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يعود•تاريخ•جامعة•بيرزيت•إلى•عام•1924م،•عندما•تأسست•كمدرسة•ابتدائية•للبنات•في•بلدة•بيرزيت.•وبأيدي•وعقول•وموارد•فلسطينية،•
أصبحت•اآلن•الجامعة•المتميزة•التي•تمتلك•حرماً•جامعياً•حديثاً،•يقع•على•أطراف•مدينة•رام•هللا.•

جاء•إنشاء•جامعة•بيرزيت•استجابة•للطلب•المتنامي•على•التعليم•العالي•في•األراضي•الفلسطينية•المحتلة،•ورغم•الصعوبات•والمعيقات•التي•فرضها•
االحتالل•اإلسرائيلي،•والتي•طالت•أشكال•الحريات•األكاديمية•والوطنية•والفردية•كافة،•استطاعت•الجامعة•أن•تشق•طريقها•لتكون•مصدر•إلهام•وفخر•

للشعب•الفلسطيني.

انضمت•جامعة•بيرزيت•لعضوية•اتحاد•الجامعات•العربية•في•نيسان•1976م،•واالتحاد•العالمي•للجامعات•عام•1977م،•كما•تعمل•الجامعة•بالتعاون•
لخدمة• الالزم• والوعي• والمهارات• بالمعرفة• الطلبة• تزويد• على• قادر• تربوي،• نظام• تطوير• على• الفلسطينية• التعليمية• والمؤسسات• الجامعات• مع•

مجتمعهم•في•ظل•التحديات•التي•يفرضها•عالم•سريع•التطور•والتغير.

لعبت•الجامعة•–•منذ•تأسيسها•–•دورا•محورياً•في•تأهيل•وتنمية•القدر•األكبر•من•موارد•ومصادر•المجتمع•المحلية•والسيما•البشرية•منها،•وذلك•عبر•
ما•تقدمة•الجامعة•من•برامج•تعليمية•بحثية•وتدريبية•متخصصة•في•حقول•تكنولوجيا•المعلومات•والهندسة•والعلوم،•وعلى•صعيد•السياسة•واإلدارة•
واالقتصاد.•كل•ذلك•بالتوازي•مع•جهود•معاهدها•ومراكزها•الموجودة•سواء•داخل•الحرم•الجامعي•أم•خارجه،•في•خدمة•المجتمع•الفلسطيني•وتطوره•

االقتصادي•واالجتماعي.•

تمنح•الجامعة•العديد•من•الدرجات•العلمية•في•المرحلة•الجامعية•األولى•والدراسات•العليا•عبر•كلياتها•الثمانية:•اآلداب،•التجارة•واالقتصاد،•الهندسة،•
العلوم،•الحقوق•واإلدارة•العامة،•تكنولوجيا•المعلومات،•والدراسات•العليا،•وكلية•التمريض•والمهن•الصحية•المساندة،•وكلية•التربية.•باإلضافة•الى•

برنامج•الدكتور•الصيدلي.

كما•تمنح•برامج•الدراسات•العليا•الحاصلين•على•البكالوريوس•شهادة•الدبلوم•والماجستير•في•التخصصات•التالية:•الدراسات•العربية•المعاصرة،•
التاريخ•العربي•–•اإلسالمي،•الجغرافيا،•التربية،•علم•االجتماع،•الدراسات•الدولية،•الديمقراطية•وحقوق•اإلنسان،•االقتصاد،•القانون،•الصحة•العامة•
والمجتمعية،•هندسة•المياه•والبيئة،•علوم•المياه•والبيئة،•دراسات•النوع•االجتماعي•والقانون•والتنمية،•إدارة•األعمال،•الرياضيات،•اإلحصاء•التطبيقي،•

الحوسبة•العلمية،•هندسة•التخطيط•العمراني•وعمارة•المشهد،•والعلوم•الطبية•المخبرية.

وتمنح•الجامعة•أيضاً•شهادتي•دبلوم•عالي•في•الرعاية•الصحية•األولية•)إشراف•وتدريب(•وفي•النوع•االجتماعي،•القانون•والتنمية،•هذا•باإلضافة•
إلى•البرامج•األكاديمية•المنبثقة•عن•المعاهد•والمراكز•المختلفة•والتي•تهدف•إلى•تطوير•ودعم•البرامج•المجتمعية•ذات•العالقة•من•أجل•المساهمة•في•

تحقيق•التنمية•المستدامة•في•فلسطين•.•

تتلقى•جامعة•بيرزيت•دعمها•من•هيئات•و•مؤسسات•فلسطينية•عربية•وعالمية•مهتمة•بالتعليم•العالي•في•فلسطين،•إضافة•إلى•إسهامات•شخصية•من•
بعض•الممولين•العرب•واألجانب.•وقد•مكن•هذا•الدعم•الجامعة•من•مواصلة•تطورها•واتساعها•المستمر•إلى•يومنا•هذا.•

تعتبر•اللغة•العربية•هي•لغة•الجامعة•الرسمية•،•مع•أن•عدة•مواد•ُتدرس•باللغة•اإلنجليزية.•يتكون•العام•األكاديمي•من•فصلين•دراسيين•مدة•كل•منهما•
16•أسبوعاً.•وتعقد•الجامعة•خالل•العطلة•الصيفية،•وحسب•اإلمكانات•المتوفرة،•دورة•صيفية•مدتها•8•أسابيع•.•تعطل•الجامعة•يومي•الجمعة•واألحد•

من•كل•أسبوع•ويعلن•عن•العطل•الرسمية•األخرى•في•تقويم•الجامعة•األكاديمي•في•بداية•كل•عام•دراسي.•••

تـوطـئـة   
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جاء•إنشاء•جامعة•بيرزيت•استجابة•للطلب•المتنامي•على•التعليم•العالي•في•األراضي•الفلسطينية•المحتلة،•ورغم•الصعوبات•والمعيقات•التي•فرضها•
االحتالل•اإلسرائيلي،•والتي•طالت•أشكال•الحريات•األكاديمية•والوطنية•والفردية•كافة،•استطاعت•الجامعة•أن•تشق•طريقها•لتكون•مصدر•إلهام•وفخر•
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ما•تقدمة•الجامعة•من•برامج•تعليمية•بحثية•وتدريبية•متخصصة•في•حقول•تكنولوجيا•المعلومات•والهندسة•والعلوم،•وعلى•صعيد•السياسة•واإلدارة•
واالقتصاد.•كل•ذلك•بالتوازي•مع•جهود•معاهدها•ومراكزها•الموجودة•سواء•داخل•الحرم•الجامعي•أم•خارجه،•في•خدمة•المجتمع•الفلسطيني•وتطوره•

االقتصادي•واالجتماعي.•
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إلى•البرامج•األكاديمية•المنبثقة•عن•المعاهد•والمراكز•المختلفة•والتي•تهدف•إلى•تطوير•ودعم•البرامج•المجتمعية•ذات•العالقة•من•أجل•المساهمة•في•

تحقيق•التنمية•المستدامة•في•فلسطين•.•

تتلقى•جامعة•بيرزيت•دعمها•من•هيئات•و•مؤسسات•فلسطينية•عربية•وعالمية•مهتمة•بالتعليم•العالي•في•فلسطين،•إضافة•إلى•إسهامات•شخصية•من•
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تـوطـئـة   
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“جامعة•بيرزيت•مؤسسة•عربية•فلسطينية•يشرف•عليها•مجلس•أمناء•مستقل•
يقرر•سياستها•ويتحمل•مسؤولياتها.•وتلتزم•الجامعة•بقيم•التميز•وتشجيع•االبتكار•
والتجربة•واإلبداع•واإلتقان،•والعمل•الجماعي،•والديمقراطية•المبنية•على•التعددية•
مجاالت• في• التميز• إلى• الجامعة• وتسعى• اآلخر.• الرأي• واحترام• الرأي• وحرية•
التعليم•العالي،•والبحث•العلمي،•وخدمة•المجتمع.•والتزمت••الجامعة•منذ•تأسيسها•
مواطنين•صالحين• ليكونوا• الطلبة• وتهيئة• تمييز،• دون• التعليمية• الفرص• بتوفير•
الطلبة• لتنمية• المناسب• المناخ• الجامعة• له.•وتهيئ• فعالين•في•مجتمعهم•ومنتمين•
وبلورة•شخصياتهم•وصقل•مواهبهم•في•جو•من•التراث•العربي•اإلسالمي•المنفتح•

على•العالم.”

االلتزام•الجاد•بتميز•الطلبة•والعاملون•في•الجامعة.
التعهد•باحترام•العدالة•والسعي•إلى•االنفتاح•الفكري•والصالح•العام.

تكريس•الجهود•للمشاركة•في•خدمة•وتطوير•المجتمع•الفلسطيني•مع•الحفاظ•على•الرؤية•العالمية.

يشرف•على•إدارة•شؤون•جامعة•بيرزيت•مجلس•أمناء•مستقل•مؤلف•من•عدد•من•المثقفين•و•المتخصصين•في•المجتمع•الفلسطيني.•للمجلس•
صالحيات•مهمة،•منها•تعيين•رئيس•الجامعة،•وتعين•نواب•الرئيس•وعمداء•الكليات•بتوصية•منه•كما•يصادق•المجلس•على•الميزانية•و•خطط•التطوير•
العامة•بعد•تقديمها•له•من•قبل•مجلس•الجامعة•و•الذي•يتألف•من•رئيس•الجامعة•ونوابه•والعمداء,•و•يتحمل•المجلس•مسؤولياته•التنظيمية•واإلدارية•

تجاه•الجامعة.••

يدير•شؤون•الجامعة•رئيس•الجامعة.•للرئيس•اربعة•نّواب:•نائب•الرئيس•للشؤون•األكاديمية،•نائب•الرئيس•للشؤون•اإلدارية•و•المالية•و•نائب•الرئيس•
لشؤون•التنمية•المجتمعية•و•نائب•الرئيس•للتخطيط•والتطوير•والجودة.•لكل•كلية•عميد•يترأسها•ويكون•مسؤوالً•عن•إدارتها،•ويندرج•تحت••الكليات•

عدداُ•من•الدوائر•يتولى•شؤونها•رؤساء•الدوائر•والبرامج•التي•يترأسها•منسقون.•

وضمن•إطار•هذه•السياسة•تكون•القوانين•واللوائح•المتعلقة•بالشؤون•األكاديمية•من•مسؤولية•المجلس•األكاديمي،•والذي•يتألف•من•العمداء•ونائب•
الرئيس•للشؤون•األكاديمية•وأعضاء•منتخبين•من•الدوائر•والكليات.أما•مجلس•الجامعة•فيتكون•من•الرئيس•و•نوابه•و•عمداء•الكليات.••••

الـرسـالـة   

الـمـبـادئ  

إدارة شؤون جامعة بيرزيت 
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عميد كلية اآلداب وقائم بأعمال عميد كلية التربية د.ماهر الحشوة
عميد كلية العلوم د.سيمون كتاب
عميد كلية الهندسةد.عفيف حسن

عميد كلية الحقوق واإلدارة العامةد.صالح عبد الجواد  
عميد الدراسات العليا د.هنري جقمان 

القائم بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلوماتد.علي جابر
عميد كلية التمريض والمهن الصحية المساندةد.تامر عيساوي 

القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.محمد األحمد

مجلس الجامعة للعام االكاديمي 2010 - 2011
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المنصباالسم
رئيس الجامعة/ رئيس المجلسد. خليل هندي

نائب الرئيس للشؤون األكاديميةد.عدنان يحيى  
نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية د.سامي الصيرفي 

نائب الرئيس للشؤون المجتمعيةد.منير قزاز  
نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير والجودة د.عادل الزاغة 

عميد كلية التجارة واالقتصادد.نضال صبري 
عميد كلية اآلداب وقائم بأعمال عميد كلية التربية د.ماهر الحشوة
عميد كلية العلوم د.سيمون كتاب
عميد كلية الهندسةد.عفيف حسن

عميد كلية الحقوق واإلدارة العامةد.صالح عبد الجواد  
عميد الدراسات العليا د.هنري جقمان 

القائم بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلوماتد.علي جابر
عميد كلية التمريض والمهن الصحية المساندةد.تامر عيساوي 

القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.محمد األحمد

مجلس الجامعة للعام االكاديمي 2010 - 2011

10



11
الحصاد العام األكاديمي 2011-2010



12

تم•خالل•العام•2010-2011•تفعيل•عمل•وحدة•البحث•المؤسسي•في•الجامعة•بعد•إنجاز•مشروع•تأسيس•وحدات•البحث•المؤسسي•في•جامعات•
بيرزيت•والنجاح•الوطنية•وبيت•لحم•الذي•تم•تمويله•من•صندوق•تطوير•الجودة•والهيئة•الوطنية•لالعتماد•والجودة•والنوعية•لمؤسسات•التعليم•العالي.•
كما•تم•تقديم•عددا•من•البرامج•لالعتماد•من•من•قبل•الهيئة•الوطنية•لالعتماد•والجودة•والنوعية•لمؤسسات•التعليم•العالي•بعد•القيام•بدراسات•السوق•
ودراسات•الجدوى•االقتصادية•الخاصة•بها•وهي•برنامج•البكالوريوس•في•معالجة•النطق•والسمع•وبرنامج•الماجستير•في•هندسة•البرمجيات•وبرنامج•

الماجستير•في•األحياء•الدقيقة•السريرية.

األكاديمية،• الدوائر•والبرامج• األكاديمية•على•مستوى• الجودة• لجان• المركزية•ولعمل•وحدات• الجودة• لعمل•وحدة• المرجعية• إعداد•شروط• تم• كما•
والمساهمة•في•تفعيل•عملها،•وتقديم•الدعم•اللوجستي•الالزم•من•تطوير•أدواتها•وحوسبتها•وبشكل•خاص•تقرير•المساق•وتقرير•البرنامج•األكاديمي•

على•نظام•رتاج.•••••••

تم•تأسيس•كلية•التربية•هذا•العام،•واعتماد•برنامج•النطق•والسمع•في•كلية•التمريض•والمهن•الصحية•المساندة•من•قبل•وزارة•التربية•والتعليم•
العالي•ليبدأ•العمل•به•مع•بداية•العام•2011/2010.

كما•أقر•المجلس•األكاديمي•عدد•من•البرامج•الجديدة•أبرزها•اقرار•برنامج•ماجستير•األحياء•الدقيقة•السريرية،•وإقرار•برنامج•البكالوريوس•في•النطق•
والسمع،•واستحداث•تركيز•دراسات•الهجرة•القسرية•والالجئين•ضمن•برنامج•ماجستير•الدراسات•الدولية،•واستحداث•تركيز•الدبلوماسية•في•برنامج•
الدراسات•الدولية،••إضافة•إلى•اقرار•برنامج•الماجستير•في•هندسة•البرمجيات•المقدم•من•كلية•تكنولوجيا•المعلومات•تمهيداً•لرفعه•إلى•هيئة•االعتماد.•••••••

وتم•استحداث•مختبر•األحياء•الجزيئية•والممول•من•تحسين•الجودة•في•وزارة•التربية•والتعليم•العالي•التابع•لبرنامج•الماجستير•في•العلوم•الطبية•
الصحية• والمهن• التمريض• كلية• لطلبة• الرقمية• المكتبة• استحداث• إلى• اضافة• الجزيئية،• األحياء• لبروتوكوالت• مكتبة•خاصة• استحداث• المخبرية،•

المساندة•وهي•األولى•من•نوعها•في•الجامعات•المحلية.

التطوير األكاديمي 

التخطيط والتطوير  
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األكاديميين• من• عدد• زيارات• العام• هذا• شهد•
ورؤساء•الجامعات•والدبلوماسيين•للجامعة•كان•أبرزهم•
 Cedricفيالني سدريك• الشهير• الرياضيات• عالم•
وهي• •2010 سنة• فيلدز• جائزة• على• الحائز• •Villani
أعلى•تقدير•يمكن•أن•يحصل•عليه•عالم•رياضيات•وهي•
شبيهة•بجائزة•نوبل•التي•تمنح•في•مجاالت•أخرى•غير•
 Etienne غيس• إتيان• العالم• إلى• إضافة• الرياضيات،•
Ghys•وهو•أستاذ•في•المركز•الوطني•الفرنسي•لألبحاث•
 Ecole ليون• في• العالي• المعهد• وفي• •CNRSالعلمية

•.•Normale Superieure de Lyon

واتسعت•دائرة•مشاركة•الجامعة•في•العديد•من•النشاطات•
الدولية•كمشاركة•دائرة•اللغة•الفرنسية•في•أنشطة•الوكالة•
الجامعية•الفرانكوفونية•كونها•عضوا•في•مدرسة•دكتوراه•

الشرق•األوسط•في•األدب•والترجمة•وعلوم•اللغة.

كما•استطاع•برنامج•ماجستير•التخطيط•العمراني•وعمارة•المشهد•في•الفصل•األول•2010•من•خالل•التعاون•مع•جامعة•دورتموند•في•ألمانيا•2011،•
ان•يساهم•في•بناء•قدرات•البرنامج•في•مجال•تخطيط•الفضاءات،•وتطوير•قدرات•وكفاءات•الطلبة•في•البحث•العلمي•من•خالل•توفير•منح•قصيرة•

األمد•لطلبة•البرنامج،•وصوالً•إلى•تطوير•برنامج•الماجستير•في•هذا•الحقل.

شاركت•الجامعة•هذا•العام•مؤسسات•مجتمعية•عديدة•في•إجراء•األبحاث•التطبيقية•وتنفيذ•مشاريع•في•مجاالت•الصحة•العامة•والتنمية•المجتمعية•
والنواحي•البيئية•والمائية•وسالمة•األغذية•واألدوية•في•المجتمع•الفلسطيني•بشكل•عام،•واإلهتمام•بإجراء•ابحاث•تطبيقية•في•حقول•خاصة•كصحة•
المرأة•،•والمياه•العادمة••ومجاالت•النوع•اإلجتماعي.•وكان•للجامعة•إسهام•كبير•في•التدريب•النظري•والعملي•والخدمات•اإلستشارية•خاصة•في•
مجال•التعليم•المستمر،•وفي•مجال•بناء•قدرات•المؤسسات•والوزارات•وتطوير•الخطط•اإلستراتيجية•لعدد•من•المؤسسات•األهلية،•وفي•تطوير•اإلعالم•
الفلسطيني•المرئي•والمسموع.•كما•نشطت•الجامعة•في•مجاالت•التوعية•العامة•من•خالل•عقد•المحاضرات•والندوات•وورشات•العمل•في•العديد•من•

الحقول•المعرفية•السياسية•والثقافية•والعلمية•واإلعالمية•.

اضافة•إلى•مشاركة•الجامعة•في•عدد•من•النشاطات•االقليمية•كورشة•العمل•التي•شاركت•فيها•كلية•الحقوق•واإلدارة•العامة•حول•“بناء•الشراكات•
االستراتيجية•في•المنطقة•العربية•من•اجل•مكافحة•الفساد”•والتي•انعقدت•في•العاصمة•االردنية•عمان.

كما•تم•توقيع•سبع•اتفاقيات•تعاون•في•مجاالت•علمية•وأكاديمية•متعددة•بين•الجامعة•ومؤسسات•دولية،•كان•ابرزها•اتفاقية•تعاون•إلنشاء•قاعدة•أحكام•
تشمل•جميع•قرارات•المحاكم•الشرعية•والكنسية•في•فلسطين،•حيث••يهدف•المشروع•إلى••حفظ•القرارات•القضائية•إلكترونياً،•وتيسير•عملية•الرجوع•
إلى•هذه•األحكام•من•قبل•المستفيدين،•وتدعيم•فكرة•النشر•المتخصص•لألحكام•القضائية•للمحاكم•الشرعية•والكنسية•والنشر•النوعي،•إضافة•إلى•إغناء•

المادة•القضائية•بمعلومات•إضافية•منها•المبادئ•القانونية•والتعليق•القانوني.

التواصل مع المجتمع

التعاون الدولي
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نشطت•الجامعة•وتحت•مظلة•النشاطات•الالمنهجية•والتي•ال•تقل•أهمية•عن•الحياة•األكاديمية•في•مجموعة•من•النشاطات•الفنية•والسينمائية،•حيث•
طرحت•مجموعة•من•الدورات•لتعليم•العزف•على•آالت•موسيقية•مختلفة،•والدبكة،•وتعلم•لعبة•الشطرنج.

عملت•الجامعة•من•خالل•قسم•اإلرشاد•على•تحقيق•حاجات•الطلبة•النفسية•واالجتماعية•باإلضافة•إلى•تقديم•االستشارة•حول•المسارات••األكاديمية•
للطلبة•،•وتطوير•الفاعلية•والكفاءة•الشخصية•والمعرفية•واالجتماعية،•والتعبير•عن•المشاعر•وتنمية•االستقاللية•والهوية•وتطوير•شخصية•صحية•

للطلبة•بشكل•عام.•

واستطاعت•الجامعة•هذا•العام•تعزيز•ثقافة•الالعنف•بين•طلبة•الجامعة،•وذلك•بتوفير•االجواء•المناسبة•والضرورية•لنجاحات•واضحة•في•ساحات•
الجامعة،•فسادت•عالقة•االحترام•المتبادل•بين•مختلف•االطياف•الطالبية،•ومجلس•الطلبة•مما•اضفى•على•جو•الجامعة•عمالً•نقابياً•طالبياً•متميزاً،•

والذي•توج•بانتخابات•ناجحة•لمؤتمر•مجلس•الطلبة.

الحياة الطالبية
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استقبلت•جامعة•بيرزيت•هذا•العام•رئيسها•الجديد•د.•خليل•هندي•بتاريخ•10•آب•2010،•ومباشره•عمله•
الذي•تزامن•مع•افتتاح•العام•األكاديمي•2011-2010.

حنا• د.• بيرزيت• جامعة• أمناء• مجلس• رئيس• أكد• وقد•
ناصر•أن•اختيار•د.•خليل•هندي•لتوليه•منصب•رئاسة•
العالمية• واألكاديمية• العلمية• مكانته• إلى• يعود• الجامعة•
الواسعة،•وكذلك•لخبرته•الغنية•في•المجاالت•اإلدارية•
وخاصة•األكاديمية•منها،•إضافة•إلى•رغبة•الجامعة•في•
استقطاب•العلماء•الفلسطينيين•في•المهجر•ليعودوا•إلى•

البالد.

نشاطات الجامعة 

واحتفلت•الجامعة•بتخريج•الفوج•السادس•والثالثين،•والتي•انطلقت•فعالياته•على•مدار•يومي•الجمعة•والسبت•3-4•حزيران•2011،•حيث•بلغ•عدد•
خريجي•درجة•البكالوريوس•1462•خريجاً•وخريجة،•أما•درجة•الماجستير•فبلغ•عددهم•396،•ليصل•عدد•خريجو•الجامعة•منذ•عام•1976•نحو•20 

ألف•طالب•وطالبة.

ومنحت•جامعة•بيرزيت•الدكتوراه•الفخرية•لثالثة•من•المتميزين•والبارزين•في•المجتمع•الفلسطيني،•وذلك•خالل•حفل•تخريج•الفوج•السادس•والثالثين•
في•الجامعة،•وهم••رجل•األعمال•االقتصادي•الفلسطيني•ورئيس•جمعية•أصدقاء•جامعة•بيرزيت•السيد•محمد•المسروجي،•والمؤرخ•البارز•والمرجع•

في•القضية•الفلسطينية•األستاذ•وليد•الخالدي،•اضافة•إلى•رجل•األعمال•واالقتصادي•الكبير•األستاذ•محمد•عمران•بامية.

وافتتحت•جامعة•بيرزيت•يوم•األربعاء•22•أيلول2010،•ملحق•مبنى•معهد•الحقوق•والذي•شيد••بدعم•من•الحكومة•الفرنسية•لجامعة•بيرزيت،•حيث•
بلغت••مساحته•1235م2•مشتمالً•على•عدد•من•المكاتب•والقاعات•البحثية•.•حيث•أكد•د.•هندي•أن•معهد•الحقوق•هو•إحدى•الوحدات•الرئيسية•التي•
ساهمت•وما•زالت•تساهم•في•بناء•مرافق•العدالة•لدولة•فلسطين•حتى•تسود•األرض•الفلسطينية•الحرية•والعدالة•والمساواة•في•ظل•نظام•ديمقراطي•
يقوم•على•التعددية•ومبدأ•الفصل•بين•السلطات،•كما•أنه•أسس•برنامج•الماجستير•في•القانون•في•العام•1996•الذي•يعتبر•البرنامج•األول•في•األراضي•

الفلسطينية،•وما•تبع•ذلك•في•العام•2004•من•إنشاء•كلية•الحقوق•واإلدارة•العامة.

وافتتحت•الجامعة•مركز•التشخيص•الجزيئي•في•كلية•للتمريض•والمهن•الصحية•المساندة•في•28•تشرين•األول•2010،•والذي•شيد•بتمويل•من•البنك•
الدولي•من•خالل•وحدة•ضمان•الجودة•في•وزارة•التربية•والتعليم•العالي•الفلسطينية،•وميزانية••بلغت•$250.000.

واحتفلت•الجامعة•في•29•آذار•2011•بافتتاح•مبنى•“•وليد•وهيلين•قطان”•مبنى•رئاسة•الجامعة•الجديد،•بتبرع•سخي•من•السيد•وليد•وزوجته•هيلين•
قطان،•فيما•تبرع•الشقيق•األكبر•عبد•المحسن•القطان•بنفقات•تأثيث•وتجهيز•المبنى•الذي•تبلغ•مساحته•2000•متر•مربع•،•ويتكون•من•ثالثة•طوابق•

تضم•مكتب•الرئيس•ونوابه••ومكاتب•للطواقم•المساندة•وغرفتي•اجتماعات•عامة•وندوات•رسمية•وكافتيريا.

•وكانت•الجامعة•قد•احتفلت•بلقاء•خريجيها•يوم•السبت•18كانون•األول•2010،•بهدف•تعزيز•روح•التواصل•واالنتماء•بينها•وبين•خريجيها،•وتفعيل•
شراكة•الجامعة•مع•الخريجين•في•المجتمع•المحلي•واإلقليمي•والدولي،•كونهم•سفراء•لها•في•الداخل•والخارج،•وكونهم•نماذج•مشرقة•وكوادر•وطنية•
أسهمت•وال•زالت•تسهم•في•بناء•الوطن•وتنميته.•كما•سعت•من•خالل•لقاء•الخريجين•إلى•تمتين•الروابط••بين•الخريجين•أنفسهم•وبينهم•وبين•الجامعة•
،•بهدف•زيادة•التفاعل•والتواصل•الدائم•بين•أبناء•أسرة•جامعة•بيرزيت•الممتدة•في•أنحاء•المعمورة•،•إضافة•إلى•تقوية•االنتماء•والوالء•للجامعة.••

احتفاالت
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احتفلت•كلية•تكنولوجيا•المعلومات•بإطالق مشروع أكاديمية الحكومة اإللكترونية •يوم•األربعاء•10•تشرين•الثاني•2010،•والذي•جاء•بعد•فوز•
كلية•تكنولوجيا•المعلومات•بدعم•نصف•مليون•يورو•من•االتحاد•األوروبي•لمشروع•تقدمت•به•الكلية•ضمن•برنامج•تمبوس،•وتتلخص•فكرته•بإعداد•
الكفاءات•البشرية•الفلسطينية•في•مجال•الحاكمية•اإللكترونية•عبر•برامج•لبناء•قدرات•العاملين•في•الوزارات•والهيئات•الحكومية•وغير•الحكومية،•

وكذلك•الشركات•ومؤسسات•القطاع•الخاص،•حيث•سيكون•هذا•المشروع•بداية•لتأسيس•أكاديمية•فلسطينية•للحاكمية•االلكترونية.•

وافتتحت•الكلية•المعرض التكنولوجي السنوي الرابع•في•جامعة•بيرزيت•بتاريخ•5•نيسان•2011،•حيث•شكل•المعرض•التكنولوجي•بحلته•الرابعة•
فرصة•لكافة•الطلبة•والشركات•بتوطيد•التواصل•والعالقات•بين•بعضهم•البعض•،وذلك•من•خالل•خلق•الفرص•امام•الشركات•المختلفة•للمشاركة•من•

القدس•ورام•هللا•بعرض•منتجاتها،•وللطالب•في•عرض•مشروعه•مما•يفتح•امامه•الفرصة•للتوظيف•في•احدى•الشركات.•

وكانت•كلية•الهندسة•قد•عرضت•يوم•األربعاء•الموافق•27•تشرين•األول•2010•،•في•قاعة•الواقع•االفتراضي•مشروع إعادة بناء قصر هشام بن 
عبد الملك باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي،•وبناءا•على•تصور•عالم•اآلثار•روبرت•هاملتون.•وجرى•ذلك•بمناسبة•اختتام•مشروع•الواقع•
اإلفتراضي•في•الجامعة•والذي•قام•بتمويله•البنك•الدولي•والممثلية•األوروبية•من•خالل•وحدة•الجودة•والنوعية•في•وزارة•التربية•والتعليم•العالي•

الفلسطينية.

ونظمت•كلية•التمريض•يوماً للفحوصات المخبرية العملية•لألهالي•والعاملين•يجريها•طلبة•التمريض•والتغذية•والحمية•يوم•السبت•بتاريخ•30•نيسان•
2011•بمناسبة•يوم•التمريض•العالمي•،•حيث•عرض•هذا•النشاط•البنية•التحتية•للكلية•ودراسة•الطلبة•فيها،•كما•حث•على•الدخول•إلى•هذه••المهنة•

بشكل•عام•من•حيث•التركيز•من•قبل•إدارة•الكلية••على•تنمية•وتطوير•النواحي•اإلنسانية•للطلبة.

ونظمت•كلية•العلوم•في•جامعة•بيرزيت•يوم•األربعاء•في••20•نيسان•2011•،فعاليات اليوم المفتوح،•حيث•تمحورت•أهداف•ورؤى•هذا•اليوم•
بالتعريف•بجامعة•بيرزيت•عامًة•وبكلية•العلوم•خاصًة،•باإلضافة•إلى•االلتقاء•باألساتذة•و•التداول•معهم•بما•يمكن•أن•يساعد•في•بناء•جيل•جديد•يساهم•

بدوره•في•خدمة•المجتمع•الفلسطيني•بكافة•مؤسساته.

وعقدت•مكتبة•الجامعة•الرئيسية•فعاليات اليوم المفتوح بعنوان “المكتبة طريقك إلى المعرفة”•يوم•18•نيسان•2011،•بالتعاون•مع•عمادة•شؤون•
الطلبة،•وتأتي•الفعاليات•انطالقاً•من•أن•نوعية•الخدمات•المكتبية•ومدى•توظيفها•في•العمل•األكاديمي•هي•إحدى•المؤشرات•الرئيسية•لنوعية•العمل•

الجامعي،•خاصة•و•أن•جامعة•بيرزيت•تدرك•بأن•الخدمات•المكتبية•هي•عنصر•أساسي•في•الحياة•الجامعية•والعمل•األكاديمي.

وكان•“التعليم للجميع”•شعار•اليوم•المفتوح•لكلية•التربية•والذي•عقد•يوم•الخميس•بتاريخ•28نيسان2011،•و•هو•أول•نشاط•تقوم•به•كلية•التربية•بعد•
تأسيسها.•ويهدف•إلى•تمكين•العالقة•بين•المجتمع•ممثالً•بمؤسسات•التعليم•من•وزارة•التربية•والتعليم•العالي•ووكالة•الغوث•الدولية•والمدارس•مدراء•

ومعلمين•وعاملين•وكذلك•أهالي•الطلبة،•وتعريف•المجتمع•بالكلية•الجديدة•وما•تقدمه•من•برامج•تعليمية•ونشاطات•ومرافق•تعليمية.•

نشاطات الكليات والمعاهد

فيما•أحَيت•الجامعة•بيرزيت،•ليلة•27-28•من•حزيران•2011،•مهرجان•“ليالي•بيرزيت”•بتقديم•عدد•من•العروض•الفنية•والغنائية•الشعبية،•التي•
قدمتها•ثالث•فرق•فلسطينية،•في•حرم•الجامعة.•وذلك•بعد•انقطاع•ألكثر•من•ربع•قرن،•حيث•غاب•عن•ساحة•الجامعة•منذ•عام•1984•بسبب•الظروف•

السياسية•التي•مرت•بها•األراضي•الفلسطينية.

ونّظمت•عمادة•شؤون•الطلبة•في•جامعة•بيرزيت•مهرجانا•ثقافيا•ورياضيا•احتفاال•بذكرى•ميالد•محمود•درويش•والذي•يأتي•إيمانا•بشخصية•محمود•
درويش•كرمز•الشخصية•الوطنية.و•انسجاما•مع•دور•العمادة•في•إحياء•الفعاليات•والمناسبات•الوطنية•بشكل•دوري•واستكماال•لسلسلة•النشاطات•

الالمنهجية•الهادفة•إلى•االثراء•الفكري•والرياضي•لدى•الطلبة،•فقد•نظمت•لفعاليات•“أسبوع•فلسطين”•ومهرجان•“هنا•باقون”.
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ونظم اليوم المفتوح األول لكلية اآلداب،•والذي•جاءت•فكرته•كمبادرة•طليعية••تتسم•بجرأة•متمردة•على•اعتياد•المألوف•لكسر•الروتين•اليومي•لدى•
الطالب،•و•كحنين•إلى•فرادة•و•تميز•يهدفان•إلى•إبراز•هوية•بيرزيت•المتجسدة•برؤى•كوادر•الجامعة•كافة.••كما•هدف•إلى•خلق•عالقات•تواصلية•

مستدامة•بين•الدوائر•المختلفة•من•جهة،•والمؤسسات•الفلسطينية•)رسمية•و•أهلية(•من•جهة•أخرى.

وشهدت•باحات•كلية•التجارة•واالقتصاد•بجامعة•بيرزيت•فعاليات يوم التوظيف السادس عشر،•يوم•الخميس•الموافق•28•نيسان•2011،•والذي•
عكس•تراكم•بناء•الثقة•بين•الشركات•والمؤسسات•وكلية•التجارة•واالقتصاد،•وتمهيداً•لتلبية•حاجات•السوق•ومعرفة•متطلباته•من•الكوادر•المتعلمة•
والمتدربة،•و•تعريف•الطلبة•بواقع•المؤسسات•العامة•في•فلسطين،•ظروفها•وأعمالها،•لغرض•التغلب•على•“مشكلة•التأقلم”•التي•تنشأ•عند•استقطاب•
موظفين•جدد،•وكذلك•لمد•يد•العون•لطلبتها•للحصول•على•برنامج•تدريبي•عملي•أفضل،•وذلك•من•خالل•توفير•فرص•التدريب•لطلبتها•وإفساح•المجال•

لهم•بالخوض•في•تجربة•تدريبية•حقيقية.

ونظمت دائرة المحاسبة في كلية التجارة واإلقتصاد اليوم الدراسي المحاسبي الثالث حول “مهنة المحاسبة والتطورات الحديثة”•،•والذي•هدف•
إلى•إلقاء•الضوء•على•جوانب•الضعف•والقصور•في•السوق•المالي•الفلسطيني•لمعالجة•وتطوير•مهنة•المحاسبة،•لتواكب•العصر•والتطورات•الحاصلة•

في•المجتمع.

وعقدت••دائرة•علم•النفس•وبرنامج•الماجستير•في•علم•النفس•المجتمعي•يوم•الخميس•في•21•نيسان•2011 اليوم التوظيفي األول•ذلك•لخدمة•طلبة•
مع• والتعاون• التواصل• من•خالل• وتطوعية،• وتوظيفية• تدريبية• توفير•فرص• في• والماجستير•وخريجيها• البكالوريوس• درجتي• من•حملة• الدائرة•

المؤسسات•الحكومية•وغير•الحكومية•والتي•لها•عالقة•في•مجال•الصحة•النفسية•والمجتمعية•من•كافة•أنحاء•الوطن.••

وعقد•يوم•اإلثنين•في•18•نيسان•2011•،•مهرجان فلسطين لألدب السنوي الرابع )PalFest(،•الذي•نظمته••دائرة•اللغة•االنجليزية•بحضور•
مجموعة•كبيرة•من•الكتاب•واألدباء•المحليين•والعالميين،••وأعضاء•الهيئة•التدريسية•لدائرة•اللغة•اإلنجليزية•وآدابها•ورئيس•الدائرة•د.•عازم•عساف•

،•واألديب•والكاتب•الدكتور•احمد•حرب•وعدد•كبير•من•أساتذة•وطلبة•الجامعة•.

وندوات• معارض• على• اشتملت• والتي• الهندسي• اليوم  فعاليات  •، •2011 نيسان• •19 الموافق• الثالثاء• يوم• للهندسة• العقاد• عمر• كلية• وافتتحت•
ومحاضرات•ولقاءات•،•حيث•تناول•اليوم•األول•على•معرض•للشركات•المشاركة•وعروض•الواقع•اإلفتراضي•،•وندوة•لنقابة•المهندسين،•واجتماع•
لرابطة•الخريجين،•باإلضافة•الى•نشاط•رياضي•برعاية•شركة•رويال•،•اما•اليوم•الثاني•فاشتمل•على•محاضرات•علمية•قدمتها•عدد•من•الشركات•

ووزارة•اإلقتصاد•باإلضافة•الى•دائرة•الهندسة•الميكانيكة.•••

وكانت•دائرة•الهندسة•الميكانيكية•قد•أقامت•يوم•األربعاء•الموافق•6•نيسان•2011،••اليوم الميكانيكي األول،•حيث••تمت•الدعوة•إلى•هذا•اليوم•من•
نادي•الهندسة•الميكانيكية•في•جامعة•بيرزيت•الستضافة•األشقاء•في•جامعة•النجاح•الوطنية•من•أجل•تبادل•المعرفة•والخبرات•واإلطالع•على•منجزات•

الدائرتين،•من•اجل•توطيد•أوصل•األخوة•والصداقة•بين•الشباب.

وفي•إطار•الجهود•التي•يبذلها•مركز التعليم المستمر•لبناء•قدرات•المؤسسات•الفلسطينية••المزودة•للخدمات•التعليمية•والتربوية،•نظم•المركز•وبالتعاون•
مع•كلية•العلوم•التربوية•التابعة•لوكالة•غوث•وتشغيل•الالجئين•الفلسطينيين،•يوما•علميا•بعنوان•“:•تطوير•جودة•التعلم•في•كلية•العلوم•التربوية:•التعلم•

المدعم•الكترونيا•نموذجا”.

ونظم•نادي•جامعة•بيرزيت•البيئي•في•22•شباط•2011،•فعاليات اليوم البيئي األول “البالستيك واالستدامة البيئية”،•والذي•أنشأ•حديثاً••كأحد•نتائج•
مشروع•ينفذه•معهد•الدراسات•البيئية•والمائية•بتمويل•من•االتحاد•األوروبي•ضمن•برنامج••Tempus،•للتذكير•بأهمية•االستدامة•البيئية•في•فلسطين،•

والتي•ترتكز•على•ثالثة•محاور•وهي•التنمية•االقتصادية،•التنمية•االجتماعية•واالستدامة•البيئية.
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“فلسطين والقانون الدولي... آفاق جديدة”:•وهو•مؤتمر•عقدته•كلية•الحقوق•واإلدارة•العامة•ومعهد•الحقوق•يوم•الجمعة•24أيلول•2010،••
وتناول•جوانب•متنوعة•في•مجال•القانون•الدولي،•خاصة•في•ظل•التحديات•التي•يعيشها•الشعب•الفلسطيني،•وأبرزها•العمل•على•تجميد•االستيطان•

والعودة•إلى•طاولة•المفاوضات.

وكان•المعهد•قد•نظم••في•2•كانون•االول•2010،•مؤتمرا وطنيا حول “األمن والقانون في فلسطين”،•انطالقاً•من•أن•تحقيق•األمن•لم•يعد•مقتصرا•
على•قوى•األمن•والمؤسسة•األمنية،•وإنما•أضحى•مسؤولية•تشاركية•بين•كافة•مؤسسات•الوطن،•فموضوع•األمن•يشكل•أهم•القضايا•ذات•األولوية•
نظراً•الرتباطه•بمبادئ•التنمية،•وهو•ما•تحتاجه•فلسطين•للخالص•من•االحتالل•وبناء•المجتمع•الفلسطيني.•كما•عقد•مؤتمر آخر حول “تطبيقات في 
المعلوماتية القانونية: المقتفي والميزان”•يوم•األربعاء•الموافق•5•كانون•األول2011،•ايماناً•بأهمية•تكنولوجيا•المعلومات•في•مختلف•نواحي•الحياة•

وخاصة•في•مجاالت•القانون•والقضاء.

وعقدت•كلية•الحقوق•واالدارة•العامة•يوم•األحد•11•حزيران•2011،•مؤتمراً•دولياً•بعنوان:•“الثورات العربية في عصر نهاية التاريخ”،•والذي•جاء•
بهدف•تسليط•الضوء•على•الثورات•العربية،•وتقديم•التأمالت•لحاضر•ومستقبل•الثورة•من•منظور•علمي.•

مؤتمرات

  “غزة – فلسطين: الخروج من التهميش:”•والذي•نظمه•معهد•ابراهيم•أبو•لغد•للدراسات•الدولية•في•2•تشرين•االول•2010،••بهدف•تشجيع•التفكير•
في•الحالة•التي•آل•إليها•الفلسطينيون•ومكانة•غزة•“•األرض•والشعب•“•في••الفكر•والوجدان•الفلسطيني،•فقد•جاء•هذا•المؤتمر••باألساس•ليغطي•ثغرة•

يستشعر•بوجودها•أي•مهتم•بالشأن•العام•الفلسطيني.

كما•عقد•المعهد•يوم•الثالثاء•12•نيسان•2011 مؤتمرا بعنوان:” إبراهيم ابو لغد والمثقف الملتزم: إحياء نموذج”، والذي يأتي•تكريما•للذكرى•
السنوية•العاشرة•لرحيل•البروفسور•إبراهيم•أبو•لغد.

“مؤتمر التمويل الدولي، التنمية، وتشكيل الحيز الفلسطيني”:•الذي•عقده•مركز•دراسات•التنمية•في•28•أيلول•2010،•والذي•يهدف•إلى•تقديم•
تشريح•نقدي•لتأثير•التدخالت•التمويلية•الدولية•في•التنمية•وتشكيل•وإعادة•تشكيل•الحيز•الفلسطيني،•في•أبعاده•االقتصادية•-السياسية،•االقتصادية،•
واالجتماعية،•إضافة•للتفكير•الجدي•بصيغ•بديلة•للمساعدات،•وبالشكل•الذي•يستجيب•ألولويات•الفلسطينيين،•وحاجاتهم•وحقوقهم،•ليس•فقط•في•الضفة•

الغربية•وقطاع•غزة،•وإنما•إينما•كانوا.
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المؤتمر التربوي الثالث حول “استخدام التكنولوجيا في التعليم الجامعي”:•والذي•عقدته•وحدة•ابن•رشد•للتطوير•التربوي•في•25•أيلول2010،•
وركز•على•الدروس•المتعلمة•من•استخدام•أسلوب•التعلم•الممزوج•)Blended Learning(•في•التعليم•الجامعي،•و•استعراض•بعض•تجارب•

الجامعات•الفلسطينية•في•هذا•المجال،•وعقد•حلقة•نقاش•حول•واقع•وطموحات•التعلم•االلكتروني•في•فلسطين.

“سبسطية-البحث األثري و أعمال المحافظة والتطوير”:•ونظمته•دائرة•التاريخ•و•اآلثار•يوم•الخميس•في•14نيسان2011،•في•جامعة•بيرزيت،•
ضمن•إيمان•الجامعة•بضرورة•تعميم•التجربة•المحلية•والعالمية•في•ما••يخص•العمل•األكاديمي•والتنموي•للموقع•األثري•في•سبسطية.••

“الحكم والنوع االجتماعي في عصر اإلمبراطورية: مراجعة نظرية”:••وعقده•معهد•دراسات•المرأة•في•16-17•آذار•2011،••حيث•تدّرجت•
السياق• الفلسطيني•في• الواقع• العنف•في• بتشّكالت• للمقاومة•مروراً• الفلسطيني•كأداة• النسوي• الفكر• من• للنقاش•تصاعدياً• المطروحة• الموضوعات•

االستعماري•ومن•منظور•النوع•االجتماعي.

“ البحث الفلسطيني كأداة لتطوير المجتمع الفلسطيني•“المؤتمر•الثالث•لطلبة•الدراسات•العليا••والذي•عقدته•وحدة•المساندة•االكاديمية•في•16•نيسان•
العليا•والمؤسسات•المعنية•بالدراسات•والسياسات•االجتماعية•واالقتصادية• التواصل•ما•بين•طلبة•الدراسات• 2011،•من•اجل•العمل•على•تعميق•
مما•يسهم•في•جعل•المعرفة•العلمية•ليس•اضافة•اكاديمية•فقط،•وانما•تطبيق•عملي•للدراسة•والتي•يبذل•فيها•الطالب•الجهد•الكبير•الن•تخرج•دراسته•
بالشكل•التي•تخرج•بها•رسائل•الماجستير•في•الجامعات•الفلسطينية،•والذي•يعمل•ذلك•على•خلق•سياسات•مبنية•على•المنهج•العلمي•لالرتقاء•بالمجتمع•

الفلسطيني•ومؤسساته.

••وكانت•قد•نظمت•حملة•الحق•في•التعليم•في•مكتب•العالقات•العامة••يوم•السبت•27•تشرين•الثاني•2010،•المؤتمر الطالبي األول للحق في التعليم،•
والذي•يأتي•ضمن•إلتزام•الجامعة•بالدفاع•عن•حق•الطالب•الفلسطينيين•بالحصول•على•مستوى•مرضي•من•التعليم،•كحق•أساسي•يجب•أن•يكون•
مكفوالً•للجميع•دون•تمييز•على•أساس•العرق•أو•الدين•أو•القومية،•و•بدون•أي•معيق•مادي•يحول•دون•أن•يتمكن•الفقراء•من•أبناء•الشعب•الفلسطيني•

من•الحصول•عليه.

البحث العلمي

قامت•الجامعة•بتقديم•مجموعة•من•المساعدات•المادية•والمعنوية•لتشجيع•البحث•العلمي،•وتطوير•المستوى•األكاديمي•لبرامجها،•فقد•شهد•العام•
األكاديمي•الحالي•تخصيصا•للموارد•لتشجيع•البحث•العلمي•،•وشهد•مأسسة•عملية•دعم•األبحاث•العلمية•من•خالل•تشكيل•لجنة•للتمويل•والمتابعة•
لألبحاث•العلمية•المدعومة•من•الجامعة•وكذلك•من•خالل•إقرار•التعليمات•الخاصة•بعمل•اللجنة•ودعم•األبحاث•من•قبل•مجلس•الجامعة.•وقد•تم•صياغة•
نماذج•خاصة•بطلبات•البحث•العلمي•ومتابعة•المشاريع•المدعومة•كما•نشرت•تعليمات•العمل•على•األبحاث،•وتم•إعطاء•دور•أساس•للوحدات•المختلفة•

في•هذا•السياق•وتحديد•العالقة•بهذا•الخصوص•مع•الجهاز•المالي.•نظمت•أيضاً•دورات•لكتابة•مشاريع•البحث•للكادر•التدريسي.

المنشورات واألبحاث
نشر•ألعضاء•الهيئة•التدريسية•والباحثين•من•الكليات•والمعاهد•والمراكز43•مقاال•باللغة•العربية•و72•باللغة•اإلنجليزية،•نشرت•في•مجالت•علمية•
محكمة•وعلى•مواقع•الشبكات•اإللكترونية•.كما•قدم•عدد•من•أعضاء•الهيئة•التدريسية•ومن•أعضاء•المعاهد•المجتمعية••إسهامات•بحثية•في•مؤتمرات•
وورشات•عمل•دولية•وإقليمية:على•شكل•أوراق•عمل•بلغ•مجموعها•77•ورقة•عمل•باللغة•اإلنجليزية•،•وتقديم•70•ورقة•عمل•باللغة•العربية••الى•

مؤتمرات•إقليمية•ودولية•ومحلية.

كما•قدم•مكتب•نائب•الرئيس•للشؤون•األكاديمية•دعماً•مالياً•بقيمة•)140,555(•دوالراً•أمريكياً•ألبحاث•ومشاريع•تقدم•بها•أعضاء•الهيئة•التدريسية•في•
مجاالت•اختصاصهم،••تغطي•نشاطات•أكاديمية•مختلفة•منها•دعم•جزئي•أو•كلّي•لمشاركاتهم•في•مؤتمرات•عالمية•وإقليمية•قدموا•فيها•أوراق•عمل•

وأبحاث•بقيمة•)47,759(•دوالرا•ًأمريكياً،•ودعم•ورش•عمل•ونشاطات•أكاديمية.
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ونشر•أعضاء•الهيئة•التدريسية•في•الجامعة•واعضاء•المعاهد•المجتمعية•خالل•العام•ما•يقارب•20•كتاب•باللغة•العربية،•و•8•كتب•باللغة•اإلنجليزية•،•
كما•تم•نشر•عدد•من•المساهمات•البحثية•في•كتب•بلغ•عددها•10•مقاالت•في•كتب•باللغتين•العربية•واإلنجليزية.•كما•تم•نشر•18•دراسة•باللغة•العربية•
و•دراستين•باللغة•اإلنجليزية•إلكترونيا.•ونشر•ثمانية•دوريات•وكتيبات،•كما•تمت•مناقشة•14••رسالة•ماجستير•باللغة•اإلنجليزية•أشرف•عليها•معهد•
الدراسات•البيئية•والمائية•وكلية•الهندسة،•بينما•تمت•مناقشة•47•رسالة•باللغة•العربية•أشرف•عليها•برنامج•الدراسات•الدولية،•وكلية•الحقوق•واإلدارة•

العامة•وكلية•التربية،•وكلية•آالداب•بجميع•فروعها.•

من• العديد• وتمحورت•حول• مؤتمر• بلغ•مجموعها•133• والمحلية• واإلقليمية• الدولية• المؤتمرات• من• العديد• في• التدريسية• الهيئة• أعضاء• وشارك•
الموضوعات•العلمية•واألدبية•.•

المشاريع واألبحاث المدعومة من مكتب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

األكاديمية• للشؤون• الرئيس• نائب• مكتب• العام•2011/2010،•ومن•خالل• الجامعة•خالل• قامت• والتنمية• األبحاث• دعم• في• الجامعة• دور• لتحقيق•
وبالتعاون•مع•عدد•من•المؤسسات•الدولية•بتمويل•مشاريع•ابحاث•حول•عدد•من•المجاالت•العلمية•،•ومجاالت•بحثية•بلغ•عددها101•بحثا،•تقدم•بها•

أعضاء•من•الهيئة•التدريسية.
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أوال: الجدول التالي يبين عدد المشاريع البحثية التي قدمت إلى مكتب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية لدعمها موزعة حسب الكليات ومقدار 
الدعم الذي خصص لها:

ثانيا: دعم المشاركة في مؤتمرات علمية أو ندوات 
أمريكياً•عن•طريق•مؤسسة•فورد•ومن•ميزانية•التطوير•األكاديمي• قدم•مكتب•نائب•الرئيس•للشؤون•األكاديمية•دعماً•يساوي•)35,731(•دوالراً•
وذلك•لدعم•أعضاء•الهيئة•التدريسية•للمشاركة•في•تقديم•أوراق•بحثية•وحضور•مؤتمرات•أو•حضور•اجتماعات،•كذلك•قدم•المكتب•دعماً•مالياً•يساوي•

)12,028(•دوالراً•أمريكياً•لبعض•الكليات•لتنفيذ•نشاطات•أكاديمية•مختلفة.

السنة كاملةالفصل الثاني 2010-2011الفصل األول 2011-2010
مشاريع•الكلية

قدمت
مشاريع•

قبلت
المبلغ•

المخصص•
)US$(

مشاريع•
قدمت

مشاريع•
قبلت

المبلغ•
لمخصص•
)US$

المجموعقبلتقدمت

4211,7623214,0507425,812آداب
1115,000203115,000هندسة
41650226,700637,350تجارة
322,1004435,1007637,200علوم

تكنولوجيا•
المعلومات

1114,1001114,100

التمريض
1116,2291116,229الحقوق

مختبرات•
بيرزيت

216,000216,000

14878,70513961,8502717140,555المجموع

دعم المؤتمرات للعام األكاديمي 11/10 
المبلغ المخصص )US(عدد المشاركين في المؤتمراتالكلية/ البرنامج

1211,250اآلداب
65,670الهندسة
45,256العلوم

98,355تكنولوجيا•المعلومات
33,000التجارة•واالقتصاد

22,200التربية
3635,731المجموع

دعم النشاطات األكاديمية للعام األكاديمي 11/10 
المبلغ المخصص )US(عدد النشاطات األكاديميةالكلية/ البرنامج

21,916اآلداب
21,850العلوم

17,562تكنولوجيا•المعلومات
1700عمادة•شؤون•الطلبة

612,028المجموع
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المشاريع الممولة الخاصة بالمعاهد والمراكز المجتمعية :
مركز مختبرات جامعة بيرزيت للفحوص

معهد الدراسات البيئية والمائية

الباحثالمؤسسة الممولةعنوان البحث
Mercury Analysisمركز•مختبرات•جامعة•بيرزيت•للفحوصمؤسسة•عرفان

Training course… اصحاب معاصر 
زيت الزيتون

مركز•مختبرات•جامعة•بيرزيت•للفحوصالتعاون•االيطالي

تقدير•وتقييم•االحتياجات•الالزمة•لمحطات•
معالجة•المياه•العادمة•وإعادة•استخدامها•في•

الضفة•الغربية

الحكومة•النمساوية•من•خالل•سلطة•المياه•
الفلسطينية

د.•نضال•محمود

أثر•المياه•العادمة•الغير•معالجة•على•مسطحات•
المياه•الطبيعية

UNESCO-IHEد.•نضال•محمود

الخصائص•الهيدرجيوكيميائيه•لوجود•عنصر•
الزرنيح•في•حوض•بولشي•المائي•في•منطقة•
متاديروس-مدينة•بيونس•ايرس،•االرجنتين•
والحوض•المائي•الجبلي-•الضفة•الغربية،•

فلسطين

UNESCO-IHEد.•نضال•محمود

تطوير•نظام•بيولوجي•ال•هوائي-هوائي•
متكامل•رخيص•لمعالجة•المياه•العادمة•

الرمادية•قادرا•على•إزالة•المواد•العضوية•
والنيتروجين•والكائنات•الحية•الممرضة•بطرق•

طبيعية

UNESCO-IHEد.•نضال•محمود

أنظمة•طبيعية•لمعالجة•المياه•العادمة•وإعادة•
االستخدام:•تطويع•وتنفيذ•التكنولوجيا•في•الدول•

النامية

UNESCO-IHEد.•نضال•محمود

اإلدارة•المستدامة•للمياه•تحسن•صحة•المدن•
المستقبلية

د.•نضال•محموداالتحاد•األوروبي

الكلورة•من•أجل•تحسين•نظم•تطهير•مياه•
الشرب:•حاالت•دراسية•من•غانا•وفلسطين

UNESCO-IHE•د.ماهر•ابو•ماضي

اثر•أسعار•النفط•على•استدامة•المشاريع•المائية•
في•فلسطين•وغانا

UNESCO-IHE•د.ماهر•ابو•ماضي

إنتاج•وافر•من•الغذاء•بواسطة•استخدام•آمن•
ومستدام•للمياه•المكررة•في•الزراعة•••)قرى•

بيت•دجن•وعنزة-شمال•الضفة•الغربية(

د.•راشد•الساعد•و•د.•نضال•محموداالتحاد األوروبي

إنشاء•قاعدة•بيانات•لنوعية•وكميات•المبيدات•
المستخدمة•في•الزراعة•المروية•في•فلسطين

د.•راشد•الساعالتعاون•االيطالي

تجارب•اختبار•في•بيئة•التربة•مشروطة•مع•
الزيواليت

د.عمر•زموسلطة•المياه•الفلسطينية
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متحف المقتنيات التراثية والفنية والجاليري االفتراضي

مركز دراسات التنمية

تقدير•مستوى•مشاركة•النساء•في•المشاريع•
البيئية•مقارنة•بمشاركة•الرجال•فيها-•منطقة•

غور•نهر•األردن

UNESCO••من•خالل•مركز•المرأة•
الفلسطينية•للبحوث•والتوثيق

د.زياد•الميمي

وضع•خطة•إستراتيجية•إلصالح•الدراسات•
البيئية•في•نظام•التعليم•العالي•في•فلسطين

•االتحاد•األوروبي•من•خالل•برنامج•
TEMPUS

د.زياد•الميمي

متحف•المقتنيات•التراثية•والفنية•والجاليري•مؤسسة•فوردمشروع الفن للمدارس 2011-2009
االفتراضي

إنشاء فضاء الكتروني ثالثي األبعاد - 
الجاليري االفتراضي

Prince Claus•متحف•المقتنيات•التراثية•والفنية•والجاليري
االفتراضي

متحف•المقتنيات•التراثية•والفنية•والجاليري•التعاون•البلجيكي•وبنك•فلسطينمعرض رام هللا األكثر فتنة
االفتراضي

متحف•المقتنيات•التراثية•والفنية•والجاليري•مؤسسة•عبد•المحسن•القطان•معرض الفنانون الشباب
االفتراضي

دراسة استطالعية لقياس آراء واتجاهات الجمهور 
الفلسطيني تجاه شبكة معاً والمحطات المحلية، ودور 

اإلعالم الفلسطيني بشكل عام وشبكة معاً بشكل 
خاص في تعزيز ثقافة المطالبة بالحكم الصالح لدى 

المواطن الفلسطيني.

أيمن•عبد•المجيدشبكة•معاً•اإلخبارية

» قضايا الفلسطينيين المقدسيين من منظور حقوق 
اإلنسان«

وسيم•ابو•فاشةمؤسسة•التعاون

تقييم كيفي: النوع االجتماعي والخيار االقتصادي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة

أيمن•عبد•المجيدالبنك•الدولي

سامية•البطمة/•مديرة•المركزبرنامج•األمم•المتحدة•اإلنمائيالصراع وأولويات التنمية: تحليل بنيوي
سطوة الثقافة في تهميش األشخاص ذوي اإلعاقة 
في المجتمع الفلسطيني )دراسة مقارنة،المجتمع 

الفلسطيني ومجتمع الالجئين ولبنان(

أيمن•عبد•المجيداليونسكو

دراسة مسحية: حول عادات القراءة عند األطفال من 
سن 10-18 سنة  في المجتمع الفلسطيني

أيمن•عبد•المجيدمؤسسة•تامر•للتعليم•المجتمعي

تطوير مادة ماجستير جديد في مركز دراسات 
التنمية: التنمية في فلسطين بين المشاركة والصراع 

مع  االحتالل«.

وكالة•التنمية•النمساوية•للتعليم•واألبحاث•
بالتعاون•مع•جامعة•فينا

غاي•بورتن
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تقييم األثر التنموي على مشاريع وكالة الغوث على 
النساء في قطاع غزة

سامية•البطمة/•مديرة•المركزوكالة•الغوث••لتشغيل•الالجئين-•االنروا•••••••

QIF سامية•البطمة/•مديرة•المركزالبنك•الدوليربط الشباب من خالل الجامعات بسوق العمل

أيمن•عبد•المجيدشبكة•معاً•اإلخباريةمسح حول اإلعالم والحكم الصالح

اآلثار والتحديات التي تواجه األسر التي تعاني 
أو احد أفرادها من مشكلة اإلقامة في األراضي 

الفلسطينية/ دراسة استكشافية برؤية النوع 
االجتماعي 

أيمن•عبد•المجيداليونسكو

نبال•ثوابته•وعماد•األصفرUNESCO•Office•Ramallahالمناصرة•اإلعالمية
ميشيل•خليفةتطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطيني"دورة•تدريبية•كتابة•سيناريو

بشار•شموط••تطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطينيدورة•تدريبية•تصميم•ومزج•صوت
أماني•أبو•هنطشتطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطينيدورة•تدريبية•التقارير•التلفزيونية
جورج•سنوتطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطينيدورة•تدريبية•االعالن•التلفزيوني

in house•مايكل•وسترومتطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطينيدورة•تدريبية•الفيلم•الوثائقي
عماد•أحمدتطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطينيدورة•تدريبية•المونتاج•الرقمي

زياد•حلبيتطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطينيدورة•تدريبية•التقارير•التلفزيونية
عبد•السالم•شحادة،•عباس•المومنيMulti Media for Digital Diplomacyدورة•تدريبية•الدبلوماسية•الرقمية
محمد•دراغمةتطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطيني•دورة•تدريبية•القصة•الصحفية
مهند•عبد•الحميدتطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطينيدورة•تدريبية•مهند•عبد•الحميد

دورة•تدريبية•القصة•الصحفية•/•اإلعالم•
المجتمعي

بسام•الكعبيتطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطيني

عمرو•أبو•علياتطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطينيدورة•تدريبية•الفوتوشوب
نظير•مجليتطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطينيدورة•تدريبية•–الصحافة•االستقصائية

وليد•بطراويتطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطينيدورة•تدريبية•حول•اعداد•المجالت•االذاعية
رشا•شرقيةتطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطينيدورة•تدريبية•حول•الميثاق•والقانون•الصحفي

مهند•عبد•الحميدتطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطينيدورة•تدريبية•الخطاب•العام
حسين•شهيديتطوير•اإلعالم•المحلي•"الفلسطينيدورة•جمع•وتقصي•االخبار

مجموعة•من•المدربين•المحليين•والدوليين•Promotion of Media Diversityدورة•تدريبية•الدراما•االذاعية•
إذاعة جامعة بيرزيت و تطوير اإلعالم المحلي  إنتاج 3 دورات برامجية  للبث اإلذاعي

"الفلسطيني"
مفيد أبو شمالةتطوير اإلعالم المحلي  "الفلسطينيدورة تدريبية- الفوتوشوب

عزة علي عزتتطوير اإلعالم المحلي  "الفلسطينيدورة تدريبية- كتابة السيناريو للفيلم الروائي
نبيل البازتطوير اإلعالم المحلي  "الفلسطينيدورة تدريبية-  اللغة العربية والنحو للصحفيين

اإلنتاج اإلعالمي للتنمية المجتمعية في قطاع دورة تدريبية-  إخراج األفالم الوثائقية
غزة )مشروع وثق(

بيا هولمكويست

دورة تدريبية للمعلمين المشاركين في المرحلة 
الثانية من مشروع محو األمية اإلعالمية

كارميال فلويدتطوير اإلعالم المحلي  "الفلسطيني

مركز تطوير االعالم
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مركز نجاد زعني للتميز في تكنولوجيا المعلومات

مسابقة إعداد أفضل خطة عمل 
“Business Plan” تكنولوجية

 Pre-Incubation•)Business
Startup•Center(•Project

مركز•نجاد•زعني•للتميز•في•تكنولوجيا•
المعلومات

اللجنة•الوطنية•للمخيمات•الصيفية•–•وزارة•المخيم الصيفي التكنولوجي لطلبة المدارس
الشباب•والرياضة

مركز•نجاد•زعني•للتميز•في•تكنولوجيا•
المعلومات

مخيم صيفي تكنولوجي في أمن المعلومات 
لطلبة المدارس

Operation Via ANERA•مركز•نجاد•زعني•للتميز•في•تكنولوجيا
المعلومات

مركز•نجاد•زعني•للتميز•في•تكنولوجيا•Operation Via ANERAدورة سيسكو: أساسيات الشبكات
المعلومات

مركز•نجاد•زعني•للتميز•في•تكنولوجيا•Operation Via ANERAدورة سيسكو: الشبكات الالسلكية
المعلومات

دورة بعنوان: كيفية إعداد خطط عمل 
Business Plans ناجحة

 Pre-Incubation•)Business
Startup•Center(•Projec

مركز•نجاد•زعني•للتميز•في•تكنولوجيا•
المعلومات

ً Pre-Incubation•)Business دورات بعنوان: كيف تكون رياديا
Startup•Center(•Projec

مركز•نجاد•زعني•للتميز•في•تكنولوجيا•
المعلومات
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تطوير اكاديمي
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استمرت•الجامعة•في•عملها•خالل•العام•2010-2011،•في•مأسسة•األطر•التي•يتم•فيها•تنفيذ•النشاطات•األكاديمية•والتي•كان•أبرزها•مأسسة•
التعليمات• الجامعة•وكذلك•عبر•اقرار• المدعومة•من• العلمية• المتابعة•لألبحاث• للتمويل• البحثي•من•خالل•تشكيل•لجنة• النشاط• عملية•دعم•ومتابعة•

الخاصة•بعمل•اللجنة•ودعم•األبحاث•من•قبل•مجلس•الجامعة.

كما•عملت•الجامعة•على•مأسسة•مراقبة•الجودة•األكاديمية•من•خالل•تشيكل•لجنة•على•مستوى•الجامعة•بتمثيل•للكليات•ولجان•على•مستوى•الدوائر•
والبرامج•لمتابعة•الموضوع•بالتعاون•مع•مكتب•الجودة•والنوعية.•وكذلك•تعزيز•العمل•اإلرشادي•من•خالل•تجميع•نشاطات•المعنيين•بهذا•المجال•

على•اختالف•أمكنة•توظيفهم•والقيام•بحملة•توعية•مكثفة•موجهة•بشكل•خاص•للطلبة•ذوي•المشاكل•المتفاقمة.

وتم•العمل•على•تحويل•مكتبة•الجامعة•إلى•مكان•إيداع•مواد•التاريخ•الشفوي•في•فلسطين•عبر•استخدام•تكنولوجيا•المعلومات•بشكل•يكفل•وصول•
أفضل•للمعلومات•والحفاظ•عليها•وحمايتها.

• الحكومة•	 أكاديمية• مشروع• بيرزيت• جامعة• أطلقت•
تكنولوجيا• كلية• فوز• بعد• اإلطالق• حفل• وجاء• اإللكترونية،•
من• يورو• مليون• نصف• بدعم• بيرزيت• بجامعة• المعلومات•
برنامج• الكلية•ضمن• به• تقدمت• لمشروع• األوروبي• االتحاد•
تمبوس،•وتتلخص•فكرة•المشروع•بإعداد•الكفاءات•البشرية•
الفلسطينية•في•مجال•الحاكمية•اإللكترونية•عبر•برامج•لبناء•
وغير• الحكومية• والهيئات• الوزارات• في• العاملين• قدرات•
الخاص،• القطاع• ومؤسسات• الشركات• وكذلك• الحكومية،•
فلسطينية• أكاديمية• لتأسيس• المشروع• هذا• سيكون• حيث•

للحاكمية•االلكترونية.

• وتوفير•	 االشتراك• تجديد• على• الرئيسية• المكتبة• عملت•
للرسائل• الكترونية• بيانات• قواعد• في• جديدة• اشتراكات•
الكامل•وبتغطية• المقاالت•بالنص• العلمية•لتوفير• وللمجاالت•

موضوعية•شبه•شامله.

• والمهن•	 التمريض• كلية• قامت• المكتبات• تطوير• مجال• وفي•
لبروتوكوالت• خاصة• مكتبة• باستحداث• المساندة• الصحية•
هي• رقمية• مكتبة• استحداث• إلى• اضافة• الجزيئية،• األحياء•

األولى•من•نوعها•في•الجامعات•المحلية.

مشاريع أكاديمية

• الواقع•	 بتكنولوجيا• هشام• قصر• عرض• فيها• تم• التي• و• •Virtual Reality Theaterاالفتراضي الواقع• مشروع• الهندسة• كلية• اختتمت•
االفتراضي.•حيث•كانت•قد•حصلت•كلية•الهندسة•على•دعم•مالي•بقيمة•)347000(•دوالر•أمريكي•لتمويل•المشروع•من•البنك•الدولي•والممثلية•
األوروبية•من•خالل•صندوق•تطوير•الجودة•)QIF(•التابع•لوزارة•التربية•والتعليم•العالي،•حيث•خصص•الجزء•األكبر•منه•إلنشاء•قاعة•عرض•

للواقع•االفتراضي.
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تم•تأسيس•كلية•التربية•هذا•العام،•وتم•اعتماد•برنامج•النطق•والسمع•في•كلية•التمريض•والمهن•الصحية•المساندة•من•قبل•وزارة•التربية•والتعليم•
العالي•ليبدأ•العمل•به•مع•بداية•العام•2012/2011•.

كما•أقر•المجلس•األكاديمي•عدد•من•البرامج•الجديدة•أبرزها•اقرار•برنامج•ماجستير•األحياء•الدقيقة•السريرية،•وإقرار•برنامج•البكالوريوس•في•النطق•
والسمع،•واستحداث•تركيز•دراسات•الهجرة•القسرية•والالجئين•ضمن•برنامج•ماجستير•الدراسات•الدولية،•واستحداث•تركيز•الدبلوماسية•في•برنامج•
الدراسات•الدولية،••إضافة•إلى•اقرار•برنامج•الماجستير•في•هندسة•البرمجيات•المقدم•من•كلية•تكنولوجيا•المعلومات•تمهيداً•لرفعه•إلى•هيئة•االعتماد.•••••••

وكان••معهد•الحقوق•قد•أطلق•برنامج•الدبلوم•المهني•المتخصص•في•الصياغة•التشريعية،•وهو•البرنامج•األول•من•نوعه•على•مستوى•العالم•العربي،••
حيث•يهدف•إلى•تطوير•الصياغة•التشريعية•على•المستوى•الفلسطيني•وصوال•لرسم•معالم•المدرسة•الفلسطينية•في•الصياغة•التشريعية.

كما•أطلق•المعهد•بالشراكة•مع•وزارة•العدل،•وبتمويل•من•برنامج•األمم•المتحدة•اإلنمائي•UNDP،•برنامج•الدبلوم•المهني•المتخصص•في•المهارات•
القانونية،•علماً•أن•برنامج•الدبلوم•سيجري•تنفيذه•على•مدار•سنتين،•تتضمن•كل•سنة•تخريج•25•متدربا.•ويمثل•المتدربون•نخبة•من•المستشارين•
القانونين•العاملين•في•وزارات•ومؤسسات•السلطة•الوطنية•الفلسطينية،•حيث•يهدف•“دبلوم•المهارات•القانونية”••إلى•تأهيل•الكوادر•القانونية•داخل•
مؤسسات•السلطة•الوطنية•الفلسطينية،•حيث•سيشكل•هذا•البرنامج•خطوة•إلى•األمام•في•التعليم•القانوني•المهني•لكافة•األشخاص•الذين•يعملون•في•
المهن•القانونية،•أو•حتى•الذين•سيصبحون•قضاة•أو•باحثين•أو•موظفين•رسميين•يعملون•في•مجال•القانون،•كما•أنه•سيعمل•على•تعزيز•مبدأ•سيادة•

القانون•داخل•المجتمع•الفلسطيني.

كليات وبرامج اكاديمية جديدة

• واشتركت•دائرة•الهندسة•الميكانيكية•في•مشروع•تمبوس•لدعم•تأسيس•برنامج•ماجستير•في•االنتاج•والهندسة•الصناعية•،•وذلك•بالتعاون•مع•	
جامعة•النجاح•الوطنية•واتحاد•الصناعات•الفلسطينية•إضافة•إلى•جامعات•اردنية•والمانية•وسويدية•وسلوفانية.

• تم•العمل•على•إدارة•مشروع•بحثي•في•اعادة•استعمال•المياه•العادمة••بعنوان••Wastewater Reuse”•“•وهو•مشروع•مشترك•بين•جامعة•	
Institute•of•Earth•Sciences,•Heidelberg•األلمانية•ودائرة•الهندسة•المدنية.••ويعمل•على•المشروع•اثنين•من•طلبة•الماجستير•في•

معهد•الدراسات•البيئية•واأللمانية•وعدد•من•الباحثين•ومدته•عامين.•يشرف•على•المشروع•عمر•زمو•من•الهندسة•المدنية.
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تم•تفعيل•عمل•وحدة•البحث•المؤسسي•في•الجامعة•بعد•إنجاز•مشروع•تأسيس•وحدات•البحث•المؤسسي•في•جامعات•بيرزيت•والنجاح•الوطنية•
وبيت•لحم•الذي•تم•تمويله•من•صندوق•تطوير•الجودة•والهيئة•الوطنية•لالعتماد•والجودة•والنوعية•لمؤسسات•التعليم•العالي•بحوالي•300•ألف•دوالر•
أمريكي.•وقد•بدأت•الوحدة•فعالياتها•في•هذا•العام•هادفة•أن•تصبح•ليس•مصدرا•للمعلومات•والمعرفة•المؤسسية•فقط،•بل•دراسة•قضايا•ذات•اهتمام•

بالنسبة•لتطوير•الجامعة.•

•)CCC(•بالشراكة•بين•جامعة•بيرزيت•ممثلة•بكلية•الهندسة•ومركز•التعليم•المستمر•مع•شركة•اتحاد•المقاولين•BIM•إنشاء•وحدة•تدريبية•لبرنامج
برنامج• باستخدام• المشاريع• وإدارة• تصميم• مجال• في• بالتدريب• الوحدة• وتقوم• األوسط،• الشرق• في• التعهدات• مجال• في• والكبرى• الرائدة• الشركة•
Building Information Modeling BIM•الذي•يتميز•بعدد•من•اإلمكانيات•الفنية•عالية•الجودة،•ال•سيما•استخدام•المخططات•الهندسية•الثالثية•
األبعاد•والتعامل•مع•كافة•مكونات•المشروع•المعمارية•والمدنية•والميكانيكية•والكهربائية•في•تكامل•واندماج،•بحيث•يسهل•حساب•الكميات•وشراء•

المواد•وتحديد•النوعيات•والمواصفات•والفرق•التي•تعمل•على•تركيبها•وتاريخ•ذلك.

نجحت•الكلية•بمساعدة•مكتب•نائب•الرئيس•للشؤون•األكاديمية•في•الحصول•على•موافقة•وزارة•التعليم•العالي•على•تغيير•مسمى•برنامج•الماجستير•
من•“الحوسبة•العلمية”•إلى•“الحوسبة”•ليعطي•المرونة•والمفهوم•األشمل.

تم•خالل•العام•2010-2011،•استحداث•مساق•اختياري•في•الهندسة•المدنية•بعنوان•“مبادىء•الهندسة•البيئية”،•واستحداث•مساق•جديد•تقدمه•دائرة•
علم•النفس•لطلبة•كلية•التمريض•والمهن•الصحية•المساندة•“علم•نفس•236”.

تم•طرح•مساقات•بكالوريوس•جديدة•في•كلية•التربية•مثل•التطور•خالل•الطفولة•والمراهقة،•مناهج•العلوم•الحياتية•ومحتواها•ضمن•المنهاج•المدرسي،•
تعليم•التكنولوجيا•1،•مناهج•التكنولوجيا•ومحتواها•ضمن•المنهاج•المدرسي•2،•مناهج•الرياضيات•ومحتواها•ضمن•المنهاج•المدرسي•2،•مناهج•
•تعليم•الجغرافية•والتربية•الوطنية•ضمن•المنهاج•المدرسي•2،•التربية•العملية•)1(،•التربية•العملية•3،•مناهج•العلوم•الفيزيائية•ومحتواها• االجتماعياتـ•
التكنولوجيا•ومحتواها•ضمن• التكنولوجيا2،•مناهج• • تعليم• المدرسي،• المنهاج• الكيميائية•ومحتواها•ضمن• العلوم• المدرسي،•مناهج• المنهاج• ضمن•
المنهاج•المدرسي،•مناهج•الرياضيات•ومحتواها•ضمن•المنهاج•المدرسي•••1،•مناهج•االجتماعيات•ـ•تعليم•التاريخ•والتربية•المدنية•ضمن•المنهاج•

المدرسي•،•التربية•العملية•)2(•و)4(.

كما•تم•اجراء•عدد•من•التعديالت•على•عدد•من•البرامج•القائمة،•حيث•تم•اجراء•تعديالت•على•خطة•دائرة•الهندسة•الكهربائية،•و•خطة•دائرة•الهندسة•
المدنية،•وتعديالت•على•متطلبات•مساقات•دائرة•هندسة•أنظمة•الحاسوب،•وتعديل•مسمى•برنامج•الحوسبة•العلمية•ليصبح•برنامج•الحوسبة.

كما•تم•تعديل•عدد•ساعات•التخرج•لتخصص•علوم•سياسية/•إدارة•عامة،•وتعديالت•على•برنامج•البكالوريوس•في•اللغة•الفرنسية،•وتعديالت•على•
بتعديالت•على••األنظمة• الجامعة• إلى•مجلس• التوصية• إلى• التغذية،•إضافة• الرياضيات،•وتعديالت•على•خطة•دائرة• الخطة•األكاديمية•لماجستير•

األكاديمية•للدراسات•العليا•وتعليمات•التسجيل•والكتابة•والمناقشة•والنشر•لرسائل•الماجستير.

وتم•تعديل•خطة•برنامج•الماجستير•في•القانون،•ليمنح•البرنامج•بموجبها•شهادة•الماجستير•بتركيز•قانون•عام•او•تركيز•قانون•خاص،•وذلك•مراعاة•
وتأكيداً•لمبدأ•التخصص.•كما•واستحدث•مساق•تربية•في•الدراسات•العليا،•إلى•جانب•تعديالت•على•متطلب•المساقات•االستدراكية•في•برنامج•اللغة•

اإلنجليزية•لطلبة•الماجستير•في•االقتصاد.

استحدثت•كلية•اآلداب•مساق•جديد•بعنوان:•“مدخل•إلى•األدب•الفلسطيني•)2301(”•كمتطلب•كلية،•وتحويل•مساق•تطبيقات•لغوية•)431(•من•مساق•
اختياري•إلى•مساق•إجباري،•لتطوير•أو•تعزيز•قدرات•الطالب•العلمية•في•النحو•العربي.•تطوير•مساق•“قراءات•نقدية•في•النصوص•السوسيولوجية”•)231(•

كمتطلب•إجباري•لتخصص•علم•االجتماع،•و•تطوير•مساق•“المجتمع•الفلسطيني”•)234(•بإجراء•تعديالت•جذرية•على•مادة•المساق•وأسلوب•طرحها،•
وذلك•بعد•أن•تم•تحويله•من•متطلب•للكلية•إلى•متطلب•للتخصص•المنفرد.

وقد•تم•فصل•دائرة•علم•النفس•عن•دائرة•التربية•وإبقاءها•تحت•مظلة•كلية•اآلداب••ابتداَء•من•العام•الدراسي•الحالي•2011/2010

تطوير وحدات وبرامج أكاديمية ومساقات جديدة 
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بلغ•عدد•الطلبة•الملتحقين•بالجامعة•لدرجة•البكالوريوس•في•الفصل•األول•)7777(،•والفصل•الثاني•)7382(•من•العام•الدراسي•2011-2010 
موزعين••على•الكليات•المختلفة•على•النحو•التالي:•

كما•بلغ•عدد•الطلبة•على•الئحة•الشرف•للفصل•األول•من•العام•األكاديمي•الحالي••400•من•بين•7777•طالباً•وطالبة،•بينما•بلغ•عدد•الطلبة•للفصل•
الثاني،••380•من•بين•7382•طالباً•وطالبة.

الطلبة الملتحقون بالدراسات العليا:
بلغ•عدد•الطلبة•الملتحقين•بالجامعة•في•الفصل•األول•في•الدراسات•العليا••)1270(•طالباً،•منهم•387•من•الطلبة•الجدد.•بينما•بلغ•عددهم•للفصل•الثاني•

من•العام•األكاديمي•2010-2011،•)1229(•طالباً•وطالبة،•منهم•)140(•من•الطلبة•الجدد.

الطلبة الخريجون 
مع•نهاية•العام•األكاديمي•2010-2011،••كان•قد•أتم••)1715(•طالباً•وطالبة••متطلبات•التخرج،•حيث•كان•عدد•الخريجين•مع•نهاية•الفصل•األول•

)607(•طالباً•وطالبة،•بينما•بلغ•عدد•خريجي•الفصل•الثاني•)1108(•طالباً•وطالبة.

يبين•الجدول•األول•أعداد•للطلبة•الذين•أتموا•متطلبات•التخرج•للفصل•األول•والثاني•لدرجة•البكالوريوس•من•العام•االكاديمي•2010-2011،•فيما•
يبين•الجدول•الثاني•متطلبات•التخرج•للفصل•األول•والثاني•لدرجة•الماجستير•من•نفس•العام.

الكلية
الفصل الثاني 2011/2010الفصل األول 2011/2010

المجموعاناثذكورالمجموعاناثذكور
5281491201949914531952اآلداب

75799117487189451663التجارة•واالقتصاد
149638787125579704العلوم
84539512407933771170الهندسة

326270596291236527تكنولوجيا•المعلومات

3916121003379613992الحقوق•واالدارة•العامة

التمريض•والمهن•الصحية•
المساندة

3520023535188223

6263232730برنامج•دكتور•صيدلي

30871173091121كلية•التربية
306747107777287345097382المجموع الكلي

الجسم الطالبي 
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الجدول•رقم•“1”

جدول•رقم•“2”

الفصل األولالكلية
2011 / 2010

الفصل الثاني
2011 / 2010

المجموع
2011 / 2010

115256371اآلداب
195209404التجارة واالقتصاد

4575120العلوم
35115150الهندسة

234265تكنولوجيا المعلومات
33137170الحقوق واإلدارة العامة

1616-التمريض والمهن الصحية المساندة
183149التربية /دبلوم تأهيل تربوي

4648811345المجموع الكلي

الفصل األولالكلية
2011 / 2010

الفصل الثاني
2011 / 2010

المجموع
2011 / 2010

394988اآلداب
395796التجارة واالقتصاد

4812العلوم
3912الهندسة

415تكنولوجيا المعلومات
426الحقوق واإلدارة العامة

224التمريض والمهن الصحية المساندة
4269111الدراسات العليا

63036التربية
143227370المجموع الكلي 
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نشاطات تساعد على تطوير المعرفة األكاديمية لطلبة الجامعة

قامت•الجامعة•بكلياتها•ودوائها•ووحداتها•المختلفة•بتنظيم•عدد•من•المحاضرات•العامة،•بهدف•التوعية•العامة•في•داخل•الجامعة•وخارجها•حول•
كافة•المجاالت•والحقول•المختلفة•سواء•كانت•العلمية•أو•األدبية•أو•السياسية•أو•القانونية•والفنية•وغير•ذلك:

• عقدت•كلية•تكنولوجيا•المعلومات•عددا•من•المحاضرات•العامة•كان•ابرزها•المحاضرة•التي•قدمها•البوفسور•برنارد•شازيل•حول•نظريات•علم•	
الحاسوب•والخوارزميات•بصفة•خاصة،•ناقش•فيها•نهج•حسابي•لتحليل•النظم•الذاتية•المعقدة.•كما•استضافت•الكلية•البروفيسور•علي•اغريب•من•
جامعة•كونكورديا•الكندية،•في•محاضرة•علمية•حول•أحدث•االتجاهات•البحثية•في•مجال•االتصاالت•الالسلكية،•وأهمها•التوجه•نحو•االتصاالت•

التعاونية.

• كما•استضافت••الجامعة•من•خالل•كرسي•اليونسكو•في•الرياضيات•والفيزياء••عالم•الرياضيات•الشهير•سدريك•فيالني•و•زميله•إتيان•غيس،••	
حيث•قدما•محاضرتان•في•موضوعين•يتقاطع•فيهما•علم•الرياضيات•مع•علم•الفيزياء.•

• وعقدت•دائرة•الفيزياء•محاضرة•بعنوان•“•المادة•المعتمة•في•الكون”•ألقاها•البروفيسور•الزائر•بير•أوسالند•من•معهد•الفيزياء•والتكنولوجيا•في•	
جامعة•بيرغن•في•مملكة•النرويج،••مستعرضاً•بعض•الحقائق•الفيزيائية•حول•المادة•المعتمة•في•الكون،•اضافة•إلى•بعض•السيناريوهات•األخرى•

المقبولة•علمياً•حول•المادة•المعتمة•في•الكون•والتي•تنتظر•ليتم•التحقق•من•صحتها•في•تجارب•مستقبلية

• الهندسة•	 كليات• تدريب•طلبة• تطوير•عملية• إلى• والتي•هدفت• الهندسة• كلية• لطلبة• العملي• التدريب• •ورشة•عمل•حول• الهندسة• كلية• ونظمت•
الفلسطينية•من•خالل•استعراض•تجارب•التدريب•العملي•لطلبة•كليات•الهندسة•من•قبل•كليات•الهندسة•من•جهة،•ومن•قبل•المكاتب•والشركات•
والمؤسسات•الهندسية•من•جهة•ثانية،•وإجراء•نقاش•حول•مكونات•التدريب•من•برامج•تدريبية•ومتابعة•وتقييم•ومن•ثم•تم•الخروج•بالتوصيات.•
كما•عقدت•ورشة•عمل•آخرى•حول•استخدامات•تكنولوجيا•الواقع•االفتراضي،•والتي•نظمت•خصيصا•للمهندسين•في•نقابة•المهندسين•الفلسطينيين•
إلطالعهم•على•هذه•التكنولوجيا•المتقدمة•من•خالل•استخدام•أحدث•نظم•العرض•في•تطوير•وخلق•بيئة•افتراضية•بحيث•يشعر•المستخدم•بأنه•
جزء•من•تلك•البيئة.••ومحاضرة•حول•“•تكنولوجيا•تركيز•الطاقة•الشمسية”،•والتي•ألقاها•الدكتور•برونو•داغوانو.•اضافة•الى•حول•“المصاعد•

واألدراج•المتحركة”•والتي•نظمتها•دائرة•الهندسة•الكهربائية.
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• 	 Green“ الخضراء• المصرفية• الخدمات• حول• عامة• محاضرة• بعقد• واإلقتصاد• التجارة• كلية• في• والمصرفية• المالية• العلوم• دائرة• قامت•
green Palestine“•قام•بإلقائها•وفد•من•بنك•فلسطين•وشركة•فلسطين•خضراء•،”Banking

 
• في•حين•عقدت•دائرة•إدارة•األعمال•والتسويق•في•كلية•التجارة•واالقتصاد•محاضرة•حول•“فلسطين•نحو•المستقبل”•،•ألقاها•رئيس•الجمعية•	

األلمانية•االتحادية•للبيع•بالجملة•والتصدير••في••برلين•السيد•انطون•ف.بورنير•،•و•محاضرة•عامة•بعنوان•“•الريادية•في•فلسطين•وكيف•تؤسس•
مشروعا•خاصا•بك”،•قدمها•المستشار•والمدرب•في•مجال•المشاريع•الصغيرة•و•الريادية•أ.محمود•جبر.

• ونظم•برنامج•ماجستير•إدارة•األعمال•في•جامعة•بيرزيت•وبالتعاون•مع•دائرة•إدارة•األعمال•والتسويق•وضمن•مساقي•اإلدارة•اإلستراتيجية•	
واإلدارة•الدولية،•ندوة•حول•استراتيجيات•النمو•ودخول•األسواق•العالمية-•تجارب•شركات•فلسطينية.

• عقدت•دائرة•التمريض•في•كلية•التمريض•والمهن•الصحية•المساندة•ورشة•عمل•حول•“العمل•مع•التالميذ•ذوي•اإلعاقات•السمعية•والبصرية••من•	
حيث•التعليم•الشامل•في•المدارس”،•والتي•شارك•فيها•مندوبين•عن•وزارة•التربية•والتعليم•العالي،•ووزارة•الصحة،•ومدارس•أهلية•وحكومية،•

والعاملين•في•المؤسسات•األهلية•وطلبة•دائرة•التمريض.•

• شارك•طلبة•وخريجو•معهد•الصحة•العامة•والمجتمعية•في•المؤتمر•الذي•نظمه•المعهد•حول•الصحة•تحت•اإلحتالل•اإلسرائيلي،•وذلك•كجزء•من•	
التعليم•المستمر•لطلبة•البرنامج،•مما•زاد•من•إثراء•مساقات•البرنامج•المختلفة.•كما•اجتمع•محرر•مجلة•الالنست•العلمية•د.•ريتشارد•هورتون•مع•
طلبة•البرنامج•وتمت•مناقشة•دور•طالب•الصحة•العامة•في•فلسطين•في•دعم•وتطوير•الصحة•تحت•اإلحتالل•اإلسرائيلي.•ونتج•عن•هذا•اللقاء•

كتابة•مقاالت•في•مجلة•الالنست•بقلم•طلبة•المعهد•أنفسهم.

• وعقد•تحالف•الالنست•لصحة•الفلسطينيين•••)Lancet•Palestinian•Health•Alliance,•LPHA(ورشة•عمٍل••في•معهد•الصحة•العامة•	
والمجتمعية•هدفت•إلى•االستمرار•في•مساعدة•الباحثين•الفلسطينيين•على•بناء•قدراتهم••في•مجال•البحث•العلمي•والكتابة•العلمية.

• كما•عقد•معهد•الصحة•العامة•والمجتمعية•سلسلة•من•المحاضرات•العامة•التي•من•شأنها•لبمساعدة•على•تطوير•المعرفة•األكاديمية•للطلبة.	

• ونظم•النادي•البيئي•في•معهد•الدراسات•البينية•والمائية•بالتعاون•مع•كلية•الهندسة•فعاليات•اليوم•البيئي•األول•والذي•عقد•في•جامعة•بيرزيت•يوم•	
الثالثاء••22•شباط•2011،•بعنوان:•“البالستيك•واالستدامة•البيئية”.•وذلك•ضمن•فعاليات•مشروع•TEMPUS•والممول•من•االتحاد•االوروبي.

• وعقد•مركز•دراسات•التنمية•ورشة•بعنوان:•“عصف•ذهني:•األبحاث•الممكنة•مستقبالً•في•مركز•دراسات•التنمية”،•والتي•عقدت•مع•مجموعة•من•	
طلبة•الدكتوراة•للباحث•والتشاور•حول•المواضيع•البحثية•التي•من•الممكن•أن•يعمل•عليها•المركز.•كما•عقد•يوم•دراسي•بعنوان:•“قراءة•في•تقرير•
التنمية•البشرية•2010:•الثروة•الحقيقية•لألمم:•مسارات•التنمية•البشرية”،•وهدف•إلى•استعراض•ومناقشة•تقرير•التنمية•البشرية•العالمي•األخير.

• شارك•طلبة•معهد•دراسات•المرأة•في•ورشة•العمل•السنوية•التي•تعقد•بين•جامعة•بيرجن•والمعهد،•وذلك•بهدف•تبادل•الخبرات•المنهجية•والبحثية••	
بين•طلبة•درجة•الدكتوراة•في•جامعة•بيرجن•وطلبة•المعهد•.
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• استضافت•جامعة•بيرزيت•الدكتور•الشاعر•متوكل•طه•الذي•القى•فيها•محاضرة•حول•“الثقافة•والهزيمة”•وحضرها•حشد•من•طلبة•الجامعة.	

• •نظمت•دائرة•الجغرافيا•بالتعاون•مع•نادي•الجغرافيا•معرضاً•للتراث•الجغرافي•الفلسطيني،•الذي•اشتمل•على•خرائط•وصور•مقتنيات•جغرافية•	
متنوعة،•وأدوات•من•التراث•القديم•الفلسطيني،•أثواب•ومطرزات•فلسطينية،•إضافة•إلى•قطع•وتحف•قديمة.

• عقدت•دائرة•علم•النفس•في•جامعة•بيرزيت•ورشة•عمل•حول•“استئصال•الرحم•لدى•الفتيات•ذوات•اإلعاقة•العقلية”،•بحضور•أخصائيين•نفسيين•	
واجتماعيين•وعاملين•في•مؤسسات•تعمل•في•مجال•الصحة•النفسية•.•كما•نظمت•محاضرة•بعنوان•“على•من•تقع•المسؤولية؟”•.

• ونظمت•دائرة•اللغة•الفرنسية•بالتعاون•مع•القنصلية•الفرنسية•في•القدس•محاضرة•عامة•بمشاركة•البروفيسور••جورج•فيرونيك•بعنوان:•“اكتساب•	
لغة•جديدة:••مثال•اللغة•الفرنسية•كلغة•ثانية”.

• نظم•مكتب•العالقات•العامة•في•جامعة•بيرزيت•يوم•األربعاء•16•شباط•2010،•محاضرة•عامة•بعنوان:•“بيت•الحكمة:•اقتراح•إنشاء•كلية•في•	
جامعة•فلسطينية•)أو•اكثر(”،•والتي•ألقاها•د.•منير•فاشة،•حيث•انطلقت•المحاضرة•من•القناعة•بأن•ما•يشهده•العالم•من•تخريب•للحياة•ناتٌج•عن•

تغييب•الحكمة،•والذي•حدث•عندما•تبوأ•العقل•العرش•في•أوروبا•وسجن•الحكمة.

• عقدت•دائرة•اإلعالم•في•جامعة•بيرزيت•ندوة•بعنوان•“كشف•المستور•أم•حجب•المكشوف”،•والتي•اوضحت•تباين•اآلراء•إزاء•وثائق•المفاوضات•	
التي•نشرتها•قناة•الجزيرة•القطرية•بين•مؤيد•لها•على•خلفية•ضعف•المفاوض•الفلسطيني•و•بين•مشكك•فيها•و•ناقم•على•جهة•نشرها.•كما•نظمت•
الدائرة•ندوة•بعنوان•“•التحركات•الشعبية•في•العالم•العربي•بين•حلم•التغيير•وهواجس•التبعية•“،•إضافة•إلى•أمسية•شعرية•بعنوان•“إبداعات”،•

ضمت•شعراء•من•مختلف•األعمار•و•المناطق•الفلسطينية.

• نّظمت•كلية•الحقوق•واإلدارة•العامة••سلسلة•من•المحاضرات•في•دوائرها•المختلفة،•حيث•نظمت•محاضرة•عامة•تحت•عنوان•“•أمريكا•على•	
مقترق•الطرق•“•قدمها•أستاذ•علم•الحاسوب••والمتخصص•في•اللوغاريثم•من••جامعة•برنستون•في•الواليات•المتحدة،•والناشط•السياسي•المناصر•

لقضايا•التحرير•البروفيسور•برنارد•شازيل•.

• كما•نظمت•الكلية•محاضرة•حول•موضوع•“الشرطة•الفلسطينية•وأدوات•الرقابة•عليها”•تناولت•أوجه•الرقابة•الداخلية•في•جهاز•الشرطة،•ومنها•	
استحداث•إدارة•أمن•الشرطة•والمسئولة•عن•وضع•القواعد•الملزمة•ألفراد•الشرطة•لمنع•أي•تجاوزات•بحق•المواطنين.

• فيما•عقدت•دائرة•اإلدارة••مناظرة•طالبية•حول•“اإلدارة•والقيادة•ما•بين•الرجل•والمرأة”•،•تمحورت•المناظرة•حول•أفضلية•القيادة•بين•ثالث•	
فرق•طالبية،•تنافس•فيها•كل•فريق•على•إثبات•وجه•نظره.••كما•نظمت•محاضرة•عامة•تناولت•دور•هيئات•الحكم•المحلي•في•بناء•نظام•النزاهة•

الوطني•الفلسطيني،•وآخرى•حول•“المفاوضات•ونشأة•السلطة•الوطنية•الفلسطينية”،•حضرها•حشد•من•طلبة•الجامعة.

• وعقدت•دائرة•العلوم•السياسية•ونادي•العلوم•السياسية••اليوم•األربعاء•2•شباط•2011،•ندوة•عامة•حول•“الهبة•الشعبية•في•مصر”،•كما•عقدت•	
وضمن•سلسلة•المحاضرات•والندوات•محاضرة•بعنوان:•“منظمة•التحرير•في•الفترة•االنتقالية•وتحت•قيادة•يحيى•حمودة•كانون•أول•1967- 
شباط•1969”.•و•محاضرة•بعنوان:•“لماذا•قتل•رفيق•الحريري؟•مداخلة•في•االغتيال•السياسي”،•وآخرى•حول•“حسم•جغرافيا•القدس•ومستقبلها•

في•التخطيط•اإلسرائيلي”.

• واسهبت•دائرة•القانون•وطلبتها•في•عقد•الندوات•واللقاءات•القانونية•والتي•تأتي•في•إطار•المساهمة•في•ربط•الواقع•النظري•بالعملي•كندوة•حول•	
“•تعويض•إصابات•العمل•في•قانون•العمل•الفلسطيني:•النظرية•والتطبيق”.•و•محاضرة•قانونية•بعنوان•“•النظام•القانوني•للسجل•التجاري•في•
فلسطين”،•و”•شطب•الدعوى•المدنية•في•القانون•الفلسطيني”،•و”دور•محكمة•النقض•في•الرقابة•على•حسن•تطبيق•القانون•على•الوقائع”.كما•
عقدت•الدائرة•بالتعاون•مع•لجنة•الصليب•األحمر•الدولي•يوم•االثنين•الموافق•18تشرين•االول•2010•،•لقاًء•قانونياً•حول•المحكمة•الجنائية•
الدولية،•بهدف•تسليط•الضوء•على•مراجعة•نظام•روما•في•مؤتمر•“كمباال/•أوغندا”•لعام•2010،•تحدثت•فيه•الخبيرة•في•القانون•الدولي•اآلنسة•

Elizabeth Wilmshurst،•وحضره•عدد•كبير•من•أساتذة•وخبراء•القانون•الدولي•وطلبة•القانون•من•الجامعات•الفلسطينية.
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• استضافت•جامعة•بيرزيت•الدكتور•الشاعر•متوكل•طه•الذي•القى•فيها•محاضرة•حول•“الثقافة•والهزيمة”•وحضرها•حشد•من•طلبة•الجامعة.	

• •نظمت•دائرة•الجغرافيا•بالتعاون•مع•نادي•الجغرافيا•معرضاً•للتراث•الجغرافي•الفلسطيني،•الذي•اشتمل•على•خرائط•وصور•مقتنيات•جغرافية•	
متنوعة،•وأدوات•من•التراث•القديم•الفلسطيني،•أثواب•ومطرزات•فلسطينية،•إضافة•إلى•قطع•وتحف•قديمة.

• عقدت•دائرة•علم•النفس•في•جامعة•بيرزيت•ورشة•عمل•حول•“استئصال•الرحم•لدى•الفتيات•ذوات•اإلعاقة•العقلية”،•بحضور•أخصائيين•نفسيين•	
واجتماعيين•وعاملين•في•مؤسسات•تعمل•في•مجال•الصحة•النفسية•.•كما•نظمت•محاضرة•بعنوان•“على•من•تقع•المسؤولية؟”•.

• ونظمت•دائرة•اللغة•الفرنسية•بالتعاون•مع•القنصلية•الفرنسية•في•القدس•محاضرة•عامة•بمشاركة•البروفيسور••جورج•فيرونيك•بعنوان:•“اكتساب•	
لغة•جديدة:••مثال•اللغة•الفرنسية•كلغة•ثانية”.

• نظم•مكتب•العالقات•العامة•في•جامعة•بيرزيت•يوم•األربعاء•16•شباط•2010،•محاضرة•عامة•بعنوان:•“بيت•الحكمة:•اقتراح•إنشاء•كلية•في•	
جامعة•فلسطينية•)أو•اكثر(”،•والتي•ألقاها•د.•منير•فاشة،•حيث•انطلقت•المحاضرة•من•القناعة•بأن•ما•يشهده•العالم•من•تخريب•للحياة•ناتٌج•عن•

تغييب•الحكمة،•والذي•حدث•عندما•تبوأ•العقل•العرش•في•أوروبا•وسجن•الحكمة.

• عقدت•دائرة•اإلعالم•في•جامعة•بيرزيت•ندوة•بعنوان•“كشف•المستور•أم•حجب•المكشوف”،•والتي•اوضحت•تباين•اآلراء•إزاء•وثائق•المفاوضات•	
التي•نشرتها•قناة•الجزيرة•القطرية•بين•مؤيد•لها•على•خلفية•ضعف•المفاوض•الفلسطيني•و•بين•مشكك•فيها•و•ناقم•على•جهة•نشرها.•كما•نظمت•
الدائرة•ندوة•بعنوان•“•التحركات•الشعبية•في•العالم•العربي•بين•حلم•التغيير•وهواجس•التبعية•“،•إضافة•إلى•أمسية•شعرية•بعنوان•“إبداعات”،•

ضمت•شعراء•من•مختلف•األعمار•و•المناطق•الفلسطينية.

• نّظمت•كلية•الحقوق•واإلدارة•العامة••سلسلة•من•المحاضرات•في•دوائرها•المختلفة،•حيث•نظمت•محاضرة•عامة•تحت•عنوان•“•أمريكا•على•	
مقترق•الطرق•“•قدمها•أستاذ•علم•الحاسوب••والمتخصص•في•اللوغاريثم•من••جامعة•برنستون•في•الواليات•المتحدة،•والناشط•السياسي•المناصر•

لقضايا•التحرير•البروفيسور•برنارد•شازيل•.

• كما•نظمت•الكلية•محاضرة•حول•موضوع•“الشرطة•الفلسطينية•وأدوات•الرقابة•عليها”•تناولت•أوجه•الرقابة•الداخلية•في•جهاز•الشرطة،•ومنها•	
استحداث•إدارة•أمن•الشرطة•والمسئولة•عن•وضع•القواعد•الملزمة•ألفراد•الشرطة•لمنع•أي•تجاوزات•بحق•المواطنين.

• فيما•عقدت•دائرة•اإلدارة••مناظرة•طالبية•حول•“اإلدارة•والقيادة•ما•بين•الرجل•والمرأة”•،•تمحورت•المناظرة•حول•أفضلية•القيادة•بين•ثالث•	
فرق•طالبية،•تنافس•فيها•كل•فريق•على•إثبات•وجه•نظره.••كما•نظمت•محاضرة•عامة•تناولت•دور•هيئات•الحكم•المحلي•في•بناء•نظام•النزاهة•

الوطني•الفلسطيني،•وآخرى•حول•“المفاوضات•ونشأة•السلطة•الوطنية•الفلسطينية”،•حضرها•حشد•من•طلبة•الجامعة.

• وعقدت•دائرة•العلوم•السياسية•ونادي•العلوم•السياسية••اليوم•األربعاء•2•شباط•2011،•ندوة•عامة•حول•“الهبة•الشعبية•في•مصر”،•كما•عقدت•	
وضمن•سلسلة•المحاضرات•والندوات•محاضرة•بعنوان:•“منظمة•التحرير•في•الفترة•االنتقالية•وتحت•قيادة•يحيى•حمودة•كانون•أول•1967- 
شباط•1969”.•و•محاضرة•بعنوان:•“لماذا•قتل•رفيق•الحريري؟•مداخلة•في•االغتيال•السياسي”،•وآخرى•حول•“حسم•جغرافيا•القدس•ومستقبلها•

في•التخطيط•اإلسرائيلي”.

• واسهبت•دائرة•القانون•وطلبتها•في•عقد•الندوات•واللقاءات•القانونية•والتي•تأتي•في•إطار•المساهمة•في•ربط•الواقع•النظري•بالعملي•كندوة•حول•	
“•تعويض•إصابات•العمل•في•قانون•العمل•الفلسطيني:•النظرية•والتطبيق”.•و•محاضرة•قانونية•بعنوان•“•النظام•القانوني•للسجل•التجاري•في•
فلسطين”،•و”•شطب•الدعوى•المدنية•في•القانون•الفلسطيني”،•و”دور•محكمة•النقض•في•الرقابة•على•حسن•تطبيق•القانون•على•الوقائع”.كما•
عقدت•الدائرة•بالتعاون•مع•لجنة•الصليب•األحمر•الدولي•يوم•االثنين•الموافق•18تشرين•االول•2010•،•لقاًء•قانونياً•حول•المحكمة•الجنائية•
الدولية،•بهدف•تسليط•الضوء•على•مراجعة•نظام•روما•في•مؤتمر•“كمباال/•أوغندا”•لعام•2010،•تحدثت•فيه•الخبيرة•في•القانون•الدولي•اآلنسة•

Elizabeth Wilmshurst،•وحضره•عدد•كبير•من•أساتذة•وخبراء•القانون•الدولي•وطلبة•القانون•من•الجامعات•الفلسطينية.
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• وبهدف•إثراء•الطالب•بالمهارات•واألساليب•القانونية•قبل•دخولهم•معترك•الحياة•العملية،•قام•طلبة•دائرة•القانون•بممارسة•أدوار•تمثيلية••في•	
محاكمة•صورية•لجريمة•قتل•وهمية•وذلك•كنموذج•تطبيقي•للمحاكم•الحقيقية.

• عقد•معهد•إبراهيم•أبو•لغد•للدراسات•الدولية•سلسلة•من•لقاءات•الطاولة•المستديرة•استهدفت•طلبة•الجامعة•وأعضاء•الهيئة•التدريسية•والباحثين•	
ومنها:••لقاء•حول•الهجرة•الجماعية•لليهود•العراقيين،•و•“أحداث•تونس:•تحوالت•وآفاق”،•بمشاركة••د.•جان•بول•شانيولو•أستاذ•العلوم•السياسية•
في•جامعة•سيرجي•بونتواز•في•فرنسا،•ولقاء•حول•“قضايا•اللجوء•والهجرة”••تحدث•فيها•كل•من••البروفيسور•في•جامعة•أكسفورد••د.•باربرا•
هاريل•بوند•و•األستاذة••في•جامعة•سواس•بريطانيا••أ.•عروب•العابد.••كما•عقد•المعهد•محاضرة•عامة•حول:•“قطاع•الكهرباء•في•األراضي•
الفلسطينية:•أولوية•من•أجل•التنمية•والسالم؟”،•قدمها•الباحث•في•المركز•الجامعي•لدراسة•مشكالت•الطاقة•في•جامعة•جنيف•أيمن•أبو•الخير.••
وآخرى•“حول•االونروا•والالجئون•الفلسطينيون”،•و•“تسريبات•ويكيلكس•وأثرها•على•العالقات•الدبلوماسية،•و•حول•“العرب•في•أمريكا•والوسط•

السياسي•الحي،•ودور•المثقفين•في•شؤون•الجاليات•العربية”.

• كما•نظمت•وحدة•الهجرة•القسرية•والالجئين•في•معهد•إبراهيم•ابو•لغد•للدراسات•الدولية•لقاء•طاولة•مستديرة•حول•سياسة•إسرائيل•في•اإلبعاد،•	
والتي•تناولت•نقاش•القرار•اإلسرائيلي•بإبعاد•نواب•في•المجلس•التشريعي•من•القدس•الشرقية•،•واألبعاد•القانونية•والسياسية•للقرار•ونتائجها•على•

التواجد•الفلسطيني•في•القدس،•والتي•تهدف•إلى•فرض•وقائع•على•األرض•،•وهو•ما•يحدد•خيارات•المفاوض•الفلسطيني.

• كما•عقد•معهد•إبراهيم•أبولغد•للدراسات•الدولية•بالتعاون•مع•كلية•الحقوق•واإلدارة•العامة•ورشة•عمل•تحت•عنوان•“السلفية•واإلسالم•السياسي•	
في•فلسطين•والعالم•العربي”•بحضور•عدد•من•األساتذة•المتخصصين•وعدد•من•طلبة•الماجستير•في•القانون•والدراسات•الدولية•والديمقراطية•
وحقوق•اإلنسان•وطلبة•البكالوريوس•في•العلوم•السياسية.•وتناولت•الورشة•جلستين،•إحداهما•تخصصت•بموضوع•السلفية•واإلسالم•السياسي•

في•فلسطين،•أما•الجلسة•الثانية•فقد•تمحورت•حول•العالم•العربي•من•الجانب•ذاته.

• والمهتمين•وطلبة•	 الباحثين• من• البريطاني”•حضرها•عدد• االنتداب• في•عهد• بعنوان:”رام•هللا• •محاضرة• التاريخ• في• الماجستير• برنامج• عقد•
الدراسات•العليا•في•التاريخ•والدراسات•العربية•المعاصرة•،•وطلبة•العلوم•السياسية.••

• نظمت•وحدة•المساندة•األكاديمية•في•كلية•الدراسات•العليا•اللقاء•االشراقي•التعارفي•السنوي•الثالث•لطلبة•الدراسات•العليا،الذي•يأتي•ضمن•سلسلة•	
لقاءات•سنوية•تنظم•للتعريف•طلبة•الدراسات•العليا.••والتي•تهدف•إلى•مساندة•طلبة•الدراسات•العليا•في•البرامج•المختلفة•وإدماج•الجهد•المعرفي•

للطلبة•و•مكاملته•مع•المجتمع•األكاديمي•للجامعة•و•المجتمع•الخارجي•أيضاً.
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منح دراسية وإيفاد

في• الدكتوراة• إلكمال• والمجتمعية• العامة• الصحة• معهد• من• باحثتين• قبول• تم• •	
الواليات•المتحدة•ابتداء•من•1أيلول•2011،•وهما•الباحثة•عزة•عزمي•الشعيبي•
في•University of South Carolina،•و•الباحثة•ميساء•سعيد•زيداني•في•

.Wayne States University

الكمال• دراسية• منح• على• المرأة• دراسات• معهد• من• باحثات• أربعة• حصل• •	
الدكتوراة•في•جامعات•مختلفة•،•حيث•حصلت•الطالبة•لينا•ميعاري•على•منحة•
الطالبة• فيما•حصلت• المتحدة،• الواليات• في• •UC.Davis جامعة• في• دراسية•
إلى• المتحدة،•إضافة• الواليات• في• بيركلي• أميرة•سلمي•على•منحة•في•جامعة•
الطالبة•نداء•أبو•عواد•في•جامعة•إكستر•في•بريطانيا،•والطالبة•لورا•عدوان•في•

جامعة•بيرجن•النرويجية.

تنسيب• تم• الفرنسية• والقنصلية• العامة• واالدارة• الحقوق• كلية• بين• ما• بالتعاون• •	
مجموعة•من•طلبة•الكلية•للحصول•على•منح•دراسية•في•فرنسيا،•حيث•تم•اختيار•
طالبين•متفوقين•للحصول•على•المنحة،•وذلك•بتاريخ•19•كانون•الثاني•2011.

توفير•دائرة•التاريخ•واآلثار•منح•للطلبة•في•المتحف•البريطاني،•حيث•تم•إرسال• •	
طالبان•لمدة•شهر.

الصحية• والمهن• التمريض• كلية• في• تدريس• هيئة• اعضاء• اربعة• ابتعاث• تم• •	
الدريدي ابتعاث•االستاذ•معتز• المساندة•الستكمال•تحصيلهم•العلمي،••حيث•تم•

للحصول•على•درجة•الدكتوراة•في•تخصص•التمريض•من•الجامعة•األردنية•وسينهي•في•العام•األكاديمي••2012/2011.•واألستاذة•انتماء• •
األكاديمي• العام• في• بريطانيا•وستنهي• في• •Nottoingham التمريض•من•جامعة• في•تخصص• الدكتوراة• للحصول•على•درجة• الريماوي•
2013/2012.•واألستاذة•بسمه•سالمه•للحصول•على•درجة•الدكتوراة•في•تخصص•التمريض•من•جامعة•Gent•في•بلجيكا•وستنهي•في•العام•
األكاديمي•2014/2013.•واالستاذ•مهند•الكفري•من•دائرة•التغذية•والحمية•للحصول•على•درجة•الدكتوراة•في•تخصص•التغذية•العالجية•من•

جامعة•East Anglia•في•بريطانيا•وسينهي•في•العام•االكاديمي•2012/2011.•

أوفدت•دائرة•التمريض•الطالب•أحمد•الشبر•إلى•جامعة•Grand Valley State University•لمدة•سنة•دراسية•من•خالل•التعاون•المشترك. •	

جوائز تقديرية 

منحت•عضو•الهيئة•التدريسية•في•كلية•اآلداب•د.•نادية•نصر•-•النجاب•جائزة•التميز•في•التعليم•للعام•2010،•وذلك•خالل•المؤتمر•الذي•عقدته• •	
مؤسسة•األمديست•من•خالل•برنامجها•الخاص•بتطوير•الكوادر•التعليمية•في•الجامعات•الفلسطينية•)PFDP(،•والذي•يسعى•إلى•تنشيط•وإصالح•
بخدمة• المتلخصة• بأهدافه• الرقي• أجل• والتعلم،•من• للتعليم• ثقافة•مؤسساتية• الفلسطينية،•وتطوير• العالي• التعليم• الجامعي•في•مؤسسات• التعليم•

المجتمع•الفلسطيني.

كما•حصل•أ.•خضر•رصرص•من•دائرة•علم•النفس•على•اعتماده•كمدرب•رسمي•في•العالج•عن•طريق•العين•EMDRفي•كانون•الثاني•2011. •	
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فاز•د.•عقل•أبو•قرع•بمسابقة•“تشجيع•الكتابة•في•مواضيع•صحة•األم•والطفل”،•والتي•نظمتها•جمعية•تنظيم•وحماية•األسرة•الفلسطينية•من•خالل• •	
مشروع•تحسين•خدمات•ومعلومات•صحة•األم•والطفل•الممول•من•صندوق•الثقة•الياباني،••وذلك•عن•مشاركته•بعنوان:•“انتقال•المبيدات•الكيماوية•

إلى•األم•الحامل•وخطورة•ذلك•على•األم•والجنين”.

ضمن•فعاليات•االحتفال•بيوم•المياه•العالمي•الذي•نظمته•سلطة•المياه•الفلسطينية•تحت•عنوان•“المياه•والمدن”،•تم•تكريم•د.•نضال•محمود-•األستاذ• •	
المشارك•في•جامعة•بيرزيت•ومدير•معهد•الدراسات•البيئية•والمائية•وذلك•لنشره•أفضل•بحث•علمي•في•فلسطين•في•مجاالت•المياه•والبيئة•للفترة•

.2010-2008

حصل•رئيس•دائرة•األحياء•والكيمياء•الحيوية•في•جامعة•بيرزيت•د.•جميل•حرب•على•الجائزة•العلمية•“جائزة•عبد•الحميد•شومان”،•للباحثين• •	
العرب•الشبان•في•العلوم•الزراعية،•لدورة•2010،••وذلك•لتميز•إنتاجه•العلمي،•حيث••قدم•د.•حرب•سبعة•أبحاث•علمية•تناولت•جوانب•عدة•في•
العلوم•الزراعية،•منها•مضادات•األكسدة،•ملوحة•التربة،•التنوع•الوراثي•الحيوي•للنباتات،•وغيرها•من•األبحاث.•هذا•باإلضافة•إلى•تأليف•عدة•
كتب•دراسية•تختص•بالمنهاج•الزراعي،•وتقديمه•لعدد•من•المقاالت•ضمن•زاوية•خاصة•نشرت•في•صحيفة•األيام•الفلسطينية•حول•كيفية•التعامل•

مع•النباتات•الداخلية،•ونباتات•الزينة.•

حصل•د.•طالل•شهوان••والطالبة•سعدية•أبو•سرية•من•كلية•العلوم•تخصص•كيمياء،•على•المرتبة•األولى•على•مستوى•الجامعات•الفلسطينية• •	
ككل•في•مسابقة•المهندس•زهير•حجاوي•لعام•2011•في•مجال•هندسة•المياه•والبيئة،•وهي•إحدى•ثالثة•فئات•تضمنتها•المسابقة،•حيث•تم•العمل•

على•فكرة•بحث•إلنتاج•مادة•النانو•حديد•باستعمال•مستخلص•الشاي•األخضر•بعد•إضافته•ألمالح•الحديد•تحت•ظروف•مخبرية•مناسبة.

وكان•قد•فاز•الطالب•معاذ•صادق•أحمد•نعيرات•بجائزة•المهندس•زهير•حجاوي•للتميز•في•البحث•العملي•لطلبة•الجامعات•الفلسطينية•في•مجال• •	
هندسة•المياه•والبيئة•والطاقة•المتجددة•للعام•2010،•عن•بحثه•الذي•أجراه•تحت•إشراف•الدكتور•طالل•شهوان•من•دائرة•الكيمياء••بعنوان•“تصنيع•
وتحليل•دقائق•النانو•في•عنصر•الحديد•واستخدامها•في•دراسة•الخصائص•االمتصاصية•للميثيلين•األزرق”.•ويستند•البحث•إلى•فكرة•استخدام•
دقائق•الحديد•بمقياس•النانو•من•أجل•تنظيف•المحاليل•المائية•من•األصباغ•اللونية.•ومادة•الميثيلين•األزرق•هي•أحد•األمثله•الهامه•على•هذه•المواد•
اللونيه•ولها•استعماالت•متعدده•في•القطاع•الصناعي•والصحي.•وقد•دلت•النتائج•المخبريه•أن•لدقائق•الحديد•قدرة•فائقه•على•إزالة•هذه•الماده•من•

المحاليل•المائية.•

حصلت•الطالبة•سيرين•السبع•على•المركز•األول•بفكرة•مشروعها•Click & Pick•وجائزة•نقدية•قيمتها•1000•دوالر•والمتمثل•بتقديم•خدمات• •	
الكترونية•متميزة•للمطاعم•وروادها،•وذلك•في•فعاليات•مسابقة•أفضل•خطة•عمل•نظمها•مركز•نجاد•زعني•للتميز•في•تكنولوجيا•المعلومات•.••
فيما•حصل•كل•من•محمد•مبيض،•محمد•حمدان،•هيا•الجوهري،•واحمد•نجم•على•المرتبة•الثانية••بفكرة•مشروع•eVent•بجائزة•نقدية•مقدارها•
800•دوالر•.••فيما•نالت•المجموعة•المكونة•من•الطلبة•أمل•نزال،•حسن•جوده،•ومرام•نزال••المركز•الثالث•بفكرة••مشروعiAds••و•حصلت•
على•500•دوالر•كجائزة•نقدية.••و•تأتي•هذه•المسابقة•كجزء•من•مشروع•حاضنة•األعمال•الممول•من•قبل•مؤسسة•سبارك•)Spark(•الهولندية،•
بيرزيت• جامعة• داخل• واالتصاالت• المعلومات• تكنولوجيا• مجال• في• • الريادية• الشبابية• والمشاريع• األفكار• وتطوير• دعم• إلى• يهدف• الذي• و•

وتحويلها•إلى•مشاريع•تجارية•ربحية•قادرة•على•النمو•واالستمرار.•

فازت•كلية•تكنولوجيا•المعلومات•بجامعة•بيرزيت•بدعم•نصف•مليون•يورو•من•اإلتحاد•األوروبي•لمشروع•تقدمت•به•الكلية•ضمن•برنامج• •	
.)Tempus(•وتتلخص•فكرة•المشروع•بإعداد•الكفاءات•البشرية•الفلسطينية•في•مجال•الحاكمية•اإللكترونية،•عبر•برامج•لبناء•قدرات•العاملين•
في•الوزارات•والهيئات•الحكومية•وغير•الحكومية،•وكذلك•الشركات•ومؤسسات•القطاع•الخاص.•حيث•سيكون•هذا•المشروع•أساساً•لبناء•حكومة•

إلكترونية•فلسطينية•بأيد•وخبرات•فلسطينية.•كما•يهدف•المشروع•لتأسيس•أكاديمية•فلسطينية•للحاكمية•اإللكترونية.

حققت••الجامعة•نجاحاً•باهراً•في•مسابقة•أعمال•طلبة•كليات•تكنولوجيا•المعلومات•على•مستوى•الجامعات•العربية،•والذي•أقيم•في•األردن•يومي• •	
األربعاء•و•الخميس•12-13•تموز•في•قاعات•جامعة•البترا،•وقد•حصدت•الجامعة•المرتبة•األولى•والثالثة•في•المسابقة•من•بين•40•مشروع•
مشارك•من•مختلف•الجامعات•األردنية•والعربية.•حيث•حصل•الطالب•أحمد••الرمحي•والطالب•خالد•مصطفى•على•المركز•األول•في•المسابقة•
عن•مشروعهم•“•منصة•التعلّم•التفاعلي”.••وقد•تمّيز•المشروع•الذي•يوفر•سطح•تعليمي•تفاعلي•قليل•التكلفة•ويعمل•باللمس•عن•باقي•المشاريع•
بقدرة•الطلبة•المشاركين•على•تركيبه•وتشغيله••بغضون•دقيقة•واحدة•أمام•لجنة•التحكيم•والجمهور•واثباتهم•كفاءة•المشروع•،•كما•أثنى•أعضاء•
لجنة•التحكيم•على•أداء•الطالب•أحمد•الرمحي•في•العرض•وحضوره•القوي•وإجاباته•المقنعة•والمتمكنة•،•كما•عبروا•عن•اعجابهم•بقدرة•تحويل•

المشروع•من•فكرة•مشروع•تخرج•لمشروع•تجاري•قابل•للتطبيق•حيث•شرح•الطالب•خالد•مصطفى•الجانب•التجاري•للمشروع•.•
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فيما•حصل•مشروع•كل•من••أسماء•العقاد•وفرج•الخصيب•ومحمد•اشتية،•والذي•حمل•عنوان:•“تطبيق•اي•فون•لدمج•الشبكات•االجتماعية”،•على• •	
المركز•الثالث•في•نفس•المسابقة•،•لتحقق••بذلك•جامعة•بيرزيت•وكلية•تكنولوجيا•المعلومات•فيها•تمّيزا•ملحوظاً•من•بين•الجامعات•المشاركة.

حصل•الطالب•محمود•العيسوي•من•دائرة•العلوم•المالية•والمصرفية•بكلية•التجارة•واالقتصاد•في•جامعة•بيرزيت•على••الجائزة•األولى•في•مسابقة• •	
محاكاة•التداول•على•مستوى•الجامعات•الفلسطينية•التي•تشرف•عليها•بورصة•فلسطين•.علماً•أن•الجامعة•حصلت•على•المرتبة•األولى•ثالث•

مرات•على•مستوى•جامعات•الوطن.

حصلت•الطالبة•“ملك•عفونة”•من•دائرة•اإلعالم•على•جائزة•يوسف•نعواس•تقديراً•لتميزها•في•كتابة•الشعر•والتطرق•إلى•مواضيع•تتسم•بالجرأة• •	
في•الطرح،••فيما•حصلت•“بلستينا•جابر”•من•دائرة•اللغة•اإلنجليزية•وآدابها•على•جائزة•نعمة•الفارس،•وذلك•لتفوقها•في•األدب•اإلنجليزي.•وقد•
قام•رئيس•جامعة•بيرزيت•د.•خليل•هندي،•يوم•الخميس•2•حزيران•2011،••بتكريم•الطالبتين،•و•أثنى•على•تميزهن•وتمنى•لهن•مزيداً•من•التقدم•

والتميز.•
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التعاون دولي
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زائرون دوليون

زيارة•وفد من جامعة لوند السويدية•بتاريخ••18•تشرين•األول•2010•،•بهدف•مناقشة•مجاالت•التعاون•بين•الجامعتين،•والتي•تصنف•كواحدة• •	
من••من•أهم•مئة•جامعة•في•العالم،•وهي•عضوا•في•رابطة•الجامعات•األوروبية•)LERU(،•كما•أنها•تعنى•في•البحث•العلمي•المكثف.

••زيارة•وفد•من•جامعات ومؤسسات أهلية•روسية•بتاريخ•10•تشرين•الثاني•2010،•وذلك•لتعزيز•سبل•التعاون•المشترك•بين•الجانبين،•مشددين• •	
على•ضرورة•التعاون•وتوثيق•العالقات•ما•بين•الجامعات•الروسية•والفلسطينية••وبذل•اقصى•الجهد•في•سبيل•ذلك.

زيارة•السير فنسنت فين القنصل البريطاني العام الجديد في القدس•ومناطق•السلطة•الفلسطينية•بتاريخ•11•كانون•الثاني•2011،••بهدف•تطوير• •	
العالقات•بين•الجانبين،•وخاصة•المجاالت•األكاديمية.

زيارة•وفد•من•أكاديمية الحكومة االلكترونية اإلستونية•بتاريخ•12•أيلول•2011،•بزيارة•األكاديمية•الفلسطينية•للحكومة•اإللكترونية•والتي• •	
تعمل•الجامعة•على•إنشائها•بتمويل•من•برنامج•TEMPUS•التابع•لإلتحاد•األوروبي،•وذلك•في•إطار•مشروع•التعاون•بين•الحكومة•الفلسطينية•

والحكومة•اإلستونية•في•مجال•الحكومة•اإللكترونية.•

زيارة•وفد إعالمي هولندي•مكون•من•أكاديميين•وطلبة•من•جامعة•العلوم•التطبيقية•في•هولندا،•بتاريخ•22•كانون•الثاني•2011،•للتعرف•على• •	
دائرة•اإلعالم•وبحث•إمكانية•التعاون•والتنسيق•بين•الطرفين.

كما•زار•وفد إعالمي فيتنامي•جامعة•بيرزيت•بتاريخ•21•أيار•2011،•وشملت•الزيارة•بشكل•خاص•مركز•تطوير•اإلعالم•وذلك•بهدف•التعرف• •	
على•اإلعالم•الفلسطيني،•والمشاكل•التي•يعاني•منها•الصحفيون•الفلسطينيون،•كما•زار•برنامج•الدراسات•العربية•الفلسطينية•للتعرف•على•الطرق•

التي•من•خاللها•يتم•تعلم•اللغة•العربية•لغير•الناطقين•بها.

واستضافت•الجامعة•بتاريخ•5•كانون•الثاني•2011،••وفدا برلمانيا بريطانيا من حزب المحافظين،•حيث•اّطلع••الوفد•على•انجازات•الجامعة• •	
والصعوبات•والمعيقات•والتحديات•التي•تواجهها•وتواجه•طلبتها•في•الوصول•إلى•األهداف•المرجوة.

•،••Etienne Ghysوزميله•إتيان•غيس   Cedric Villaniكما•إستضافت•بتاريخ•2011/3/12 عالم الرياضيات الشهير•سدريك•فيالني •	
حيث•قدما•محاضرتان•في•موضوعين•يتقاطع•فيهما•علم•الرياضيات•مع•علم•الفيزياء.•يذكر•أن•البروفسور•سدريك•فيالني•حاز•على•جائزة•فيلدز•
سنة•2010•وهي•أعلى•تقدير•يمكن•أن•يحصل•عليه•عالم•رياضيات•وهي•شبيهة•بجائزة•نوبل•التي•تمنح•في•مجاالت•أخرى•غير•الرياضيات،•
وهو•أستاذ•في•جامعة•ليون•في•فرنسا•وفي•معهد•هنري•بوانكاريه،•كما•أن•البروفيسور•إتيان•غيس•هو•أستاذ•في•المركز•الوطني•الفرنسي•

•.•Ecole Normale Superieure de Lyon•وفي•المعهد•العالي•في•ليون••CNRSلألبحاث•العلمية

وقام•رئيس المركز الدولي لبحوث التنمية في كندا الدكتور دايفد مالون•بزيارة•الجامعة•في•7•نيسان•2011.•وكان•قد•قدم•محاضرة•حول:• •	
“تطور•مفاهيم•التنمية”•في•مبنى•معهد•الحقوق،•بحضور••أعضاء•هيئة•تدريسية•ومدراء•المعاهد•والمراكز•المجتمعية،•ومهتمين•ومختصين•
في•قضايا•التنمية•واإلقتصاد،•متحدثا•عن•تجارب•دول•ذات•أنظمة•حكم•مختلفة•مثل•الصين•والهند•والباكستان••وتتميز•بتبني•نماذج•مختلفة•في•

التنمية.

زيارة•الممثل األلماني لدى السلطة الفلسطينية•د.)Goetz Lingenthal•(•،•بتاريخ•13•نيسان•2011•وذلك••في•أول•زيارة•رسمية•لوفد•• •	
الماني•يمثل••المنظمات•األلمانية•الكبرى•في•فلسطين،•علما•بأن•الدكتور•)•Lingenthal•(•قد•تولى•منصبه•كممثل•الماني•لدى•السلطة•الفلسطينية•
في•رام•هللا•في•نفس•الفترة•التي•استلم•فيها•الدكتور•خليل•الهندي•رئاسة•الجامعة•.•وَهدف•االجتماع•الى••تحسين•وتعميق•العالقات•بين•جامعة•

بيرزيت•وألمانيا•من•خالل•النقاش•بين•كبار•ممثلي•كل•من•جامعة•بيرزيت•والمنظمات•األلمانية•الكبرى•في•فلسطين•.

زيارة•وزيرة التعاون والتنمية السويدية جونيال كارلسون•والوفد•المرافق•لها•بتاريخ•21•حزيران.•اطلعت•على•األوضاع•التعليمية•في•فلسطين• •	
بشكل•عام•وجامعة•بيرزيت•بشكل•خاص.•

زيارة•وفد من جامعة هارفارد األمريكية•الجامعة•بتاريخ•12•تموز2011،•يضم•كل•من:•أستاذ•االقتصاد•في•الجامعة•البروفيسور•فيليب• •	
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أغيون،•و•المحاضرة•في•مجال•حرية•التعبير•ووسائل•اإلعالم•في•الجامعة•والجامعات•السويدية•د.•بنديكت•بيرنر،•يرافقهم•ممثل•من•سلطة•النقد•• •
الفلسطينية.••وتأتي•هذه•الزيارة•لبحث•سبل•التعاون•بين•جامعتي•بيرزيت•وهارفارد••في•عدة•مجاالت،•منها•تصميم•برامج•تعليمية•مشتركة•

بالتعاون•مع•جامعات•ومؤسسات•فلسطينية•أخرى،•وتبادل•األساتذة•والطلبة•بين•الجامعتين.

زيارة•وفد من جامعة نورث ويسترن األمريكية•الجامعة•بتاريخ•7•تموز•2011،•يضم•كل•من:•عميد•التعليم•المستمر••د.•توماس•جيبونز،• •	
ورئيس•برنامج•التنمية•الفلسطينية•في•األمديست•د.•جون•شوميكر،•و•السيدة•سمر•العبوشي•من•مؤسسة•األمديست.•و•قد•بحث•الوفد•سبل•التعاون•
االستراتيجي•بين•جامعتي•بيرزيت•ونورث•ويسترن•في•عدة•مجاالت،•منها•وضع•برامج•تعليمية•مشتركة،•والمشاركة•في•ندوات•وتبادل•األنشطة•
والدعوات•للمؤتمرات،•خاصة•في•مجال•التحكيم•لتسوية•النزاعات،•باإلضافة•إلى•العمل•المشترك•من•أجل•تبادل•األساتذة•والطلبة•بين•الجامعتين.

استضاف•معهد•دراسات•المرأة•عدد•من•الزوار•الدوليين•وهم•د. أرونا راو، ود. كلياني مينون –سن، والبروفيسور جس وايت، ود. سعاد  •	
جوزيف،•وذلك•اللقاء•عدد•من•المحاضرات•العلمية.

كما•استضافت•دائرة•االدارة•العامة•عددا•من•المدرسين•في•الجامعات•الفرنسية•الذين•قاموا•بإلقاء•محاضرات•لطلبة•الكلية.•كما•زار•كلية•العلوم• •	
عددا•من•المحاضرين•االجانب•من•جنسيات•مختلفة•قاموا•بإلقاء•عدد•من•المحاضرات•في•المجاالت•العلمية•المختلفة.

زيارة•وفد من دائرة القانون وعلم اجتماع الجريمة في جامعة أسلو في النرويج•لدائرة•علم•االجتماع•في•آذار•2011،•حيث•عقدت•نشاطات• •	
أكاديمية•واجتماعات•مطولة•بين•الطرفين•على•مدار•ثالثة•أيام،•حيث•اتفق•الطرفان•على•المضي•قدما•نحو•العمل•البحثي•المشترك،•وتقرر•عقد•

مؤتمر•في•أسلو•يشارك•فيه•أغلبية•أساتذة•الدائرة،•في•الفصل•األول•من•العام•األكاديمي•المقبل.
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اتفاقيات تعاون 

• وقع•رئيس•الجامعة•د.•خليل•هندي•ورئيس•الممثلية•الدنماركية•الرسي•أدم•ريهوف،•يوم•األربعاء•األول•من•كانون•األول•2010،•اتفاقية•تعاون•	
إلنشاء•قاعدة•أحكام•تشمل•جميع•قرارات•المحاكم•الشرعية•والكنسية•في•فلسطين،•حيث••يهدف•المشروع•إلى••حفظ•القرارات•القضائية•إلكترونياً،•
للمحاكم•الشرعية•والكنسية• القضائية• المتخصص•لألحكام• النشر• المستفيدين،•وتدعيم•فكرة• وتيسير•عملية•الرجوع•إلى•هذه•األحكام•من•قبل•

والنشر•النوعي،•إضافة•إلى•إغناء•المادة•القضائية•بمعلومات•إضافية•منها•المبادئ•القانونية•والتعليق•القانوني.

• قام•وفد•من•جامعة•ليلهامر•النرويجية•بزيارة•الى•جامعة•بيرزيت•يوم•الثالثاء•بتاريخ•19•تشرين•األول•2010،•حيث•تم•التوقيع•على•تجديد•	
اتفاقية•التعاون•لمدة•خمس•سنوات•بين•الجامعتين،•حيث•شملت•اإلتفاقية•الموقعة•بين•الجانبين•تبادل•الطلبة•والباحثين•والمعلومات•،•فضال•عن•
التعاون•في•مشاريع•األبحاث•المشتركة.•وقد•كان•االتفاق•بين•الجامعتين•في•األصل•والذي•تطور•حاليا•حول•التعاون•في•وضع•وتنفيذ•برنامج•
الماجستير•في•علم•النفس•المجتمعي•في•جامعة•بيرزيت•،•والذي•يعتبر•الفريد•من•نوعه•في•فلسطين•والعالم•العربي،•وذلك•عن•طريق•مساعدات•
مالية•من•المجلس•النرويجي•للمساعدة•األكاديمية•إلى•العالم•الثالث•)•الجنوب(.•وقد•تم•منح•التمويل•لبرنامج•الماجستير•في•علم•النفس•المجتمعي••

لمجموعات•من•الطلبة•)كل•مجموعة•تتكون•من•إثني•عشر•طالبا(

• وقعت•الجامعة•يوم•السبت•4•كانون•األول•2010•،•اتفاقية•تعاون•مع•برنامج•األمم•المتحدة•اإلنمائي•)UNDP(•هدفها•تطوير•مناهج•ومواد•	
تدريبية•لتدريب•القضاة•ووكالء•النيابة•والمحامين•والعاملين•في•السلطات•المحلية،•حيث•ركز•التدريب•على•تعريف•المتدربين•باألطر•القانونية•
والعملية•التي•تدير•مهنتهم،•و•القوانين•ذات•العالقة•وحقوق•اإلنسان،•مع•التركيز•على•القضايا•األساسية•التي•تهم•النساء•واالطفال.،على•أن•

ينفذها•معهد•الحقوق•في•جامعة•بيرزيت.

• الفلسطيني•د.•أحمد•مجدالني•و•رئيس•جامعة•	 التعاون•المشترك•بين•معهد•الحقوق•ومؤسسات•السلطة•الرسمية،•وقع•وزير•العمل• في•إطار•
العمل• تشريعات• مراجعة• بشأن• الحقوق• ومعهد• العمل• وزارة• بين• تفاهم• مذكرة• •،2011 17شباط• الخميس• اليوم• هندي،• خليل• د.• بيرزيت•

الفلسطينية•وتبادل•الخبرات•في•هذا•المجال•بين•الجهتين.

• الطالب•	 تدريب• إلى• يهدف• والذي• المستقبل”• “برنامج•عدالة• لتنفيذ• العامة• واإلدارةة• الحقوق• وكلية• العدل• بين•وزارة• تفاهم• مذكرة• توقيع• تم•
المتفوقين•في•دائرة•القانون•وإعدادهم•مهنياً•وقانونياً•ليكونوا•رجال•قانون•وعدل•في•فلسطين.•وبمبادرة•من•الكلية،•تم•التوقيع•على•مذكرة•تبادل•

بين•جامعة•بيرزيت•وجامعة•زيوريخ•في•شباط•2011.

• وقع•رئيس•جامعة•بيرزيت•د.•خليل•هندي•ورئيس•جامعة•وندسور•الكندية•البروفيسور•ألن•وايلدمان•اليوم•االثنين•28•شباط•2011،•مذكرة•تفاهم•	
للتعاون•في•مجاالت•البحث•العلمي•والتعليم•العالي.•يشار•إلى•أن•هذه•االتفاقية•تأتي•لتوسع•نطاق•التعاون•القائم•بين•المؤسستين•في•نطاق•تنفيذ•
مبادرة•استقالل•القضاء•والكرامة•اإلنسانية•“كرامة”•كمبادرة•مشتركة•بين•معهد•الحقوق•في•جامعة•بيرزيت•وكلية•الحقوق•في•جامعة•وندسور•

كندا.

• وقع•رئيس•الجامعة•د.•خليل•هندي•اتفاقية•تعاون•مع•برنامج•الخليج•العربي•للتنمية•)أجفند(•ولجنة•كويتيون•ألجل•القدس•تتعلق•بتنفيذ•مشروع•	
“تمكين•دعم•ذوي•االحتياجات•الخاصة”•في•الجامعة.•وسيقوم•برنامج•)أجفند(•بتمويل•المشروع•بقيمة•70•ألف•دوالر،•بينما•ستقوم•لجنة•كويتيون•
ألجل•القدس•بتمويل•المشورع•بقيمة•20•ألف•دوالر،•ستخصص•لشراء•معدات•وأجهزة•لتجهيز•مختبر•متخصص•سيساهم•في•تمكين•ذوي•
االحتياجات•الخاصة•في•الجامعة•من•أعضاء•هيئة•التدريس•والطلبة•من•القراءة•والطباعة•وتصفح•الشبكة•المعلوماتية•الدولية.•وتعتبر•هذه•خطوة•

هامة•لزيادة•فرص•التعليم•العالي•التي•توفرها•الجامعة•لهذه•الفئة•من•خريجي•المدارس•الثانوية.•

• وقع•رئيس•الجامعة•الدكتور•خليل•هندي•وممثلة•صندوق•األمم•المتحدة••للسكان•في•المناطق•الفلسطينية•السيدة•باربرا•بيازا،••على•اتفاقية•تعاون•	
بين•معهد•الصحة•العامة•والمجتمعية•وصندوق•األمم•المتحدة•للسكان،•وذلك•لدعم•مشروع•تحت•عنوان•:•تعزيز•القدرات•إلنتاج•واستخدام•وتحليل•
بيانات•السكان•كجزء•من•مشروع•سابق•حول•السكان•والتنمية•في•معهد•الصحة•العامة•والمجتمعية•.•وهدفت•اإلتفاقية•الى•دعم•األبحاث•المتعلقة•
بالسكان•عن•طريق•استخدام•البيانات•الناتجة•عن•المسوحات•الوطنية،•وتدريب•باحثين•ناشئين•وموظفي•القطاع••الحكومي•على•استخدام•بيانات•

السكان•للتخطيط•وتحضير•البرامج.
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• وقع•معهد•دراسات•المرأة•عدد•من•اتفاقيات•التعاون•مع•مؤسسات•دولية•مختلفة،•كان•أبرزها•اتفاقية•التعاون•التي•وقعت•مع•منظمة•العمل•الدولية،•	
 Vienna Institute For•واتفاقية•التعاون•مع•مؤسسة•فورد•فاونداشن•والتي•هدفت•إلى•تمويل•تطوير•مساقات•التعلمي•في•المعهد،•وكذلك•مع
International Dialogue and Cooperation••بهدف•تأسيس•منتدى•للحوار•المفتوح•والنقاش•العلماني،•إضافة•إلى•اتفاقية•التعاون•

.The•University•of•Warwick•:•British•Academyو•Open Society Institute•مع

• عقد•اتفاقية•توأمة•واتفاقية•تفاهم•ما•بين•دائرة•الفلسفة•والدراسات•الثقافية••مع•جامعة•باليرمو•اإليطالية•في•صقلية،•وبخاصة•مع•برنامج•الدكتوراه•	
في•الدراسات•الثقافية•األوروبية.

• وقعت•كلية•الهندسة•مذكرة•تفاهم•مع•الجمعية•الفلسطينية•للطاقة•الشمسية•والمستدامة•في•كانون•ثاني•2011•و•مدتها•3•سنوات•من•بين•المشاريع•	
التي•بدء•العمل•عليها•توفير•دعم•لمشاريع•تخرج•“•سيارة•شمسية”•بالتعاون•مع•دائرتي•الهندسة•الميكانيكية•والكهربائية.•

• كما•تم•توقيع•مذكرة•تفاهم•بين•دائرة•الهندسة•الميكانيكية•و•الشركة•المتحدة•للسيارات•تضمن•التعاون•في•مجال•تدريب•الطلبة•والمهندسين•و•	
تبادل•الزيارات•العلمية•و•توظيف•خريجي•الدائرة.

• التوقيع•على•مذكرة•تفاهم•مابين•برنامج•ماجستير•UPLA••ودائرة•الهندسة•المعمارية••و•وزارة•الحكم•المحلي•الفلسطيني••لالرتقاء•بمستوى•	
البحث•والتعاون•في•مجال•التخطيط•العمراني•وعمارة•المشهد•في•فلسطين

المشاركة في نشاطات دولية وإقليمية

• 	 Building•the•Engaged•University,•Moving•beyond•شارك•مكتب•التخطيط•والتطوير•في•ورشة•العمل•التي•عقدت•في•مدريد
the Ivory Tower•في•حزيران•2011•لمتابعة•ما•يسمى•ب•The Tailloire Network،•وذلك•لبحث•عن•آليات•لدمج•الجامعة•أكثر•في•

نشاطات•مجتمعية•للكليات•حيث•أن•واحدا•من•أهم•االتجاهات•الحديثة•اليوم•هو•انفتاح•أكثر•على•المجتمع•والدمج•بين•األكاديمي•والعملي.

• أصبحت•جامعة•بيرزيت•ممثلة•بدائرة•اللغة•الفرنسية•عضوا•في•مدرسة•دكتوراه•الشرق•األوسط•في•األدب•والترجمة•وعلوم•اللغة•والتي•أنشأتها•	
الوكالة•الجامعية•للفرانكفونية.•••

• شارك•مسؤول•تطوير•المناهج•في•مبادرة•كرامة•د.•مصطفى•مرعي••والباحث•القانوني•في•مبادرة•كرامة•للمعهد•القضائي•طارق•عطية،•في•	
لقاء•تشاوري•عقد•في•السويد••حول•الطرق•المختلفة•لتطوير•مناهج•التدريب•القضائي،•خصوصاً•في•موضوعات•حقوق•اإلنسان،•والذي•نظمته•

مؤسسة•راول•ولبرغ•المعنية•بحقوق•االنسان.
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• •زار•طاقم•من•معهد•الدراسات•البيئية•والمائية•جامعة•لغبرة•وجامعةOxford••خالل•الفترة•13-2011/5/22.•لالضطالع•على•طرق•تدريس•	
مساقات•وبرامج•الدراسات•البيئية،•وذلك•ضمن•فعاليات•مشروع•تطوير•خطة•إستراتيجية•إلصالح•الدراسات•البيئية•في•نظام•التعليم•العالي•في•

.Tempus- Strategic•فلسطين

• شارك•د.•رائد•بدر•من•معهد•ابراهيم•أبو•لغد•للدراسات•الدولية•في•المؤتمر•الذي•عقد•في•العاصمة•األردنية•عمان•حول•الترجمة،•كما•شارك•في•	
تقديم•محاضرة•لطلبة•برنامجي•ماجستير”•التاريخ•القديم”•و”تاريخ•الوقت•الحاضر”•في•جامعة•محمد•الخامس•في••المملكة•المغربية،•ومحاضرة•

آخرى•حول•المغرب•العربي•وسكانه•السود•:•الهوية•الوطنية•تجاه•اآلخر•في•معهد•البحوث•المغاربية•المعاصرة•في•تونس.•

• وكان•د.•عاصم•خليل•مدير•المعهد•قد•شارك•في•حلقة•بحث•حول”Rule of Law and development  in  Palestine”،•والتي•عقدت•	
في•جامعة•Carnell••في•20•نيسان•2010.•

• شاركت•كلية•الحقوق•االدارة•العامة•في•ورشة•العمل•االقليمية•حول•“بناء•الشراكات•االستراتيجية•في•المنطقة•العربية•من•اجل•مكافقحة•الفساد”•	
المنعقدة•في•26-28•تشرين•االول•2010•والمنعقدة•في•العاصمة•االردنية•عمان.

• 	 Open Society“•شارك•د.•يوسف•الشندي•من•كلية•الحقوق•واالدارة•العامة•في•ورشة•العمل•حول•العيادات•القانونية،•والتي•نظمتها•مؤسسة
Foundations”•في•عمان•2010/10/26-25.

• شارك•أ.•سميح•حمودة•في•إلقاء•محاضرة•في•مركز•الزيتونة•ببيروت•بتاريخ•2011/6/28،•••حول•العالقات•اإلسالمية•المسيحية•بمدينة•رام•	
هللا•خالل•العهد•العثماني•وعهد•االنتداب•البريطاني.•

• شارك•.•محمد•حنيني•من•دائرة•اإلدارة•العامة•في•ورشة•عمل•دولية•في•إندونيسيا•بعنوان”القيادة•اإلدارية•في•العديد•من•دول•آسيا”.	
كما•تم•إعطاء•محاضرات•عامة•لطلبة•جامعة•برادفورد•حول•مؤسسات•الدولة•الفلسطينية•مع•التركيز•على•عمل•الهيئات•المحلية. •

• شاركت•أ.•عبير•المشني•إعطاء•محاضرات•عامة•لطلبة•جامعة•برادفورد•حول•مؤسسات•الدولة•الفلسطينية•مع•التركيز•على•عمل•الهيئات•	
المحلية.•كما•قدمت•محاضرات•لطلبة•الماجستير•في•القانون•في•جامعة•سرجي•بفرنسا•حول•النظام•السياسي•واإلداري•في•فرنسا•بتاريخ•15-7 

نيسان•2011.•وانهت•كتابة•مقالة•حول•دور•الهيئات•المحلية•في•بناء•الدولة•الفلسطينية•بالتعاون•مع•جامعة•بورجون•في•فرنسا•قيد•الشرح.

• شاركت•وحدة•ابن•رشد•للتطوير•التربوي•في•ورشة•عمل•اقليمية•حول••استخدام•التكنولوجيا•لبناء•الشركات•وتبادل•الخبرات•حول•التعلم•والتعليم•	
على•المستوى•اإلقليمي•والذي•نظمته•المؤسسة•األلمانية•لدعم•وتطوير•التعاون•الدولي•GIZ••عمان/•األردن.•كما•شاركت•في••التنظيم•والمشاركة•

في•مؤتمر•استخدام•التكنولوجيا•في•التعليم•الجامعي•الذي•عقد•في•جامعة•بيرزيت•2011/9/25.

• شارك•د.•خالد•صويلح•بورشة•عمل•بعنوان•“استخدامات•الطاقة•البديلة،•التلوث•البيئي•والصحة•العامة•في•الدول•النامية”•وذلك•في•الفترة•ما•بين•	
4/28-5/18•وبتمويل•من•الحكومة•الصينية.•عقدت•الورشة•في•مدينة•نانشانغ/إقليم•جانغشي.

• 	 University•قامت•كل•من•أ.•ديما•هنية•من•دائرة•إدارة•األعمال•و•أ.دياما•أبو•لبن•من•دائرة•العلوم•المالية•والمصرفية•بزيارة•جامعة•في•السويد
of Gävle; Sweden•ولمدة•شهر•)مايو،•2011(•حيث•قاموا•بالمشاركة•في•التدريس•ومناقشة•أبحاث•ماجستير•وإلقاء•محاضرات•عامة.•
فيما•قام•الدكتور•نضال•صبري•بزيارة•لجامعة•لندس•السويدية•Lunds•University,•Sweden•بناء•على•دعوة•من•كلية•إدارة•األعمال•
واالقتصاد•فيها،••حيث•قام•بإلقاء•محاضرات•عامة•عن•األزمة•المالية•العالمية،•ومحاضرة•عن•الثورات•في•الوطن•العربي•وأثرها•االقتصادي.

 
• عقدت•ورشة•عمل•تحت•عنوان:•“•المعمار•المتحرك”••بالتعاون•بين•دائرة•الهندسة•المعمارية•و•معهد•La Cambre••في•بلجيكا•و•بلدية•رام•	

هللا•و•مركز•رواق•في•الفترة•13- 20•نيسان•2011•و•التي•تم•خاللها•انجاز•بعض•التصاميم•المعمارية•و•عرضها•في•شوارع•مدينة•رام•هللا.
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دورات تدريبية 

برامج مشتركة مع جانب دولي 

شارك•فريق•وحدة•المساندة•التشريعية•في•معهد•الحقوق•في•دورة•حول•العمل•الحكومي•والسياسات•العامة•والتي•عقدت•في•باريس•في•15- •	
6-2010،•وذلك•لالستفادة•من•خبرات•المدرسة•العليا•لالدارة•في•مجال•الصياغة•التشريعية•والتعرف•على•المحاكم•الدستورية•الفرنسية.كما•
شاركت•الوحدة•في•دورة•حول•محددات•اصدار•التشريعات•التي•عقدت•في•العاصمة•االردنية•عمان،•ونظمتها•الشبكة•القانونية•للنساء•العربيات•

“مؤسسة•المستقبل”.

شارك•أ.•إبراهيم•بشارات•في•دورة•تدريبية•بدعم•وإشراف•برنامج•األمم•المتحدة•اإلنمائي•في•مصر،•حول•رفع•صوت•وتعزيز•قدرات•المجتمعي• •	
المحلي•على•مساءلة•الحكومات•،••وقد•عقد•في•شهر•أكتوبر•2010.

 Seminar• on• Renewable• Rural• Energy,• Environment• and“تدريبية دورة• في• حسين• راتب• المختبرات• فني• شارك• •	
في•• •،2011 أيار• و18• •،2011 نيسان• •28 بين• ما• عقدت• والتي• •”Hygiene• for•Officials• from•Developing•Countries

Nanchang•الصينية.•وكذلك•شارك••فني•المختبرات•منذر•ميتاني•في•دورة•تدريبية•بعنوان:

“Applications of Biotechnology and its Regulation’’،•والتي•عقدت•ما•بين•27•تموز•2011•و8•آب•2011،•في•مدينة•نيودلهي.

• تعاون•معهد•الحقوق•مع•منظمة•التنمية•والتعاون•االقتصادي-•OECD،•وذلك•التمام•مشروع•مينا”MENA”،•كما•تعاون•المعهد•اجتماعات•	
ولقاءات•تعاونية•مع•اشخاص•ومؤسسات•دوليين•بهدف•التعاون•المشترك•في•مجاالت•قانونية•وبحثية•مختلفة.

• تعاون•معهد•الدراسات•البيئية•والمائية•مع•المركز•العالمي•لبحوث•التنمية•لتنفيذ•مشروع•المرأة•وتأثيرها•في•العمليات•المبتكرة•في•مجاالت•	
اإلدارة•المتكاملة•للموارد•المائية•والذي•يهدف•إلى•المساعدة•في•توضيح•الوضع•الحالي•للنوع•االجتماعي•وجوانب•االبتكار•في•إدارة•موارد•
المياه،•وتزويد•المهنيين•والمختصين•بمشاريع•المياه•والبيئة•ببرامج•بناء•القدرات•على•مفاهيم•النوع•االجتماعي•واالبتكار•لتعزيز•قدراتهم•في•
التعامل•مع•قضية•النوع•االجتماعي•وتفعيل•قدرات•االبتكار،•ومساعدة•واضعي•السياسات•في•تفعيل•السياسات•المتعلقة•بالنوع•االجتماعي•على•

محمل•الجد•في•النظر•في•ممارسات•اإلدارة•المتكاملة•للموارد•المائية.

• تعاون•معهد•دراسات•المرأة•مع•جامعة•بيرجن•في•برنامج•مشترك•لطلبة•الدكتوراة.•كما•تستمر•دائرة•علم•االجتماع•في•تنفيذ•المشروع•البحثي•	
“مائة•عام•من•الموسيقى•في•فلسطين”،•باالشتراك•مع•كلية•الموسيقى•والمسرح•في•جامع•غوتيبورغ•في•السويد،•والمشروع•في•المرحلة•األخيرة•

اآلن،•ومن•المتوقع•أن•ينتهي•في•العام•القادم.

• تبادل•الخبرات•الطالبية•بين•دائرة•اإلعالم•في•الجامعة••ودائرة•اإلعالم•في•جامعة”•توركو”•الفنلندية•على•أن•يتم•تبادل•الخبرات•الطالبية••خالل”•	
الكورسات”•الصيفية•والعملية•جارية•لتنفيذ•هذا•االتفاق•.

• استطاع•برنامج•ماجستير•التخطيط•العمراني•وعمارة•المشهد•في•الفصل•األول•2011/2010•،•ان•يساهم•في•بناء•قدرات•البرنامج•في•مجال•	
تخطيط•الفضاءات،•وتطوير•قدرات•وكفاءات•الطلبة•في•البحث•العلمي•من•خالل•توفير•منح•قصيرة•األمد•لطلبة•البرنامج،•وصوالً•إلى•تطوير•
برنامج•الماجستير•في•هذا•الحقل،•من•خالل•التعاون•مع•جامعة•دورتموند•في•ألمانيا،•حيث•عقدت•ورشة•عمل•لطلبة•البرنامج•في•كلية•الهندسة•

2010/11/22•لمدة•ثالثة•أيام•بحضور•3•من•المدرسين•من•جامعة•دورتموند،•وسيتم•العمل•على•تجديد•التعاون•لألعوام•القادمة.
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التواصل مع المجتمع
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كان•للجامعة•دور•مهم•هذا•العام•في•االبحاث•التطبيقية•والتدريب•والتوعية•والتنسيق•والتعاون•مع•المجتمع•لتطوير•المجاالت•الصحية•والبيئية•
من•خالل•المشاريع•واألبحاث•التطبيقية،•والتدريب،•وعقد•ورشات•العمل،•وتقديم•االستشارات.

عمل•مركز•مختبرات•جامعة•بيرزيت•للفحوص•على•تطوير•المجتمع•الفلسطيني•وتعزيز•الروابط•معه•من•خالل•التوعية•والتدريب•البيئي•والصحي•
لألفراد•والمجتمعات•والمؤسسات•الحكومية•والخاصة،•وباعتماد•نظام•التدريب•النظري•والعملي،•باإلضافة•إلى•ذلك،•قام•المركز•بتقديم•كثير•من•
الخدمات•االستشارية•وخدمات•تحاليل•مخبرية•ومراقبة•الجودة•لكافة•القطاعات•واألنشطة•المختلفة،•عدا•عن•مساعدة•كثير•من•الشركات•في•تطوير•
قدراتها•اإلنتاجية•من•خالل•تقديم•المساعدة•الفنية•في•إدارة•المختبرات.•كما•قام•المركز•بتنفيذ•العديد•من•المشاريع•المجتمعية•التنموية،•منها•الزراعية•

والصحية.

أما•معهد•الصحة•العامة•والمجتمعية•فقد•تنوعت•مجاالت•البحث•التطبيقي•الصحي•فيه،•والتي•استفاد•المجتمع•المحلي•والصحي•من•نتائجها،•حيث•
تميزت•البرامج•في•المعهد•كونها•تبدأ•بفكرة•ناتجة•عن•تقييم•احتياجات•المجتمع•المحلي•والعاملين•الصحيين،•باإلضافة•إلى•التطورات•العلمية•في•

المجال•المعني.•

المشاريع واألبحاث تطبيقية

أسهم•مركز•مختبرات•جامعة•بيرزيت•للفحوص•في•عدة•مشاريع•كان•أبرزها•مشروع•وحدة•سالمة•األغذية•واألدوية•والبيئة،•حيث•تقوم•هذه•
الوحدات•بفحص•جودة•المنتجات•الغذائية•واألعالف•واألدوية•البشرية•والبيطرية•والعينات•البيئية•من•تربة•ومياه•عادمة•وغيرها،•اضافة•إلى•ذلك•

تقوم•هذه•الوحدات•بتطوير•طرق•فحص•جديدة•للشركات•والمصانع.

كما•تم•تنفيذ•مشروع•فحص•مشتقات•البترول•والزيوت•المعدنية،•ويعمل•مختبر•البترول•بشكل•وثيق•مع•الهيئة•العامة•للبترول•حيث•يستقبل•عينات•
بشكل•دوري.

وتم•تنفيذ•مشروع•التحاليل•المخبرية،•وهو•مختص•بعمل•التحاليل•للمياه•والمياه•العادمة•بشكل•خاص.•كما•ُنفذ•مشروع•فحوصات•مختبرات•الهندسة•
الفحوصات• بعض• بعمل• تقوم• ولكنها• األكاديمي،• للعمل• رئيسي• بشكل• مخصصة• مختبرات• وهي• والتربة،• والحديد• الباطون• على• تشتمل• والتي•

الخارجية.

أما معهد الدراسات البيئية والمائية فقد نشط في اجراء عدد من األبحاث التطبيقية حول:
“الكلورة•من•أجل•تحسين•نظم•تطهير•مياه•الشرب:•حاالت•دراسية•من•غانا•وفلسطين”،•وهدف•البحث•إلى•تحسين•عملية•التطهير•في•شبكات• •	
التربة•مشروطة•مع• بيئة• اختبار•في• تم•إجراء•دراسة•حول•تجارب• الدراسة.•كما• السائدة•في•منطقة• الممارسات• الشرب•ضمن• توزيع•مياه•

الزيواليت.

“تقدير•مستوى•مشاركة•النساء•في•المشاريع•البيئية•مقارنة•بمشاركة•الرجال•فيها-•منطقة•غور•نهر•األردن”،•حيث•هدفت•الدراسة•إلى•تقدير• •	
مستوى•مشاركة•النساء•في•المشاريع•البيئية•مقارنة•بمشاركة•الرجال•فيها،•وتقييم•نظرة•المجتمع•)من•رجال•و•نساء(•للدور•الذي•تقوم•به•المرأة•
بالمشاريع•البيئية•)دور•مركزي•أم•تكميلي،•صانعة•قرارات•أم•منفذة•لها(•في•منطقة•الدراسة،•إضافة•إلى•مقارنة•نسبة•الوعي•لدى•الرجال•و•

النساء•بأهمية•دور•المشاريع•البيئية•التي•تم•تطبيقها•في•منطقة•الدراسة.•

أثر•المياه•العادمة•الغير•معالجة•على•مسطحات•المياه•الطبيعية،•وارتكزت•الدراسة•على•مصير•انتقال•الملوثات•في•المياه•السطحية•والجوفية،• •	
اضافه•إلى•تأثيرات•المياه•العادمة•على•البيئة•ومصادر•المياه•والصحة•العامة.

المجال الصحي والبيئي
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ايرس،• بيونس• متاديروس-مدينة• المائي•في•منطقة• بولشي• الزرنيح•في•حوض• لوجود•عنصر• الهيدرجيوكيميائيه• الخصائص• ودراسة•حول• •	
االرجنتين•والحوض•المائي•الجبلي-•الضفة•الغربية.

تطوير•نظام•بيولوجي•ال•هوائي-هوائي•متكامل•رخيص•لمعالجة•المياه•العادمة•الرمادية•قادرا•على•إزالة•المواد•العضوية•والنيتروجين•والكائنات• •	
الحية•الممرضة•بطرق•طبيعية.

إلى•تحليل• المشروع• النامية،•حيث•يهدف•هذا• الدول• التكنولوجيا•في• العادمة•وإعادة•االستخدام:•تطويع•وتنفيذ• المياه• لمعالجة• أنظمة•طبيعية• •	
الفجوات•المعرفية•وبحث•ومقارنة•أداء•تلك•األنظمة•إلزالة•العديد•من•الملوثات•)عضوية،•بيولوجية،•مغذيات،•ملوثات•دقيقة،•لعدة•أنواع•من•

المياه•العادمة•)رمادية،•معالجه•أوليه،•معالجة•ثالثية(.

اإلدارة•المستدامة•للمياه•تحسن•صحة•المدن•المستقبلية،•تقييم•نظم•اإلدارة•الغير•تقليدية•للمياه•العادمة•-•بطرق•صديقة•للبيئة-•تشمل•المعالجة• •	
وإعادة•االستخدام•في•فلسطين،•إضافة•إلى•دراسة•األدوية•والهرمونات•األكثر•بيعا•واستخداما•في•فلسطين•وتطوير•أساليب•لقياسها•في•البيئة•

المائية•وإزالتها.

اثر•أسعار•النفط•على•استدامة•المشاريع•المائية•في•فلسطين•وغانا،•يهدف•المشروع•إلى•دراسة•اثر•التقلبات•في•أسعار•النفط•العالمية•على•استدامة• •	
مشاريع•المياه•والصرف•الصحي•في•كل•من•فلسطين•وغانا.
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التعاون وتقديم االستشارات

تم•تعاون•بين•مركز•مختبرات•جامعة•بيرزيت•للفحوص•مع•اتحاد•جمعيات•المزارعين•الفلسطينيين،•حيث•قام•االتحاد•بعمل•ابحاث•ودراسات•
حول•اعادة•استخدام•الزيبار•كسماد•لشجر•الزيتون،•فيما•يقوم•المركز•بعمل•التحاليل•المخبرية•الالزمة•للتأكد•من•جودة•العمل•ونتائجه.

ويعتبر•مركز•مختبرات•جامعة•بيرزيت•للفحوص•عضو•فعال•في•مؤسسة•المواصفات•المقاييس•الفلسطينية،•ويشارك•في•العديد•من•لجان•التوصيف•
واللجان•الفنية•مثل•لجنة•التوصيف•البيئي•ولجنة•توصيف•المواد•الغذائية،•ولجان•توصيف•المواد•البترولية•وغيرها.•وكذلك•يشارك•في•إعداد•العديد•
من•المواصفات•مثل•مواصفات•مياه•الشرب،•المياه•المعبأة،•المياه•العادمة،•منتجات•االلبان،•المنظفات،•وغيرها.•كما•يعمل•المركز•على•تقديم•الخدمات•

االستشارية•للعديد•من•المؤسسات•المحلية•واألجنبية•خصوصاً•في•مشاريع•االدارة••المتكاملة•للنفايات•الصلبة.

نظم•معهد•الدراسات•البيئية•والمائية•وبالتعاون•مع•مركز•المرأة•الفلسطينية•للبحوث•والتوثيق•ثالث•مجموعات•بؤرية•في•منطقة•غور•األردن•لتقيم•
مستوى•مشاركة•النساء•في•المشاريع•البيئية•في•منطقة•غور•نهر•االردن•.•كما•قدم•استشارات•علمية•لسلطة•المياه•الفلسطينية،•دار•المياه•والبيئة،•

ووحدة•مراقبة•الجدار•في•األونروا.

التدريب
يعمل•مركز•مختبرات•جامعة•بيرزيت•للفحوص•على•مساعدة•القطاع•الصناعي•الفلسطيني•من•خالل•دورات•تدريبية•متنوعة•في•عدة•مجاالت،•
كالدورات•التدريبية•التي•عقدت•في•اطار•المشروع•االيطالي•والذي•يهدف•إلى•تطوير•قطاع•زيت•الزيتون•في•فلسطين•من•خالل•تطوير•قدرات•

ومهارات•المزارعين•واصحاب•المعاصر•على•الطرق•المثلى•للتعامل•مع•اشجار•وثمار•وزيت•الزيتون.

كما•عقد•معهد•الصحة•العامة•والمجتمعية•عدة•دورات•في•مجاالت•مختلفة•منها:•تدريب•لعامالت•التأهيل•المجتمعي،•وتدريب•حول•العناية•باألمهات•
اللواتي•يعانين•من•ضغط•الدم•المرتفع•أثناء•الحمل•والوالدة•وبعد•الوالدة•للحد•من•وفيات،•وتدريب•حول•استخدام•البروتوكول•الموحد•للوقاية•من•فقر•

الدم•لدى•األطفال•الرضع.

واستفاد•من•هذه•التدريبات•كل•من•القابالت•والممرضات•الجدد•في•أجنحة•األمومة،•والمشرفين•على•عيادات•الرعاية•األولية•في•كل•من•وزارة•
الصحة•الفلسطينية،•ووكالة•الغوث•الدولية،•وجمعية•اإلغاثة•الطبية•الفلسطينية،•وموظفي•معهد•الصحة•العامة•والمجتمعية،•وعمال•التأهيل•المجتمعي.
المياه••والبيئة•من•مختلف•الوزارات• التدريبية•التي•تستهدف•تدريب•العاملين•في•قطاعي• البيئية•والمائية•عدد•من•الدورات• عقد•معهد•الدراسات•
والمؤسسات•العاملة•في•قطاعي•المياه•والبيئة،•حيث•عقد•يوماً•تدريبياً•في•األول•من•شباط•2011،•حول•إعادة•استخدام•المياه•المعالجة•والذي•نفذته•
سلطة•المياه•الفلسطينية•بالتعاون•مع•وزارة•التربية•والتعليم،•ضمن•فعاليات•مشروع:•“بناء•القدرات•واإلصالح•المؤسسي•للحصول•على•اإلدارة•

المتكاملة•للمياه•وخدمات•الصرف•الصحي•في•المجتمعات•الريفية”•بتمويل•من•الوكالة•النمساوية•للتنمية.

وضمن•فعاليات•مشروع•“اإلدارة•المستدامة•للمياه•لرفع•المستوى•الصحي•لسكان•المدن”•والممول•من••االتحاد•األوروبي•والذي•تنفذه•مؤسسة•دار•
 ”EcoSan Sanitation“•المياه•والبيئة•ومعهد•الدراسات•البيئية•والمائية،•نظمت•دورة•تدريبية•للمهندسين•ومعلمي•العلوم•في•المدارس•بعنوان
في•الفترة•25- 2011/1/27،•والتي•هدفت•إلى•زيادة•القدرات•العلمية•والعملية•للفئات•المستهدفة•في•مجاالت•اإلدارة•المستدامة•للبيئة•بما•يتناسب•
مع•االحتياجات•المحلية•والعالمية.•كما•تم•عقد•دورات•تدريبية•حول•إدارة•النفايات•الطبية•والحد•من•مخاطرها•ضمن•فعاليات•الفترة•الثانية•لمشروع•

AGFUND.•واستفاد•منها•ما•يقارب•450•متدربا.
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المحاضرات وورشات العمل

استضاف•معهد•الصحة•العامة•والمجتمعية•محاضرين•من•مختلف•القطاعات•الصحية•لتقديم•عدة•محاضرات•في•مجال•الوعي•العام•بالمجاالت•
الصحية•والبيئية،•كانت•تحت•عناوين•منها:•تطوير•وتنفيذ•مادة•للتدريب•على•حماية•الطفل•لموظفي•وكالة•الغوث،•وعرض•للنتائج•األولية•للتغييرات•
في•الممارسات•أثناء•العناية•باألمهات•أثناء•وبعد•الوالدة،•كما•عقد•ورشات•عمل•حول•تطوير•فكرة•الشباب•كإستراتيجية•لعامالت•التأهيل•المجتمعي•
لمراجعة•المشروع•والتخطيط•للمستقبل،•تطوير•قدرة•عامالت•التأهيل•على•تقدير•االحتياجات•مع•الشباب•لكشف•ومعرفة•المشاكل•والقضايا•األساسية•

في•مجتمعاتهم•والعمل•على•مخاطبتها.

استضاف•معهد•الدراسات•البيئية•والمائية•احتفالية•خاصة•بمناسبة•يوم•المياه•العالمي•وتكريم•معهد•الدراسات•البيئية•والمائية،•الذي•نظمته•سلطة•
المياه•الفلسطينية•تحت•عنوان•“المياه•والمدن”،•كما•عقد•سلسلة•من•المحاضرات•العامة•والندوات•الهادفة•إلى•رفع•الوعي•البيئي•والمائي•لدى•العاملين•
في•مواضيع•المياه•والبيئة•ومتخذي•القرار•والمجتمع•المحلي،•إضافة•إلى•المساهمة•في•سياسات•سلطة•المياه•وتدعيم•قدرات•الطالب•والعاملين•في•
قطاعي•المياه•والبيئة،•فعقدت•ندوة•حول•“المياه:•واقع•ومستقبل•في•ظل•الصراع”،•“استخدام•المياه•في•المدن”،••ومحاضرة•حول•“المياه•من•منظور•

االقتصاد•السياسي•االقليمي-نموذج•فلسطين”.
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المشاريع واألبحاث

المجال التعليمي والتربوي والتنموي واإلعالمي

أجرى•مركز•دراسات•التنمية•دراسة•استطالعية•لقياس•آراء•واتجاهات•الجمهور•الفلسطيني•تجاه•شبكة•معاً•والمحطات•المحلية،•ودور•اإلعالم•
الفلسطيني•بشكل•عام•وشبكة•معاً•بشكل•خاص،•في•تعزيز•ثقافة•المطالبة•بالحكم•الصالح•لدى•المواطن•الفلسطيني.

ونفذ•المركز•مشروعاً•حول•قضايا•الفلسطينيين•المقدسيين•من•منظور•حقوق•اإلنسان•،•وآخر•حول•حول•بدائل•التمويل•والتنمية•النيو-ليبرالية•في•
األراضي•الفلسطينية•المحتلة.

وحول•عالقة•السلطة•في•أبعاد•النوع•االجتماعي•ذات•العالقة•في•صنع•القرار•االقتصادي،•قام•المركز•بإجراء•تقييم•كيفي•حول•النوع•االجتماعي•
والخيار•االقتصادي•في•الضفة•الغربية•وقطاع•غزة،•عبر•رصد•استخدام•أو•إساءة•استخدام•السلطة•من•قبل•مجموعات•اجتماعية•لها•نفوذ•للوصول•

الى•مدى•سيطرة•الرجال•على•النساء.•

التنمية:• وأولويات• الصراع• واستحقاقاتهم«،•وآخر•حول• بحقوقهم• المطالبة• اإلعاقة•من• األشخاص•ذوي• حول•»تمكين• المركز•مشروعاً• نفذ• كما•
تحليل•بنيوي«،•ودراسة•حول•سطوة•الثقافة•في•تهميش•األشخاص•ذوي•اإلعاقة•في•المجتمع•الفلسطيني•)دراسة•مقارنة،المجتمع•الفلسطيني•ومجتمع•

الالجئين•ولبنان(،•ودراسة•مسحية:•حول•عادات•القراءة•عند•األطفال•من•سن•10-18•سنة••في•المجتمع•الفلسطيني.

وأجرى•المركز•بحثيين•حول•تحسين•تدفق•المعلومات•بين•الجامعات•والشباب•وسوق•العمل•واالرتقاء•بالتعليم•وتطوير•القوة•العاملة،•وآخر•حول•
محددات•النجاح•في•البحث•عن•عمل•بين•األفواج•األخيرة•من•خريجي•الجامعات•في•الضفة•الغربية•وقطاع•غزة.•••وذلك•ضمن•مشروع•مستقبل•

الشباب•بالشراكة•مع•وزارة•التربية•والتعليم•العالي•ضمن•مشروع•التعليم•العالي•وبدعم•من•البنك•العربية•الدولي•واالتحاد•االروبي.••

في•حين•اطلق•معهد•إبراهيم•أبو•لغد•للدراسات•الدولية•من•خالل•وحدة•الهجرة•القسرية•والالجئين•في•المعهد•التي•تأسست•عام•2010،•كتاب•»البحث•
النقدي•في•العلم•االجتماعية«،•كما•عقد••ضمن•برنامج•الدراسات•الدولية•ومن•خالل•الوحدة•سلسلة••من•المحاضرات••والندوات•والمؤتمرات.

في مجال عقد ورشات العمل

عقد•مركز•دراسات•التنمية•ورشة•عمل•حول•توجهات•ومؤشرات•اإلعاقة•في•لبنان•واألراضي•الفلسطينية،•هدفت•بشكل•رئيسي•إلى•نقاش•نتائج•
دراستين•قام•المركز•بإعدادهما•عن•واقع•اإلعاقة•في•مخيمات•الالجئين•الفلسطينيين•في•لبنان••واألراضي•الفلسطينية•المحتلة،•ودراسة•عن•واقع•
اإلعاقة•في•األراضي•الفلسطينية•المحتلة.••ونظم•المركز•عدداً•من•ورشات•العمل•حول•»افتتاح•مشروع••تمكين•األشخاص•ذوي•اإلعاقة•للحصول•
علي•حقوقهم•واستحقاقاتهم«•،•و•»مؤشرات•الفقر•الصادرة•عن•الجهاز•المركزي•لإلحصاء•الفلسطيني«،•»و•دراسة••التحديات•والصعوبات•التي•

تواجه•األسر•الفلسطينية•غير•الحاصلين•على•لم•شمل•من•منظور•النوع•االجتماعي«.

ونظم•متحف•المقتنيات•التراثية•والفنية•والجاليري•االفتراضي•ندوة•بمناسبة•احتفال•المتحف•مرور•خمس•سنوات•على•إنشاءه،•و•محاضرة•بعنوان:«•
العواصم•–•تأمالت•عن•الحياة•المدنية•الحديثة«•قدمها•السيد•ستيفن•سنودي•مدير•جاليري•السول،•كما•عقد•ورشة•فنية•حول•استخدام•المواد•الخام•

بأساليب•معاصرة.
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في مجال الوعي العام بالقضايا السياسية والتنموية واإلعالمية والنوع اإلجتماعي

الالجئون• حول:• كانت• ودولية• سياسية• بضايا• والمجتمع• للجامعة• العام• التثقيف• بهدف• العامة• المحاضرات• من• عدداً• لغد• أبو• ابراهيم• معهد• نظم•
الفلسطينيون•في•لبنان•على•ضوء•التعديالت•التشريعية•عام•2010،•مرتكزات•جديدة•للمطالبة•باللجوء،القرار•اإلسرائيلي•المتعلق•بطرد•األعضاء•
المقدسيين•في•المجلس•التشريعي•الفلسطيني،•سياسات•ومشاريع•المركز•الدولي•ألبحاث•التنمية•حول•الالجئين،•الحقوق•المدنية•لالجئين•الفلسطينيين•
في•لبنان،•المهاجرين•الفلسطينيين•في•رام•هللا،•مراجعة•احتياجات•وكالة•الغوث•وتشغيل•الالجئين،•ألونروا•والالجئين•الفلسطينيين•بعد•مرور•60 
عام•على•النكبة،•الهندسة•اللغوية•والعبرنة•اإلسرائيلية•للمشهد•الفلسطيني،•الواليات•المتحدة•األمريكية•والمركز•السياسي:•دور•المفكرين•في•شؤون•
المجتمعات•العربية،•القانون•والمجتمع•كمنهج•لدراسة•الالجئين•الفلسطينيين،•عدم•طرد•سكان•قرى•جنوب•شرق•الناصرة•العرب•من•قراهم•عام•
1948،•تسرب•وثائق•ويكليكس•وأثرها•على•العالقات•الدبلوماسية•،الهجرة•الجماعية•ليهود•العراق•1950-1952،اإلسالم•السياسي•والسلفية،الثورة•
التونسية:•األسباب•واآلفاق،الثورة•المصرية•الرؤية•والتحديات،معرض«•أخرج•من•قبرك،•أثر•إعالن•األمم•المتحدة•الخاصة•بالشعوب•األصلية•على•

الفلسطينيين•داخل•إسرائيل«،•الحقوق•والحريات•في•ظل•الثورات•العربية.

نظم•مركز•دراسات•التنمية•ندوة•حول•الديمقراطية•المتعثرة•في•العالم•العربي،•ويوم•دراسي•تناول•قراءة•في•تقرير•التنمية•البشرية•2010:•الثروة•
الحقيقة•لألمم:•مسارات•التنمية•البشرية،•هدف•إلى•استعراض•و•مناقشة•تقرير•التنمية•البشرية•العالمي•األخير.

قدم•متحف•المقتنيات•التراثية•والفنية•من•خالل•مشروع•الفن•للمدارس•2009-2011،•برامج•تعليم•الفنون•المعاصرة•االلكترونية•التي•يقدمها•موقع•
الجاليري•االفتراضي،•حيث•يقدم•البرنامج•نشاطاً•تعليمياً•بعنوان•»•استكشف•عمل•فني«•باللغة•العربية،•يتوجه•للطالب•من•الفئة•العمرية•12- 14 

،•و•قسماً•خاصاً•باألساتذة•بعنوان•»•دليل•المعلم«.

كما•قدم•المتحف•عبر•إنشاء•فضاء•الكتروني•ثالثي•األبعاد•-•الجاليري•االفتراضي،•بيئة•متحفية•افتراضية•سيتم•إطالقها•على•شبكة•االنترنت•في•
أيار2011••،•ويهدف•المتحف•االفتراضي•ليكون•وسيط•للتدريب•و•التجربة•في•الحقول•المتعلقة•بإنتاج•و•تصميم•المعارض،•وأن•يكون•وسيلة•تواصل•

للمتحف•مع•المجتمع•من•خالل•المعارض•المختلفة•التي•سيتم•استضافتها•في•هذا•الفضاء•االفتراضي.

يشارك•معهد•دراسات•المرأة•في•البرنامج•اإلذاعي«•قهوة•مزبوط«•عبر•إذاعة•نسا،•حيث•يتم•خالله•عرض•كتاب•يتعلق•بالنوع•االجتماعي•وذلك•
يومين•في•االسبوع.•في•حين•قام•مركز•تطوير•االعالم•بإنتاج•مواد•اعالمية•مرئية•ومكتوبة•ومسموعة•لتدعيم•حرية•الرأي•والتعبير•وأخالقيات•المهنة.
وقد•عقدت•دائرتي•العلوم•السياسية•في•كلية•الحقوق•واالدارة•العامة•سلسلة•من•المحاضرات•العامة•في•قضايا•سياسية•وفكرية•متنوعة،•في•حين•عقدت•

دائرة•االدارة•العامة•ورشة•عمل•مركزية•ضمن•مشروع•تطوير•بؤرة•لالبداع•في•الجامعات•الفلسطينية.

ساهمت•كلية•التربية•بشكل•قيادي•في•التأثير•على•سياسات•تأهيل•المعلمين•في•فلسطين•وفي•الحصول•على•تمويل•لتحسين•برامج•إعداد•المعلمين•
الجامعية.•كما•قدمت•الكلية•خدمات•استشارية•وتدريبية•في•مجاالت•إعداد•امتحانات•مدرسية•وتدريب•القضاة•والشرطة.

كما•ساهمت•وحدة•ابن•رشد•من•خالل•نشاطات•متنوعة•في•وضع•قضية•تحسين•التدريس•على•أعلى•سلم•أولويات•مجتمع•الجامعة،•وعلى•تقديم•الدعم•
للمدرسين•من•أجل•تحسين•التدريس،•اضافة•إلى•عقدها•مؤتمرها•السنوي•الثالث•في•25•أيلول•2010،•تحت•عنوان•»استخدام•التكنولوجيا•في•التعليم•

الجامعي«.

و•أكملت•الوحدة•عملها•االستشاري•مع•مؤسسة•األميدأيست•لتطوير•امتحانات•لتقييم•تحصيل•طلبة•المدارس•في•العلوم•والرياضيات.•أما•في•مجال•
االستشارات•التربوية،•فقامت•الوحدة•بالتعاون•مع•معهد•الحقوق•في•تدريب•مجموعة•من•القضاة•لتطوير•مناهج•التدريب•القضائي•وتدريب•مجموعة•

من•ضباط•الشرطة•حول•أساليب•التعليم•والقياس•والتقويم•واستخدام•التكنولوجيا•وإعداد•مناهج•التدريب•الشرطي.
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في مجال التدريب
الفلسطينيين• العلمي،•لطلبة•ماجستير•من•الجامعة•ارتباطا•بمشروع•قضايا• البحث• التنمية•بإجراء•تدريب•على•منهجيات• قام•مركز•دراسات•
المقدسيين•من•منظور•حقوق•اإلنسان.•وتدريب•عبر•الفيديو•كونفرنس•لجمع•فريقي•العمل•في•الضفة•وغزة،•استهدف•التدريب•فريق•البحث•الميداني•
العامل•ضمن•مشروع•تقرير•النوع•االجتماعي،•حيث•تم•تدريب•الفريق•على•الدليل•البحثي•المعد•لصالح•المشروع.••وتدريب•آخر•موسع•لمسح•اإلعاقة•
»سطوة•الثقافة•المحلية•ودورها•في•تهميش•وإقصاء•األشخاص•ذوي•اإلعاقة.•شمل•التدريب•إطارين•نظري•وعملي•حول•قضايا•اإلعاقة•وقضايا•

مهارات•التعاطي•مع•قضايا•اإلعاقة•.•كما•قام•المركز•بتدريب•مسح•المؤسسات•واألشخاص•ذوي•اإلعاقة•لصالح•مشروع•ماب•وديفيد.

يعقد•معهد•دراسات•المرأة•عدداً•من•البرامج•التدريبية•في•مجال•النوع•االجتماعي،•ومؤتمراً•حول•»حكم•والنوع•االجتماعي•في•عصر•االمبراطورية:•
مراجعة•نظرية«•.

في•حين•قام•مركز•تطوير•االعالم•بدورة•تدريبية•حول•الوسائط•المتعددة•للدبلوماسية•الرقمية،•كما•عقد•دورة•حول•الدراما•اإلذاعية•ولمدة•9•أشهر•
لمجموعة•من•الصحفيين•العاملين•في•اإلذاعات•المحلية،•تم•من•خاللها•إنتاج•مسلسلين•دراميين•إذاعيين•تضمنت•15•حلقة،•تناولت•الحلقات•قضايا•

اجتماعية•واقتصادية•وسياسية،•أشرف•على•إنتاجهما•مجموعة•من•المدربين•المحليين•والدوليين.•

كما•قام•المركز•من•خالل•وحدة•التلفزيون•واإلذاعة•بتنظيم•عدد•من•الدورات•التدريبية•استهدفت•العاملين•في•مجال•االعالمي.

مجال األبحاث
كان•لمعهد•الحقوق•دور•كبير•في•بناء•قاعدة•بيانات•شاملة•ألحكام•المحاكم•الدينية•الفلسطينية•في•قضايا•األحوال•الشخصية،•وهي•جزء•ال•يتجزأ•
من•قاعدة•البيانات•القانونية•والقضائية•»المقتفي«•التي•طورها•المعهد.•فقد•عمل•المعهد•على•تحديث•المقتفي•من•خالل•إدخال•ما•يصدر•من•تشريعات•
جديدة،•وكذلك•األحكام•القضائية•الصادرة•عن•محكمتي•النقض•والعدل•العليا•لألعوام•2010،2011،2012•بحيث•ستتم•إضافة•المعلومات•المرجعية•
القانونية•والتعليق•على• المبادئ• بالناسخ•الضوئي•)السكانر(.•كما•سيتم•إضافة• الكامل•وصور•منسوخة• التشريعات•واألحكام،•وتوفير•النص• لهذه•

مجموعة•من•األحكام•المنتقاة•من•قبل•خبراء•متخصصين.

واستمرارا•لدوره•يقوم•المعهد•بالعمل•على•مراجعة التشريعات العمالية السارية في األراضي الفلسطينية،•إضافة•إلى•إعداد•وصياغة•اللوائح•التنفيذية•
لقانون•الشراء•العام•لالرتقاء•بمستوى•أداء•المؤسسات•الفلسطينية•العاملة•على•ادارة•عملية•المشتريات•العامة•وتفعيل•سيادة•القانون•في•فلسطين•من•

خالل•إيجاد•التشريعات•القابلة•للتنفيذ،•والدفع•بعملية•اإلصالح•القانوني•.

•كما•ساهم•المعهد•من•خالل•مبادرة استقالل القضاء والكرامة اإلنسانّية )كرامة(•إلى•دعم•سيادة•القانون•وحق•الفلسطينّيين•في•اللجوء•إلى•نظام•
قضائي•عادل•عبر•دعم•السلطة•القضائّية•والجهات•المكّونة•لقطاع•العدل•في•فلسطين•وتعزيز•استقالل•القضاء.•

القضية• والسياسية•على• القانونية• وأبعاده• تقرير•جولدستون• يتناول• والذي• الدولي »المجلد 16«،• للقانون  السنوي  فلسطين  كتاب  المعهد• واعد•
الفلسطينية.•وكذلك•»الدليل القانوني للبيئة التجارية في فلسطين باللغة االنجليزية«،•وذلك•إللقاء•نظرة•شمولية•على•القوانين•التجارية•واالقتصادية•

وذات•العالقة•بالعمل•التجاري،•وتقديم•صورة•واضحة•عن•اإلجراءات•القانونية•والعملية•المطبقة•في•فلسطين.

مجال القانون والحقوق واإلدارة العامة
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التدريب القانوني
عمل•معهد•الحقوق•على•إعداد مناهج وتدريب قضاة وأعضاء نيابة عامة ومحامين وموظفي الحكم المحلي »النوع االجتماعي«،•ويهدف•
المشروع•إلى•تعزيز•إدماج•مفهوم•وعناصر•النوع•االجتماعي•في•عمل•الفئات•المستهدفة•وهم•القضاة•والنيابة•العامة•والمحامين•والعاملين•في•الحكم•

المحلي•والبلديات•من•خالل•تطوير•مواد•ومناهج•تدريب•تراعي•باألساس•طبيعة•عمل•تلك•الفئات•واحتياجاتها.

هذا•اضافة•إلى•مشروع تعزيز الديمقراطية في األراضي الفلسطينية »االنتخابات المحلية«،•والذي•يأتي•في•إطار•تعزيز•المفاهيم•الديمقراطية•في•
األراضي•الفلسطينية•بشكل•عام،•وتعزيزها•في•إطار•االنتخابات•المحلية•بشكل•خاص.

وأنهى•المعهد•مشروع•المساعدة•في•تعزيز•اإلدارة•الرشيدة•في•قطاع•األمن•في•المناطق•الفلسطينية،•ومشروع•تدريب•ضباط•ومحاضرين•كلية•
الشرطة•الفلسطينية،•ومشروع•تعزيز•حرية•الرأي•والتعبير•والحريات•اإلعالمية.

تم•العمل•على•تشكيل•محكمة•صورية•بجهد•ومبادرة•من•أساتذة•القانون•في•كلية•الحقوق•واالدارة•العامة،•يشارك•فيها•ذوي•الخبرة•واالختصاص•من•
المجتمع•المحلي•والدولي.

وقد•ساهمت•كلية•الحقوق•واإلدارة•العامة•في•إصدار•العديد•من•المؤلفات•وتشر•مجموعة•من•األبحاث•من•قبل•أعضاء•الهيئة•التدريسية،•خاصة•وأن•
هذه•عدداً•من•األنشطة•البحثية•تركز•على•القوانين•الفلسطينية•مما•يسهم•في•فهم•أكبر•وأعمق•للواقع•القانوني•الفلسطيني.
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مجال التعليم العام

يعتبر•برنامج•الدبلوم•المهني•المتخصص•في•المهارات•القانونية•إسهاما•من•اسهامات•المعهد•في•تطوير•البنية•القانونية•واستمرار•التعليم•القانوني•
وتحسين•قدرات•المحامين•المهنية•لمساعدتهم•على•ممارسة•مهنة•المحاماة•بكفاءة•واقتدار.•كما•أطلق•برنامج•الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة 
لرسم•معالم• الفلسطيني•وصوال• المستوى• التشريعية•على• الصياغة• بهدف•تطوير• العربي.• العالم• نوعه•على•مستوى• التشريعية،•وهو•األول•من•

المدرسة•الفلسـطينية•في•الصياغة•التشريعية،•والمساهمة•ببناء•األطر•المؤسساتية•للدولة•الفلسطينية•القادمة.

كما•نشط•المعهد•في•عقد•لقاءات بيرزيت القانونية•حول:•»مشروع•قانون•التأجير•التمويلي..الواقع•والتحديات«،•و•جريمة•غسيل•األموال•في•التشريع•
الفلسطيني،••المحكمة•الجنائية•الدولية-•ميثاق•روما،•إجراءات•تسجيل•الشركات•في•غزة،•القانون،•السياسة•والعلوم•اإلجتماعية،•مدى•حاجة•المجتمع•
المفاهيمي•وإمكانيات•اإلستفادة• الربط• الفلسطيني:•تجربة• العمل• قانون• •، الحكومية• الفلسطيني•من•األراضي• القانوني• لدستور،•موقف• الفلسطيني•
والتطوير،•أحكام•الفصل•التعسفي•في•قانون•العمل•الفلسطيني،•حقوق•العامل•في•قانون•العمل•الفلسطيني،•القضاء•العمالي•المتخصص،•التنظيم•النقابي•

للعمل•النقابي:•الحالة•الفلسطينية.••

ورشات عمل والمشاركة فيها
نظم•المعهد•وضمن•مشروع•»•مبادرة•استقالل•القضاء•والكرامة•واإلنسانية«••العديد•من•الندوات•وورشات•العمل•التدريبية•كالتغطية•اإلعالمية•

لشؤون•قطاع•العدالة،•وتطوير•أساليب•ومناهج•التدريب•القضائي،•وتدريب•قضاة•الصلح•حول•إدارة•سير•الدعوى•المدنية.

كما•شارك•المعهد•في•عدد•من•ورشات•العمل•واللقاءات•التشاورية•بالتعاون•مع•جهات•مختلفة•كورشة•العمل•حول•صياغة•التشريعات•»النزاهة•
وتحسين•اآلداء•الحكومي«•والتي•نظمتها•منظمة•التعاون•والتنمية•االقتصادية،•ولقاء•مع•وزارة•العمل•ومنظمة•العمل•الدولية•حول•»دراسة•قانونية•
تحليلية•مقارنة•لتعزيز•المساواة•ما•بين•الجنسين•ولرفع•نسبة•مشاركة•النساء•في•القوى•العاملة.•اضافة•إلى•لقاء•تشاوري•مع•مكتب•رئيس•السلطة•
الفلسطينية•حول•»مؤسسات•المجتمع•المدني•ذات•الصلة•بأركان•العدالة•في•فلسطين«،•ولقاء•آخر•حول•عضوية•دولة•فلسطين•في•االمم•المتحدة:•

االمكانيات•القانونية•والسياسة«.
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االستشارات
شارك•معهد•الحقوق•في•ابداء•الرأي•القانوني•للعديد•من•مشاريع•القوانين،•بشكل•فردي•مع•بعض•الوزارات،•وبشكل•جماعي•من•خالل•العضوية•

في•اللجنة•الوطنية•العليا•للخطة•التشريعية•للحكومة•الفلسطينية.

كما•قامت•كلية•الحقوق•واإلدارة•العامة•بتقديم•العديد•من•الخدمات•االستشارية•على•صعيد•الجامعة•والمؤسسات•المختلفة•محلياً•ودولياً،•حيث•قدمت•
دائرة•االدارة•العامة•االستشارة•لعدد•من•مؤسسات•القطاع•العام•مثل•وزارة•الحكم•المحلي•والداخلية•ومؤسسة•أمان.

في مجال التعليم المستمر وتكنولوجيا المعلومات

بناء•قدرات•المؤسسات

الجامعات• التعليم•في• التعليمية•منها•تطوير•بؤرة•لالبداع•في• المؤسسات• ببناء•قدرات• العام•عدة•مشاريع•مجتمعية•تتعلق• المستمر•هذا• التعليم• نفذ•
الفلسطينية،•حيث•يسعى•المشروع•إلى•المساهمة•في•زيادة•فاعلية•الدوائر•الجامعية•الفلسطينية•إضافة•إلى•مشروع•تطوير•وتطبيق•نماذج•تعليمية•
مدعمة•إلكترونياً•في•المدارس•الفلسطينية،•وذلك•من•خالل•»تصميم•وتنفيذ•برنامج•»الدبلوم•المهني•المتخصص•في•مجال•تصميم•وتنفيذ•وتقييم•مناهج•

التعلم•االلكتروني«.

وضمن•البرامج•التدريبية•التي•عقدها•مركز•التعليم•المستمر،•سعى••المركز••من•خالل•مشروع•مهارات•االرشاد•التربوي•واالجتماعي•إلى•تمكين•
خريجي•الخدمة•االجتماعية•وعلم•النفس•في•مجال•مهارات•االرشاد•التربوي•واالجتماعي،•وعبر•تطوير•مواد•تدريبية•وتنفيذها•مبنية•على•احتياجات•
الفئة•المستهدفة•من•التدريب.•كما•عمل•المركز•من•خالل•مشروع•تدريب•معلمي•مدرسة•دار•اليتيم•العربي•في•القدس•على•تأهيل•المعلمين•في•مجال•

تطوير•وتنفيذ•مناهج•تعلم•مدعمة•الكترونياً•عبر•تنفيذ•مواد•تدريبية•مبنية•على•احتياجات•المعلمين•التطويرية.

محاسبي•• كما•درب• المجتمعية.• للمشاريع• التوريدات• في• المهندسين• ومهارات• معارف• تطوير• بهدف• الخدمات،• مجالس• مهندسي• المركز• ودرب•
مجالس•الخدمات•في•تطوير•معارف•ومهارات•المحاسبيين•في•االدارة•المالية•للمشاريع•التنموية•للتجمعات.

وفي•مجال•تطوير•الخطط•االستراتيجية•أسهم•مركز•التعليم•المستمر•في•تدريب•عدد•من•المؤسسات•المجتمعية•األهلية•في•التخطيط•االستراتيجي،•
بهدف••التعريف•بالتخطيط•االستراتيجي•وتطوير•مهارات•الموظفين.•كما•نفذ•المركز•تدريب•لطاقم•وزارة•شؤون•المرأة،•حيث•هدف•التدريب•إلى•
بناء•قدرات•العاملين•االجتماعيين•في•وزارة•الشؤون•االجتماعية•في•استخدام•نهج•سبل•العيش•المستدامة•في•استهداف•ومساعدة•العائالت•الفقيرة،•

إضافة•إلى•تطوير•رؤية•مشتركة•حول•استراتيجيات•وتدخالت•التقليل•من•الفقر.
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في مجال تكنولوجيا المعلومات
قام•مركز•نجاد•زعني•للتميز•في•تكنولوجيا•المعلومات•بتنفيذ•مسابقة•إعداد•أفضل•خطة•عمل•“Business Plan”•تكنولوجية،•وهي•جزء•
من•مشروع•»حاضنة•األعمال«•و•الذي•يهدف•إلى•دعم•وتطوير•األفكار•والمشاريع•الشبابية•الريادية••في•مجال•تكنولوجيا•المعلومات•واالتصاالت•

وتحويلها•إلى•مشاريع•تجارية•ربحية•قادرة•على•النمو•واالستمرار.

لتصميم•وبناء• •First Lego League المدارس•من•خالل•مسابقة• لطلبة• المعلومات• تقنية• المجتمعية•في• التوعية• بتنفيذ•مشروع• المركز• وقام•
وبرمجة•الرجل•اآللي•لطلبة•المدارس،•وهي•مسابقة•سنوية•تستهدف•طلبة•المدارس•من•المرحلتين•اإلعدادية•والثانوية،•تهدف•الى•تحفيزهم•الى•تعلم•

البرمجة•ومبادىء•الهندسة•االلكترونية•والميكانيكية•في•جو•ممتع•خارج•إطار•الصف•المدرسي.

ونفذ•مركز•نجاد•زعني•المخيم•الصيفي•التكنولوجي•لطلبة•المدارس،•تدريب•الطلبة•المشاركين•على•تصميم•وبرمجة•األلعاب•اإللكترونية،•وتنمية•
مهارات•التفكير•اإلبداعي•لدى•الطلبة•في•جو•ايجابي•ومرح،•وتطوير•وتحسين•قابلية•الطلبة•للعمل•الجماعي•ضمن•روح•الفريق•الواحد،•وتنمية•حس•
المسؤولية•لدى•المشاركين•وتعزيز•الثقة•بالنفس،•وإثراء•معرفة•المشاركين•بمزيد•من•المعلومات•العلمية•والتقنية•الحديثة•ومصطلحاتها،•باإلضافة•
إلى•تعريف•المشاركين•بأهمية•برامج•مفتوحة•المصدر.•كما•نفذ•المركز•مخيم•صيفي•تكنولوجي•في•أمن•المعلومات•لطلبة•المدارس•هدف•الى•تطوير•

القدرات•اإلبداعية•للطلبة•في•تقنية•المعلومات•وزيادة•الوعي•لدى•الشباب•الفلسطيني•بأهمية•أمن•المعلومات•وخصوصية•المعلومات•الرقمية.

لغير• الشبكات،•و•دورة•تصميم•مواقع•اإلنترنت• التقنية•كدورة•سيسكو:•أساسيات• الدورات• نفذ•عدد•من• المحلي• المجتمع• التعاون•مع• وفي•مجال•
 The Internet Routers & Routing Protocols،•ورشة•عمل:• PHP/MYSQL،•دورة•شبكات:• الويب• المبرمجين،•دورة•برمجة•

Entrepreneur،•وغيرها...
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الحياة الطالبية   
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نشاطات ال منهجية 

بهدف•تخفيف•العبء•الدراسي•وايجاد•منفذ•لحياة•جامعية•جامعة•تدعم•نفسية•الطالب•وتعينه•في•خلق•جو•مريح•يحمل•الفائدة•والمعرفة،•عمل•
مكتب•النشاطات•الجامعية•وتحت•مظلة•النشاطات•الالمنهجية•والتي•ال•تقل•أهمية•الحياة•األكاديمية•مجموعة•من•النشاطات•الفنية•والسينمائية،•فطرحت•

مجموعة•من•الدورات•لتعليم•العزف•على•آالت•موسيقية•مختلفة،•والدبكة،•وتعلم•لعبة•الشطرنج.

كما•عمل•نادي•السينما•على•عرض•مجموعة•من•االفالم•المتنوعة•في•مواضيعها•ومدلوالتها،•اضافة•إلى•استضافة•عدد•من•المهرجانات•السينمائية•
كمهرجان•شاشات،•ومهرجان•سينما•المرأة•السادس،•وأسبوع•الفيلم•البريطاني•الفلسطيني•لألفالم•القصيرة.

 نشاطات ثقافية 

اهتمت•الجامعة•هذا•العام•ومن•خالل•مكتب•االرشاد•التابع•لعمادة•شؤون•الطلبة•بطلبة•الجامعة•خارج•بيئة•الحرم•الجامعي،•وتوفير•احتياجاتهم•
الالزمة،•وهدف•هذا•التوجه•إلى•الوصول•إلى•الطلبة•والوقوف•على•احتياجاتهم•ومعيقات•اندماجهم•في•البيئة•الجامعية•من•جهة،•واإلسهام•في•تذليل•
الصعاب•التي•تواجه•الطالب•في•بيئة•سكنه،•سواء•تلك•التي•تتعلق•بالمعيقات•داخل•عائلة•الطالب،•من•نواح•اجتماعية•وسلوكية•والتي•تنعكس•على•
الطالب•اكاديمياً•واجتماعياً•من•جهة•أخرى،•وتلك•المعيقات•التي•تتعلق•ببيئة•السكن•من•السكن•من•الناحية•االقتصادية•والمتعلقة•بالصعوبات•المادية•

التي•تمنع•الطالب•احياناً•من•الوصول•إلى•الحرم•الجامعي،•وانحصر•هذا•االهتمام•في•قسم•المساعدات•المالية.

واستطاعت•الجامعة•هذا•العام•تعزيز•ثقافة•الالعنف•بين•طلبة•الجامعة،•وذلك•بتوفير•االجواء•المناسبة•والضرورية•لنجاحات•واضحة•في•ساحات•
الجامعة،•فسادت•عالقة•االحترام•المتبادل•بين•مختلف•االطياف•الطالبية،•ومجلس•الطلبة•مما•اضفى•على•جو•الجامعة•عمالً•نقابياً•طالبياً•متميزاً،•

والذي•توج•بانتخابات•ناجحة•لمؤتمر•مجلس•الطلبة.

المفوضية• التربية•والتعليم•ومكتب• العالم•في•فرنسا•ووزارة• الطلبة•وبالتعاون•مع•منظمة•أطباء• المعارض•نظمت•عمادة•شؤون• وفي•مجال• •	
األوروبية•للمساعدات•اإلنسانية•والحماية•المدنية•)إيكو(،•معرض•صور•بعنوان:•»فلسطين•كما•تراها•عيوني«•والذي•هدف•إلى•عرض•بيئة•

االطفال•في•منطقة•جنوب•نابلس•وما•يحيطها•من•قرى•وبلدات•.

ونظم•في•الخامس•عشر•من•آذار•2011،•يوم•الثقافة•الفلسطيني•»يوم•محمود•درويش«،•تخلله•مجموعة•من•الفقرات•الفنية•والشعرية،•اضافة• •	
إلى•معرض•صور•للشاعر•درويش•في•فترات•حياته•المختلفة.

أقامت•كلية•تكنولوجيا•المعلومات•عدد•من•الندوات•والمحاضرات،•ودعوة•متخصصين•في•الصناعة•للمشاركة•فيها•والتنسيق•مع•الصناعة•من• •	
أجل•تدريب•طلبة•الكلية،•وإقامة•ورشات•العمل•والحوار•من•أجل•جسر•الهوة•بين•الصناعة•واألكاديميا.•كما•شاركت•في•مؤتمر•فلسطين•الدولي•

الثالث•للكمبيوتر•وتكنولوجيا•المعلومات•الذي•إنعقد•في•جامعة•بوليتكنك•فلسطين.•

نظمت•كلية•الهندسة•عددا•من•النشاطات•الثقافية•لطلبتها•كتنظيم•رحلة•علمية•في•محيط•مدينة•رام•هللا•للتعرف•على•أنماط•اإلسكان•المختلفة•فيها.• •	
وعرض•مشروع•إعادة•بناء•قصر•هشام•بن•عبد•الملك،•رحلة•علمية•إلى•جفنا•لزيارة•ورشة•بناء•لغرض•تعليمي•،•واليوم•البيئي•األول•بعنوان•

»البالستيك•واالستدامة•البيئية،•اليوم•الميكانيكي•األول....وغيرها•من•النشاطات.
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تحقيق حاجات الطلبة النفسية واالجتماعية 

الخدمات•االرشادية•واالستشارية،• تقديم• النفسية•واالجتماعية•من•خالل• الطلبة• الجامعة•ومن•خالل•قسم•االرشاد•على•تحقيق•حاجات• تعمل•
اعتماداً•على•المنهج•اإلثرائي•والوقائي•والعالجي،•من•خالل•خدمة•االرشاد•الفردي•والجماعي،•باإلضافة•إلى•عقد•الورشات•والدورات•والتي•كانت•

على•النحو•التالي:

دورة•»التجاذب•مع•اآلخرين«•والتي•هدفت•إلى•ادراك•مفهوم•التجاذب•والتنافر،•ومعرفة•العوامل•التي•تساعد•في•ذلك.•وورشة•عمل•آخرى• •	
حول•»االسترخاء•من•خالل•األلوان«•والتي•هدفت•إلى•الحد•من•الضغوطات•النفسية•التي•يمر•بها•الطلبة•خالل•فترة•الدراسة.

ورشة•عمل•»شباب•يصنعون•الغد-•المخدرات•والشباب•إلى•أين؟«•بالتعاون•مع•جمعية•الصديق•الطيب،•وارتكزت•على•جانب•التوعية•والوقاية• •	
لألفراد•في•المجتمع،•مع•اإلشارة•إلى•أكثر•األنواع•انتشاراً•بين•الشباب•في•المجتمع•الفلسطيني.

اهتمت•الجامعة•من•خالل•مكتب•اإلرشاد•بدعم•ذوي•االحتياجات•الخاصة•نفسياً•واجتماعياً•لتجاوز•الصعوبات•والتحديات•التي•يواجهها•ذوي• •	
االحتياجات•الخاصة•نفسياً•واجتماعياً•لتجاوز•الصعوبات•والتحديات•التي•يواجهونها•نتيجة•االعاقة•التي•يعانون•منها،•وقد•عقدت•ورشة•عمل•

بعنوان«•نحو•رؤية•مستقبلية•لدمج•الطلبة•من•ذوي•اإلعاقة•في•الجامعات•الفلسطينية:•واقعها•وتحدياتها«.
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العمل التعاوني 

استمراراً•لفلسفة•الجامعة•وسياستها•في•ترسيخ•اخالقيات•العمل•التعاوني•لدى•طلبتها،•فقد•قام•برنامج•العمل•التعاوني•على•زيادة•وعي•الطالب•
بقيمة•العمل•الذي•يقوم•به•من•خالل•انشطة•مختلفة•منها:

»عام•2011•عام•العمل•التطوعي•في•فلسطين•)عطاء،•مشاركة،•بناء(«،•وهي•مبادرة•قدمها•برنامج•العمل•التعاوني•لوزارة•التربية•والتعليم• •	
العالي•إلشراك•المدارس•وبالشراكة•مع•وزارة•الشباب•والرياضة•وبلدية•رام•هللا•وبرنامج•االمم•المتحدة•االنمائي.

شارك•طلبة•الجامعة•في•العديد•من•المشاريع•والحمالت•التعاونية•كحملة•قطف•الزيتون•،•وحملة•التسامح•المجتمعي،•ومشروع•رسم•البسمة•على• •	
وجوه•المرضى،•ومشروع•صديق•لكل•مريض،•ومشروع•رعاية•الكفيف،•ومشروع•صديق•المسن،•ومشروع•صديق•اليتيم،•ومشروع•لمسة•

جمالية.

مؤتمر•الشباب•الفلسطيني•األول•بالتعاون•مع•وزارة•الشباب•والرياضة•وبدعم•من•UNDP•،••ناقش•فيها•المؤتمر•محاور•الشباب•العمل•مثل• •	
تكافؤ•الفرص•،التعليم•،النضال•الوطني،•الصحة•البيئة،•الدين،•قضايا•دمج•ذوي•االحتياجات•الخاصة،•واقع•الشباب•المقدسي•ومشاكل•الشباب.

القى•مشروع•إعارة•الكتب•الجامعية•المستعملة•من•مختلف•التخصصات•الجامعية•وإعادة•استخدمها••من•طلبة•آخرين،•وللعام•الثالث•على•التوالي• •	
اقباالً•كبيراً•من•قبل•الطلبة،•علماً•أن•المشروع•يساهم•في•بتخفيف•األعباء•على•الطلبة•ورفع•روح•المسؤولية•تجاه•اآلخرين•والمحافظة•على•قيمة•

الكتاب•بدال•من•إهماله.

نظم•برنامج•العمل•التعاوني•بالتعاون•مع•بنك•الدم•الفلسطيني•حملة•للتبرع•بالدم،•كما•شارك•الطلبة•في•حملة•»متطوعون•من•أجل•الصحة•وهي• •	
حملة•توعوية•تثقيفية•بادر•بها•برنامج•العمل•التعاوني•بالتنسيق•مع•وزارة•الصحة•ومعهد•الصحة•العامة،•وذلك•لنشر•الوعي•بين•الطلبة•حول•

الصحة•النفسية•والجسدية.

»مشروع•من•قريتي•ابدأ«،•حيث•شجع••برنامج•العمل•التعاوني•طلبة•القرى•للخروج•بالمبادرات•الفردية•او•الجماعية•والتي•تساهم•بما•هو•جديد• •	
وملموس•لدى•القرية•لتعزيز•انتماء•الطلبة•لمجتمعهم•الريفي•وتماسك•وتطوير•المجتمع•الفلسطيني•.
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برامج تدريبية للطلبة 

شاركت•الجامعة•وللعام•السادس•على•التوالي•في•البرنامج•التدريبي•»برنامج•مفاجآت•صيف•دبي-الزمالة•التدريبية•2011«،•والذي•تقوم•ادارة• •	
فعاليات•صيف•دبي•بتنسيقه•مع•مختلف•الجامعات•من•مختلف•الدول•العربية•النتقاء•ألمع•العقول•وأفضلها•بشكل•سنوي،•بحيث•يمثل•كل•دولة•

عربية•طالب•منتقى•من•بين•جامعاتها•المحلية.

القيادات•الشابة•الفلسطينية،•وهو•مبادرة•من•مجموعة•من•رجال•األعمال•المهتمين•بفلسطين• شارك•العشرات•من•طلبة•الجامعة•في•برنامج• •	
ويستهدف•طلبة•جامعة•بيرزيت•المتوقع•تخرجهم•من•اجل•توفير•فرص•وظيفية•لهم•داخل•إحدى•شركات•القطاع•الخاص•أو•المؤسسات•األهلية•

والحكومية.

عقد•برنامج•الماجستير•في•العلوم•الطبية•المخبرية••في•كلية•التمريض•والمهن•الصحية•المساندة•في•جامعة•بيرزيت•دورة•تدريبية•مكثفة•في• •	
الحكومي• الصحي• القطاع• البرنامج•ومجموعة•من•موظفي• لطلبة• •Molecular Typing Methods for Bacterial Pathogens

واألهلي،•من•تاريخ•12-15•تموز2010،•حيث•قام•بالتدريب•الدكتور•كامل•عدوان.

شارك•طلبة•كلية•الحقوق•واإلدارة•العامة•في•دورات•تعليمية•تدريبية•في•فرنسا•والسودان•وتونس،•كالبرنامج•التدريبي•لطلبة•ماجستير•القانون• •	
لتدريب•طلبة• العربي• المجلس• مع• العربية•»بالتعاون• الجامعات• تدريب•طلبة• وبرنامج• قانونية•مختارة،• الشريعة:•مصادرها•وجوانب• حول•

الجامعات•العربية

• وقامت•دائرة•القانون•في•كلية•الحقوق•واالدارة•العامة•بتدريب•طلبة•الدائرة•على•المهارات•القانونية•لدى•محاميين•والنيابة•العامة•والمحاكم،•	
..MS-Projectاضافة•إلى•العمل•على•تأسيس•محكمة•صورية.في•حين•قامت•دائرة•االدارة•العامة•بدورة•تدريبية•حول•ادارة•المشاريع

مخيم العمل الدولي  

يقوم•المخيم•على•اساس•التعاون•والعمل•التطوعي•مع•ابناء•الشعب•الفلسطيني.•وفي•هذا•العام•قام•المخيم•بمجموعة•من•االعمال•التطوعية•
المتنوعة•في•مناطق•مختلفة،•باإلضافة•إلى•النشاطات•الثقافية•والفنية•والرياضية.•وقد•شارك•طلبة•الجامعة•في•االعمال•التطوعية•التي•دعمت•تنظيم•

المخيم•والتواصل•مع•المؤسسات•المحلية•لرعاية•المخيم•الدولي.

ويهدف•المخيم•إلى•بناء•جسور•وعالقات•بين•الشباب•العالمي•وطلبة•الجامعة•عدا•عن•ابراز•الوجه•الحضاري•للثقافة•والفن•الفلسطيني.

وقد•أحَيت•جامعة•بيرزيت،•ليلة•االثنين•السابع•والعشرين•من•حزيران2011،•مهرجان•»ليالي•بيرزيت«•والذي•نظمته•
في•حرم• فلسطينية• فرق• ثالث• قدمتها• والتي• الشعبية،• والغنائية• الفنية• العروض• من• عدد• بتقديم• الطلبة،• عمادة•شؤون•
الجامعة،•ويهدف•هذا•المهرجان•إلى•اعادة•احياء•ارث•تاريخي•تقليدي•تميزت•به•الجامعة،•وذلك•بعد•غيابه•عن•ساحة•

الجامعة•منذ•عام•1984•بسبب•الظروف•السياسية•التي•مرت•بها•األراضي•الفلسطينية.
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االنتخابات الطالبية 

تعتبر•انتخابات•مؤتمر•مجلس•الطلبة•في•جامعة•بيرزيت•ترسيخاً•لثقافة•الديمقراطية•وتمثيالً•لرأي•الطالب•في•ظل•الظروف•الصعبة•التي•يمر•
بها•الشعب•الفلسطيني،•وتمثل•عملية•نجاح•هذه•االنتخابات•انتصارات•للتحديات•التي•يواجهها•الطالب•الفلسطيني•وتطبيقاً•لرسالة•جامعة•بيرزيت•التي•

تنادي•بترسيخ•مبادىء•الديمقراطية•وحرية•التعبير•عن•الرأي.

وترسيخاً•لمبدأ•تنمية•الممارسات•الديمقراطية•وروح•الحوار•البناء•واحترام•الرأي•والرأي•اآلخر•واعداد•جيل•قيادي•قادر•على•تحمل•المسؤولية•في•
المستقبل،•يتم•تشكيل•مجلس•الطلبة•خالل•شهر•نيسان•من•كل•عام•دراسي•عبر•انتخابات•ديمقراطية،•يتم•فيها•تمثيل•كافة•صفوف•الجامعة•في•المجلس.•
وتصدر•الجامعة•تعليمات•للطلبة•توضح•اجراءات•انتخابات•مجلس•الطلبة•وأسس•الترشيح•والدعاية•للمرشحين•ومواعيد•المناظرة•بين•المرشحين•

وشروط•االقتراع•وموعده.

وتنافست•هذا•العام•على•مقاعد•مؤتمر•مجلس•الطلبة•خمسة•كتل•طالبية•وقائمتين،•وأكدت•اللجنة•التحضيرية•خالل•اجتماعاتها•على•مجموعة•من•
اللوائح•والقوانين•المتعارف•عليها•والمتعلقة•بسير•العملية•االنتخابية•مثل•منع•كافة•انشطة•الكتل•الطالبية•خالل•الفترة•التحضيرية،•وتحديد•اماكن•
الدعاية•االنتخابية•لكل•كتلة،•ومنح•الخصوصية•للطلبة•المقترعين...الخ،•كما•وأقرت•مجموعة•من•القرارات•التي•ساعدت•على•سير•العملية•االنتخابية.
وقد•وضعت•اللجنة•اسس•وبرنامج•الدعاية•االنتخابية•للقوائم•االنتخابية•حيث•تقوم•بالمصادقة•على•أو•رفض•أي•شعار•أو•بيان•انتخابي•داخل•الجامعة.•

يذكر•أن•مؤتمر•مجلس•الطلبة•يبلغ•51•مقعداً•من•مختلف•الكتل•الطالبية•التي•تفوز•باالنتخابات.

الشركات• الرياضيات•في•عدد•من• دائرة• الكيمياء،•وطلبة•وأساتذة•اإلحصاء•في• دائرة• لطلبة• التدريبية• البرامج• من• العلوم•عدداً• كلية• وفرت• •	
والمصانع.

تعتمد•كلية•تكنولوجيا•المعلومات•على•مركز•نجاد•زعني•للتميز•في•تكنولوجيا•المعلومات•في•طرح•برامج•تدريبية•للطلبة،•حيث•قام•المركز• •	
خالل•السنة•الدراسية•الحالية•بطرح•برامج•في•البرمجيات•والشبكات•والوسائط•المتعددة.•

ارسلت•دائرة•اإلعالم•عددا•من•الطلبات•لإلذاعة•األلمانية•بهدف•التدريب،•وذلك•بتعاون•من•الدكتور•بسام•عويضة•وما•زال•والعملية•تسير•لتصبح• •	
تقليدا•سنويا•.

• وفرت•كلية•الهندسة•عددا•من•الدورات•التدريبية•لطلبتها،•حيث•عقدت•دورة•في•استخدام•BIM•طلبة•كلية•الهندسة•في•كافة•التخصصات•من•	
مستوى•سنة•رابعة•و•خامسة،•ودورة•SAP2000•للتحليل•اإلنشائي•لطلبة•طلبة•دائرة•الهندسة•المدنية•مستوى•سنة•رابعة•و•خامسة،••ودورة•
من• العديد• وغيرها• الهندسة• دائرة• لطلبة• •PSPISE حول• وآخرى• اإلنشائية،• المشاريع• إدارة• مساق• لطلبة• •MS•Project حول• تدريبية•

الدورات...

عقدت•دائرة•التمريض•مع•لجنة•اإلغاثة•الطبية•دورتين•تدريبيتين•في•إنعاش•القلب•والرئتين•لطلبة•الدائرة•مدة•كل•منها•10•ساعات•عملية. •	
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بهدف•تعزيز•روح•التواصل•واالنتماء•بين•الجامعة•وخريجيها،•وتفعيل•شراكة•الجامعة•مع•الخريجين•في•المجتمع•المحلي•واإلقليمي•والدولي،•
كونهم•سفراء•لها•في•الداخل•والخارج،•وكونهم•نماذج•مشرقة•وكوادر•وطنية•أسهمت•وال•زالت•تسهم•في•بناء•الوطن•وتنميته،•عقدت الجامعة لقاء 
للخريجين•بتاريخ•18كانون•األول•2010،•وذلك•في•اطار•سعى•الجامعة•إلى•تمتين•الروابط••بين•الخريجين•أنفسهم•وبينهم•وبين•الجامعة•،•وزيادة•

التفاعل•والتواصل•الدائم•بين•أبناء•أسرة•جامعة•بيرزيت•الممتدة•في•أنحاء•المعمورة•كافة،•إضافة•إلى•تقوية•االنتماء•والوالء•للجامعة.

وعقد•برنامج ماجستير ادارة االعمال•بتاريخ•28•آذار•2011،•لقاء•لخريجي•البرنامج•كبداية•للقاءات•مستقبلية••بين•الجامعة•وخريجيها•بهدف•توطيد•
التعاون•بين•الخريجين•ومؤسساتهم•،•واعطاء•الفرصة•للخريجين•ومؤسساتهم•لالستفادة•من•ابحاث•الطلبة•لرعايتها•لما•فيه•مصلحة•لهذه•المؤسسات•
،•اضافة•الى•تشجيع•التعليم•المستمر•وذلك•بطرح•مساقات•جديدة•والتي•من•الممكن•للخريجين•التسجيل•فيها•الغناء•معلوماتهم•،•وكذلك•نشر•اخبار•

الخريجين•وإعالمهم••باألحداث•من•خالل•نشرات•تعريفية•واعالمية•تصدر•عن•مكتب•العالقات•العامة•في•الجامعة•.•

•والتقت•دائرة االعالم•في•2•نيسان2011•بنخبة•من•خريجيها،•بهدف•تبادل•الخبرات•بين•الخريجين•وطلبة•اإلعالم•من•خالل•عرض•تجاربهم•الخاصة•
في•سوق•العمل،•وتقليص•مساحة•التخيل•الجمالية•بين•مصاعب•الدراسة•ومتاعب•العمل،•باإلضافة•إلى•التقليل•من•حدة•الخوف•والتوتر•والتوقع•التي•

من•الممكن•أن•يعايشها•الطلبة•بعد•التخرج•وذلك•من•خالل•االستفادة•من•تجربة•الخريجين•كونهم•قريبين•منهم••من•حيث•الزمان•والمكان.

فيما•عقدت•دائرة علم النفس وبرنامج الماجستير في علم النفس المجتمعي•بتاريخ•21•نيسان2011،•اليوم•التوظيفي•األول•والذي•جاء•لخدمة•
طلبة•الدائرة•من•حملة•درجتي•البكالوريوس•والماجستير•وخريجيها•في•توفير•فرص•تدريبية•وتوظيفية•وتطوعية،•من•خالل•التواصل•والتعاون•مع•

المؤسسات•الحكومية•وغير•الحكومية•والتي•لها•عالقة•في•مجال•الصحة•النفسية•والمجتمعية•من•كافة•أنحاء•الوطن.

حيث•سيتمكن•الخريجون•من•التواصل•مع•المؤسسات•المختلفة•عن•طريق•عرض•سيرهم•الذاتية•لمختلف•المؤسسات•وإجراء•مقابالت•شخصية•معهم،•
بهدف•توفير•فرص•توظيفية•وتدريبية•لهم•وتطوعية•أيضا.•كما•أن•ذلك•سيخلق•فرص•مستقبلية•وآليات•تعاون•مختلفة،•للتمكن•من•إيجاد•قنوات•مستمرة•

مع•المؤسسات،•ورفدها•بطلبة•مبدعين•وذوي•كفاءة•،•والمساهمة•في•الرقي•بمستوى•الدائرة•على•مستوى•الوطن•.

ونظمت•كلية الحقوق واإلدارة العامة•في•28•نيسان•2011•يوم•التوظيف•الخاص•بالطلبة•الخريجين•في•مبنى•ملحق•معهد•الحقوق،•بحضور•وزير•
العمل•الدكتور•أحمد•مجدالني•و•رئيس•ديوان•الموظفين•العام•الدكتور•موسى•أبو•زيد•ومدير•عام•الشؤون•اإلدارية•في•مكتب•رئيس•السلطة•الوطنية•
الفلسطينية•األستاذ•علي•نزال•و•ممثلين•عن•ست•وعشرين•وزارة•و•مؤسسة•عامة•وخاصة،•وذلك•للتعرف•على•الخريجين•و•استقطاب•أفضلهم•للعمل•

معها.

وتم•خالل•اللقاء•االشادة•بالتعليم•المتقدم•الذي•تعلمه•كلية•الحقوق•واإلدارة•العامة•التي•تراعي•حاجات•سوق•العمل•الفلسطيني،•مع•التأكيد•على•أهمية•
التعاون•الدائم•بين•الجامعات•الفلسطينية•و•بين•قطاع•العمل•الفلسطيني.

استمر•معهد•الصحة•العامة•والمجتمعية•بالتواصل•مع•خريجيه•ضمن•خطة•التعليم•المستمر،•من•خالل•أنشطة•المعهد•التدريبية،•والمحاضرات•العامة•
.yahoo group“•”وتوزيع•المقاالت•العلمية•والمنشورات•الصادرة•من•المعهد•مع•تحفيز•النقاش•كجزء•من•التعليم•والتعلم•من•خالل
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االحتفال بافتتاح مبنى وليد وهيلين قطان

احتفلت•الجامعة•بتاريخ•29•آذار•2011•بافتتاح•مبنى•رئاسة•الجامعة•»مبنى•وليد•وهيلين•قطان«،•بدعم•سخي•من•السيد•وليد•قطان•وزوجته•
هيلين•قطان،•وتبرع•الشقيق•األكبر•عبد•المحسن•القطان•بنفقات•تأثيث•وتجهيز•المبنى.

•وتبلغ•مساحة•المبنى•2000•متر•مربع،•ويتكون•من•ثالثة•طوابق•تضم•مكتب•الرئيس•ونوابه••ومكاتب•للطواقم•المساندة•وغرفتي•اجتماعات•عامة•
وندوات•رسمية•وكافتيريا،•حيث•يحوي•طابق•التسوية•على•جميع•الخدمات•اضافة•لالرشيف•وقاعة•متعددة•الغايات،•فيما•يحتوي•الطابق•األرضي•

واألول•على•مكاتب•اإلدارة•وخدماتها،•إضافة•إلى•الساحات•الخارجية•والمواقف•المخصصة•للعاملين•والضيوف.

افتتاح ملحق مبنى معهد الحقوق

السيد•فريديريك• القدس• العام•في• الفرنسي• القنصل• بافتتاح•ملحق•مبنى•معهد•الحقوق•بحضور• أيلول•2010،• الجامعة•بتاريخ•22• واحتفلت•
ديزاينيو،•ورئيس•مجلس•األمناء•الدكتور•حنا•ناصر،•وعدد•من•أعضاء•مجلس•األمناء،•ورئيس•الجامعة•د.•خليل•هندي•ونوابه•وعمداء•الكليات•

ومدراء•المراكز•والمعاهد•ورؤساء•دوائر•الجامعة.

ويتكون•المبنى•من•تسوية•وطابقين•بمساحة•اجمالية•مقدارها•1235•متر•مربع•حيث•يحوي•طابق•التسوية•على•مجمل•الخدمات،•فيما•يحتوي•الطابق•
األرضي•على•قاعة•تتسع•لنحو•120•شخص،•إضافة•إلى•الوحدات•الصحية•المختلفة.•أما•الطابق•األول•فيحتوي•على•عدد•من•المكاتب•إضافة•إلى•

قاعتين•للتدريس•والوحدات•الصحية.

ويتكون•المبنى•من•تسوية•كاملة•وثالثة•طوابق•بمساحة•إجمالية•مقدارها•5030•متر•مربع،•حيث•يحوي•طابق•التسوية•على•قاعة•تدريسية•تتسع•لنحو•
180•طالب•وطالبة،•إضافة•إلى•مختبر•للعلوم•الحياتية•ووحدتين•صحيتين•ووحدة•صحية•لذوي•اإلحتياجات•الخاصة•،وكافتيريا•والخدمات•اإلضافية.•
فيما•يحيو•تحتوي•الطوابق•الثالثة•األخرى•على•غرف•تدريسية•ومختبرات•اضافية•للمكاتب•المخصصة•للمدرسين•والعاملين•في•الكلية•والوحدات•

الصحية•المختلفة.

كما•يحوي•المشروع•على•بئر•ماء•سعته•1200•متر•مكعب،•اضافة•إلى•الساحات•الخارجية•وموقف•للسيارات•يتسع•لنحو•36•سيارة.

ويجري العمل حالياً على بناء مبنى كلية تكنولوجيا المعلومات، ومبنى محمد المسروجي لالعالم.






