
1 
 

  كلمة رئيس جامعة بيرزيت
 الدورة الصيفية -في احتفال التخرج الثاني واألربعين

 شاهين عزيز نسيب مسرح -7/9/2017 الخميس
 
 

 المحترمين، مجلس الجامعة أعضاء   ،والزمالء   الزميالت  
 والخريجين المحترمين، أهالي الخريجات  

 العزيزات، والخريجون األعزاء، الخريجات  
 بيرزيت. في جامعة   بكم وسهالا  كم، وأهالا مساء  عد هللا أس

بيرة، بعد الك األهالي والخريجين على هذه الفرحة   أن أهنئ   ني في البداية  يسعد  
 الذين بت نابطل لالحتفال   نلتقيواإلنجاز، ونحن اليوم  والتعب   من السهر   سنوات  

ْوا  .العام هذا لتخرج  ا احتفاالت   عقد   لنكمل   ،الدورة الصيفية في التخرج متطلبات   أنه 
، ليبدأ   ا آخر  ، سنستقبل  فوجا اليوم، نحتفل  بتخريج  فوج  من أبنائ نا الطلبة، وبعد  غد 

 مسيرة  العلم، في معهد  العلم  المفّدى.
مئة  وستة  وسبعين في عام    األول الفوج   بيرزيت بتخريج   ، احتفلت جامعة  ألف  وتسع 

. اثنان األربعينالثاني و  الفوج   بتخريج  نكمل  احتفاالت نا  اليوم  ، وها نحن من طلبتها
هذه السنوات،  وخالل   .المستمر والعطاء   الدؤوب   وأربعون عاماا من العمل  

في  رامج  ب بضعة   وتقدم   ،في مبنى صغير تقيم  التي كانت  استطاعت الجامعة  
 جامعي   م  ها ومبانيها في حر كليات   ، أن تتوزع  طالبئة أربعم   لقرابة   البكالوريوس

بكالوريوس ال برامج   عشرات   وتطرح   كليات، ثماني  اليوم  وهي تضم  ، وأنيق واسع  
ر   فيها قرابة   ، ويدرس  دكتوراة برنامج  و  ،والماجستير وطالبة،  الب  ط ألف  ثالثة  عش 

 .همثلثيْ  اإلناث   تشكل  
اإلبداع، و  التميز   نحو   ات  بثبخطى ال ث  ها، تح  مسيرت   وخالل   بيرزيت إن جامعة  

 للجامعات   QS تصنيف   تدخل   فلسطينية جامعة   بأننا أول   لنا أن نفخر   ويحق  
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 صبح  تول ،العالم حول للجامعات   تصنيفات   ثالثة   أهمّ   أحد   ، الذي يعتبر  العالمية
 العالم. جامعات   من ثالث  بالمئة   أفضل   ضمن  بيرزيت  جامعة  

 
 ،الكريم   الحضور  

ه قمت   ومالحقة   باستمرار، ر  يكب   العلم   ، وجبل  نهايةا  ال يعرف   والتميز   اإلنجاز   طريق  
 لعمل  ا بيرزيت، نواصل   ، ونحن في جامعة  عالية ة  وهمّ  مثابر   إلى عمل   تحتاج  
التي تلبي  والتخصصات   من البرامج   المزيد   طرح  نالجامعة، و  لتطوير   حثيثة   بخطىا 
في  العديد  من البرامج  النوعّية   الجامعة   به، فقد أطلقت   المجتمع، وتنهض   حاجة  

، كما أنها ستطلق  عدداا من البرامج  في بداية  العام  األكاديمي المنصرم بداية  العام
 .الجديد

 ي نظام  ، وهاإللكترونية مساري  بوابة   أطلقت الجامعة  ولكم، أيها الخريجون، لقد 
 لمؤسسات  ل ومنصة   ،العمل بسوق   بيرزيت جامعة   وخريجي طلبة   لتشبيك   متكامل  

 والتدريب. العمل   فرص   عن لإلعالن   والشركات  
 

 الخريجين، عزيزاتي الخريجات، أعزائي
هذا يوم كم فابتهجوا، وهذه فرحة  أهاليكم، فافرحوا معهم، واعلموا أن هذه الخطوة  

قدمته جامعة  بيرزيت لكم هو العلم   مقدمة  ضرورية  لدخول  معترك  الحياة، فما
 والمعرفة، وعليكم أن تكملوا المهمة باالنخراط في المجتمع، فالدرب  طويل  وشاّق.

ال  ، والرفعة  أهاليكم كم ووجوه  ها على وجوه  بداية، نرى تباشير   نهاية   وكم، هتخرج  
 بين   الدهر   أبد   ْش ع  ي  ، الجبال   صعود   ها إال لمن ينشدونها، "فمن ال يحب  نفس   م  لّ  س  ت  

 ر".ف  الح  
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 الكريم، الحضور  
يرزيت ب جامعة   ح، وأسرة  فر  وم   عظيم   السنين، وهو حصاد   تعب   حصاد   هذا يوم  

 اإلنجاز.و  ها العطاء  ملؤ   تمنى للخريجين حياةا تكم بهذه الفرحة، و مثل   سعيدة  
 هللا وبركاته. عليكم ورحمة   لسالم  وا للجميع، مبروك   ألف  


