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 د. عبد اللطيف أبو حجلة كلمة رئيس جامعة بيرزيت

 2019يوم التوظيف السنوي للعام في 

  2019نيسان  24

 

 

 ،ممثلي الشركات والمؤسسات الفلسطينية السادة الشركاء  

 عزاء،بنائي الخريجين األأ

 الكريم، الحضور  

 

 .سعد هللا صباحكمأ

 

نا كم دعوت  تلبيت   كم علىوأشكر   ،بيرزيت ة  جامع في رحاب   بكم جميعا   رحب  أن ألي  يطيب  

 .هممال السنوي    في هذا الحدث   للمشاركة  

 

 

ها طلبت   دعم  و احتضان   على دائما   تحرص   ،هامن رسالت   انطالقا  و ،بيرزيت ن جامعة  إ

 وفرص   ،م مميزةت ع ل   تجربة   توفير   من خالل  وذلك  ،األكاديمية همت  دراس سنوات   طوال  

العمل بكفاءة وفعالية.  سوق  في  همنخراط  ا تسهيل   جل  أمن  ،تأهيلالتدريب ولل متعددة  

 من المساهمة   متمكنة   بشرية   هم ليكونوا كوادر  ها إلعداد  مكانات  إ بكل    الجامعة   كما تسعى

 التنمية المستدامة. في تحقيق  

 

 

 طلبة   لتشبيك   متكامال   ويمث ل  برنامج  "مساري" الذي يمر  به طلبة  الجامعة، نظاما  

 عن لإلعالن والشركات   للمؤسسات   ومنصة   العمل، بسوق   بيرزيت جامعة   وخريجي

يستمر ثالثة  والتدريب. وقد أطلقت الجامعة هذا البرنامج منذ عامين، الذي  العمل   فرص  

أعوام، ويمر بست   محطات، في السنة األولى يعمل البرنامج  على تطوير الذات، عبر 

 اآلخر" مع ينطلق   الثانية، السنة فيو ،المهني والمسار الشخصية الكفاءاتطتْي مح

 تطوير   على الثالثة   السنة   تركز   بينما. والمواطنة المناظرة محطتي خالل من" والمجتمع

 .المجتمعية للريادة خ صصتا محطتين خالل من طالبية، مبادرات وتنفيذ  
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 الحضور  الكريم،

 

عمال واالقتصاد األ من كلية   بمبادرة   أالذي بد ،السنوي التوظيف   يوم   خالل   الجامعة   وم  قت

 قتصادية  اال ممثلين عن القطاعات   باستضافة   ،وعشرين عاما   أربعة   قبل  ، أي 1995عام 

 . ممثلي هذه القطاعاتخريجيها و بينالمباشر  التشبيك   من أجل   ،المختلفة الوطنية  

والمؤهلة  المتميزة   الكفاءات   ستقطاب  ال المشاركة   للمؤسسات   الفرصة   هذا اليوم   كما يتيح  

 حيث تفخـر   ،لديهم الشاغرة   الوظائف   لتوطين   التخصصات   من الخريجين من مختلف  

 تزيد   وما يمتلكونه من كفاءات   ،وبمستواهم المتميـزا هبخريجي بيرزيت وتعتز   جامعة  

 .في بناء الوطن الفاعلة   والمساهمة   واإلبداع   هم على المنافسة  من قدرت  

 

 رأس  في  ستثمار  اكم من ه مشاركت  وما تعكس   ،التوظيفي هذا اليوم   كمحضور   نثمن  نحن 

 .ناواالقتصادية في وطن   االجتماعية   التنمية   لمسيرة   م  دع ومن ،البشري الوطني مال  ال

كم المختلفة ومساهمت   المجتمع   فئات   دعم   تجاه   االجتماعية   كم بالمسؤولية  التزام   شكر  نو

 الشركتين الراعيتين لليوم   بالشكر   خص  أو. مناسبة عمل   فرص   خلق  باإليجابية 

 .( وشركة جوالبالتل)االتصاالت الفلسطينية  شركة   :التوظيفي

 

 .في جامعة بيرزيتأخرى  مرة  بكم  وسهال   هال  وأ ،التوفيق أتمنى للجميع كل  

 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته.والسالم 


