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 د. عبد اللطيف أبو حجلة كلمة رئيس جامعة بيرزيت 
 مجموعة االتصاالت الفلسطينيةخالل توقيع اتفاقية مع 

 2017تشرين األول  17الثالثاء 

 
 

 رم،المحت السيد عمار العكر الفلسطينية، االتصاالت التنفيذي لمجموعة   الرئيس  
 االتصاالت الفلسطينية، مجموعة  من  الكرام   الضيوف  

 .هللا أوقاتكم بكل الخير، وأهاًل وسهاًل بكم في جامعة بيرزيت أسعد
 

واصل، مت تراكمي   مجاالت، وهذا عمل  ال في مختلف   إلى التطور   بيرزيت جامعة   تسعى
 مراتب   امعة  فيها الج المعتمدة، التي تحقق   الدولية   التقييمات   ه عبر  نتائج   ونحن نحصد  

 ، حيث احتلت جامعة بيرزيتللجامعات العربية QSواليوم أعلنت نتائج تصنيف  متقدمة.
وقفزت  من بين حوالي ألف جامعة عربية عربياً  38المرتبة و  المرتبة األولى فلسطينياً  –

مرتبة إلى األمام عن العام الماضي، كما أن الجامعة دخلت هذا العام ضمن  12بذلك 
تصنيف جامعة فلسطينية تحصل على هذا ال من جامعات العالم كأول %3أفضل 

 .QSحسب تصنيف للجامعات العالمية 
 

طلبتها،  دد  في ع المّطرد   االزدياد   ها التحتية، لتواكب  بنيت   على تطوير   الجامعة   وتعمل  
ن متميزين، خريجي نوعي، يقدم   على تعليم   الالزمة، للحصول   التقنية   التطورات   وتالحق  

 الوطن. نهضة  يقودون مجتمعات هم المحلية، ويساهمون في 
 
 

ها األكاديمي، كادر   قدرات   على تطوير   الحرص   أشد   وبالتوازي مع ذلك، فإن بيرزيت تحرص  
على  صول  للح ،ها الموجودلكادر   فرص   تقديم   عبر   وأاألكاديميين،  خيرة   استقطاب   عبر  

 متميزة. عالمية   في جامعات   ،أعلى أكاديمية   درجات  
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"منحة  ية  اتفاق اتفاقيات التعاون مع مجموعة االتصاالت الفلسطينية ومنها نجدد  واليوم، 
الذين  الفلسطينية، االتصاالت   نا في مجموعة  منذ أعوام، مع شركائ  التي انطلقت  ،إيفاد"

عم الطاقات  البشرية، سواء  بديؤمنون بدور هم المجتمعي، ويعملون على االستثمار  في 
، ين فيهاوالعامل االبتعاث  األكاديمي، أو بدعم  أنشطة  داخل  الجامعة، يستفيد  منها الطلبة

 بالخير   ما يعود  في المواطن، ب االستثمار   أهمية  بنا شركائ   ت نا ورؤية  وتصبُّ في تحقيق  رؤي
 على الوطن.

 
ذ أقدم  شكري لمجموعة  االتصاالت  عل  ى دعم هم السخّي، فإنني أنتهز  الفرصة  لشكر  كلّ  وا 

داعمي جامعة  بيرزيت، الذين تفتخر  الجامعة  بهم، وتعاهد  الجميع  على أن يظل  التعليم  
 النوعيُّ غايت نا.

 
 والسالم  عليكم ورحمة هللا وبركاته.أهاًل وسهاًل بكم، 


