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 .، وأهاًل وسهاًل بكم في جامعِة بيرزيتالخير كم بكل  صباح   الله  أسعد  

 علينا وقد تحققت أمانينا بالحريةِ  الله  أهنئ  الجميع  بعيِد األضحى المبارك، أعادهه أن  ، أود  في البداية
قامةِ  واالستقاللِ   ها القدس.المستقلة، وعاصمته  الفلسطينيةِ  الدولةِ  وا 
 ،المحلي في المجتمعِ  فاعلةً  لتكون   ،البشرية الكوادرِ  وتنميةِ  تأهيلِ  يا فمركزي   ادورً بيرزيت  جامعةه لقد لعبت 

والمعرفية،  العلميةِ  شتى الحقولِ  في متخصصة   وتدريبية   بحثية  و  تعليمية   برامج   من هتقدمه  ما عبر وذلك
 .هخارج  و  الجامعي الحرمِ  داخل   الموجودةِ  هاومراكزِ  هامعاهدِ  جهودِ  مع بالتوازي
 عمليةه  العالي في فلسطين، وال تكاده  للتعليمِ  المتنامية   االحتياجاتِ  ملحوظة، لتلبي   تطور   حركة   الجامعةه  وتشهده 
والتدريبية، التي  التعليميةِ  الوسائلِ  أحدث   لتواكب   الجامعةِ  من إدارةِ  حثيث   تتوقف، في سعي   والتوسعِ  البناءِ 

 على المستوياتِ  بيرزيت رياديةً  جامعةِ  في إبقاءِ  ها، بما يسهمه أكاديمييها وطلبتِ  في متناولِ  سعى دوًما لتكون  ت
 .والدولية والعربيةِ  المحليةِ 
ضافةً   التي مكثفةِ ال بحوثِ ال خاللِ  من هامهام   وتطوير   تعزيز   المجتمعيةه  والمعاهده  المراكزه  تواصله  إلى ذلك، وا 
 على إدراكِ  إال تأكيد   نا اليوم  الوطن، وما لقاؤه  في واإلنسانيةِ  واالجتماعيةِ  االقتصاديةِ  التنميةِ  على تساعده 

ها رافًدا نفس   فقط، بل تقدمه  ها الجغرافيةِ على حدودِ  ها ال يقتصره أن عمل   بها، إذ تدركه  المنوطِ  للدورِ  الجامعةِ 
 بها، من سياسة   للنهوضِ  الجهودِ  كل   إلى تضافرِ  على المستوى الوطني، التي تحتاجه  التنميةِ  يةِ مهم ا لعمل
 ها.وغيرِ  وتربية   واقتصاد  

 
 الكريم، الحضوره 

الراحل السيد  الفلسطينيه  األعمالِ  ، الذي تبرع رجله الصناعية للصيدلةِ  دروزة سميح معهد   لنفتتح   نلتقي اليوم  
 دعم  لي ومجهز   مؤهل   ،للمصنع خاص   مختبر   الستحداثِ  ضافةً إ ،الجامعة حرمِ  فيه إقامتِ ب دروزة حيسم
 .هأهداف   عزز  يو  المصنعِ  حتياجاتِ ا

 ةِ مواجه على وقادر   ،اوعملي   اعلمي   مؤهل   كادر   بناءِ  في الجامعاتِ  بدورِ  دروزةسميح  الراحله  لقد آمن  
 دويةِ األ لصناعةِ  اداعمً  ليكون   ،بيرزيت ةِ جامع في الطموحِ  المشروعِ  هذا مشكوًرا بإقامةِ  وتبرع   ،التحديات



 الصناعةِ  في متخصص   برنامج   استحداثِ  فكرة   طرحكما  ،أيًضا على المستوى التدريبي وللجامعة ،الفلسطينية
 تكنولوجيا في ماجستير برنامجِ  استحداثِ  على للمساعدةِ إقليميين ودوليين  متخصصين وأوفد   ،الدوائية

 العامِ  بدايةِ  مع به التدريسه  بدأ   وقد ،العالي والتعليم التربية وزارةِ  من امؤخرً  هاعتماده  تم الدوائية الصناعةِ 
 الحالي. كاديمي  األ

زاره  فقد ،العالمية المواصفاتِ  حسب   المعهدِ  في العملِ  إنجازه  يتم   نأ على دروزة سميحالراحل  من اوحرصً 
 تطويرِ  في الفعالةِ  المساهمةِ  في لمعهدِ ا دورِ ل هرؤيتِ  إيصالِ  على ص  وحرِ . والتشغيل التنفيذِ  ثناء  أ مرتين

 .فلسطين في الدوائيةِ  الصناعةِ 
، الذي نراه مفيًدا جد ا للطالِب  الراحل سميح دروزة على هذا التبرعِ  ،نابلس البار   ابن   الله  رحم   بشكل  السخي 

أيًضا، الذين سيجمعون  الكيمياء دائرةِ من و ، الصحية والمهنِ  والصيدلةِ  التمريضِ  كليةِ من أساسي، ال سيما 
 كما أنه سيكونه العمل،  مؤهلون لسوقِ  مالنظري، ليتخرجوا وه األكاديمي   الجانبِ مع  التطبيقي   العملي   الجانب  

 الذي اقترحه الراحل دروزة. الدوائية الصناعةِ  تكنولوجياماجستير  لطلبةِ  العملي   رافًدا مهم ا للتدريبِ 
 لتلبيةِ  لفلسطين الجودةِ  معاييرِ  وتطبيقِ  الدوائي   التصنيعِ  في الحديثة التكنولوجيا نقلِ  في المعهده هذا  وسيسهمه 

 وتطويرِ  والتدريبِ  الصيدالنيةِ  بحاثِ األ جراءِ ا  و  العلميةِ  المشورةِ  بتقديمِ  يلتزمه س كما ،الدوائية الصناعةِ  احتياجاتِ 
بين  مميزة   تعاونية   بيئة   خلقِ ، و الصيدالنية التكنولوجيا قطاعِ  في التميزِ  في للراغبين جديدة   مستحضرات  

 االرتقاء   هذا التواصله  حيث يعززه  ،ذات العالقة والمؤسساتِ  قليميةِ واإل المحليةِ  دويةِ األ ومصانعِ  المعهدِ 
 العلومِ  في مجالِ  عمل   وورشاتِ  تدريبية   دورات   قامةِ إيساعده في ، و الدوائية والصناعةِ  العلمي   بالبحثِ 

من  العالقة والرفعِ  ذاتِ  والمؤسساتِ  الدوائيةِ  الصناعةِ  العاملين في قطاعِ  احتياجاتِ  لتلبيةِ  الصيدالنية المتقدمةِ 
 ها.تِ ءكفا
 

 مازن دروزة، العزيزه الصديقه 
 وحصد ها،مجتمعاتِ  في التأثير   استطاعت عربية   شخصية   مئةِ  أقوى من اواحدً سميح دروزة  الراحله  لقد كان  

نحو الرفعة، وعاش  الدائم   السعي   هاجبالِ  من التي تعلم   ،نابلس هو ابنه ف العالمية، األعمال رجالِ  جوائزِ  أرفع  
أشهر، وكم  بضعةِ  ال حدود له، وقد رحل عن ا قبل  اإلبداع  وأن  ها الحرية  من بحرِ  ه في يافا، التي تعلم  طفولت  

 ه الراحله الذي خط   على أن النهج   كم اليوم داللة  في بيرزيت، لكن حضور   ه حقيقةً ى حلم  أه لو ر كان سيسعده 
 بمثلِ  هم، سواء  بعطائِ ى بلدهم هم، وال يبخلون عله البررة، الذين يعتزون بفلسطينيتِ أبنائِ  ه عالية، بيدِ رايته  ستظل  

 ها.لنا في تنفيذِ  أن تكونوا شركاء   المستقبلية، التي نأمله  من المشاريعِ ه ، أو بغيرِ المفيد هذا المشروعِ 



التي  الماليةِ  األزماتِ  ها، في ظل  في دعمِ  بيرزيت، الذين ال يترددون   جامعةِ  أصدقاءِ  بكل   من اإلشادةِ  وال بد  
 حتًما على المسيرةِ  ثره ستؤ  ها في إضرابات  في الوطن، والتي بدأت تلقي بظاللِ  الجامعاتِ  تعاني منها كل  
 الماليةِ  المستحقاتِ  صرفِ لوالتعليم العالي  والتعليمِ  التربيةِ  وزارة   دعو  أل هذه الفرصة   أن أنتهز   التعليمية، وأود  

 ، ألن  والوطنية األكاديميةِ  هابرسالتي   القيامه  للجامعاتِ  يتسنى حتى ،الوزراء مجلسِ  من والمقرةِ  ،للجامعاتِ 
 أن توفر   الجامعةِ ومطلوب  من ، هم الجامعيةلدراستِ  الكاملة   ال تغطي التكلفة   ها الطالبه التي يدفعه  األقساط  
 مما تعهدت به، ما أثر   أقل  بمحدود، و  بشكل   تساهمه  الوطنية   أن السلطة   مختلفة، مع العلمِ  من مصادر   البقية  

 المسيرةِ  على كاملِ  التي تؤثره  الماليةِ  مع األزماتِ  ها على التعاملِ قدرت  أضعف  الجامعات، و  على موازناتِ 
 األكاديمية.

 هذا المعهده  أن يكون   ته الكريمة، والرجاءه لعائلِ  موصول   السيد سميح دروزة، والشكره  للراحلِ  أخرى، الرحمةه  مرةً 
 والصناعية. والبحثيةِ  األكاديميةِ  مفيًدا للمجتمعاتِ 

 
 وبركاته،،،والسالم عليكم ورحمة الل 


