
استقبال الطلبة الجدد 22-25 آب 2016

ملخص اللقاءات التفاعلية

اشتغل على حالك-مكتب الخريجين وخدمات المهنة
كيف  الكبير،  الفرق  تصنع  التي  هي  غالبا  الصغيرة  األمور 
تركز عليها من بداية مسيرتك الجامعية، لتوفر لك فرصة في 
المستقبل لتختار وظيفتك بما يناسب مهاراتك وشخصيتك. في 
هذا اللقاء، سنتحدث في أمور كثيرة لتعمل بها وتبني شخصيتك 
بدورك ستحدثنا عن  وأنت  الجامعة،  في  وأنت طالب  الريادية 
بها. مهارتك  لتطور  نعمل سويًا  تهمك، حتى  التي  المواضيع 

لقاء مع النجوم-نادي الفلك/دائرة الفيزياء
جولة في مرصد الجامعة الفلكي )مرصد ميشيل وسنية حكيم( 
جامعات  مستوى  على  تطوًرا  األكثر  التلسكوب  يحتوي  الذي 
األنشطة  وعلى  وأجزائه،  التلسكوب  على  لنتعرف  الوطن، 
هواة  نادي  طلبة  مع  فلسطين  سماء  لرصد  والمسائية  النهارية 
للشمس  مباشر  رصد  هناك  سيكون  كما  الجامعة.  في  الفلك 
والبقع الشمسية المعتمة على سطحها، وعروض فلكية مبرمجة، 
تنزيلها  يمكن  التي  التطبيقات  ببعض  تعريف  إلى  إضافة 
الفلك. علم  تخص  التي  الذكية  الهواتف  أو  الحواسيب  على 

معمل األفكار-مبادرة كرامة
وندسور  مبادرة  تحتضنها  بيرزيت  جامعة  في  طالبية  مبادرة 
السؤال  عن  اإلجابة  إلى  األفكار«  »معمل  ويسعى  بيرزيت. 
المركزي: »كيف يمكن للشباب أن يأخذوا قضية صوغ مستقبلهم 
نتاج  بأيديهم؟«. يجتمع المشاركون في المعمل للتفكر، والنقاش، واإ
تصورات بديلة لتجاوز حالة اإلقصاء والتهميش التي يواجهونها 
والالمباالة. اإلحباط  من  حالة  ينتج  ما  اليومية،  حياتهم  في 
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بوابتي للمعرفة-مكتبة الجامعة
في هذه اللقاءات، سيتم التطرق إلى أهمية المكتبة وتميزها عن غيرها من المكتبات الجامعية، 
كما سيتم تعريف الطلبة بأهم الخدمات التي تقدمها المكتبة سواء لجمهور الجامعة او الجمهور 
هي  وما  المكتبات؟  من  غيرها  عن  الرئيسية  الجامعة  مكتبة  تتميز  بماذا  والعالمي.  المحلي 
أنواع المصادر التي توفرها المكتبة؟ مم يتكون مبنى المكتبة وما هي طاقته االستيعابية؟ وما 
المكتبة؟ تتوقع من  المكتبة؟ وماذا  المكتبة؟ وما هو حجم مقتنيات  تقدمها  التي  الخدمات  هي 

صحتكم غالية علينا-قسم الخدمات الصحية
تقدم عيادة الجامعة الخدمة الصحية للطلبة، وتحتوي على عيادة الطب العام وعيادة األسنان ومختبر 
مجهز بأحدث األجهزة. نهتم بكم وبصحتكم طلبتنا، وطاقم الوحدة الصحية يتمنى لكم وافر الصحة والعافية.

أهال بكم بالجامعة »عالم جديد من الفرصة والتحدي« – كلية التربية
كيف تختلف الجامعة عما تعودنا عليه في المدرسة؟ ما هي األمور التي يمكن أن تساعدنا في النجاح في 
حياتنا الجامعية؟ هذه األسئلة وغيرها تراود الكثير من الطلبة الجامعيين الجدد. في هذا اللقاء القصير، 
سنتناول بعض المهارات األساسية التي يمكن أن تساعدنا في جعل حياتنا الجامعية مرحلة ممتعة ومفيدة.

نصف ساعة بالمتحف – متحف الجامعة
زيارة تفاعلية قصيرة في كواليس متحف جامعة بيرزيت لمدة نصف ساعة نتعرف من خاللها 
وكيفية  وموجوداته  المتحف  على  التعرف  وتشمل  المتحف  لطاقم  اليومي  العمل  طبيعة  على 
المجموعات  حفظ  أهمية  لتعلم  مبسطة  حقيقية  تجربة  هي  وعرضها.  حفظها  على  العمل 
الجامعي. للتعليم  والتكميلية  البديلة  المعرفة  إنتاج  في  لها  العملي  والدور  والمقتنيات 

تعليمنا مقاومة – حملة الحق في التعليم/ مكتب العالقات العامة
في لقائكم مع حملة الحق في التعليم، سيدور النقاش حول أبرز االنتهاكات التي يتعرض لها 
ظاهرة  االنتهاكات  هذه  كانت  سواء  الصهيوني،  االحتالل  قبل  من  فلسطين  في  التعليم  قطاع 
التي مر بها  التعليمية  للمرحلة  أم غير مباشرة. خالل 35 دقيقة من وقتكم، سنعود  ومباشرة، 
آباؤنا في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وفي فترة االنتفاضتين األولى والثانية، من خالل خط 
زمني سيصل الماضي بالحاضر، كما سنتعلم كيف كان وما زال تعليمنا كفلسطينيين يقبعون 
حقك  االحتالل  ينتهك  كيف  حول  شخصية  قصة  لديك  كانت  مقاومة. إن  االحتالل..  تحت 
في التعليم، فنحن متحمسون جدا لتشاركنا قصتك، لنستطيع نحن أيضًا مشاركة اآلخرين بها.

اللغة اإلنجليزية في متناولك – دائرة اللغات والترجمة
بين  العالقات  بناء  الى  تهدف  التفاعلية  الجلسات  هذه 
اآلخر  الرأي  احترام  مع  ومحفزة  فعالة  الطلبة بطريقة 
أساس  على  الطلبة بالعمل  وسيقوم  الفريق،  وروح 
إلى  تهدف  ـنشطة  استخدام  خالل  ومن  وجماعي  فردي 
اإلنجليزية. اللغة  بتعلم  واالستمتاع  الفريق  روح  تعزيز 

التطوع والمشاركة المدنية - شبكة تثقيف االقران / 
صندوق األمم المتحدة للسكان

ودافع  برغبة  بالمجتمع  افراد  يبذلها  انسانية  هو جهود  التطوع 
او  لفكرة معينة بشكل خاص  باالنتماء  الشعور  ذاتي وخاصة 
الصعيد  على  التطوع  أهمية  على  تعرف  عام.  بشكل  للوطن 
الشخصي للفرد وعلى أهمية التطوع للمجتمع وتقنيات التطوع 
التفاعلي. اللقاء  هذا  خالل  المجتمعية  المدنية  والمشاركة 

هل أنت مقاول أحالم؟ - م. باهر دكيدك، متخصص في 
تطوير مشاريع القطاع الخاص/مركز التعليم المستمر

جلسات تفاعلية لمدة 35 دقيقة لكل جلسة تتعرض لموضوع 
الريادة االقتصادية وعالقتها بالطموح الشخصي، حيث تهدف 
كأحد  المستقل  العمل  باب  الطالب  يطرق  أن  إلى  الجلسات 
البدائل المهنية التي تغنيه عن الوظائف التقليدية وتؤمن له حياة 
والمجتمع  هو  ثمارها  يحصد  التي  بالنجاحات  ومليئة  مستقلة 
مهمة  لمواضيع  الجلسات  تتعرض  كما  سواء.  حد  على  ككل 
بما  مهاراته  بناء  حيث  من  المهنية،  الطالب  مسيرة  في  جدًا 
كانت  سواء  التخرج،  بعد  إليها  يتوق  التي  مهنته  مع  يتالءم 
الحادي  القرن  مهارات  وخصوصا  ال،  أم  بتخصصه  مرتبطة 
والعشرين الضرورية لكل إنسان، باإلضافة إلى موضوع التعلم 
حياة  في  والتطوعية  المؤقتة  األعمال  وأهمية  الحياة  مدى 
الطالب وتأثيرها على وضعه المهني في المستقبل. كما ستركز 
الجلسات على موضوع الريادة العلمية ودورها في تطوير حياة 
االنسان وسد احتياجاته. وسيتضمن اللقاء أربع جلسات هي:
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1-جلسة “مهاراتي اآلن. مهنتي غدا”: تهدف هذه الجلسة إلى إدراك الطالب لمهاراته وقدراته 
الشخصية وكيفية ارتباطها بالعمل، وأن يبني تصورًا للمهارات المطلوبة لمهنته المستقبلية المفضلة.

مسيرة  في  مهم  لموضوع  التطرق  الجلسة  هذه  في  سيتم  الحياة”:  مدى  “التعلم  2- جلسة 
به  والعمل  أهميته  ليدرك  المفهوم  هذا  على  يتعرف  بحيث  الحياة،  مدى  التعلم  وهو  الطالب 
خالل فترة حياته الجامعية، وأن يبني تصوًرا لتطوير مهاراته بما يتناسب ومتطلبات العصر.

ويتفحص  ريادته  الطالب  سيستكشف  الجلسة،  هذه  في  أحالم”:  “مقاوالت  3- جلسة 
األشخاص. من  وغيره  الريادي  الشخص  بين  التمييز  على  قادرًا  وسيكون  ميوله، 

4-جلسة “الريادة العلمية” )مخصصة لطالب المجاالت العلمية(: ستسلط الضوء على مفهوم الريادة 
العلمية والقيمة المضافة لدفع الطلبة نحو ابتكار أفكار لمنتجات وخدمات ذات طابع علمي متميز.


