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إضاءات على أبرز محطات الجامعة حديثاً

جامعة عريقة ومتميزة أصلها مدرسة ريفية للبنات
يعود تاريخ جامعة بيرزيت إلى عام  ،1924عندما تأسست كمدرسة ابتدائية للبنات في بلدة بيرزيت،
ً
حديثا،
جامعيا
حرما
ٍ
ًّ
وبأيد وعقول وموارد فلسطينية ،أصبحت اآلن الجامعة المتميزة التي تمتلك ً

يقع على أطراف مدينة رام الله.

جاء إنشاء جامعة بيرزيت استجابة للطلب المتنامي على التعليم العالي في األراضي الفلسطينية
المحتلة ،ورغم الصعوبات والمعيقات التي فرضها االحتالل اإلسرائيلي ،وطالت الحريات األكاديمية
والوطنية والفردية كافة ،استطاعت الجامعة أن تشق طريقها لتكون مصدر إلهام وفخر للشعب
الفلسطيني.
احتفلت جامعة بيرزيت عام  1976بتخريج فوجها األول ،وهو العام الذي انضمت فيه الجامعة إلى
اتحاد الجامعات العربية .وفي عام انضمت الجامعة لعضوية االتحاد العالمي للجامعات .وفي نهاية
مزيدا
السبعينيات وخالل الثمانينيات ،نهضت الجامعة نهضة أكاديمية وعمرانية ضخمة ،فأطلقت
ً
من التخصصات ،وبنت الكليات والمكتبة الرئيسية ،وانطلقت إلى خدمة المجتمع المحلي بإنشاء
المراكز والمعاهد.
دخلت جامعة بيرزيت األلفية الثالثة ،متكئة على إرث أكاديمي متميز ،وحرم جامعي راسخ ،فواصلت
عملها بثقة ،بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفلسطينية لتسهم في تطوير نظام
تربوي قادر على تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات والوعي الالزم لخدمة مجتمعاتهم.
تقدم الجامعة من خالل كلياتها التسع (كلية اآلداب ،كلية العلوم ،كلية الفنون والموسيقى
والتصميم ،كلية األعمال واالقتصاد ،كلية الحقوق واإلدارة العامة ،كلية الهندسة والتكنولوجيا ،كلية
الصيدلة والتمريض والمهن الصحية ،كلية التربية ،كلية الدراسات العليا) العديد من البرامج التي
تؤدي إلى درجة البكالوريوس ،كالتخصصات الرئيسية /الفرعية ،والتخصصات الفرعية ،كما تقدم هذه
عددا من برامج الدراسات العليا ،التي تؤدي إلى الحصول
فضال عن كلية الدراسات العليا،
الكليات،
ً
ً
ً
ً
واحدا في الدكتوراة في العلوم االجتماعية.
وبرنامجا
على درجة الماجستير ،كم وتقدم
وتتمتع الجامعة بسجل حافل في مجال المشاركة والتنمية المجتمعية ،فقد تنوعت البرامج
المجتمعية من محو األمية ،والصحة العامة والمجتمعية في الثمانينات من القرن الماضي ،لتضم
إليها تطوير اإلعالم ،واإلصالحات القضائية والمرأة ،والتعليم المستمر ،ودراسات البيئة والمياه،
والتنمية ،والتربية ،والصحة ،والتطوير التكنولوجي والصناعات الدوائية في الوقت الحاضر.
تقوم المعاهد والمراكز المجتمعية وعددها  ،11بتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني من خالل عملها
في مجاالت تعكس األهداف التنموية في فلسطين.

كلية الفنون والموسيقى والتصميم

معهد سميح دروزة للصيدلة الصناعية

انطلقت كلية الفنون والموسيقى والتصميم في جامعة بيرزيت مع العام األكاديمي  ،2019/2018لتخلق
ً
ً
قادرا على تطوير أساليب وأدوات جديدة تسهم في تنشيط المشهد الثقافي والفني
نموذجا للفنون،

التكنولوجيا الحديثة في التصنيع الدوائي وتطبيق معايير الجودة لفلسطين لتلبية احتياجات الصناعة

في فلسطين وخلق فضاءات تجريبية للتعبير واإلبداع وتشجيع التفاعل مع الجمهور داخل الجامعة وخارجها،

الدوائية ،ويلتزم بتقديم المشورة العلمية وإجراء األبحاث الصيدالنية والتدريب وتطوير مستحضرات

رغم التحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تواجه الشباب الفلسطيني.

تعاونية مميزة بين المعهد
ٍ
جديدة للراغبين في التميز في قطاع التكنولوجيا الصيدالنية ،وخلق بيئة

وتضم الكلية ،ثالثة برامج هي :بكالوريوس «الموسيقى العربية» ،وبكالوريوس «الفنون البصرية

ومصانع األدوية المحلية واإلقليمية والمؤسسات ذات العالقة ،حيث يعزز هذا التواصل االرتقاء بالبحث

المعاصرة» ،وبكالوريوس «التصميم».

العلمي والصناعة الدوائية.

«مساري» ...برنامج جديد لتطوير كفاءات الطلبة القيادية والمهنية

جرى افتتاح المعهد في  ،2015ويهدف إلى تطوير الصناعات الدوائية في فلسطين ،ويسعى لنقل

المرصد الفلكي

بدأت جامعة بيرزيت مع بداية العام الدراسي الحالي ( )2018-2017تطبيق أولى مراحل برنامج القيادة
والمواطنة الفاعلة «مساري» الذي يستهدف جميع طلبة سنة أولى من كافة التخصصات ،بهدف تطوير

تخليدا لذكرى والديه،
المرصد الفلكي (مرصد ميشيل وسنية حكيم) ،الذي تبرع بإنشائه السيد رامز الحكيم
ً

ويهدف إلى نشر الثقافة الفلكية بين قطاعات المجتمع كافة ،خاصة الطلبة منهم ،من أجل رصد السماء

كفاءاتهم القيادية والمهنية وتفعيل دورهم بشكل إيجابي في المجتمع ،ومساعدتهم في إيجاد فرص

الفلسطينية ووضع فلسطين على خارطة األبحاث الفلكية.

عمل أو تدريب خالل دراستهم أو بعد تخرجهم.

الحديقة التكنولوجية الفلسطينية-الهندية
يستوعب المخطط الهندسي لموقع الحديقة تسعة مباني ،ومبنى الحديقة التكنولوجية الفلسطينية
– الهندية الممول من جمهورية الهند هو األول ،ويتم العمل حاليا على توفير استثمارات جديدة لبناء
المباني األخرى كتجمعات تكنولوجية تهدف لتوفير فرص عمل في قطاع التكنولوجيا لتنويع االقتصاد
الفلسطيني ،والسعي لنمو اقتصادي مبني على المعرفة والعلم والتكنولوجيا ،وتوفير بيئة عمل وبنية
تحتية جاذبة لالستثمارات الخارجية والداخلية وخاصة من قبل المستثمرين والمغتربين الفلسطينيين في
هذا القطاع.

مسرح نسيب عزيز شاهين
حرا للحركة واإلبداع ،ويساهم بنشاطاته المتنوعة
يشكل المسرح الذي تم افتتاحه في عام 2015
فضاء ًّ
ً
من عروض موسيقية ومسرحية وراقصة وفعاليات ثقافية وعلمية في إثراء الحياة الثقافية والفكرية في
جامعة بيرزيت وفلسطين ،كما يشكل حاضنة للنشاطات والعروض الثقافية المحلية والعالمية المتميزة.

التميز والتطوير وتبنّ ي القيم الديمقراطية
رسالتنا:
ّ
توفير بيئة مستنيرة ذات استقاللية تتيح حرية الفكر والتعبير ،وتحرص على

الممارسات الديمقراطية والحوار ،وتحفز التميز واإلبداع واالبتكار والريادية في
التعليم والتعلم والبحث ،لرفد المجتمع بالكفاءات والمعارف التي من شأنها
قيادة التغيير والمساهمة في رقيه وتقدمه.
رؤيتنا
مؤسسة ريادية بكافة مكوناتها تساهم في اإلنتاج المعرفي في بعديه الوطني
والعالمي.

الخريجون :خدمة المجتمع بالمهارات والوعي المجتمعي
تفخر جامعة بيرزيت بتقديمها للمجتمع الفلسطيني خريجين جامعيين مؤهلين ،ممن

يحتلون مواقع رائدة في القطاعين العام والخاص وكذلك في المجتمع المدني .كما
يحتل خريجو الجامعة مناصب مميزة في المؤسسات والمنظمات اإلقليمية والدولية.

