
جامعة بیرزیت تخطوا أولى خطواتھا نحو علم الفلك 

قـام مجـموعـة مـن ھـواة الـفلك فـي الـجامـعة وبـالـتعاون مـع دائـرة الـفیزیـاء بـتشكیل نـادي "ھـواة عـلم الـفلك فـي جـامـعة 
بـیرزیـت" والـذي یھـدف إلـى نشـر الـمعرفـة والـمعلومـات حـول عـلوم الـفلك فـي مـجتمع الـجامـعة بـشكل خـاص 

وفلسطین بشكل عام. 

تـأسـس الـنادي فـي الـعام 2014،  وذلـك بـعد مـشاركـة عـدد مـن طـلبة الـجامـعة مـن تـخصصات مـختلفة فـي الـمخیم 
الـفلكي الفلسـطیني األول فـي مـنطقة تـل قـمرقـرب مـحافـظة بـیت لحـم، وقـالـت رئـیسة الـنادي شـروق نـیروخ أن 
الـمشاركـة فـي ھـذا الـمخیم ھـي الـنواة األسـاسـیة لـفكرة إنـشاء نـاٍد مـفتوح لجـمیع طـلبة الـجامـعة المھـتمین بـعالـم الـفلك 
وذلـك بھـدف زیـادة مـعرفـتھم بھـذا الـمجال، بـاإلضـافـة إلـى مـتابـعة ورصـد الـظواھـر الـفلكیة مـثل كـسوف الـشمس 
وبـدایـات الـشھور الـقمریـة مـن خـالل إقـامـة امسـیات فـلكیة، بـاإلضـافـة إلـى إقـامـة دورات نـظریـة وعـملیة مـتخصصة 

في علم الفلك، واقامة محاضرات عامة باستضافة فلكیین عرب وأجانب. 

وأضـافـت أن الـنادي یـقوم عـلى إنـشاء عـالقـات مـع كـافـة الـمؤسـسات الـفلكیة فـي فلسـطین مـثل مـؤسـسة الـنیزك 
والمرصد الفلكي الكوري وغیرھا، بھدف االستفادة من الخبرات الموجودة في ھذه المؤسسات. 

ویـمتلك الـنادي الـیوم جـھاز تـلسكوب مـتطّور قـّدمـھ مـركـز الـفلك وعـلوم الـفضاء فـي جـامـعة األقـصى فـي غـزة  كھـّدیـة الـى 
دائـرة الـفیزیـاء ونـادي ھـواة الـفلك فـي جـامـعة بـیرزیـت وذلـك بـدعـم مـن رئـیس كـرسـي الـیونـسكو فـي الـفلك وعـلوم الـفضاء فـي 

فلسطین د. سلیمان بركة، باالضافة إلى امتالكھ عدد من الفالتر الشمیسة، وكامیرا للتصویر. 

مـن جھـتھا أكـدت رئـیسة دائـرة الـفیزیـاء وأحـدى المشـرفـین عـلى الـنادي د.وفـاء خـاطـر أنـھ یجـري الـعمل عـلى 
إنـشاء مـرصـد فـلكي فـي الـجامـعة بـإشـراف مـن الـمكتب الـھندسـي فـي الـجامـعة، وذلـك بھـدف تـنظیم جـھود الـطلبة 
بـشكل أكـبر والـحفاظ عـلى اسـتمراریـة الـنادي، كـما أكـدت عـلى أن الـنادي یـطمح الـیوم إلـى أن یـمتلك الـمزیـد مـن 
األجھـزة األكـثر تـطورا مـن تـلسكوبـات وكـامـیرات لـلتصویـر وفـالتـر شمسـیة وغـیرھـا مـن األدوات الـتي تـسھم فـي 

تطویر النادي. 

یـشار إلـى أن الـنادي اجـرى خـالل الـفصل الـدارسـي الـماضـي أكـثر مـن عشـریـن نـشاطـا وأنـھ یجـري الـعمل عـلى 
عـدد آخـر مـن الـنشاطـات خـالل الـفصل الـحالـي مـن ضـمنھا عـقد ورشـات تـدربـیبة لـألعـضاء الجـدد فـي الـنادي 

بھدف الحفاظ على استمراریة النادي في األعوام المقبلة. 


