
ُاألعزاء،ُوالزمالءُ ُالطالبُ ُوُالضيوفُ 

ُوأنُأبدأُ ُنيُأنُأفتتحُ يسعدُ  ُالصباح، ُهذا ُفيهُطالبُ ُالذيُيشتركُ ُالمؤتمرُ ُعلىُطابعُ ُبالثناءُ ُمؤتمركم
ُ ُوخريجون ُمراحلُ ُتخصصاتُ ُوُكلياتُ من ُومن ُالجامعةُالدراسةُ ُمختلفة، ُفي ُالبكالوريوسُالثالث :

ُوالدكتوراة ُويناقش ُوالماجستير ُتهمُ ُ، ُوتهمُ مستقبلُ ُقضايا ُوقضيتُ شعبُ ُكم، ُُنا.نا ُالعنوانُ وأ ثني الذيُُعلى
الفلسطيني،ُُالمجتمعُ ُاُمنُمكوناتُ يُ اُعضُومكونُ ُا،ُوتشكلُ فكرُ ُبيرزيتُتنتجُ ُفجامعةُ ُ؛كماخترتموهُلمؤتمرُ 

ُالدورُ  ُهذا ُلعبت ُجدارةُ ُوقد ُوستسسيسُ أتُمنذُ ُعن ُلعبُ ُمرُ تها، ُفي ُوتطويرُ ه ُبجهودُ ه ُوأساتذةُ طالبُ كم ُا
ُوعاملين.

هاُترسيخُ علىُُعملُ التيُنُالجامعةُ ُاُمنُسماتُ دُ هُعدفيُطياتُ ُاُيحملُ الطالبيُأنموذجُ ُهذاُالمؤتمرُ ُيشكلُ 
ُالجامعةُ ُبينُطالبُ ُويجمعُ ُ،الحقولُاُمتداخلُ طابعُ ُطالبية،ُويحملُ ُأعمق.ُفهوُعبارةُعنُمبادرةُ ُبشكلُ 

ُلبُ صُ ُشجاعةُ بُ،ُويالمس ُوناقدُمعمقُ ُقضاياُالساعة،ُوبشكلُ ُبجرأةُ ُمختلفة،ُوهوُيطرقُ ُمنُتخصصاتُ 
ُأدواتُ ُوهوُيسعىُإلىُاستخدامُ ُ،هاُالمجتمعُالفلسطينيُنتيجةُالحالةُاالستعماريةالتيُيواجهُ ُالمعضالتُ 

األصعدة،ُوهذاُبالفعلُيشكلُُمختلفُ علىُُالتحررُ ُآفاقُ ُالشبابيةُفيُفتحُ ُالطاقةُ ُيجسدُ والمعرفة،ُُوُعلمُ ال
ُ ُالجامعة.ُرسالةُ يعكس 

ُُنُجامعةُ إ ُوتستشعرُ ُالمجتمعيُ ُالهمُ ُفيُسياقُ ُالتيُتعملُ ُالوطنيةُ ُالمؤسسةُ بيرزيت، ُآفاقُ ُالفلسطيني،
للفكر،ُُمنتجةُ ُالمجتمعُالفلسطيني،ُوالعالم،ُبكوادرُ ُفدُ ُرُنحوُ ُتسعىُبقوةُ ُ؛للشعبُالفلسطينيُالحرُ ُالمستقبلُ 

بالحرية،ُواالستقالل،ُُيتسمُ ُالفاعلةُفيُبناءُمستقبلُواعدُ ُعلىُالمساهمةُ ُرةُ التغيير،ُوقادُفيُقيادةُ ُرائدةُ 
ُوالنماء،ُوالرخاء.

العلمية.ُُُوالريادةُ ُعلىُالجودةُ ُنفسهاُفيُمختلفُالمجاالت،ُمعُالتركيزُ ُحالياُعلىُتطويرُ ُالجامعةُ ُتعكفُ 
ُأكثرُعاألفقيُخاللُالعقدُالماضي،ُباتُمنُالضروريُُالجامعةُ ُفبعدُتوسعُ  لىُمحتوىُالجامعةُالتركيز 

ُوباتُضروريُ  ُأكبر، ُتشحذُ بشكل ُأن ُُالجامعةُ ُا ُهمتها ُلتستمرُ ُويرُ لتطأكثر ُالمعرفية ُمواكبةُ ُبناها ُفي
ُنحوُالمستقبل.ُالطريقُ ُتقودُ ل،ُُوالمستجدات

ُتعكفُ  ُالتطلعات، ُعلىُتطويرُ ُولتحقيقُهذه ُعلىُشحذُ ُالبرامجُ ُالجامعة لدىُُياديةُ القُالمهاراتُ ُالقادرة
ُُو ُتشكلُ ُالقاعدةُ ُتوسيعُ علىُطلبتها، ُالطاقاتُُممكنُ ُقدرُ ُأكبرُ ُولتحقيقُ ُلإلبداعُ ُخصبةُ ُبيئةُ ُالتي من

ُخاصُلدىُالطلبة.ُالجامعة،ُوبشكلُ ُاإليجابيةُلدىُمجتمعُ 

بماُفيُذلكُُ،األكاديميةُمنُالفعالياتُ ُعددُ ُوتحديثُ ُالجديدةُ ُمنُالبرامجُ ُعددُ ُحالياُبتطويرُ ُالجامعةُ ُتقومُ ُو
والنقدُواإلبداعُنصبُُالفكرُ ُحريةُ ُالتيُتضعُ ُالجامعةُ ُمعُرسالةُ ُليتطابقُ ُ،العاليُالتعليمُ ُمفاهيمُ ُتطويرُ 

ُعينيها.ُ



ُىفيُالموسيقُبرامجُ ُفيُهذهُاألثناءُعلىُتطويرُ ُالجامعةُ ُتعكفُ ُ،والتحديثُالتطويرُ ُعملياتُ ُومنُضمنُ 
فيُالجامعةُمتكاملة.ُُالمعرفيةُ ُالعمليةُ ُ،ُلكيُتكونُ الفنونُوالموسيقىُكليةُ ُتأسيس ُُزمعُ تُوُ،الجميلةُ ُوالفنونُ 

التعليمُُبرامجُ ُوتوسيعُتطويرُ ُعنُطريقُ ُاألوسعُ ُتعزيزُاالنفتاحُعلىُالمجتمعُ ُوتدرسُالجامعةُكذلكُسبلُ 
ُوتحديثُ المستمرُودمجُ  ُاليومية، ُالجامعة ُفيُحياة ُوعلىُرأُتدريسُ ُووسائلُ ُطرقُ ُها ُاللغةُ سُ اللغات، ُها
ُللفكر.ُاألساسيُ ُهيُالحاملُ ُالعربية،ُفاللغاتُ 

العالم،ُُفيُأنحاءُ ُالزميلةُ ُاألكاديميُوالعلميُمعُالمؤسساتُ ُالتعاونُ ُشبكةُ ُعلىُتوسيعُ ُالجامعةُ ُكماُتعملُ 
ُُوالعالمُ  ُوتسعى ُخاص. ُبشكل ُالعربي ُولتطويرُ ُالتبادلُ ُصُ فُرُزيادةُ إلى ُوالمدرسين، ُللطلبة ُاألكاديمي
 أخرىُفيُالمنطقةُوالعالم.ُمعُجامعاتُ ُمشتركةُ ُبرامجُ 

ُالنشاطاتُ  ُمؤتمرُ ُ،والمختلطةُ ُوالفنيةُ ُالفكريةُ ُأما ُهو ُهذاكما ُإدماجُ ُالجامعةُ ُفتعملُ ُ،كم ُبشكلُ على ُها
ُاليومية.ُفيُحياتُ ُمنهجيُأكبرُ  ُالنشاطاتُتكمنُ ُالتقليديةُ ُكانتُالنظرةُ وقدُها ُفيُأنهاُنشاطاتُ ُإلىُهذه

ُمضافةُ إضافي ُ)بمعنىُأنها ُسنتعاملُ ُة ُولكننا ُجزءُ ُإلىُالمنهاجُالتعليمي(، ُعلىُأنها ُمنُالعمليةُ ُمعها
ُوسوفُتعملُ  ُلتشجيعُ ُكلُ ُالجامعةُ ُالتعليمية، ُفيُوسعها ُما ُأساسيُ مكونُ ُتصبحُ ُحتىها ُمكوناتُ ا ُمن ُا

ُعددُممكنُمنُالطلبة.ُفيهاُأكبرُ ُالتعلم،ُوحتىُينخرطُ ُعمليةُ ُيرافقُ ُ،فيُالجامعةُةُ اليوميُالحياةُ 

ُمنُرؤيةُ ُوبالريادةُوالقيادة،ُالتيُتنطلقُ ُوالتعدديةُ ُبالحريةُ ُالمرتبطةُ ُواإلنسانيةُ ُالوطنيةُ ُالجامعةُ ُإنُرسالةُ 
ُتشملُ ُوطنيةُ  ُوتراثُ علمُ ُ:كاملةُ ُالفلسطينيةُ ُالكينونةُ ُمكوناتُ ُواسعة ُوفنُ ا، ُوثقافة، ُونضاالُ ا، ُوعمالُ ا، ،ُ،
نتاجُ  ُالكامنةُ ُالطاقاتُ ُكلُ ُوشحذُ ُتسخيرُ ،ُوجهُعلىُأفضلُ ُ،ُلكيُتتحققُ تتطلبُ إنُهذهُالرسالة ُُا،اُماديُ وا 

ُالجامعةُ  ُيقتصرُ ُفي ُال ُتكاملي، ُتجميعُ ُبشكل ُيقومُ ُعلى ُبل ُالطاقات، ُتقاطعاتُ ُهذه ُالمبدعة.ُعلى ها

ُوالبحثُ فالتعليمُ  ُواإلنتاجُ ُ، ُواالنتماءُ ُالعلمي، ُوالمساهمةُ ُالمجتمعيُ ُالفني، ُرفدُ ُالعضوي، ُالزراعةُ ُفي
ُُهاُتشكلُ كافة،ُكلُ ُاتُ القطاعُوتطويرُ ُ،والتجارةُوالخدماتُوالصناعةُ  ُللجامعة.أولويات 

اُكمُ ُأكثرُ ُإلىُالمجتمعُ ُهُالجامعةُ ماُتقدمُ ُرفعُ ُفيُاألداء،ُبحيثُيتمُ ُالكفاءةُ ُاليومُإلىُرفعُ ُالجامعةُ ُتتطلعُ 
ُعنُطريقُ وتحسينُ ُفيُاألداءُ ُالتعمقُ ُعنُطريقُ ُوجودةُ  ُوتعملُعلىُالكميُالتوسعُ ُهُوليسُبالضرورة .
لإلبداع،ُُالمالئمةُ ُالبيئةُ ُها،ُومنُشركائها،ُومنُخريجيها،ُوتوفيرُ منُداخلُ ُالخالقةُ ُالمبادراتُ ُودعمُ ُإطالقُ 
ُمؤسسةُ ُفالجامعةُ ُ؛وللتميزُ  ُومثالُ ُتسعىُألن ُبناءُ ُطليعية، ُفي ُومؤسساتهُالفلسطُالمجتمعُ ُيحتذى يني

ُويتحققُ  ُالطموحُ ُالوطنية. ُورفدُ ُالكوادرُ ُإعدادُ ُمنُخاللُ ُهذا ُالوطنية، المؤسساتُعلىُتنوعهاُُالعلمية
ُبمختصينُكفؤين،ُمنتمينُإلىُمجتمعهم،ُوبتعميقُالشعورُبالمسؤولية،ُوالمساءلة،ُوالعدالة.

ُفيُمؤتمرُ فيُمهامُ ُالنجاحُ ُأتمنىُلكمُ  ُوفيُمشاريعُ كم ُهذا ُعلىكم ُوكليُثقةُ ُكم كمُبأنُنجاحُ ُاختالفها.
 واإلبداع.ُمنُالعملُ ُاُلمزيدُ اليوم،ُسيكونُحافزُ 


