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 كلمة رئيس الجامعة في يوم التوظيف
 الخامس لكلية الحقوق واإلدارة العامة

 2012نيسان  26

 صباح الخير، الحفل الكريم، طالبنا األعزاء

 ضيوفنا الكرام، 

 حسين األعرج معالي رئيس ديوان الرئاسة/الدكتور

 معالي رئيس ديوان الموظفين العام/السيد موسى أبو زيد

 معالي الدكتور أحمد مجدالني 

 السيد مدير عام التشغيل في وزارة العمل/األستاذ سامر سالمة ممثالً لوزير العمل 

 الراعي الحصري لهذا اليوم  -معن ملحم السيد /المدير العام لشركة جوال

 السادة ممثلي الوزارات والمؤسسات المشاركة في الحدث

 الدوائر في الكلية وأعضاء الهيئة التدريسيةالزمالء عميد كلية الحقوق ورؤساء 

وعدد طالبها  2004عام في جامعة بيرزيت واإلدارة العامة كلية الحقوق  تأسست

وتقدم ثالثة برامج بكالوريوس متكاملة: في القانون، وفي اإلدارة  ينوف على األلف

تجري العامة، وفي العلوم السياسية. إضافة إلى برنامج ماجستير في القانون، و

االستعدادات قدماً لطرح برنامج ماجستير في اإلدارة العامة والحكم المحلي. تحظى 

 أسسسناد من معهد الحقوق )معهد متخصص في التدريب واألبحاث( الذي إالكلية ب
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والذي يمتلك واحدة من أهم المكتبات اإللكترونية في العالم العربي  1994عام 

 .(ي)المقتف

إلى رفد المجتمع الفلسطيني بكوادر جامعّية مؤّهلة للتعامل مع البيئة  هدف الكليةوت

 .السياسية والقانونية واإلدارية في فلسطين

هذا هو العام الخامس الذي يتم فيه تنظيم يوم التوظيف في الكلية. ويهدف هذا اليوم، 

مجال إلى تعريف طلبة الكلية على المجاالت العملية المحلية المتاحة أمامهم في 

التوظيف بعد التخرج. ومن جانب آخر تعريف مؤسسات المجتمع الفلسطيني 

بقطاعيه العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على 

كلية الحقوق واإلدارة العامة والعلوم السياسية وخريجيها والمهارات والكفاءات  التي 

 ، في تقديرنا الصادق، على توظيفهم نظرايتمتعون بها بهدف تشجيع هذه القطاعات 

 لتميزهم عن باقي خريجي الجامعات الفلسطينية.

عن قدرة جامعتنا على استقطاب زبدة الطلبة المتفوقين من  أوالهذا التميز، ناجم 

النظام التعليمي المتكامل الذي يحظون به  وثانيا عنخريجي شهادة الثانوية العامة 

باحتياجات  مناهجها يرجع إلى توجه الكلية إلى ربط كما ،خالل مراحل دراستهم

التطورات في حقل المعرفة  وفي الوقت ذاته مراعاة آخرالمجتمع الفلسطيني 

وتترسخ لديها والتخصص، لتخريج كوادر ذات كفاءة عالية مؤهلة نظرياً وعملياً. 

والتواصل  اإلتقانواألمانة ولة ءالمساواالحترام و الشفافيةو منظومة قيم االجتهاد

 االجتماعي.
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ضمن اإلمكانيات والظروف الصعبة التي  إننا نستطيع أن نفخر بحق بما أنجزناه

المجتمع الفلسطيني المدني  ولكي تكتمل الصورة نجد أننحاول تذليلها قدر اإلمكان، 

والرسمي بسلطته الوطنية وقطاعاته ومؤسساته مطالب باحتضان الخريجين الجدد 

االستثمار في هذا الجيل هو استثمار فكريمة.  يجاد فرص عملإومساعدتهم في 

شراك الجيل الجديد في بناء وإلمستقبل فلسطين وما يواجهها من تحديات عظام. 

يساعد كلي أمل اليوم بأن  شرط الزم للنجاح في هذا المسعى. وطنه وأمته

امة في وأصحاب األعمال العامة والخاصة كلية الحقوق واإلدارة العالمسؤولون 

تحقيق أهدافها بربط خريجيها بمؤسسات بناء وطنهم، هكذا نحافظ على ثرواتنا 

 البشرية ونحافظ على عروبة أرض فلسطين. 

 أشكر حضوركم، وأتمنى لكم قضاء يوٍم مثمر ومفيد. 

 والسالم

 


