
طلبة  كافة  تستهدف  بيرزيت  جامعة  وتنفيذ  تصميم  من  تفاعلية  تعّلم  رحلة  هو  مساري  برنامج 
البكالوريوس ابتداًء من دفعة 2018/2017، وتمتد على مدار 3 سنوات دراسية، يمر عبرها الطالب 

بستة محطات تدريبية.

والمهنية،  الحياتية  خياراتهم  وتنويع  بها،  واالرتقاء  الطلبة  كفاءات  تحسين  الى  البرنامج  يهدف 
وتمكينهم من استكشاف المجاالت التي يبرعون بها.

رؤية البرنامج

طلبة وخريجو الجامعة قادة ومواطنون فاعلون ومسؤولون قادرون على إدراك الواقع الذي يعيشون 
في  مستدامة  تنمية  تحقيق  أجل  من  التغيير  وإحداث  والعالمي،  المحلي  المستوى  على  فيه 

مجتمعاتهم.

بناء  ومشاريع تطبيقية تساهم في  لقاءات تدريبية 
المفاهيم وتدعيمها بتجارب من الواقع

أنشطة  ضمن  التعاوني  العمل  برنامج  توظيف 
المحطات المختلفة

محور  الطلبة  من  تجعل  تشاركية  تدريب  منهجية 
عملية التعلم

شهادة تدريب رسمية تبّين المحطات التدريبية التي 
التعاوني  العمل  ساعات  وعدد  بنجاح،  إنهاؤها  تم 

المنجزة أثناء الدراسة

برنامج القيادة والمواطنة الفاعلة

رسوم البرنامج: 25 دينارًا فصليًا

برعاية   |

من  ميسرين  قبل  من  تنفيذه  يتم  مجاور  منهاج 
اإلداريين في  والموظفين  األكاديمية  الهيئة  أعضاء 

الجامعة

بيئة جامعية محفزة
للريادة واالبتكار

مبادرات طالبية مؤثرة
في المجتمع

ُنوى لمشاريع ريادية في
مجال األعمال والتنمية المجتمعية

خريجون مهيؤون لسوق
العمل وتحديات القرن 21

شراكة وتعاون مع مؤسسات
المجتمع المحلي بقطاعاته 
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القيم  تحديد  الذات،  وتمكين  اكتشاف 
اآلخرين،  مع  العالقة  تطوير  الشخصية، 
وتعزيز  المحيط،  بالمجتمع  الوعي 

المهارات االجتماعية.
مدونة شخصية

العمل  سوق  مجاالت  على  التعرف 
بقطاعاته والبيئة القانونية للعمل، البحث 
المحلية  العليا  الدراسات  متطلبات  في 
والعالمية وفرص المنح والبعثات ، تطوير 
والتخطيط  للتحضير  الالزمة  المهارات 

لمستقبل واعد.
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خطة مسار مهني
وسيرة ذاتية

تطوير مهارات البحث والتدقيق والتوثيق، 
الثقة  تعزيز  والنقدي،  التحليلي  التفكير 
والخطابة  الكتابة  ومهارات  بالنفس 
المنطق  باستخدام  الحجج  وصياغة 

واألدلة. فعالية مناظرة

والبيئية  المجتمعية  بالقضايا  الوعي 
المهمشة،  المجتمع  وبفئات  الملحة 
مهارات  تطوير  وواجباته،  الفرد  وحقوق 
التشبيك والعمل ضمن مجموعات مؤثرة 

قادرة على إحداث التغيير وحل المشاكل.
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وتصميم  المجتمعية،  االحتياجات  تحليل 
ذوي  مع  بالشراكة  إبداعية  مبادرات 
خالل  من  التنفيذ  قيد  ووضعها  العالقة، 
إطار  وتطوير  الالزمة،  الموارد  تجنيد 

للمتابعة والتقويم.
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مبادرة مجتمعية


