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تاريخ اجلامعة 
نا�صر  نبيهة  �أ�ّص�صتها  عندما   ،1924 عام  �إىل  بريزيت  جامعة  تاريخ  يعود 
�بتد�ئية  تعليم  فر�ص  لتوفري  بريزيت،  بلدة  يف  للبنات  �بتد�ئية  كمدر�صة 
�ملناطق  تتوفر �ملد�ر�ص يف تلك  لطالبات بريزيت و�لقرى �ملجاورة، حيث مل 
�آنذ�ك. ويف عام 1930، تطورت لت�صبح مدر�صة ثانوية للبنات و�لبنني، ومن 
مدر�صة  بقيت  �أنها  رغم  بريزيت«  »كلية  �إىل  ��صمها  تغري   1942 عام  يف  ثم 
�ل�صف  وتبعه  للكلية،  �لأول  �ل�صف �جلامعي  �أ�صيف  ثانوية. ويف عام 1953 
فيها  �جلامعية  �لدر��صة  تو�صيع  تقرر   1972 �لعام  ويف   ،1961 عام  �لثاين 
لت�صل �إىل 4 �صنو�ت تنتهي بتح�صيل درجة �لبكالوريو�ص يف �لآد�ب و�لعلوم، 
كما تقرر بناء حرم جامعي على م�صارف بلدة بريزيت. ويف 11 متوز 1976 
�حتفلت �جلامعة بتخريج �لفوج �لأول من حملة درجة �لبكالوريو�ص يف �لآد�ب 
و�لعلوم. وبني �لعامني 1978 و1980، مت �إن�صاء كلية �لتجارة و�لقت�صاد ومن 

ثم كلية �لهند�صة، بالإ�صافة �إىل �فتتاح �أول برنامج ماج�صتري يف �لرتبية.
وتبلغ م�صاحة حرم �جلامعة �ليوم 800 دومن، بني عليه 24 مبنى رئي�صيًا، �ُصيد 
 9 بريزيت  جامعة  وت�صم  �خلارج.  من  خا�صة  فل�صطينية  بتربعات  معظمها 
دبلوم  وبرناجمي  ماج�صتري،  برنامج  و23  بكالوريو�ص  برنامج   46 توفر  كليات 
وبرناجمًا للطلبة �لأجانب. كما وت�صم 11 معهد� ومركز�  تعمل يف عدة حقول 

جمتمعية و�أكادميية ومهنية.

تقدمي
يهدف هذ� �لتقرير �إىل ر�صد �إجناز�ت �جلامعة للعام �لأكادميي 2013/2012، على خمتلف �لأ�صعدة و�ملحاور، 
و�أهمها؛ �لتطوير �لأكادميي، و�لأبحاث، و�لدور�ن �لوطني و�ملجتمعي، وخدمة �ملجتمع و�لتو��صل معه، و�جلو�ئز 
�إجناز�تها �صمن ر�صالتها  �لدويل، وقد حققت �جلامعة  �لثقايف و�لفني، و�لتعاون  �لعلمية و�لأدبية، و�لن�صاط 

وروؤيتها وقيمها.  

الرسالة
جامعة بريزيت موؤ�ص�صة تعليم عاٍل فل�صطينية م�صتقلة غري ربحية، ي�صرف عليها جمل�ص �أمناء م�صتقل، ت�صعى 
�إىل �لتميز يف �لتعليم و�لرتبية و�إىل �مل�صاهمة يف تقدم �ملعارف عرب �لأبحاث و�إىل خدمة �صعب فل�صطني. وتوؤمن 
�ملتمدن،  و�حلو�ر  �لفكرية  و�لتعددية  �لدميقر�طية  و�ملمار�صة  و�لتعبري  �لفكر  بحرية  عميقًا  �إميانا  �جلامعة 

وت�صعى �إىل تخريج قياديني يف كافة مناحي �حلياة ملتزمني بالنز�هة �ل�صخ�صية و�لتفكري �لنقدي �خلالق.

الرؤية
�أن تظل جامعة بريزيت �جلامعة �لفل�صطينية �لأوىل، �ملعرتف لها بالتميز يف �لتعليم و�لرتبية و�لأبحاث وخدمة 
كافة مناحي  �لقادة يف  ل�صنع  �لوطن، وحا�صنة  �أرجاء  كافة  و�لأكادمييني من  �لطلبة  لأف�صل  وقبلة  �ملجتمع، 

�حلياة، و�أن ت�صبح على �ملدى �ملتو�صط من �أف�صل �جلامعات يف �ملنطقة �لعربية و�لعامل.
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كلمة رئيس اجلامعة
د. خليل هندي

لفًتا �نعقاد �ملوؤمتر �لدويل للكيمياء بهدف تعزيز �لعالقة بني �لأكادمييا و�ل�صناعة و�لقت�صاد، وعقد موؤمتر دويل لتطوير منوذج معريف عربي– فل�صطيني 
�إطار �مل�صاركة مع �ملنتدى �لعربي �لدويل للمر�أة يف موؤمتر قياد�ت  نقدي لعلم �لنف�ص �ملجتمعي، و��صت�صافة �جلامعة لرياديات فل�صطينيات وعربيات يف 
ن�صائية �صابة، وعقد �صل�صلة �ملو�ئد �مل�صتديرة حول �لكر�مة �لتي نظمها برنامج مبادرة وند�صور– بريزيت للكر�مة �لتابع لربنامج �ملاج�صتري يف �لدميقر�طية 
وحقوق �لإن�صان، وغري ذلك من تقدمي �أبحاث يف جمالت علمية حمكمة، وجهود �أع�صاء �لهيئة �لتدري�صية يف حقول معرفية بحثية متعددة، وم�صاركة �لطلبة 

يف ور�صات دولية متميزة.  
و�أبرز هذ� �لتقرير �إجناز�ت �جلامعة �ملتميزة، مبا يف ذلك دورها يف خدمة �ملجتمع ويف خلق بيئة تعليمية حتت�صن �لإبد�ع و�لتميز، ما �نعك�ص على   
�أعمالها لهذ� �لعام. فقد عملت �جلامعة على تقدمي �لتعليم بنكهة عملية على �صعيد �لتدريب و�لتعليم لطلبتها، فاأن�صاأت برنامج �لتعليم �لتعاوين وبرنامج 
�أخرى عديدة. وظهر جليًّا �هتمام  �لبكالوريو�ص، وبر�مج  �أبحاث طلبة  �إىل دعم  بالإ�صافة  �لعملي،  بالتطبيق  �لأكادميي  �لتعليم  �لتنفيذي، لربط  �لتعليم 

�جلامعة بعقد �ملوؤمتر�ت �لتي ��صتملت حقول معرفة وعلم متعددة، وبعقد �لأيام �لعلمية و�لأدبية، وغري ذلك من �لن�صاطات �لفنية و�لثقافية. 
وكان لفًتا هذ� �لعام �نخر�ط �جلامعة يف �ملجتمع، عرب تفاعل ُمنظم جنم عنه توقيع �جلامعة عددً� من �لتفاقيات ُيعنى مب�صائل عديدة، من �أهمها �حلكم 

�لر�صيد ومكافحة �لف�صاد و�لعناية بالرت�ث، بالإ�صافة �إىل �إقامة م�صاريع كاحلديقة �لنباتية وغريها.  
�لآن لتعزيز  �لعام �ملا�صي عالقاتها بخريجيها، �لذين يوحدون جهودهم  ومن خالل مكتب �خلريجني وخدمات �ملهنة، عززت �جلامعة خالل   

�لعالقة بينهم وبني �جلامعة، كما كثفت جهدها �ملنظم لت�صليح �لطلبة �ملقبلني على �لتخرج باملهار�ت �لالزمة لفتح �صوق �لعمل �أمامهم على م�صر�عيه.
ويف �لنهاية، ي�صعدين �لإعر�ب عن تقديري للطلبة �ملميزين �لذين ح�صلو� على جو�ئز يف حقول علمية متعددة، ت�صمنها تقريرنا لهذ� �لعام، و�أمتنى �أن 
تتو��صل هذه �لنجاحات �لتي �إن دلت على �صيء، فاإمنا تدل على مدى ��صتفادة �لطلبة من فر�ص �لتطور �لأكادميي و�ل�صخ�صي �لتي تتيحها لهم جامعتنا 

و�لتي تتميز بها.

�أنهت جامعة بريزيت هذ� �لعام عقًد� ر�بًعا من �لتميز يف �أد�ء �أدو�رها �لتعليمية و�لبحثية   
و�ملجتمعية. ويف �صهر حزير�ن من هذ� �لعام، �ن�صمت �إىل مبادرة �لأمم �ملتحدة لالأثر �لأكادميي، 
تعليم عاٍل  لت�صبح و�حدة من بني 1000 جامعة وموؤ�ص�صة  �لع�صوية فيها،  ��صتوفت �صروط  بعدما 
متثل 120 دولة موِقعة على �ملبادرة. وهي بهذه �خلطوة ت�صبح و�حدة من �ملوؤ�ص�صات �لتي تدعم 
جمالت  تتناول  �لتي  �ملبادئ  هذه  بها؛  وتلتزم  �ملتحدة  �لأمم  من  �ملقرة  �لع�صرة  �لعاملية  �ملبادئ 
�لإن�صان، وحل �لأزمات و�لنز�عات،  �لفقر، وحماية حقوق  �أبرزها حمو �لأمية ومكافحة  خمتلفة، 

و�لتنمية �مل�صتد�مة، وتوفري �لتعليم للجميع.
وُيربز هذ� �لتقرير ح�صور �جلامعة �لدويل من خالل تروؤ�صها لربنامج �لتعاون �لأكادميي   
�لفل�صطيني-�لأوروبي يف جمال �لتعليم، �لذي ي�صم يف ع�صويته 54 جامعة �أوروبية وجميع �جلامعات 
�لدولية. وكان  �أع�صائها يف عدد من �ملوؤمتر�ت  ��صت�صافتها وم�صاركة  �إىل  �لفل�صطينية، بالإ�صافة 
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وداعًا جابي 
 

بريوت و�صاهم يف تاأ�صي�ص كلية بريزيت �ملتو�صطة.   
عمل �أ�صتاذً� و�إد�ريًا مدة �أربع �صنو�ت �إىل حني ح�صوله على منحة لدر��صة �لدكتور�ه يف جامعة ميغيل بكند� ثم عاد �إىل كلية بريزيت و�صاهم يف تاأ�صي�ص 

�جلامعة. 
كان رئي�صا ملجل�ص �لعدل و�ل�صالم �لفل�صطيني وع�صو� فاعال يف موؤمتر�ت »باغو��ص« Pugwash يف �لعلوم و�ل�صوؤون �لدولية، و�ألَّف كتابا عام 2009 ن�صرته 

مطبعة »بلوتو- لندن« بعنو�ن »�ملقاومة �ل�صلمية- بناء جامعة فل�صطينية حتت �لحتالل« قدم له �لرئي�ص �لأمريكي �لأ�صبق جيمي كارتر.
ويف �لأول من ت�صرين �لثاين 2012، منحه �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، و�صام �ل�صتحقاق و�لتميز، وذلك تقدير� لدوره �لأكادميي �ملتميز يف رفع �صاأن 

�لتعليم �لعايل يف فل�صطني، و�مل�صاهمة يف بناء �جلامعة �لأوىل يف فل�صطني، جامعة بريزيت. 

بر�مكي،  جابي  �لدكتور  �جلامعة  فقيد  �لبارز  و�لأكادميي  �ملربي  بريزيت  جامعة  ودعت 
�ل�صخ�صيات  من  عدد  بح�صور  نا�صر  كمال  �ل�صهيد  قاعة  يف  له  تاأبينيًا  حفاًل  و�أقامت 
�لأكادميية و�ل�صيا�صية و�لدينية، منها رئي�ص �لوزر�ء �لأ�صبق �صالم فيا�ص، و�ملطر�ن عطا 
�هلل حنا، ورئي�ص جمل�ص �أمناء جامعة بريزيت د. حنا نا�صر، وعدد من �خلريجني �لقد�مى 
و�جلدد �لذين �صاركو� يف مر��صم �لتاأبني، وذلك بتذكرهم ملو�قف و�إجناز�ت فقيد �جلامعة. 
 ولد �لربوف�صور جابي بر�مكي يف مدينة �لقد�ص يف �لثالث من ت�صرين �لثاين من عام 1929، 
وح�صل على درجتي �لبكالوريو�ص و�ملاج�صتري يف �لكيمياء بامتياز من �جلامعة �لأمريكية يف 
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التطور األكادميي

نر�صد فيما يلي �أهم �لإجناز�ت �لأكادميية للجامعة على مد�ر �لعام �لدر��صي 2013/2012، وهي �إجناز�ت تر�كمية، وت�صتند �إىل ما مت حتقيقه يف �لعام 
�لأكادميي �ل�صابق، كما �أنها توؤ�ص�ص، من �أجل مزيد من �لتطور، لُتبقي جامعة بريزيت على متيزها يف تخريج طلبة موؤهلني �أكادمييا، وجمتمعيا، وقادرين 

على تويّل �أدو�ر ريادية وقيادية يف �ملجتمع. 
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كما �أطلقت �جلامعة برنامج �لتعليم �لتعاوين، �لأول من نوعه يف �جلامعات 
�لفل�صطينية و�لعربية، ويهدف �لربنامج �إىل �لدمج بني �لعمل و�لدر��صة، 
�جلامعة،  يف  بالدر��صة  بالتناوب  بالربنامج  �مللتحق  �لطالب  يقوم  حيث 
و�لعمل يف وظائف ذ�ت �صلة �أكادميية، ويوؤدي هذ� �لندماج �إىل حت�صني 
�خلربة �لأكادميية من جهة و�لتطور �ملهني من جهة �أخرى، وقد �صاركت 
بتو�صيع  �لربنامج م�صتقبال  �أوىل 11 �صركة حملية، و�صيقوم  فيه كمرحلة 

�صبكة �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات �مل�صاركة يف �لربنامج. 
وقال رئي�ص جلنة برنامج �لتعليم �لتعاوين �آنذ�ك د. عمر زمو: �إن جامعة 
لتنمية  �لفر�صة  توفري  �إىل  �لتعاوين  �لتعليم  خالل  من  ت�صعى  بريزيت 
وتعزيز  �ملهنية  �خلرب�ت  وتطوير  و�ملهنية،  �ل�صخ�صية  �لطلبة  قدر�ت 

مهار�ت �لبحث �لعلمي.
ومل يقت�صر �مللف �لأكادميي على تر�صيخ �خلربة �لعملية للطلبة وقت �لدر��صة فقط، بل تعّد�ه �أي�صا لتقويتهم يف جمال �لبحث �لعلمي، وهو من �أهم �لركائز 

�لتي تتبناها �جلامعة حاليا، جلعل طلبتها يتفوقون يف �ملجال، ويناف�صون طلبة من جامعات عاملية وحملية.
وقد قررت �إد�رة �جلامعة تخ�صي�ص جزء من ميز�نية �لأبحاث، لدعم �لأبحاث �لعلمية و�لتطويرية �لتي يقوم بها طلبة �لبكالوريو�ص حتت �إ�صر�ف من �لكادر 
�لتدري�صي، وذلك يف �إطار �صيا�صتها �لهادفة �إىل تعزيز �لأد�ء �لأكادميي �ملميز، وكخطوة ر�ئدة على م�صتوى �لوطن لت�صجيع �لبحث �لعلمي يف �جلامعات 

�لفل�صطينية، وطلبة بريزيت ب�صكل خا�ص.
�إىل ذلك و�صمن �صعيها �إىل دعم �لتعليم على كافة �مل�صتويات، وّقعت �جلامعة عرب كلية �حلقوق و�لإد�رة �لعامة يف �جلامعة وبال�صر�كة مع كليتي �لقانون يف 
جامعة �لنجاح وجامعة �لقد�ص، على �تفاقية دعم �لتعليم �لعايل يف فل�صطني و�ملمولة من �لحتاد �لأوروبي، بقيمة �إجمالية للم�صروع ت�صل �ملليون وثمامنائة 
�لقد�ص،  وجامعة  �لنجاح  جامعة  من  لكل  �جلنائي  �لقانون  يف  ماج�صتري  برنامج  تطوير  �إىل  �مل�صروع  يهدف  حيث  �صنو�ت.  ثالث  مد�ر  وعلى  يورو،  �ألف 

وماج�صتري يف �لقانون �ملايل و�لقت�صادي يف جامعة بريزيت.

التعليم بنكهة عملية 

ومن �أبرز هذه �لإجناز�ت، �إقر�ر م�صاق جديد يف د�ئرة �لهند�صة �ملعمارية، بعنو�ن »�لتخطيط يف فل�صطني...�لربط بني �لنظرية و�لتطبيق«، وهو جاء بناًء 
على �تفاقية تعاون مع �لوكالة �لأملانية للتعاون �لدويل GIZ ومن خالل برنامج تطوير �حلكم �ملحلي و�ملجتمع �لدويل، ويهدف �إىل ربط �لتعليم �لأكادميي 

بالعمل �لتطبيقي لتاأهيل �لطلبة ل�صوق �لعمل و�إعطائهم فر�صة بناء قدر�تهم وتعزيز خرب�تهم يف جمال �حلكم �ملحلي. 
ويف �ل�صياق �أي�صا، خّرج برنامج ماج�صتري �إد�رة �لأعمال و�لقت�صاد يف �جلامعة 18 طالبا وطالبة �صاركو� يف �مل�صاق �لأول من برنامج �لتعليم �لتنفيذي 
يف 11 ت�صرين �لأول 2012، و�لذي تناول مو�صوع �لإد�رة �لإ�صرت�تيجية، وهدف �إىل طرح �أ�ص�ص و�أ�صاليب �لتحليل �لإ�صرت�تيجي با�صتخد�م حالت در��صية 
تو�جه �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية. �أغلبية �مل�صاركني كانو� من �لقطاع �خلا�ص �لفل�صطيني وي�صغلون منا�صب �إد�رية يف �صركاتهم كمدر�ء مبيعات ومدر�ء ماليني، 

بالإ�صافة �إىل طلبة ماج�صتري �إد�رة �لأعمال. مت تنفيذ �مل�صاق من قبل �خلبري �لعاملي يف �لإد�رة �لإ�صرت�تيجية د. جورج توف�صتيغا. 
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وبحث �مل�صاركون يف �لجتماع، و�لذي ياأتي ��صتكماًل للموؤمتر �لدويل 
�لثامن �خلا�ص بهذ� �لربنامج و�لذي عقد يف مقر �ليون�صكو يف باري�ص 
بعدم  �مل�صاركون  و�أو�صى  وتو�صيعه،  �لربنامج  تطوير  �آلية  موؤخرً�، 
لطلبة  �خلارج  يف  �لدر��صة  ت�صهيل  على  �لربنامج  مهمات  �قت�صار 
�لدر��صات �لعليا �لفل�صطينيني، بل تو�صيعه لي�صمل �لتبادل �لأكادميي، 
وت�صجيع  �جلامعات،  يف  و�لتعليمية  �لبحثية  للم�صاريع  �لدعم  وتوفري 

�لتعاون وتبادل �خلرب�ت بني �جلامعات �لأع�صاء. 
وحتدث �مل�صاركون �أي�صًا عن �أهمية برنامج “PEACE” يف تكوين �صبكة 
من �جلامعات على �مل�صتوى �لأوروبي لتعزيز �لتعاون �لأكادميي �لدويل 
وجودة  كفاءة  رفع  يف  �لإ�صهام  يف  ودوره  �لفل�صطينية،  �جلامعات  مع 
�لتعليم يف �جلامعات �لفل�صطينية �إىل جانب �لبحث �لعلمي، بالإ�صافة 
م�صتوى  ورفع  �ل�صريكة  للجامعات  �ملوؤ�ص�صاتية  �لتنمية  تعزيز  �إىل 
يقّدم  �لربنامج  �أن  حيث  �ملتخ�ص�ص،  تدريبهم  خالل  من  �ملوظفني 

عددً� من �ملنح �لدر��صية ملوظفي �جلامعات �ل�صريكة ب�صكل �صنوي.
يذكر �أن �لربنامج �نطلق عام 1991، خالل موؤمتر �لت�صامن �لدويل 
�لذي عقدته عدة جامعات �أوروبية،  عندما �أغلق �لحتالل �لإ�صر�ئيلي 
�إىل دعم �جلامعات  �لربنامج  و�صعى  �لفل�صطينية،  معظم �جلامعات 
خالل  من  �لعلمي،  و�لتعاون  �لدر��صية  �ملنح  جمال  يف  �لفل�صطينية 

تخ�صي�ص �ملنح �لدر��صية يف �لدر��صات �لعليا.

يف العمق اإلسرائيلي 

هندي،  خليل  د.  برئي�صها  ممثلة  �جلامعة  وقعت 
مبدير  ممثلة  �لفل�صطينية  �لدر��صات  وموؤ�ص�صة 
فر�ج،  خالد  �ل�صيد  �هلل  ور�م  �لقد�ص  يف  مكتبها 
مذكرة تفاهم من �أجل �إن�صاء برنامج ماج�صتري يف 

�لدر��صات �لإ�صر�ئيلية. 
�إطار  يف  تاأتي  �خلطوة  هذه  �أن  هندي  د.  و�عترب 
�لثقافة �ل�صيا�صية �لتي ت�صعى �جلامعة لتعزيزها بني 
�لإ�صر�ئيلي،  بال�صاأن  يتعلق  طلبتها خ�صو�صا، فيما 
�صيا�صيا  باإ�صر�ئيل  �خلا�صة  �لرتكيبة  فهم  و�أهمية 
�لوطنية  �لق�صية  خدمة  �أجل  من  و�أيديولوجيا 

�لفل�صطينية. 

 PEACE

�أوروبية وجميع  )PEACE(، و�لذي ي�صم يف ع�صويته 54 جامعة  تر�أ�صت جامعة بريزيت برنامج �لتعاون �لأكادميي �لفل�صطيني �لأوروبي يف جمال �لتعليم 
�جلامعات �لفل�صطينية، خالل لقاء ت�صاوري جرى فيه ت�صليم �ملهمات و�ل�صالحيات �إىل جامعة بريزيت، بحيث يرت�أ�ص �لربنامج رئي�ص جامعة بريزيت د. 

خليل هندي، وع�صوية رئي�ص �جلامعة �لإ�صالمية يف غزة د. كمالني �صعث. 
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يف عامل احلكومة 

�لعد�لة  وقطاع  �لقانون،  و�صيادة  �لر�صيد،  �حلكم  مفهوم  لتعزيز  تفاهم  ومذكر�ت  �تفاقيات  عدة  �جلامعة  وقعت 
ومنها: �عتماد دليل �صياغة �لت�صريعات �لرئي�صية )�لقو�نني( ودليل �صياغة �لت�صريعات �لثانوية )�لأنظمة و�للو�ئح 
و�لقر�ر�ت �لتنظيمية(، للعمل مبوجبهما كدليلني ر�صميني لكافة �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية غري �لوز�رية �لتابعة 
ملجل�ص �لوزر�ء عند �إعد�د �لت�صريعات ب�صقيها �لرئي�صية و�لثانوية وذلك بناء على مذكرة تفاهم كانت قد عقدت بني 
�لأمانة �لعامة ملجل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ومعهد �حلقوق. وكان معهد �حلقوق قد قام باإعد�د هذه �لأدلة بالتعاون مع 

ديو�ن �لفتوى و�لت�صريع وكافة �جلهات ذ�ت �لعالقة.
ويف �صهر �آب من �لعام 2013، وّقعت كلية �حلقوق و�لإد�رة �لعامة يف �جلامعة ونقابة �ملحامني �لفل�صطينيني، مذكرة 
تفاهم لتنمية �لتعليم و�لتدريب لطلبة �جلامعة، و�لتعاون �مل�صرتك مع �لنقابة يف هذ� �لإطار لرفع قدر�ت �لطلبة، 

ليكونو� موؤهلني جيد� للمناف�صة يف �صوق �لعمل. 

معًا نحارب الفساد 

وقع مركز تطوير �لإعالم �تفاقية تعاون مع هيئة مكافحة �لف�صاد �لفل�صطينية لتنفيذ 4 دور�ت تدريبية متخ�ص�صة لل�صحفيني و�لإعالميني يف و�صائل �لإعالم 
�ملختلفة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة حول كيفية �لتحقيق يف ق�صايا �لف�صاد وتغطيتها. كما وقع على مذكرة تفاهم مع نقابة �ل�صحفيني �لفل�صطينيني، 

ت�صعى �إىل تعزيز �لتعاون بني �ملركز و�لنقابة، يف جمالت عدة. 
وتلت ذلك �تفاقية حول تعزيز �مل�صاءلة ومكافحة �لف�صاد يف فل�صطني، وقعتها �جلامعة مع برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي/ برنامج م�صاعدة �ل�صعب �لفل�صطيني 
)UNDP/PAPP(. و�صيقوم معهد �حلقوق يف �جلامعة بال�صر�كة و�لتعاون مع هيئة مكافحة �لف�صاد يف فل�صطني بتنفيذ برنامج تدريبي طويل �لأمد بهدف تقوية 

الدور الوطني 

�جلامعة  د�خل  و�ملجتمعية  �لأكادميية،  بر�جمها  �صمن  وت�صعى  مكوناته،  كافة  عرب  �لفل�صطيني  �ملجتمع  خدمة  يف  رياديًا  دورً�  كعادتها  �جلامعة  متار�ص 
وخارجها �إىل رفع م�صتوى �لوعي �ملجتمعي بالق�صية �لفل�صطينية. وخالل �لعام 2013/2012 كان هناك �لعديد من �ملبادر�ت �لتي قدمتها كليات ومعاهد 

بريزيت من �أجل تر�صيخ �ملفهوم �لوطني. 
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�مل�صتقبل«، مب�صاركة فريق �إعد�د �ملخطط �لوطني �ملكاين و�أ�صاتذة �لدو�ئر ذ�ت �لعالقة، وذلك من �أجل �مل�صاهمة يف �إعد�د �لت�صور �مل�صتقبلي للدولة 
�لفل�صطينية وزيادة �لتوعية بهذ� �خل�صو�ص.

�لثقافة، بح�صور رئي�ص  بالتعاون مع وز�رة  �لأ�صرى  �صوؤون  و�لذي نظمته وز�رة  لعام 2012،  توزيع جائزة �حلرية  ��صت�صافت �جلامعة مهرجان  �إىل ذلك 
�لوزر�ء �لفل�صطيني �ل�صابق د. �صالم فيا�ص، حيث مت تكرمي �ل�صاعر �لفل�صطيني �صميح �لقا�صم على جهده �لثقايف �لطويل �لذي كر�صه خلدمة �لق�صية 
و�ملقال  �لق�صري،  )�لفيلم  �لثالثة  بحقولها  بامل�صابقة  �لفائزين  على  �جلو�ئز  توزيع  ومت  كما  متاأ�صف‹.  ›�أنا  بعنو�ن  له  ق�صيدة  �ألقى  �أن  بعد  �لفل�صطينية 

�ل�صحفي، و�لبو�صرت(.

بجهود  و�لنهو�ص  و�مل�صاءلة  و�لنز�هة  و�ل�صفافية  �لر�صيد  �حلكم  �أ�ص�ص 
مكافحة �لف�صاد، وذلك من خالل تنمية ومتكني قدر�ت �جلهات �لفاعلة يف 
�لعمل على مكافحة �لف�صاد وعلى ر�أ�صها طاقم هيئة مكافحة �لف�صاد ونيابة 

مكافحة �لف�صاد وحمكمة جر�ئم �لف�صاد.
وزير  مع  هندي  خليل  د.  �جلامعة  رئي�ص  وّقع   ،2013 �لثاين  كانون  ويف 
�أبو رم�صان، مذكرة تفاهم لتعزيز �لتعاون بني �لقطاع  �لتخطيط حممد 
�لأكادميي و�لقطاع �لعام يف جمال �لتخطيط، تهدف �إىل تطوير مهار�ت 
يف  �ملاج�صتري  برنامج  لطالب  �لتخ�ص�ص  حقل  يف  �ملكاين  �لتخطيط 
تقييم  وتطوير قدر�تهم يف  �مل�صهد،  �لعمر�ين وعمارة  �لتخطيط  هند�صة 

�لعنا�صر �حليوية يف �لبيئة �ملادية �ملحيطة.

عرب احلرية: نرسم نتعلم 

يف ت�صرين �لأول 2012، عقدت كلية �لرتبية ور�صة عمل �متدت لثالثة �أيام، حول تعليم �لعلوم، وذلك �صمن �أن�صطة م�صروع �إعد�د معلمي �لعلوم قبل �خلدمة 
و�ملمول من �صندوق حت�صني �جلودة يف وز�رتي �لرتبية و�لتعليم �لعايل، وقد �صارك يف �لور�صة �أ�صاتذة تعليم �لعلوم يف �جلامعات �لفل�صطينية، �لبوليتكنك، 
�لقد�ص �ملفتوحة، �لقد�ص، �لنجاح، و�جلامعة �لإ�صالمية يف غزة عرب �لفيديو كونفرن�ص، ثم ويف �ل�صهر ذ�ته وقعت �جلامعة �تفاقية تفاهم مع وز�رة �ل�صوؤون 
�لجتماعية تن�ص على �لتعاون �مل�صرتك يف عدة حقول، على ر�أ�صها �لقيام مب�صح �جتماعي للطلبة �ملحتاجني و�لتعاون �مل�صرتك يف توفري �ملنح لهم، وتطوع 
طلبة �جلامعة يف بر�مج خدمة جمتمعية تابعة للوز�رة، و�أخري� تدريب �لطلبة يف جمالت تخ�ص�صهم فيما يتعلق بالإد�رة، �ل�صوؤون �لجتماعية، �لرعاية 

و�لتاأهيل، و�ل�صوؤون �ملالية.
ويف كانون �لأول 2012 نظمت د�ئرة �لهند�صة �ملعمارية يف �جلامعة وبالتعاون مع �ملخطط �لوطني �ملكاين، ور�صة عمل بعنو�ن: »يدً� بيد لرن�صم فل�صطني 
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متحف علوم وأول حديقة نباتية يف فلسطني

�أطلقت كلية �لعلوم »متحف �لعلوم و�لتكنولوجيا«، و�لذي ُي�صكل نو�ة مل�صروع طموح يهدف لتقريب 
�لفر�صة  ولإتاحة  فل�صطني،  لأطفال  وخ�صو�صًا  �لفل�صطيني،  للمجتمع  �لعلمي  و�لتفكري  �لعلوم 

لربط �جلانب �لنظري مع �لتطبيقات �لعملية. 
و�أطلقت �جلامعة وبال�صر�كة مع موؤ�ص�صة عبد �ملح�صن �لقطان، م�صروع »�حلديقة �لنباتية« �لأوىل 
يف فل�صطني، �لتي �صت�صتخدم لتجميع �لنباتات �لأ�صلية و�ملدخلة وحفظ �ملهدد منها بالنقر��ص.

التكافل

مع  بالتعاون  �حلقوق  معهد  �فتتح 
�ل�صرعي  للق�صاء  �لأعلى  �ملجل�ص 
�ملمثلية  من  وبدعم  فل�صطني  يف 
لروؤ�صاء  تدريبية  دورة  �لدمناركية، 
يف  �لأ�صري  و�لإ�صالح  �لإر�صاد  دو�ئر 
تدريبهم  بهدف  �ل�صرعية،  �ملحاكم 
هذه  �أمام  �ملتبعة  �لإجر�ء�ت  على 
�لتكاتف  مفهوم  وتعزيز  �لدو�ئر، 

�لجتماعي. 
ويف �آب 2013 وقعت �جلامعة �تفاقية 
للرتبية  �لوطنية  �للجنة  مع  تعاون 
�جلامعة  لدعم  و�لعلوم  و�لثقافة 
بقيمة 16٫980 دولرً� لتنفيذ »م�صروع 
عرب  �لرت�ث  على  �ملحافظة  �لرت�ث: 
و�لر�صوم  �لرقمية  �لإعالم  و�صائل 
د�ئرة  �صتعمل  و�لذي  �ملتحركة«، 
على  �جلامعة  يف  �ملعمارية  �لهند�صة 

تنفيذه بالتعاون مع �للجنة �لوطنية.
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يف �أيلول 2012، عقدت د�ئرتا �للغة �لفرن�صية و�للغات و�لرتجمة موؤمتر� 
�إىل  �ملوؤمتر  �صعى  حيث  جامعية،  لأهد�ف  �لأجنبية  �للغات  تعليم  حول 
در��صة �أهمية �إدر�ج مهار�ت �للغة لأهد�ف جامعية يف �صلب دو�ئر �للغة 
�أجنبية  �لأجنبية ب�صكل عام كلغة  �للغات  �أو دو�ئر  �لفرن�صية و�لإجنليزية 
يف  �للغات،  تعليم  وميزة  خ�صو�صية  حول  �أفكار  بلورة  بغية  وذلك  ثانية، 

�صياق �لإطار �جلامعي. 
كما نظمت د�ئرة �للغة �لعربية موؤمتر� بعنو�ن »�للغة �لعربية يف �جلامعات 
�لفل�صطينية، بني �لو�قع و�لطموح«، و�لذي �أكد على �صرورة متابعة تطور�ت 
�لتفكري  و�إعادة  �ملعلومات،  ثورة  ظل  يف  خا�صة  �لعربية،  �للغة  مناهج 
باجلو�نب  �لنظري  �جلانب  ودمج  �جلامعي،  �ملعلم  �إعد�د  متطلبات  يف 

�لتطبيقية �لعملية يف تدري�ص �للغة �لعربية يف �جلامعات.
كما نظم معهد �ل�صحة �لعامة و�ملجتمعية يف �جلامعة وبالتعاون مع مركز 

�أبحاث �ل�صكان و�ل�صحة يف �جلامعة �لأمريكية يف بريوت، �ملوؤمتر �لر�بع 
لئتالف »ذ� لن�صت« ل�صحة �لفل�صطينيني.

بعنو�ن  موؤمتر�  �جلامعة  يف  �حلقوق  معهد  عقد   ،2012 �لأول  كانون  ويف 
»�حلالة �لت�صريعية يف �لأر��صي �لفل�صطينية و�إ�صكاليات �زدو�جية �ل�صلطة: 
�لأر��صي  يف  �لت�صريعية  �حلالة  تقييم  �لأ�صا�ص  يف  وهدفه  و�آفاق«،  و�قع 
حالة  �أفرزته  وما   ،2012  -2007 بني  �لو�قعة  �لفرتة  �صمن  �لفل�صطينية 

�لنق�صام �ل�صيا�صي عليها.

مؤمترات ومبادرات

كانت �جلامعة على مد�ر �لعام �لأكادميي منرب� لإطالق ع�صر�ت �ملبادر�ت، كما ��صت�صافت �لعديد من �ملوؤمتر�ت �لهادفة �إىل تعزيز �حل�صور �لأكادميي، 
و�لجتماعي و�لوطني للجامعة، وهي �لأدو�ر �لتي ت�صعى دوما لتكري�صها، كمكان للرتبية و�لتعليم يف فل�صطني. 
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بعنو�ن  موؤمتر�  ومعهد �حلقوق،  �لعامة  و�لإد�رة  كلية �حلقوق  ني�صان 2013، عقدت  ويف 
»�لق�صاء �لإد�ري يف فل�صطني: �لو�قع و�لتطلعات«، وذلك بهدف ت�صليط �ل�صوء على و�قع 
�لق�صاء �لإد�ري يف فل�صطني ومتطلبات تطويره، و�لبحث عن �لنموذج �لأمثل له، مبا ي�صهم 

يف �إ�صالح نظام �لإد�رة �لعامة ويعزز حماية �حلقوق و�حلريات.
موؤمتر�  بريزيت  بجامعة  �ملجتمعي  �لنف�ص  علم  ماج�صتري  برنامج  نظم   ،2013 �أيار  ويف 
دوليًا لتطوير منوذج معريف عربي- فل�صطيني نقدي لعلم �لنف�ص �ملجتمعي. و�أ�صار رئي�ص 
�لربنامج د. �بر�هيم مكاوي �إىل �أن �ملوؤمتر �صي�صاهم يف تطوير برنامج �ملاج�صتري يف علم 
�لنف�ص �ملجتمعي، و�صي�صعى بالإ�صافة �إىل تقدمي �لأور�ق �لبحثية �لعلمية لتد�صني عالقات 

متميزة بني بر�مج ريادية يف �لعامل.
حقوق  عن  للدفاع  �لأهلي  �لئتالف  مع  وبالتعاون  �حلقوق  معهد  عقد  ذ�ته  �ل�صهر  ويف 
حول  دوليا  موؤمترً�  فل�صطني،  يف  �ل�صتعمار  تفكيك  وم�صروع  �لقد�ص  يف  �لفل�صطينيني 
�إبر�ز  بهدف  للفل�صطينيني«،  �لدويل  �لقانون  يتيحها  �لتي  و�لإ�صرت�تيجيات  »�خليار�ت 
و�قع  مع  للتعامل  �لدويل  �لقانون  يوفرها  �لتي  �لبديلة  �لأطر  يتناول  �لذي  �حلو�ر  ودعم 

�لحتالل �لإ�صر�ئيلي طويل �لأمد. 
ويف حزير�ن 2013 �ختتمت وز�رة �لرتبية و�لتعليم وبال�صر�كة مع مركز تطوير �لإعالم 
بجامعة بريزيت، فعاليات موؤمتر »�لإعالم و�لرتبية نحو تفاعل خالق«، و�لذي يهدف �إىل 

�لبحث يف بناء �أر�صيٍة تعزز �لتكاملّية بني قطاعي �لرتبية و�لإعالم.  
مبادرته  �إطار  �صمن  موؤمترً�  للمر�أة  �لدويل  �لعربي  �ملنتدى  عقد  �أي�صا  ذ�ته  �ل�صهر  ويف 
�لإقليمية حتت عنو�ن »قياد�ت ن�صائية �صابة – �صوت �مل�صتقبل«، وذلك بالتعاون مع �صركة 
»بر�ي�ص ووتر هاو�ص كوبرز« )PwC( وبا�صت�صافة �جلامعة. وقد ح�صر �ملوؤمتر �صخ�صيات 

ر�صمية دولية ومن �ملجتمع �ملحلي، بالإ�صافة �إىل �صيد�ت �أعمال ورياديات فل�صطينيات. 

�آذ�ر 2013 عقدت د�ئرة �لكيمياء وبالتعاون مع �جلمعية �لكيميائية �لفل�صطينية و�لحتاد �لعام لل�صناعيني �لفل�صطينيني، �ملوؤمتر �لدويل �ل�صابع يف  ويف 
�لكيمياء، مرت�فقًا مع معر�ص لل�صناعات �لوطنية �لفل�صطينية ذ�ت �لعالقة وبح�صور �أكادمييني حمليني ودوليني ورجال �أعمال.

وقال عميد كلية العلوم د. وائل قراعني:  إن الكلية تسعى بشكل دائم الحتضان كل ما من شأنه تطوير وتعزيز 
املبدع،  الفلسطيني  بالطالب  االهتمام  إىل  املعنية  األطراف  وأدعو  كما  واالقتصاد،  والصناعة  األكادمييا  بني  العالقة 

والعمل على تقدمي ما يلزمه من أجل النهوض باالقتصاد الفلسطيني وتطويره 
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تتو��صل يف �جلامعة �لأن�صطة �لفنية و�لثقافية و�لتي تعك�ص هوية �جلامعة ب�صكل عام، وتعزز من روح �ملبادرة، و�لإبد�ع بني �لطلبة. ولتعزيز هذه �ل�صبغة �لتي 
ت�صاحب بريزيت منذ ن�صاأتها، كان هناك �لعديد من �لأن�صطة �لتي نظمتها �جلامعة مبختلف مكوناتها �لأكادميية، ل�صمان تعزيز �لهوية �لثقافية و�لفنية. 

خ�صي�صا  �أعدتها  قد  كانت  ثقافية  �أدبية  ندوة  خالل  �ملدهون  ربعي  �لفل�صطيني  و�لرو�ئي  �لأديب  �لإعالم،  د�ئرة  ��صت�صافت   ،2012 �لأول  ت�صرين  ففي 
ملناق�صة رو�يته »�صيدة من تل �أبيب« �حلائزة على جائزة �لبوكر �لعربية لعام 2010. حتدث �ملدهون عن رو�يته، و�لتي تخترب �لتعاي�ص �لفل�صطيني و�لعربي 

- �لإ�صر�ئيلي، يف عالقة �إ�صكالية ملتب�صة بني كاتب فل�صطيني وممثلة �إ�صر�ئيلية و�بن زعيم عربي معروف. 

النشاط الثقايف والفني

ويف متوز 2013 عقدت منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة )�ليون�صكو( 
ومركز تطوير �لإعالم يف �جلامعة، �ملوؤمتر �لوطني لعر�ص ومناق�صة �ملخرجات 
ملوؤ�صر�ت  ��صتناد�  فل�صطني  يف  �لإعالم  و�صائل  تنمية  بتقييم  �ملتعلقة  �لأولية 

»�ليون�صكو«.
�لدولية يف �جلامعة،  للدر��صات  لغد  �أبو  �إبر�هيم  �آذ�ر 2013 �ختتم معهد  ويف 
م�صتقبل  �أي  و�ل�صتقالل:  �لتبعية  بني  »ما  بعنو�ن:  �لدويل  موؤمتره  فعاليات 
مو�صوع  حول  عمل  ور�صات  خم�ص  لنتائج  تتويجًا  ياأتي  و�لذي  لفل�صطني؟« 
�ملوؤمتر  �صارك يف  وقد  فل�صطني«.  و�ل�صتقالل يف  للتبعية  �ل�صيا�صي  »�لقت�صاد 

جمموعة من �خلرب�ء و�لأكادمييني �ملخت�صني على �مل�صتويني �ملحلي و�لدويل. 
برنامج  �صمن  للكر�مة«  بريزيت  وند�صور  »مبادرة  عقدت  ذلك  مع  وبالتو�زي 
و�لثورة يف  و�لكر�مة  و�ملعرفة يف ظل �لحتالل،  �لكر�مة  �مل�صتديرة، حول  �ملو�ئد  �صل�صلة  ندو�ت �صمن  �لإن�صان، عدة  �لدميقر�طية وحقوق  �ملاج�صتري يف 

�صوريا، وكذلك �لكر�مة وو�صع �لالجئني وحقوقهم. 
�لفرن�صي  �ملعهد  مع  وبالتعاون  �جلامعة،  يف  و�لآثار  �لتاريخ  د�ئرة  نظمت  كما 
»�لنميات  حول:  مكثفة  دورة  �لقد�ص،  يف  �لفرن�صية  و�لقن�صلية  �لأو�صط  لل�صرق 
وعلم �لآثار«، هذ� �إىل جانب �ملوؤمتر �ل�صنوي �خلام�ص �لذي عقده معهد در��صات 

�ملر�أة، وعنو�نه: »�لتعليم من �أجل �حلرية و�لعد�لة �لجتماعية«. 
ويف ني�صان 2013، عقدت د�ئرة �لعلوم �ل�صيا�صية يف �جلامعة، �ملوؤمتر �ل�صنوي �لأول 
و�صرورة  �ل�صرورة  �إمالء�ت  بني  �لفل�صطيني:  �ل�صيا�صي  »�لنظام  بعنو�ن  للد�ئرة 
�لعربية  �لثور�ت  تاأثري  حول  د�رت  جل�صات  ثالث  تخلله  �ل�صرعية«،  ��صتح�صال 
على �حلالة �لفل�صطينية، و�أين يقف �مل�صروع �لفل�صطيني يف ظل تطور�ت �ملنطقة، 

وتاأرجح �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني بني �ل�صلطة �ملنظمة و�لدولة �مل�صتقلة.
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تنظم �جلامعة فعاليات دورية يف �صبيل خدمة �ملجتمع وجمتمع �جلامعة على حد �صو�ء، لأغر��ص خمتلفة �أكادميية، �صحية، تثقيفية، وغري ذلك من �لأن�صطة 
�لهادفة �إىل تر�صيخ دور �جلامعة ور�صالتها جتاه �ملجتمع. 

يف ت�صرين �لأول من 2012، نظم �لفرع �لطالبي جلمعية مهند�صي �لكهرباء و�لإلكرتونيات �حلدث �لأول من نوعه يف �جلامعات �لفل�صطينية وهو �ليوم 
�أ�صاتذة  �ملفتوح �لعاملي »IEEE DAY«، و�لذي �صم خالله �لعديد من �لن�صاطات �لتثقيفية و�لعلمية �إىل جانب �مل�صابقات، حيث �صهد ح�صورً� متميزً� من 

د�ئرتي �لهند�صة �لكهربائية وهند�صة �أنظمة �حلا�صوب وطلبة من خمتلف �لتخ�ص�صات و�لكليات.
»IEEE« هي جمعية عاملية ر�ئدة يف جمال �لأبحاث، تاأ�ص�صت منذ خم�صني عاما وكانت �ل�صّباقة دوما يف �لخرت�عات و�لإجناز�ت �لعلمية �لعاملية، وتعترب 

مكتباتها من �أغنى مكتبات �لعامل يف �لأور�ق �لبحثية و�ملو��صيع �جلديدة و�ملتجددة.

العالقة مع اجملتمع  

�لتابع  �لطالبية  �لن�صاطات  مكتب  عر�ص  ذ�ته  �ل�صهر  ويف 
�لطنطورة،  م�صرح  مع  بالتعاون  �لطلبة،  �صوؤون  لعمادة 
م�صرحية »حبل �لغ�صيل« �لتي تدور �أحد�ثها حول �مل�صاركة 
�لت�صريعية  �لنتخابات  يف  �لفل�صطينية  للمر�أة  �ل�صيا�صية 

و�ملحلية.
�جلامعية  �لن�صاطات  مكتب  نظم   ،2012 �لأول  كانون  ويف 
يعرف«،  كان  »ما  بعنو�ن  معر�صًا  �لطلبة  �صوؤون  عمادة  يف 
وذلك بالتعاون مع �لفنان منذر جو�برة وبح�صور عدد من 
لر�صومات  عر�صًا  �لن�صاط  وت�صمن  و�لطلبة.  �ل�صخ�صيات 
�لفنان جو�برة عن �مللثم، ومعر�صًا لبيع مل�صقات ومالب�ص 

وحقائب يد حتمل كل منها �صورة و�صعارً� للملثم.
لل�صور  معر�ص  �جلامعة  يف  �أقيم   2013 �أيار  ويف 
�لفوتوغر�فية بعنو�ن: »ورد ومطر«، و�لذي ي�صم جمموعة 
زياد  �أ.  �جلامعة  يف  �لفيزياء  �أ�صتاذ  �لتقطها  �ل�صور  من 
عزت، بهدف ت�صليط �ل�صوء على �لطبيعة �لفل�صطينية من 

زهور ونباتات برية.
وملدة  �لطلبة  �صوؤون  عمادة  �أحيت   ،2013 حزير�ن  ويف 
يومني، مهرجان »ليايل بريزيت« يف ن�صخته �لثالثة، بتقدمي 
�ل�صعبية، بح�صور فرق  �لفنية و�لغنائية  �لعرو�ص  عدد من 
فل�صطينية ومب�صاركة �لفنان �لعربي �أحمد قعبور عرب نظام 

»�لفيديو كونفرن�ص« من �لعا�صمة �للبنانية بريوت.
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نّظمته كلية �لآد�ب و�صمل �لعديد من �لأن�صطة �لثقافية و�لأكادميية و�لفنية، حتت عنو�ن: »حكايــات كليــــة �لآد�ب«. 

عميد كلية اآلداب د. مهدي عرار:  الهدف من هذا اليوم هو إقامة عالقة تواصل مستدامة بني كلية اآلداب 
واجملتمع احمللي مبؤسساته كافة، وفرصة للمجتمع للتعرف على الكلية بتخصصاتها ورؤيتها املستقبلية  

اليوم األدبي    اليوم الهندسي  

نظمته كلية �لهند�صة وت�صمن معار�ص هند�صية ل�صركات ومكاتب و�صناعات هند�صية، وم�صاريع تخرج لطلبة �لكلية، �إ�صافة �إىل ندو�ت علمية ومهنية وحفل 
تكرمي للطلبة �ملتفوقني.

عميد كلية الهندسة د. عفيف حسن:  استقطب اليوم الهندسي هذا العام ما يزيد عن 30 شركة ومؤسسة، 
يف حني يشارك فيه ما يزيد عن 28 مشروع تخرج وعمل طالبي. كما استفاد من اليوم التوظيفي املرافق أكرث من 

150 طالبًا وطالبة من خريجي الكلية 

األيام العلمية واألدبية 

نظمت �جلامعة عدة �أيام علمية على مد�ر 
2013/2012 فيما يلي �أبرزها: 
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�ملد�ر�ص  وطلبة  �لزو�ر  �إطالع  بهدف  وذلك  �إعد�دها،  يف  �لكلية  طلبة  �صاهم  �لتي  و�ملعلومات  �ملخربية  �لتجارب  بع�ص  على  و��صتمل  �لعلوم  كلية  نظمته 
و�جلامعات على ما يجري د�خل دو�ئر وخمترب�ت �لكلية �ملختلفة. 

عن  الفلسطيني،  اجملتمع  يف  العلمية  املسرية  لدعم  الكلية  تسعى  قراعني:   وائل  د.  العلوم  كلية  عميد 
املدارس  من  العديد  دعوة  مت  حيث  خاص،  بشكل  املدارس  لطلبة  الالمنهجية  العلمية  النشاطات  تكثيف  طريق 

الثانوية للمشاركة يف هذا اليوم العلمي 

اليوم العلمي  

عقدته كلية تكنولوجيا �ملعلومات و�صم عدة فعاليات �أبرزها �ملعر�ص �لتكنولوجي �لذي �صاركت فيه �لعديد من �ل�صركات �لتكنولوجية �لفل�صطينية و�لعاملية، 
بالإ�صافة �إىل معر�ص مل�صاريع �لطلبة �خلريجني يف كافة �جلامعات �لفل�صطينية. 

عميد كلية تكنولوجيا املعلومات د. علي جابر:  هذا اليوم يسعى لتفعيل الشراكة بني كلية تكنولوجيا املعلومات 
ليواكب  الفلسطيني،  باإلنتاج املعلوماتي  النهوض  الفلسطينية من أجل  التكنولوجية  يف جامعة بريزيت والشركات 

التطور الهائل واملتسارع يف تكنولوجيا املعلومات 

اليوم التكنولوجي  
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عقدته د�ئرة علم �لجتماع و�لإن�صان يف �جلامعة بال�صر�كة مع �ملجل�ص �لرتبوي �لعربي يف �أر��صي �لـ 1948، حول �ملناهج �لفل�صطينية وحتديات �لهوية.

واملناهج  الهوية  مسألة  يعالج  كونه  خاصة  أهمية  يكتسب  اليوم  هذا  هندي:   خليل  د.  اجلامعة  رئيس 
الفلسطينية، فدور املناهج يف تشكيل وقولبة الهوية ومن ثم تعزيزها وتشذيبها وتهذيبها دوٌر ال خالف عليه، وهذا 

الدور فرضه علينا تاريخ شعبنا الفلسطيني املشتت  

يوم املناهج 

نظمته كلية �لأعمال و�لقت�صاد و�صمل معار�ص حتتوي على �صناعات يدوية وتر�ثية، وفقر�ت فنية من رق�صات �صعبية ومقاطع غنائية، وعرو�ص م�صرحية 
لطلبة �لدو�ئر �ملختلفة، وفقر�ت ترفيهية لالأطفال، و�ألعاب �للياقة �لبدنية، وم�صابقة بني طلبة و�أ�صاتذة دو�ئر �لكلية، وم�صابقات مع �أهايل �لطلبة، �إ�صافة 

�إىل �إطالق �ملوقع �لإلكرتوين �خلا�ص بالكلية. 

الطلبة كل عام وتزويدهم  الكلية باستقطابها ألفضل  األعمال واالقتصاد د. حممد نصر:  تفخر  عميد كلية 
بأفضل املهارات للعمل يف مؤسسات القطاع العام واخلاص، ورسالة اليوم هي رسالة تواصل مستدامة بني الكلية 

واجملتمع احمللي مبؤسساته كافة، وفرصة للمجتمع للتعرف على الكلية بتخصصاتها ورؤيتها املستقبلية   

اليوم االقتصادي
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نظمته كلية �لرتبية و��صتمل على معر�ص ي�صم �صناعات يدوية وتر�ثية، وفقر�ت فنية من رق�صات �صعبية ومقاطع غنائية، ومعار�ص كتب، ومعار�ص منتجات 
�ملد�ر�ص.

عميد كلية الرتبية سابقا د. ماهر حشوة:  نؤكد على سعي الكلية من خالل اليوم املفتوح إىل زيادة التواصل 
بني الكلية واملؤسسات الرتبوية وأهايل الطلبة، وإىل إيجاد فرص عمل للطلبة اخلريجني، باإلضافة إىل تعميق العالقة 

مع املدارس 

اليوم الرتبوي 

نظمته كلية �لتمري�ص و�ل�صيدلة و�ملهن �ل�صحية �مل�صاندة لتعزيز �لهتمام بال�صحة �لعامة، حيث ت�صمنت فعاليات هذ� �ليوم �لر�بع من نوعه عدة فحو�صات 
طبية جمانية �إىل جانب �إر�صاد�ت تغذية وحمية، و�إر�صاد�ت للدكتور �صيديل، وزيارة للمخترب�ت، �إ�صافة �إىل عرو�ص م�صرحية وفنية متنوعة وتكرمي طلبة 

�لكلية �ملتفوقني.

الوعي  ورفع  لتثقيف  يهدف  اليوم  هذا  عيساوي:   تامر  د.  املساندة  الصحية  واملهن  التمريض  كلية  عميد 
الصحي يف اجملتمع الفلسطيني لتعزيز أمناط صحية سليمة كإسرتاتيجية أساسية ملقاومة املشاكل الصحية، 

ويف الكشف املبكر عن األمراض 

اليوم الطبي 
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مركز تطوير اإلعالم

عقد مركز تطوير �لإعالم، �لعديد من �حللقات �لتدري�صية، و�لور�صات، و�لدور�ت �لهادفة �إىل تطوير �لإعالميني �لفل�صطينيني، وتعزيز قدر�تهم. حيث نظم 
�ملركز حلقة در��صية حول �أ�صاليب �لبحث �لإعالمي، موؤ�ص�صًا من خاللها ملجموعة بحثية متخ�ص�صة يف �لإعالم هي �لأوىل من نوعها يف فل�صطني. 

وكان �ملعهد وبالتعاون مع نقابة �ل�صحفيني قد �أعلن يف �آذ�ر 2013، عن بدء عمل وحدة �لنوع �لجتماعي، و�لتي تهدف بالأ�صا�ص �إىل تعزيز دور وم�صاركة 
�ملر�أة يف �حلقل �ل�صحايف، و�ملطالبة بحقوقها �لكاملة، وتعزيز دورها �لقيادي يف �لنقابة، ويف و�صائل �لإعالم �ملختلفة، ومر�قبة تغطية ق�صايا �ملر�أة يف 

و�صائل �لإعالم.

من أنشطة املعاهد

اليوم الفني

نظمته عمادة �صوؤون �لطلبة و�صهد عدد� كبري� من �لفعاليات �لغنائية و�ل�صعرية و�مل�صابقات �لثقافية و�لريا�صية، بالإ�صافة �إىل تو�جد وز�رة �لثقافة و�لتي 
�صاركت بتنظيم م�صابقات ثقافية وقدمت جو�ئز للطلبة �لفائزين. 

مهرجان العلوم  

�لثقايف  و�ملجل�ص  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  بالتعاون مع  �لذي عقد جزء منه يف �جلامعة،  �لثالث  �لفل�صطيني  �لعلوم  فعاليات مهرجان  �لعلوم  كلية  �ختتمت 
�لفرن�صي وموؤ�ص�صة �لنيزك ومركز �لقطان، وذلك كجزء من �صل�صلة فعاليات عقدت يف عدة جامعات �لفل�صطينية. و�صملت فعاليات �ملهرجان عرو�صًا علمية 

يف جمالت �لعلوم �ملختلفة كالكيمياء و�لفيزياء و�لريا�صيات و�لأحياء، �صارك يف تنفيذها طلبة من كلية �لعلوم يف �جلامعة ومدر�صوها.

اليوم االجتماعي

عقدته د�ئرة علم �لجتماع وعلم �لإن�صان، بالتعاون مع �ملعهد �لفرن�صي لدر��صات �ل�صرق �لأدنى IFPO، وتناول مو�صوع �لأبحاث عن فل�صطني و�لفل�صطينيني، 
وح�صره جمموعة من �لباحثني �لفل�صطينيني و�لفرن�صيني، وهو جزء من �صل�صلة حلقات بحث �صمن م�صروع تعاون و�صر�كة بني جمموعة من �لباحثني من 

جامعة بريزيت و�ملعهد �لفرن�صي ي�صتمر ملدة عامني. 

اليوم التوظيفي 

نظمته كلية �لأعمال و�لقت�صاد يف ن�صخته رقم 18، مب�صاركة عدد كبري من �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات �لوطنية، لإتاحة فر�صة لطلبة �جلامعة خا�صة �خلريجني 
منهم للتعرف على طبيعة عملها، وت�صهيل ح�صولهم على وظائف فيها.
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و�جلنوب، ومت �ختيار مندوب عن كل �إذ�عة من �ل�صحفيني و�ل�صحفيات �لعاملني فيها، وتدريبهم ملدة �أربعة �أ�صهر يف �ملركز.
وكان �ملركز �ختتم يف ت�صرين �لأول 2013، دورة تدريبية يف »مهار�ت �لإلقاء �لإذ�عي« مدتها 30 �صاعة تدريبية، قام فيها �لأ�صتاذ �لإعالمي �لر�حل عارف 

�صليم، بتدريب 16 م�صرتكا على �أ�ص�ص ومبادئ �لإلقاء �لإذ�عي ملختلف فنون و�أ�صكال �لعمل �لذ�عي، �إ�صافة للتدريب �لعملي يف �لأ�صتوديو.

معهد احلقوق 

عقد �ملعهد يف �أيلول 2012 لقاء بعنو�ن »�خُلـْلـع من منظور تاريخ �لنظريات �لفقهية يف �لإ�صالم«.
�أ�صاتذة وباحثون من �ملعهد و�جلامعة، حول �صرورة  �لد�صتور �لفل�صطيني«، حتدث فيه  كما عقد لقاًء تفاكريًا بعنو�ن »�لدين وحقوق �لإن�صان يف م�صودة 

�لبحث يف عالقة �ل�صريعة �لإ�صالمية مبنظومة حقوق �لإن�صان، يف حماولة لإيجاد �صيغة توفيقية بينهما. 

إن  ثوابتة:   نبال  اإلعالم  تطوير  مركز  مديرة 
املتدربني سيكونون نواة جملموعة بحثية متخصصة 
هي األوىل من نوعها يف البالد ستعمل يف إطار وحدة 

األبحاث والسياسات اإلعالمية يف املركز 

كما عقد �ملركز بالتعاون مع مكتب منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم 
و�لثقافة »�ليون�صكو« يف ر�م �هلل، ور�صة تدريبية ملدة يومني، حول »�إعد�د 
�لدر��صة �ملعيارية لتطوير و�صائل �لإعالم يف فل�صطني«. وتاأتي هذه �لور�صة 
يف �إطار �لإعد�د لالإ�صرت�تيجية �لوطنية لالإعالم يف �لأر��صي �لفل�صطينية 
تطويره  على  �لعمل  بهدف  و�لإعالميني،  �لإعالم  و�قع  �صتبحث يف  و�لتي 

وتنميته وتنظيم �لعمل فيه بال�صر�كة مع �ملوؤ�ص�صات و�جلهات �مل�صوؤولة. 
ويف ت�صرين �لثاين 2012، �ختتم �ملركز م�صروع »�صوت قر�نا« �ملمول من 
تاريخ  جت�صد  �إذ�عية،  ق�صة   19 لإنتاج  �لأملانية،  بول«  »هرن�ص  موؤ�ص�صة 
 13 مع  �ملعهد  تعاون  وقد  �لفل�صطينية.  �لقرى  من  عدد  وحياة  وثقافة 
�إذ�عة حملية تابعة لع�صر حمافظات موزعة على مناطق �ل�صمال و�لو�صط 
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مركز  مع  بالتعاون  �ملعهد  عقد   2012 �لأول  كانون  ويف 
تطوير �ملوؤ�ص�صات �لأهلية �لفل�صطينية، ندوة حول: »�لدين 
وحقوق �لإن�صان يف م�صودة �لد�صتور �لفل�صطيني: �لدرو�ص 

�مل�صتفادة من جتارب دول �لربيع �لعربي«. 
يف  �لع�صوّية  مظّلة  حتت  تاأتي  �لتي  ن�صاطاته  و�صمن 
وبال�صر�كة  �لإن�صان،  حلقوق  �لعربية  �لأكادميية  �ل�صبكة 
مع �ملعهد �لق�صائي �لفل�صطيني، نّظم �ملعهد ور�صة عمل 
حول �لجتهاد �لق�صائي يف جمال حقوق �لإن�صان ملحاكم 
عنا�صر  تناولت  فل�صطني،  بينها  من  عربية،  دول  خم�ص 
من �لتجربة �لق�صائية �لعربية يف جمال حقوق �لإن�صان، 
حقوق  تدري�ص  يف  منها  لال�صتفادة  �ل�صبل  �أف�صل  وحول 

�لإن�صان بالتو�زي مع ممار�صة �لعمل �لق�صائي. 
و�صهد �صهر �آذ�ر 2013، دورة تدريبية حول �أ�ص�ص ومعايري حتليل و�صياغة �لت�صريعات، ولقائني تدريبيني حول ��صتخد�م �ملقتفي، ولقاًء قانونيًا حول »�حلق يف 
�لو�صول للمعلومات و�رتباطه باحلقوق و�حلريات �لأخرى«، كما �أطلق �ملعهد يف هذ� �ل�صهر برنامج �لدبلوم �ملهني �ملتخ�ص�ص يف �ل�صياغة �لت�صريعية، للعام 

�لثاين على �لتو�يل، وهو �لربنامج �لأول من نوعه على م�صتوى �لعامل �لعربي، ونفذه بالتعاون �مل�صرتك بني معهد �حلقوق و�لأمانة �لعامة ملجل�ص �لوزر�ء.

لقاءات غزة 

يف ت�صرين �لأول 2012، عقد �ملعهد يف غزة، لقاًء تفاكريًا بعنو�ن »�لدين وحقوق �لإن�صان يف م�صودة �لد�صتور �لفل�صطيني«، كما نّظم �ملعهد يف غزة، لقاًء 
قانونًيا حول »�أبعاد �إجر�ء �نتخابات جمال�ص �لهيئات �ملحلية على �لنظامني �لقانوين و�لإد�ري يف فل�صطني«، حتدث فيه مدير �لد�ئرة �لقانونية يف �ملجل�ص 

يف  �لعاملني  نقابة  مع  بالتعاون  �ملعهد  عقد   ،2012 �لأول  ت�صرين  ويف 
�جلامعة، لقاًء قانونيًا حول �آلية �لن�صمام �إىل نظام �لتقاعد �لعام. و�لذي 
قال فيه مدير عام �ملكاتب و�لفروع يف هيئة �لتقاعد �لفل�صطينية �لأ�صتاذ 
�أ�صاتذة وموظفي جامعة بريزيت هي �صاحبة  نقابة  �إن  �أبو رحمة،  حممد 

فكرة �ن�صمام �جلامعات لنظام �لتقاعد �لعام.
ويف �ل�صهر ذ�ته عقد �ملعهد بالتعاون مع �ملجل�ص �لأعلى للق�صاء �ل�صرعي، 
دورة تدريبية للمحامني �ل�صرعيني �ملز�ولني و�ملتدربني من مناطق و�صط 
و�صمال �ل�صفة �لغربية حول �إجر�ء�ت �لتقا�صي �أمام �ملحاكم �ل�صرعية يف 

فل�صطني. 
كما نّظم ور�صة عمل تناولت �ل�صبل �ملختلفة و�ملمار�صات �لف�صلى للتخطيط 
لالإرتقاء  وهدفت  �لإن�صان،  وحقوق  �لقانون  ق�صايا  يف  �لبحث  لإجر�ء 
مبعرفة �لطاقم �لتعليمي و�لبحثي يف كليات ومعاهد �لقانون يف �جلامعات 

�لفل�صطينية. 

هو  اللقاء  هذا  من  الهدف  مرعي:   مصطفى  د.  املعهد  يف  اإلنسان  وحقوق  الدين  مشروع  مدير 
حماولة وضع النقاط األساسية للموضوعات الشائكة يف العالقة بني الدين والدولة، وحقوق اإلنسان لتكون 
حمل بحث، ومن ثم اخلروج بنتائج ودراسات، ميكن من خاللها تنظيم عالقة الشريعة بحقوق اإلنسان، وكيفية 

معاجلة هذه العالقة يف الدستور 
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معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية  

عقد �ملعهد �لعديد من �ملحا�صر�ت و�لور�صات يف �لعام �لأكادميي 2013/2012، كان �أبرزها حما�صرة عن �أثر �لربيع �لعربي على �خلليج �لعربي، قدمها 
�أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية يف جامعة �لكويت د. �صفيق �لغرب�، وحما�صرة �صمن �صل�صلة لقاء�ت �لدبلوما�صية حتدث فيها د. نبيل �أبو زنيد، �ل�صفري �لفل�صطيني 
يف هولند� عن �لعالقات �لهولندية �لفل�صطينية، وحما�صرة �أخرى عن �لعالقات �لفل�صطينية �لرو�صية؛ و�لدور �لرو�صي يف عمليه �ل�صالم، قدمها �ل�صفري 
�ل�صفري  قدمها  �لفل�صطينية  �جلالية  ودور  �لأ�صرت�لية  �لفل�صطينية  �لعالقات  حول  حما�صرة  و�أخري�  م�صطفى،  فايد  د.  �لحتادية  رو�صيا  يف  �لفل�صطيني 

�لفل�صطيني يف �أ�صرت�ليا عزت عبد �لهادي.
كما نظم �ملعهد حما�صرة حول �لعالقات �لرتكية �لفل�صطينية، قّدمها �ل�صفري 
�لرتكي يف فل�صطني �ل�صيد �صاكر �أوزكان تورونالرن، وحما�صرة �أخرى حول 
��صتقاللية عمل جلنة �لنتخابات �ملركزية �لفل�صطينية، قدمها مدير د�ئرة 
فريد  �ل�صيد  �لفل�صطينية  �ملركزية  �لنتخابات  جلنة  يف  و�مل�صاريع  �لإعالم 

طعم �هلل.
قدم  حيث  لوغو،  �أرنندي�ص  د�نيل  �لفنزويلي  �ل�صفري  �ملعهد  ��صتقبل  كما 
حما�صرة �صمن �صل�صلة لقاء�ت �لدبلوما�صية �لتي ينظمها �ملعهد، و�لتي حتدث 
�ل�صفري  كذلك  و��صت�صاف  �لفل�صطينية-�لفنزويلية.  �لعالقات  حول  فيها 
�لكوري يف فل�صطني �ل�صيد �صنج جن يو، وذلك يف �إطار �للقاء�ت �لتي يعقدها 
�ملعهد لطالبه وجمتمع �جلامعة بح�صور دبلوما�صيني من خمتلف دول �لعامل، 

بهدف تبادل �لآر�ء و�لنقا�ص و�لتعرف على �لثقافات �ملختلفة. 
وعقد معهد �إبر�هيم �أبو لغد للدر��صات �لدولية، ور�صة يف جامعة بريزيت حول �لأر�صيف �لرقمي �لفل�صطيني بعنو�ن »�ليوم وغدً�«، و�لتي ح�صرها نائب رئي�ص 

�جلامعة لل�صوؤون �لأكادميية �آنذ�ك د. عدنان يحيى ونخبة من �لأكادمييني و�ملهتمني مبو�صوع �لأر�صفة يف فل�صطني.

�لت�صريعي و�ملحا�صر يف �جلامعة �لإ�صالمية �أجمد �لآغا، بح�صور عدد من �ملحامني و�لأكادمييني وممثلني عن مر�كز حقوق �لإن�صان، وغريهم من �لقانونيني 
و�ملهتمني. 

ونّظم �ملعهد يف غزة �صمن �صل�صلة لقاء�ت بريزيت �لقانونية، لقاًء حول »�لقانون �ملدين رقم 4 �صنة 2012 �ل�صادر يف قطاع غزة: �آثاره وحتدياته على �لو�قع 
�لفل�صطيني«، وعقد بالتعاون مع كلية �حلقوق و�لإد�رة �لعامة ونادي �لقانون، لقاًء قانونيًا بدعم من موؤ�ص�صة »كونر�د �أديناور«، حتدثت فيه �ملحامية فدوى 

�لذويب من �لهيئة �مل�صتقلة حلقوق �لإن�صان، حول دور �لهيئة يف معاجلة �لنتهاكات �لو�قعة على �حلقوق و�حلريات يف فل�صطني. 

معهد دراسات املرأة 

تنوعت ن�صاطات معهد در��صات �ملر�أة، حيث ��صت�صاف �ملفكرة �لهندية نيفيديتا مينون، يف حلقة در��صية بعنو�ن: »�إعادة �لنظر يف �صيا�صات �حلقوق من 
منظور ن�صوي«، حتدثت فيها عن �لإ�صكاليات، و�ملع�صالت و�لتناق�صات يف قو�نني حقوق �لن�صاء. 

و�صمن �صل�صلة ن�صاطات جمموعة �لعلمانية و�لدين، ��صت�صاف �ملعهد �أ�صتاذ 
�لدر��صات �لدولية يف �جلامعة د. جميد �صحادة، �لذي قدم مد�خلة بعنو�ن: 

�إعادة ��صتك�صاف �لعلمانية و�لدين يف �ل�صياقني �لعربي و�لفل�صطيني.
كما ��صت�صاف رئي�ص د�ئرة �لفل�صفة و�لدر��صات �لثقافية يف كلية �لآد�ب �أ. 
جمال �صاهر، �لذي قدم مد�خلة �صّلطت �ل�صوء على كيفية تعامل �لتيار 
�ل�صائد من �لباحثني �لعرب �لقدماء و�ملعا�صرين، مع عرب ما قبل �لدعوة 

�لإ�صالمية.
و�أ�صدر �ملعهد يف دوريته �ل�صنوية لل�صنة �ل�صابعة، 5 مقالت علمية باللغة 
�لعربية و7 مقالت علمية باللغة �لإجنليزية، تناولت قو�نني �لأ�صرة وحقوق 

�ملر�أة ومو��صيع �أخرى. 
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معهد ابن سينا 

و�لدر��صات  �صينا،  �بن  معهد�  من  كل  و��صل 
�لأكادميي  �لعام  يف  �أن�صطتهما  و�ملائية  �لبيئية 
2013/2012، حيث خَرجت �أكادميية �حلكومة 
�لإلكرتونية، وهو م�صروع يقوده معهد �بن �صينا، 
فل�صطينية  ووز�ر�ت  جامعات  مع  وبالتعاون 
 ،TEMPUS برنامج  من  وبتمويل  و�أوروبية، 
�لتدريب  برنامج  من  و�لثانية  �لأوىل  �لدفعة 
وخم�صون  خم�صة  منه  ��صتفاد  �لذي  �لحرت�يف 
موظفًا من �لقطاع �حلكومي و�لبلديات و�لقطاع 
قادر  فل�صطيني  كادر  بناء  على  وركز  �خلا�ص، 

على تطوير حكومة �إلكرتونية باأيٍد فل�صطينية. 

مدير أكادميية احلكومة اإللكرتونية ومدير معهد ابن سينا د. مصطفى جرار:  هذا التدريب هو اخلطوة األوىل 
يف مساعدة احلكومة لتقدمي خدماتها إلكرتونياً، كما أن تأسيس األكادميية كجسم قانوين مستقل يتكون من الوزارات 
واجلامعة سيخدم ليس فقط فلسطني بل واملنطقة، وسيساعد احلكومة ليس فقط يف التدريب بل وجلب اخلربات 

املتخصصة ملا فيه فائدة للوطن 

كما عقد ور�صة حول �قت�صاد �لأنفاق يف غزة، و�رتباطها بحياة �ملو�طنني هناك و�حل�صار �ملفرو�ص على �لقطاع. 
وكذلك عقد �ملعهد بالتعاون مع موؤ�ص�صة كونر�د �أديناور �صتيفتنغ، ور�صة عمل بعنو�ن »�لحتاد �لأوروبي: تاريخ، قانون، وموؤ�ص�صات«، وذلك ��صتكماًل مل�صاق مت 

طرحه خالل �لف�صل �لدر��صي �حلايل من قبل �ملعهد. 

مدير املعهد د. عبد الكرمي الربغوثي:  إن سلسلة الورش التي ينظمها املعهد تهدف إىل تسليط الضوء 
على كيفية التأثري املتبادل بني كل من السياسات املتبعة واخليارات، أو اإلكراه السياسي يف اجملتمع، حيث 
أن هناك سياسات يجب اتخاذها من قبل السلطة الفلسطينية، مهما كان السيناريو القادم للفلسطينيني، 

وسواء مت بناء دولة فلسطينية أو مل يتم 

ويف كانون �لثاين 2013، ��صت�صاف �ملعهد �لأ�صتاذ �مل�صارك يف ق�صم �لعلوم �ل�صيا�صية و�لدر��صات �لدولية يف جامعة �صامبان )�أورجن، كاليفورنيا( د. نوبار 
هوف�صيبيان، و�لذي تناول جمموعة من �لأ�صئلة حول ما ي�صعى �إىل حتقيقه �لفل�صطينيون، وهل يريدون حركة حترر وطني �أم حركة من �أجل �ل�صتقالل.

ويف �صباط 2013 ��صت�صاف �ملعهد �لكاتب �لفل�صطيني في�صل �حلور�ين و�لذي حتدث يف جل�صة نقا�ص عن �لأو�صاع �ل�صيا�صية يف �صوريا. 
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للمعهد، وملناق�صة �صبل �لتعاون �مل�صتقبلي يف قطاع �ملياه و�لبيئة. 
ملو�جهة  �لالزمة  »�لتد�بري  بعنو�ن  عمل  ور�صة  �أي�صا  وعقد 
يف  �لعميقة  �جلوية  �ملنخف�صات  عن  �لناجمة  �لفي�صانات 
عام  ومدير  �جلامعة  م�صوؤويل  من  عدد  بح�صور  فل�صطني«، 
بع�ص   عن  وممثلني  �أ�صعد،  �أبو  يو�صف  �لفل�صطينية  �لأر�صاد 
ذ�ت  و�حلكومية  �لأهلية  و�ملوؤ�ص�صات  و�ملحافظات  �لبلديات 

�لعالقة. 

الورشة،  هذه  ماضي:   أبو  ماهر  د.  املعهد  مدير 
اجملتمع  خدمة  أجل  من  اجلامعة  رسالة  ضمن  تأتي 
واستكمااًل ملبادرات مؤسسات شريكة تهدف إىل احلد من 

اآلثار السلبية للمنخفضات اجلوية 

التعليم املستمر 

يف كانون �لأول 2012، خَرجت �جلامعة ممثلة مبعهد �حلقوق ومركز �لتعلـــــيم �مل�صــــــتمر، وبالتعاون �مل�صرتك مع وز�رة �لعدل، وبتمويل من برنامج �لأمم 
�ملتحدة �لإمنائي �لـــ UNDP، �لفوج �لأول من »برنامج �ملهار�ت �لقانونية و�لإد�رية«، 
من  كو�حد  �لعام«  �لقطاع  ملوظفي  �ملتقدمة  �لعامة  »�لإد�رة  برنامج  �صمن  وذلك 
مكونات برنامج بناء قدر�ت موظفي وز�رة �لعدل، كما �حتفل �ملركز باإطالق برنامج 
�ملهار�ت  وتطوير  �ملعارف  لبناء  يقدمها  �لتي  �لرب�مج  �أحد  وهو  �لريادية،  �لكفاء�ت 
خريجي  لدى  فل�صطني  يف  �لريادية  �مل�صاريع  وتوليد  بالريادة  �ملتعلقة  و�لجتاهات 

�جلامعات و�أ�صحاب �مل�صاريع �خلا�صة و�ملوظفني. 
ويف �آذ�ر 2013، خّرج �ملركز �لفوج �لثالث من برنامج �لإد�رة �لريا�صية، و�لذي ينفذه 
�لريا�صية  للدر��صات  �لدويل  و�ملركز  �لقدم  لكرة  �لفل�صطيني  �لحتاد  مع  بال�صر�كة 

 .)FIFA( لذر�ع �لأكادميي لالحتاد �لدويل لكرة �لقدم� )CIES(

ويف ني�صان 2013، نظم معهد �بن �صينا يف ُكلية تكنولوجيا �ملعلومات، 
�لندوة �ل�صنوية �لثانية لـ »�لل�صانيات �حلا�صوبية و�ملحتوى �لعربي يف 
فل�صطني«، و�لتي تهدف �إىل تعزيز �لتعاون بني �لباحثني و�ل�صركات، 
توؤثر  �أن  دون  �لتكنولوجيا،  تو�كب  تطبيقات ذكية،  لتطوير حمتوى 
على �مل�صطلحات �لعربية، وتعمل على �يجاد م�صطلحات »تعريبية« 

جديدة تتو�ءم مع �لثورة �لتكنولوجية.

الدراسات البيئية واملائية 

نفذ معهد �لدر��صات �لبيئية و�ملائية يوما تدريبيا حول »تطوير 
�أن�صطة  �صمن  �أتى  و�لذي  �لبيئي«،  �لعايل  �لتعليم  �أ�صاليب 
�لحتاد  من  بتمويل   »Tempus- Strategic Plan« م�صروع 
�ملدر�صني يف  �لور�صة عدد من  �صارك يف هذه  وقد  �لأوروبي. 
د�ئرة  ويف  و�لبيئة  �ملياه  وعلوم  هند�صة  ماج�صتري  برناجمي 
خمت�صر�  عر�صا  منهم  كل  قدم  حيث  �ملعمارية،  �لهند�صة 
حول  نقا�ص  ذلك  تبع  �ملاج�صتري،  بر�مج  يف  تدري�صه  لكيفية 
�لق�صايا �ملختلفة، و�لتي من �صاأنها حت�صني �لأد�ء ورفع جودة 

�لتعليم.
كما عقد معهد �لدر��صات �لبيئية و�ملائية يف �جلامعة �جتماعًا 
تابع  و�لبيئة  للمياه  ��صت�صاري  لتاأ�صي�ص جمل�ص  �مل�صتوى،  رفيع 
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و�لإ�صر�ف على عقد دور�ت تدريبية لأبناء �ملخيم، وتزويد 
�لنادي بكل ما هو جديد يف عامل �لتكنولوجيا و�ملعلومات. 

للروبوت  ليغو  و��صت�صافت �جلامعة م�صابقة »فري�صت  هذ� 
�لتعليمي«، �صارك فيها 20 فريقا من عدة مد�ر�ص فل�صطينية 
من جميع �ملحافظات. وتنوعت م�صاريع �لبحث �لتي قدمتها 
�لفرق �مل�صاركة وقامت بعر�صها بطرق �إبد�عية �أمام جلان 
خمت�صني  ع�صويتها  يف  �لتحكيم  جلان  و�صمت  �لتحكيم، 
و�خلا�ص  �لعام  و�لقطاعني  �لفل�صطينية  �جلامعات  من 
برئا�صة �لدكتور �أحمد �أبو هنية من جامعة بريزيت، وتر�فق 
مع م�صاريع �لبحث �لعلمي ت�صاميم مبتكرة لأجهزة روبوت 
من عمل �لفرق �مل�صاركة مت برجمتها لتقوم بتاأدية وظائف 
حمددة مل�صاعدة كبار �ل�صن يف �لتغلب على بع�ص �مل�صكالت 

�لتي تو�جههم.

متحف جامعة بريزيت 

ي�صكل متحف جامعة بريزيت �إحدى �لنو�فذ �لتي تطل من �جلامعة وعليها، لن�صر �لثقافة و�لبد�ع، و�إحياء وتوثيق �لرت�ث �لفل�صطيني، وزيادة �مل�صاحة �ملتاحة 
للطلبة و�لزو�ر على حد �صو�ء. وتقول نائب رئي�ص جامعة بريزيت لل�صوؤون �ملجتمعية د. �صامية حليلة، �إن ن�صاطات �ملعهد تعمل على دمج �لطلبة من خالل 

مفهوم �لعمل �لجتماعي، وتعمل يف �لوقت ذ�ته على ت�صويق �لأفكار و�إي�صال �لر�صائل مبختلف م�صامينها �إىل �جلمهور �ملحلي و�لعاملي. 
�لثانية من معر�ص »د�خل �لإطار/ خارج �لإطار«، بعنو�ن: »�لتمثيالت  �لن�صخة  �أبرزها �فتتاح  �لعام 2013/2012، وكان من  �أن�صطة �ملتحف يف  وتنوعت 

معهد الصحة العامة واجملتمعية 

موؤمتر  يف  و�ملجتمعية  �لعامة  �ل�صحة  معهد  �صارك 
نظمته  �لذي  �ملزمنة«،  بالأمر��ص  وعالقتها  »�لتغذية 
و�لجتماعي،  �ل�صحي  لالإمناء  »جذور«  موؤ�ص�صة 
و�أجانب،  فل�صطينيني  ومتخ�ص�صني  خرب�ء  ومب�صاركة 
�صرطان  »وبائيات  بعنو�ن  عامة،  حما�صرة  �ملعهد  وعقد 
�لكلى: �صرطانة �خلاليا �لكلوية«، قدمها �لأ�صتاذ يف علم 
د.  فلوريد�  جامعة  يف  �ل�صحية  �لعلوم  مركز  يف  �لأوبئة 

نبيه ع�صل.

مركز جناد زعني لتكنولوجيا املعلومات  

�فتتح مركز جناد زعني لتكنولوجيا �ملعلومات وبالتعاون 
�لأمعري، خمترب  �لفل�صطيني- خميم  �لطفل  نادي  مع 
�صيقدم  و�لذي  �لأمعري  خميم  يف  حا�صوب  )نادي( 
�ملخيم  لأطفال  و�ملعلومات  �لتكنولوجيا  يف  خدمات 
بني  م�صرتكة  تعاون  �تفاقية  توقيع  ومت  كما  و�جلو�ر. 
حا�صوب  باأجهزة  �لأخري  لتزويد  و�لنادي  �ملركز 
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ويف �صباط 2013، ��صت�صاف �ملتحف �لفنان �لت�صكيلي �لفل�صطيني نا�صر �ل�صومي، و�لذي حتدث عن م�صروعه »ذ�كرة �لنيلة« حيث �كت�صف عرب مكوناته 
�ملختلفة ماهية �لنيلة كنبتة كانت تزرع يف فل�صطني وحتديدً� يف �أريحا حتى بد�يات �لقرن �لع�صرين، وك�صبغة كان لها دورها، عرب �لتاريخ يف �إثر�ء �لرت�ث 

�لثقايف �لب�صري �ملحلي يف منطقة �صوريا �لكربى ويف مناطق �أخرى من �لعامل.
يف ني�صان 2013، جرى �فتتاح »قاعة كنعان« للمقتنيات �لرت�ثية، بهدف توفري فر�ص �أمام �لباحثني لدر��صة �لرت�ث �لفل�صطيني، وتلقي �لتدريب على �آليات 
�لعمل يف �ملتاحف. وحتتوي �لقاعة على حو�يل مئة ثوب فل�صطيني، و�إك�ص�صو�ر�ت تقليدية، وجمموعة �لدكتور توفيق كنعان للحجب و�لتمائم �لفل�صطينية، و�لتي 

يعود تاريخ توثيق �أقدم قطعة منها لعام 1905.

نائب رئيس جامعة بريزيت للشؤون اجملتمعية د. سامية حليلة:  إن هذا املعرض سلط الضوء 
على املدن الفلسطينية بشكل خمتلف عن الصورة النمطية، وأريحا تستحق هذا االهتمام ملا فيها من 

تاريخ وثقافة وحضارة ومصدر الهام لكل من أراد التعمق بتاريخ هذا الشعب 

هذه  افتتاح  ياسني:   إيناس  املتحف  مديرة 
للبحث  اجلامعة  يف  انطالق  نقطة  سيشكل  القاعة 
األثواب  جمموعة  من  ابتداًء  املادي  الثقايف  الرتاث  يف 
وجمموعة د. توفيق كنعان، اضافة إىل أنه يوفر فرصة 

لدراسة الرتاث، والتدريب على عمل املتاحف 

�ملتغرية للمر�أة يف �ملمار�صة �لفنية �لفل�صطينية«، وذلك يف حرم جامعة �لنجاح. 
و�فتتح يف �ملتحف �أي�صا �ملعر�ص �لطالبي �لأول »هذ� �أنا، هم نحن، �أنتم هنا«، و�لذي يقام للمرة �لأوىل و�صارك فيه 23 طالبًا وطالبة من خمتلف �جلامعات 
�لفل�صطيني،  �ملجتمع  و�قع  عن  تعرب  �صور  على  ويحوي  �ملجتمعي،  للحر�ك  �أد�ة  ت�صكل  بديلة  معرفة  �إنتاج  يف  �مل�صاهمة  على  لت�صجيعهم  وجاء  و�لكليات، 
وجم�صمات من �صنع �لطالب. قَدم �لطلبة �مل�صاركون �أعمال حتمل فكرة �لعرت��ص و�لحتجاج على ما �آل �إليه �ملجتمع �صيا�صيا وجمتمعيا، وطورو� �أفكارهم 

من خالل نقا�ص معمق مع مقيم �ملعر�ص �لدكتور يزيد عناين.
و�صمن ن�صاطات �لن�صخة �لر�بعة من معر�ص �ملدن، نظم �ملتحف لقاًء ثقافيا فنيا لنخبة من �لفنانني �ملهتمني بالق�صايا �لوطنية و�لثقافية و�لفنية و�لتاريخية 
ويحمل �لن�صاط عنو�ن »�أريحا - �لأقرب �إىل �لأر�ص �لأبعد �إىل �ل�صماء«، وفيه مت �إبر�ز تاريخ مدينة �أريحا كونها �أقدم مدينة يف �لعامل، كما �أبرزت �أهميتها 

�لدينية و�حل�صارية و�لتاريخية و�لإن�صانية و�لطبيعية.

53التقـــــريـــــر السنــــــوي   52

http://213.244.124.52/news/24473/news
http://www.birzeit.edu/ar/news/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%AA
http://213.244.124.52/news/23913/news
http://213.244.124.52/news/23921/news


تتو��صل �لأن�صطة �ملنهجية و�لالمنهجية يف �جلامعة، و�لتي ت�صكل جمتمعة، هوية بريزيت، و�صبغتها �ملعهودة، �لقائمة على �لتو��صل مع �ملجتمع بروح �ملبادرة 
و�لتعاون، دون �غفال بناء �لقدر�ت �لذ�تية للطلبة وجمتمعها، �أكادمييا، و�جتماعيا، وثقافيا، و�صيا�صيا، ووطنيا.

و�صمن �لن�صاطات �ملتنوعة يف �جلامعة �صاركت �أ�صرة بريزيت �أهايل �لقرى �لفل�صطينية، مو�صم قطف �لزيتون، وذلك �صمن �حلملة �لتي نظمها ق�صم �لعمل 
�لتعاوين يف عمادة �صوؤون �لطلبة. وهو عرف متبع يف �جلامعة منذ عام 1972. 

يوميات »بريزيتية«

وخالل �صهر �أيار 2013، نظم معر�ص للفنان �لفل�صطيني �لر�حل »م�صطفى �حلالج« لت�صليط �ل�صوء على �أعماله، كونه من �أو�ئل �لفنانني �لذين �صاهمو� يف 
ت�صكيل معامل فن �ملقاومة. و�صمل �ملعر�ص 40 عماًل للحالج، وعر�صًا لوثائق و�صور لأعماله عرب �صناديق �صوئية.
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�لأب د. لوي�ص حزبون، وكاهن رعية جفنا للروم �لأرثوذك�ص �لأب جورج عو�د، ومن�صق �ملعر�ص من �ملكتب �لهند�صي منري �صعد.
و�فتتحت مكتبة �جلامعة »معر�ص من�صور�ت كو�در �جلامعة«، ل�صتعر��ص �ملنتوج �لبحثي لكو�در �جلامعة خالل �لع�صر �صنو�ت �ملا�صية، وت�صليط �ل�صوء على 
�أهمية �لبحث �لعلمي، و�لنهو�ص بحركة �لتاأليف و�لن�صر. و�حتوى �ملعر�ص على قر�بة 450 من�صورً� من �ملو�د �ملطبوعة �لتي توفرت ن�صٌخ منها يف �ملكتبة خالل 

�ل�صنو�ت �لع�صر �ملا�صية.
و�صمن �صل�صلة حماكماتها �ل�صورية، �أجرت د�ئرة �لقانون �لتابعة لكلية �حلقوق و�لإد�رة �لعامة يف �جلامعة، حماكم �صورية، عديدة منها »دعوى �إخالء 
ماأجور«، وحماكمة �أخرى بالتعاون مع جمل�ص �لق�صاء �ل�صرعي، بعنو�ن »دعوى �لتفريق للنز�ع و�ل�صقاق«، كما نظمت حماكمة ثالثة �أد�ها عدد من �لطلبة، 

حتاكي �لإجر�ء�ت �لق�صائية �ملتبعة �أمام �ملحاكم �لفل�صطينية فيما يتعلق بق�صايا �لتاأمني و�لتعوي�ص عن حو�دث �لطرق. 

كما �أطلق ق�صم �لعمل �لتعاوين يف عمادة �صوؤون �لطلبة، »م�صروع �صديق �ليتيم« بالتعاون مع جمعية �نعا�ص �لأ�صرة، ويهدف �إىل ربط �لطلبة بق�صايا وهموم 
�ملجتمع ورفع �لروح �لإن�صانية و�مل�صوؤولية لديهم. وتقوم فكرة �مل�صروع على تو��صل طلبة �جلامعة وب�صكل يومي، مع �لأطفال �لأيتام على مد�ر �لف�صل لتقدمي 

�لدعم �لنف�صي و�لجتماعي و�مل�صاندة يف رفع �لتح�صيل �لأكادميي لهم.
�صل�صلة  لكل خريج �صمن  �صجرة  م�صروع  �أي�صا  �لق�صم  و�أطلق 
�لن�صاطات �لتي تنظمها عمادة �صوؤون �لطلبة لزر�عة �لأ�صجار 
يف �جلامعة مل�صاعدة �لطلبة يف فهم �أهمية وتاأثري �لأ�صجار يف 

حياتهم.
ع�صر،  �لثالث  �مل�صيحي  �لكتاب  معر�ص  �جلامعة  يف  و�أقيم 
و�لذي يقام كل عام مبنا�صبة حلول عيد �مليالد �ملجيد ور�أ�ص 
�ل�صنة �مليالدية. وح�صر حفل �لإفتتاح نائب بطريرك �لقد�ص 
وكاهن رعية بريزيت لالتني  �ل�صوملي،  ويليم  �ملطر�ن  �صيادة 

مشاركة  تأتي  األحمد:   حممد  أ.  الطلبة  شؤون  عميد 
جامعة بريزيت من أجل متكني روح التضامن والعونة والتطوع 
حلماية األرض وجندة أصحابها، ومد يد العون لهم ومشاركتهم 
قطف زيتونهم، إضافة ملا ميثله غصن الزيتون من رمزية ألبناء 
شعبنا يف مسعاه العادل واملثابر واملصمم على نيل حقوقه 

الوطنية كاملة 
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ن�صرت جملة »�لالن�صيت« وهي جملة طبية عاملية مقرها يف �ململكة �ملتحدة، يف عددها �ل�صادر يف 8 ت�صرين �لأول 2012، مقال لأ�صتاذة �ل�صحة �لعامة 
و�ملجتمعية يف �جلامعة د. ريتا جقمان، بعنو�ن: »�ل�صحة �لفل�صطينية... �لعلوم للم�صاءلة«، و�لذي ي�صلط �ل�صوء على �لبحوث �لتي �أجريت موؤخر� على �حلالة 

�ل�صحية لل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صفة وغزة و�ل�صتات.
كما �صارك �أ�صتاذ �لهند�صة �مليكانيكية يف �جلامعة د. حممد قر�عني، مبقالة علمية بعنو�ن: » تلوث �لهو�ء يف فل�صطني، يف �لعدد �لأخري من جملة »فل�صطني 

يف �أ�صبوع«، تناولت مو�صوع �لتلوث و�مللوثات وتطرقت ب�صكل رئي�صي �إىل مو�صوع تلوث �لهو�ء، و�لذي يعد من م�صكالت �لتلوث �لرئي�صية يف �لعامل. 

مقاالت.. ومشاركات 

موؤ�ص�صة  مع  وبالتعاون  �جلامعة  يف  �لنف�ص  علم  د�ئرة  وعقدت 
�أحمر،  �أنت  »هل  بعنو�ن  ور�صة عمل  �ل�صويدية،   Human Factors

�أخ�صر �أو �أزرق؟ بناء �جتماعي على �لفروق �لفردية«، لتاأكيد �هتمام 
�لنو�حي  وتنمية  لالأفر�د  �لنف�صية  �لق�صايا  بدر��صة  بريزيت  جامعة 

�لإيجابية لل�صخ�صية.
هذ� وكرمت �جلامعة وللف�صل �لثالث على �لتو�يل، �لطلبة �ملتميزين 
ح�صونة«  مربوك  »�صهيلة  وجو�ئز  منح  على  و�حلا�صلني  �أكادمييا 
�لغاز  ل�صركة  �لإد�ري  �ملدير  يقوم  و�لتي  ح�صونة«،  فار�ص  و»�صعدي 
دعمًا  بتقدميها،  ح�صونة  �لكرمي  عبد  �ل�صيد  ظبي  �أبو  يف  و�ملعد�ت 
لطلبة �جلامعة، وبقيمة �إجمالية تبلغ 150 �ألف دولر على مد�ر �أربع 

�صنو�ت.
ويف �آذ�ر 2013 �أحَيت حملة �حلق يف �لتعليم يف �جلامعة وبالتعاون مع 
�أ�صبوع مناه�صة  �ل�صالم و�لدميقر�طية،  �لفل�صطيني لق�صايا  �ملركز 
�حلملة  عر�صت  حيث  �لإ�صر�ئيلي،  »�لأبرتهايد«  �لعن�صري  �لف�صل 
ميار�صه  �لذي  �لعن�صري  �لف�صل  مظاهر  من  عدد�  توثق  �أفالمًا 

�لحتالل �لإ�صر�ئيلي بحق �ل�صعب �لفل�صطيني. 
ونظمت �جلامعة ملتقى �خلريجني �ل�صنوي 2013، بهدف تعزيز روح 
�لتو��صل و�لنتماء بينها وبني خريجيها، وتفعيل �صر�كة �جلامعة مع 
�خلريجني يف �ملجتمع �ملحلي و�لإقليمي و�لدويل، كونهم �صفر�ء لها 

يف �لد�خل و�خلارج. 
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�صيف دبي للزمالة �لتدريبية، من خالل �لطالبة يف كلية 
�لأعمال و�لقت�صاد مر�م �لعلي. هذ� �لربنامج �لذي يقام 
على  �لثالثة  لل�صنة  فل�صطني  فيه  ت�صارك  �لثامنة،  لل�صنة 

�لتو�يل ممثلة بجامعة بريزيت.
�جلامعة  يف  و�لقت�صاد  �لأعمال  �أ�صتاذ  ح�صل  ذلك  �إىل 
خبري  كاأف�صل  تقدير  �صهادة  على  �صلطان،  �صهيل  د. 
�لقت�صادي  �أ�صتانا  �قت�صادي خالل م�صاركته يف منتدى 
تقدميه  بعد  كاز�خ�صتان  يف  �ملتحدة  �لأمم  نظمته  �لذي 

ورقة حول �لبتكار و�لتنمية. 
و�صارك �لفرع �لطالبي لـِ IEEE جامعة بريزيت يف �ملوؤمتر 
�لثاين لل�صرق �لأو�صط �خلا�ص بر�بطة مهند�صي �لكهرباء 
يف  �لأمريكية  �جلامعة  يف  �ملنعقد  �لعاملية  و�للكرتونيات 
بريوت، حيث �صّم �ملوؤمتر �أفرعًا طالبية من دول عديدة 
كـفرن�صا وبولند� وم�صر و�لأردن ولبنان وتون�ص و�ل�صود�ن.

هند�صة  د�ئرة  من  قر�ص  حمزة  �لطالب  �صارك  كما 
يف  عقد  للعلوم  دويل  موؤمتر  يف  �حلا�صوب،  �أنظمة 
م�صاركة  وكانت  �لتكنولوجيا،  علوم  لبحث  �صلوفاكيا 
يف  للتعليم  معقولة  باأ�صعار  »تكنولوجيا  بعنو�ن  بريزيت 

فل�صطني«. 

مشاركات دولية

�أهمية �لتعليم  TEDx �ل�صنوي، حيث حتدثت فيه عن  �صاركت �لأ�صتاذة �مل�صاعدة يف كلية �حلقوق و�لإد�رة �لعامة د. فد�ء �ل�صافعي، يف موؤمتر تيدك�ص- 
كتجربة �صخ�صية ومهنية وم�صاهمة ذلك يف ت�صكيل هويتها نحو �لعد�لة للنوع �لجتماعي.

و��صت�صافت كلية بر�نفورد يف جامعة »يال« يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، �أ�صتاذة �ل�صحة �لعامة يف معهد �ل�صحة �لعامة و�ملجتمعية د. ريتا جقمان، يف 
حما�صرة حول مفهوم »�جَلَلد« �أو »�ل�صمود �ملقاوم« يف فل�صطني، حيث عر�صت ما لدى �ل�صعب �لفل�صطيني من �آلية عاطفية و�صلوكية تتعلق بهذ� �ملفهوم. 

وقامت �لربوفي�صورة كري�صتيانا فلباوم، من جامعة برين�صتون �لأمريكية بزيارة �جلامعة، يف �إطار تنفيذ تعاون بحثي وعلمي م�صرتك مع معهد �بن �صينا 
لهند�صة �ملعرفة و�لتقنيات �حلا�صوبية. حيث قّدمت خالل زيارتها 
وذلك  �لطبيعية  �للغات  ومعاجلة  �حلا�صوبية  �لّل�صانّيات  م�صاقًا يف 
يفّية �لدولية �ل�ّصاد�صة ِلكلية تكنولوجيا �ملعلومات  من �لّدورة �ل�صَ �صِ

��صتمرت ملدة �أ�صبوع مكّثف.
و�صارك عدد من طلبة ماج�صتري �لتخطيط �لعمر�ين وبكالوريو�ص 
�لهند�صة �ملعمارية، يف ور�صة عمل حول �لتخطيط وحياة �لنا�ص يف 
�ل�صويد، وركزت على  و�لتي عقدت موؤخرً� يف  �لتاريخية،  �لأماكن 

�جلانب �لنظري و�لعملي للتخطيط �ملعماري.
�لدورة  يف  �لزرو،  �أمين  د.  �لعامة  �لإد�رة  �أ�صتاذ  �صارك  كما 
�ملتخ�ص�صة حول �لنز�هة حتت عنو�ن »�ل�صتثمار يف بناء �لنز�هة 
ومنظمة  �لأهلية  عمان  جامعة  قبل  من  نظمت  و�لتي  �لعربية«، 

.»Integrity Action« لنز�هة �لربيطانية�
مفاجاآت  برنامج  من  �لثامنة  �لدورة  يف  فل�صطني  �جلامعة  ومثلت 
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 ،»QuarTek« و��صت�صافت �جلامعة و�صمن �صل�صلة حما�صر�ت �لريادة و�لرو�د، �ملخرتع �لفل�صطيني و�لعامل �لنووي و�ملوؤ�ص�ص و�لرئي�ص �لتنفيذي ل�صركة
د. ريا�ص �صو�فطة، يف حما�صرة بعنو�ن: »متكني ريادة �لأعمال �لعلمية و�لتنمية �لقت�صادية يف فل�صطني«، وبح�صور ح�صد كبري من طلبة و�أ�صاتذة 

�جلامعة. 
وز�ر �لعامل يف لغات �لربجمة �لربوف�صور ديفيد برنا�ص كلية تكنولوجيا �ملعلومات، حيث ��صتمرت �لزيارة 3 �أيام تخللها �لعديد من ور�صات �لعمل يف جمال 

هند�صة �لربجميات و�إد�رة �مل�صاريع للعديد من �لطلبة.
وتقاليدها«، وذلك  تاريخها، عاد�تها  �ل�صامرية  »�لطائفة  بعنو�ن:  ندوة عامة  �لثقافية،  و�لدر��صات  و�لآثار  �لتاريخ  ود�ئرتا  �لعامة  �لعالقات  وعقد مكتب 

بالتعاون مع جمعية �لأ�صطورة �ل�صامرية. 
وقالت نائب مدير �لعالقات �لعامة يف �جلامعة �ل�صيدة لبنى عبد �لهادي: »تكمن �أهمية هذه �لندوة يف تعريف �لطلبة بثقافة �لطو�ئف و�لديانات �لأخرى 

و�حرت�م هذه �لثقافات، من �أجل تعزيز مفاهيم �لتعددية و�لتنوع �لجتماعي و�أ�ص�ص �ملجتمعات �لدميقر�طية«.

ضيوف وحماضرات 

��صتقبلت �جلامعة عامل �لجتماع مايكل بور�ووي رئي�ص �جلمعية �لعاملية لعلم �لجتماع ISA، حيث حل �صيفا على د�ئرة علم �لجتماع وعلم �لإن�صان، وير�فقه 
�أ�صتاذ علم �لجتماع  يف �جلامعة �لأمريكية ببريوت د. �صاري حنفي. و�ألقى بور�ووي حما�صرة بعنو�ن: »�حلركات �لجتماعية يف عهد �لنيوليرب�لية«. 
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كما عقدت كلية �لأعمال و�لقت�صاد يف �جلامعة، 
ندوة بعنو�ن: »�صندوق �لنقد �لدويل: دوره عامليا 
�لدويل  �لنقد  �صندوق  ممثل  قدمها  وحمليا«، 
كوك،  �أودو  د.  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف 
مب�صاركة كل من رئي�ص د�ئرة �لقت�صاد د. ريا�ص 

مو�صى، و�أ�صتاذ �لقت�صاد د. �صعيد هيفاء.
موؤ�ص�صة  مع  وبالتعاون  �جلامعة  عقدت  و�أي�صا 
�لرت�ث �لفل�صطيني يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، 
حما�صرة حول تاريخ ون�صاأة �لتطريز �لفل�صطيني، 
قدمتها �لباحثة يف هذ� �ملجال حنان قرمان منرِي.

وكذلك عقدت �جلامعة حفل تخريج ملجموعة من 
�مل�صاركني يف دورة تدريبية مكثفة يف �لتنمية و�لإد�رة، نظمت يف �إيطاليا ملدة ف�صل در��صي وقد �صارك فيها 18 م�صرتكا من 9 جامعات فل�صطينية. 

وعقدت وحدة �بن ر�صد للتطوير �لرتبوي ثالث لقاء�ت متتالية �صمن �صل�صلة حلقات �ملجاورة، حول �بن عربي و�لتي تقودها د. مليحة م�صلماين، حيث جمعت 
هذه �للقاء�ت جمموعة من �أ�صاتذة وطلبة �جلامعة للحديث حول �ملفكر �بن �لعربي وفكره �ل�صويف وتاريخه. 

وعقدت د�ئرة علم �لجتماع و�لإن�صان ندوة فكرية بعنو�ن »�صنمية �لدولة«، قدمها �لربوفي�صور �ل�صيف مايكل تاو�صغ �أ�صتاذ �لنرثبولوجيا �لثقافية يف جامعة 
كولومبيا، حيث حتدث عن حتول �لدولة �إىل معبود ُم�صّياأ يف �لفكر �ل�صيا�صي و�ل�صو�صيولوجي �حلد�ثي، معتمد� على در��صاته �مل�صحية و�مليد�نية يف عدة دول 

يف �أمريكا �جلنوبية و�لتي نتج عنها كتابه »�جلهاز �لع�صبي«.
يف كانون �لثاين 2013، ��صت�صافت �جلامعة �جتماعا �صم عمد�ء �صوؤون طلبة �جلامعات �لفل�صطينية، لنقا�ص ق�صيتني �أ�صا�صيتني حول: تاأثري �نقطاع �لرو�تب 

على ت�صجيل �لطلبة يف �جلامعات للف�صل �لدر��صي �لثاين، وم�صودة م�صروع قانون �لإقر��ص �لفل�صطيني ملوؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل.
وكذلك ��صتقبلت �جلامعة �لطلبة �جلدد يف برنامج �لدر��صات �لعربية �لفل�صطينية »PAS« وهو برنامج يهتم بتعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها، وبلغ 

عدد �لطلبة �مللتحقني يف �لربنامج لهذ� �لف�صل �لدر��صي، ما يقارب �لـ50 طالبًا وطالبة من دول خمتلفة. 

يف  �لكهربائية  �لهند�صة  د�ئرة  عقدت  وكذلك 
�أنظمة  »��صتخد�م  بعنو�ن:  حما�صرة  �جلامعة 
�لطاقة  توليد  يف  �لكهرومغناطي�صية  �لقوى 
خطيب،  تامر  د.  �ملهند�ص  قدمها  �لكهربائية« 
و�لتقنية  �لعلمية  �خل�صائ�ص  عن  حتدث  و�لذي 

لالأنظمة �لكهرومغناطي�صية.
�ملعلومات  تكنولوجيا  كلية  عقدت  بدورها 
�إد�رة  يف  �ل�صليمة  �لطرق  حول  عامة،  حما�صرة 
�ملعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  و�لت�صنيع  �لإنتاج 
و�لت�صالت، قدمها �ملهند�ص �ملتخ�ص�ص يف جمال 
من  عدد  بح�صور  وذلك  بيقاوي،  بهيج  �لت�صنيع 

�أ�صاتذة وطلبة كلية تكنولوجيا �ملعلومات. 
مو�صوع  يف  در��صيًا  يومًا  �لفيزياء  د�ئرة  وعقدت 
�أكرث  �صارك  حيث  �لدقيقة،  �جل�صيمات  فيزياء 
و�لهند�صة  �لعلوم  كليتي  من  وطالبة  طالبًا   70 من 
وكذلك طلبة من مدر�صة �لروم �لأرثوذك�ص �لثانوية 
�ليوم  يف  �صارك  وقد  �لفعالية.  بهذه  �لطيبة  يف 
�لعاملي  �ملركز  من  �صو  كيت  �لدكتورة  �لدر��صي 
حممد  و�لدكتور  �إيطاليا  يف  �لنظرية  للفيزياء 
�لأوروبية  �ملنظمة  يف  �أطل�ص  جتربة  من  �حلروب 

لالأبحاث �لنووية يف �صوي�صر�. 
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متيزت �جلامعة على مد�ر �لعام 2013/2012  بنجاحات حققها �لطلبة و�لأ�صاتذة يف جمالت عديدة، كان نتاجها جو�ئز و�جناز�ت تعك�ص مدى حر�ص 
�جلامعة على رفع �إمكانات �لطلبة و�ملدر�صني، من �أجل حتقيق جناحات على �ل�صعيدين �لعملي و�لأكادميي مبا ي�صرف �لوطن �أول وبريزيت ثانيًا. 

يف �أيلول 2012، فاز فريق �جلامعة من معهد �حلقوق باملرتبة �لثانية يف جولة �ملر�فعة �ل�صفوية مب�صابقة �ملحاكمة �ل�صورية يف حقوق �لإن�صان للعام 2012، 
�لتي نّظمتها �ل�صبكة �لأكادميية �لعربية حلقوق �لإن�صان )AAHRN( يف بريوت، مب�صاركة جمموعة من طلبة �لقانون من �ملغرب ولبنان و�لأردن.

وفاز فريق د�ئرة �لقانون يف �مل�صابقة �لوطنية للمحكمة �ل�صورية �صمن برنامج تعزيز �لعد�لة �لفل�صطينية �ملمول من �لوكالة �لأمريكية للتنمية �لدولية 
)USAID(، و�لذي �أهله �إىل متثيل كليات �حلقوق �لفل�صطينية يف م�صابقة �ملحكمة �ل�صورية �لدولية. و�صارك يف �مل�صابقة طلبة من كليات �حلقوق من جامعات 

بريزيت، �لنجاح �لوطنية، �لقد�ص، �خلليل، بيت حلم �لأهلية، و�جلامعة �لأمريكية يف جنني. 
IEEE، على �ملرتبة �لأوىل على جامعات  يف ت�صرين �لأول 2012، ح�صل فريق جامعة بريزيت بالفرع �لطالبي جلمعية مهند�صي �لكهرباء و�للكرتونيات 
فل�صطني و�ملرتبة �لر�بعة على م�صتوى �جلامعات �لعربية، وبرتتيب 156 من �أ�صل 1900 فريق م�صارك على م�صتوى �لعامل، مب�صابقة برجمة ي�صارك فيها 

�أع�صاء �لـ IEEE يف �لأفرع �لطالبية يف جميع �أنحاء �لعامل .

جملس  يف  الشرف  جملس  عضو 
عويضة:  سمري  اجلامعة  أمناء 
يأتي يف  إنشاء احلديقة   دعم 
أن  املفرتض  من  الذي  الواجب  إطار 
يقوم به رجال األعمال جتاه وطنهم، 
التعليمي  القطاع  جتاه  وبالتحديد 

الفلسطيني 

و�حتفلت كلية �لأعمال و�لقت�صاد و�لبنك �لعربي، بتخريج �لفوج �حلادي ع�صر من طلبة برنامج »�أ�صول/ �لبنك �لعربي«، و�ملعد خ�صي�صا لتدريب طلبة 
�جلامعات �لفل�صطينية حيث �صارك 29 طالبا وطالبة من �لكلية يف جامعة بريزيت.

و�حتفلت �جلامعة بو�صع حجر �لأ�صا�ص مل�صروع حديقة �صمري عوي�صة »�ل�صرفة«، و�لتي قام بت�صميمها طلبة �لهند�صة �ملعمارية يف �جلامعة، وبتربع من رجل 
�لأعمال �لفل�صطيني وع�صو جمل�ص �صرف يف جمل�ص �أمناء �جلامعة �ل�صيد �صمري عوي�صة. 

احتفاالت وجوائز 
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تو��صل �جلامعة تعاونها على �مل�صتويني �لدويل و�لإقليمي من �أجل �لنهو�ص �أكرث بامل�صتوى �لأكادميي وتعزيز قدر�ت طلبتها ومدر�صيها، دون �إغفال �أهمية 
عمليات تبادل �خلرب�ت و�لتعاون مع �لقطاعات �ل�صريكة يف تعزيز مكانة وح�صور �جلامعة، ودورها �لريادي على م�صتوى �لوطن. 

يف �صهر حزير�ن 2013 �ن�صمت جامعة بريزيت �إىل مبادرة �لأمم �ملتحدة لالأثر �لأكادميي، بعدما ��صتوفت �صروط �لع�صوية فيها، لت�صبح و�حدة من بني 
1000 جامعة وموؤ�ص�صة تعليم عاٍل متثل 120 دولة موقعة على �ملبادرة.

التعاون واملسؤولية االجتماعية 

ويف ت�صرين �لثاين 2012، ح�صلت �لطالبة يف كلية �حلقوق و�لإد�رة �لعامة يف �جلامعة هند رم�صان �لبطة، على �ملركز �لثالث يف م�صابقة �لبحوث �لعلمية 
للطلبة �لعرب يف �مللتقى �لإبد�عي �خلام�ص ع�صر، و�لذي عقد يف �ل�صعودية، و�صارك فيه ما يزيد عن 150 طالبًا من �جلامعات �لعربية �ملختلفة. 

و�صاركت �لطالبة هند يف حمور �لبحث �لعلمي و�لتنمية بتقدمي بحث بعنو�ن: »دور �جلامعات �لفل�صطينية يف تنمية �لوعي �ل�صيا�صي 1987-2012«، تناول 
دور �جلامعات �لفل�صطينية يف تنمية �لوعي �ل�صيا�صي.

وحازت د�ئرة �لهند�صة �لكهربائية يف �جلامعة، على �ملرتبة �لأوىل يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�صال )ICT(، وذلك يف �ملوؤمتر �لذي نظمته جمعية 
�ل�صبكة �لعربية لالبتكار يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. و�صاركت �لد�ئرة ببحث علمي قدمته طالبات هند�صة �لكهرباء، متار� �صندوقة، ومرمي يحيى، 

وهديل عز، حول ��صتخد�م تقنيات �لتعرف على �ل�صوت يف عامل �لتكنولوجيا.
وح�صلت �جلامعة على �ملرتبة �لثالثة يف م�صابقة برنامج »�لقادة �لبيئيون«، وذلك عن م�صروع لزر�عة �أ�صطح �لبنايات، �صمن م�صابقة عقدت يف جامعة 

�لنجاح �لوطنية، وقدمت خاللها م�صاريع ت�صاهم يف �حلفاظ على �لبيئة و�ل�صري قدمًا نحو »فل�صطني خ�صر�ء«.
وح�صلت �لطالبة رنا يغمور من د�ئرة �لكيمياء يف �جلامعة على جائزة زهري حجاوي للبحث �لعلمي للعام 2013، وذلك من خالل م�صاركتها ببحث للتعامل 

مع تلوث �ملياه، باإ�صر�ف �أ�صتاذ �لكيمياء يف جامعة بريزيت د. طالل �صهو�ن.
وح�صد فريق �جلامعة لكرة �ل�صلة لفئة لطالبات، �ملرتبة �لأوىل يف بطولة كرة �ل�صلة للطالبات، بعد تغلبه على فريق جامعة بيت حلم، وذلك لل�صنة �لثالثة 

على �لتو�يل. 
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�حلقوق يف �جلامعة. 
كذلك مت توقيع �تفاقية تعاون مع جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا �لأردنية، يف حقول �لتدريب وخدمة �ملجتمع و�لأبحاث �لعلمية يف جمال �ل�صيدلة. وت�صمنت 
�لتفاقية �لعديد من �لبنود �لتي تعزز �لعالقات �لثنائية بني �جلامعتني، و�أبرزها �لت�صارك يف كتابة �لأبحاث �لعلمية وتبادل �ملعلومات و�ملعرفة �خلا�صة 

بعلوم �ل�صيدلة و�ل�صيدلة �ل�صريرية.
ووقعت كلية �حلقوق و�لإد�رة �لعامة ممثلة بعميدها د. عا�صم خليل، مذكرة تفاهم مع �لقن�صلية �لفرن�صية �لعامة يف �لقد�ص ممثلة بامللحق �لثقايف �ل�صيد 
»بنو� تادييه، وتق�صي هذه �لتفاقية �أن تقوم �لقن�صلية �لفرن�صية بتمويل 5 زيار�ت تعليمية لأ�صاتذة فرن�صيني لتنفيذ مهام بحثية وتدري�صية يف كلية �حلقوق 

و�لإد�رة �لعامة.

ت�صبح جامعتنا  »بهذه �خلطوة  �أنه  خليل هندي  د.  �جلامعة،  رئي�ص  �أكد 
و�حدة من �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �لتي تدعم �ملبادئ �لعاملية �لع�صرة �ملقرة 
من قبل �لأمم �ملتحدة، و�لتي تتناول جمالت خمتلفة، �أبرزها حمو �لأمية 
و�لنز�عات،  �لأزمات  وحل  �لإن�صان،  حقوق  وحماية  �لفقر،  ومكافحة 

و�لتنمية �مل�صتد�مة وتوفري �لتعليم للجميع«.
مذكرة  منها  تعاون،  ومذكر�ت  �تفاقيات  عدة  �جلامعة  وقعت  ذلك  �إىل 
�لهند�صة  جمايل  يف  �ملتبادل  �لتعاون  وتعزيز  تطوير  �أجل  من  تفاهم 
�ملعمارية و�لتخطيط �حل�صري بني د�ئرتي �لهند�صة �ملعمارية يف جامعتي 

بريزيت و»دوي�صبورغ �إي�صن« �لأملانية. 
وقال د. عفيف ح�صن، عميد كلية �لهند�صة: »هذ� �لتعاون �صي�صاهم يف  تاأهيل �لطلبة ل�صوق �لعمل يف �مل�صتقبل، و�إعطاء �لفر�ص للطلبة لبناء قدر�تهم وتعزيز 

خرب�تهم يف جمال �لتخطيط �لعمر�ين للمدن«.
كما وقعت �جلامعة ممثلة برئي�صها، وجامعة »فالدوليد« �لإ�صبانية ممثلة باأ�صتاذ �لطب د. جناتي جعربي، مذكرة تفاهم على �لتعاون يف �لرب�مج ذ�ت 
�صبل  بحث  �إىل  �لتفاقية  وتهدف  �جلامعتني.  بني  �مل�صتد�مة  �مل�صلحة 
وم�صاريع  وتبادل �خلرب�ت  �لعلمي  و�لبحث  �لتدري�ص  �لتعاون يف جمالت 
�لبحث �مل�صرتك ون�صر �لأبحاث و�مل�صاركة يف �لندو�ت، �إ�صافة �إىل تبادل 

�لطلبة بني �جلامعتني.
ووقعت �جلامعة �أي�صا �تفاقيتي تعاون مع رئي�ص مكتب �ملمثلية �لدمناركية 
يف �لأر��صي �لفل�صطينية �ل�صيد لر�ص �آدم ر�هوف، تهدف �لأوىل لتطوير 
م�صروع �لأر�صيف �لفل�صطيني �لرقمي يف جامعة بريزيت و�لذي يحت�صنه 
م�صروع  بدعم  تتعلق  و�لثانية  �لدولية،  للدر��صات  لغد  �أبو  �بر�هيم  معهد 
معهد  يحت�صنه  و�لذي  �لعد�لة«  �إىل  �لو�صول  �ملر�أة:  وحقوق  »�لد�صتور 
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املسؤولية االجتماعية 

وطنا  فل�صطني  جتاه  �لجتماعية  للم�صوؤوليات  حتملها  �إطار  ويف 
و�لبنك  �جلامعة  وقعت  خ�صو�صا،  ولطلبتها  عموما  ومو�طنني 
�لإ�صالمي �لعربي �تفاقية لتاأ�صي�ص »�صندوق �لعطاء«، لدعم �لتعليم 
و�لتربعات،  و�لهبات  �لإ�صالمية  �لزكاة  �أمو�ل  م�صدره  �صيكون 
بحيث �صتوجه �أمو�له لدعم �لطلبة غري �ملقتدرين ماديًا يف جامعة 
�إىل جانب �صرف  بريزيت وت�صرف لهم كمنح در��صية ومعي�صية، 
�ملبالغ  بف�صل  �ل�صندوق  ويقوم  حمددة.  �أكادميي  تطوير  منح 
�ملدفوعة كزكاة عن غريها من �لتربعات و�لهبات ل�صمان �إنفاقها 
�لزكاة  �أمو�ل  من  �ل�صرف  على  وي�صرف  لها،  �ملحددة  �لأوجه  يف 

هيئة فتوى ورقابة �صرعية وتديره جامعة بريزيت.
كما وقعت مع �صركة جو�ل، مذكرة تفاهم م�صروع »�أنا جو�ل« للمرة 

�ل�صاد�صة، و�لتي بد�أت باإن�صاء ك�صك لل�صركة يف �جلامعة يتم فيه تدريب طلبة كلية �لأعمال و�لقت�صاد على ممار�صة �أن�صطة �لبيع و�لت�صويق خلدمات �ل�صركة 
للطلبة و�لعاملني يف �جلامعة و�إك�صابهم مهار�ت �لت�صويق و�لتعامل مع �لزبائن و�إد�رة �ملرفق. 

رئيس اجلامعة د. خليل هندي:  اتفاقية تأسيس صندوق العطاء ستساهم يف منح طلبة اجلامعة 
فرصًا متكافئًة للدراسة يف اجلامعة بعيدًا عن االعتبارات املالية 

و�أطلقت كلية تكنولوجيا �ملعلومات �لعام �لدر��صي �لثاين من م�صروع مدر�صة �بن �صينا لعلوم �حلا�صوب، �لهادف �إىل تطوير معارف وقدر�ت �لطلبة �جلامعيني 
يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا يف علوم �لكمبيوتر، باإ�صر�ف علماء دوليني. وقد �لتحق بالربنامج و�لذي مت بال�صر�كة مع جامعة كاليفورنيا، 40 

طالبا من كليات تكنولوجيا �ملعلومات يف ت�صع جامعات حملية.
ويف �لعام �لأكادميي 2013/2012، ��صت�صافت عمادة �صوؤون �لطلبة، �لطالبتني من جامعة فيالدلفيا �لأردنية �آلء ودعاء �أبو �صريعة، للتدريب يف جمموعة 
�لت�صالت �لفل�صطينية، وذلك �صمن برنامج تدريب طلبة �جلامعات �لعربي. وتاأتي �ل�صت�صافة بعد م�صاركة جامعة بريزيت يف �مللتقى �لثامن ع�صر لتبادل 

عرو�ص تدريب طلبة �جلامعات �لعربية، و�لذي ينبثق عن �ملجل�ص �لعربي لتدريب طالب �جلامعات �لعربية �لتابع لحتاد �جلامعات �لعربية.
ويف حزير�ن 2013، نظمت عمادة �صوؤون �لطلبة يف �جلامعة خميم �لعمل �لتطوعي �لدويل للعام 2013، و�لذي ��صتمر ملدة �أ�صبوعني و�صم 50 من طلبة 
�جلامعة وطلبة من خمتلف دول �لعامل، كالوليات �ملتحدة �لأمريكية، وبريطانيا، وتركيا، و�لرب�زيل، و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�أملانيا. وت�صمن برنامج 
�ملخيم زيار�ت عديدة �إىل مدن وقرى فل�صطينية للتعرف على �لرت�ث �لفل�صطيني، وتخلله �أعمال تطوعية ولقاء�ت مع �صخ�صيات فل�صطينية، بالإ�صافة �إىل 

عقد حما�صر�ت وندو�ت.
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�أطلقت �جلامعة كتابًا ير�صد تاريخها �لريا�صي، حمل عنو�ن: »45 عامًا...
كمال �صم�صوم وم�صو�ر �لعمل �لطويل« ��صتعر�ص فيه �أ�صتاذ �لريا�صة �ملتقاعد 
كمال �صم�صوم كافة �أوجه �لن�صاط �لريا�صي يف جامعة بريزيت وكلية بريزيت، 
على مدى �أربعني عاما، وما يجلبه من ذكريات جميلة لآلف �لطلبة �لذين 

قام �لأ�صتاذ �صم�صوم بتدري�صهم. 
ويف عمٍل متخ�ص�ص ُيْعنى بت�صليط �ل�صوء على �لق�صاء �لديني يف فل�صطني 
�ل�صرعي  �لق�صاء  كتاب  �حلقوق  معهد  �أ�صدر  و�لكن�صي،  �ل�صرعي  ب�صقيه 
�لأحكام  قاعدة  بناء  م�صروع  تنفيذ  ن�صاطات  كاأحد  فل�صطني،  يف  و�لكن�صي 
بني  ما  �لو�قعة  �لفرتة  يف  �حلقوق  معهد  نفذه  �لذي  و�لكن�صية  �ل�صرعية 
كانون �لثاين 2011 وكانون �لأول 2012 بدعم من مكتب �ملمثلية �لدمناركية 

وبالتعاون مع �ملجل�ص �لأعلى للق�صاء �ل�صرعي. 
لثالثة  �صل�صلة  وهي  �لجتماعي«،  و�لنوع  »�لقانون  �صل�صلة  �ملعهد  �أ�صدر  كما 
كتب رئي�صية، تتناول �ملنهاج �لتدريبي �خلا�ص بالنوع �لجتماعي يف قطاعي 

�لعد�لة و�حلكم �ملحلي.
كما وت�صلمت مكتبة �جلامعة �صحنة كتب من مكتبة �لكاتب و�لباحث و�ملفكر 
يزيد  �أني�ص �صايغ، مهد�ة من عائلته، وحتتوي على ما  �لر�حل  �لفل�صطيني 

عن 6000 كتاب وجمالت �أكادميية وفكرية و�صيا�صية خمتلفة.

كتب وإصدارات

بتقدمي  موبايل  �لوطنية  �صركة  قيام  على  �لتفاقية  ون�صت  بريزيت،  جامعة  ن�صاطات  لرعاية  تعاون  �تفاقية  موبايل  �لوطنية  �صركة  مع  �جلامعة  ووقعت 
م�صاهمات مالية لرعاية �ليوم �ملفتوح لكلية �لأعمال و�لقت�صاد، و�ليوم �ملفتوح لكلية �لعلوم، ورعاية رئي�صية لـIT Expo، �إ�صافة �إىل تقدمي م�صاهمة عينية 
للن�صاط �لإر�صادي للطلبة �جلدد. فيما توفر �جلامعة موقعا د�ئما ل�صركة �لوطنية موبايل يف حرم �جلامعة لتقدمي خدمات مل�صرتكيها من �لطلبة وت�صويق 

وبيع منتجاتها. 
ووقعت �جلامعة مع موؤ�ص�صة �لتعاون �تفاقية �أخرى �صمن »برنامج �لتميز �لأكادميي«، وهو برنامج �ملنح �لدر��صية للطلبة �ملتفوقني �أكادمييًا وغري �ملقتدرين 

ماليًا، �لذي يغطي تكاليف �لدر��صة �جلامعية للطلبة يف مرحلة �لبكالوريو�ص منذ ح�صولهم على �لقبول يف �جلامعة وعلى مد�ر مرحلة �لبكالوريو�ص. 
ويف متوز 2013، �فتتح يف �جلامعة مبنى حممد م�صروجي لالإعالم، بح�صور رئي�ص جمل�ص �أمناء بريزيت د. حنا نا�صر، ورئي�ص �جلامعة د. خليل هندي، 
و�ل�صيد حممد م�صروجي رئي�ص جمل�ص �إد�رة ومدير عام �صركة �لقد�ص للم�صتح�صر�ت �لطبية، و�أع�صاء جمل�ص �لأمناء و�إد�رة و�أ�صرة �جلامعة وطلبتها وعدد 
كبري من �ل�صخ�صيات �لفل�صطينية. ويتاألف مبنى �مل�صروجي لالإعالم من 6 طو�بق تبلغ م�صاحتها 3٫000 مرت مربع، وي�صم مركز تطوير �لإعالم، ود�ئرة 

�لإعالم، ويحتوي على ��صتوديوهات �ذ�عة ومونتاج وكذلك ��صتوديو تلفزيوين �صخم، �إ�صافة �إىل مكاتب �ملوظفني.
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�لفرع  �أع�صاء من  �أمريكي من موؤ�ص�صة »نظرة عاملية«، �صم  كما ز�ر �جلامعة وفد 
�ملتحدة،  �لوليات  يف  �لرئي�ص  �ملقر  من  م�صوؤولني  �إىل  بالإ�صافة  للموؤ�ص�صة  �ملحلي 
للتعرف على �جلامعة وبر�جمها و�لتاأكيد على ��صتمر�ر �لتعاون بينهما وخا�صة دعم 

بر�مج حملة �حلق يف �لتعليم. 
ويف �صباط 2013، �لتقى وفد من �ملمثلية �لأملانية ترت�أ�صه �لرئي�صة �جلديدة للممثلية 
�ل�صيدة بربار� ولف، برئي�ص جامعة بريزيت د. خليل هندي، ونائب �لرئي�ص لل�صوؤون 
�لكادميية �آنذ�ك د. عدنان يحيى، ونائب رئي�ص �جلامعة لل�صوؤون �لإد�رية د. عادل 

�لز�غة.
و�لتقى  �جلامعة،  بريي�ص  لك�صمان  جاميني  د.  �صريالنكا  خارجية  وزير  ز�ر  كما 
لل�صوؤون �لأكادميية �صابقا د. عدنان يحيى، ونائبه  برئي�صها د. خليل هندي ونائبه 
ل�صوؤون �لتنمية و�لت�صال د. غ�صان �خلطيب، حيث بحث �لطرفان �صبل �لتعاون يف 
جمال �لتعليم. كما و�لتقى د. بريي�ص عددً� من طلبة �جلامعة، للوقوف على جتربتهم 

يف �جلامعة و�آليات �لت�صبيك مع طلبة �جلامعات �ل�صريلنكية.
عو�د  �آنذ�ك  فل�صطني  �إىل  �لها�صمية  �لأردنية  �ململكة  �صفري  ز�ر  �لفرتة،  ذ�ت  ويف 
ومديرة  هندي،  خليل  د.  �جلامعة  رئي�ص  �لتقى  حيث  بريزيت،  جامعة  �ل�صرحان، 
مركز تطوير �لعالم �ل�صيدة نبال ثو�بتة، ورئي�ص د�ئرة �لإعالم �ل�صابق د. �إيهاب 
لل�صوؤون  �جلامعة  رئي�ص  ونائب  �لنجار،  �لنا�صر  عبد  �ل�صحفيني  ونقيب  ب�صي�صو، 

�ملجتمعية د. �صامية حليلة ونائب مدير �لعالقات �لعامة �ل�صيدة لبنى عبد �لهادي.
كما ��صتقبل نائب رئي�ص �جلامعة ل�صوؤون �لتنمية و�لت�صال د. غ�صان �خلطيب، وفد� 
من جمل�ص �لأمناء �لعاملي جلامعة بيت حلم جاء للتعرف على تاريخ جامعة بريزيت 

ومر�فقها حاليا، ومن �أجل بحث �صبل �لتعاون �لأكادميي وتبادل �خلرب�ت.

يزور �جلامعة �صنويا ع�صر�ت �لوفود و�مل�صوؤولني �لأكادميني، �صمن �إطار بحث �آليات �لتعاون، وتعزيز �لعالقات �لأكادميية، و�لتعرف على جامعة بريزيت 
وما متثله من عر�قة على �مل�صتوى �لإقليمي.

يف �أيلول 2012، ز�ر وفد �أكادميي �أيرلندي �جلامعة، لبحث �صبل �لتعاون �مل�صرتك بني �جلامعة و�جلامعات �لأيرلندية يف �لعديد من �ملجالت، حيث �لتقى 
�لوفد برئي�ص �جلامعة د. خليل هندي ونائبه لل�صوؤون �لأكادميية �آنذ�ك د. يحيى عدنان، وم�صوؤولة �لعالقات �خلارجية يف �جلامعة �أ. دويل كعيبني.

وفود
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وحيد  حممد  د.  �ملالديف  جمهورية  رئي�ص  وز�ر 
و�لتقى  �جلامعة،  له  �ملر�فق  �لر�صمي  و�لوفد 
يلتقي  �أن  و�إد�رتها قبل  برئي�صها د. خليل هندي 
حو�رية،  ندوة  يف  و�أ�صاتذتها  �جلامعة  بطلبة 
تناول فيها عمق �لعالقة �لفل�صطينية �ملالديفية، 
خلدمة  �لأكادميية  �لعالقات  تعميق  �إىل  د�عيًا 
��صت�صافت   ،2013 متوز  يف  �لدولتني.  وتطور 
�جلامعة وفد� من روؤ�صاء ونو�ب روؤ�صاء جامعات 
كندية تر�أ�صته ممثلة كند� لدى �ل�صلطة �لوطنية 
�لفل�صطينية �ل�صيدة كاثرن فري�صت، لبحث �صبل 
�أكادميية  عالقات  وبناء  �لطرفني  بني  �لتعاون 
خليل  د.  �جلامعة  رئي�ص  �لتقى  كما  م�صرتكة. 
�لأر��صي  يف  �لعام  �لرتكي  �لقن�صل  هندي، 
بحث  حيث  تورنالر،  �صاكري  �ل�صيد  �لفل�صطينية 
يف  خا�صة  �لأكادميي  �لتعاون  �صبل  �لطرفان 
جمال �ملنح �لدر��صية لطلبة �جلامعة، و�لتعارف 

�لأكادميي مع �جلامعات �لرتكية.
�لأر��صي  �ل�صني يف  �لتقى هندي، ممثل  كذلك 
�صبل  �لطرفان  وبحث  �يت�صونغ،  ليو  �لفل�صطينية 
�أ�صاتذة  �بتعاث  يف  خا�صة  �لأكادميي،  �لتعاون 

وطلبة بني �لدولتني. 

 Tommy يف بلجيكا كلية �لتمري�ص و�ل�صيدلة و�ملهن �ل�صحية �مل�صاندة يف �جلامعة، حيث �صم �لربوفي�صور Gent ويف �صهر �آذ�ر 2013، ز�ر وفد من جامعة
Schellens و�لربوفي�صور Henri Verhaaren، وهدفت �لزيارة �إىل متابعة �مل�صروع �مل�صرتك بني جامعة Gent وكلية �لتمري�ص و�ل�صيدلة و�ملهن �ل�صحية 

يف جامعتي بريزيت و�لقد�ص، بعنو�ن: »كفاءة �لتعلم من خالل م�صادر �ملعلومات �لرقمية يف �لعلوم �ل�صحية«.
وز�ر رئي�ص جمل�ص �إد�رة �لبنك �ل�صالمي �لفل�صطيني د. حممد فايز زكارنة �جلامعة، و�لتقى بنائب رئي�ص �جلامعة ل�صوؤون �لتنمية و�لت�صال د. غ�صان 
�خلطيب، ونائب رئي�ص �جلامعة لل�صوؤون �ملالية د. ب�صارة دباح، ومديرة مكتب تعزيز �ملو�رد منال عي�صى. كما ور�فق زكارنة مدير د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي يف 

�لبنك د. �صامر مفارجة، حيث بحث �لطرفان �صبل تعزيز �لتعاون و�لتو��صل بني �لبنك و�جلامعة.
و��صتقبلت �جلامعة وفد� �أرجنتينيا من �صيا�صيني ومثقفني و�صحفيني، و�أع�صاء من جمل�ص �ل�صيوخ وبلدية بيون�ص �أير�ص �لأرجنتينية برئا�صة »ركاردو فرير«، 

حيث �لتقى �لوفد بنائب رئي�ص �جلامعة ل�صوؤون �لتنمية و�لت�صال د. غ�صان �خلطيب.
وز�ر وفد �أكادميي نرويجي �جلامعة، و�لتقى نائب رئي�ص �جلامعة لل�صوؤون �لأكادميية �آنذ�ك د. عدنان يحيى، حيث بحث �لطرفان �صبل �لتعاون.

كما ز�ر وفد �أمريكي من جمموعة 
�أجل  من  وموؤر�صفون  »مكتبَيون 
بنائب  و�لتقى  فل�صطني« �جلامعة، 
رئي�ص �جلامعة لل�صوؤون �لأكادميية 
ومدير  يحيى،  عدنان  د.  �آنذ�ك 
مكتبة �جلامعة �ل�صيدة ديانا �صايج 
�أبو  �بر�هيم  معهد  ومدير  نا�صر، 
عبد  د.  �لدولية  للدر��صات  لغد 
�أي�صا  و�جتمع  �لربغوثي.  �لكرمي 
�لفل�صطيني  �لأر�صيف  فريق  مع 
�أبو  �بر�هيم  معهد  يحت�صنه  �لذي 

لغد للدر��صات �لدولية.
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الطلبة

�حت�صنت �جلامعة يف �لعام �لأكادميي 2012-2013، 10٫005 طالب وطالبات، منهم 8٫466 بكالوريو�ص و1٫390 در��صات عليا، و152 دبلوم ودر��صة   
خا�صة.

63٫6% من �جل�صم �لطالبي �إناث، و36٫4% من �لذكور.  
تخرج يف �لعام �لأكادميي 2012-2013، 2٫144 طالبًا وطالبة. فيما خرجت جامعة بريزيت منذ عام 1976 وحتى هذ� �لعام 27٫486 طالبًا وطالبة.   

الكادر الوظيفي

يعمل يف �جلامعة 1155 موظفًا وموظفة، منهم 652 من �لكادر �لأكادميي مبن يف ذلك 538 من �أع�صاء �لهيئة �لتدري�صية و114 باحثًا وباحثة وم�صاعد   
تدري�ص. فيما يعمل 503 من �لكادر �لوظيفي كمدر�ء و�إد�ريني وفنيني وعمال خدمات.

39% من �لكادر �لوظيفي هم من �لن�صاء.   
56% من �لهيئة �لتدري�صية �ملنتظمة هم من حملة �صهادة �لدكتور�ة، و41% هم من حملة �صهادة �ملاج�صتري.   

املوازنة واملساعدات املالية

بلغ جمموع �إنفاق �جلامعة يف �لعام �لأكادميي 2012-2013، حو�يل 25 مليون دينار.  
بلغ �لعجز �جلاري يف مو�زنة �جلامعة حو�يل 4٫324 مليون دينار.  

يف نف�ص �لعام، حو�يل 32% من �لطلبة ��صتفادو� من م�صاعد�ت �جلامعة �ملالية و�لتي بلغت 2٫07 مليون دينار. فيما ��صتفاد �أكرث من 20% من �لطلبة   
من جدولة وتق�صيط �لأق�صاط �جلامعية. 

حقائق وأرقام 

كلية �لهند�صة
كلية �حلقوق و�لإد�رة �لعامة

كلية تكنولوجيا �ملعلومات

معهد �ل�صحة �لعامة و�ملجتمعية
معهد �لدر��صات �لبيئية و�ملائية

معهد �حلقوق 
معهد در��صات �ملر�أة

معهد �إبر�هيم �أبو لغد للدر��صات �لدولية
مركز خمترب�ت جامعة بريزيت للفحو�ص

مركز �لتعليم �مل�صتمر
مركز در��صات �لتنمية

كلية �لتمري�ص و�ل�صيدلة و�ملهن �ل�صحية
كلية �لرتبية

كلية �لدر��صات �لعليا

مركز تطوير �لإعالم 
مركز جناد زعني لتكنولوجيا �ملعلومات

معهد �بن �صينا لهند�صة �ملعرفة و�لتقنيات �لعربية 

الكليات

كلية �لآد�ب 
كلية �لعلوم

كلية �لأعمال و�لقت�صاد

املعاهد
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من مرافق اجلامعة
مركز احلاسوب )مركز هيلني قطان(

)�لبو�بة  �للكرتونية  رتاج  لبو�بة  �لفني  �لدعم  يوفر  كما  و�ملجتمعية،  و�لإد�رية  �لأكادميية  �جلامعة  لوحد�ت  �لفنية  �مل�صاعدة  �حلا�صوب  مركز  يوفر 
�لأكادميية و�لإد�رية جلامعة بريزيت(، حيث متكن �أ�صرة �جلامعة من معاجلة �أمورها �لإد�رية و�لأكادميية من خالل هذه �لبو�بة �لإلكرتونية.

مكتبات اجلامعة

حتتوي �ملكتبة �لرئي�صية )مكتبة يو�صف �أحمد �لغامن( على �أكرث من 299٫767 جملد )145149 كتاب مطبوع، 3857 ن�صرة، 88328 كتاب �لكرتوين، 
ر�صالة  ر�صالة ماج�صتري، 1028  �قر��ص مدجمة، 1491  بيانات على  قاعدة  فيديو، 38  �صريط  �لكرتونية، 60  دورية  دورية مطبوعة، 34451   25250
دكتور�ة، 3 جر�ئد مطبوعة، 74 قاعدة بيانات �آلية، 38 ميكروفورمز( . �عُتمدت �ملكتبة كمركز �إيد�ع ملن�صور�ت �ليون�صكو منذ عام 1979، ومركز �إقليمي 
ملن�صور�ت �لبنك �لدويل منذ عام 2005، ومركز دعم لنظام »مينيزي�ص« �ملحو�صب يف فل�صطني منذ عام 1998، كما تقوم �ملكتبة بالتن�صيق و�لتعاون مع 
�ملكتبات �لفرعية �خلا�صة باملر�كز و�ملعاهد �ملختلفة يف �جلامعة وهي: مكتبة معهد �حلقوق، مكتبة معهد در��صات �ملر�أة، �ملكتبة/مبنى �صعيد خوري 
لدر��صات �لتنمية )دمج لـ 3 مكتبات فرعية: مكتبة معهد �إبر�هيم �أبو لغد للدر��صات �لدولية، مكتبة برنامج در��صات �لتنمية، ومكتبة معهد �ل�صحة 

�لعامة و�ملجتمعية(.
توفر �ملكتبة جلمهور �لطلبة و�لباحثني �لعديد من �خلدمات وت�صرتك بالعديد من قو�عد �لبيانات للكتب و�ملجالت �لعلمية �لإلكرتونية بالن�ص �لكامل، 

و�لتي ت�صل �إىل 74 قاعدة بيانات، بع�صها با�صرت�ك و�لبع�ص �لآخر ح�صلت عليه �ملكتبة جمانا.

متحف جامعة بريزيت

مت تاأ�صي�ص متحف �جلامعة وموقع �جلالريي �لفرت��صي عام 2005 كربناجمني رياديني لتحقيق ر�صالة �جلامعة �ملجتمعية يف رعاية �لفنون و�لثقافة. 
وتاأتي �ل�صتجابة لهذه �لر�صالة �بتد�ئًا مبهمة رعاية �ملقتنيات �لرت�ثية �لتي �متلكتها �جلامعة يف نهاية �لت�صعينيات و�لتي ت�صمنت جمموعة توفيق كنعان 

للحجب �لفل�صطينية، �لأزياء �ل�صعبية، �مل�صغولت �لفخارية �لتقليدية، و�ملجموعة �لفنية.
وقد ��صتطاع �لربناجمان وعرب خم�ص �صنو�ت من تقدمي �لعديد من �ملعار�ص �لفنية و�لرت�ثية بالإ�صافة �إىل بر�مج يف �لتعليم �ملدر�صي و�جلامعي مع 

�أر�صفة �لكرتونية للفنون �ملعا�صرة و�صفحات �إخبارية حول �لفنون �ملعا�صرة قدمت عرب �ملوقع �للكرتوين �و �جلالريي �لفرت��صي.
و�جلدير بالذكر �نه مت �فتتاح قاعة للمقتنيات �لرت�ثية يف عام 2012، وهي ت�صتمل على �لأثو�ب �لتقليدية �لفل�صطينية وجمموعة توفيق كنعان للحجب 

�لفل�صطينية، �لأزياء �ل�صعبية، �مل�صغولت �لفخارية �لتقليدية، و�ملجموعة �لفنية.
�صكل متحف �جلامعة و�جلالريي �لفرت��صي، ومنذ تاأ�صي�صهما، �أهم �ملر�كز �لفنية بحيث يقدمان للمجتمع �ملحلي فر�صة لالطالع على �لإنتاج �لفني 
م معار�صهما بحرفية عالية و�صمن برنامج �صنوي م�صتمر  �ملحلي و�لعاملي من خالل �أول �صالة عر�ص فنية فل�صطينية مبو��صفات مهنية متقدمة. كما ُتَقدَّ

مما جعلهما عن�صرين ��صا�صيني يف �مل�صهد �لثقايف منذ بد�ياتهما.
�لفنون  رئي�صية حول  للمعلومات ومرجعية  �لكرتوين  �لفرت��صي يف جامعة بريزيت كم�صدر  لعبه �جلالريي  �لذي  �لدور  بال�صافة �ىل  وياأتي كل هذ� 
�ملعا�صرو و�لرت�ث �لثقايف من خالل �خلدمات �لتي يقدمها يف �أربعة فئات رئي�صية هي: �لفن و�لفنانني، بر�مج �لتعليم، �ملكتبة �للكرتونية، و �صفحة 

�ملتحف و�ملقتنيات.
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