
 2020، آذار 24، الثالثاء

 أعزائي الطلبة،،

  

أحييكم أجمل تحية، وأقدر الظروف الصعبة التي تمرون بها ويمر بها بلدنا فلسطين، وبقية أنحاء العالم، الذي 
يواجه هذا الوباء مسلحاً بالعزيمة والصبر واإليمان، متمنياً لكم ولعائالتكم الصحة والسالمة، ولشعبنا الفلسطيني 

 وأمتنا العربية والعالم أجمع موفور الصحة والعافية.

وكما تعلمون، فإن العالم بأكمله يواجه هذا الوباء، الذي يضرب الصغير والكبير، القوي والضعيف، ونحن في 
فلسطين وجامعة بيرزيت، نشارك العالم هذه المحنة، وقد تبنت معظم جامعات العالم ومؤسساتها األكاديمية اتباع 

التعلم والتعليم اإللكتروني للحفاظ على المسيرة األكاديمية في هذه الظروف الطارئة. هذا التوجه ليس أسلوب 
 خيارنا، بل قد يكون الطريق الوحيد أمامنا للوصول بالمسيرة األكاديمية إلى بر األمان.

سر والطلبة، وليس لدينا إننا ندرك صعوبة الظروف التي يمر بها بلدنا في ظل شح اإلمكانات، ونتفهم معاناة األ
فكرة عما ستؤول إليه األمور في المستقبل المنظور، التي قد تطول أشهر عديدة، وسنعمل كل ما بوسعنا لنكون 
دوماً سباقين ومبادرين للتعامل مع هذه الظروف الطارئة، وعليه، فقد قرر مجلس الجامعة االستمرار بالعملية 

تروني، ونحن من جانبنا سنتعامل مع العملية األكاديمية ونواتجها في ظل األكاديمية بواسطة طرق التعلم اإللك
هذه الظروف االستثنائية بما تمليه علينا ضمائرنا ورسالتنا كجامعة، وسيحصل الطالب على عالمة ناجح دون 

اعات احتساب عالمة المساق، شرط أن يقوم الطالب بعمل الحد األدنى المطلوب الجتياز المساق، وستحتسب الس
المعتمدة لذلك المساق ضمن الساعات المطلوبة للتخرج، ويستطيع الطالب الحصول على عالمة غير مكتمل 

الستكمال المساق عند طرحه مرة أخرى إذا لم يستطع تحقيق الحد األدنى المطلوب، أما بالنسبة للمساقات 
 ساق العملي عند فتح الجامعة.العملية فسيحصل الطالب على عالمة غير مكتمل إلى أن يتم استكمال الم

كما أننا سنعمل جهدنا في تقديم الدعم الفني والتقني للهيئة األكاديمية والطلبة الجتياز هذه المرحلة بسالم، 
 ونرحب في نفس الوقت بآرائكم ومقترحاتكم لتحسين جودة العملية األكاديمية في هذه الظروف االستثنائية.

  

ئ هذه، وأثمن صبركم وقوة إرادتكم، وإلى أن نلتقي قريباً في الحرم الجامعي، لكم أشكر لكم تفهمكم حالة الطوار
 مني كل محبة وتقدير.

 د. عبداللطيف أبو حجلة

 ةرئيس الجامع 

 


