30 ني�سان 2009

 ر�سى ال�سيدات الفل�سطينيات عنحمودة، وئام35

حياتهن يف فرتة ما بعد الوالدة .

اأبو رميلة، نيفني36

حمودة، وئام

مطرية، عو�ص

نا�سر، غادة

مولني، يوك فاندر

 اأ�سباب وفاة الن�ساء غري

 املتزوجات يف خالل الفرتة

االإجنابية يف ال�سفة الغربية .

معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات الدولية

موؤمتر حول النكبة وال�سراع العربي االإ�سرائيلي/ معهد الدرا�سات ال�سرقية النكبة: �ستون عاما على املقاومة.هيكوك، روجر37

واالأفريقية / جامعة لندن، يف 22	�شباط	2009

مركز خمتربات جامعة بريزيت للفحو�س

احتمال تلوث املياه اجلوفية اأبو قرع، عقل38

باملبيدات الكيميائية يف فل�سطني.

املوؤمتر الدويل الثاين للمياه املنعقد يف فندق جراند بارك- ني�سان 2009، رام اللـه

واإمكانية اأبو قرع، عقل39 املبيدات  ا�ستعمال 

و�سولها اإىل املياه اجلوفية.

اليوم العلمي عن املياه وتلوثها، جامعة بريزيت، 2009/3/21 .
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مركز تطوير 

الإعالم

اإعالميات فل�سطينيات :جتربة ثوابتة، نبال40

واإبداع.

موؤمتر ن�ساء فل�سطني فكرا وممار�سة معهد درا�سات املراأة - جامعة بريزيت، 30-29 

ني�سان 2009

دور االإعالم يف اإ�سالح االأمن – معهد  احلقوق، اأيار 2009دور االإعالم يف اإ�سالح الق�ساء.41

دليل تدريبي يف حمو اأمية االإعالم 42

معد لل�سباب يف الوطن العربي.

احتاد ال�سحف العاملي – باري�ص،	�شباط	2009

حرية الراأي والتعبري املمار�سة من 43

قبل االإعالميات الفل�سطينيات

مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق املواطن، اآذار 2009

معهد درا�سات املراأة

احلركة الن�سوية الفل�سطينية بعد جاد، اإ�سالح44

اأو�سلو .

جامعة  موؤمتر معهد درا�سات املراأة ال�سنوي االأول”ن�ساء فل�سطني فكرا وممار�سة”، 

بريزيت – معهد درا�سات املراأة، 30 ني�سان 2009

احلركة الن�سائية يف اخلم�سينات اأبو عواد، نداء45

وما بعد.  

ظروف العي�ص يف فل�سطني.ميعاري، لينا46

م�سارقه، 47

�سالح، 

ويعي�ص، زياد

و�سعية املراأة الفل�سطينية 

باال�ستناد اإىل اتفاقية عدم التمييز 

�سد املراأة.

موؤمتر العائلة الفل�سطيني: دورها وم�ستقبلها، رام اهلل، جمعية اإنعا�ص االأ�سرة ،اآذار العائلة الفل�سطينية الالجئة.اأبو دحو، روال48

 .2009

معهد احلقوق

موؤمتر معهد درا�سات املراأة ال�سنوي وثيقة حقوق املراأة من منظور قانوين.بكريات، فايز49

االأول”ن�ساء فل�سطني فكرا وممار�سة”، 

جامعة بريزيت – معهد درا�سات املراأة، 30 

ني�سان 2009
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جدول رقم )2(

اجلدول التايل يبني قائمة الكتب باللغة العربية

النا�سر ، تاريخ الن�سرعنوان الكتاباملوؤلف#

كلية احلقوق والإدارة العامة

 منظمة ال�سفافية الدولية، برلني، 2009نظام النزاهة الوطني الفل�سطينيم�سلح، احمد1

مركز �سيا�سات: رام اهلل، 2008.تقييم اأداء احلكومة الثانية ع�سرة بعد م�سي عام على ت�سكيلها،  م�سلح، اأحمد2

كلية الآداب

رام اهلل ، مركز اأوغاريت الثقايف، 2008رواية – القادم من القيامةال�سرفا، وليد3

 االإ�سالح القانوين يف فل�سطني: تفكيك اال�ستعمار وبناء الدولة ق�سي�ص، م�سر4

)حترير واإ�سراف مع اآخرين(

معهد احلقوق، جامعة بريزيت  2009

املركز الفل�سطيني للبحوث والدرا�سات امل�سحية – مقيا�ص الدميقراطية يف فل�سطني - 2008ق�سي�ص، م�سر5

رام اهلل، 2009

ال�سوؤون الفكرية يف حركة فتح، 2009الُبنى والهياكل القيادية يف فل�سطني خالل فرتة االنتداب الربيطاين�سبيب، �سميح6

رام اهلل: مواطن-املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة املنهاج الفل�سطيني: اإ�سكاالت الهوية واملواطنةال�سيخ، عبد الرحيم7

الدميقراطية، 2008. )حمررًا(.

املركز الفل�سطيني لدرا�سات الرتاث واملجتمع-كتاب وقائع موؤمتر العائلة الفل�سطينيةكناعنة، م�سلح8

البرية، 2008

معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات الدولية

التيار االإ�سالمي والعلمنة ال�سيا�سية: التجربة الرتكية وجتارب احلروب، خالد9

احلركات االإ�سالمية العربية.

جامعة بريزيت – معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات 

الدولية، 2009

خليل، عا�سم ، 10

اجلرباوي، علي

للدرا�سات النزاعات امل�سلحة واأمن املراأة لغد  اأبو  اإبراهيم  معهد  بريزيت-  جامعة 

الدولية ، �سل�سلة درا�سات اإ�سرتاتيجية )20(، 2008 

)بالعربية واالإنكليزية(

للدرا�سات الالجئون واملهاجرون والقانون يف فل�سطنيخليل، عا�سم11 لغد  اأبو  اإبراهيم  معهد  بريزيت-  جامعة 

الدولية، ق�سايا يف اللجوء والهجرة، 2008، 101-79. 

معهد الدرا�سات البيئية واملائية

معهد الدرا�سات البيئية 12

واملائية

وزارة ال�سحة والتعاون االيطايل، ني�سان 2009دليل اإر�سادي  يف �سحة البيئة. 

جامعة بريزيت- مركز تطوير االإعالم،كانون الثاين 2009.الدليل التدريبي: الكتابة االإبداعية لل�سحافة.مركز تطوير االإعالم13

جامعة بريزيت – مركز تطوير االإعالم، اأيار 2009.كتاب اإر�سادي اإعالمي للعاملني يف وكالة االأنباء الفل�سطينية »وفا«.مركز تطوير االإعالم14

معهد درا�سات املراأة

موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، بتمويل من م�سروع رام اهلل ثالثة اأحياء.معهد درا�سات املراأة15

2009 ،IDRC  مركز االأبحاث التنموي الدويل
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معهد احلقوق

جامعة بريزيت / معهد احلقوق، اأيار 2009روؤية جمتمعية الجتاهات واآفاق تطوير قطاع العدل.معهد احلقوق16

الت�سريعات الناظمة لقطاع االأمن يف فل�سطني وال�سادرة قبل العام 17.1994

االإطار القانوين الناظم لقطاع االأمن يف فل�سطني، درا�سة حتليلية 18

للت�سريعات ال�سادرة بعد العام 1994.

املكتبة 

�سايج، ديانا، ووا�سل 19

غامن

دليل عملي: LTSP حياة جديدة للحوا�سيب القدمية يف مكتبتك: 

كيفية اإعداد مطراف لينوك�ص: جتربة مكتبة جامعة بريزيت.

احتاد املكتبات الدويل/  اإيفل 2009

جدول رقم )3(

م�ساهمات بحثية يف كتب باللغة العربية

كلية احلقوق والإدارة العامة#

النا�سرالباحثعنوان امل�ساهمة/ البحثعنوان الكتاباملحرر

نحو مدخل عربي - اإ�سالمي كناعنة، �سريف1

لدرا�سة االإن�سان واملجتمع.

املناهج العربية - االإ�سالمية واملناهج 

الغربية بني االت�سال واالنف�سال.

جمعية اإنعا�ص االأ�سرة، البرية �سميح حمودة

-  مركز درا�سات االإن�سان 

واملجتمع، 2008

االأدب الفل�سطيني بني الكتابة واالإرث تداخل االأنواع االأدبية2

ال�سفاهي.

اجلزء الثاين وال�سادر عن عامل مو�سى خوري

الكتب احلديث، عمان 2008

كلية الآداب/ دائرة الفل�سفة والدرا�سات الثقافية

ال�سيد، 3

م�سطفى كامل 

تقرير التنمية االإن�سانية 

العربية 2009

انتهاك االأمن الب�سري: احلالة 

الفل�سطينية

لبنى عبد 

الهادي

برنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي، بريوت 2009

جدول رقم )4(

تقارير

كلية الدرا�سات العليا#

النا�سرعنوان التقريراملوؤلف

الدميقراطية 1 برنامج  م�سلح/  احمد 

وحقوق االإن�سان

�سل�سلة تقارير خا�سة با�ستخدام املال العام يف ال�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية.

رام اهلل: االئتالف من اأجل النزاهة 

وامل�ساءلة )اأمان(، 2008.

االأداء املايل لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف جمايل 2

االإيرادات والنفقات خالل عامي 2006 و 2007.

النزاهة  اأجل  من  االئتالف  اهلل:  رام 

وامل�ساءلة )اأمان(، 2008.
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درا�سات

النا�سرعنوان الدرا�سةاملوؤلف#

كلية التجارة والقت�ساد

يف ن�سر، حممد1 عمليات ال�سرافة  على  اجلديد  القانون  تاأثري 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة.  

درا�سة مقدمة اإىل �سلطة النقد الفل�سطينية، 2009

معهد درا�سات املراأة

اآيلني كتاب، اإ�سالح جاد، رميا حمامي، 2

�سامية البطمة، بني جون�سون، اعتماد 

مهنا، واإيالنا  قليبو

يف  والو�سول  احلركة  على  االإ�سرائيلية  القيود  اأثر 

غزة وال�سفة الغربية من منظور النوع االجتماعي

البنك الدويل، حزيران 2009

اخلطاب �سلمي، امرية3 يف  الفل�سطينيات  الن�ساء  متثّلات  اأ�سكال 

اال�ستعماري الغربي بعد عام 1967

ر�سالة ماج�ستري،  رام اهلل: موؤ�س�سة مواطن ، 2009.

كلية الدرا�سات العليا/ برنامج الدميقراطية وحقوق الإن�سان

احلالة الزبيدي، با�سم4 بني  مقارنة  درا�سة  ال�سيا�سي:  االإ�سالم 

الرتكية واحلركات االإ�سالمية يف العامل الغربي،

املركز الدويل للدرا�سات التنموية. بريوت، 2008

مركز القد�ص للدرا�سات ال�سيا�سية، عمان، 2009.اجلذور االجتماعية حلركات االإ�سالم ال�سيا�سيالزبيدي، با�سم5

كلية الآداب

مركز بي�سان للبحوث واالإمناء 2009/2/20مفهوم النقد يف ال�سياق الفل�سطينيعودة اهلل، خالد6

كلية الهند�سة

جامعة بريزيت - كلية الهند�سة/ 2009/2008الكتاب ال�سنوي خلريجي كلية الهند�سةكلية الهند�سة7

جامعة بريزيت - كلية الهند�سة 2009/2008الدليل االإر�سادي لدرجة البكالوريو�صكلية الهند�سة8

مركز درا�سات التنمية

درا�سة بحثية بامل�ساركة مع خدمات االإغاثة �سوت �سباب غزة يعلو: اأ�سوات من اأجل التغيريمركز درا�سات التنمية9

الكاثوليكية، كانون الثاين 2009

جدول رقم )6(

دوريات

النا�سر عنوان الدورية املوؤلف

اأكتوبر 2009/2008

ني�سان 2009/2008

العدد ال�ساد�ص وال�سابع من ن�سرة  “توا�ســل” كلية الهند�سة

 مركز تطوير االإعالم، من �سهر اأيلول 2008- �سهر

اأيار 2009

�سحف احلال ، االأعداد من 40 - 48 مركز تطوير االإعالم

جامعة بريزيت

  من تاريخ 2008/9/1 اإىل2009/8/31

مكتب العالقات العامة الر�سالة االإعالمية باللغة العربية ، 14 عدد
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جدول رقم )7(

 ر�سائل املاج�ستري 

الربنامجال�سمعنوان الر�سالة#

كلية الهند�سة تغريد عبد ربةتقييم احتياجات قطاع املياة يف حمافظة القد�ص1

دمية جودةاأثر التح�سر على البيئة: االكتظاظ العمراين يف رام اللة كحالة درا�سية2

وفاء عو�ص اهللتخطيط من اأجل التنمية الف�سائية امل�ستدامة: دور امل�ستوى املحلي يف الواقع الفل�سطيني3

راين داوودالتخطيط اال�سرتاتيجي: النهج الواعد واملتكامل يف تخطيط املدن والبلدات الفل�سطينية4

ح�سني عثماناملدن اجلديدة كاأحد مناذج التطوير العمراين  يف فل�سطني5

حمدي ع�سفوراأثر امل�ستوطنات االإ�سرائيلية على التطوير العمراين للبلدة القدمية يف اخلليل6

كلية احلقوق واالإدارة كمال ال�سافعياالإطار القانوين املنظم لعمل �سركات الو�ساطة يف فل�سطني – درا�سة مقارنة7

العامة/ برنامج القانون �سهى ال�سنطيالتنظيم	القانوين	ال�شتخدام	ال�شروط	النموذجية	يف	العقود	اال�شتهالكية	– درا�سة مقارنة8

اأحمد احلروبال�سندات الر�سمية االإلكرتونية9

كلية التجارة/ برنامج ليلى عابدينتقييم اقت�سادي الأدوية ا�ستخال�ص احلديد من اجل�سم يف ال�سفة الغربية / فل�سطني10

االقت�ساد رفيق ن�سراهللقيا�ص مدى تطبيق عوامل جناح نظام  اجلودة ال�سامل يف القطاع ال�سحي الفل�سطيني11

مراد هر�سةتاأثري اال�ستثمار املوؤ�س�ساتي على اإدارة ال�سركات املدرجة يف �سوق فل�سطني12

ديناميكية املعادالت الن�سبية على ال�سكل13

Xn+1

=)α+βxn(/)A+Bxn+Cxn-k(

كلية العلوم/الريا�سياتمنى اأبو احلالوة

عبد الرحيم مو�سىا�ستخدام الريا�سيات ونظرية االألعاب يف التنظيم ال�سناعي14

كلية الدرا�سات العليا/ �سابرين القريناويدور االأمم املتحدة يف النظام الدويل: درا�سة مقارنة15

الدرا�سات الدولية اإبراهيم ربايعةحقيقة الدور االأمريكي يف قمة كامب ديفيد الثانية16

حزام طهبوبتاأثري االإ�سالم على �سيا�سة تركيا اخلارجية: درا�سة مقارنة17

النظرية االعتمادية واأهميتها يف فح�ص العالقة بني الواليات املتحدة وال�سرق االأو�سط: 18

احلاالت: اإيران، ال�سعودية، العراق

روان قحاز

حليمة اأبو هنيةم�سوؤوليات اإ�سرائيل مبوجب القانون الدويل يف املناطق الفل�سطينية بعد اأو�سلو19

كلية االآداب/ التاريخ واالآثارمازن عوي�ص�سبكات الطرق يف فل�سطني يف الفرتة االإ�سالمية املبكرة: النقب- حالة درا�سية20

اجلغرافيااحت�ساب العبيديدرا�سة حتليلية جغرافية خل�سائ�ص املجتمعات ال�سكانية يف حمافظة جنني21

فادي �سعادةالتحليل اجلغرايف لالبعاد املكانية لتواجد الالجئني الفل�سطينيني يف منطقة بريزيت وجوارها22

غدير عابداأثر انتقال جامعة بريزيـت من مركز البلدة اإىل احلرم اجلديد على ا�ستخدام االأرا�سي23

درا�سات عربية معا�سرةرزان اليماويالعالقات الفل�ســطينية ال�ســورية 1981 - 242006

�سمرية احلموزالعمليات التفجريية واأثـرها على م�ســار انتفا�سة االأق�سى25

خلـود غانـمالعقل االأخالقي العربي ونظرية احلكم يف فرتة التدويـن26

تربيةدعـاء حممد وهبةدور التعلــم املدعـم الكرتونيــا يف تعليـم وتعلم العلـوم27

علم اجتماعحممـود حماداأثر عمل املراأة خارج املنزل يف اتخاذ القرارات االأ�سرية28

النوع االجتماعيرفعة اأبو الري�ص�سور الوطن املتخيل لدى املراأة الفل�سطينية منذ العام 1949-2007 مقارنة مع �سور الرجال.  29

مي�ساء �سقرياتبناء ج�سد املراأة يف العقل العربي االإ�سالمي .30

نائلة رازمواقع االآليات الوطنية للنهو�ص باأو�ساع املراأة الفل�سطينية :31.2008-1996

رهام اجلعفريمتويل موؤ�س�سات االأمم املتحدة لالأولويات الوطنية والتنموية للمراأة الفل�سطينية.32
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م�ساركة يف موؤمترات  علمية

املكان، والتاريخعنوان املوؤمتر

�سوؤون اأكادميية

تون�ص/ 23-2008/10/26  موؤمتر احتاد اجلامعات حلو�ص البحر االأبي�ص املتو�سط1

معهد الدرا�سات البيئية واملائية

تركيا/ ا�ستانبول، 16-22 /2009/3ملتقى املياه العاملي اخلام�ص يف تركيا2

كلية احلقوق والإدارة العامة

الهالل االأحمر يف رام اهلل، كانون االأول 2008.مناه�سة عقوبة االإعدام3

“االأهرام” االأمن والتنمية يف الوطن العربي.4 واالإ�سرتاتيجية  ال�سيا�سية  الدرا�سات  مركز 

ومبادرة االإ�سالح العربي، القاهرة، 2008/3/4-3.

اللجنة الدولية لل�سلب االأحمر واالأمانة العامة جلامعة الدول الدورة	العربية	اخلام�شة	لالأو�شاط	االأكادميية	يف	جمال	القانون	الدويل	االإن�شاين”.5

العربية، يف تون�ص، بني 7 – 7/17/ 2008. 

العربية، بريوت، ال�سحة النف�سية وال�سيا�سات والت�سريعات يف البلدان العربية.6 ال�سحة  برنامج  العربية،  املوارد  ور�سة 

بني 24 – 25 /10/ 2008.

جامعة بريزيت - كلية احلقوق واالإدارة العامة بالتعاون كونية القيم والتجربة الفل�سطينية.7

مع القن�سلية الفرن�سية، بتاريخ 2008/11/6

جامعة بريزيت - كلية احلقوق واالإدارة العامة بالتعاون القانون والتاريخ يف فل�سطني8

مع القن�سلية الفرن�سية، بتاريخ 2008/12/20.

املكتبة

�سوفيا- بلغاريا يف الفرتة الواقعة ما بني االجتماع ال�سنوي ملن�سقي اإحتاد اإيفل للم�سادر االإلكرتونية.9

2008/11/9-4

لنــدن، يف الفتــــرة الواقعـــة مـــا بني 1/30 اإىل اجتماع املجل�ص اال�ست�ساري االأول الحتاد اأيفل10

 2009/2/3

اإ�سراف جمعية املكتبات واملعلومات االأردنية وبالتعاون الندوة الثانية ع�سرة الحتاد مكتبات بالد ال�سام11

مع �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة وذلك 

يف الفرتة الواقعة ما بني 23-2008/8/24 يف مدينة 

العقبة -االأردن .

كلية الهند�سة

جامعة بولتكنيك– اخلليل،  كانون الثاين 2009تطوير اخلطط الهند�سية ملالئمة متطلبات ال�سناعة12

وار�سو- بولندا، بتاريخ 2008/10/28حترير العمارة من الكولونيالية13

معهد درا�سات املراأة

عمان يف الفرتة الواقعة 22 - 2009/6/23العدالة يف مناطق ال�سراع14

15AFWG خالل اجتماع فريق االأبحاث للمجموعة العائلة العربية القاهرة  جامعة   U.C Davisيف  مع  بالتعاون 

الفرتة  من 26 -وحتى 2009/3/29

16ACSS يف الفرتة ما بني 16- 2008/12/19.اجتماع اللجنة التن�سيقية للمجل�ص العربي للعلوم االجتماعية
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جامعة بيت حلم، دائرة العلوم االجتماعية بتاريخ 19 االأبعاد االجتماعية ل�سعر حممود دروي�ص17

اأيار 2009

اليمن يف الفرتة من 17-23 كانون االأول 2008.متكني النوع االجتماعي عن طريق ا�ستخدام الICT اأنظمة املعلومات واالت�ساالت”18

كلية الآداب

جامعة بريزيت/  1 ت�سرين الثاين 2008الواقع الفل�سطيني19

رام اهلل – 25/ني�سان/2009.موؤمتر مركز الدرا�سات والتطبيقات الرتبوية.20

جامعة بريزيت / 24 اآذار 2009الطيب �سالح وما بعد اال�ستعمار21

عمان / االأردن ت�سرين االأول 2008ندوة حو�ص البحر االأبي�ص املتو�سط22

انعكا�ص االإ�سكاالت اللغوية الرتكيبية على الرتجمة االآلية يف الفرتة ما بني 23-11/15

2008/11/16

-15 بني  ما  الفرتة  تلم�سان/اجلزائر،  جامعة 

2008/11/16

درا�سة واقع الغطاء النباتي الطبيعي واإدارته با�ستخدام تقنيات نظم املعلومات 24

اجلغرافية واال�ست�سعار عن بعد يف برية القد�ص 

جيو تون�ص، يف الفرتة ما بني 2008/11/30-11/26

كلية تكنولوجيا املعلومات

االأردن، خالل الفرتة من 10-12 ت�سرين ثاين 2008املوؤمتر الدويل لتكنولوجيا النانو25

جدول رقم )9(

اأبحاث ممولة

اجلدول التايل يبني الأبحاث املمولة من ال�سوؤون الأكادميية

الكلية/ الدائرةالباحثعنوان البحث

اأك�سدة الكحوالت: حتوالت ودرا�سة �سرعة التفاعالت يف املذيبات . 1

الع�سوية االأيونية 

التاأثريات املتوقعة لنباتات فل�سطينية ومركبات كيميائية مت ربطها . 2

بالنحا�ص على مر�ص الباركن�سون وكذلك كم�سادات لالأك�سدة.

حتليل ال�سمية اجلينية للمياه العادمة با�ستخدام اختبار اإميز . 3

بوا�سطة ال�ساملونيال” 

عبد احلميد ليلى

منري قزاز، عبد اللطيف اأبو حجلة

خالد �سويلح

العلوم/ دائرة الكيمياء

الكيمياء، االأحياء والكيمياء 

احليوية

االأحياء والكيمياء احليوية

د. عمر زمواحلجر اجلريي الناجت عن اال�ستفادة من قطع احلجر واالإ�سمنت.. 4

د. جمال الدين زالطيمو

الهند�سة املدنية

ا�ستخدام نواجت ن�سارة احلجر يف اإنتاج خر�سانة مبوا�سفات متميزة . 5

وكلفة اأكرث اقت�سادية اإ�سافة اإىل حماية البيئة من ال�سرر الناجت عن 

التخل�ص الع�سوائي من هذه املخلفات

الهند�سة املدنيةد.عمر زمو و د. جمال زالطيمو

الهند�سة امليكانيكيةعفيف ح�سنحت�سني نظم ت�سخني املياه بالطاقة ال�سم�سية يف فل�سطني. 6
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عفيف ح�سناأداء التوربينات الريحية . 7

ال�سيد حممد قراعني

ال�سيد عادل الدويك

الهند�سة امليكانيكية

الهند�سة امليكانيكية�سامح اأبو عوادمنوذج طائرة حتكم عن بعد. 8

ح�سن �سبلي + د. اأحمد اأبو هنية + التوجه من االألواح ال�سم�سية الكهرو�سوئية. 9

د. عالن طبيلة

الهند�سة امليكانيكية

هند�سة كهربائيةحممد اأبو خيزرانتو�سيل ترانز�ستورات ثنائي القطبية معزول البوابة على التوايل. 10

كلية تكنولوجيا املعلوماتد. عدنان يحيىاأداة التنمية والتقييم بالن�سبة للغة العربية حمركات البحث  يف الويب. 11

ح�سني الرمياوياخل�سائ�ص الكيميائية ملياه االأمطار يف منطقة رام اهلل 2009-1990. 12

د. مروان غامن

ال�سيد ابراهيم �سل�ص

اجلغرافيا

التو�سع العمراين ملدينتي رام اهلل والبرية بني تعدادي 1979 و2007 . 13

واآفاقه امل�ستقبلية

اجلغرافياد. خليل عمرو

االآثار املرتتبة على اإدخال تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت يف . 14

اأ�ساليب تدري�ص معلمي الكيمياء

الرتبية وعلم النف�صاأحمد جنازره

برامج اإعداد وتاأهيل املعلمني يف اجلامعات الفل�سطينية بني الواقع . 15

واملاأمول

د.عبد اهلل ب�سارات 

وفاء الرحمي

الرتبية علم النف�ص

م�سلح كناعنةاال�ستعماالت االجتماعية للمو�سيقى يف فل�سطني. 16

د. اأباهر ال�سقا

علم اجتماع

علم اجتماعم�سلح كناعنةكتاب فوتوغرايف عن القرى الفل�سطينية يف مناطق 1948. 17

لغة عربيةد. ابراهيم منر مو�سىاإ�سكندر اخلوري البيتجايل، حيـــاته و�سعره الوطني. 18

لغة عربيةمهدي عرارظاهرة التوا�سل غري اللفظي عند عمر بن اأبي ربيعة. 19

التاريخعبد العزيز عيادالفكر الليربايل امل�سري: مقاربات ثقافية. 20

الأبحاث املمولة من موؤ�س�سات دولية

الكلية/ الباحث املوؤ�س�سة عنوان البحث

كلية العلوم/عاهد عبد اخلالق، د.خالد 

�سويلح

احتاد اجلامعات العربية 1-اجلينومية والتنوع بني �ساللت عنزة يف ال�سفة الغربية

معهد ال�سحة العامة واملجتمعية/

عو�ص مطرية

لورا ويك

�سندوق ولكام/اجلامعة االأمريكية 

- بريوت

2-نوعية احلياة »من الأمهات الفل�سطينيات يف فرتة ما بعد 

الولدة« : التقييم واملحددات

�سحر ح�سان موؤ�س�سة ثيودور �سربجنمان 3-�سحة املراأة )املرحلة 3(

رنا اخلطيب

ريتا جقمان

موؤ�س�سة فورد 4-ا�ستهداف الإ�سالح : بناء القدرات يف جمال بحوث ال�سحة 

الإجنابية ، والتدخالت واملمار�سات



65 جامعة بريزيت

رنا اخلطيب

ريتا جقمان

موؤ�س�سة فورد 5-خدمات ال�سحة الإجنابية وبناء القدرات من خالل التعليم 

والتدريب وال�سيا�سات والبحوث امليدانية.

نفني اأبو رميله

عبد اللطيف احل�سيني

جامعة اأو�سلو-الرنويج 6-حت�سني نوعية البيانات من الوفيات يف فل�سطني

�سامية حليلة 

رنا اخلطيب

جمعية الت�سامن ال�سويدي مع 

الفل�سطينيني

7-التدخل يف جمال فقر الدم 

ريتا جقمان امل�ساعدة الطبية للفل�سطينيني

MAP

8-فل�سطني من خالل عد�سة ال�سحة

رنا اخلطيب جامعة اأو�سلو-الرنويج 9-جمموعة اأبحاث علمية 

الربنامج الرنويجي للبحث والتعليم التنموي

NUFO Lancet :Norwegian Universities’

 Committee for Development ...Lancet

عو�ص مطرية

نفني اأبو رميله

عبد اللطيف احل�سيني

رنا اخلطيب

جامعة نيوكا�سل 10-مر�س ال�سكري

عو�ص مطرية �سبكة التنمية العاملية 11-الإن�ساف يف جمال ال�سحة

رنا اخلطيب

ريتا جقمان

امل�ساعدة الطبية للفل�سطينيني

MAP

12-من البحوث اإىل التاأثري يف ال�سيا�سات

مركز درا�سات التنمية/ �سامية البطمة، 

اأمين عبد املجيد، و�سيم اأبو فا�سه

التعاون الفني االأملاين

GTZ

13-توجهات الن�ساء خلدمتي املياه وال�سرف ال�سحي

غاري �سوتنك، �سامية البطمة، يو�سف داود، 

اأمين عبد املجيد، و�سيم اأبو فا�سه

موؤ�س�سة فريدريك اإيربت  االأملانية 14-قيا�س الرتاجع يف �سوق العمل الفل�سطيني

امل�ست�سارون: حممد العيلة، تي�سري 

حمي�سن، نادية حجل.

يو�سف داود، �سامية البطمة، اأمين عبد 

املجيد، و�سيم اأبو فا�سه، غ�سان اأبو حطب، 

رامي مراد

جمعية االإغاثة الكاثوليكية

CRS

15-�سوت ال�سباب يعلو

امل�ست�سارون: اإالنا الرحمي، اإعتماد مهنا.

يو�سف داود، �سامية البطمة، اأمين عبد 

املجيد

غ�سان اأبو حطب، رامي مراد

وكالة غوث الالجئني “االأونروا” يف  الن�ساء  على  الغوث  وكالة  مل�ساريع  التنموي  الأثر  16-تقييم 

قطاع غزة.
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معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات الدولية موؤ�س�سة “فورد” 17-التعاون بني بلدان اجلنوب ، الكفاءة املهنية ، ومتكني 

ال�سعوب 

املعهد الدويل لبحوث التنمية - 

كندا

18-وحدة الالجئني والهجرة 

االحتاد االأوروبي 19-فل�سطني العاملية

االحتاد االأوروبي  20-احلداثة املختلفة يف �سرق البحر الأبي�س املتو�سط 

)ال�ستعمار ، العلمانية ، الدين ، من 1914 وحتى اليوم(

االحتاد االأوروبي 21-ال�سبكة الأكادميية  لل�سرق الأو�سط الأوروبي

معهد الدرا�سات البيئية واملائية دار املياه والبيئة  22-التقييم البيئي مل�سادر التلوث البيئي واملائي و�سبل املعي�سة 

يف �سمال ال�سفة الغربية ، فل�سطني

التعاون االإيطايل  23-اإجراء م�سح وطني للمبيدات  يف ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة

معهد درا�سات املراأة

اآيلني كتاب، د. رندة نا�سر

العائالت العربية – جمموعة عمل 24-ال�سباب يف القد�س 

 معهد درا�سات املراأة: د.اآيلني كتاب، اإ�سالح

 جاد، اأ.�سامية البطمة، بني جون�سون، د.

هديل قزاز، د. عائ�سة الرفاعي

جهاز االإح�ساء املركزي الفل�سطيني 25-تقرير املراأة والرجل 2008

 معهد درا�سات املراأة ، د. اإ�سالح جاد،

اأ.اآيلني كتاب، د. رندة نا�سر، بني جون�سون

  IDS – معهد الدرا�سات التنموية

بريطانيا -جامعة “�سا�سيك�ص”/ 

26-م�سارات لتمكني املراأة

معهد احلقوق موؤ�س�سة كونراد اأديناور

القن�سلية البلجيكية العامة 

)التعاون الدويل(

27-امل�ساندة الت�سريعية والقانون والقت�ساد:

تنفيذ اأن�سطة يف جمالت رئي�سية منذ بداية عام 2009 على 

النحو التايل : 

اإجراءات اإجناز التح�سريات لإطالق برنامج دبلوم يف 	•

ال�سياغة الت�سريعية.

تطوير دليل لقانون الأعمال الفل�سطينيني . 	•

خدمات امل�ساندة الت�سريعية.	•

برنامج لقاءات بريزيت القانونية 	•

28-دليل القانون التجاري الفل�سطيني

29- تكنولوجيا املعلومات والقانون 


