
  يت الدكتور عبد اللطيف أبو حجلةزركلمة رئيس جامعة بي
  في افتتاح مبنى عمر عبد الهادي "كلية األعمال واالقتصاد"

  21/6/2019الجمعة 
  

  المحترم، الجامعة أمناء مجلِس  رئيسَ  ناصر، حنا الدكتور األخُ 
  المحترمين، األمناءِ  مجلِس  أعضاءَ  واإلخوةُ  األخواتُ 
  الهادي المحترم،عمر عبد  السيد حضرةَ 

  
  الكريم، الحضورُ 

  
أسعد هللا أوقاتكم، وأهالً بكم في جامعة بيرزيت، التي تطلق اليوم احتفاالت تخريج الفوج الرابع 

  واألربعين من طلبتها، التي تتواصل لثالثة أيام.
  

قتصاد، وبالتزامن مع هذه االحتفاالت السنوية، فإننا نلتقي اليوم الفتتاح مبنى كلية األعمال واال
كلية ، ليساهم هذا المبنى في توسعة مبنى الذي أقيم بتبرع كريم من الدكتور عمر عبد الهادي

قبل كانت تسمى كلية التجارة واالقتصاد، و، 1978عام  ، التي تأسست ككليةاألعمال واالقتصاد
  .2012/2013تغير المسمى في بداية العام األكاديمي أن ي

  
متنان والمودة للدكتور عبد الهادي، الذي ينضم إلى كوكبة من أبناء إن جامعة بيرزيت تشعر باال

فلسطين الذين ساهموا في إنشاء معظم مباني جامعة بيرزيت، وليضاف اسمه إلى أسماء هذه 
الكوكبة التي تزين المباني التي ساهموا في إعمارها، إشارةَ محبٍة وتخليداً لذكرى عطرة لمن 

  رحلوا.
  

بقدرتها على تقديم تعليم نوعي، يؤهل طلبتها لسوق العمل، ولعل كثيًرا  وتؤمن جامعة بيرزيت
من خريجي هذه الكلية بشكل خاص، كلية األعمال واالقتصاد، يعملون، ليس في السوق المحلية 
وحسب، بل وفي السوق العربية، وهم مؤهلون أيًضا إلكمال دراساتهم العليا في كبرى 

  البكالوريوس والماجستير المتنوعة التي تطرحها الكلية.الجامعات العالمية، عبر تخصصات 
  
  

  الحضور الكريم،
  

إن األوضاع االقتصادية التي تمر بها فلسطين، والتضييقات االحتاللية، وقلة الدعم الحكومي، 
تصعّب األمور على إدارة الجامعة لتغطية كلفة التعليم العالية، ولوال  بل وتوقفه معظم األوقات؛

جهود الخيرين، سواء عبر المنح التي يقدمونها للطلبة، أو عبر المساهمة في إنشاء المباني، لما 



أمكن المضي قدًما في إكمال رسالة جامعة بيرزيت التي توشك أن تحتفل بالذكرى المئوية على 
  بتدائية للبنات في عشرينيات القرن الماضي.إنشائها كمدرسة ا

  
باسمي وباسم الهيئتين اإلدارية واألكاديمية، وباسم طلبة جامعة بيرزيت، أكرر توجيه الشكر 

  واالمتنان للدكتور عبد الهادي على هذا التبرع السخي، داعيًا هللا أن يحفظك ويبارك فيك.
  هللا وبركاته.أهالً وسهالً مرة أخرى، والسالم عليكم ورحمة 


