
 د. عبد اللطيف أبو حجلة كلمة رئيس جامعة بيرزيت
 في احتفال التخرج الثاني واألربعين

 
َالحفل،َسيادةَ َممثلَ  َىذا َراعي َعباس، َأبوََالرئيسَمحمود َزياد الدكتور

َعمرو،َالمحترم،
َالمحترم،أمناءَالجامعة،ََمجمسَ َالدكتورَحناَناصر،َرئيس َ

َمجمسَاألمناء،َالمحترمين،َأعضاءَ 
َاألكاديميةَ َأعضاءَ َ،والزمالءَ َالزميالتَ  َجامعةََالييئتين َفي واإلدارية
َالمحترمين،َبيرزيت،

َأىاليَالخريجاتَوالخريجينَالمحترمين،
َالعزيزات،َوالخريجونَاألعزاء،َالخريجاتَ 

نيَفيَيسعدَ َبيرزيت.َجامعةَ َفيَرحابَ َبكمَوسيالَاَكم،َوأىالَاعدَهللاَمساءَ أس
منََالكبيرة،َبعدَسنواتَ َاألىاليَوالخريجينَعمىَىذهَالفرحةَ َالبدايةَأنَأىنئَ 

َواإلنجاز.َوالتعبَ َالسيرَ 
َوسبعينَفيَعامَ  َوستة  مئة  َوتسع  َالفوجَ َبيرزيتَبتخريجَ َ،َاحتفمتَجامعةَ ألف 

.َاثنانَوأربعونَالثانيَواألربعينَالفوجَ َبتخريجَ َلَ نحتفَاألول،َوىاَنحنَاليومَ 
ىذهَالسنوات،َاستطاعتََوخاللَ َ.المستمرَوالعطاءَ َالدؤوبَ َعامااَمنَالعملَ 

ََالجامعةَ  َكانت َصغيرَتقيمَ التي َمبنى فيََبرامجَ َبضعةَ َوتقدمَ َ،في
َأربعمَ َلقرابةَ َالبكالوريوس َتتوزعَ طالبئة َأن َحرمَ كمياتَ َ، َفي َومبانييا َيا

َترَ وأنيقَواسعَ َجامعيَ  َكما ََنوَ ، َتضمَ ، ََوىي َوتطرحَ َكميات،َثمانيَ اليوم
َفيياَقرابةَ َ،َويدرس َدكتوراةَبرنامجَ َوَ،البكالوريوسَوالماجستيرَبرامجَ َعشراتَ 

َ ر  َ.يمثمثيَ َاإلناثَ َوطالبة،َتشكلَ َطالبَ َألفَ ثالثة َعش 



َجامعةَ  َتحَ مسيرتَ َوخاللَ َبيرزيتَإن َالَثَ يا، َالتميزَ َنحوَ َاتَ بثبخطى
QSََتصنيفَ َتدخلَ َفمسطينيةَجامعةَ َبأنناَأولَ َلناَأنَنفخرَ َواإلبداع،َويحقَ 

َالذيَيعتبرَ العالميةَلمجامعاتَ  َحولَلمجامعاتَ َتصنيفاتَ َثالثةَ َأىم َ َأحدَ َ،
ََجامعةَ َصبحَ تولَالعالم، َبالمئةَ َأفضلَ َضمنَ بيرزيت َجامعاتَ َمنَثالث 
َالعالم.

َالتيَلمتصنيف،َالعالميةَ َالالئحةَ َدخولَ َفيَالعامَ َىذاَالجامعةَ َنجحتَوقد
ََيقاربَ َماَعمىَاحتوت َوخمسين َمنَىااختيارَ َتمَ،عالميةَجامعةَات سع مئة

ََبينَ  َوعشرين َالعالمَفيَجامعةَ َألفَ ستة  َفقد. َىذاَعمىَتحاَزَولمعمم،
ََالعالمي َ َالتصنيفَ  َوثالثون َبينَمنَىااختيارَ َتمَعربيةَاَجامعةَااثنتان

َ مئة  ََمنَعربيةَجامعةَ خمس  رة  َعش  َبيرزيتَجامعةَ َوكانتَدولة،اثنتي 
َ.إحداىا
َ َاإلنجازَ إن َوالجامعاتَ َبيرزيتَجامعةَ َتاريخَ َفيَالمسبوقَ َغيرَ َىذا

َفيَياوطمبتَ َياوأساتذتَ َالجامعةَ َإدارةَ َمنَالمبذولةَ َالجيودَ َجَ يتوَ َالفمسطينية،
َتعزيزَ َوفيَوالبحثية،َالتعميميةَ َالمجاالتَ َفيَالجامعةَ َبمستوَىَاالرتقاءَ َسبيلَ 
َنحوَالمضي َ َعمىَعاقدونَالعزمَ ونحنَ.َوقضاياهَالمجتمعَ َخدمةَ َفيَىادورَ 
َالتيَالمختمفةَ َالتحدياتَ َمنَغمَ الرَ َعمىَ،وعالمياَاَإقميمياَاَنجازاتَ اإلَمنَمزيدَ 

َ.يانواجيَ 
َ

َ،الكريمَ َالحضورَ 
َباستمرار،َومالحقةَ َرَ يكبَ َالعممَ َ،َوجبلَ نيايةَاَالَيعرفَ َوالتميزَ َاإلنجازَ َطريقَ 
َبيرزيت،َنواصلَ َ،َونحنَفيَجامعةَ عاليةَةَ وىمَ َمثابرَ َإلىَعملَ َوَتحتاجَ قمتَ 

ََوَلتطويرَ َحثيثةَ َبخطىَاَالعملَ  َالبرامجَ َالمزيدَ َطرحَ نالجامعة، َمن
ََالتيَتمبيَحاجةَ َوالتخصصاتَ  َالجامعةَ َبو،َفقدَأطمقتَ َالمجتمع،َوتنيض 



َالعامَ  َالقانونَ َالماجستيرَ َبرنامجَ َىذا َوماجستيرَ َفي َالحكومةَ َواالقتصاد،
َوبكالوريوسَفيَالعمومَ األعمالَالتنفيذي،ََإدارةَ َوالحكمَالمحمي،َوماجستيرَ 

َ.بكالوريوسَفيَالموسيقىَالعربيةَواالكتوارية،ََالماليةَ 
َالجامعةَ  َأن َالبرامج،ََالمقبلَ َاألكاديميَ َالعامَ َبدايةَ َستطمقَ َكما َمن عدداا

َ َوىناكََ،المعاصرةَ َالبصريةَ َفنونَ البكالوريوسَمنيا وبكالوريوسَالتصميم،
َاالعتمادَ َمنَىيئةَ َعمىَموافقةَ َالحصولَ َالتيَننتظرَ َمنَالتخصصاتَ َعددَ 

العامةَواإلعالن،َوبكالوريوسََيا،َمنياَبكالوريوسَالعالقاتَ إلطالقَ َوالجودةَ 
َواآلثار.َالسياحةَ 

َتركزَ َوفيَمجالَ  َالمغاتَ َتعميمَ َفيَمجالَ َعمىَالتوسعَ َالجامعةَ َالمغويات،

َإلىَاإلنجميزيةَ َلتضافَ الصينية،ََالمغةَ َتدريس ََالعالمية،َوقدَبدأناَىذاَالعامَ 
ََوالعبرية.َواإلسبانيةَ َواإليطاليةَ َوالتركيةَ َواأللمانيةَ َوالفرنسيةَ 

َ َالمستقبميةَ خططَ إن ََترتكزَ َنا ناَمجَ براَوتحديثَ َالمستمرَ َالتطويرَ عمى
َعملَ وأدائَ َكاديميةَ األ َفي َفنحن َاإلداري، َوطموحَ َدؤوبَ َنا َيتوقف، الََال

داريَ َأكاديميَ َلو،َمعتمدينَعمىَكادرَ َحدودَ  َجامعةَ َبأنَطالبَ َكفؤ،َوثقةَ َوا 
َالقيادية.َوالمعرفة،َوالشخصيةَ َبيرزيت،َيتخرجونَمتسمحينَبالعممَ 

َطمبتَ  َإن َسفراؤَ وحيث َىم َالداخلَ نا َإلى َالجامعةَ َنا َأطمقت َفقد َوالخارج،
َليستيدفَ َوالمواطنةَ َ"القيادةَ َبرنامجَ  البكالوريوسَعمىَمدىََطمبةَ َالفاعمة"،
الجدد،ََاألكاديميَالمقبلَعمىَالطمبةَ َبدءااَمنَالعامَ َطبقَ سنوات،َوسيَ َأربعَ 

َالبرنامجَ َوييدفَ  َتطويرَ َىذا َالتعممَ َالطمبةَ َمياراتَ َإلى والتواصل،ََفي
َالرياديةَ قدراتَ َوتعزيزَ  ََيم َوالمجتمعَالوطنَ َدمةَ خفي َمتسمحينَ، ليتخرجوا
َثورةَ تتطمبَ َعصريةَ َبمياراتَ  َباإلضافةَ َيا َوالتواصل، إلىََالتكنولوجيا
َاألكاديمية.َالمساقاتَ َالتيَاكتسبوىاَعبرَ َالمعرفيةَ َالمياراتَ 



َأطمقتَالجامعةَ  َوىيَنظامَ اإللكترونيةَمسارَيَبوابةَ َكما َلتشبيكَ َمتكاملَ َ،
َوالشركاتَ َلممؤسساتَ َومنصةَ َ،العملَبسوقَ َبيرزيتَجامعةَ َوخريجيَطمبةَ 

َوالتدريب.َالعملَ َفرصَ َعنَلإلعالنَ 
َ

َالكريم،َالحضورَ 

َالعامَ  َكان َباإلنجازَ َالمنصرمَ َاألكاديميَ َلقد َفقدََوالعملَ َمميئاا والتميز،
َالتيَتدخلَ َ-اليندسيةَ َبيرزيتَ)الحديقةَ َجامعةَ َم َرَ حَ َاحتضنَ  َالتكنوبارك(،

َستكونَ َالبشرية،َلكنَالفائدةَ َوالكفاءاتَ َباألرضَ ،َميمَ َكشريكَ َفيياَالجامعةَ 
َفمسطين.َلعمومَ 

َالفرديةَ َمنَاإلنجازاتَ َالعديدَ َىذاَالعامَ َخاللَ َوقدَحققَاألكاديميونَوالطمبةَ 
َمحمياَاوالج َالَعمىَالصعيدَ ودولياَاَوعربياَاَماعية، َبلََاألكاديميَ َ، وحسب،

َالدوليةَ َبيرزيتَالبطولةَ َجامعةَ َعد؛َفقدَاستضافتَمالعبَ الص ََعمىَمختمفَ 
َمرتبةَا َوحققنا َحيثَ َمتقدمةَاَلمتايكواندو، َفريقَ َالنظامَ َمن َوفاز َواإلشراف،

َاتحادَ َولَ األَبالمركزَ َلمطالباتَ َالسمةَ َلكرةَ َالجامعةَ  َالجامعاتَ َعمى
َتمثيلَ َمبَ وطَ َ،الفمسطينية العربية،ََالدولَ َجامعاتَ َفمسطينَفيَبطولةَ َمنو

َالقتالية.َواإلسكواشَوالرياضاتَ َفيَالتنسَ َفرديةَ َإلىَإنجازاتَ َإضافةَا
َفريقَ  َفاز َبجائزةَ َكما َبيرزيت َمسابقةَ َكتابيةَ َمرافعةَ َأفضلَ َجامعة َفي

َالجامعةَ َقدتَفيَالىاي،َوفازتالتيَعَ َالدوليةَ َالجنائيةَ َالصوريةَ َالمحكمةَ 
العربيةََالدولَ َجامعةَ َالدوليَلمحاكاةَ َالمؤتمرَ َاألولىَفيَمسابقةَ َبالمرتبةَ 
َوأفضلَ َالمنعقدةَ  َالعربيةَ َالصوريةَ َالمحكمةَ َفيَمسابقةَ َمترافعَ َفيَمصر،
َفيَمصر.َالمنعقدةَ 

َجامعةَ َولعلَاإلنجازاتَ  ََالتيَحققتيا َالعام َبيرزيتَىذا َفيَذكرَ يصعب  ىا
َفيَاألنشطةَ َوَالجامعةَ الذيَتحققَ َإلىَمستوىَالتقدمَ َىذاَالحفل،َلكنياَتؤشرَ 



َآفاقَ َنا،َوفتحَ طمبتَ َعميياَكثيرااَفيَصقلَ َعولَ نيجية،َالتيَنَ والالمَالمنيجيةَ 
َومعرفتَ تفكيرَ  َمناطقَ ىم َعمى َتؤسس ََيم َمجتمعاتَ َلقادةَ َأرحب، يم،َفي

َيم.فاعمينَفيَوطنَ َوأعضاءَ 
َ

َالكرام،َالحضورَ 
َمالية،َبيرزيتََإنَجامعةَ  َطمبت ياَالممتحقينَبيا،َويعانونَمنَمشاكل  تساعد 

َالمتاحة،َالَسيماَالمتفوقينَمنيم،َ َاإلمكانيات  َوفق  َالعون  َليمَيد  ىيََووتمد 
َذلك ىذاََالتيَاستفادَمنياَخاللَ َواإلعفاءات،َوالمساعداتَ َالمنحَ َعبرَ َتفعل 

َمتَطالبَآالفَ َمنَخمسةَ َاألكاديميَأكثرَ َالعامَ  َيناىزَ َبمبمغَ ،َفاوتةبن سب 
َوفَ َماليينَونصفَ َخمسةَ ال َالجامعةَ المميونَدوالر، َومنَمنَميزانيتَ َرتيا يا

َبدورَ َ،الخي رينَالداعمينَمساىماتَ  َمنيم َالنيضةَ َالجامعةَ َإيماناا َفي
تَم َخَ التيَماَبَ َاألياديَالبيضاءَ َكلَ َشكرَ ألَىذهَالفرصةَ َالمجتمعية،َوأنتيزَ 

ىوََالفمسطينيَ َوفيَاإلنسانَ َفيَالتعميمَ َفاالستثمارَ الجامعة،ََفيَدعمَ َيوماَا
َ.فيوَأنَنعيش ََنطمحَ َمتحررَ َووطنَ َمتقدمَ َمجتمعَ َلبناءَ َ،استثمارَخيرَ 
َ

َأبنائيَالخريجين،بناتيَالخريجات،ََو

َيومَ  َفرحةَ ىذا َوىذه َفابتيجوا، َىذهََكم َأن َواعمموا َمعيم، َفافرحوا أىاليكم،
بيرزيتََماَقدمتوَجامعةَ َالحياة،َوكلَ َمعتركَ َلدخولَ َضروريةَ َمقدمةَ َالخطوةَ 

المعرفة،َوعميكمَأنَتكممواَالميمة،َوأنََوَالعممَ َفيَجدارَ َنوافذَ َلكمَىوَفتحَ 
َالمصاعب،َفالدربَ َنازلةَ ومَ َالحياةَ َكمَعمىَمقارعةَ تعينَ َعاليةَ َتتمتعواَبيمةَ 

ليا،َوقادرونََأنكمَأىلَ َالتيَنثقَ َمنَالتحدياتَ َمعركةَ َ،َوالحياةَ وشاقَ َطويلَ 
يمانَفيياَببراعةَ َعمىَالسيرَ  َالمعرفةَ وا  َالعمم،َفبكمَيزدىرَ َ،َلتنثروا َوتعمموا

َوبسواعَ  َتتحررَ الوطن، َالعممَ َدكم َأن َواعمموا فيََفعالَ َسالحَ َفمسطين،



لمحرية،َالتيَستأتيََوتنتصرَ َالحقَ َتَ ىيَالتيَتثبَ َالحقيقيةَ َنا،َوالمعرفةَ زمانَ 
َحتماا.
َكمَووجوهَ ىاَعمىَوجوىَ بداية،َنرىَتباشيرَ َنيايةَ َوأبنائي،َىبناتيََوكم،َتخرجَ 

َوالرفعةَ أىاليكم َتَ َ، َيحبَ نفسَ َمَ م  َسَ ال َال َ"فمن َينشدونيا، َلمن َإال َصعودَ َيا
َر".فَ الحَ َبينَ َالدىرَ َأبدَ َش َعَ ،َيَ الجبالَ 

َ
َالكريم،َالحضورَ 

َيومَ  َحصادَ َتعبَ َحصادَ َىذا َوىو َوأسرةَ َعظيمَ َالسنين، َجامعةَ َومفرح،
َ ََومثمَ َسعيدةَ بيرزيت َالفرحة، َبيذه َحياةَاتكم َلمخريجين َالعطاءَ ممؤَ َتمنى َىا
َواإلنجاز.

َمسرات.الَوَباألفراحَ َمميئةَاَياكمَكمَ أيامَ َوجعلَهللاَ لمجميع،ََمبروكَ َألفَ 
 هللاَوبركاتو.َعميكمَورحمةَ َلسالمَ وا


