كلمة رئيس جامعة بيرزيت د .عبد اللطيف أبو حجلة
في احتفال التخرج الثالث واألربعين
2018/06/22

ممثلةَ سيادةِ الرئيس محمود عباس ،راعي هذا الحفل ،الدكتورة حنان
عشراوي المحترمة،
مجلس أمناء الجامعة ،المحترم،
رئيس
الدكتور حنا ناصر،
ِ
َ
الزميالتُ والزمال ُء ،أعضا َء مجلس األمناء ،وأعضا َء الهيئتين األكاديمي ِة
واإلدارية في جامعة بيرزيت ،المحترمين،
أهالي الخريجات والخريجين المحترمين،
الخريجاتُ العزيزات ،والخريجون األعزاء،
الضيوف الكرام،
أسعد هللا مسا َءكم ،وأهالً وسهالً بكم في جامع ِة بيرزيت.
ئ الخريجين وأهاليهم على هذه الفرح ِة الكبيرة ،بعد
يسعدُني في البداية أن أهن َ
سنوا ٍ
والسهر والمثابرةِ للوصو ِل إلى هذا اليوم.
ت من الدراس ِة
ِ
ث واألربعين من طلبة جامعة بيرزيت ،التي
نحتفل اليوم بتخريج الفوج الثال ِ
احتفلت عام ألفٍ وتس ِعمئ ٍة وست ٍة وسبعين ،بتخريجِ الفوجِ األول من طلبتها،
العلم والمعرف ِة واإلبداع.
وما زالت تواص ُل
ق ِ
َ
السير في طري ِ

ت عام  ،1924ثم
لقد استطاعت الجامعةُ التي بدأت كمدرس ٍة ابتدائية للبنا ِ
أصبحت كليةَ بيرزيت ،ثم تحولت عام  1972إلى جامعة ،وتقد ُم بضعةَ برام َج
ع كلياتُها ومبانيها اآلن في
في البكالوريوس لقراب ِة
ِ
أربعمئة طالب ،أن تتوز َ
ثماني كليات وأحد
تر ْون ،وهي تض ُّم اليوم
ٍ
حرم جامعي ٍ واسعٍ وأنيق ،كما َ
َ
ت برامجِ البكالوريوس والماجستير،
عشر معهدا ً ومركزاً ،وتطر ُح عشرا ِ
ب وطالبة.
وبرنام َج دكتوراه،
ألف طال ٍ
ُ
ويدرس فيها قرابةُ أربعة عش ََر َ
مهم تحققُه الجامعةُ
ُّ
اليوم
نفتخر
ويحق لنا ،أسرة جامعة بيرزيت ،أن
بإنجاز ٍ
ٍ
َ
َ
للعام الثاني على التوالي ،إذ نجحت بيرزيت في دخو ِل القائم ِة العالمي ِة
ِ
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وتتقدم لتصب َح ضمنَ أفضل
لتصنيف  QSللعام  ،2019لتؤكدَ بذلك مكانتَها
َ
العام الماضي.
 %2.7من جامعا ِ
ت العالم ،بعد أن كانت ضمنَ أفض ِل  %3في ِ
تظهر في هذه القائم ِة
وجامعةُ بيرزيت هي الجامعةُ الفلسطينيةُ الوحيدة ،التي
ُ
أهم ثالث ِة تصنيفا ٍ
ت
ويعتبر
العالمي ِة المرموقة،
ت للجامعا ِ
ُ
ُ
تصنيف  QSأحدَ ِ
حو َل العالم (.)Shangahai, Times, QS
ونعتبر ذلك
الكبير لجامع ِة بيرزيت ولفلسطين،
اإلنجاز
ونحن فخورون بهذا
ُ
ِ
ِ
إنجازا ً
الرغم من الوضعِ االستثنائي
للتعليم العالي في فلسطين ،وذلك على
ِ
ِ
بعض بنو ِد
ت المحلي ِة على المنافس ِة في
للبالد ،الذي يحدُّ من قدرةِ الجامعا ِ
ِ
التصنيف .وإن هذا اإلنجازَ المه َّم يُتو ُج الجهودَ المبذولةَ من إدارةِ الجامع ِة
العزم على
االرتقاء بمستواها .ونحن عاقدون
وأساتذتِها وطلبتِها في سبي ِل
ِ
َ
ت
غم من التحديا ِ
المضي ِ نحو مزي ٍد من اإلنجازا ِ
ت إقليميا ً وعالمياً ،على ُّ
الر ِ
المختلف ِة التي نواج ُهها.
الحضور الكري ُم،
ُ
بخطى حثيث ٍة للتطوير ،فقد واصلت
إننا في جامع ِة بيرزيت ،نواص ُل العم َل
ً
الجامعةُ إطالقَ العدي ِد من برامجِ الماجستير والبكالوريوس الجديدة ،تلبيةً
ق العم ِل والمجتمع ،وسعيًا إلى التطوير األكاديمي،
الحتياجا ِ
ت الطلب ِة وسو ِ
التطور المتنامي في المباني والبني ِة التحتية.
ق مع
ِ
المتراف ِ
فنون والموسيقى ،التي ستحتوي
وتم هذا العام اعتمادُ كلي ٍة جديدةٍ هي كليةُ ال ِ
الفنون البصرية ،وبرنام ُج الموسيقى العربية،
على ثالث ِة برامج هي برنام ُج
ِ
باب القبو ِل له حديثا ً
للبدء بالدراس ِة
ِ
وبرنام ُج التصميم الذي تم اعتمادُه وفُتح ُ
ُ
ت
يركز برنام ُج
مع بداي ِة العام  ،2019/2018حيث
التصميم هذا على مهارا ِ
ِ
ويوفر تجربةً تعليميةً فريدة ً في
التصم ِيم واالتصا ِل البصري لدى الطالب،
ُ
والتصميم الجرافيكي،
تصميم المنتجات،
التصميم المختلفة ،مث ِل
ِ
ِ
ِ
فروعِ
وتصميم األزياء ،والملتيميديا ( ،)Multimediaوتصميم األثاث.
ِ
وأطلقت كليةُ األعما ِل واالقتصاد برنام َج ماجستير إدارةِ األعمال التنفيذي،
ق معرف ِتهم وشح ِذ
يستهدف المدرا َء
الذي
الشباب في المؤسسا ِ
ُ
َ
ت المختلفة لتعمي ِ
ت المجتمع المحلي والسياق
مهاراتِهم المهنية ،وهو يأتي استجابةً لحاجا ِ
الدولي.
والحكم
ق واإلدارةِ العامة برنام َج ماجستير الحكوم ِة
ِ
كما أطلقت كليةُ الحقو ِ
المحلي .واعتمدت كليةُ اآلداب برنامجا ً أكاديميا ً جديدا ً
ِ
لإلعالم لتخريجِ
"الصحافي ِ الشامل".
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تطويرها ،فإننا نجهز
طرحها أو
نتوقف عن
وبالتزامن مع هذه البرامج التي ال
ِ
ُ
ِ
العام بافتتاحِ مبنى رياض الصادق
المباني المالئمة ،وقد احتفلت الجامعةُ هذا
َ
ق واإلدار ِة العامة ،الذي احتضن برام َج الكلي ِة المختلفة ،كما أن الجامعةَ
للحقو ِ
الفنون والموسيقى.
بناء مبنى الكلي ِة الجديد ِة ،كلي ِة
على وشك االنتهاء من ِ
ِ
باستخدام الخاليا الشمسي ِة ،الذي
ع تولي ِد الطاق ِة
كما افتتحت الجامعةُ مشرو َ
ِ
ع َمر العقاد للهندسة،
تبرعت به شركة " ،"APICوتم تركيبُه على مبنى كلية ُ
مبان أخرى في
كذلك قمنا بتركيب خاليا شمسية إلنتاج الطاقة على 5
ٍ
تحسين القدر ِة على تولي ِد الكهرباء،
الجامعة ،وهذه المشاري ُع ستؤدي إلى
ِ
الستهالك الطاق ِة ،وهي خطوة ٌ
المصاريف المخصص ِة
كبير من
وتوفير جزءٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ُ
تتوافق ونيةَ جامع ِة بيرزيت تنفيذَ رؤي ٍة مستقبلي ٍة لتغطية احتياجات الجامعة
في مجا ِل الطاق ِة النظيف ِة والمتجددة.
وفيما يخص الحديقةُ الفلسطينية التكنولوجيةُ "التكنوبارك" ،والتي خصصت
ق بيئ ٍة
لها الجامعة عشرين دون ًما ،فتهدف إلى إنشاء بني ٍة تحتي ٍة قادرةٍ على خل ِ
ت التكنولوجيةَ وغيرها من
إبداعي ٍة واقتصاديةٍ ،من شأنها أن ت ُ َم ِكنَ الشركا ِ
الشركات المحلية والعالمية على العم ِل بفعالي ٍة محليا ً وإقليميا ً وعالمياً ،من
ت الريادي ِة الناشئة ،ودعم الريادة َ
ع لدى
أجل دعم الشركا ِ
واالبتكار واإلبدا َ
َ
ب الفلسطيني ،وخاصةً
األفكار التكنولوجية واإلبداعية التي يطمحون
الشبا ِ
َ
لتحوي ِلها إلى مشاري َع ريادي ٍة تقد ُم خدمةً ومنفعةً للمجتمع واإلنساني ِة عامةً
ِ
وذات قيم ٍة اقتصادية.
َ
أيها الحفل الكريم
العام استراتيجيتها لألعوام ،2022-2017
لقد أطلقت جامعةُ بيرزيت هذا
َ
تعكس رؤيتَها لتبقى مؤسسةً رياديةً ،وتساه ُم في اإلنتاجِ المعرفي محليا ً
التي
ُ
توفير بيئ ٍة مستنيرة ،وتتي ُح حريةَ
والتعبير،
الفكر
وعالمياً ،وتعم ُل على
ِ
ِ
ِ
واالبتكار
ع
ت الديمقراطية،
وتحرص على الممارسا ِ
ِ
ُ
وتحف ُز التميزَ واإلبدا َ
َ
ُ
التميز والعدال ِة
قيم
والتعلم والبحث.
التعليم
والرياديةَ في
ِ
ِ
ِ
وتعزز االستراتيجية َ
والتعبير والنزاه ِة والمهني ِة والتنوعِ والتنمي ِة
التفكير
والمساواة وحري ِة
ِ
ِ
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أهم أهدافِها تخري ُج طلب ٍة أ ْكفاء قادرين على العم ِل واإلنتاج،
المستدامة .ومن ِ
وتعزيز المشارك ِة المجتمعية ،وخلق حوكمةٌ
ُ
وتطوير اإلنتاجِ المعرفي،
ُ
ُ
تحقيق االستقاللي ِة المالي ِة والمعرفية،
أهم أولوياتِها
وإدارة ٌ فعالةٌ وناجحة .ومن ِ
ُ
لالبتكار
وتعزيز الريادي ِة
كنمط حياة ،وتفعيل المشاركةُ الطالبي ِة كضرورةٍ
ِ
ِ
واإلبداع.
ومع بداية هذا العام ،انطلق برنام ُج القيادةِ والمواطن ِة الفاعلة (مساري) ،الذي
ويهدف إلى تطوي ِر
يستهدف طلبةَ البكالوريوس منذ عامهم األكاديمي األول،
ُ
ُ
وتعزيز قدراتِهم الريادي ِة في خدم ِة
التعلم والتواصل،
ت الطلب ِة في
مهارا ِ
ِ
ِ
ت عصري ٍة تتطلبُها ثورة ُ
الوطن والمجتمع ،ليتخرجوا متسلحين بمهارا ٍ
ِ
عبر
التكنولوجيا والتواصل ،باإلضاف ِة إلى المهارا ِ
ت المعرفي ِة التي اكتسبوها َ
ت األكاديمية.
المساقا ِ
ووس َ
ط اهتم ٍام شعبي ٍ واجتماعي وسياسي واسع ،عقدت جامعةُ بيرزيت
يميز الجامعةَ ويرس ُخ ممارسةً
ُ
مجلس الطلبة ،كإر ٍ
ث
مؤتمر
ت
انتخابا ِ
ِ
ِ
ديمقراطيةً
وقيم الجامع ِة ورؤيتَها .وجرت االنتخابات في أجواء ديمقراطية
َ
يسودها حرية الرأي واحترام الرأي اآلخر ،وقد شهد لها المجتمع بالنزاهة
والشفافية.
وقد حققت جامعةُ بيرزيت هذا العام ،من خالل هيئتها األكاديمية وطلبتها،
إنجازات متعددة ،وفي مجاال ٍ
تؤشر
ت مختلفةٍ ،أكاديمي ٍة ورياضي ٍة وقانونيةٍ،
ُ
التقدم الذي تحققُه الجامعةُ في األنشط ِة المنهجي ِة والالمنهجية،
إلى مستوى
ِ
ق
التي نُعو ُل عليها كثيرا ً في تطوير الهيئة األكاديمية وصق ِل طلب ِتنا ،وفتحِ آفا ِ
تفكيرهم ومعرفتِهم على مناطقَ أرحب،
تؤسس لقادةٍ في مجتمعاتِهم ،وأعضاءٍ
ُ
ِ
فاعلين في وطنِهم.
التعاون مع
ت
كما وقعت جامعةُ بيرزيت خال َل هذا العام العديدَ من اتفاقيا ِ
ِ
ت عام ٍة وخاص ٍة ومؤسسا ٍ
مؤسسا ٍ
ت أكاديمي ٍة عالمية ،إيمانًا من الجامع ِة
ت المهمة ،مث َل
بدورها المجتمعي والعالمي .واستضافت العديدَ من المؤتمرا ِ
ومؤتمر طلبة الدكتوراه.
ت الدولية،
مؤتمر الديمقراطية،
ومؤتمر الدراسا ِ
ِ
ِ
ِ
ونظمت كذلك مؤتمرا ٍ
ق
ت خارجيةً عالمية مث َل
ِ
مؤتمر الالنسيت المتعل ِ
العام في
بالوضعِ الصحي ِ للفلسطينيين في الداخ ِل والخارج ،الذي عقد هذا
َ
بيروت ،وبالشراك ِة مع الجامع ِة األمريكية هناك.
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بناتي الخريجات ،وأبنائي الخريجين،
هذه ساعةُ حصا ِد زرعِ السنين ،وهذه ساعةُ فرح ِة ذويكم ،فافرحوا معهم،
معترك الحياة ،وك ُّل ما قدمته
واعلموا أن هذه الخطوة َ مقدمةٌ ضروريةٌ لدخو ِل
ِ
العلم والمعرفة ،وعليكم أن تكملوا
ق
ِ
جامعةُ بيرزيت لكم هو إضاءة ُ طري ِ
فالدرب طوي ٌل
المهمة ،وأن تتمتعوا بهم ٍة عالي ٍة تعينُكم على مقارع ِة الحياةِ،
ُ
ت التي ُ
نثق أنكم أه ٌل لها ،وقادرون على
وشاق ،والحياة ُ معركةٌ من التحديا ِ
يزدهر
السير فيها ببراع ٍة وإيمان ،لتنثروا المعرفةَ وتنشروا العلم ،فبكم
ُ
ِ
العلم سال ٌح فعا ٌل في زمانِنا،
تتحرر فلسطين ،واعلموا أن
الوطن ،وبسوا ِعدكم
ُ
َ
َّ
والمعرفةَ الحقيقيةَ هي التي تثبتُ
وتنتصر للحرية ،التي ستأتي حتماً.
الحق
ُ
الحضور الكريم،
ُ
هذا يو ُم سعادةٍ وفرح ،وأسرة ُ جامع ِة بيرزيت سعيدة ٌ بفرحتكم ،وتتمنى
للخريجين وأهاليهم حياة ً ملؤُها العطا ُء واإلنجاز.
ألف مبروكٍ للجميع ،وجعل هللاُ أيا َمكم كلَّها مليئةً باألفراحِ.
ُ
والسال ُم عليكم ورحمةُ هللا وبركاته.
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