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أيها الحفل الكريم
يسعدني أن أرحب بكم جميعا ً في حفل افتتاح مبنى سمير
عويضة للفنون والموسيقى والتصميم.
وبالنيابة عن أسرة الجامعة ،أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لألخ
سمير على تبرعه السخي إلنشاء المبنى.
وكلية الفنون كلية حديثة في الجامعة وقد تخرج أول فوج من
طلبة الكلية – تخصص الموسيقى العربية  -في حفل التخرج
الذي تم قبل عدة أيام .درس هؤالء الخريجون في مرافق
متعددة قبل إنشاء الكلية ،أما اآلن فسيدرس زمالؤهم في هذا
المبنى الجميل.
والسيد سمير عويضة – المقدسي األصل  -معروف لدى الكثيرين
منكم فقد عمل في الكويت وفي اإلمارات لفترة طويلة من الزمن.
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أما اآلن فهو عضو في مجلس أمناء الجامعة وتبرع بحديقة الشرفة
في الجامعة باإلضافة إلى تبرعات أخرى للجامعة وغيرها من
المؤسسات الفلسطينية .وقد منحته جامعة بيرزيت شهادة الدكتوراه
الفخرية لعطائه السخي لفلسطين ومؤسساتها .والجامعة تفتخر
بسمير لسخائه الكبير والعالقة المتميزة التي تربطه بالجامعة.

يتألف المبنى من أربعة طوابق تبلغ مساحتها اإلجمالية
5508م ( 2من أكبر األبنية في الجامعة وربما أيقونتها بسبب
كونه مبنى كلية الفنون( .أما تفاصيل المبنى فهي كالتالي :
طابق التسوية ومساحته 1486م: 2يشمل خمس قاعات
للمشاغل التالية :النحت واألعمال الخشبية واألعمال المعدنية
والنسيج واألزياء والطباعة التقليدية والديجيتالية ،باإلضافة إلى
ثالثة مختبرات للحاسوب ولتسجيل الصوت وللتصوير
الفوتوغرافي .
الطابق األرضي ومساحته 1486م: 2يشمل جناح عمادة الكلية
(مكتب العميد والمساعدة اإلدارية وقاعة االجتماعات) وثالثة
مكاتب لرؤساء برامج الموسيقى العربية والفنون البصرية
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والتصميم ،ومكتب لسكرتيرة البرامج ،ومكتبين مزدوجين
ألعضاء الهيئة األكاديمية .كما يشمل مدرجا ً للمحاضرات يتسع
لحوالي  70شخصاً ،وقاعة تدريس وقاعتي مرسم وصالة
جاليري مخصصة لعروض دائمة ألعمال الطلبة وللمعارض
التي تنظمها الكلية.
الطابق األول ومساحته 1486م: 2يشمل أربعة مكاتب مزدوجة
للهيئة األكاديمية وقاعة اجتماعات صغيرة ومكتب لمساعدي
التدريس وقاعة تدريس وقاعتين متوسطتي المساحة للندوات
وقاعة للشاشة الخضراء الخاصة بتصوير الفيديو ،وقاعتي
مراسم( واحدة كبيرة وأخرى صغيرة) ،باإلضافة إلى ردهة
مخصصة لعمل الطلبة وعرض أعمالهم اليومية والمرحلية.
الطابق الثاني ومساحته 1050م: 2يشمل ثالث قاعات كبيرة
مخصصة للفنون األدائية.
قام بتصميم المبنى «مكتب حبش مهندسون مستشارون» بإدارة
السيدة ناديا حبش ،وكما أسلفت سابقا فهو مبنى متميز من
الناحية الجمالية ،وقامت شركة «مدماك للمقاوالت العامة»
بإدارة السيد أنور البدوي بتنفيذ المشروع بمهنية عالية .وكان
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السيد أنور قد نفذ مشروع كلية التمريض والصيدلة سابقا .وفي
جميع مراحل التصميم وإنشاء المبنى ،قام المكتب الهندسي
بإدارة د .بشارة أبو غنام والمهندس مروان شطارة وغيرهم من
المهندسين في الجامعة بمتابعة المشروع بشكل متواصل .هذا
وقد بدأ العمل بتنفيذ المشروع في  18نيسان .2017
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