
من عراقة الماضي وإبداع الحاضر نبني المستقبل



كلية العلوم

ُنسهم في تقّدم العلوم البحتة والتطبيقية

تأسست كلية العلوم عام 1972، وهي من أوليات الكليات في الجامعة، وقد بدأت منح درجة البكالوريوس منذ عام 
1976. يبلغ عدد طلبة الكلية أكثر من 600 طالب وطالبة، وتشكل الطالبات %90 من طلبة الكلية. أما عدد أعضاء الهيئة 

التدريسية فيتجاوز 60 عضوًا، معظمهم من حملة شهادة الدكتوراة.

مجاالت البحث

وفيزياء  الخطية،  غير  والديناميكا  البروتينات،  وديناميكية  عالية،  حرارة  درجة  على  التوصيل  فائقة  مواد  الفيزياء:   
الجسيمات الدقيقة وتكنولوجيا النانو والفيزياء النووية منخفضة الطاقة.

 الكيمياء: الكيمياء العضوية الحيوية، والكيمياء غير العضوية الحيوية ونظرية المدارات الجزئية وحوسبتها، والطرق 
التحليلية المتقدمة، إضافة لكيمياء النانو وتطبيقاتها المختلفة.

النباتات  الجينات في  والسمية، ودراسة  الثقيلة  بالمعادن  والتلوث  الحيوي في فلسطين،  التنوع  دراسة  األحياء:   
السرطانية  الخاليا  ودراسة  الزراعي،  باإلنتاج  تتعلق  إلى موضوعات  باإلضافة  الملوثات،  تأثير  حيث  من  والحيوانات 

ومقاومتها، ودراسة العمليات األيضية للجزيئات الكبيرة كاألحماض النووية والبروتينات.

الجزئي،  التحليلي  واالقتصاد  واإلحصاء،  اإلستراتيجية،  األلعاب  ونظرية  وتوبولوجيا،  الحلقات،  نظرية  الرياضيات:   
واألنظمة الديناميكية، والجبر الناظر )coalgebra(، ومناظر الحلقات والموديوالت.

االهتمامات المجتمعية

المناهج  وتحديث  كتابة  منهم في  العديد  يشارك  حيث  المدرسية،  المناهج  بتطوير  التدريسية  الهيئة  أعضاء  ُيعنى 
بتقديم  التدريسية  الهيئة  أعضاء  يشارك  كذلك،  الفلسطينية.  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  من  بطلب  المدرسية 
حول  محلية  مؤتمرات  تنظيم  إلى  باإلضافة  والمؤسسات،  الشركات  من  للعديد  واالستشارات  التحليلية  الخدمات 
التعليم والبحث العلمي. وأخيرًا، فقد تم إنشاء المرصد الفلكي )مرصد ميشيل وسنية حكيم( األول في فلسطين، 
الذي يستضيف المهتمين بالفلك من طلبة الجامعة والمجتمع المحلي، ويقيم أمسيات فلكية للرصد الفلكي يحضرها 

المهتمون بالفلك من مختلف فئات المجتمع.



معلومات االتصال:

مكتب العميد

+970 2 298 2003

+970 2 298 2084

Dean.Science@birzeit.edu

www.birzeit.edu

دوائر الكلية

تضم الكلية الدوائر التالية:
دائرة األحياء والكيمياء الحيوية  

دائرة الرياضيات  
دائرة الفيزياء  
دائرة الكيمياء  

برامج الكلية

تطرح الكلية برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة البكالوريوس في:
األحياء:  

األحياء كتخصص منفرد، أو األحياء كتخصص رئيسي مع الكيمياء الحيوية أو 
التغذية والحمية كتخصصات فرعية.

الكيمياء:  
الكيمياء كتخصص منفرد، أو الكيمياء كتخصص رئيسي مع الكيمياء الحيوية 

أو التغذية والحمية كتخصصات فرعية.  

الرياضيات:  
أو  منفردة،  كتخصصات  االقتصاد  في  التطبيقية  والرياضيات  الرياضيات 
اإلحصاء  أو  االقتصاد  أو  الحاسوب  علم  مع  رئيسي  كتخصص  الرياضيات 

والعلوم المالية والمصرفية كتخصصات فرعية.

الفيزياء:   
كتخصص منفرد، أو الفيزياء كتخصص رئيسي مع الرياضيات أو اإللكترونيات 

أو الحاسوب كتخصصات فرعية.

مختلفة:  حقول  في  الفرعية  التخصصات  من  عددًا  الكلية  تطرح  كذلك 
الرياضيات، واإلحصاء، والفيزياء، والكيمياء والكيمياء الحيوية واألحياء، التي 

يمكن لطلبة الجامعة دراستها مع برنامجهم الرئيسي. 

الدراسات العليا

تطرح الكلية برامج تؤدي إلى درجة الماجستير في:
الكيمياء التطبيقية  

الرياضيات  
الفيزياء  

األحياء البيئية  

كما تسهم الكلية في العديد من برامج الماجستير األخرى تشمل:
الحوسبة العلمية  

علوم المياه والبيئة  
االقتصاد  

اإلحصاء التطبيقي  



كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية

دعم التنمية الشاملة في مجاالت الصيدلة والتمريض والمهن 
الصحية

تأّسست كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية المساندة عام 2008 لبناء قدرات بشرية في مجاالت التمريض 
والصيدلة والمهن الصحية للمساهمة في رفع المستوى المهني، وتطوير البحث العلمي في هذه المجاالت، ودعم 

التنمية الشاملة في فلسطين والمنطقة.

أهداف الكلية

إعداد خريجين في مجاالت التمريض والصيدلة والمهن الصحية في الحقول التالية: التمريض، والتغذية والحمية،   
ودكتور صيدلي، وعالج النطق والسمع، والعلوم الطبية المخبرية، لرفع مستوى القطاع الصحي الخاص والعام، 
والقطاعات األخرى ذات الصلة كقطاع الصناعة الغذائية، وأية قطاعات أخرى بكفاءات ومهارات متميزة وقادرة على 

المساهمة في التطوير العلمي والتدريب المهني في المجال الصحي.
العمل على رفع المستوى المهني عن طريق التدريب والمالحظة والمراقبة والمتابعة.  

تشجيع البحث العلمي والتطبيقي في مجال المهن الصحية في فلسطين ونشر األبحاث وتعميمها محلّيًا وعالمّيًا.  
توفير منبر للتفاعل بين األكاديميين الباحثين في المجال الصحي والعاملين فيه، وتطوير شراكات بينهم، ووضع   
خطط وقوانين وسياسات تنموية لرفع المستوى الصحي في فلسطين، وتوفير الحلول المناسبة لمشاكل القطاع 

الصحي وغيره.

مميزات الكلية

استقطاب مجموعة مميزة من األكاديميين ذوي الكفاءات العالية.  
إعداد كفاءات وطنية ذات قدرات تقنية مميزة في التعامل مع أحدث األجهزة الطبية، لتوفير خدمة صحية تطبيقية   

بالمستشفيات في مختلف المجاالت الوقائية والتأهيلية والتشخيصية والعالجية.
اعتماد مناهج متطورة وخطط دراسية حديثة بالتعاون مع جامعات عالمية معروفة في هذا الحقل.  

توفير فرص للتدريب العملي في المؤسسات الصحية المختلفة داخل الوطن وخارجه.  
تقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين تشجيعًا لهم، ومحاولة توفير منح الستكمال دراساتهم العليا في الكليات   

العالمية المتخصصة.



معلومات االتصال:

مكتب العميد

+970 2 298 2093

+970 2 298 2017

dean.health@birzeit.edu

www.birzeit.edu

دوائر الكلية

تضم كلية التمريض والمهن الصحية المساندة أربع دوائر أكاديمية ومعهدًا 
تابعًا لها، وهي:
دائرة التمريض  

دائرة التغذية والحمية  
برنامج بكالوريوس في التغذية والحمية  

تخصص فرعي في التغذية والحمية  
دكتور صيدلي  

دائرة عالج النطق والسمع  
معهد سميح دروزة  

برامج البكالوريوس

تطرح الكلية حالّيًا برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة البكالوريوس في:
التمريض  

التغذية والحمية  
دكتور صيدلي  

عالج النطق والسمع  

برامج الدراسات العليا

برنامج الماجستير في العلوم الطبية المخبرية  
برنامج الماجستير في تكنولوجيا الصناعة الدوائية  

برنامج الماجستير في العلوم الطبية المخبرية
ربط  خالل  من  المخبرية  الطبية  الخدمات  رفع مستوى  إلى  البرنامج  يهدف 
العلم النظري بالتدريب المهني المناسب، وتخريج طلبة متميزين ومؤهلين 
علمّيًا وعلى درجة عالية من الكفاءة في استعمال األدوات المخبرية العصرية 
المبرمجة، ومواكبة األساليب التدريسية المتطورة في الكشف عن األمراض، 
البرنامج،  هذا  يقدم  كما  الفلسطينية.  الصحة  وزارة  خطط  مع  يتناسب  بما 

إضافة إلى التركيز العام، تركيزًا في األحياء الدقيقة والمناعة.

برنامج الماجستير في تكنولوجيا الصناعة الدوائية
في  المتخصصة  العلمية  الكفاءات  من  كادر  إعداد  الى  البرنامج  يهدف 
الحديثة  التقنيات  استخدام  عملية في  بخبرة  وتزويدهم  الدوائية  الصناعات 
وإجراء األبحاث العلمية للعمل في المصانع الدوائية المحلية أو المؤسسات 
الحكومية ذات الصلة وهيئات الرقابة الدوائية، بهدف إحداث التغيير والتطور 
الجودة  وضبط  فلسطين  في  الدوائية  الصناعات  قطاع  في  المطلوب 

والنوعية الصيدالنية واالرتقاء بمستوى البحث العلمي في هذا المجال.

معهد سميح دروزة

يهدف المعهد إلى نقل التكنولوجيا الحديثة في التصنيع الدوائي وتطبيق 
باإلضافة  الدوائية،  الصناعة  احتياجات  لتلبية  الجودة  في فلسطين  معايير 
إلى خلق بيئة تعاونية مميزة بين المعهد ومصانع األدوية المحلية واإلقليمية 
في  المتقدمة  الدورات  وعقد  األبحاث  وإجراء  العالقة،  ذات  والمؤسسات 

مجال التصنيع والتحليل الدوائي.



كلية الحقوق واإلدارة العامة

رفد القطاع العام والسوق الفلسطيني بالمهنيين المؤهلين

تأسست الكلية عام 2004 استجابة لحاجة فلسطين المتصاعدة إلى مهنيين ذوي كفاءات عالية في وظائف ذات صلة 
بالشأن العام، أي في المهن القضائية والقانونية )قضاء، ونيابة عامة، ومحاماة، واستشارة قانونية(، والوظيفة العامة 
والمهن  الربحية،  غير  األهلية  المؤسسات  اإلدارية في  والوظائف  محلي(،  وحكم  وهيئات مستقلة،  مركزية،  )إدارة 
المتعلقة ببحث الشؤون السياسية وتحليلها. ومن أجل تأهيل الطلبة ليتجاوبوا مع هذه االحتياجات، اعتمدت الكلية 
المناهج واألساليب التي تضمن تطوير قدراتهم العلمية ومهاراتهم العملية، وتسمح لهم بالتعامل البّناء مع الواقع 
الفلسطيني. وهي بذلك تتوافق مع رسالة الجامعة التي ترّكز على التنوع المعرفي، وتطوير الفكر الناقد، والتدريب 

العملي للخريجين.
الطلبة  مهارات  وتطوير  المهنية  واألخالق  الالزمة  العملية  بالمهارات  الخريجين  تزويد  إلى  القانون  برنامج  ويسعى 
التحليلية والتفكير النقدي. ويعمل البرنامج الريادي في اإلدارة العامة على تهيئة الطلبة لقيادة المؤسسات العامة 
الناقد  الفهم  وتنمية  واستخدامها،  المختلفة  اإلدارية  األدوات  فهم  من  ُيمّكنهم  أنه  كما  الربحية،  غير  والمنظمات 
للمفاهيم الرئيسية المستخدمة في تحليل السياسات واإلدارة، ومن ثم تطبيق هذا اإلدراك على المشاكل المعاصرة 

التي يواجهها القطاع العام.
ويطمح برنامج العلوم السياسية الذي أضيف عام 2006، إلى تلبية الحاجة المتنامية إلى باحثين ومحللين في العلوم 
السياسية للعمل في القطاع العام، والمؤسسات األهلية. ومن أجل تسليح الطلبة بالقدرة التنافسية، تمنح الكلية 
الطلبة الفرصة للجمع بين درجة البكالوريوس في العلوم السياسية كتخصص رئيسي واإلدارة العامة أو االقتصاد 

كتخصص فرعي.

الشراكة مع المجتمع الدولي

الجامعات  من  العديد  مع  الشراكة  إلى  بيرزيت،  جامعة  رؤية  إلى  استنادًا  العامة،  واإلدارة  الحقوق  كلية  تسعى 
والمؤسسات التعليمية الدولية من خالل إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم. والتي من خاللها تشجع أعضاء هيئة 
وكتابة  المحاضرات  عقد  خالل  من  األكاديمي سواء  التبادل  برامج  في  للمشاركة  حد سواء  على  والطلبة  التدريس 

األبحاث والمشاركة في المؤتمرات العلمية.
كما يشارك وأساتذة والطلبة الكلية، في كل عام، في المسابقات والفعاليات الدولية في القانون والعلوم السياسية 

واإلدارة العامة.



معلومات االتصال:

مكتب العميد

+970 2 298 2050

+970 2 298 2048

Dean.Law@birzeit.edu

www.birzeit.edu

خدمة المجتمع والمجتمعات المحلية

من  العديد  الدراسية  الفصول  خالل  العامة  واإلدارة  الحقوق  كلية  تعقد 
المحاضرات العامة وورش العمل ونقاشات طاولة مستديرة، باإلضافة إلى 
العديد من األنشطة األخرى والتي تهدف إلى تشارك المعرفة مع المجتمع 
الفلسطيني والمجتمعات المحلية. باإلضافة إلى ذلك، يقدم أساتذة الكلية 
خالل  من  والخاصة  الحكومية  غير  والمنظمات  الحكومية  للهيئات  الخبرات 

عملهم كمستشارين في هذه الهيئات بهدف تبادل المعارف.

دوائر الكلية

تضم الكلية الدوائر اآلتية:
القانون  

اإلدارة العامة  
العلوم السياسية  

برامج البكالوريوس

تمنح الكلية البرامج اآلتية على مستوى درجة البكالوريوس:
قانون  

إدارة العامة  
رئيسي إدارة عامة/ فرعي اقتصاد  

رئيسي علوم سياسية/ فرعي إدارة عامة  
رئيسي علوم سياسية/ فرعي اقتصاد  

كما تطرح الكلية تخصصا فرعيا في اإلدارة العامة والعلوم السياسية، يمكن 
لطلبة الجامعة دراسة أي منهما مع برنامجهم األساسي.

برامج الدراسات العليا

إلى  يؤدي  األول  أكاديمية؛  برامج  ثالثة  العامة  واإلدارة  الحقوق  كلية  تقدم 
منح درجة الماجستير في القانون ويعطي الفرصة للطلبة لالختيار بين ثالثة 
والمالي؛  االقتصادي  والقانون  الخاص  القانون  العام،  القانون  تركيزات: 
والثاني يؤدي إلى منح درجة الماجستير في القانون واالقتصاد، وهو برنامج 
تم اعتماده حديثًا في الكلية متعدد التخصصات، يحلل العالقة التفاعلية بين 
الفلسفة والسياسات واآلثار ووجود  القانون واالقتصاد من حيث  تخصص 
هو  الثالث  والبرنامج  االقتصادي،  القطاع  في  المناسبة  القانونية  القواعد 

الماجستير في الحكومة والحكم المحلي.



كلية الدراسات العليا

ريادة في االتجاهات الجديدة للتعليم والبحث

تمّيزت جامعة بيرزيت بكونها أولى الجامعات الفلسطينية التي طرحت برنامج ماجستير في التربية في العام الدراسي 
1977/1976. كما اتخذت الجامعة عدة مبادرات لتطوير برامج دراسات عليا في بداية التسعينيات. وفي ظل انتعاش 
الحياة األكاديمية، وبعد انتهاء اإلغالق خالل االنتفاضة األولى، وفي العام 1994، أعيد فتح باب القبول في برنامج 
الماجستير في التربية، وفتح باب القبول في برنامج الماجستير في الدراسات الدولية. في السنوات الالحقة، طرحت 
عدة برامج مبتكرة، في فروع معرفية معروفة وكذلك في مجاالت تجمع أكثر من فرع معرفي، في الجامعة. تقدم 

جامعة بيرزيت اليوم 30 برنامجًا للدراسات العليا.
في  درجاتها  ومنح  العليا،  الدراسات  برامج  على  العام  اإلشراف  عن  مسؤولة  وهي   ،1996 عام  الكلية  تأسست 
العالي في سياق تطوير  والتعليم  التربية  وزارة  بالتنسيق بشكل مستمر مع  الجامعة  تقوم  المختلفة.  التخصصات 
برامج الدراسات العليا. كما تسعى الجامعة بشكل مستمر لتوفير البنية التحتية الالزمة للبرامج من بينها الكادر المتميز، 
والمكتبات الفرعية والمتخصصة الستخدام الطلبة والمدرسين، باإلضافة إلى توفير أحدث تقنيات وتكنولوجيا العصر 

في المجاالت المختلفة.

مجاالت البحث والشؤون المجتمعية

والهندسة  والتطبيقية،  الطبيعية  العلوم  تشمل  وهي  متنوعة،  التدريسية  الهيئة  أعضاء  لدى  البحث  مجاالت  إن 
وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الصحية والطبية، والتربية، والعلوم االجتماعية واإلنسانية، باإلضافة إلى االقتصاد، 
وإدارة األعمال، والدراسات القانونية. ولدى برامج الكلية عالقات وطيدة مع المؤسسات الفلسطينية في القطاعين 
ومشاريع  ومؤتمرات  عمل،  وورشات  تدريبية،  برامج  الكلية  تنظم  كما  الحكومية.  غير  والمؤسسات  والخاص،  العام 

وأبحاثا بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية.

برامج الدراسات العليا

برنامج الدكتوراة في العلوم االجتماعية  
للدكتوراة في  برنامج  أول  2014-2015، وهو  األكاديمي  العام  االجتماعية في  العلوم  الدكتوراة في  برنامج  انطلق 
الجامعة، كما أنه األول من نوعه على مستوى الوطن والمنطقة العربية. وقد سخرت الجامعة للبرنامج إمكانيات كبيرة 
سعيًا لخلق بيئة مالئمة للتعلم والبحث. وتأمل الجامعة أن يفضي نجاح هذا البرنامج إلطالق برامج أخرى للدكتوراة في 

المستقبل القريب.
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الدوليــة وكليــة الدراســات العليــا
الماجســتير فــي الصحــة العامــة والمجتمعيــة/ معهــد الصحــة العامــة   .17
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وكليــة الدراســات العليــا
الماجستير في إدارة األعمال/ كلية األعمال واإلقتصاد  .20
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الماجســتير فــي القانــون  واالقتصــاد/ كليــة الحقــوق واإلدارة العامــة   .23
)2017-2016 فــي  )اطلــق 

الماجســتير فــي العلــوم الطبيــة والمخبريــة/ كليــة التمريــض والصيدلــة   .24
ــة المســاندة والمهــن الصحي

الماجســتير فــي تكنولوجيــا الصناعــة الدوائيــة/ كليــة التمريــض والصيدلــة   .25
والمهــن الصحيــة المســاندة
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الهندســة  كليــة  اإلنتــاج/  فــي  اإلســتدامة  هندســة  فــي  الماجســتير   .28

لتكنولوجيــا وا
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والتكنولوجيــا  الهندســة  كليــة  الكهربائيــة/  الهندســة  فــي  الماجســتير   .30
فلســطين( بوليتكنــك  جامعــة  مــع  )مشــترك 

كما تقدم جامعة بيرزيت برنامج الدبلوم العالي في الرعاية الصحية األولية/ 
معهد الصحة العامة والمجتمعية وكلية الدراسات العليا.



كلية الهندسة والتكنولوجيا

ملتقى العلوم والتكنولوجيا

اعتمد مسمى »كلية الهندسة والتكنولوجيا« عام 2014م بناء على قرار دمج كلية الهندسة التي تأسست عام  1979م 
وكلية تكنولوجيا المعلومات التي تأسست عام 2006م، وساهمت الكليتان في تخريج أفواج من المهندسين والمهنيين 
الذين يجمعون بين المعرفة والتكنولوجيا في المجاالت الهندسية المختلفة وعلم الحاسوب، وسعت الكلية إلى تطوير 

مناهجها وبرامجها لمواكبة التقدم التكنولوجي والمعرفي والعمل على تشجيع التميز واإلبداع. 

تضم الكلية الدوائر األكاديمية التالية:

  دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب                    دائرة الهندسة المدنية 
دائرة الهندسة الميكانيكية والميكاترونيكس                      دائرة الهندسة المعمارية  

دائرة علم الحاسوب  

برامج البكالوريوس

8 برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: الهندسة الكهربائية، هندسة   تطرح الكلية   
الحاسوب، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الميكاترونيكس، الهندسة المعمارية، هندسة التخطيط 
الفراغي، وعلم الحاسوب. وقد استحدث عدد من التركيزات ضمن كل تخصص بناء على تطبيقاته في الحياة المهنية 

والعملية وذلك لتزويد خريجي هذه البرامج بالقدرة على المنافسة.
المدة الدراسية في برامج الكلية هي خمس سنوات لبرامج الهندسة وأربع سنوات لبرنامج علم الحاسوب، باإلضافة   

إلى التدريب العملي.
القبول في برامج البكالوريوس يعتمد بشكل اساسي على معدل الطالب في الثانوية العامة او ما يعادلها، ومع   
بداية العام  2016  اصبح القبول في جميع برامج البكالوريوس قبوال مباشرا فقط حيث تم الغاء القبول العام، ولكن 

تبقى امكانية التحويل من برنامج آلخر عند استيفاء الشروط المطلوبة للتحويل.

الدراسات العليا

تطرح الكلية 4 برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة الماجستير في هندسة التخطيط العمراني وعمارة المشهد، هندسة   
تشارك  وايضا  القوى.  او  االتصاالت  بفرعيها  الكهربائية  والهندسة  االنتاج،  المستدامة في  الهندسة  البرمجيات، 
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الكلية في برنامج الماجستير في هندسة المياه والبيئة.
مدة الدراسة في برامج الماجستير سنتين تقريبا ويستطيع الطالب عمل   

رسالة او اجتياز مساقي الندوة، وذلك يخضع لشروط كل برنامج.

مجاالت البحث العلمي

الهندسة الكهربائية: أنظمة االتصاالت، القوى واآلالت الكهربائية وأنظمة   
التحكم، شبكات الكهرباء الذكية والطاقة المتجددة.

الذكية، شبكات  المدن  الحاسوب وتصميمها،  أنظمة  الحاسوب:  هندسة   
الحاسوب وحمايتها، تطبيقات الهاتف النقال، الذكاء االصطناعي، معالجة 

اللغات الطبيعي، ومعالجة الفيديو والصور الرقمية.

هندسة  والمواصالت،  الطرق  هندسة  اإلنشاءات،  المدنيـة:  الهندسة   
المياه والبيئة، مواد االنشاءات وفحص المواد، وإدارة المشاريع الهندسية.

الهندسة الميكانيكية: الطاقة المتجددة، حفظ الطاقة، مجال الوقود البديل   
ومجال تلوث الهواء، التحكم والروبوتكس، انظمة الميكاترونكس، وتصميم 

اآلالت.

هندسة الميكاترونيكس: تمثيل األنظمة الهيدروليكية والتحكم بها، تمثيل   
البندول المقلوب والتحكم به، توفير الطاقة في الروبوت الصناعي بإلغاء 
المغناطيسي،  بالرنين  التصوير  االهتزازات في جهاز  المحركات، عزل  احد 

والتحكم في توجيه خاليا الطاقة الشمسية.

عمارة  العمراني،  التصميم  المعماري،  التصميم  المعمارية:  الهندسة   
المشهد، والموروث الحضاري.

هندسة التخطيط الفراغي: تخطيط اقليمي، تخطيط استراتيجي، تخطيط   
حضري، تصميم حضري، تنمية ريفية، اعادة إحياء، عمارة المشهد والبيئة .

هندسة  االصطناعي،  الذكاء  والشبكات،  الحاسوب  أمن  الحاسوب:  علم   
تفاعل  البرمجيات،  هندسة  البيانات،  تنقيب  البيانات،  قواعد  المعلومات، 

االنسان والكمبيوتر، بحوث العمليات، وتطبيقات الهاتف النقال.  

العالقات الخارجية 

ُتعنى الكلية بالتواصل مع مؤسسات وشركات المجتمع المحلي عن طريق 
عقد اتفاقيات وفعاليات مشتركة مع هذه المؤسسات . وقد ُأنشئت لجان 
للمهنة  الممارسين  المهندسين  عدًدا من  الهندسة تضم  لدوائر  استشارية 
وذوي خبرة عالية في العمل الهندسي واإلداري بحيث يشكل هؤالء جسًما 
عالمية،  جامعات  مع  وشراكة  تعاون  بعالقات  تعنى  كما  للكلية.  ا  استشاريًّ

ا. وتشارك في عدد من البرامج الممولة أوروبيًّ

مرافق الكلية 

تتواجد مرافق الكلية في مبنى عمر العقاد ومبنى منيب المصري وتشمل 
إلى  باإلضافة  الهندسية والمشاغل،  التدريس والمختبرات  المرافق قاعات 
ا من المنهاج األكاديمي  المراسم ومختبرات الحاسوب التي تشكل جزًءا مهمًّ
وتكنولوجيا  الهندسي  المجال  في  العملية  التطبيقات  على  يركز  الذي 

المعلومات.



كليـة التربيـة

تطوير برامج بحثية وتدريبية وتطويرية تربوية

طرحت جامعة بيرزيت، في السبعينيات من القرن الماضي، برنامجا لتأهيل المعلمين، أو ما سمي في ذلك الوقت 
بشهادة التعليم، وكانت أول جامعة فلسطينية تطرح برنامجًا من هذا النوع. كما كانت بيرزيت أول جامعة تطرح برنامج 
ماجستير في التربية في العام الدراسي 1977/1976. وتم توسيع دائرة التربية وعلم النفس لتصبح كلية للتربية عام 

 .2011/2010
وتضم الكلية دائرة المناهج والتعليم، التي تقدم درجة البكالوريوس في تعليم االجتماعيات للمرحلة األساسية العليا، 
وتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية، ودبلوم التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية. كما تطرح برامج على مستوى الماجستير 
التربية. ويعمل الكثير من مدرسي الكلية في مجاالت التعليم واألبحاث وتقديم الخدمات  إلعداد اختصاصيين في 

واالستشارات التربوية للمجتمع الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

برامج دائرة المناهج والتعليم

 برامج البكالوريوس: وهي برامج إعداد معلمين للمرحلة األساسية العليا )الصفوف 5 – 10( في التخصصات التالية:
 تعليم االجتماعيات وتعليم اللغة اإلنجليزية. 

 برامج دبلوم التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية: طورت الكلية دبلوم التأهيل التربوي ليلبي متطلبات إستراتيجية إعداد 
وتأهيل المعلمين في فلسطين. وبدأ طرح الدبلوم الجديد ابتداء من الفصل األول 2013/2012.

أو  الرياضيات،  أو  الفرنسية،  اللغة  أو  اللغة اإلنجليزية،  أو  العربية،  اللغة  الثانوية:  للمرحلة  التربوي  التأهيل  دبلوم   
)ويسمح  واالقتصاد.  اإلدارة  أو  التاريخ،  أو  الجغرافيا،  أو  األحياء،  أو  الكيمياء،  أو  الفيزياء،  أو  المعلومات،  تكنولوجيا 

لخريجي هذا البرنامج التعليم أيضا في المراحل الدراسية األخرى باإلضافة للمرحلة الثانوية(. 

 برنامج الدراسات العليا: يهدف برنامج الماجستير في التربية إلى إعداد وتأهيل تربويين في مجاالت التربية المختلفة 
بما يتالءم مع االحتياجات المحلية للعمل كمعلمين وموجهين وإداريين وباحثين في النظام المدرسي ومجاالت تربوية 
متنوعة. وتمنح الكلية درجة الماجستير في التربية )وهو يتألف من 36 ساعة معتمدة( مع تركيز على أحد التخصصات 

التالية:
تعليم العلوم  

تعليم الرياضيات  
تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية   

اإلدارة التربوية  
اإلشراف التربوي  

التربية الخاصة  
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مجاالت البحث

يكّرس أعضاء الهيئة التدريسية أبحاثهم في المجاالت التالية:
تعليم العلوم والرياضيات، وخاصة في: معرفة المعلمين ومعتقداتهم،   
وفي  التعليم  في  والفيديو  الحاالت  استخدام  العلمية،  المعرفة  طبيعة 
تأهيل المعلمين، مفاهيم الطلبة البديلة في العلوم، استخدام التكنولوجيا 

في التعليم، التمثيل والتواصل في الخطاب الرياضي. 
تعليم اللغة اإلنجليزية، وخاصة في: اكتساب اللغة االنجليزية كلغة أجنبية،   

وطرق تعليمها.
اإلدارة التربوية، وخاصة في القيادة التربوية، والتخطيط االستراتيجي.  

مجاالت أخرى في التربية، كالتربية الديمقراطية، وتطور المعلمين المهني،   
وتحليل وتطوير المناهج.

تركيزات  نسبيا في  جديدين  )حقلين  الخاصة  التربية  الكلينيكي،  اإلشراف   
ماجستير التربية(.

اتفاقيات التعاون الدولي واالقليمي والمحلي

دوليين  شركاء  مع  واتفاقيات  الشراكة  عن  البحث  الى  التربية  كلية  تسعى 
البحث  مجال  في  التعاون  على  الشراكة  هذه  وتركز  ومحليين،  واقليميين 
والتطوير والتدريب، حيث وّقعت مؤخرًا اتفاقية مع مؤسسة انقاذ الطفل في 
فلسطين، ويرّكز المشروع على تدريب مدراء مدارس ومعلمين ومرشدين 
تربويين في مجال التعليم الجامع. وسيستمر المشروع ثالث سنوات )2015-
2018(، كما تم انجاز مشروع » بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس« بتمويل 
من االتحاد األوروبي TEMPUS، حيث تقود الجامعة األمريكية في القاهرة 
المشروع بشراكة 14 جامعة من خمس دول، ويركز المشروع على األبحاث 

اإلجرائية والتطور المهني المستمر في التربية العملية.
مع خمس  بالمشاركة  التربية  كلية  بدأت   2016/2015 الدراسي  العام  وفي 
جامعات محلية وعالمية بمشروع جديد ERASMUS PLUS ، يهدف الى التركيز 
الكلية،  التربوي في  البحث  التربية وتطوير  الجامع وتكنولوجيا  التعليم  على 

ويمتد المشروع من العام 2015 وحتى عام 2018.

خدمة الجامعة والمجتمع

والتعّلم  التعليم  إلى تحسين  الجامعة تهدف  لمجتمع  الكلية، خدمات  تقدم 
للمدارس  واستشارية  تدريبية  خدمات  تقدم  كما  الجامعي،  المستوى  على 
والتعليم  التربية  ووزارة  الفلسطيني،  المجتمع  في  التربوية  والمؤسسات 

الفلسطينية.



كلية األعمال واالقتصاد

توفير بيئة مساندة لعملية التعلم والبحث واإلبداع واالبتكار

تأسست كلية األعمال واالقتصاد عام 1978، حيث كانت تسمى كلية التجارة واالقتصاد وتم تغيير المسمى في بداية 
2013/2012. سعت الكلية باتجاه التطوير المستمر لبرامجها األكاديمية وطرح التخصصات الجديدة  العام االكاديمي 
وتقديم الخدمات المميزة للطلبة وسوق العمل باإلضافة إلى انتهاج أساليب تدريس تفاعلية مع الطلبة والتركيز على 

تحفيز مهارات االبتكار واإلبداع التي تلبي احتياجات سوق العمل والمجتمع الفلسطيني ككل. 

تتألف كلية األعمال واالقتصاد من أربع دوائر تقدم ستة تخصصات رئيسية لدرجة البكالوريوس وبرنامجين للدراسات 
العليا. ويمكن إيجاز هذه البرامج كالتالي:

دائرة االقتصاد: درجتا البكالوريوس في االقتصاد واقتصاد األعمال.  

دائرة إدارة األعمال والتسويق: درجتا البكالوريوس في إدارة األعمال والتسويق.  

دائرة المحاسبة: درجة البكالوريوس في المحاسبة.  

دائرة المالية والمصرفية: درجة البكالوريوس في تخصص المالية والمصرفية.  

درجة الماجستير في االقتصاد  

درجة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذي  

فلسفة الكلية

والهيئة  للطلبة  واالبتكار  واإلبداع  والبحث  التعلم  لعملية  مساندة  بيئة  توفير  إلى  واالقتصاد  األعمال  كلية  تهدف 
التدريسية على حد سواء لكلتا الدرجتين الجامعية األولى والعليا. 

يتم تعزيز هذه البيئة عبر اإليمان بمجموعة من المبادئ والقيم األساسية التي تتمحور حول فكرة تكوين أفراد ذوي 
مسؤولية مجتمعية عالية تجاه المجتمع الفلسطيني باإلضافة الى المشاركة المدنية الفاعلة في مراحل متعددة.

تفسح هذه الفلسفة المجال أمام الطلبة والهيئة التدريسية االندماج بشكل سريع في األدوار المجتمعية المتنوعة 
والمساهمة بصورة ايجابية في عملية التنمية والتقدم للمجتمع الفلسطيني عبر مناهج الكلية التدريسية وتفاعالتها 

داخل وخارج الحرم الجامعي.



معلومات االتصال:

مكتب العميد

+970 2 298 2005

+970 2 298 2963

dean.business@birzeit.edu

www.birzeit.edu

مجاالت البحث العلمي والتعاون البحثي 

 إدارة األعمال: القيادة في فلسطين )كتاب: دار النشر Gower UK(، ريادة 
النساء مع جامعة كارديف بالمملكة المتحدة، ريادة الطلبة، حاالت إدارية في 
االدارة وسلوك التنظيم )تحرير كتاب: دار النشر IGI Global USA(، المسؤولية 
أداء  قياس  الفلسطينية،  األدوية  شركات  تدويل  استراتجيات  االجتماعية، 
ادارة  التوريد،  ادارة سلسلة  الشركات،  نمو  على  وأثره  والرخام  الحجر  قطاع 
التعاون  ادارة الموارد البشرية، الحوكمة،  النفايات الصلبة والحكم المحلي، 

العنقودي والتنافسية.

 االقتصاد: التعاون مع جامعة ايفري في فرنسا على موضوع تأثير التطور 
التكنولوجي في الزراعة على انبعاث ثاني أكسيد الكربون في األردن. إصالح 
بالما  جامعة  مع  واالبداع،  الريادة  التعاوني في فلسطين،  القطاع  وتطوير 
في  السياحة  على  العربي  الربيع  تأثير  موضوع  على  إسبانيا  في  ميوركا 
دول الربيع العربي ومنافسيها من الدول العربية واألوروبية، تأثير السياحة 
ودول  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  في  االقتصادي  النمو  على 
األورومتوسط. Phillips Curve وتطبيقه في فلسطين. زيادة ضريبة الدخل 

واستقرار االقتصاد الكلي.

ادلة  العمالت:  متعدد  اقتصاد  في  المالية  المعامالت  ادارة  المحاسبة:   
من فلسطين، إنتاجية العمل في الشركات العائلية الفلسطينية، الخدمات 
ابعاد  تأثير  في  البحث  العمالت،  متعدد  االقتصاد  في  الدولية  المصرفية 
فلسطين،  الرخام في  الحجر وصناعة  حالة  الشركة:  نمو  على  االداء  قياس 
لجمعية  المالية  التدقيق واالدارة  االدارية،  المحاسبة  الكتب في  وثالثة من 
وفقا  المالية  البيانات  وعرض  لقياس  مقدمة  ودليل:  الحسابات  مدققي 
للمعهد  الدولية(  )المعايير  العام  للقطاع  الدولية  المحاسبية  للمعايير 

الفلسطيني للمالية العامة والضرائب.

سوق  وتقلبات  الكلي  االقتصاد  متغيرات  والمصرفية:  المالية  العلوم   
األسهم: حالة من تركيا وإسرائيل وقبرص، اعالن االرباح والتدفقات واثرها 
على اسعار األسهم وعوائدها، حوكمة الشركات وهيكلية رأس المال، تنمية 
في  العاملة  القوى  ومشاركة  البطالة  فلسطين،  في  وتحدياته  التكافل 
فلسطين، تأثير ضمانات المنتج على هيكل رأس المال للشركات األسترالية، 
تأثير شهر رمضان في أسواق األسهم في دول الشرق االوسط و شمال 

افريقيا، األزمات المالية وأداء أسواق صناديق االستثمار الناشئة.

المشاركة المدنية والمسؤولية االجتماعية 
والتطور الوظيفي

لشركات  التنفيذيين  المدراء  من  استشاري  مجلس  بتشكيل  الكلية  قامت 
االداري  التعليم  برنامج  بطرح  بدأت  كما   .2015 عام  في  الخاص  القطاع 
التنفيذي في عام 2012 وسيتم طرح برنامج ماجستير ادارة األعمال التنفيذي 

خالل عام 2016. 
كما توفر كلية األعمال واالقتصاد برنامجين مكملين للعملية التعليمية داخل 
العمل  سوق  في  العملية  للممارسة  الفرص  يتيح  ما  التدريسية  الحصص 

قبيل مرحلة التخرج وهما:
وحدة التوظيف والتدريب.   

برنامج التعليم التعاوني.  



كلية اآلداب

ملتقى الثقافة والعلوم االجتماعية واآلداب

البكالوريوس  التي تمنح درجة  الجامعة  الكليات في  أوائل  لتكون بذلك واحدة من   .1972 كلية اآلداب عام  تأّسست 
إلى جانب كلية العلوم، وقد تم تخريج أول دفعة من حملة البكالوريوس في اآلداب عام 1976، ضمت ثالثة وأربعين 
طالبا فقط. وتعتبر الكلية اليوم األكبر في الجامعة من حيث عدد التخصصات التي تطرحها، وعدد الطلبة الملتحقين 
بها، أو المستفيدين من المساقات التي تطرحها كمتطلبات جامعة. وتشمل الكلية  18 برنامجًا أكاديمّيًا تمنح درجة 
البكالوريوس, باإلضافة إلى 6 برامج أكاديمية تؤدي الى درجة الماجستير. كما تطرح الكلية عددًا من مساقات اللغات 

المتنوعة )إسباني، تركي، ايطالي، صيني، عبري(.
العربية  اللغة  الجامعة اإلجبارية من  الثقافّية من خالل تقديمها لكافة متطلبات  بيرزيت  تعزز كلية اآلداب روح جامعة 
واالنجليزية والدراسات الثقافّية والتربّية الرياضّية، وهي بذلك تشكل ملتقى لطلبة الجامعة من مختلف التخصصات. 
كما تشمل الكلية برنامج الدراسات العربية والفلسطينية )PAS( الموجه للطلبة األجانب، إضافة للتخصص الفرعي في 

دراسات المرأة.

مجاالت البحث

يكّرس أعضاء الهيئة التدريسية اهتماماتهم البحثية في: الهوية الوطنية، وتعليم الديمقراطية، والحركات االجتماعية، 
والسياسات والبحوث االجتماعية، والدراسات السكانية، والتمكين، والتكّيف النفسي،  والعنف ضد األطفال، وتوثيق 
العربية،  والموسيقى  الجميلة  والفنون  الفلسطيني،  الشعبي  )الفولكلور(  والتراث  المدمرة في فلسطين،  القرى 
الفلسطينية،  الوطنية  والحركة  واإلقليمي،  المدني  والتخطيط  الطبيعية،  الموارد  وإدارة  والبيئي،  المائي  والتلوث 

والحركة الصهيونية، واآلداب واللغويات المقارنة، وتاريخ فلسطين.

الشؤون المجتمعية

تقدم كلية اآلداب استشارات وبرامج تدريبية مختلفة إلى المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، وتتعاون مع 
العديد من المؤسسات الحكومية في مجاالت التنمية ورسم السياسات، إضافة إلى النشاطات األكاديمية المتنوعة 

كتنظيم المحاضرات العامة والمؤتمرات والمعارض الفنية واألنشطة الرياضية.



معلومات االتصال:

مكتب العميد
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الدوائر والوحدات األكاديمية

دائرة اللغة العربية وآدابها  
دائرة اللغة اإلنجليزية وآدابها  

دائرة اللغة الفرنسية  
دائرة اللغات والترجمة  

دائرة التاريخ واآلثار  
دائرة الجغرافيا  

دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية   
دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية   

دائرة اإلعالم   
دائرة التربية الرياضية  

برنامج الدراسات العربية والفلسطينية  
برنامج دراسات المرأة  

برنامج البكالوريوس في الموسيقى العربية  
برنامج الفنون الجميلة  

برامج أكاديمية تؤدي إلى درجة البكالوريوس 

اللغة العربية وآدابها  
اللغة اإلنجليزية وآدابها  

رئيسي لغة إنجليزية/ فرعي ترجمة  
اللغة األلمانية  
اللغة الفرنسية  

عالقات  اجتماع/  علم  سياسية/  علوم  أو  تاريخ،  فرعي  جغرافيا/  رئيسي   
دولية/ اقتصاد

رئيسي تاريخ/ فرعي علوم سياسية، أو اآلثار الفلسطينية  
اإلعالم  

رئيسي علم النفس/ فرعي علم االجتماع، أو دراسات المرأة  
علم االجتماع  

التربية الرياضية  
الموسيقى العربية  

الدراسات العليا 

والدراسات  اإلسالمي،  العربي  التاريخ  في:  الماجستير  درجة  الكلية  تمنح 
المجتمعي،  النفس  وعلم  االجتماع،  وعلم  والجغرافيا،  المعاصرة،  العربية 

واللغة العربية وآدابها.

برامج ال تؤدي إلى درجة علمية

كما تضم الكلية برامج أخرى ال تؤدي إلى درجة أكاديمية، حيث تمنح الطلبة 
فرصًا إضافية لتنويع ثقافتهم وإغنائها، وهي على النحو التالي:

برنامج الدراسات العربية والفلسطينية )PAS( للطلبة األجانب  
برنامج الفنون الجميلة  



معهد سميح دروزة للصناعات الدوائية

يطمح المعهد إلى أن يسهم في تطوير الصناعة الدوائية المحلية ليصبح مرجعًا محليًا وإقليميًا مميزًا فيما يتعلق 
بالصناعة الدوائية واألبحاث ذات العالقة ودعم الجامعة.

الرسالة

نقل التكنولوجيا الحديثة في التصنيع الدوائي وتطبيق معايير الجودة لفلسطين لتلبية احتياجات الصناعة الدوائية. 
ويلتزم المعهد بتقديم المشورة العلمية وإجراء األبحاث الصيدالنية والتدريب وتطوير مستحضرات جديدة للراغبين 

في التميز في قطاع التكنولوجيا الصيدالنية. 

األهداف

خلق بيئة تعاونية مميزة بين المعهد ومصانع األدوية المحلية واإلقليمية والمؤسسات ذات العالقة، حيث يعزز   .1
هذا التواصل االرتقاء بالبحث العلمي والصناعة الدوائية.

العمل على تطوير مستحضرات جديدة لصالح شركات األدوية.  .2

الدوائية  بالرقابة  الحديثة للتصنيع الدوائي للشركات المحلية وتقديم استشارات فيما يتعلق  التكنولوجيا  إدخال   .3
ومتطلبات التسجيل محليًا وعالميًا.

أسس  لتعزيز  وذلك  الحديثة  التكنولوجيا  مع  وينسجم  الدولية  المعايير  مع  يتفق  بما  الصيدالنية  األبحاث  إجراء   .4
ومفاهيم االبحاث العلمية عالية الجودة.

اقامة دورات تدريبية وورشات عمل في مجال العلوم الصيدالنية المتقدمة لتلبية احتياجات العاملين في قطاع   .5
الصناعة الدوائية والمؤسسات ذات العالقة والرفع من كفاءتها.

التواصل مع متخصصين في التكنولوجيا الحديثة في الصناعة الدوائية لعقد ورشات عمل متقدمة للعاملين في   .6
هذا المجال.

أن يصبح مركزًا للتدريب المتقدم في مجال التصنيع والتحليل الدوائي لطلبة ماجستير تكنولوجيا الصناعة الدوائية،   .7
االمر الذي يرفع من كفاءتهم العلمية والعملية.



العمل مع المؤسسات ذات العالقة في التصنيع الدوائي لوضع وتنفيذ   .8
خطط ضمان الجودة المتعلقة بالتصنيع الدوائي واالبحاث الدوائية.

يواجهها  التي  المشاكل  حل  إلى  تهدف  التي  العلمية  االبحاث  إجراء   .9
القطاع االنتاجي الصيدالني.

بيرزيت  جامعة  في  العالقة  ذات  الكليات  مع  العلمية  الروابط  توثيق   .10
والجامعات االخرى والهيئات العلمية على الصعيدين العربي والعالمي.

المساهمة في رسالة الجامعة الهادفة إلى التميز في البحث العلمي   .11
وعالقتها مع المجتمع المحلي، وذلك باجراء االبحاث على االدوية بهدف 

االستخدام االمثل لها ونشر ثقافة االستخدام الصحيح لألدوية.

الخدمات

تطوير مستحضرات لصالح شركات االدوية، ويشمل هذا االمور التالية:   .1

إجراء التجارب المخبرية والوسيطة لتصميم مستحضرات صيدالنية.  

إجراء التحاليل الالزمة حسب الدساتير الدوائية العالمية.  

ودراسة  الصيدالنية  والمستحضرات  لألدوية  الثباتية  دراسات  إجراء   
ظروف التخزين المختلفة للمستحضرات، وذلك حسب االنظمة والمعايير 

.(ICH) International Conference on Harmonization العالمية

اعداد ملفات تسجيل المستحضرات لتقديمها الى الجهات المختصة   
بوزارة الصحة.

االنتاج  إلى خطوط  المعهد  تم تطويرها في  التي  المستحضرات  نقل   .2
في الشركات.

المستحضرات  في  المستخدمة  للمواد  جديدة  تحليل  طرق  تطوير   .3
الدوائية.

تطوير واختيار طرق تصنيع وتحليل مناسبة على األجهزة المتوفرة في   .4
المعهد لصالح الشركات والباحثين في الجامعة والجامعات االخرى.

العمل على إجراء األبحاث التي تهدف لحل المشاكل التصنيعية والتحليلية   .5
التي تواجهها الشركات.

إجراء األبحاث المتقدمة في مجال الصناعة الدوائية الهادفة الى تطوير   .6
الصناعة الدوائية ولألغراض البحثية.

تدريب طلبة ماجستير تكنولوجيا الصناعات الدوائية.  .7

التصنيع  للعاملين في شركات االدوية في مجال  عقد دورات متقدمة   .8
والمراقبة وضمان الجودة من قبل الكادر المتوفر في المعهد ومن قبل 

مختصين عالميين.

معلومات االتصال:

+970 2 298 5400

+970 2 298 2017

shtaya@birzeit.edu

https://www.birzeit.edu/en/
institutes-centers/sdipi



معهد مواطن 
للديمقراطية وحقوق اإلنسان

نتيجة   2016 العام  بيرزيت في  تم تأسيس معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان كوحدة رئيسية في جامعة 
إلى  الله،  رام  في   1991 العام  في  تأسست  التي  الديمقراطية  لدراسة  الفلسطينية  المؤسسة  مواطن،  انتقال 
عام  العليا  الدراسات  كلية  تأسس في  الذي  اإلنسان  الديمقراطية وحقوق  الماجستير في  برنامج  وانتقال  الجامعة، 

1999، ونشاطات أخرى مرتبطة به إلى المعهد المستحدث.

األهداف

ومكوناتهما،  وبعناصرهما  اإلنسان  وبحقوق  الديمقراطي  بالنظام  التعريف  إلى  مواطن  معهد  يهدف 
اإلنسان،  وبحقوق  بالديمقراطية  المتعلقة  المعرفة  تعزيز  في  اإلسهام  إلى  ويسعى  ومقوماتهما،  وركائزهما، 
تكونان  لكي  تطويرهما  سبل  وحول  النقدي،  الحوار  ذلك  في  بما  حولهما،  العالمي  الحوار  في  واإلسهام 
بسالم. العيش  ومن  اإلبداع،  من  البشري  المجتمع  وتمكين  والعدالة،  والمساواة  الحرية  وتعزيز  لحماية   أدوات 
ويولي المعهد اهتماما كبيرا بشحذ الطاقات الهادفة إلى تطوير مقومات النظام السياسي لكي يكون رافعة لتحقيق 

إرادة الشعوب، وبشكل خاص الشعب الفلسطيني.
ويسعى المعهد إلى تحقيق أهدافه عن طريق التعليم، وإجراء الدراسات واألبحاث، وعقد الندوات وورشات العمل، 
والتشبيك مع  والتواصل  التدريبية،  المؤتمرات والدورات  والكتب والكراسات، وعقد  التعليمية  المنشورات  وإصدار 
المؤسسات المجتمعية الوطنية والعربية والعالمية، خاصة األكاديمية منها، وأية سبل أخرى لنشر المعرفة، والتثقيف، 
وتقديم المساندة العلمية للتحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي من شأنها رفع مكانة اإلنسان وصون 

كرامته، وحماية حريته، وتحقيق المساواة، وإحقاق الحق، والوصول إلى العدالة.

البنية

يتشكل معهد مواطن من عدة مكونات هي التدريس، واألبحاث، والتعليم المستمر والتواصل المجتمعي، ومركز 
المعلومات حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان، الذي يحوي على برامج إلنتاج المعلومات مثل النشر، وإنتاج المواد 
السمعية البصرية، وموقع المعهد على الشبكة العنكبوتية، وقواعد المعلومات، كما يحوي على برنامج لحفظ وتعميم 
المعلومات مثل المكتبة، ومركز المصادر، كما أن المعهد يستضيف مبادرة وندسور بيرزيت للكرامة، ومعمل األفكار.



نشاطات المعهد

التدريس  
برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان

الديمقراطية  الماجستير في  درجة  إلى  يؤدي  دراسيا  برنامجا  المعهد  يقدم 
وحقوق اإلنسان، يهدف إلى تأهيل كوادر في عدة مجاالت، منها: تدريس 
وحقوق  الديمقراطية  قضايا  في  العمل  اإلنسان،  وحقوق  الديمقراطية 
األكاديمية في  باألبحاث  القيام  المواطنين،  اإلنسان لقطاعات مختلفة من 

المجاالت ذات الصلة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان. 
برنامج الماجستير العربي في الديمقراطية وحقوق اإلنسان

تشترك جامعة بيرزيت، من خالل برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق 
وحقوق  الديمقراطية  في  العربي  الماجستير  برنامج  تقديم  في  اإلنسان، 
اإلنسان الذي ينظمه المركز األوروبي الجامعي في البندقية )إيطاليا( بمشاركة 
قرطاج  وجامعة  )لبنان(،  يوسف  القديس  وجامعة  )فلسطين(  بيرزيت  جامعة 

)تونس(، وجامعة الرباط الدولية )المغرب(، وجامعة كافوسكاري )إيطاليا(.
األبحاث  

يعمل المعهد على أبحاث في اتجاهات مختلفة: نظرية، وتطبيقية، وسياساتية 
حماية  الديمقراطية،  المجتمعي،الحوكمة  والتدخل  المستمر  التعليم  منها: 

حقوق اإلنسان، المهارات البحثية، التدخل والنشاط المجتمعي
المؤتمرات والندوات وورشات العمل  

يستمر المعهد في عقد مؤتمر مواطن السنوي، الذي يطرق القضايا التي 
تهم المجتمع الفلسطيني، والمرتبطة بقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان. 
كما يعقد المعهد محاضرات ولقاءات وندوات ومؤتمرات وورشات عمل حول 

المستجدات وقضايا الساعة.

المكتبة

ودورية  مجلد  ألف  عشر  خمسة  حوالي  على  مواطن  معهد  مكتبة  تحوي 
الجامعة  مختصة بقضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وهي متاحة لطلبة 
والباحثين والمجتمع الفلسطيني، وذلك ضمن نظام مكتبات جامعة بيرزيت.

باإلضافة الى ذلك يشتمل المعهد على: المواد السمعية البصرية، الموقع 
اإللكتروني وقواعد المعلومات، مركز المصادر.

مبادرات مستضافة

مع  تتالءم  ومؤقتة  دائمة  ونشاطات  مبادرات  مواطن  معهد  يستضيف 
رسالته وأهدافه. ومن بين هذه المبادرات:

مبادرة وندسور بيرزيت للكرامة  

دراسة  إلى  تهدف  الحقول،  ومتداخلة  المناحي  متعددة  عالمية  شراكة 
وتعزيز الكرامة اإلنسانية من خالل البحث، والتواصل مع المجتمع، وتشجيع 

المبادرات، وتوفير حيز للنقاش العام، وتشجيع العمل الشبابي. 

معمل األفكار  

مبادرة طالبية في جامعة بيرزيت تحتضنها مبادرة وندسور بيرزيت. يسعى 
“معمل األفكار” إلى اإلجابة على السؤال المركزي: كيف يمكن للشباب أن 
المعمل  المشاركون في  يجتمع  بأيديهم.  يأخذوا قضية صوغ مستقبلهم 
والتهميش  اإلقصاء  حالة  لتجاوز  بديلة  تصورات  وإنتاج  والنقاش،  للتفاكر، 

التي يواجهون في حياتهم اليومية، ما ينتج حالة من اإلحباط والالمباالة. 

معلومات االتصال:

+970 2 298 2169

+970 2 298 2168

dignity@birzeit.edu

http://www.muwatin.
birzeit.edu/



مركز تطوير اإلعالم

تأسس مركز تطوير اإلعالم عام 1996 في إطار كلية اآلداب بالجامعة، وفي عام 1999، أصبح جزًءا من المراكز والمعاهد 
المجتمعية. ويضم المركز خمس وحدات أساسية، وهي: وحدة اإلذاعة، ووحدة الصحافة المكتوبة، ووحدة التلفزة، 
ووحدة السياسات واألبحاث، ووحدة النوع االجتماعي. ولمركز تطوير اإلعالم فرع في غزة، يقدم تدريبات لإلعالميين، 

وينسق أعمال المبادرة الوطنية لإلعالم، التي يقودها المركز، في محافظات القطاع.   

الرؤية

المساهمة في خلق رأي عام وتفكير نقدي للمواطنين كنتاج لعمل وسائل إعالم فلسطينية حرة ومهنية ومراعية للنوع 
االجتماعي في دولة فلسطينية ديمقراطية.

أهداف المركز

نشر ثقافة حرية اإلعالم.  

بناء القدرات اإلعالمية والحفاظ على ديمومتها وتعزيز مهنيتها.  

رفع مستوى وقيمة حرية الرأي والتعبير كمنطلق للحريات األوسع.  

زيادة وعي الصحافيين والمواطنين بحقوقهم وواجباتهم في مجتمع تسوده الحرية والمساواة المبنية على النوع   
االجتماعي.

تشجيع تنمية وإنتاج اإلعالم النموذجي.  

التشبيك مع الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين لالرتقاء بمستوى اإلعالم الفلسطيني.  

إنتاج مواد خاصة بتطوير اإلعالم المهني.  

المشاركة في النقاشات المتعلقة بالسياسات واالستراتيجيات اإلعالمية، وتقديم المشورة والمساندة للمؤسسات   
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.



النشاطات الرئيسية

يوفر المركز فرص التدريب المهني لالختصاصيين اإلعالميين، حيث يقدم 
فريق متخصص من المدربين والمستشارين ذوي الخبرات في التخصصات 
اإلعالمية المختلفة؛ عدًدا من المساقات التدريبية القصيرة والطويلة المدى 
المكتوبة  والصحافة  واإلذاعة،  التلفزيون،  الخمس:  المركز  وحدات  في 

واإلعالم الجديد، والنوع االجتماعي، واألبحاث والسياسات اإلعالمية.

وقد أطلق مركز تطوير اإلعالم مبادرة تطوير اإلعالم الفلسطيني بالشراكة 
من  كل  في  وأهلية  وخاصة  حكومية  مؤسسة   80 من  وطني  فريق  مع 
الفلسطينيين، وهيئة مكافحة  الصحافيين  نقابة  أبرزهم  الضفة وغزة، ومن 
ودوائر  االتصاالت،  ووزارة  اإلنسان،  لحقوق  المستقلة  والهيئة  الفساد، 
منظمة  في  واإلعالم  الثقافة  ودائرة  الفلسطينية،  الجامعات  في  اإلعالم 
التحرير الفلسطينية، ومركز مدى للحريات اإلعالمية، ، التي وقعت مع رئاسة 
الوزراء في العام 2012، بهدف النهوض بواقع اإلعالم الفلسطيني، ورفع 
مستوى الحريات الممنوحة له، وتحسين جودة األداء اإلعالمي الفلسطيني، 

وفق أحدث األسس التي تتماشى مع المعايير الدولية لحرية اإلعالم. 

لطلبة  تدريبية  دورات  اإلعالم،  دائرة  مع  بالتعاون  المركز،  يقدم  كما 
البكالوريوس، وينشر مواد لطالب اإلعالم في جريدة الحال الشهرية الصادرة 

عن المركز بنسبة 80% من المواد. 

محمد  مبنى  في  صحافي،   500 قرابة  ا  سنويًّ يدّرب  الذي  المركز،  ويقع 
المسروجي لإلعالم، الذي يضم إضافة إلى المركز، دائرة اإلعالم، ويحتوي 
ا  تقنيًّ مجهزة  تدريب  ومختبرات  ومونتاج،  إذاعة  أستوديوهات  أربعة  على 

بأحدث األجهزة.                            

ويضم المركز أيضًا، األستوديو التلفزيوني األكبر من نوعه في فلسطين، 
ا من ناحية جودة الصورة  مجهز بتقنيات HD، وهي أعلى كفاءة موجودة محليًّ
الرقمي، وكذلك  للتحرير  أجنحة  المركز على خمسة  النقل. ويشرف  وسرعة 
مرافق وحدة الصحافة التي تشتمل على أجهزة حاسوب مرتبطة باإلنترنت 
يوجد عليها برامج حاسوب للتصميم الجرافيكي وتصميم المجالت والصحف.

العالقة مع المجتمع )الخدمات المقدمة للجمهور( 

تعززت عالقة المركز بالمجتمع في السنوات األخيرة، بفضل تنوع مشاريعه 
وتعدد وتوسع قائمة الجهات المستفيدة من خدماته، بدًءا من الصحافيين، 
مروًرا بخريجي اإلعالم وطلبة اإلعالم وموظفي اإلعالم والعالقات العامة 
والمنظمات  المجتمعيين  والناشطين  الرسمية،  والهيئات  الوزارات  في 
الحكومية وغير الحكومية. وأصبح المركز عنواًنا لطلب الخدمات االستشارية 

في مجال اإلعالم محليًا وإقليميًا.

معلومات االتصال:

+970 2 298 2979

+970 2 298 2180

mdc@birzeit.edu

http://mdc.birzeit.edu/



معهد دراسات المرأة

والوطن  فلسطين  نوعه في  من  األول  كان  حيث   ،1994 عام  المرأة  دراسات  برنامج  تحت مسمى  المعهد  تأّسس 
العالم  برنامج في  أول معهد في فلسطين وثاني  أخرى  ليصبح مرة   1998 عام  إلى معهد  البرنامج  تحول  العربي. 
العربي يمنح درجة الماجستير في تخصص النوع االجتماعي والتنمية، باإلضافة إلى تقديم مساقات اختيارية في 

دراسات المرأة لطلبة البكالوريوس وهي في طريقها للتحول إلى برنامج تخصص فرعي في دراسات المرأة.

الرؤية والرسالة

التزم برنامج دراسات المرأة بالتدريس، واألبحاث،  1994 كبرنامج متداخل الحقول األكاديمية،  منذ تأسيسه في عام 
والتدخل المجتمعي على أساس النوع االجتماعي، والتأثير على السياسات العامة والمجتمعية. وخالل العقد الماضي 
سعى المعهد إلى تحقيق أهدافه التي تركزت حول: اإلسهام في تطوير دراسة النوع االجتماعي كنظام أكاديمي على 
مستوى البكالوريوس والماجستير، إنتاج المعرفة العلمية والنقدية في مجال عالقات النوع االجتماعي في المجتمع 
الفلسطيني، واستخدام التوجه التداخلي بين الحقول ) )interdisciplinary، وزيادة المعرفة العلمية باستخدام أساليب 
النوع االجتماعي باإلضافة إلى تمكين الدارسين والدارسات من استخدام أدوات التحليل النسوية، ثم اإلسهام في 
الحركات  البحثية الفلسطينية. وترّكزت األهداف أيضا حول مساندة المجتمع الفلسطيني، وبخاصة  الكفاءات  تطوير 

االجتماعية والسياسية والنسوية، من خالل استشارات مبنية على أبحاث معمقة.

البرامج واألنشطة 

التدريس

برنامج الماجستير في النوع االجتماعي والتنمية  
برنامج التخصص الفرعي في دراسات المرأة- درجة البكالوريوس  

البحث

المجتمع  في  الجنسين  بين  والعالقات  الفلسطينية  بالمرأة  المتعلقة  البحوث  بإجراء  المرأة  دراسات  معهد  يقوم 
المرأة  حول  النسوية  البحوث  وتطوير  االستعماري،  السياق  ضمن  الفلسطينية  المرأة  واقع  لفهم  الفلسطيني 
الفلسطينية، والمساهمة في تمكين الباحثات من أجل إنتاج معرفة بديلة حول قضايا النوع االجتماعي في فلسطين 
بهدف التغيير االجتماعي ووضع السياسات والتخطيط التنموي الحساس للنوع االجتماعي، باإلضافة إلى المساهمة 

في تطوير برنامج الحركة النسائية.



أصدر المعهد مجموعة واسعة من األبحاث وأوراق العمل والتقارير باإلضافة 
إلى مجلة سنوية “دورية دراسات المرأة” )بلغ مجموع أعدادها حتى اآلن- 

-2016 عشرة أعداد(. وهي تمثل ثروة من األبحاث األصيلة والمعاصرة. 

برنامج تدخل مجتمعي لقضايا النوع االجتماعي

من خالل نشاطاته، يسعى المعهد إلى:

توسيع شبكة المؤسسات النسائية الفلسطينية لغرض التبادل األكاديمي   
على كل من المستوى المحّلي، اإلقليمي والعالمي.

للنوع  واعية  منصفة،  ومؤسسية  عامة  سياسات  تطوير  في  اإلسهام   
االجتماعي وذات فعالية .    

العمل  التنموي،  التخطيط  السياسية،  الصناعات  تطوير  في  اإلسهام   
االجتماعي، وتطوير جدول أعمال الحركة النسائية في فلسطين.

الخدمات المقدمة للجمهور 

مكتبة معهد دراسات المرأة

واالحتياجات  والتعليم  التعلم  لدعم  أساسية  خدمات  المعهد  مكتبة  ُتوفر 
والباحثين/ات  للطالب/ات  أساسيا  مصدرا  أصبحت  فقد  للمعهد،  البحثية 
ألف   11 من  يقرب  ما  المكتبة  تحوي  سواء.   حد  على  والمتخصصين/ات 
في  تخصصية  مجموعة  بذلك  موفرة  واالنجليزية(،  العربية  )باللغتين  كتاب 
الوثائق  النوع االجتماعي إضافة إلى مادة أرشيفية غنية من  حقل دراسات 

واالفالم.

صندوق هالة عطا الله للمنح

واألكثر  الريفية  المناطق  الطالبات من  لدعم  الله  عطا  هالة  ُأنشئ صندوق 
تهميشا حيث يمكن العديد من الطالبات من مواصلة تعليمهن، وضمان عدم 
انسحابهن أو انقطاعهن عنه بسبب تدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية في فلسطين المحتلة.

معلومات االتصال:

+970 2 298 2013

+970 2 298 2958

women-inst@birzeit.edu

http://iws.birzeit.edu/



معهد الحقوق

القانونية في  البنية  تحديث  المساهمة في  بهدف   ،1993 العام  منذ  بيرزيت  جامعة  الحقوق في  تأسسس معهد 
بصفته  دولي  باعتراف  المعهد  ويتمتع  والعلمي.  األكاديمي  المجالين  كال  في  البشرية  القدرات  وبناء  فلسطين، 

مؤسسة فلسطينية رائدة تساهم في تحديث النظام القانوني الفلسطيني وتوحيده. 
ويمثل معهد الحقوق في جامعة بيرزيت مركزًا محوريًا للمعلومات واألبحاث األكاديمية والتطبيقية والتعليم القانوني 
المستمر. ويتمتع معهد الحقوق بعالقات دولية متميزة ساهمت بشكل كبير في اثراء العاملين فيه بخبرة واسعة في 
العديد من المجاالت القانونية، بما فيها الصياغة التشريعية والمعلوماتية القانونية، والتعليم القانوني والقضائي.

رؤية المعهد االستراتيجية

أن يكون المعهد رياديًا محليًا وإقليميًا في األبحاث النوعية القانونية النظرية والتطبيقية متعددة المجاالت ومرجعًا 
للمعلومات القانونية وبيتًا لتطوير الكوادر القانونية بما يعزز الكرامة اإلنسانية وسيادة القانون.

رسالة المعهد 

العدالة والمجتمع من خالل إجراء األبحاث  القانونية والقضائية محليًا وإقليميًا لقطاع  التحتية  البنى  تحسين وتطوير 
الوعي  وتعزيز  البشرية  الموارد  وتأهيل  المؤسساتية  القدرات  وبناء  المجاالت،  والتطبيقية متعددة  النظرية  النوعية 
القانوني، واالرتقاء بالصياغة التشريعية والمهارات القانونية، وتمكين الوصول الحر إلى المعلومة القانونية والقضائية 

باستخدام أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة.

البرامج  واألنشطة

يعمل معهد الحقوق ضمن المجاالت التالية:

المساندة التشريعية:  .1

يعمل معهد الحقوق على التركيز على آلية صياغة التشريعات بأنواعها، وآلية تطبيقها والعمل بموجبها، لتساهم 
في حقل البحث في مجال النظام القانوني الفلسطيني. 

 



معلومات االتصال:

+970 2 298 2009

+970 2 298 2137

iol.director@birzeit.edu

http://lawcenter.birzeit.edu/
lawcenter/en/

المعلومات القانونية   .2

يوفر معهد الحقوق المعلومات القانونية من  خالل:
مكتبة مونتسكيو القانونية الحديثة والمتخصصة،   

يعتبر المقتفي )منظومة القضاء والتشريع في فلسطين( أول بنك   
عدة  على  يحتوي  حيث  فلسطين،  في  نوعه  من  قانوني  معلومات 

قواعد بيانات

إعداد األبحاث القانونية المتعددة التخصصات  .3

القانون واالقتصاد، القانون والمرأة، القانون والمجتمع ،القانون الدولي، 
وحقوق  الدستوري  القانون  والسياسة،  القانون  والمجتمع،  القانون 

اإلنسان.

التعليم المستمر  .4

طور ونفذ المعهد أول دبلوم مهني في المهارات القانونية منذ عام 2000، 
وفي المهارات القانونية للمحامين الجدد. وفي الصياغة التشريعية، وفي 
المهارات القانونية المخصص لطاقم وزارة العدل والمؤسسات الرسمية، 

الدبلوم المهني المقدم لوزارة الداخلية.

كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي  .5

باللغة  السنوي  الكتاب  من  عدد   19 اليوم  لغاية  الحقوق  معهد  أصدر 
االنجليزية.

العالقة مع المجتمع

يتميز المعهد بعالقته مع قطاعات المجتمع عموما وقطاع العدالة خصوصا 
والقدرات  المهارات  رفع  الى  تهدف  وأنشطة  برامج  استحداث  خالل  من 
والوعي القانوني للمجتمع من خالل التعليم والتدريب والتوعية والتثقيف 
التي ترمي الى تطوير البنى القانونية والقضائية لقطاع العدالة والمجتمع 
من خالل بناء القدرات المؤسساتية وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز الوعي 
القانوني، واالرتقاء بالقيم والمهارات والمعارف القانونية، وتمكين الكوادر 
التعليم  برامج  عبر  العامة  المؤسسات  والعاملين في  والقضائية  القانونية 

المستمر )الدبلومات(.
           

االتفاقيات التعاون الدولية

شكلت العالقات الواسعة التي يقيمها المعهد قاعدة لتعزيز الثقة المتبادلة 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  المانحة  الجهات  مع  التعاون  مستوى  ورفع 
والجماعات المستهدفة. كما تمكن المعهد من العمل يدًا بيد مع تلك الجهات 

وتبادل المعلومات والمعارف معها وخلق بيئة تساعده على تنفيذ أعماله. 



معهد الدراسات البيئية والمائية

يعتبر معهد الدراسات البيئية والمائية )IEWS( مؤسسة غير ربحية قامت بتنفيذ العديد من برامج التدريب خالل الفترة 
ما بين )1994-1995(، منها:  مشاريع تطوير وبناء قدرات للعاملين في قطاع هندسة المياه والصرف الصحي, وفي 
الفترة الواقعة ما بين )1996-2000(، تم العمل على بداية تأسيس المعهد كبرنامج تدريبي في البداية لبناء قدرات 
العاملين في قطاع المياه بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية هولندية مثل معهد UNESCO-IHE لتعليم المياه. ثم تم 

العمل على تطوير برنامجي ماجستير هندسة وعلوم المياه.. 
وفي عام 2001، تم إنشاء معهد الدراسات المائية بهدف تخفيف العديد من التحديات في مجاالت المياه والبيئه في 
 .)IEWS(: )http://iews.birzeit.edu( فلسطين. وعام 2007، تم تحديث االسم إلى معهد الدراسات البيئية والمائية
لذا، يعتبر معهد الدراسات البيئية والمائية ثمرة للتعاون المستمر بين جامعة بيرزيت ومعهد UNESCO-IHE لتعليم 
المياه في هولندا. وإضافة إلى البرامج األكاديمية، يشارك IEWS في تطوير وتنفيذ العديد من المشاريع البحثية 

وتقديم االستشارات الفنية بتمويل محلي ودولي.
في العام 2015 فاز المعهد بلقب “مركز تميز في الدراسات المائية” من قبل مجلس البحث العلمي – وزارة التربية 

والتعليم العالي- فلسطين.

األهداف

تحقيق عدة استراتيجيات تتوافق مع رؤية ورسالة جامعة بيرزيت عن طريق امساهمة في حل مشكالت قطاع المياه 
في فلسطين والمنطقة من خالل تقديم برامج أكادجيمية مالئمة وبحوث متميزة وبرامج تدريبية بناءة.

الرسالة

المساهمة في التخطيط والتطوير والحفاظ على جودة المصادر المائية والبيئية من خالل التعليم والبحوث والدراسات 
والتدريب واالستشارات في إطار الشراكة والتعاون محليًا وعالميًا.

الرؤية 

بيئة  لخلق  والبحوث  األكاديمية  البرامج  والمنطقة من خالل تطوير مستمر في  بفلسطين  تميز  إلى مركز  الوصول 
حاضنة وفرص مالئمة إلجراء بحوث علمية ريادية متقدمة.



معلومات االتصال:

+970 2 298 2120

+970 2 298 2120

IEWS@birzeit.edu

http://iews.birzeit.edu/

البرامج األكاديمية

يقدم المعهد برامج الماجستير التالية:  

ماجستير هندسة المياه والبيئة: يقبل حاملي درجة البكالوريوس في أحد   .1
تخصصات الهندسة المدنية أو الكيميائية أو الميكانيكية، أو أي تخصص 
آخر له عالقة مباشرة بهندسة المياه والبيئة، ويراه مجلس المعهد مناسبًا.

ماجستير علوم المياه والبيئة: يقبل حاملي درجة البكالوريوس في العلوم   .2
أو  والبيئة(،  األرض  علوم  أو  الحياتية،  العلوم  أو  )الكيمياء،  الطبيعية 
الزراعية، أو أي تخصص آخر له عالقة مباشرة بعلوم المياه والبيئة، ويراه 

مجلس المعهد مناسبًا.

بناء القدرات والتدريب:  

في  العاملين  المهنيين  وتدريب  القدرات  بناء  إلى  المعهد  يهدف 
المؤسسات الفلسطينية المختلفة في المواضيع الرئيسية التالية:

تخطيط وتصميم نظم شبكات المياه والصرف الصحي.  
تخطيط وتصميم محطات معالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي.  

تصميم وتقييم ومراقبة العمليات الحيوية في محطات معالجة المياه.  
إدارة متكاملة للنفايات الصلبة وتصميم محطات المعالجة والتدوير.  

والنفايات  والحمأة  المعالجة  المياه  تدوير  مرافق  وتصميم  تخطيط   
الصلبة.

إدارة مصادر المياه والبيئة والحفاظ على الجودة.  
تقييم األثر البيئي ونظم إدارة بيئية صديقة للبيئة.  

الشبكات والشراكات والتواصل مع المجتمع  

في  رائدة  وشراكات  وثيقة  عالقات  والمائية  البيئية  الدراسات  معهد  لدى 
فلسطين والعالم. كما أن لديه أنشطة مشتركة مع عدد كبير من الجامعات 
األوسط  والشرق  الالتينية  وأميركا  وأوروبا  وآسيا  أفريقيا  في  والمعاهد 
أن  كما  والتعليم.  العلمي  البحث  مجال  في  األميركية  المتحدة  والواليات 
الوطني،  المستوى  على  والشراكات  الشبكات  في  ناشط  عضو  المعهد 

وعلى المستوى اإلقليمي، وعلى المستوى العالمي.



معهد الصحة العامة والمجتمعية

ُأنشئ معهد الصحة العامة والمجتمعية في جامعة بيرزيت عام 1978، كوحدة في البداية، ثم تحول إلى دائرة عام 
1982. في عام 1998 اكتسب صفة ومسمى المعهد بعد موافقة مجلس أمناء الجامعة، ليعكس التطور المتراكم في 
مجال المعارف والخبرات واألبحاث، واستجابة للحاجة الملحة للمجتمع الفلسطيني إلى البحث، والتخطيط، والتعليم 

الصحي والتنموي المستقل، والمبني على أسس معرفية واضحة المعالم.
ُيعّرف  حيث  الصحية،  والخدمات  الصحة  تطوير  إلى  تهدف  كإستراتيجية  األولية  الصحية  الرعاية  دعم  المعهد  يتبّنى 
فهم  وعلى  للصحة،  واالجتماعية  السياسة  المحددات  على  يشتمل  والذي  الواسع،  الشمولي  بمفهومها  الصحة 
الصحة والمرض ضمن سياقهما الطبيعي، كظاهرة ذات امتداد زمني عبر دورة الحياة، وليس كأحداث فردية متفرقة 

على فترات زمنية مختلفة.  يضاف إلى ذلك تشجيع التعاون بين القطاعات المختلفة لتعزيز صحة السكان. 

رسالة المعهد

يسهم معهد الصحة العامة والمجتمعية في حماية وتحسين صحة الفلسطينيين في فلسطين والشتات من خالل 
البحوث والتعليم وتعزيز القدرات ودعم صياغة السياسات المستندة إلى األدلة المستخلصة من الدراسات الميدانية. 
باالستناد إلى المحددات السياسية واالجتماعية والبيولوجية والبيئية للصحة، يسهم المعهد في وضع استراتيجيات 
فعالة لتعزيز الصحة والوقاية من األمراض وتطوير الخدمات الصحية القائمة على مشاركة المجتمع المحلي، والتعاون 

بين القطاعات المختلفة، والمساواة والعدالة.

النشاطات الرئيسية

تتركز أنشطة المعهد في المجاالت التالية:

األبحاث: إجراء أبحاث تهدف إلى تحديد السياسات الصحية والمساعدة في تطوير النظام الصحي، وتوفير المعلومات   
واألدلة العملية المطلوبة إلعداد وتطوير السياسات الصحية. يحتوي المعهد على وحدات متخصصة تقوم بإجراء 
الطفل، والصحة  الصحية، وصحة  المرأة، واإلدارة واألنظمة  األبحاث واإلشراف عليها وهي: علم األوبئة، وصحة 

النفسية.  

التعليم: يمنح المعهد حاليا درجة الماجستير في الصحة العامة والمجتمعية، ويهدف من ذلك إلى تنمية الكوادر   
البشرية وتأهيلها في القطاعات المختلفة التي لها عالقة بالصحة.



األبحاث،  عن  المنبثقة  التدريبية  البرامج  من  عددا  المعهد  يقدم  التدريب:   
متطورة،  علمية  وسائل  باستخدام  المحلية  االحتياجات  تحديد  بعد  وذلك 

بهدف زيادة كفاءة العاملين في المجال الصحي.

وإسداء  التواصل،  خالل  من  الصحية  السياسات  وضع  في  المشاركة   
النصح والمشورة للمؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال الصحة، 
والترويج للسياسات الصحية المالئمة لالحتياجات المحلية، والعمل باتجاه 
العليا  اإلدارات  مستوى  على  الصحي  القطاع  تشكيل  وإعادة  إصالح 
بناء  وذلك من خالل  األعلى،  إلى  التوسع  ثم  بالقاعدة  بدءًا  والوسطى، 

النماذج العملية الفاعلة.

يضم معهد الصحة العامة والمجتمعية األمانة العامة )سكرتارية( تحالف   
من  مجموعة  من  التحالف  هذا  يتألف  الفلسطينيين:  لصحة  الالنست 
المعايير  بأعلى  الملتزمين  الباحثين الفلسطينيين واإلقليميين والدوليين 
العلمية في وصف وتحليل وتقييم الصحة والرعاية الصحية للفلسطينيين، 
من أجل المساهمة في دراسات علمية دولية ووضع سياسات محلية قائمة 
على األدلة. وتشمل األنشطة الخاصة بهذا التحالف: تطوير طرق القياس 
البحثية العلمية الخاصة بالمجتمع الفلسطيني، وزيادة القدرة  واألساليب 
على إجراء البحوث، وتعزيز التعاون األكاديمي داخل األراضي الفلسطينية 

المحتلة، وفي جميع أنحاء االقليم والعالم.

المصادر

يحتضن المعهد مركز المصادر، وهو مركز متخصص في مصادر المعلومات، 
في  والباحثين  واالختصاصيين،  الجامعة،  وطلبة  المعهد،  وحدات  يخدم 
من  عنوان  آالف   8 عن  يزيد  ما  المركز  هذا  في  ويتوفر  المحلي.  المجتمع 
الصحة  المختلفة في  المواضيع  دورية متخصصة في   12 الكتب، وحوالي 
آلية  بيانات  وقواعد  محوسبة  برامج  على  يحتوي  كما  والمجتمعية.   العامة 
للبحث عن المراجع والمصادر، والتي توفر إمكانية الحصول على الملخصات 
أساسية  وبداية  قاعدة  وتشكل  الكاملة،  والمنشورات  والدراسات  البحثية، 

ألنشطة البحث العلمي.

معلومات االتصال:

+970 2 298 2020

+970 2 298 2079

ICPH@birzeit.edu

http://icph.birzeit.edu/



معهد إبراهيم ابو لغد للدراسات الدولية

تأّسس معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت عام 1998، وُسّمي بهذا االسم نسبًة لمؤّسسه 
الراحل األستاذ الدكتور إبراهيم أبو لغد )1929 – 2001(، أحد أبرز األكاديميين والمفّكرين المعاصرين. ويرعى المعهد 
برنامج الماجستير الذي بدأ العمل به ألول مرة عام 1994، والذي ُيعتبر برنامجًا أكاديميًا عابرًا للتخّصصات، يجمع ما بين 
حقول السياسة والتاريخ واالقتصاد والقانون والدبلوماسية العاّمة والثقافة. كما يستضيف المعهد مشروع األرشيف 
الفلسطيني، الذي يضّم مختلف أنواع الوثائق المتعّلقة بحياة الفلسطينيين من أفراد ومؤسسات منذ بداية الفترة 
العثمانية وحّتى الوقت الحاضر، حفاظًا عليها من الضياع. وإلى جانب برنامج الماجستير واألرشيف الفلسطيني، يولي 
المعهد اهتمامًا كبيرًا بالبرامج واألنشطة التي ُتعطي الفرص لكل من الهيئة التدريسية والطلبة لكتابة األوراق البحثية 
والنشر، هذا إلى جانب عقد المعهد بشكل دوري ومستمر للمؤتمرات والندوات وورشات العمل والمحاضرات العاّمة 

حول مواضيع عّدة وفي المجاالت المرتبطة بفكرة المعهد.

الرسالة والرؤية

السياسي  العمل  وتطوير  فلسطين  في  السياسية  التنمية  تحقيق  في  المساهمة  في  المعهد  رسالة  تتمّثل 
تدريبية  برامج  وتنظيم  الدولية،  الدراسات  التخّصصات في  متعّدد  أكاديمي  برنامج  تقديم  والدبلوماسي من خالل 
المجتمعية عن طريق  التوعية  المعهد في  بحثي متمّيز ومنافس محليًا ودوليًا. ويساهم  إنتاج  متخّصصة، وتقديم 

وسائل التواصل المختلفة والتشارك المعرفي من خالل التعاون المحلي والعربي والدولي.
تتمّثل رؤية المعهد في أن يكون المعهد بؤرة مركزية للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت وفلسطين، بحيث يستقطب 
أفضل الطلبة من كاّفة أرجاء فلسطين ومن خارجها. كذلك يقّدم المعهد تدريبًا متخّصصًا وبحثًا علميًا متمّيزًا في قضايا 
الهجرة الدولية والالجئين، والدراسات اإلقليمية والدبلوماسية، والقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 

اإلنسان، وأساليب حّل النزاعات.

البرامج واألنشطة

في  الماجستير  درجة  الدولية  للدراسات  لغد  أبو  إبراهيم  معهد  يمنح  الدولية:  الدراسات  في  الماجستير  برنامج   
الدولي  والقانون  واالقتصاد  التاريخ  في  المتمّثلة  األربعة  المعرفية  مجاالته  دراسة  خالل  من  الدولية  الدراسات 

والسياسة الدولية، هذا إلى جانب دراسة مجاالت أخرى تشمل مجاالت العلوم االجتماعية اإلنسانية. 
دراسات الالجئين والهجرة القسرية: يسعى المعهد ألن يصبح بؤرة مركزية لألبحاث والدراسات المتعّلقة بالالجئين   
والهجرة القسرية من خالل طرح مساقات في مجال دراسات الهجرة القسرية والالجئين، وتنظيم ورشات عمل تتناول 
مواضيع ذات عالقة بدراسات الهجرة القسرية والالجئين بوجود مداخالت أكاديمية من قبل باحثين محليين ودوليين، 



هذا إلى جانب اإلشراف على طلبة الماجستير خالل عملهم على رسائل 
والدراسات  البحوث  ونشر  وإجراء  القسرية،  والهجرة  الالجئين  سياق  في 
األكاديمية في ذات السياق من منظور محّلي ومناطقي وعالمي، بحيث 
تنبع هذه البحوث والدراسات من مواضيع رسائل طلبة الماجستير أو ُتجرى 

من قبل باحثين خارجيين.
عمل  وورشات  عاّمة  محاضرات  المعهد  يعقد  البرامج،  هذه  إلى  باإلضافة 
وندوات حول مواضيع ضمن مجاالت اهتمام المعهد، باإلضافة إلى عقده 
دوليًا،  أو  إقليميًا  أو  محليًا  ُبعدًا  يأخذ  قد  السياق،  ذات  مؤتمرًا سنويًا في 
بمشاركة واسعة لألكاديميين والدبلوماسيين وذوي الخبرة من مختلف أنحاء 

العالم.
المعهد  يوّفر  هنا،  البحثي. من  بالعمل  كبيرًا  اهتمامًا  المعهد  يولي  كذلك 
فرص زمالة بحثّية، تهدف إلى تشجيع البحث الذي من شأنه أن يعود بالنفع 
والفائدة على العمل في المعهد، كما ويبني سلسلة أوراق عمل يتّم من 
خاللها نشر أوراق حول مواضيع مختلفة ضمن نطاق اهتمام المعهد، بحيث 
أو  السياساتية  األوراق  أو  االستراتيجية  الدراسات  طابع  األوراق  هذه  تأخذ 

المقاالت، أو مراجعات الكتب وغيرها.

المشاريع

ُيعد  الدولي:  والتواصل  االستراتيجية  المتخّصص في  المهني  الدبلوم   
برنامج الدبلوم حصيلة تطوير عمل بدأ عام 2013، ويسعى البرنامج إلى 
على  ومساعدتها  العامة  المؤسسات  وتنمية  تطوير  في  المساهمة 
كوادر  أداء  تطوير  خالل  من  األمد  وطويلة  المباشرة  مخرجاتها  تحسين 
العالقات العامة والعالقات الدولية والدبلوماسية في هذه المؤسسات.

األراضي  في  السياسي  االقتصاد  في  والتعليم  البحث  تطوير   
المعهد  بين  ما  بالتعاون  المشروع  هذا  تنفيذ  يتّم  المحتلة:  الفلسطينية 
في  التعليم  تحسين  بهدف  السياسية،  والعلوم  لالقتصاد  لندن  وكلّية 
االقتصاد السياسي على مستوى الماجستير في المعهد، باإلضافة إلى 

دعم وتطوير العمل البحثي في مجال االقتصاد السياسي.
تنفيذ  يتّم  مشروع سلسلة مساقات جان مونيه في االّتحاد األوروبي:   
وتطوير  تعزيز  بهدف  بلس،  إيراسموس  برنامج  من  بدعم  المشروع  هذا 
دراسات االتحاد األوروبي في الجامعات الفلسطينية، خاصة في المعهد 
األكاديمية  األبحاث  في  الهّوة  سّد  أجل  من  وذلك  بيرزيت،  جامعة  في 

المتعلقة باالتحاد األوروبي لدى الفلسطينيين.

التواصل مع المجتمع

يهتّم المعهد بالتواصل مع الخبراء والمختّصين في مجاالت اهتمام المعهد، 
مثل الخبراء في دراسات الالجئين والهجرة القسرية وفي الدبلوماسية، وذلك 
لدعوتهم للمشاركة في نشاطات المعهد، كما يهتّم المعهد بتوقيع مذّكرات 
التفاهم مع مختلف الجامعات العالمية والمحلية من أجل رفع مستوى التعاون 
مشتركة  بنشاطات  القيام  وتشجيع  الجامعات  هذه  مع  العالقات  وتحسين 
والجامعات  والمؤسسات  المعهد  بين  واألساتذة  الطلبة  تبادل  من ضمنها 

الشريكة.

معلومات االتصال:

+970 2 298 2939

+970 2 298 2939

ialiis@birzeit.edu

http://ialiis.birzeit.edu/



مركز دراسات التنمية

إلى  المركز  يهدف  التنموية.  الدراسات  بحثي متخصص في  كبرنامج   1997 عام  التنمية في  دراسات  مركز  تأسس 
التنمية في  التنمية وربطها بسياقها العملي من خالل تقديم أطر نظرية ومفاهيمية تتحرى واقع  تعميق مفاهيم 
فلسطين، وهذا يشمل دراسة التفاعالت بين العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية للتنمية، فضال عن بنى 

السلطة والسيطرة القائمة التي تحول دون تحقيق تنمية مستدامة ارتباطا بالسياق الذي يفرضه االحتالل عليها.

الربط المحكم  التنمية من خالل جمعه بين األبحاث األكاديمية والنشاطات المجتمعية، أن يعزز  يحاول مركز دراسات 
بين النظرية والممارسة التنموية، إذ تشمل أنشطته في هذا المجال: الندوات وورش العمل، والمسوح الميدانية 
شتى  في  البحثية  المشاريع  من  عدد  على  المركز  يعمل  ناحية،  فمن  االحتياجات.  وتقييم  التقييمية،  والدراسات 
المجاالت التنموية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات محلية ودولية، ومن ناحية أخرى ينفذ المركز عددا آخر من المشاريع 

المجتمعية التي تهدف إلى تمكين الفئات المهمشة ودمجها في عملية التنمية. 

أهداف المركز

المجتمع  في  للتنمية  المختلفة  الجوانب  حول  والسياساتية  والتطبيقية  األكاديمية  والدراسات  األبحاث  إعداد   
الفلسطيني.

تقديم مساهمات نقدية حول القضايا والجدل التنموي عربيا ودوليا،   

تنظيم برامج مجتمعية مختلفة، وأنشطة توعوية،   

تنفيذ أبحاث مسحية )كمية ونوعية( والتي تتناول التغييرات التي تؤثر في السياق الفلسطيني،   

تدريب كفاءات جديدة من الباحثين والطلبة والنشطاء الذين يجمعون بين الخبرة المحلية، والمعرفة األكاديمية، ضمن   
فهم نقدي لألطر النظرية الدولية واألدوات المنهجية المستخدمة في الحقول التنموية. 

تشجيع النقاش العام حول النماذج الدولية العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم تطوير الخبرات المحلية   
في مختلف مجاالت التنمية. 



وحدات المركز

الغربية،  الضفة  في  الرئيسي  المكتب  مكتبان،  التنمية  دراسات  مركز  لدى 
ومكتب في قطاع غزة، ويتكون المركز من أربع وحدات، هي:

وحدة البحث  

تركز هذه الوحدة على إعداد البحوث النظرية والتطبيقية. حيث يوفر برنامج 
البحوث التطبيقية المعلومات والبيانات الالزمة للتحليالت التي ترفد عملية 

صنع السياسات بالمعلومات والقضايا التنموية المطلوبة. 

وحدة المسوح )الكمية والنوعية(  

تأسست عام 2007 وقامت بإعداد أكثر من 50 دراسات مسحية، وأجريت ما 
يزيد عن 100,000 مقابلة مع المواطنين، فضال عن أكثر من 1,000 مجموعة 

مركزة، وحاالت دراسية، ومقابالت معمقة.

وحدة التنمية المجتمعية  

والتطبيق  البحث  بين  العالقة  لتعزيز   ،1999 عام  في  الوحدة  هذه  أنشأت 
العملي، من خالل عمل مجتمعي مؤثر وفّعال. وتهتم هذه الوحدة بالمشاريع 
التنموية المنفذة في المجتمعات المحلية، ضمن فلسفة تقوم على دمج 
أكبر عدد ممكن من األفراد والشرائح في مشاريع التنمية المحلية، وبالتركيز 
على الفئات المجتمعية المهمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يشمل 

النساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والفقراء، واألطفال والشباب.

المكتبة/ مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية  

هي إحدى المكتبات المتخصصة في جامعة بيرزيت، وقد أعيد تأسيسها حديثا 
بدمج مكتبات ثالثة مراكز ومعاهد في الجامعة هي: مركز دراسات التنمية، 
والمجتمعية.  العامة  الصحة  ومعهد  الدولية،  للدراسات  لغد  أبو  ومعهد 
حيث تتنوع مقتنيات المكتبة، لتشمل موارد في مجاالت المجتمع والتنمية 
المستدامة، والنظريات التنموية، والتنمية االقتصادية، والتنمية والصراع، 
واألطفال،  والشباب  كالمرأة  محددة،  قطاعات  حول  أخرى  لمصادر  إضافة 
وسوق العمل، ومنهجيات البحث العملي، والبحوث الكمية والنوعية. كذلك 
وتوفر  اإللكترونية،  والمصادر  المطبوعات  من  آالف  على  المكتبة  تحتوي 
المكتبة خدماتها لألكاديميين والباحثين والطلبة وآخرين من مجتمع الجامعة 

أو خارجها.

معلومات االتصال:

+970 2 298 2021

+970 2 298 2160

cds@birzeit.edu

http://sites.birzeit.edu/cds/
new-cds/ar



مركز التعليم المستمر

عمل مركز التعليم المستمر منذ تأسيسه عام 1991 م في مجالين رئيسيين: 

أواًل: اإلجتماعي : تضمن أنشطة وبرامج ومشروعات إستهدفت تنمية المجتمع ورفاهيته 

ثانيًا: اإلقتصادي : تضمن برامج ومشروعات إستهدفت المساهمة في النمو اإلقتصادي في السياق الفلسطيني. 

يعتبر المركز مساهمًا رئيسيًا في إحداث  األثر اإليجابي في هذين المجالين على النحو التالي:

أن يكون النظام التعليمي المحلي قادرًا على تخريج شباب ذوي معرفة علمية وثقافة واسعة، مبدعين في عملهم،   
منتمين  لمجتمعهم، قادرين على دفع عجلة اإلقتصاد المحلي وقيادة التغيرات اإلجتماعية لتحقيق دولة فلسطينية 

مزدهرة. 

والنساء  اإلعاقة  وذوي  الفقراء  فيهم   بمن  أفرادها  جميع  رفاهية  دعم  على  قادرة  المحلية  المجتمعات  تصبح  أن   
المجتمعية واكسابهم مهارات  والمهنية وتعزيز مشاركاتهم  المعرفية  بناء قدراتهم  والشباب واألطفال من خالل 

التعبير عن أولوياتهم وتحقيق تطلعاتهم.

أن تتمكن  الشركات الخاصة من المنافسة في األسواق المحلية واإلقليمية، ومن تقديم منتجات ذات جودة عالية   
لعمالئها -  قادرة على النمو باستمرار، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني. 

واإلستشارات،  التدريب،  خدمات  تقديم  في  يتخصص  فإنه  ذلك  إحداث  من  المستمر  التعليم  مركز  يتمكن  ولكي 
وخدمات تطوير األبحاث والدراسات لألفراد ولمؤسسات المجتمع المختلفة. 

تشمل الخدمات الفريدة التي يقدمها المركز ما يلي: 

تطوير واختبار ونشر نماذج ومنهجيات مبتكرة  مصممة لتالئم البيئة المحلية تتغيا إحداث أفضل النتائج  في السياق   
الفلسطيني المحلي الناشيء، فقد تمكن المركز حتى اآلن من تقديم 6 نماذج مميزة في هذا اإلطار  

نموذج تطوير الشركات المتناهية الصغر والصغيرة من خالل المجاورة واإلرشاد المهني.   

نموذج لمنهجية تناسب السياق المحلي للحد من الفقر في فلسطين.   

نموذج إصالح تعليمي يناسب تحديات ومحدوديات السياق المحلي )مشروع مدارس القرن الواحد والعشرين(   

.)community driven development( نموذج فلسطيني في التنمية التي يقودها المجتمع  



والمنظمات  القاعدية  المنظمات  ومشاريع  برامج  احتضان  نموذج   
سعيا  االجتماعية  المشاريع  وأصحاب  االكاديمية  واألوساط  الحكومية 

النجاز ما يعرف بالحاضنة اإلجتماعية.

نموذج يتغيا  تحقيق الرفاهية لألطفال في مجتمعات تعاني من النزاعات   
والحروب .

والعمل  الصفي  التدريب  بين  يجمع  مهني  دبلوم  برنامج   11 تنظيم   
ريادة  )دبلوم  العمل  أماكن  في  العملي  والتطبيق  المكثف  الميداني 
والمتوسطة،  الصغيرة  المشاريع  إدارة  دبلوم  التسويق،  دبلوم  األعمال، 
إدارة  دبلوم  والمتوسطة،  الصغيرة  للمؤسسات  المهني  اإلرشاد  دبلوم 
المنظمات غير الحكومية، دبلوم اإلدارة الرياضية - باالشتراك مع الفيفا- ، 
العامة  اإلدارة  دبلوم  المدرسي،  اإلرشاد  دبلوم  األسري،  اإلرشاد  دبلوم 

ودبلوم ادارة التوريدات (. 

بنماذج  القائم  التعليم  نظام  رفد  ُبغية  المفتوح  للتعليم  مبادرة  تصميم   
إذ   .)xLOBs( التعلم الموسع  لبنات  بـ “بوابة  تربوية حديثة وهو ما عرف 

تزود اللبنات الطالب بمجموعة متنوعة غنية من عناصر التعلم التي:

تالئم التفضيالت المعرفية المختلفة للتعلم.   

تحفز التعلم النشط، وتوفر فضاءات مبتكرة للتعلم  

النقدي  التفكير  العليا مثل  التفكير  العميق وتطور مهارات  التعلم  تدعم   
من  واسعة  مجموعة  الى  اضافة  واالبتكار   واإلبداع  الذاتي،  والتعلم 

التوجهات الالزمة للطالب والمواطنين في القرن الواحد والعشرين. 

العمل مع الشركات الصغيرة المهددة باالغالق من اإلستمرار في عملها   
وإدارة أزماتها 

تخطيط األعمال التجارية وتطوير النماذج لشركات القطاع الخاص: إذ يساعد   
وتحديد  المنتجات،  وتصميم  أعمالهم،  نماذج  صقل  على  الشركاء  المركز 
اإلنتاج  عمليات  وتحديد  التسويق  خطط  للربح وصقل  درًا  األكثر  األسواق 

وجذب المستثمرين لذلك أيضًا. 

جامعة  في  األعمال  حاضنة  االستشارات  وحدة  أسست   ،2017 عام  في   
وتشغيل  تأسيس  من  وعائالتهم  الطلبة  بتمكين  ُتعنى  والتي  بيرزيت 
تعمل  كما  واجتماعية،  بيئية  آثار  ذات  مشاريع  منها  للدخل  مدرة  مشاريع 
الحاضنة على تعزيز استمرارية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة 

االنتاجية منها والتي تمتلك القدرة على خلق فرص عمل.

معلومات االتصال:

+970 2 295 6229

+970 2 295 4383

cce@birzeit.edu

http://sites.birzeit.edu/cce/



مركز مختبرات الفحوص

تأسس مركز مختبرات جامعة بيرزيت للفحوص عام 1982 كمركز للدراسات واألبحاث البيئية والصحية وكمركز لمراقبة 
الجودة. يهدف المركز إلى خدمة المجتمع الفلسطيني وتنمية أنشطته المختلفة والنهوض به أفرادا ومؤسسات.

منذ تأسيسه، يعمل المركز على نشر قيم ورسالة جامعة بيرزيت للمجتمع الفلسطيني تحت راية “تسخير العلم في 
خدمة المجتمع”. وحالّيا، يعد أحد المركز الريادية والمتميزة في أعماله وأبحاثه واهتماماته، وهو حاصل على شهادة 

.ISO/IEC 17025:2005 االعتماد

بدأ المركز أول نشاطاته في مجال تطوير وتنمية الصناعات الدوائية في فلسطين من خالل تنفيذ االبحاث والدراسات 
بخصوص تطوير المنتجات الدوائية المحلية، وبذلك يعد إحدى الركائز األساسية التي ساهمت في تطوير هذا القطاع 

بشكل كبير.

منذ ذلك الحين، استمر المركز في التطور والنمو وتوسيع نطاق خدماته ليصبح اآلن من أكبر مختبرات مراقبة الجودة 
في فلسطين من حيث تنوع الخدمات والفحوصات. وأصبح المركز يضم وحدة سالمة األغذية، ووحدة سالمة األدوية، 

ووحدة التحاليل البيئية، ووحدة البترول والمشتقات المعدنية. 

من أجل تحقيق هذه األهداف، يعمل المركز من خالل ثالثة محاور:

الفحوصات ورقابة الجودة  .1
يسعى المركز من خالل رقابة الجودة إلى حماية المستهلك الفلسطيني ودعم االقتصاد الوطني من خالل مساهمته 
في تطوير القطاع الصناعي والزراعي، كما يولي المركز اهتمامًا كبيرًا بالتحاليل البيئية من أجل الحفاظ على الصحة 

والبيئة والمصادر الطبيعية في فلسطين.

التدريب والمشاريع التنموية  .2
تسعى  التي  والزراعية  والصحية  البيئية  التنموية  والمشاريع  المجتمعية  التوعية  البرامج  العديد  في  المركز  ينخرط 
لتحقيق التنمية المستدامة. يقدم المركز خدمات التدريب العملي والنظري في مجالت متنوعة لقطاعات مختلفة من 
المجتمع الفلسطيني من مزارعين، ومهندسين زراعيين، وفّنيي مختبرات، ومدرسين، وموظفي القطاع العام، وربات 

بيوت، وغيرهم في مجاالت متعددة تتعلق بالبيئة والزراعة والصحة العامة.



مساندة ودعم البحث العلمي للطالب والباحثين  .3
العلمية  والدراسات  باألبحاث  القيام  على  والباحثين  الطالب  المركز  يساعد 
المختلفة من خالل عمل التحاليل والدراسات الالزمة للبحث العلمي وتطوير 
األجهزة  استخدام  على  الطالب  تدريب  إلى  باإلضافة  جديدة  تحليل  طرق 

والمعدات المتوفرة في المركز. 

الوحدات العاملة في المركز

المجتمع  احتياجات  على  بناء  تطورت  وحدات،  عدة  من  المركز  يتكون 
الفلسطيني ومتطلباته، وأصبحت تقدم عددًا من الخدمات الفريدة والمتميزة 

على مستوى الوطن. وهذه الوحدات هي:

صناعة  لقطاع  الخدمات  تقديم  في  تتخصص  األدوية:  سالمة  وحدة   .1
طرق  وتثبيت  وتطوير  الخام،  والمواد  المنتج،  على  كالرقابة  األدوية، 
ومع  الدوائية  الصناعات  مع  وثيق  بشكل  الوحدة  وتتعاون  التحاليل، 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال األدوية والصحة.

جودة  رقابة  في  ريادّيًا  دورًا  الوحدة  هذه  تلعب  األغذية:  سالمة  وحدة   .2
المنتجات الغذائية واألعالف الحيوانية. وتساهم خدمات هذه الوحدة في 
كما  التنافسية  قدرتها  وتعزيز  المحلية  الغذائية  الصناعات  وتطوير  دعم 

تعمل على حماية المستهلك الفلسطيني.

واألبحاث  الفحوصات  بإجراء  الوحدة  هذه  تقوم  والبيئة:  المياه  وحدة   .3
النباتات  الطبيعية،  المصادر  العادمة،  المياه  المياه،  مجال  في  العلمية 
وأثرها  البيئية  الملوثات  بدراسة  تقوم  كما  البيئة.  مكونات  من  وغيرها 

على االنسان والبيئة. 

على  الوحدة  هذه  تعمل  المعدنية:  والزيوت  البترول  مشتقات  وحدة   .4
مطابقتها  وضمان  المعدنية  والزيوت  البترول  مشتقات  جودة  مراقبة 
للمواصفات المعمول بها وهي الوحيدة في فلسطين التي تقدم هذه 

الخدمات.

معلومات االتصال:

+970 2 298 2010

+970 2 298 2166

bzutl@birzeit.edu

https://www.birzeit.edu/ar/
institutes-centers/tlc



متحف الجامعة

بين  المعاصر والترويج لممارسته  الفن  الجامعة، يسعى إلنتاج  بيرزيت مساحة فنية فكرية في قلب  متحف جامعة 
طلبة الجامعة والمجتمع الفلسطيني عمومًا، وذلك من خالل التجريب في الوسائط الفنية المتعددة. ويعتمد المتحف 
الثقافية  التجربة  ضمن  تعليمي  فني  لمتحف  فريدًا  نموذجًا  مقدمًا  المحلي،  السياق  مع  التفاعل  على  عمله  في 

الفلسطينية. 

الرؤية

تطوير المعرفة بالممارسات الفنية المعاصرة يحفز طاقة األفراد والمجموعات للتنمية المجتمعية.
 

الرسالة

إنتاج الفن المعاصر والترويج ألدواته باعتباره شكاًل من أشكال المعرفة الخالقة، ووسيلة لتقدم األفكار في المجتمع، 
وذلك من خالل إنتاج فني يشجع الحوار الفكري. 

 
نبذة تاريخية

تشكلت اللجنة التأسيسية للحفاظ على التراث الثقافي في جامعة بيرزيت عام 1997، برئاسة األستاذة الفنانة فيرا 
تماري، وكان هدف اللجنة العمل على حفظ مجموعة الدكتور توفيق كنعان النادرة، والتي تبرعت بها عائلة كنعان للجامعة 
النكبة. وبعد نقلها إلى الجامعة، حفظت  1948، خوفًا عليها من تداعيات  بعد أن حفظت سرًا في القدس منذ عام 
التي  الفلسطينية،  األزياء  مجموعة  مع  الرئيسية،  المكتبة  مبنى  داخل  غرفة صغيرة  بدايًة في  المجموعة  وعرضت 

اشترتها الجامعة في الثمانينيات.
 

الفلسفة

يرتكز متحف جامعة بيرزيت على تجربة إمتدت ألكثر من عشرين عام، فاتحًا اليوم أبوابًا معرفية متنوعة حول الفنون 
والتفكير النقدي من جهة، وقراءة التراث الثقافي المادي والتطور المهني للمتحف من جهة أخرى. 

 



برنامج المقتنيات

مجموعة  بين  موزعة  قطعة   2100 عن  بيرزيت  جامعة  متحف  مقتنيات  تزيد 
األزياء الفلسطينية، ومجموعة توفيق كنعان، ومجموعة األعمال الفنية. ومن 
المقتنيات  مجموعة  ورعاية  وتوثيق  وعرض  دراسة  تتم  البرنامج،  هذا  خالل 
التي تتسع باطراد. وتوظف المقتنيات  الفنية واالثنوغرافية داخل المتحف 
والهوية  التاريخ  مفاهيم  في  تبحث  التي  للمعرفة  وبصري  مادي  كمصدر 

والتراث وغيرها. 

برنامج المعارض

من خالل هذا البرنامج، يفتح المتحف مساحة للمجتمع المحلي للتفاعل مع 
سلسلة  مثل  محددة.  مواضيع  حول  بنفسه  ينتجها  التي  الفنية  المعارض 
اإلطار،  خارج  اإلطار/  داخل  ومعرض  الجماليات،  وراء  وما  المدن،  معارض 
معرض  مثل  فردية  معارض  إلى  إضافة  السياسية،  الملصقات  ومعرض 
»ارتحال” للفنان بشير مخول، ومعارض متعددة خصصت للطلبة لتمكينهم 

من استخدام المتحف كإحدى المساحات الداعمة.
 

برنامج التعليم

خالل تدريس مساق  متنوعة، من  يوفر متحف جامعة بيرزيت فرصًا تعليميًة 
توفير  الى  باالضافة  »الفن الفلسطيني المعاصر« لطلبة البكالوريوس، 
برنامج  إلى  إضافة  برنامج »بصر«،  والتدريب ضمن  والعمل  للتطوع  فرص 

الفن للمدارس الموجه لطلبة المدارس ومعلمي الفنون. 
 

قاعات المتحف

لمتحف  الرئيسية  القاعة  افتتحت  جاليري متحف جامعة بيرزيت الرئيسي:   
جامعة بيرزيت في العام 2005، بمساحة عرض تصل إلى 400 متر مربع، 

تضم مكاتب موظفي المتحف ومساحة للعرض واستوديو للطلبة.
يستخدم  كما  السنة.  مدار  على  للمعارض  دوريًا  برنامجًا  الجاليري  ويقدم 
التي  الجامعة باستخدام قاعة المتحف والمعارض  األساتذة والطلبة في 

بداخله كمساحة للنقاش والمحاضرات المختلفة. 
قاعة كنعان: افتتحت قاعة كنعان عام 2013 كمساحة عرض صغيرة للمجموعات   

اإلثنوغرافية وكمساحة للترميم والتوثيق والبحث حول المجموعات.
قاعة القمرية: المساحة األولى خصصت عام 1997 لعرض وحفظ مجموعات   
الجامعة الفنية في مبنى آل مكتوم  في جامعة بيرزيت، القاعة ُتستخدم 
لتخزين وتصنيف المجموعات الفنية التي يصل عددها إلى 370 عماًل فنّيًا. 

جاليري درج: افتتح متحف جامعة بيرزيت جاليري درج في صيف عام 2016،   
الشباب،  والقيمين  للفنانين  والتجريبية  التعليمية  للمعارض  ليخصص 
وستكون هذه القاعة أول مساحة تستخدمها الدفعة األولى من طلبة كلية 

الفنون قيد اإلنشاء.
الجاليري اإلفتراضي: تم تأسيس الجاليري االفتراضي كأرشيف متوفر على   
االنترنت للفن الفلسطيني وممارساته. وتم اطالق الجاليري االفتراضي 
باللغتين  المعاصر  الفلسطيني  الفن  على  ناقذة  ليفتح   2005 عام  في 
الفن  في  متخصصا  الكترونّيًا  فضاء  الجاليري  ويعد  واالنجليزية.  العربية 
في  األخيرة  التطورات  عن  محدثة  معلومات  يوفر  بحيث  الحديث  المرئي 

المشهد الفني الفلسطيني محلّيًا وعالمّيًا. 

معلومات االتصال:

+970 2 298 2976

+970 2 298 2059

bzumuseum@birzeit.edu

http://museum.birzeit.edu/



العام األكاديمي 2018/2017حقائق وأرقام

الجسم الطالبي

الطلبة الملتحقون

13,963
دبلوم وبرامج أخرىدراسات عليابكالوريوس

توزيع طلبة البكالوريوس حسب الكلية والجنس )2018/2017(

%38

%62
  ذكور    

  إناث

األعمال اآلداب
واالقتصاد

الهندسة التربية
والتكنولوجيا

الحقوق 
واإلدارة العامة

الصيدلة التمريض 
والمهن الصحية

العلوم

108
برامج أكاديمية

بكالوريوس ماجستير72 برنامج الدكتوراة في 32
العلـوم االجتمــاعيـــة برنامج دبلوم 1

فـي التـربيـــة برنـامـــج الـدراســـات العــربيـــة 2
والفلسطينية للطلبة األجانب 1

البرامج األكاديمية

الحرم الجامعي

المساحة الكلية

800دونم

حدائق خضراء 
ومناطق مفتوحة

مبنى رئيسّيًا

كليات

كافتيريات

28

%70
محطة معالجة مياه الصرف الصحي
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PHD

%45 24:1
نسبة أعضاء 

الهيئة األكاديمية 
إلى الطلبة

أعضاء الهيئة األكاديمية
433

الموظفون اإلداريون
436

الكادر األكاديمي واإلداري



أعمال فنية ومقتنيات أثرية

لوحة فنية قطعة أزياء وإكسسوارات فلسطينية تقليدية250 قطعة مقتنيات أثرية340 1380

مجّلدًا من الكتب عنوانًا من الكتب240,325 192,888
عنوانًا من الكتب اإللكترونية عنوان من المجالت اإللكترونية432,557 قاعدة بيانات إلكترونية36,000 63

مكتبة الجامعة

العام األكاديمي 2018/2017حقائق وأرقام

36,000حوالي
الخريجون

منذ العام األكاديمي 1976/1975 لغاية العام األكاديمي 2017/2016
خّريــج وخّريجــة /

بكالوريوس وماجستير

المنح الدراسية والمساعدات المالية

نسبة الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية 
واإلعفاءات والمساعدات المالية مساهمة الطالب في التكلفة الحقيقية %40

في الرسوم الجامعية %60

العام األكاديمي 2017/2016

4.2
مليون دينار أردني
5972  2017           5156  2016           3891  2015)حوالي 5.9 مليون دوالر(

عدد الطلبة المستفيدين من برنامج المنح الدراسية

جامعة بيرزيت في التصنيفات العالمية

بيرزيت في صدارة 
الجامعات المحلية، 

وحصلت على المراتب 
التالية في التصنيفات 

العالمية:

حصدت المرتبة األولى محليًا و 29 عربيًا، و 1598 عالميًا، في منصة 2017
.)Google Scholar( الباحث العلمي

احتلت المرتبة األولى فلسطينيًا و 38 عربيا، ضمن أكثر من 1000 جامعة 2018
عربية مشاركة.

2018
صنفت ضمن أفضل 3% من جامعات العالم

حصلت على المرتبة األولى فلسطينيًا و 801 ضمن أكثر من 30 ألف 
جامعة مشاركة.

2017»UniRank« احتلت المرتبة األولى فلسطينيًا و 14 عربيًا وفقًا لتصنيف


