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 رئيس الجامعة كلمة الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة/

 التنصيب حفل

 2015 أيلول

هذه  إليكم مع بداية تسلمي رئاسة   أمامكم ألتحدث   اليوم   أقف   أن نييشرف  

 ،عطائ هامن  وجيزة   وفي فترة   ،استطاعتالجامعة العريقة. هذه الجامعة التي 

في المنطقة  األكاديمية   األعمدة   أحد  و األولى،فلسطين   جامعة   تصبح   أن

 .هاالتي رافقت إنشاء   بالرغم من كل التحديات   العربية،

 جامعة   أول   تصبحوأ ،متميزة متوسطة   جامعية   كلية   بيرزيت كانت لقد

 قد. وها 1976 عام فيهافلسطين  األول من أبناء   الفوج   تخرج   ،فلسطينية  

 العام األكاديمي المنصرم. نهاية  طلبتها  من نواألربع الفوج تخرج

 ،فلسطين ألبناء ومجتمع   المميزة   والخدمة   التعليم   لتقدم   بيرزيت جامعة   أنشئت

بعد احتالل ما تبقى من فلسطين التاريخية )الضفة الغربية وغزة( عام 

 ،فلسطينعلى شباب وشابات  لحفاظ  االرئيسي  إلنشائها  الهدف   وكان. 1967
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على األرض  للحفاظ   ،االحتالليصمدوا ويتحدوا  يكالتعليم لهم  وتقديم  

 ،الفكرية بالليبرالية   وستظل، تؤمنوما زالت  بيرزيتآمنت  وقدالفلسطينية. 

 مجلس   استقاللية   من هاتستمد   استقاللية   اآلخر في ظل   والرأي   الرأي   وتحترم  

ق   لمو. هاأمنائ    فلسطينية، بأيد  في فلسطين  اديميأك صرح   بناء   لالحتالل   ير 

 19 لـ فلسطين خارج   ناصر،الدكتور حنا  ،الجامعةرئيس لهذه  أول   فأبعد

 اليةتمت سنوات   ألربع   هاأطول   تكان ،مرة 16من  أكثر   الجامعة   غلقأو عاما،

 ،وأساتذتهامن طلبتها  العديد  وأبعد  واعتقل، 1992عام  حتى 1988 عام منذ

 ،المتميز   األكاديمي   الصرح   هذا عن يدافعون وهم هامن طلبت   عدد   استشهد كما

 ،أمكن ما ويخدم ، ،فلسطين ألبناء   تعليم   وأحدث   أفضل   يقدم   سيظل الذي

 الفلسطيني. المجتمع  

 

 الكريم، الحضور  

من مجلس  ،المتكاتفة ت هاأسر مع بالتعاون ،الجامعةلهذه  جديد   كرئيس   سأعمل  

 ،التالية في المجاالت   هذه الجامعة   تطوير   على ،ةوطلب عاملينو ة  وإدار ءأمنا

 وللمجتمع: لطلبتها األفضل   وتقدم أدائها،على  بيرزيتتحافظ  كي
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 القائمة األكاديمية هابرامج   تطوير   على ابيرزيت دائم   جامعة   دأبت :أولاً

 .العالمي ويواكب  التطور   ،المحلي المجتمع   احتياجات   يلبي ام واستحداث  

 في العلوم   ةالدكتورا برنامج   وطرح   تطوير  هذا ما دفع الجامعة إلى  وكان

على مستوى فلسطين والدول  همن نوع   هو األول   ريادي   كبرنامج   ،االجتماعية

باإلضافة إلى  العالقة، ذات   المعرفية   بين الحقول   م  المحك   هفي دمج   ،المجاورة

على مستوى البكالوريوس  أخرى متخصصة   برامج  الجامعة  طرح  

 والماجستير.

بقيام  التدريسية، البرامج   تحديث  على  الدؤوب   العمل   من اال بد دائم   ،ولكن

 ليواكب   األكاديمي هاوبرنامج   هامناهج   بمراجعة   األكاديمية المعنية   الدوائر  

 إلى برامج   أشير  أن  أود ،المجال. وفي هذا الجودة ومعايير  العالمي  التطور  

 نكون   أن ويجب   ،اعاممن أربعين  مضى على إنشائها أكثر   عريقة   أكاديمية  

حتى ي شار إلى  والمعارف،بحكم تراكم  الخبرات   بعضها،متميزين في 

على المستويين المحلي  في تخصصاتها بشكل عام متميزة   باعتبارها بيرزيت

في  الحال   وه كما معين،تخصص  فيومتميزة  بشكل  خاص  ،والعالمي

في علوم الفيزياء، أو  مثال   متميزة   أنها على يهاإل يشار   يتال العالمية   الجامعات  
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 أن أرىو .األكاديمية الحقول من هاأو غير   ،اإلدارةأو  ،الهندسةالقانون، أو 

ا ننافس   كي ،االتجاههذا  في العمل   اعلينا جميع    .عالمي  

 لتطورلمواكبين  البرامج األكاديمية أن نكون   بعض   في علينا السياق،هذا  وفي

 سنتين عمره يتعدى ال افلسطيني    طفال   نجد   إذ هذا، ناعصر   شهده ذيال ،العالمي

ما  ،الحديثةاستعمال التطبيقات المختلفة في أجهزة االتصاالت  يجيد   اثالث   أو

نا إلى تطوير   الملتحقين  الطلبة   أجيال   مع تقدم   تقدم  لتاألكاديمية  نابرامج  يدفع 

 بها.

 احتياجات   معرفة  ل ودقيقة   شاملة   دراسة  الضروري أن نجري   من :اثانيًا

 بيرزيت في نحن هل :نفكر. ثم هاستحدث  لن جديدة   أو كليات   برامج   من نامجتمع  

 إنشاء   هل نستطيع   أو ؟ناإمكانات  هي  وما مثال ؟للطب  كلية   إلى إنشاء   بحاجة  

في مجاالت  التوسع   في قدرت ناما مدى  أو ؟والموسيقى الجميلة   في الفنون   كلية  

في هذه  المختلفة   بين الكليات   مشتركة   برامج   النانو وإنشاء   التكنولوجيا وعلوم  

على  منها ،والفضاءاألرض  في علوم   متعددة   مجاالت   هناكو ؟المجاالت

 .هاوغير   ،الجوية األرصاد  و ،الفلك  و الجيولوجيا، الحصر،سبيل المثال ال 
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ُلتصبحُ محولُالُلترتكزُ ُالتعليمُ ُأساليبُ بُباالنتقالُ ُملتزمةُ ُالجامعةُ  :اثالثًا ُتعلم،

ُالتعلمُ ُ؛ومتعةُوكفايةُ ُنجاعةُ ُأكثرُ  ُنستطيعُ ُحقيقيةُ ُمتعةُ ُألن كمؤسسةُُحين

ُتعليمُ ُالطلبةُ ُإشراكُ ُتعليميةُ  ُسماتُ ُنشطُ ُفي ُيراعي همُشخصياتُ ُتفاعلي،

ُويفتحُ قدراتُ ُويحترمُ  ُآفاقُ ُهم ُواسعةُ لهم ُالمعرفةُ ُللحصولُ ُا ُوتطويرُ ُعلى

 هم.مهاراتُ 

ُدورُ ُوتلعبُ  ُالتكنولوجيا ُهم ُ ما ُفي ُالتحولا ُالمعلوماتُ هذا ُأصبحت ُفقد ،ُ

ُأجهزةُ ُمتوفرةُ  ُتفارق ُُمحمولةُ ُفي ُيتطلبُ ال ُوهذا ُجهدُ ُنا، ُأكبرُ منا ُلتزويدُ ُا

ُبالقدرةُ طلبتُ  ُوخريجينا ُالكمُ ُوالبحثُ ُوالنقدُ ُوالتحليلُ ُالمفاضلةُ ُعلىُنا ُفيُهذا

 قيمة.ُذاتُ ُمعرفةُ ُإلىهاُوتحويل ُُمنُالمعلوماتُ ُالهائلُ 

ُو هاُفيُهذاُقدراتُ ُعلىُتطويرُ ُ،هاهاُوشراكاتُ منُخاللُمشاريعُ ُ،الجامعةتعمل 

ُونحنُملتزمونُبوضعُ  ُأيديُالهيئةُ ُالمنحى، ُبين ُالتكنولوجيا ُاألكاديميةُ ُهذه

ُعلىُأهميةُ ُالتأكيدُ ُالتعليمية.ُكماُأودُ ُللعمليةُ ُومساندةُ ُمتكاملةُ ُلتكونُ ُ،والطلبةُ 

ُُاألكاديميةُلالستفادةُ ُالهيئةُ ُمبادرةُ  همُقدراتُ ُلتعزيزُ ُ،المتاحةُالتدريبُ ُمنُفرص 

ُمُ المدعُ ُالستثمارُفيُالتعليمُ االتكنولوجياُوُفيُاستخدامُ 
ُاُلتطويرُجودةُ إلكتروني ُ 

ُالمرجوة.ُمخرجاتُ الُالتعليمُالجامعيُوتحقيقُ 
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ًرابعًا ُونعملُ ُالقانونُ ُنحترمُ ُوالعلم،ُللفكرُمنتجةُ ُتعليميةُ ُمؤسسةُ ُنحنا:

ُيتناسبُ ُوبماُعاليةُبكفاءةُ ُالعملُإلنجازُ ُالالزمةُ ُاإلجراءاتُ ُونضعُ ُ،بروحه

ُوتسعىُ،األولىُالخانةُ ُفيُالمستفيدينُتضعُ ُالتيُالرشيدةُ ُاإلدارةُ ُإجراءاتُ ُمع

ُالشكلياتُ ُعنُوتنأىُوالمؤسسةُ ُالفردُ ُتحترمُ ُمتميزةُ ُخدمةُ ُلتقدمُ 

ُ.والمبادرةُاإلبداعُ ُتقتلُ ُالتيُوالبيروقراطية

ُُنحنو ا ُُمؤسسةُ أيض  ُمنُالراجعةُالتغذيةُ ُخاللُمنُبأدائهاُوترقىتتطور 

ُُفيهاُالعاملين ُعنُنايميزُ ُأنإلىُُدائماُنسعىُماُوهذاُ،ككلُوالمجتمعُ والطلبة 

ُ.أخرىُمؤسساتُ 

ُهذا ُُكل ُالتقدمُ ُلنواكبُ ُوالخدماتي ُُاإلداري ُُالهيكلُ ُتقييمُ ُإعادةُ ُإلىيدعونا

ُوالمسؤوليةُ ُالمتابعةُ ُمبادئُ ُولترسيخُ ُا،مؤخرُ ُالجامعةُ ُشهدتهُالذيُوالتوسعُ 

ُُ،بيرزيتُمبادئُ ُهيوُ،والعدالةُوالشفافيةُ ُوالمساءلةُ ُوالمراجعةُ  ُيجبُ التي

ُ.بهُنقومُ ُوعملُ ُخدمةُ ُكلُ ُفيُهامراعاتُ 

ُوتوثيقُ ُالمؤسسةُمعلوماتُ ُوتصويبُ ُمراجعةُ ُيجبُ،ذلكُمنُنتمكنُ ُوحتى

ُألنُ،ادائمُ ُمستمرة ُُعمليةُ ُوهيُ،حثيثُبشكلُ ُالعملُ ُومأسسةُ ُاإلجراءاتُ 

ُبماُوالخدماتُ ُاألداءُ ُتطويرُ ُفيُهاوتوظيفُ ُالمؤسسيةُ ُالذاكرةُ ُعلىُالحفاظُ 

ُ.دائماُناهدف ُُهوُ،االحتياجاتُمعُيتناسبُ 
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ُ

ُالكريم، ُالحضور 

 التعليم  جامعت كم لكم  ستقدم  ف ،جامعة بيرزيت ، طلبة  العلم المفدى معهد   طلبة  أما 

ستكونون قادرين على و ،المجتمعات مختلف  كم للعمل في الذي سيؤهل   الجيد  

 ها رغم استمرار  على رفعت   ستعملونو ،هابلدكم فلسطين وتطوير   خدمة  

ستكونون قادرين على  .ناتطور   أن يعيق   الذي يحاول   البغيض   االحتالل  

 ةعلى الماجستير أو الدكتورا كم العليا للحصول  دراسات   بقوة إلكمال   المنافسة  

تواصل مع في ال خبرات  بيرزيت قدم لكم توالعالمية. س اإلقليمية   في الجامعات  

 كم اإلنسانية الخالقة  بني شخصيت  توس ة،والعالمي ةوالعربي ةالمحلي ات  مجتمعال

على أن  نحن نراهن  و ،هذه الجامعة يكم خريجكون   بنفسها، المعتدة  ووالحرة  

ه في  يصل   قد كمبعض   ه العلمي إلى مستوى المساهمة في ثورة وتطور  إبداع 

أمثال شعراء وأدباء فلسطين محمود درويش، سميح القاسم،  أو أدبية   علمية  

 بيل غيتس وزوكيربيرغ، مثلو ل نجيب محفوظ وأحمد زويلهم وأمثاوغير

 مايكروسوفت وفيسبوك. مؤسسي  
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الذين  ،همفي تخصصات  للمتميزين أكاديمي  ا ه الجامعة إلى ما تقدم   باإلضافة  و

هم  ليس فقط  بها الجامعة   تتميز   دراسية   الشرف، من منح   الئحة  تزين  أسماؤ 

وبقدر  ،سنعمل  فإننا  ؛على المستوى المحلي وإنما على المستوى العالمي

، اغير المقتدرين مادي    لطلبتناالدراسية  العديد من المنح   على توفير   ،المستطاع

 :ر  مرة  أخرىك  ذ  ونود  أن ن  ا في هذا االتجاه، نا جميع  جهود   علينا أن نكثف  و

بااللتزام  ،الوطنية   جامعات  ال تجاه   هامسؤوليات   تتحمل  أن الوطنية نا ت  على سلط

ا وال جد    متواضعة   هاأن رغملهذه الجامعات،  عليها من مساعدة   ما يترتب   دفع  ب

األساسي للشعب  االستثمار   ،العالي في فلسطين التعليم   دعم   تفي بأغراض  

 جامعة بيرزيت الذي يدفع   طالب  إن : األمر  هذا  دعوني أوضح  و .الفلسطيني

 فترة   أثناء   ه التعليمية  % من تكلفت  60قرابة  فقط  يغطي ،لجامعةه لقسط   كامل  

% المتبقية من تكلفة كل 40الـ بالجامعة فيما تتكفل   ،ه في الجامعةدراست  

الـ هذه  ساهموا معنا في تغطية   :نا الفلسطينيةت  امن حكوم نا بسيط  مطلب  و .طالب

40%. 

 والقيادة والريادة التدريب   برامج   ا تكثيف  علينا أيض   ،إلى ما تقدم باإلضافة  و

 ما ،(اعالمي   إقليمي  ا أو ا أو ها )محلي   الجامعة أو خارج   داخل   سواء   ،لبتنالط
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للحصول ا هم أيض  ويؤهل   ،المختلفة في األسواق   عمل  ال مطالب   هم لمواجهة  يؤهل  

 جييمن خر عليها العديد   التي يتنافس  الوظائف  على بكفاءة  واقتدار، 

 والتدريب   ،ها بالتدريب العمليدعم   يجب   النظرية   فالدراسة  . الجامعات

مع  إنتاج   وسيلة   ا زال وسيبقى أفضل  مالذي اليدوي،  الذهني، والتدريب  

ه وقدرات   عنه، فاإلنسان   البديلة   توليس ،لإلنسان التكنولوجيا المساعدة   استعمال  

 البشري. في التقدم   ستبقى األساس   المختلفة   واليدوية   الذهنية  

ومحبي هذه الجامعة الذين  أصدقاء  نا إخوان   فإننا نشكر   ،المناسبة وبهذه

للقدرات  العلمي   باتجاه التطوير   ،مجاالت ها في عدة  ونساعديويدعمونها 

 تحديث  إلقامة  المباني، والمادي هم التعليمية في الجامعة، من خالل دعم  

 التكنولوجية في مركز   الخدمات   وتطوير   وتحديث   ،المختلفة   المختبرات  

 مساهماتهم أحدث   تحديثة، وكان وأجهزة   هم لشراء معدات  ودعم   ،الحاسوب  

ه تلسكوبي في فلسطين  مرصد   أول    أول  كذلك و ،قليلة   بعد أيام   الجامعة  ستفتتح 

، وبناء لكلية  الحقوق واإلدارة  العامة، الدوائية في الصناعات   تعليمي   مصنع  

 وبناء مساكن لطالبات جامعة بيرزيت.
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نا قدرات   عن تطوير   ني للحديث  اإلنسانية تنقل   واألعمال   هذه التبرعات   إن مثل  

نا لقدرات   الداعمة   األجواء   لتوفير   في الجامعة، وهي إحدى الوسائل   البحثية  

 في مجال   والمساهمة   بها من حيث المنافسة   تقدم  نأن من ال بد  التي البحثية  

اإلنسانية عامة،  في خدمة   لمساهمة  لنا ولمجتمع   خدمة   المختلفة   األبحاث   تطوير  

العلمي على المستوى العالمي،  النشر   في مجال  وعلينا المساهمة  والمشاركة  

 هم في مصاف  ضع  نا وباحثينا ووألساتذت   خدمة   نا بهذا االتجاه  أدائ   لتطوير  

 اإلمكانات   بقدر سنعمل  ووالباحثين على المستوى العالمي.  ومستوى األساتذة  

من  في هذا االتجاه، فالعديد   للمضي  نا لقدرات   األفضل   واالستغالل   المتوفرة  

ولهم  ،هم أكاديميون معروفون على المستوى العالمي هذه الجامعة   أساتذة  

اهم ساهمات  م من  في العديد   اعليه والتركيز   هاعلينا إظهار   ، ويجب  العالمية  أيض 

بها في هذه  التي نتمتع   األساسية   ة  القو عوامل   حد  أفعاليات الجامعة، ألن ذلك 

ها هذه التي تستحق   العالمية   التصنيفات   باتجاه   نا للتقدم  ستساعد   التيالجامعة، 

 في المحافل   هذه الجامعة   يأكاديمي ومساهمة   تواجد   سندعم  والجامعة. 

ا علينا و ولفلسطين عامة. نا خاصة  لجامعت   كسفراء   ،العالمية   والمؤتمرات   أيض 

 المحلية   من المواقع   في العديد   الجامعة   يخريج وإنجازات   قدرات   إظهار  

نا في قدرات   وهذا يستدعي تطوير   ومتميزة، عديدة وهيوالعالمية،  واإلقليمية  
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ه اإللكتروني لجعل   الجامعة   موقع   العامة، وتطوير   والعالقات   مجاالت اإلعالم  

ها ها ومساهمات  بيرزيت وإنجازات   جامعة   عن أسرة   المعرفة   ا من مصادر  مصدر  

 ا وعالميا. محلي    المعرفة   ا من مصادر  المختلفة، ومصدر   في المجاالت   العديدة  

لمن سبقوني  والعرفان   والشكر   بالتحية  كم باسم   اسمحوا لي أن أتقدم  في النهاية، 

على  العمل   في سبيل   ونصيحة   على ما قدموه من جهد   هذه الجامعة   في رئاسة  

 وأول  الجامعة  مؤسسي وهم: الدكتور حنا ناصر أحد   ،الجامعة قدم  تو بناء  

الدكتور جابي  المرحوم   الفاضل  وأمنائها حاليا،  مجلس   ورئيس  لها،  رئيس  

أعضاء مجلس أمناء الجامعة حاليا،  الدكتور نبيل قسيس أحد  وبرامكي، 

 والدكتور خليل هندي.

 شهداء  ل في هذه الجامعة، والرحمة   من عمل ويعمل   لجميع   والتقدير  الشكر  كل  

 سجون   قضبان   نا خلف  ا وإخوان  نألبنائ  صادق  الدعاء بالفرج القريب  ، والجامعة

 متمنين أن يكونوا بيننا في القريب العاجل. ،االحتالل

نا نا وأشقائ  شعب   ألبناء   والتقدير   التحية   كل   ،بيرزيت جامعة   وباسم أسرة   ،اوأخير  

 كل   العظيم   العلمي   ويقدمون لهذا الصرح  الذين قدموا  الجامعة   وأصدقاء   العرب  

 الدعم والعون.
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 كم.استماع   لحسن   اشكر  

 عليكم ورحمة هللا،، والسالم  


