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 الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة بيرزيت جامعة رئيس كلمة

 23/2/2017 الخميس وتحديات فرص اإلنترنت عالم ورشة في

 

 ،عالم موسى المحترم د. ،االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات معالي وزير  

المهندس فهد  ،(ICANNاأليكان ) –العالقات اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط مدير   حضرة  

 ،البطاينة المحترم

 ،واصل غانم المحترم .د ،مجتمع اإلنترنت الفلسطيني جمعية   رئيس   حضرة  

  ،الكريم الحضور  

كم بكل    .جامعة بيرزيتحرم  بكم في  وسهالا  هالا الخير، وأ أسعد اهلل صباح 

 التكنولوجيا وتلعب   المتعلم، حول لترتكز   التعليم   بأساليب   على االنتقال   تعمل   إن جامعة  بيرزيت

 امن   يتطلب   وهذا تفارق نا، ال أجهزة   في متوفرةا  المعلومات   أصبحت فقد التحول، هذا في مهمًّا دوراا

 المعلومات   من الهائل   الكم   هذا في البحث   على بالقدرة   وخريجينا طلبت نا لتزويد   أكبر   جهداا

 .وفي حيات هم مفيدة في دراست هم معرفة   إلى وتحويل ها

ها خالل من الجامعة، وتعمل    ونحن المنحى، هذا في قدرات ها تطوير   على وشراكات ها، مشاريع 

 ومساندةا  متكاملةا  لتكون   والطلبة ، األكاديمية   الهيئة   أيدي بين التكنولوجيا هذه بوضع   ملتزمون

 .المرجوة المخرجات   وتحقيق   الجامعي التعليم جودة   التعليمية، لتطوير   للعملية  
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 المدني، المجتمع   مؤسسات   مع الشراكة   وتطوير   دعم   في الريادي بدور ها بيرزيت جامعة   وتؤمن  

 دعم   خالل   من الفلسطيني، االنترنت   مجتمع   جمعية   مع االستراتيجية   الشراكة   جاءت هنا ومن

 في التبادل   نقطة   استضافة   البداية   منذ تمت حيث ،PIX الفلسطيني التبادل   نقطة   مشروع  

 البيني   االنتقال   مفهوم   يعزز   الذي الرائد، الوطني   المشروع   هذا بأهمية   المطلق   إليمان ها الجامعة،

 يعزز   ما الوطن، خارج   شبكات   أية   إلى الولوج   إلى الحاجة   دون   ،فلسطين داخل   للمعلومات  

 .المعلومات   أمن   مفهوم  

 

 الكريم، الحضور  

 فإضافةا  األرض، على ممارسات   إلى القناعات   هذا تحويل   في سباقةا  كانت بيرزيت جامعة   إن

 الحديقة   لتأسيس   األساس   حجر   بوضع   الماضي الثاني تشرين   في احتفلنا فإننا ذكرت ه، ما إلى

ل   التي التكنولوجية،  للتكنولوجيا، مهم   كمنت ج   عالياا، فلسطين اسم   رفع   في كثيراا عليها نعو 

 ولتكون   الحيوي، المجال   هذا في والدولية   واإلقليمية   المحلية   االستثمارات   زيادة   في وللمساهمة  

 .الم ه رة للخريجين عمل   فرص   ولتوفير   أبنائ نا، من للمبدعين حاضنةا 

تقديم العلم  والمعرفة  بخطىا تتطور  عاماا بعد  عام، وأرجو لكم في ورشة   بيرزيت جامعة   ستواصل  

فرص وتحديات"، الخروج  بتوصيات  مهمة ، تنهض بالواقع التكنولوجي  -اليوم: "عالم اإلنترنت

 الفلسطيني.

 شكراا لحضوركم جميعاا، وأهال وسهالا بكم مرةا أخرى، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.


