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 كلمة رئيس الجامعة في افتتاح اليوم التكنولوجي واليوم الهندسي
 

 2012نيسان  9
  ،دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض المحترم

 ،نو معالي الوزراء المحترم
 السيد عمار العكر المحترم،

 ،العارضةو المؤسسات الراعية السادة ممثلو 
  المحترمين، ندسيعضاء لجنتي اليوم التكنولوجي واليوم الهرئيس وأ

 ،الحفل الكريم
جمل ترحيب في جامعة بيرزيت للمشاركة في هذا النشاط الذي يسعدني أن أرحب بكم أ

نجازات جامعتنا  الوطنو يعكس دور تكنولوجيا المعلومات والهندسة في تطور الجامعة  وا 
 .في هذا المجال

تكنولوجيا و  ةسالهند ن التزام الجامعة بتطوير ما تعرضه من برامج في مجاليإ
في  مهماً  دوراً  ن يلعب هذان القطاعاننوعًا وكمًا ينبع من اقتناعنا بإمكانية أ المعلومات

موارده  ، لكنالعلميةو بكفاءاته البشرية  غني   بلد نام مثل فلسطين،التطور االقتصادي ل
 .يحةالطبيعية شح

على  والهندسة علوماتتكنولوجيا الملدورها فيما يتعلق برؤية جامعة بيرزيت  تقتصر الو 
ئمة التغير، تزويد السوق بكفاءات قادرة على التعامل بطريقة مسؤولة مع التكنولوجيا دا

تحسين و نسان الفلسطيني في خدمة اإل التكنولوجيابل تتخطاها إلى العمل على توظيف 
نتاج وفي هذا اإلطار عملت الجامعة وال تزال على النهوض باإلنوعية حياته. 

في التطوير و استثمار نتائج البحث والهندسي الفلسطيني، وسنسعى إلى ي المعلومات
الصناعة المحلية بما يخدم رفد و  ،التكامل مع القطاع الصناعيو بالتعاون  تجارياً تنا جامع
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تطوير منتجات على ها في عالم يتسابق فيه الجميع بأفكار إبداعية تزيد من تنافسيت
 مميزة. 

ختاما، أود أن أعبر عن شكري الشخصي وشكر جامعة بيرزيت لدولة رئيس 

الوزراء لتفضله برعاية هذا اليوم وللسيد عمار العكر/الرئيس التنفيذي 

لمجموعة االتصاالت لدعم المجموعة المستمر لجامعة بيرزيت، وكذلك السيد 

لنشاط هذا سامي الصعيدي/المدير العام للبنك اإلسالمي العربي لدعم  البنك 

لدعمها     CCCاليوم. وال ننسى بالطبع فضل شركة اتحاد المقاولين العرب 

 CCCالجامعة بأشكال شتى حتى ألننا نعتبر أن بين  جامعة بيرزيت وشركة 

شراكة استراتيجية تشكل مثاال يحتذى لعالقة الشراكة بين الجامعة والقطاع 

 الخاص.

ى هذا الجهد وأتطلع إلى تكرار هذا مرة أخرى، أرحب بكم وأشكر القائمين عل

 النشاط وتطويره، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وشكرا.

 


