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كلمة رئيس الجامعة

كلمة رئيس الجامعة
واصلت جامعة بيرزيت خالل العام األكاديمي  2018/2017عملها في تعزيز
ودوليا ،من خالل تطوير برامجها
وعربيا
محليا
حضورها كجامعة متميزة
ًّ
ًّ
ًّ

األكاديمية ،واستحداث تخصصات ،وكذلك عبر تطوير البنية التحتية ،وهو
لتبوء مراكز متقدمة في التصنيفات الجامعية ،وضمن أفضل %3
ما أهلها
ّ

من جامعات العالم.

ولعل إطالق كلية الفنون والموسيقى بثالثة برامج إبداعية ،بداية العام
األكاديمي  ،2019/2018سيساهم في ضخ طاقات إبداعية جديدة في
الفن والموسيقى.
وألن استثمار الجامعة في طلبتها وخريجيها ،فإنها تعمل ما بوسعها
ليتسلحوا بالمعرفة الكاملة والتفكير الحر ،لإلبداع واإلنجاز ،وهو ما لمسناه
بسهولة عبر حصد المزيد من الجوائز ،وإنجاز العديد من مشاريع التخرج
الملهمة.
ولم تتوقف إنجازات طلبة الجامعة على المستوى المحلي ،بل واصلت
حصد الجوائز في مسابقات تنافسية على المستويين العربي والدولي.
واإلبداع نفسه رافق خريجي الجامعة ،الذين تميزوا في كل المجاالت التي
انطلقوا إليها ،وتركوا بصمات واضحة إلبداعهم وفكرهم المستنير.
أما أكاديميو الجامعة وموظفوها اإلداريون ،فقط واصلوا تطوير ذواتهم،
بما ينعكس أثره على الجامعة ،سواء عبر مشاركاتهم في مؤتمرات أو
ورشات دولية ،أو عبر برامج االبتعاث والزمالة والتدريب.
ليس هذا وفقط ،فقد صدرت لعدد من موظفي الجامعة كتب في مختلف
الحقول ،من دراسات وتاريخ وروايات وشعر ،ناهيكم عن األبحاث المتخصصة
في الجوانب العلمية والمعرفية ،وكذلك المساقات التدريسية.
كما استضاف حرم الجامعة عشرات االتفاقيات ومذكرات التفاهم
والمؤتمرات المتخصصة والورشات النوعية واأليام الدراسية ،التي تركزت
على قضايا أكاديمية أو مجتمعية ،تصل فوائدها إلى خارج أسوارها.
لقد مر هذا العام األكاديمي ،وهذا اإلنجازات ،وسط حياة جامعية يومية،
كانت حافلة باألنشطة والفعاليات ،من انتخابات لمجلس الطلبة ،إلى
وصوال إلى معارض وعروض مختلفة ،أضفت على
مهرجانات فنية،
ً

يوميات الجامعة ألوانً ا زاهية من التنوع والتحرر ،رغم تضييقات االحتالل
وإجراءاته التعسفية بحق طلبتنا وأكاديميينا وحرمنا الجامعي.
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تقديم
يهدف هذا التقرير إلى رصد إنجازات الجامعة للعام األكاديمي  ،2018-2017على مختلف األصعدة والمحاور،
وأهمها :التطوير األكاديمي ،واألبحاث ،والدوران الوطني والمجتمعي ،وخدمة المجتمع والتواصل معه،
والجوائز العلمية واألدبية ،والنشاط الثقافي والفني ،والتعاون الدولي .وقد حققت الجامعة إنجازاتها
ضمن رسالتها ورؤيتها وقيمها.

الرسالة
توفير بيئة مستنيرة ذات استقاللية تتيح حرية الفكر والتعبير ،وتحرص على الممارسات الديمقراطية
والحوار ،وتحفز التميز واإلبداع واالبتكار والريادية في التعليم والتعلم والبحث ،لرفد المجتمع بالكفاءات
والمعارف التي من شأنها قيادة التغيير والمساهمة في رقيه وتقدمه.

الرؤية
مؤسسة ريادية بكافة مكوناتها تساهم في اإلنتاج المعرفي في بعديه الوطني والعالمي.

القيم
تتبنى الجامعة ضمن قانونها وأنظمتها وإجراءاتها ونشاطاتها المبادئ والقيم التي تكفل توجيه أداء
المؤسسة بكافة مكوناتها لتحقيق رسالة الجامعة ورؤيتها على أكمل وجه:
التميز :توفير بيئة جامعية محفزة على التعلم والبحث والريادة واإلبداع واإلسهام في التنمية المجتمعية.
العدالة والمساواة :إتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع على قدم المساواة ودون تمييز ،وتعزيز دور المرأة
مع إيالء األولوية لذوي االحتياجات الخاصة والفئات المهمشة.
حرية التعبير :صون الحرية األكاديمية والقدرة على البحث والنشر وتشجيع التبادل المعرفي والحوار في
ظل اختالف اآلراء وتعدد وجهات النظر.
النزاهة والمهنية :تعزيز أخالقيات العمل الحميدة والممارسات الفضلى وأسس الجودة والتأكيد على
المسؤولية الشخصية والمصداقية والنزاهة والعدل والمثابرة.
التنوع :تنوع مجتمع الجامعة من طلبة وعاملين من أجل تعزيز االنتماء والتكامل والمشاركة.
التنمية المستدامة :المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع من خالل بناء القدرات وتطوير السياسات
واإلستراتيجيات ونشر الوعي البيئي والمحافظة على الموارد المحدودة لضمان ديمومة المؤسسة وتطور
مخرجاتها.
التعلم مدى الحياة :االلتزام بتطوير الذات بشكل مستمر وصقل المهارات والكفاءات وتبادل المعارف
والفكر كنَ هج حياة.
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تاريخ الجامعة
وبأيد وعقول
ٍ
يعود تاريخ جامعة بيرزيت إلى عام  ،1924عندما تأسست كمدرسة ابتدائية للبنات في بلدة بيرزيت،

ً
ً
حديثا ،يقع على أطراف مدينة رام الله.
جامعي ًا
حرما
وموارد فلسطينية ،أصبحت اآلن الجامعة المتميزة التي تمتلك
ّ

جاء إنشاء جامعة بيرزيت استجابة للطلب المتنامي على التعليم العالي في األراضي الفلسطينية المحتلة ،ورغم

الصعوبات والمعيقات التي فرضها االحتالل اإلسرائيلي ،وطالت الحريات األكاديمية والوطنية والفردية كافة،
استطاعت الجامعة أن تشق طريقها لتكون مصدر إلهام وفخر للشعب الفلسطيني.
احتفلت جامعة بيرزيت عام  1976بتخريج فوجها األول ،وهو العام الذي انضمت فيه الجامعة إلى اتحاد الجامعات العربية.
وفي عام  ،1977انضمت الجامعة لعضوية االتحاد العالمي للجامعات .وفي نهاية السبعينيات وخالل الثمانينيات،

ً
مزيدا من التخصصات ،وبنت الكليات والمكتبة الرئيسية،
نهضت الجامعة نهضة أكاديمية وعمرانية ضخمة ،فأطلقت
وانطلقت إلى خدمة المجتمع المحلي بإنشاء المراكز والمعاهد.
دخلت جامعة بيرزيت األلفية الثالثة ،متكئة على إرث أكاديمي متميز ،وحرم جامعي راسخ ،فواصلت عملها بثقة،
بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفلسطينية لتسهم في تطوير نظام تربوي قادر على تزويد الطلبة
بالمعرفة والمهارات والوعي الالزم لخدمة مجتمعاتهم.
تقدم الجامعة من خالل كلياتها التسع (كلية اآلداب ،وكلية العلوم ،وكلية األعمال واالقتصاد ،وكلية الحقوق واإلدارة
العامة ،وكلية الهندسة والتكنولوجيا ،وكلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية ،وكلية التربية ،وكلية الدراسات العليا،
وكلية الفنون والموسيقى والتصميم) ،العديد من البرامج التي تؤدي إلى درجة البكالوريوس ،كالتخصصات الرئيسية/

ً
عددا من برامج الدراسات
فضال عن كلية الدراسات العليا،
الفرعية ،والتخصصات الفرعية ،كما تقدم هذه الكليات،
ً
ً
ً
واحدا في الدكتوراة في العلوم االجتماعية.
برنامجا
العليا ،التي تؤدي إلى الحصول على درجة الماجستير ،كما تقدم
وتتمتع الجامعة بسجل حافل في مجال المشاركة والتنمية المجتمعية ،فقد تنوعت البرامج المجتمعية من محو األمية،
والصحة العامة والمجتمعية في الثمانينيات من القرن الماضي ،لتضم إليها تطوير اإلعالم ،واإلصالحات القضائية
والمرأة ،والتعليم المستمر ،ودراسات البيئة والمياه ،والتنمية ،والتربية ،والصحة ،والتطوير التكنولوجي والصناعات
الدوائية.
تقوم المعاهد والمراكز المجتمعية وعددها  ،11بتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني من خالل عملها في مجاالت
تعكس األهداف التنموية في فلسطين.
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أحداث وإنجازات

شهد العام األكاديمي  2018-2017إطالق عدة تخصصات أكاديمية وافتتاح كلية الفنون والموسيقى
ً
ودولي ًا.
وعربيا
محلي ًا
والتصميم ،وسعت الجامعة إلى مواكبة التطور األكاديمي ،والحفاظ على تميزها
ّ
ّ

وواصلت الجامعة تحقيق اإلنجازات على مستوى األكاديميين والطلبة والتصنيفات العالمية .وترافق ذلك
مع مشاريع أكاديمية نفذتها كليات الجامعة ودوائرها ومعاهدها ومراكزها.

كلية الفنون والموسيقى

مع بداية العام األكاديمي 2019/2018
تضم كلية الفنون والموسيقى ،وهي الكلية التاسعة في جامعة بيرزيت ،ثالثة برامج هي :بكالوريوس «الموسيقى العربية»،
وبكالوريوس «الفنون البصرية المعاصرة» ،وبكالوريوس «التصميم».

«ستشكل الكلية حجر األساس للطلبة والفنانين لالندماج في الفعاليات الفنية والثقافية في المحافل المحلية
والدولية ،وستوفر مساحة فنية وفكرية إلنتاج الفن والموسيقى».
رئيس الجامعة د .عبد اللطيف أبو حجلة
8

جامعة بيرزيت ضمن أفضل  %3من جامعات العالم..
للمرة الثانية على التوالي

للعام الثاني على التوالي ،نجحت جامعة بيرزيت في دخول القائمة العالمية للعام  2019لتصنيف  ،QSلتؤكد بذلك مكانتها ضمن
أفضل  2.7%من جامعات العالم ،بعد أن كانت ضمن أفضل  %3في العام الماضي.
وكانت جامعة بيرزيت تبوأت قائمة التصنيف للعام الماضي ،الجامعة الفلسطينية الوحيدة ،تظهر في هذه القائمة المرموقة،
وكانت بذلك ضمن جامعات المقدمة في المنطقة العربية.
وحسب بيانات التصنيف ،نجحت الجامعة هذا العام في تأكيد مكانتها بين  26ألف جامعة حول العالم ،ضمن الفئة 1000-801
جامعة ،التي ضمت  85دولة حول العالم.
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 30نيسان 2018

الشمسية
الطاقة من الخاليا
مشروع توليد ّ
ّ
العقاد للهندسة بقدرة إنتاجية تصل إلى
ّ
قال د .أبو حجلة إن هذا المشروع الذي تبرعت به «أيبك» وتم تركيبه على مبنى كلية ُع َمر
ً
مؤكدا أن هذه
 259كيلو واط ،سيحسن القدرة على توليد الكهرباء ،وتوفير جزء كبير من المصاريف المخصصة الستهالك الطاقة،

ونية جامعة بيرزيت تنفيذ رؤية مستقبلية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
الخطوة تتوافق ّ

 27تشرين الثاني 2017

د .عبد اللطيف أبو حجلة يتحدث في قمة البوسفور الثامنة في إسطنبول
ً
مهم ًا يجمع بين السياسيين ورجال األعمال والمبادرين؛ من مختلف دول منطقة الشرق األوسط والعالم ،بهدف
منبرا
تعد القمة
ّ
مناقشة الرؤى واألفكار وتجارب تطبيق مختلف المشاريع .وتبحث مستقبل العالقات الدولية والتعاون اإلقليمي ،وتجمع القمة

ّ
وتسلط الضوء على القضايا األكثر أهمية ،كما تسهم في حث
الفاعلين السياسيين ،وممثلي القطاعات االقتصادية المختلفة،
وإنجاح التعاون التجاري بين الدول ،على النطاقين اإلقليمي والعالمي.
10

 1أيار 2018

الرئيس عباس يقلد د .حنا ناصر

وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا
ً
تقديرا لعطائه ودوره الريادي ،والتزامه الوطني المتميز،

ً
ً
عاليا لسيرته ومسيرته األكاديمية النضالية
وتثمينا

ً
ً
وشعبا
أرضا
المشرفة في الدفاع عن وطنه فلسطين
وقضية عادلة.

 13أيلول 2017

برنامج «مساري» يبدأ أولى خطواته

عبر محطتي المسار المهني

والكفاءات الشخصية

يسعى البرنامج الذي يستمر لثالث سنوات إلى
تطوير كفاءات القيادة والريادة واإلبداع لدى الطلبة
وإدماجهم كمواطنين فاعلين في تنمية مجتمعاتهم،
وينفذه أكاديميون وإداريون في الجامعة ،بالشراكة
مع مؤسسات المجتمع المحلي .يتكون من  6محطات
هي :المسار المهني والكفاءات الشخصية والمواطنة
ومهارات المناظرة ومحطتي الريادة.

 25حزيران 2018

جامعة بيرزيت عضو مؤسس في

الشبكة األكاديمية لدول البحر األسود

وشرق البحر المتوسط

تسعى هذه الشبكة إلى تعزيز التعاون األكاديمي
لتطوير األبحاث في مختلف النواحي العلمية ،ال سيما
فيما يخص قضايا البيئة ،إلى جانب تنظيم مؤتمرات
وورشات عمل أكاديمية ،وإنشاء شبكات معلوماتية
بين أعضاء الشبكة ،وإطالق المبادرات الجامعة ما بين
شباب المنطقة على المستوى االجتماعي واألكاديمي
والمهني.
التقرير السنوي 2018-2017
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جوائز وإنجازات
حققت أسرة جامعة بيرزيت إنجازات كبيرة وحصد طلبتها وأساتذتها وموظفوها جوائز عدة في المحافل المحلية والدولية.

«آلة لزراعة البذور» ..مشروع يعد بإحداث نقلة في الزراعة
هي آلة صنعت في مشاغل جامعة بيرزيت ويصل طولها إلى  10أمتار ،تقوم بالعملية الزراعية بشكل كامل ،عبر إنشاء خط إنتاج
يعمل بشكل آلي على خلط التربة وتعبئة األوعية بالبذور بأعلى درجات الدقة.
تكون الفريق الذي أشرف عليه أستاذ الهندسة الميكانيكية والميكاترونيكس د .سامح أبو عواد من الطلبة :طارق شواهنة وأسامة
ّ

برانصي ومالك نوابيت وأمين عالن ورند مصفر ومحمد كوازبة باإلضافة إلى األسير يوسف الشايب.
12

«الهندسة المعمارية» تحصد عدة جوائز في

مسابقة «حسيب الصباغ وسعيد خوري للهندسة عام “2017
حصلت طالبات المعماري على المرتبتين األولى والثالثة عن فئة مشاريع التخرج المميزة لطلبة كليات الهندسة في فلسطين ،كما
حصلت أستاذة الهندسة المعمارية أ .نادية حبش ،على جائزة أفضل مشروع معماري في فلسطين عن مشروعها «ترميم قصور
عرابة».
المركز األول كان من نصيب الطالبات لينا ابو غربية ،وربى سياج ،وحليمة الجوري ،وذلك عن مشروعهن «إعادة تأهيل محطة
المسعودية -سكة الحجاز» ،فيما حصلت الطالبات والء سمارة ،وشهد فواقة ،ورلى شاهين ،على المركز الثالث عن مشروعهم
«متحف المقاومة -بلعين».

هيئة أكاديمية وإدارية مميزة
دراسة قد تنتج أدوية جديدة للسرطان:
توصل أستاذ الفيزياء في جامعة بيرزيت
د .عبد الله سيد أحمد ،بالشراكة مع باحثين
من كلية الطب في جامعة تكساس في
هيوستن في الواليات المتحدة األمريكية،
إلى نتائج جديدة تبين ألول مرة وجود
ً
تعقيدا لبروتين ()K-Ras
جزيئات أكثر

وتظهر تركيبها وتوزيعها وكيفية تفاعل هذه
الجزيئات مع غشاء الخلية .والطفرات في
بروتين ( )K-Rasهي أحد أهم األسباب
المؤدية إلى الكثير من أمراض السرطان
القاتلة مثل سرطان الرئة والبنكرياس.
التقرير السنوي 2018-2017
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جائزة الشارقة لكتاب الطفل  :2018فازت رواية «طائر الرعد» لألستاذة في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة
بيرزيت الكاتبة سونيا نمر بهذه الجائزة عن فئة كتب اليافعين.
تقول نمر« :جعلت شخصية البطلة في الرواية فلسطينية لخلق عالقة بين القارئ والرواية ،كما عملت على سرد تاريخ القدس
فيها».
جائزة عميد الطب المخبري للعام  :2018حصل عليها د .محمود سرور من دائرة األحياء والكيمياء الحيوية عن بحث «التوصيف
الجزيئي للبيتا تالسيميا المتوسطة في الضفة الغربية– فلسطين» ،الذي تقدم به مع طالبته راشيل فرعون ،في المؤتمر
الفلسطيني العاشر للطب المخبري والمؤتمر العربي الخامس عشر للبيولوجيا السريرية.
القائمة القصيرة لجائزة البوكر  :2018اختارت لجنة التحكيم للجائزة رواية «وارث الشواهد» ألستاذ اإلعالم د .وليد الشرفا ضمن
القائمة القصيرة للجائزة ،في دورتها الـ 11لعام .2018
جائزة اميرالد للتميز لعام  :2017حصل أساتذة إدارة األعمال والتسويق في جامعة بيرزيت د .أنطون سابيال ،وأ .ميرة الفار،
وأ .نيفين عيد ،على هذه الجائزة ،وذلك الختيار ورقتهم العلمية «آثار الخصائص التنظيمية والوظيفية على االنتماء التنظيمي
للموظفين في منظمات الفنون والثقافة» ضمن أفضل ثالث أوراق بحثية لعام .2017
جائزة ويليام اتش سيويل من جامعة ويسكونسن األمريكية :حصلت عليها أستاذة العلوم االجتماعية والسلوكية د .لورا خوري
لتميزها في المجال البحثي االجتماعي.
جائزة الجامعة العربية األمريكية للتميز في البحث العلمي :فاز بها مدير برنامج الماجستير في الرياضيات د .عبد الرحيم موسى،
وذلك عن بحث علمي نشره في مجلة الجامعة للعام  2017أسهم في إضافة الجديد للتراكم العلمي في مجال الرياضيات.
شهادة تقدير من االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات :حصلت عليها مديرة مكتبة يوسف أحمد الغانم ديانا صايج ناصر ،وذلك
لجهودها الملموسة في دعم وخدمة الحركة المكتبية في فلسطين.
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طلبة مبدعون

فلسطينياً
«بيرزيت» األولى
ّ

في المسابقة العالمية IEEEXtreme
حصلت جامعة بيرزيت على المرتبة األولى على مستوى الوطن والمرتبة  42على المستوى اإلقليمي ( )R8الذي يضم أوروبا
وأفريقيا والشرق األوسط ،فيما حققت المرتبة  125على مستوى العالم في مسابقة  IEEE Xtremeالعالمية ،التي تنظمها
جمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات «.»IEEE
مسابقة المحكمة الصورية العربية في الكويت
فاز فريق كلية الحقوق واإلدارة العامة في جامعة
بيرزيت بالمركز األول في مسابقة المحكمة
الصورية العربية في نسختها الخامسة ،التي
أقيمت في كلية القانون الكويتية العالمية.
تكون فريق الجامعة من الطلبة :آدم األغبر،
ّ

وميشلين دعيق ،وميرا صالحي ،وإخالص ناصر،
بإشراف وتدريب كل من :األستاذة نوار بدير،
واألستاذ عمران التميمي .كما حصلت الطالبة
ميرا صالحي من فريق الجامعة على جائزة أفضل
مترافع.
التقرير السنوي 2018-2017
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مسابقة أفضل تصميم إلعادة إعمار القرى الفلسطينية المدمرة :حصل على المركز األول الطالب في دائرة الهندسة المعمارية

ً
تصميما إلعادة بناء قرية «الطنطورة» الواقعة في حيفا.
حسام برهم ،حيث قدم

مسابقة المشروع الهندسي المتميز :حصد طلبة جامعة بيرزيت المركزين األول والخامس ،في مسابقة المشروع الهندسي
ممثال عن زمالئه في مشروع التخرج في الهندسة
المتميز على مستوى الجامعات الفلسطينية ،حيث حصل الطالب أمين عالن
ً
الميكانيكية وهم (محمد كوازبة ،وأسامة برانسي ،ورند مصفر ،ومالك نوابيت ،ويوسف الشايب) على المركز األول ،فيما

حصل الطالب شاكر نعيرات من دائرة الهندسة المدنية على المركز الخامس.
جائزة «جيرنر» للبحث العلمي :فازت بها الطالبتان كارمن كشك من برنامج ماجستير الدراسات الدولية ،ونتالي كسابري من
ماجستير الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
تخيال
مسابقة «ليلة األفكار» :فازت بها على مستوى فلسطين الطالبة في دائرة اللغة الفرنسية صفاء جمعة ،حيث قدمت
ً
افتراضي ًا لنماذج هندسية وأبنية عصرية لمخيمات الالجئين الفلسطينيين.
ّ
ماراثون فلسطين الدولي :حصل الطالب في
دائرة التربية الرياضية صهيب عبد الله يوسف
عالمي ًا من بين  7آالف
العملة على المركز الخامس
ّ

مشارك من  72دولة لمسافة  42.195كم ،وعلى

فلسطيني ًا لنفس المسافة ،وذلك في
المركز األول
ّ

ماراثون فلسطين الدولي السادس.

جائزة العمرانية ومركز دراسات البيئة المبنية

الطالبية للتميز في التصميم المعماري :حصل
مشروع “متحف المقاومة في بلعين» الذي
صممته طالبات الهندسة المعمارية :والء سمارة،
وشهد فواقة ،ورلى شاهين؛ على مرتبة الشرف
ً
مشروعا من 47
في المسابقة التي شارك بها 193
ً
عربي ًا.
بلدا
جامعة من 14
ّ

جائزة «يوسف نعواس لإلبداع» :فاز بها الطالب
فارس تيسير الجمل من كلية الهندسة والتكنولوجيا
إلسهامه

الفعال

في

النشاطات

الالمنهجية

واالجتماعية وتميزه في األعمال الفنية وخدمة
المجتمع.
مسابقة « »E-Healthفي فرنسا :حصل فريقان
من طلبة دائرتي علم الحاسوب في كلية الهندسة
والتكنولوجيا،

والتمريض

في

كلية

الصيدلة

والتمريض والمهن الصحية ،على المركزين الثاني
والرابع في المسابقة التي عقدت في تولوز
بفرنسا.
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مسابقة  :TechCampاستطاع الفريق المكون من الطلبة يزن يحيى ،وحمزة النبالي ،وشريف األسعد ،ورمزي طنّ وس ،وبإشراف
من أستاذ هندسة الكهرباء وهندسة الحاسوب د .واصل غانم ،من حصد المركز اﻷول في المسابقة.
بطولة فلسطين للكيك بوكسينغ :حصل على الميدالية الفضية في البطولة لوزن  81كغم الطالب في دائرة القانون عيسى
صبيح.
مسابقة ) :speak out for engineering (SOFEفاز فريق مكون من طلبة هندسة الميكانيك والميكاترونكس :رند مصفر،
وأمين عالن ،ومالك نوابيت ،ومحمد كوازبة ،وطارق شواهنة ،وأسامة برنصي ،ويوسف الشايب ،بالمرتبة الثالثة بهذه
المسابقة التي عقدت في مدينة إشبيلية االسبانية.
السماء» و«صيادلة في كل مكان» ،وذلك ضمن مشروع
مشروع حاضنات األعمال :فاز كل من
المشروعين الرياديين «بوابة ّ
ْ

حاضنات األعمال ،وهو مشروع يهدف إلى دعم الطلبة الرياديين في جامعة بيرزيت ،وتنمية التوجهات اإلبداعية واالبتكارية
للطلبة والشباب الفلسطيني.
مسابقة المحكمة الصورية في لبنان :ومثلت جامعة بيرزيت فلسطين في المسابقة التي شارك فيها  16فريقا من دول العالم
المختلفة ،وتكون من الطالبات ناديا أبو عليا وميرا الخياط وفيكي حنضل ،تحت إشراف المدربة أ .نورا طه.

خريجون مميزون
فك شيفرات فيروس اإليدز :استطاع خريج جامعة بيرزيت د .جميل سعد ،الباحث في جامعة
أالباما األميركية ،وبمساعدة فريق طبي بجامعة أالباما من اكتشاف آخر جزء من بروتينات

ً
جزءا ،وتمكنوا من فك شيفرتها .ويأمل سعد أن يمهد هذا
فيروس اإليدز المؤلفة من 15
اإلنجاز العلمي لتطوير عالج ناجع لمرض اإليدز ،يفتح المجال مستقبال للقضاء عليه نهائيا.
جائزة للتميز العلمي من جامعة اولم بألمانيا.
مسابقة «صنع في الوطن العربي» :حصلت الخريجة جامعة لينا عماد أبو الظاهر ،على
المركز األول بالبحث العلمي على مستوى الدول العربية ،في هذه المسابقة التي عقدت
في األردن.
جائزة للتميز العلمي من جامعة اولم األلمانية :حصلت عليها خريجة الجامعة منتهى انجاص
وذلك لتفوقها في رسالة الدكتوراة التي تضمنت تطوير مواد هامة لتكنولوجيا البطاريات.
أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كام السينمائي :انتزع الجائزة فيلم «الحبر المر» لخريجة
الجامعة المخرجة الفلسطينية إيليا غربية ،وذلك في الدورة السابعة لمهرجان كام السينمائي
الدولي لألفالم التسجيلية والقصيرة بالقاهرة.
التقرير السنوي 2018-2017
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مسابقة غونكور :مثلت الطالبة شذى الرفاعي دائرة اللغة الفرنسية ،في حفل إعالن الرواية الفائزة في إطار معرض الكتاب
الفرنكفوني ،الذي اقيم في بيروت.

مشاريع طالبية مبتكرة
إلى جانب التميز األكاديمي ،استطاع طلبة الجامعة تحقيق إنجازات فردية ومشاريع مبتكرة تستحق تسليط الضوء عليها:
لعبة تحاكي واقع البلدة القديمة في القدس :صممتها الطالبات جمانة سعد
وتسنيم جمجوم ودعاء عساف ،من دائرة علم الحاسوب ،لتحاكي واقع البلدة
القديمة في مدينة القدس ،وتظهر العادات والتقاليد في المدينة ،وتعرض
المأكوالت والحلويات واألزياء الشعبية في المدينة بطابع عربي.
نموذج لشبكة  :5Gتمكن الطلبة أسامة محمد ،وموسى مجدي ،ورجائي
امسيح ،من دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب ،من تصميم هذا
النموذج يتجنب أوجه القصور في نموذج شبكة الجيل الرابع.
جهاز للكشف المبكر عن السكتات القلبية :ابتكره طلبة هندسة الحاسوب
أحمد خطيب ،وباسل شتية ،ومحمود أبو فرحة ،وبإشراف من أستاذ هندسة
الحاسوب د .عبد السالم صياد ،ويقوم الجهاز بقراءة نبض أي شخص والكشف
عن أعراض تسبق تعرضه إلى سكتة قلبية من خالل تحليل نبضه.
«صيادلة في كل مكان» :أنجزته الطالبات آالء بدوان وآية جرار وصفاء
جبريني ،من تخصص دكتور صيدلي ،سيساعد هذا التطبيق المرضى في
الحصول على األدوية وأخذ استشارات دوائية بشكل سهل ومبسط من قبل
الصيدالني المسؤول ،كما أنه سيعود بالفائدة على الصيدليات ،بحيث يمكنها
من الوصول للمرضى بشكل أفضل ،ودون كلفة مادية عالية.
شحن السيارات الكهربائية :تقوم فكرة المشروع ،الذي أعده أنس بزبز،
والمعتصم بالله مراعبة ،وأحمد سمامرة ،بإشراف د .عبد الكريم عواد ،على
عال
استكشاف أثر السيارة الكهربائية على الشبكة الكهربائية في وجود تدفق
ٍ
من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
الصق لتقوية إشارات اإلنترنت في الهواتف :ابتكره الطالب في برنامج
ماجستير هندسة التخطيط الفراغي وعمارة المشهد في جامعة بيرزيت مؤيد
كمقو للبث اإللكتروني ،خاص بأجهزة الهواتف
الريماوي ،ويعمل الالصق
ٍّ

النقالة ،)wireless sticker( ،بأقل التكاليف وأسهل الطرق.
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تصنيفات عالمية
تصنيف مستند لمعطيات  :Google Scholarأصدر موقع  Webometricsنسخة جديدة من قائمته التصنيفية الجديدة (كانون
األول  )2017التي تحوي ما يربو على خمسة آالف جامعة عالمية .وبحسب القائمة التي نجحت في دخولها تسع جامعات
فلسطينية فقد حصلت جامعة بيرزيت على الترتيب األول بين الجامعات المحلية ،والتاسع والعشرين بين الجامعات العربية

ً
عالميا.
المدرجة في القائمة ،وحلت في المرتبة 1598

ً
ً
كبيرا لعدد
تزايدا
قاعدة البيانات العالمية  :SCOPUSأظهرت المعطيات المتوفرة في قاعدة البيانات العالمية ‘’SCOPUS

ً
ً
منشورا في دوريات علمية معروفة ،محققة
بحثا
األبحاث المنشورة من جامعة بيرزيت ،التي وصلت في العام  2017إلى 118
ً
تقريبا مقارنة بالعام  .2015وقد ساهم في المنشورات
بذلك زيادة تصل إلى  28بالمئة عن العام  2016فيما تضاعف عددها

الصادرة في العام  2017بنسب متفاوتة باحثون من كليات ومعاهد الجامعة المختلفة ،كان في طليعتهم باحثو كلية الهندسة
وكلية العلوم ومعهد الصحة العامة والمجتمعية.
تصنيف” :”UniRankتصدرت جامعة بيرزيت قائمة تصنيفات محرك البحث التعليمي «International Colleges and 4

ً
عربيا ،لتقفز بذلك عشر مراتب
 »Universitiesللعام  ،2017على المستوى المحلي ،كما حصلت على المرتبة الثانية عشرة

لألمام مقارنة بنسخة العام الماضي من تصنيف الجامعات العربية.
صدارة الجامعات على شبكات التواصل االجتماعي :تفوقت جامعة بيرزيت على مستوى الجامعات والوطن من حيث االنتشار
والتفاعل الواسع مع مواقعها على وسائل التواصل االجتماعي .وأظهر التقرير الصادر عن شركة « »Ipokeأن صفحة الجامعة
على الفيسبوك « »BirzeitUniversityهي األولى بين الجامعات المحلية من حيث عدد المعجبين والتفاعل والوصول على
الصفحة ،كما تميزت بالوصول إلى المستخدمين من خارج فلسطين.
التقرير السنوي 2018-2017
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تواصل جامعة بيرزيت تطوير برامجها األكاديمية في البكالوريوس والماجستير والدكتوراة والدبلوم ،وتحقق

ً
ً
ً
ً
متزايدا .وقد نظمت الجامعة واستضافت
دعما
متقدما في منصات البحث العلمي الذي توليه الجامعة
حضورا
عدة مؤتمرات متخصصة .وشارك عدد من أكاديمييها في ورشات وندوات محلية وإقليمية ودولية .وتزامن
ذلك مع إنجازات للطلبة على الصعيد األكاديمي ،وفي مسابقات ومنافسات داخلية وخارجية.

برامج أكاديمية جديدة
بكالوريوس
الهندسة البيئية برنامج جديد في جامعة بيرزيت
تأتي أهمية البرنامج في ظل التطور الحضري والعمراني
السريع ،واستخدام الموارد الطبيعية وارتفاع معدل النمو
السكاني في فلسطين ،الذي يطرح تحديات بيئية أساسية.
برنامج الفنون البصرية المعاصرة
هو برنامج متعدد الحقول ،يمنح خبرة تعليمية فريدة للطلبة
في الرسم ،والتلوين ،والنحت ،وثالثيات األبعاد ،والتركيب،
والتصوير ،والفيديو ،والفيلم ،والصوت ،واألداء ،والتدخل
االجتماعي ،والدراسات التاريخية والنظرية.

ماجستير
برنامج في «الحكومة والحكم المحلي“ يعتبر

البرنامج الذي تطرحه كلية الحقوق واإلدارة العامة ،األول
من نوعه في فلسطين من حيث فلسفته ونوعية
مخرجاته األكاديمية والبحثية .وجاء هذا البرنامج بناء على
دراسة معمقة لحاجة السوق الفلسطينية بقطاعاتها
المختلفة لمتخصصين في مجال إدارة مؤسسات القطاع
العام واألهلي وهيئات الحكم المحلي على المستويين
الوطني والمحلي.
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مشاريع تطوير أكاديمي
برنامج زمالة :وهو برنامج ممول من بنك فلسطين وتتولى إدارته مؤسسة التعاون ،ويهدف إلى تحسين نوعية التعليم

ً
ً
ً
وتقنيا ،وذلك بتوفير
ومهنيا
أكاديميا
العالي وأساليب التدريس في الجامعات الفلسطينية ،من خالل تأهيل مدرسي الجامعات
زيارات مهنية وتقنية تدريبية لفترات تتراوح بين شهرين إلى عام دراسي كامل ،في مؤسسات عالمية مرموقة .فاز عدد من أعضاء
هيئة التدريس بمنح زمالة للدورة السابعة ( ،)2018كما يظهر في الجدول التالي:
اسم المبتعث

الكلية أو الجهة المبتعثة

عدنان شهابي

دائرة عالج النطق والسمع

آمال أبو قطيش

دائرة عالج النطق والسمع

مصطفى عبد الباقي

دائرة القانون

محمد حنيني

دائرة اإلدارة العامة

برنامج الحراك األكاديمي إراسموس :)Erasmus+( +هو برنامج ممول من االتحاد األوروبي يتيح لطلبة البكالوريوس

والماجستير والدكتوراة دراسة مساقات في الجامعات الشريكة لجامعة بيرزيت ،ويتيح لألساتذة فرص التبادل بين الجامعات الشريكة
من وإلى جامعة بيرزيت.
استفاد من منح التبادل الطالبي  27طالبا وطالبة من جامعة بيرزيت إلى مختلف الجامعات األوروبية (مستوى بكالوريوس
وماجستير) ،واستفاد  8طلبة أجانب من الجامعات األوروبية بمنح التبادل إلى جامعة بيرزيت على مختلف المستويات
األكاديمية.
تبادال ألساتذة في الجامعات الشريكة إلى جامعة بيرزيت
تبادال ألساتذة من جامعة بيرزيت إلى الجامعات الشريكة ،و20
38
ً
ً

ضمن البرنامج.

 35اتفاقية شراكة للتبادل الطالبي مع الجامعات األوروبية من خالل مشروع ايراسموس.+
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مشاركات دولية وبحثية وابتعاث وتدريب
مد الجسور ..االبتكار بين فلسطين وسويسرا

نظمت هذه الجلسة لمناسبة زيارة رئيس اإلدارة االتحادية السويسرية للشؤون االقتصادية والتعليمية والبحثية المستشار
االتحادي يوهان شنايدر -أمان ،ووفد دبلوماسي واقتصادي وأكاديمي ،لجامعة بيرزيت ،وناقشت الجلسة االبتكار والريادة في
فلسطين وسبل التعاون في هذا المجال مع سويسرا.
وجرى تفعيل الروبوت اآللي الموجود في سويسرا من جامعة بيرزيت ،وهو إشارة إلى أن االبتكار يتجاوز الحدود والصراعات
السياسية .والروبوت هو جزء من مشروع التعليم من أجل التنمية بين جامعة بيرزيت ومؤسسة «سويسبيس».
عالم الذرة الفلسطيني وبروفيسور الفيزياء في جامعة إلينوي د .منير نايفة يزور جامعة بيرزيت :بحث مع إدارة الجامعة سبل
وسنية حكيم»
تعزيز التعاون البحثي في مجال الفيزياء ،كما قام بجولة في الجامعة ،اشتملت على زيارة لمرصد “ميشيل
ّ

الفلكي في جامعة بيرزيت والحديقة التكنولوجية .وقدم د .نايفة محاضرة حول الجوانب النظرية والتطبيقات العملية لتكنولوجيا

ً
مبينا أن األبحاث في هذا المجال أثمرت عن طفرة علمية في جوانب مختلفة في حياة اإلنسان.
النانو،

دائرة األحياء والكيمياء الحيوية تستضيف الدكتور المصري -األمريكي شعبان القطب :هو أستاذ متقاعد في األحياء البيئية
واألحياء الدقيقة عمل في جامعة ويليام وماري (ثاني أقدم جامعة في الواليات المتحدة) وجامعة فيرجينيا وجامعة مريالند،
وأسس شركتين في مجال التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها في المجاالت البيئية المختلفة.
24

كما شارك العديد من أساتذة وموظفي وطلبة الجامعة في زيارات بحثية ومنح دراسية بحثية ،أبرزها:
منح  HESPALفي الجامعات البريطانية :حصل  10من أعضاء الهيئة األكاديمية الجامعة على هذه المنحة للعام  ،2018وهم:
منيس الفار ،محمد قاكي ،بدر ريماوي ،قصي حواري ،عز الدين طيطي ،تاال عبد الحليم ،محمد عابده ،لورين رنتيسي ،مصطفى
عبد موسى ،أحمد خطيب.
مؤتمر رؤساء جامعات منطقة الشرق األوسط في لبنان :نيابة عن رئيس الجامعة د .عبد اللطيف أبو حجلة ،شارك مدير
مكتب العالقات األكاديمية الخارجية د .أمير خليل
في هذا المؤتمر الدوري المنظم من طرف
الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في جامعة اآلداب
والعلوم والتكنولوجيا.
تدريب حول بناء قدرات إدارة الجامعات في
البلدان النامية بجامعة تشجيانغ في الصين:

شارك به ثالثة أساتذة هم :مدير مكتب العالقات
األكاديمية الخارجية د .أمير خليل ،ومساعد عميد
كلية الحقوق واإلدارة العامة د .محمود دودين،
ومدير برنامج ماجستير القانون د .محمد القيسي.
المدرسة الصيفية في جامعة أوروبا المركزية في
هنغاريا :شاركت به الطالبتان نادية تادرس من
برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان والطالبة دانا أبو بكر من برنامج ماجستير القانون ،وذلك بعد أن حصلتا على
منحة زمالة في موضوع الحقوق والحوكمة ضمن برنامج «زماالت المجتمع المفتوح للحقوق والحوكمة».
طلبة من الدراسات العليا يشاركون في حلقة دراسية في الهند :ناقشت الفكر النقدي في الجنوب العالمي ،وتكون الوفد من
 6طلبة ،هم :قسم الحاج وفيروز سالم من برنامج الدكتوراة في العلوم االجتماعية ،وأحمد األغواني وشادي الخواجا من برنامج
الماجستير في الدراسات اإلسرائيلية ،وصوفيا حسن من برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان ونتالي حنونة
من برنامج دراسات النوع االجتماعي والتنمية.
د .غريس خوري تناقش في إيرلندا ريادة
النساء في فلسطين :قدمت ورقة
بعنوان «مبادرات تشجيع ريادة النساء في
فلسطين» ،بمشاركة من األستاذة في
دائرة إدارة األعمال والتسويق في جامعة
بيرزيت أ .وجدان فراج.
ورشة بجامعة هادرسفيلد في المملكة

المتحدة حول التنبؤ االقتصادي :شارك
بها أساتذة كلية األعمال واالقتصاد :د.
سامية البطمة ود .طارق صادق ود .مهند
إسماعيل ود .سري غانم.
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زيارة تدريبية بجامعة بروكسل الحرة :شارك بها
الموظف في دائرة الموارد البشرية علي نخلة بزيارة
تدريبية وذلك ضمن برنامج ايراسموس بلس ،لتدريب
العاملين في الجامعات الشريكةبالمشروع.
زيارة دراسية ومؤتمر تربوي في بريطانيا :تكون الوفد
من أساتذة كلية التربية عال الخليلي وأنور عبد الرازق
وأحمد فتيحة ،وتم خالل الزيارة تطوير المعايير المهنية
لمدرسي برامج إعداد المعلمين إضافة الى تطوير
مساقات في التربية الخاصة.
ندوة علمية بالتعاون مع كلية العمارة في جامعة
إسطنبول التقنية :تناولت العمارة العثمانية والفراغ

الحضري لمدينة إسطنبول والتوجهات المعاصرة في
العمارة التركية الحديثة وعمارة المشهد ،وشارك بها

ً
طالبا وطالبة من دائرة الهندسة المعمارية ،وأشرف
15
على تنظيمها د .شادي غضبان.
المؤتمر الدولي الخامس عشر ألبحاث الدهون النشطة في المكسيك :شارك به رئيس دائرة األحياء والكيمياء الحيوية د .جوني

ً
عرضا حول تأثير هرمونات األنسولين والجلوكاجون على فسفرة إنزيمات السيراميد سنثيز وأثرها على موت
استبان ،وقدم
الخاليا السرطانية.
مؤتمر «الشرق الالتيني» في جامعة نيويورك :شاركت به القائمة بأعمال مدير معهد دراسات المرأة د .لينا ميعاري ،وعرضت
ورقتها البحثية بعنوان «قراءة تشي في فلسطين المستعمرة» التي تدور حول التحليالت وتستوحي اإللهام من النصوص
الثورية ألمريكا الالتينية.
اجتماع مهندسي شبكة اإلنترنت في لندن :شارك به األستاذ في دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب والمتخصص

في مجال أمن شبكات الحاسوب د .أحمد السعدة ،بعد أن حصل على منحة زمالة مجتمع اإلنترنت للمشاركة في هذا االجتماع.
المؤتمر الدولي لجمعية دراسات الشرق األوسط :شاركت به أستاذة العلوم السياسة د .غادة المدبوح ،وقدمت ورقة بحثية
بعنوان« :التعليم «العاري» في فلسطين».
اجتماع المجلس األعلى التحاد الكيميائيين العرب في الكويت :شارك به رئيس دائرة الكيمياء د .حجازي أبو علي ،وركز االجتماع
على الطرق الحديثة في تعليم الكيمياء وكيمياء الطاقة المستدامة.
الملتقى  24لتبادل عروض تدريب طلبة الجامعات العربية في مصر :شارك به عميد شؤون الطلبة د .محمد األحمد ،وحصلت
الجامعة من خالل هذا الملتقى على عشرات الفرص للتدريب في الجامعات العربية ومؤسسات القطاع الخاص في الدول
العربية للطلبة في مختلف التخصصات.
ورشة دولية في جامعة لوند في السويد :شارك بها رئيس دائرة األحياء والكيمياء الحيوية د .جوني استبان ،وهدفت إلى وضع
الخطوط العريضة وتلخيص أساليب تحضير خاليا الدم والصفائح الدموية لمختلف الدراسات حول التنفس في الميتوكوندريا.
26

مؤتمر لليونسكو في روسيا حول المعلومات واالتصاالت الرقمية :شارك به منسق وحدة األبحاث في مركز تطوير اإلعالم
صالح مشارقة ،وقدم ورقة بحثية حول «اآلثار الملموسة وغير الملموسة للمعلومات واالتصاالت في العصر الرقمي».
دورة في الصين حول استخدام التكنولوجيا في التعليم العالي :شارك بها  3موظفين في دائرة تكنولوجيا المعلومات هم:
مساعد مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات عماد ترتير ،والمبرمج عالء محمد ،ومهندس الدعم الفني أحمد بعيرات.
المؤتمر العلمي الدولي التاسع في اسطنبول :شاركت به كلية العلوم ممثلة بعميدها د .خالد صويلح ،ورئيس دائرة الكيمياء
د .حجازي أبو علي ود .أديمار الصغير من دائرة األحياء والكيمياء الحيوية ،وجاء المؤتمر بعنوان« :االتجاهات المعاصرة في
العلوم االجتماعية ،اإلنسانية والطبيعية».
لقاء تدريبي في جامعة كورك في ايرلندا :بحث آليات مختلفة الستخدام التكنولوجيا الرقمية في التقويم من أجل التعلم في
الصفوف الجامعية كبيرة العدد ،وشارك باللقاء كل من :عميد كلية التربية د .أحمد الجنازرة ومساعد رئيس الجامعة األستاذ في
كلية العلوم د .عزيز شوابكة ،ود .حسن عبد الكريم ود .موسى الخالدي من كلية التربية.
المؤتمر الختامي لمشروع ميدان بتونس :شارك به مركز تطوير اإلعالم ممثال بخالد سليم ،وهدف المشروع الممول من
االتحاد األوروبي إلى دعم قطاع اإلعالم في جنوب البحر االبيض المتوسط.
مهرجان ( )IFAS 2018الدولي في اليونان :شاركت به دائرة الهندسة المعمارية ،وتناول المهرجان موضوع التجديد الحضري
على مستوياته المختلفة.
دائرة اإلعالم تقدم محاضرة في آيسلندا :قدمتها رئيسة دائرة اإلعالم جمان قنيص ،وأستاذ اإلعالم د .محمد أبو الرب،
وناقشت المحاضرة أهم التحديات التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون بسبب االحتالل اإلسرائيلي.
مؤتمر في كندا « 10سنوات من البحث والعمل والتجديد في خدمة الفرنكوفونية الجامعية» :شاركت به دائرة اللغة الفرنسية
ممثلة باألستاذة دالية عفيفي.
رئيس دائرة األحياء والكيمياء الحيوية

يدرس طلبة في
د .جوني استبان
ّ
إيطاليا :المساق لطلبة الدكتوراة

ويختص في كيمياء حيوية الدهون
و«الميتوكندربا» ،وذلك ضمن برنامج
).(Erasmus +
تدريب حول إدارة االتصاالت في
الهند :شارك به الموظف في دائرة

تكنولوجيا المعلومات راؤول ربيع،
واستمر التدريب لثمانية أسابيع ،تحت
إشراف وزارة الشؤون الخارجية في
حكومة الهند.
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مؤتمرات
«الديمقراطية في الميدان العام»

أكد د .عبد اللطيف أبو حجلة ،رئيس جامعة بيرزيت ،على أهمية مؤتمر مواطن السنوي؛ لكونه يخاطب قطاعات عريضة من المجتمع
الفلسطيني ،ويثير النقاش حول المستقبل الفلسطيني ،وتميزه في ربط المحلي بالعالمي.

«سياسات الفنون المعاصرة واإلنتاج الثقافي :المؤسسة الثقافية ما بين الواقع المحلي والعالمي» :طرح المؤتمر قضايا
متعلقة بسياسات إنتاج الفنون المعاصرة في فلسطين على المستويين المحلي والعالمي.
«العدالة االنتقالية في العالم العربي» :نظمته كلية الحقوق واإلدارة العامة في العاصمة الفرنسية باريس ،بالتعاون والشراكة
مع معهد فارين الفرنسي للعدالة االنتقالية ،وناقش المؤتمر االنتقال الديمقراطي للسلطات ،ومعوقات االنتقال الديمقراطي
في العالم العربي ،والعدالة الدستورية ،واالعتبارات الجيوسياسية للعدالة االنتقالية ،والمحكمة الجنائية الدولية وفلسطين.
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«صنع في بيرزيت – فكر عضوي» :هو المؤتمر الطالبي الثالث لمعمل األفكار ،وناقش قضايا مختلفة تهم الشباب
الفلسطيني ،أبرزها الهوية والحيز العام.
نحو توطين األجندة الحضرية ،رسم مستقبل المدن الفلسطينية» :هو عنوان المنتدى الحضري الفلسطيني الثاني ،الذي
استضافته جامعة بيرزيت ،بحضور شخصيات هامة أبرزها رئيس الوزراء الفلسطيني د .رامي الحمد الله ،ووزير الحكم المحلي
د .حسين األعرج.
«تدريس فلسطين :الممارسة التربوية وشمولية العدالة» :نظمه معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ومعهد دراسات
المرأة في جامعة بيرزيت ،وبالشراكة مع البرنامج األكاديمي لدراسات الجاليات العربية والمسلمة في جامعة سان فرانسيسكو
في الواليات المتحدة األمريكية.
المؤتمر السنوي التاسع لتحالف الالنست لصحة الفلسطينيين :نظمه معهد الصحة العامة والمجتمعية بالتعاون مع كلية
العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت ،وناقش الباحثون مواضيع متعلقة بمحددات الصحة للفلسطينيين الذين
يعيشون ضمن األراضي المحتلة وخارجها.
المؤتمر العلمي في الرياضيات التطبيقية واإلحصاء :قال رئيس دائرة الرياضيات د .عبد الرحيم موسى ،إن المؤتمر اشتمل
على العديد من حلقات البحث الرياضية واإلحصائية قدمها أساتذة فرنسيون وفلسطينيون وطلبة ماجستير مع مناقشات
علمية ثرية مبنية على الموضوعات العلمية المطروحة ،ما أدى إلى إثراء وتحفيز البحث العلمي في مجال الرياضيات واإلحصاء.
«التغطية اإلخبارية بمنهج صحافة الحلول» :جاء ضمن إطالق المنتدى األول لصحافة الحلول في فلسطين ،الذي نظمه مركز
تطوير اإلعالم ،وأوصى المؤتمر بأن ينتج الصحافيون تقارير إخبارية تتجاوب مع القضايا االجتماعية وتبحث في حلولها ،دون
تناسي المشاكل الموجودة.
«الريادة في فلسطين المحتلة :سياسات وآفاق» :نظمته كلية األعمال واالقتصاد بالتعاون مع ملتقى األعمال في جامعة
بيرزيت وبرعاية المفوضية األوروبية وبنك فلسطين.
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مضادة للهيمنة :الفضاء والمكان والحركة والقوة» :هو المؤتمر الدولي األول لطلبة الدراسات العليا في
«نحو نماذج معرفية
ّ

العلوم االجتماعية ،ويهدف إلى خلق معرفة عربية فلسطينية متحررة من هيمنة المعرفة الغربية وواعية بها مراعية للخصوصية
العربية التاريخية والموضوعية.
متغير» :قالت مديرة معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية د .لورد حبش إن المؤتمر يأتي بالتزامن مع
«فلسطين في إقليم
ّ

ً
عاما على تأسيس المعهد الذي تخرج منه أكثر من  500طالب وطالبة تبوأوا العديد من المناصب في المجتمع.
مرور عشرين

«المؤتمر السابع لفلسطينيي االغتراب» :يهدف المؤتمر الذي حضره عدد من الشخصيات الرسمية وممثلين عن بعض الجاليات
الفلسطينية في االغتراب ،إلى ربط القياديين الفلسطينيين المقيمين في المهجر بجذورهم الفلسطينية.
مؤتمر طلبة اإلعالم في فلسطين» :نظمته دائرة اإلعالم بمشاركة نحو  400طالب وطالبة ورؤساء الدوائر واألساتذة في 8
جامعات وكليات فلسطينية.
«انتفاضة عام  1987الحدث والذاكرة» :استضافته الجامعة ،ونظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية .ويهدف المؤتمر الى

ً
خصوصا فيما تميزت به االنتفاضة
تسليط الضوء على أبرز محطات االنتفاضة االولى ،واالستفادة من العبر والتجارب السابقة،
من التنظيم والقيادة الموحدة والرؤية النضالية الواضحة والقاعدة الشعبية العريضة ،إضافة للتضامن الدولي الواسع.

أيام دراسية
اليوم المحاسبي السابع :نظمته دائرة المحاسبة في كلية األعمال واالقتصاد ،تحت عنوان «مهنة المحاسبة والتدقيق :آفاق
وتحديات» ،تم طرح مواضيع جديدة تتعلق بالمسؤولية االجتماعية وتطبيق المعايير الدولية في المحاسبة.
«اللغة العربية والعلوم البينية» يوم دراسي لدائرة اللغة العربية وآدابها« :يوم يقارب الحقول الواقعة بين علمين ،الحقول
التي تأخذ من العربية بسبب ومن علم آخر بسبب ،نحو :العربية واإلعالم ،العربية والكمبيوتر ،العربية وحقل الترجمة ،والعربية
والتواصل االجتماعي ،وغير ذلك من علوم سمتها البينية» .رئيس دائرة اللغة العربية وآدابها د .موسى خوري.
30

ً
مشروعا لعرضها على
اليوم الهندسي« :ينظم للمرة  13على التوالي ،وتم اختيار أفضل  40مشروع تخرج من بين أكثر من 150
هامش اليوم الهندسي» .عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا د .خالد أباظة.

إصدارات

«مشهدية القدس في الشعر الفلسطيني المعاصر»

«تحوالت المجتمع الفلسطيني منذ سنة  :1948جدلية

كتاب إلبراهيم نمر موسى ،يقارب به تجليات القدس

الفقدان وتحديات البقاء»

في الشعر المعاصر ،فيستجلي صورتها وأبعادها

صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،وهو من تأليف:

الدينية والصوفية ،والتاريخية والهوية ،والذاكرة الجمعية،

د .مجدي المالكي (مؤلف ومحرر رئيسي) وأ .حسن لدادوة

واألم والحب ،والمقاومة ،ووحشية االحتالل في القتل

(مؤلف ومحرر مشارك) .ويشمل الكتاب على فصل خاص

والتدمير.

باإلنتاج الثقافي قام بتأليفه كل من أ .جمال ضاهر ود .عبد
الكريم البرغوثي.
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«وارث الشواهد»

«رام الله العثمانية»

رواية صدرت ألستاذ اإلعالم في جامعة بيرزيت د .وليد

كتاب ألستاذ العلوم السياسية سميح حمودة ،صادر عن

الشرفا ،عن دار األهلية للنشر والتوزيع في عمان ،وتقع

مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ويرصد تاريخ مدينة رام

في  160صفحة من القطع المتوسط.

الله االجتماعي في الفترة بين .1918-1517

«غزة :التاريخ االجتماعي تحت االستعمار البريطاني»

«سفر التكوين»

صدر ألستاذ علم االجتماع في جامعة بيرزيت د .أباهر

رواية صدرت لمنسقة النشاطات في معهد إبراهيم أبو

السقا .ويقدم الكتاب الذي يقع في  325صفحة ،التاريخ

لغد للدراسات الدولية سهيلة عبد اللطيف ،عن دار الفارابي

االجتماعي لمدينة غزة إبان االستعمار البريطاني حتى

في بيروت ،بالشراكة مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

نكبة .1948

في رام الله.

فلسفة التنوير

الالجئون في وطنهم

الكتاب إلرنست كاسيرر وترجمه أستاذ األدب الحديث د.

سؤال التمثيل والحماية» ،كتاب أصدره معهد إبراهيم

إبراهيم أبو هشهش ،وصدر عن سلسلة ترجمان في

أبو لغد للدراسات الدولية ،تم إعداده تحت إشراف د.

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

عبد الكريم البرغوثي ،وهو ثمرة مشروع «تعزيز التمثيل
الضفة
ّ
مخيمات
السياسي لالجئين الفلسطينيين في
ّ

الغربية وقطاع غزّ ة“.

«جولة في خريطة العالم السياسية»

«الباطن»

أصدره مركز تطوير اإلعالم ،وهو كتاب لإلعالمي عارف

رواية جديدة ألستاذ الفيزياء صافي صافي ،صدرت عن دار

حجاوي ،وموجه للعاملين في اإلعالم بشكل أساسي.

الرعاة للدراسات والنشر.
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إصدارات مركز تطوير اإلعالم

«سر الشفاء من الفرح»

أصدر المركز ضمن وحدة األبحاث والسياسات اإلعالمية،

مجموعة شعرية ألستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية د.

ثالثة أبحاث إعالمية ،هي «التنظيم الذاتي» في وسائل

عبد الرحيم الشيخ ،تضمنت  31قصيدة موزعة على أربعة

اإلعالم ،و«السياسات التحريرية في وسائل اإلعالم

فصول.

الفلسطيني» ،و«المعالجة الصحافية لعالقة األونروا
بالالجئ الفلسطيني» ،ومقالتين بحثيتين متخصصتين
هما« :الدبلوماسية الرقمية ومكانتها في السياسة
الخارجية الفلسطينية» ،و«التحقق في اإلعالم الجديد»،
و 6أعداد من جريدة الحال باللغتين العربية واإلنجليزية.

األوقاف والملكيات المقدسية
«كتاب األعمى»

ألستاذ الدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت منير فخر

إصدار شعري لطالب ماجستير الدراسات العربية بدر عثمان،

الدين والباحث سليم تماري .ويلقي الكتاب الضوء على

عمله ّ
الثاني «ترجمة باخ»
وهو العمل األول له ،كما حصل
ُ
على توصية النشر من جائزة الكاتب ّ
الشاب عن مؤسسة

القطان.
ّ
34

دراسة لعقارات البلدة القديمة في القرن العشرين:

سمات الحيز العمراني في البلدة القديمة في القدس،
ودالالته التاريخية واالجتماعية ،من خالل معالجة أوضاع
أنماط الملكية ،والوقفيات الذرية والخيرية.

«سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية»
هي سلسلة إلكترونية ،تصدرها وحدة القانون الدستوري في معهد الحقوق ،ويشرف عليها كرسي الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني للقانون الدستوري والدولي (الكرسي) ،أصدرت الوحدة هذا العام عدة أبحاث ودراسات.
قائمة إصدارات سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية
#

الفئة ضمن السلسلة

1

الباحث

عاصم خليل

عنوان الورقة
الدستورية:
دور الدساتير المكتوبة في تأجيج األزمات
ّ

الفلسطينية بعد وصول حركة حماس للحكم عام
السلطة
ّ
دراسية
 2006كحالة
ّ

2

األوراق المترجمة

عاصم خليل

قابلية الحقوق االقتصادية واالجتماعية للتقاضي في

فلسطين :التطبيق ،اإلنفاذ ،ودور المحكمة الدستورية العليا

3

عاصم خليل

تأثير الربيع العربي على عملية بناء الدولة الفلسطينية

4

عاصم خليل

حالة الضرورة من منظور دستوري مقارن
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5

ملكة عبد اللطيف

6

سما سقف الحيط

7

سجى مجدوبة

8

9

الماجستير

الفلسطينية

الحق في الصورة :مظهر للحق في الخصوصية أم حق

مستقل؟

هوية الفرد الدينية وبطاقة هويته الشخصية
الطالق في المسيحية :ما بين المساواة واستقاللية
الطوائف

Leena AlKurd

?A Dignified End: A Right to Live, Die or Exist

10

وعد قنام

الكوتا االنتخابية بين المساواة والتمييز :دراسة تحليلية

11

رشا توفيق عمارنة

12

نورا طه

13

نوار بدير

الرقابة القضائية على دستورية القوانين

14

نوار بدير

الحق في التعليم

نوار بدير

الحق في الصحة

15

16

17

18

36

أوراق طلبة

تاال ناصر

مالمح حق المرأة المسلمة في اختيار زوجها في المنظومة

موسوعة القانون

الدستوري العربي
المقارن

نوار بدير وعاصم

خليل

نوار بدير وعاصم
خليل

نوار بدير

إضراب العاملين في القطاع العام المدني واألمني في

فلسطين :ما بين الحق والمصلحة العامة

بناء األماكن ،هدم الحقوق :مالمح الحق في السكن في
السياق الفلسطيني

حالة الضرورة

حالة الطوارئ

السلطة التأسيسية

ورقة موقف حول القرار بقانون المعدل لقانون المحكمة

19

الدستورية العليا

ورقة موقف حول شرط السالمة األمنية في تولي

20

21

الوظائف

أوراق موقف

وحدة القانون
الدستوري

االتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني

ورقة موقف حول جواز تعديل قانون السلطة القضائية

22

بموجب قرار بقانون

ورقة موقف حول قرار المحكمة الدستورية التفسيري لعبارة

23

24

ورقة موقف حول حكم المحكمة الدستورية بخصوص مكانة

«الشأن العسكري» وطبيعة جهاز الشرطة ومحاكمة منتسبيه
النصوص المرجعية

نوار بدير

قرارات القضاء الدستوري الفلسطيني
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حياة جامعية
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تهتم جامعة بيرزيت بتكثيف النشاطات الثقافية والفنية ،ورفع مستواها ،وتجنيدها لصالح أهداف وقيم
الجامعة ،وتسعى إلى توسيع شبكة عالقاتها مع خريجيها حول العالم ،كما تنظم فعاليات ثابتة ،كاحتفال
التخريج وانتخابات مجلس الطلبة .ويعد مهرجان ليالي بيرزيت أحد المهرجانات الوطنية التي تعمل على
ترسيخ الهوية الثقافية والوطنية الفلسطينية بين الجمهور الفلسطيني ،ويرصد ريع األمسيات الفنية
التراثية والوطنية لحشد الدعم المادي لصندوق دعم الطالب في الجامعة.

االحتفال بتخرج الفوج 43

ً
طالبا وطالبة ،لينضموا إلى أكثر
أقامت جامعة بيرزيت حفل التخرج السنوي على مدار ثالثة أيام ،لتحتفل بتخريج ما يزيد على 2350
ً
ألفا ممن تخرجوا بشهادة البكالوريوس أو الماجستير من الجامعة.
من 37

40

انتخابات مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت
للعام 2018-2017
قال رئيس اللجنة التحضيرية لالنتخابات ،عميد شؤون الطلبة ،د .محمد األحمد «إن  8404طالب من أصل  11265ممن يحق لهم

ً
مقعدا متقدمة على
االقتراع ،توجهوا لالنتخاب ،ووصلت نسبة االقتراع إلى  .%74.60وحصلت كتلة الوفاء اإلسالمية على 24
ً
حاصال
مقعدا .وجاء القطب الطالبي الديمقراطي التقدمي في المرتبة الثالثة
كتلة الشهيد ياسر عرفات «التي حصلت على 23
ً

على  4مقاعد ،فيما لم تحصل كتلة الوحدة الطالبية على أية مقاعد».
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لقاء لخريجي الجامعة في اإلمارات العربية المتحدة
جرى اللقاء بحضور أكثر من  150من خريجي الجامعة المقيمين والعاملين في اإلمارات العربية المتحدة .وقال رئيس الجامعة د .عبد
اللطيف أبو حجلة« :نحن ندرك أن خريجينا هم خير سفراء لنا في الداخل والخارج ،ولذلك ،فنحن حريصون أشد الحرص على التواصل
الدائم معهم أينما كانوا».

لقاء الخريجين السنوي للعام 2017
نظم في الجامعة ،ويهدف لتعزيز روح التواصل واالنتماء بين الجامعة وخريجيها ،وتفعيل شراكة الجامعة مع الخريجين في المجتمع
المحلي واإلقليمي والدولي ،كونهم سفراء لها في الداخل والخارج ،ونماذج مشرقة وكوادر وطنية أسهمت وما زالت تسهم في
بناء الوطن وتنميته.

الدكتوراة الفخرية لرجل األعمال الفلسطيني رياض الصادق
منحته الجامعة الدكتوراة الفخرية في إدارة األعمال لتميزه في التنمية المجتمعية واالقتصادية في الوطن العربي ،ولعطائه
السخي لجامعة بيرزيت ،وذلك في حفل نظمته الجامعة في دبي باإلمارات العربية المتحدة.

42

أعضاء جدد في مجلس أمناء جامعة بيرزيت
أعلن مجلس أمناء جامعة بيرزيت عن انضمام كل من رئيس مجلس إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني ماهر المصري ،واألمينة
التنفيذية للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا «اإلسكوا» السابقة د .ريما خلف هنيدي ،والمديرة التنفيذية
لشركة بيسان سامية جبران طوطح ،ورجل األعمال الفلسطيني علي الحاج ،إلى المجلس بعد أن تمت إجراءات انضمامهم بالطرق
المتبعة.

أنشطة ومعارض فنية وثقافية

مهرجان ليالي بيرزيت ...ليلتان من الغناء والفرح والتراث
ليلتان من الفرح بأجواء تراثية وطنية ،عاشهما من حضر «مهرجان ليالي بيرزيت» في نسخته الثامنة ،الذي تنظمه عمادة شؤون

ً
ً
ً
مميزا.
وتراثي ًا
ثقافي ًا
واقعا
أساسي ًا لدعم صندوق الطالب ،حيث عكست األجواء
رافدا
الطلبة في جامعة بيرزيت ،ويعد
ّ
ّ
ّ

وشاركت في المهرجان فرق عدة هي« :ولعت» من مدينة عكا ،و»سوار للفنون الشعبية» من مدينة القدس ،والفنانة الفلسطينية
الشابة ناي البرغوثي ،وفرقة فنونيات التابعة لمحافظة رام الله والبيرة ،وفرقة سرية رام الله األولى للرقص الشعبي ،وفرقة

سنابل للغناء والموسيقى /جامعة بيرزيت.
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«تنين بيت لحم» عرض موسيقي روائي في مسرح نسيب عزيز شاهين
قال مدير معهد إدوارد سعيد للموسيقى سهيل خوري إن «تنين بيت لحم هو عرض مهم ألنه يعرض تجربة جديدة ،تجسد فيه
الموسيقى شخصيات القصة ،وما يميز هذا العمل هو عدم إمكانية فصل الموسيقي عن القصة ،فتأتي الموسيقى لتروي لنا
الحالة السائدة على اللحظة المروية فتكتمل الصورة في خيال المتلقي».

معرض «في عيونهن»
في هذا المعرض الذي نظمه مركز تطوير اإلعالم ،أظهرت  33صورة فوتوغرافية لمسات جمالية متنوعة لمصورات وإعالميات
من كافة محافظات ومدن فلسطين التاريخية ،وقد وثقت لحظات عمل لنساء في مواقعهن.

«يصدقني الكمان» أمسية لفارس سباعنة
تضمنت األمسية التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة باقة من القصائد الشعرية المتنوعة إلى جانب قصائد محكية باللغة العامية
من ديوان سباعنة الشعري الجديد الذي يحمل عنوان «يصدقني الكمان».

«بين الزيت والماء كنبة»
معرض صور بمشاركة من بيت الفن ،وتعود اللوحات المعروضة إلى ستة فنانين تخرج معظمهم من جامعة بيرزيت وهم :شيماء
فاروق ،وعبد الله المساعيد ،وهالة كيلة ،وفادي حمد ،وديما ارشيد ،وهنادي عزام.

«المنفى عمل شاق!»
في أروقة متحف جامعة بيرزيت ،ثار حوار حول مجموعتين من أعمال الفنان عيسى ديبي هما «المحاكمة  »2013و»الوطن األم»
44

عام  ،2016حيث يناقش العمالن الفنيان اللذان يجتمعان معا في معرض «المنفى عمل شاق» ،الثورة والمنفى ،والقضايا
المتعلقة بالهوية الوطنية والسياسية الفلسطينية.

«خماسي الوتريات»
قدمت هذه الفرقة القادمة من جامعة فولكوانغ للفنون في ألمانيا ،مقطوعات موسيقية عالمية من تأليف :جان سباستيان باخ،
دينا الشلة ،ادوارد غريغ ،بيال بارتوك ،وذلك في مسرح نسيب عزيز شاهين.

«ميرمية» تحيي الذاكرة الفلسطينية
حملت هذه المسرحية أثناء عرضها على مسرح قاعة الشهيد كمال ناصر طلبة جامعة بيرزيت معها برحلة في أعماق الذاكرة
هجروا منها عام
الفلسطينية ليعيشوا معهم طفولتهم البريئة التي ّ
نغصت النكبة صفوها ،وليعيشوا حلم العودة إلى الديار التي ّ
.1948

معرض «حول المرأة والثورة»
تصف األعمال الفنية التي يحتويها المعرض الذي نظمه متحف الجامعة ،عالقة المرأة بالهياكل االجتماعية والسياسية األبوية التي
وسمت حركة النضال ،باإلضافة إلى دور المرأة الفاعل في مواجهة األنظمة الكولونيالية والسلطوية.
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انتهاكات متواصلة من االحتالل
 7آذار 2018

مستعربون يقتحمون الجامعة ويختطفون الطالب عمر كسواني
في سابقة خطيرة ،اقتحمت قوات المستعربين المدعومة من جيش االحتالل حرم الجامعة ،وأطلقت الرصاص الحي بين الطلبة،
ً
عددا من الطلبة خالل
واعتقلت رئيس مجلس الطلبة عمر الكسواني ،واحتجزت الحرس الجامعي تحت قوة السالح ،وأصابت

تصديهم لهذا العدوان على جامعتهم.

ً
عددا من المؤسسات التي تعنى بحقوق اإلنسان وحقه في التعليم ،وأطلعتها على جرائم االحتالل
وخاطبت جامعة بيرزيت

المستمرة بحق المؤسسات األكاديمية والمسيرة التعليمية ،مطالبة إياها بإلزام قوة االحتالل على احترام القوانين الدولية،
وإطالق سراح الطلبة المعتقلين ،ليعودوا إلى مقاعد الدراسة.

 14كانون األول 2017

اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي لحرم الجامعة
اقتحم جنود االحتالل مبنى راشد آل مكتوم وقاعة الشهيد كمال ناصر وفتشوهما ،كما اقتحموا مكاتب الكتل الطالبية في مبنى
آل مكتوم ،وصادروا الرايات واألعالم الخاصة بالكتل.
46

«تنظر الجامعة بخطورة بالغة تجاه هذا االقتحام الهمجي ،واستمرار سياسة االحتالل الممنهجة لتدمير الحياة التعليمية في
فلسطين عبر استهداف المؤسسات األكاديمية ،ال سيما مؤسسات التعليم العالي ،وتستهجن تحويل صرحها األكاديمي إلى
ثكنة عسكرية ومصادرة ممتلكات طلبتها» ،كما جاء في بيان صادر عن الجامعة.

 8حزيران 2018

االحتالل يرفض تمديد تأشيرات اإلقامة ألعضاء هيئة التدريس الدوليين
رفضت سلطات االحتالل تمديد تأشيرات اإلقامة لسبعة من أعضاء هيئة التدريس الدوليين (ثلث األكاديميين الدوليين في
الجامعة) .وجاء ذلك بعد أن واجه معظم الموظفين الدوليين في الجامعة ،ومنهم من يشغل رئاسة دائرة ،باإلضافة إلى مناصب
إدارية أخرى رئيسية ،مشاكل في تجديد التأشيرات خالل العام ،ما أجبر  3منهم على المغادرة.
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اتفاقيات
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ً
وإيمانا بأهمية تبادل القيم الثقافية،
في إطار رؤية جامعة بيرزيت لتوسيع عالقاتها مع الجامعات الدولية،
والتعليمية ،وتوقيع االتفاقيات ومذكرات التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية خدمة للجامعة
والطلبة ،وتعزيز التبادل العلمي بين الجامعات البحثية الدولية ،والعمل على تبادل أعضاء هيئة التدريس
والباحثين والطلبة ،تقوم الجامعة بتوقيع اتفاقيات مع جامعات من مختلف أنحاء العالم ،ومؤسسات
محلية ودولية.
وأبرز هذه االتفاقيات:

الشمسية :هذه الخطوة تتوافق
الطاقة من الخاليا
توقعان
جامعة بيرزيت ومجموعة أيبك ّ
ّ
اتفاقية لتزويد الجامعة بنظام توليد ّ
ّ

البيئي،
سيؤدي إلى تحسين أداء حرم الجامعة
جامعي ُمستدام ،األمر الذي
لحرم
ٍ
مستقبلي ٍة
رؤية
ٍ
ونية جامعة بيرزيت تنفيذ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

سيمكّن الجامعة من تحسين القدرة على توليد
النظيفة
ِ
الطاقة
تجددة ،ما ُ
والم ّ
ُ
السير باتجاهِ تبنّ ي ثقافة ّ
باإلضافة إلى تعزيز ّ

الطاقة.
الكهرباء ،وتوفي ِر جزءٍ كبي ٍر من المصاريف
المخصصة الستهالك ّ
ّ
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تمول مشروع «مساكن الرياض» لطالبات جامعة بيرزيت :وقعت الجامعة ومؤسسة التعاون اتفاقيات مع الصندوق
السعودية
ّ

السعودي للتنمية لتنفيذ مشروع انشاء مساكن الرياض للطالبات التابع لجامعة بيرزيت ،بقيمة إجمالية مقدارها  16مليون دوالر،
سيتم تخصيصها كاملة لبناء وتشطيب وتجهيز وتأثيث كافة مرافق المشروع الذي يهدف إلى توفير مساكن صحية مالئمة وآمنة
للطالبات داخل الحرم الجامعي ،ما يخفف من األعباء المادية على أسرهن ويقلل المخاطر التي تعترض سبيلهن للجامعة بسبب
الحواجز العسكرية االسرائيلية وإغالق بعض الطرق بسبب المستوطنات.
اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (االلكسو) :للتعاون في مجال الهندسة اللغوية ،حيث ستقوم
الجامعة بحوسبة المعاجم الصادرة عن المنظمة ونشرها في محرك البحث المعجمي ،إضافة إلى استخدام االنطولوجيا العربية
في ربط وتوحيد المعاجم وتبادل التقنيات والمنهجيات واألفكار في مجاالت التعريب وحوسبة اللغة.
اتفاقية تعاون مع جامعة كونستفاك للفنون والحرف والتصميم في السويد :تهدف إلى تبادل الخبرات األكاديمية والتبادل
الطالبي وفتح آفاق تعاون أكاديمي في مجال الفنون والتصميم والحرف.
ً
تعزيزا لفرص تبادل الخبرات بين جامعة بيرزيت ومعهد موسكو ،وتبادل
مذكرة تفاهم مع معهد موسكو للعالقات الدولية:
للطلبة والكادر األكاديمي ،والتعاون األكاديمي والبحثي.
مذكرة تفاهم مع سلطة جودة البيئة :لتوطيد الروابط وتعزيز أوجه التعاون في مجال حماية والحفاظ على البيئة.
مذكرة تفاهم مع هيئة مقاومة الجدار واالستيطان :لفتح آفاق التعاون بين الطرفين في مجال الدراسات واألبحاث.
مذكرة تفاهم بين معهد الحقوق وديوان الفتوى والتشريع :من أجل التعاون وتكامل األدوار بين الطرفين وتبادل المعلومات
والخبرات والمهارات القانونية وخاصة في مجال الصياغة التشريعية والمعلوماتية القانونية ،والتنسيق فيما بينهما على
مستوى األنشطة القانونية والبحثية.
اتفاقية تعاون مع مجموعة االتصاالت :لرعاية برنامج « ايفاد» والذي هو عبارة عن منحة ألساتذة جامعة بيرزيت لنيل درجة
الدكتوراة من عدة جامعات عالمية ،في تخصصات ذات أولوية لها وللمجتمع ،باإلضافة إلى رعاية األنشطة الجامعية التي تقوم
الجامعة بتنفيذها على مدار العام.
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اتفاقية تعاون مع الوطنية موبايل :إلطالق برنامج «فرصة بيرزيت» التدريبي ،الهادف إلى تطوير قدرات الطلبة للمواءمة بين
الدراسة وسوق العمل وبما يتناسب مع تخصصاتهم األكاديمية ،وسيحصل الطالب أو الخريج على شهادة تثبت إتمام متطلبات
البرنامج التدريبي.
مذكرة تعاون مع صندوق التنمية الفلسطيني :بهدف دعم ملتقى االعمال والريادة المنفذ من مركز التعليم المستمر في
الجامعة.
اتفاقية تعاون مع مؤسسة  :Diakoniaلدعم تطوير محطة الريادة المجتمعية لبرنامج القيادة والمواطنة الفاعلة– «مساري»،
حيث تركّز هذه المحطة على تنفيذ مبادرات مجتمعية طالبية ،ناجمة عن رؤى الطلبة للسياقات الوطنية واألولويات المجتمعية،
وقادرة على حل المشكالت وإحداث التغيير المستدام.
انطالقا من حرص الطرفين على
ً
مذكرة تفاهم بين مركز تطوير اإلعالم والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان« :تأتي المذكرة
تكاتف الجهود مع بقية األطراف الفاعلة ،وعلى رأسها نقابة الصحافيين الفلسطينيين ،لضمان تعزيز الحريات العامة ،ومنها حرية
اإلعالم ،وتمكين اإلعالميين من القيام بدورهم الرقابي كسلطة رابعة في بيئة قانونية مواتية» ،كما يقول نائب رئيس الجامعة
للشؤون المجتمعية د .عاصم خليل.
اتفاقية بين كلية الحقوق واإلدارة العامة وشركة  :Father Consultingتستهدف االتفاقية طلبة دائرة اإلدارة العامة لتدريبهم
على برنامج  ،Chief People Officerبهدف تطوير مهاراتهم في مجال الموارد البشرية.
اتفاقية بين كلية الهندسة والتكنولوجيا وبرنامج تطوير السوق الفلسطيني :لوضع استراتيجية لتطوير المساقات األكاديمية
لتخصصات علم الحاسوب وهندسة أنظمة الحاسوب الحالية التي تقدمها جامعة بيرزيت.
ً
ً
دعما لمشروع «الفن البصري
دوالرا،
اتفاقية تعاون مع ومؤسسة عبد المحسن القطان :اتفاقية تنفيذ منحة قدرها 188,932
والتنمية وبناء القدرات لمجتمع جامعة بيرزيت وكلية الفنون والموسيقى والتصميم» ،وذلك ضمن المرحلة األولى من مشروع
القطان ضمن برنامجها للثقافة والفنون.
«الفنون البصرية :نماء واستدامة» ،أحد مشروعات مؤسسة عبد المحسن
ّ
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مذكرة تفاهم بين التعليم المستمر ورابطة أندية القدس :لدعم وتطوير وتمكين أندية ومؤسسات القدس ،من خالل تمويل
مشاركة  9متدربين وحصولهم على منح كاملة في البرنامج التنفيذي لإلدارة الرياضية الذي ينفذه المركز بالتعاون مع جامعة CIES
الذراع األكاديمي للفيفا واالتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
ً
وفقا للمذكرة ،ستفتح الشبكة المجال أمام طلبة وخريجي كليتي األعمال
مذكرة تفاهم مع الشبكة الفلسطينية لإلقراض:
واالقتصاد والحقوق واإلدارة العامة للتدريب في مكاتبها.
مذكرة تفاهم مع ديوان الموظفين العام :بهدف التعاون وتبادل الخبرات التدريسية ،والتدريبية ،واألبحاث ،والمنشورات ذات
العالقة بالتشريعات والدراسات اإلدارية ،إضافة إلى العمل على تنفيذ مشاريع مشتركة فيما يتعلق بالموارد البشرية واإلدارة
العامة والتنمية المستدامة.
اتفاقية احتضان  4مشاريع مع الحديقة التكنولوجية :تأتي ضمن مرحلة تنفيذ مشروع التجمعات التكنولوجية اإلبداعية ،الذي
ُينفذ بالتعاون مع وحدة اإلبداع والريادة في جامعة بيرزيت.
مذكرة تفاهم بين ملتقى اإلبداع واألعمال ( )B-Hubوشركة  :I3HUBبهدف توفير فرصة للطلبة والرياديين المحتضنين ضمن
ملتقى األعمال ،إلطالق مشاريعهم الناشئة في مجال البرمجيات والتقنيات الحديثة ضمن الحزمة االستثمارية التي توفرها
شركة .I3HUB
مذكرة تدريب ضمن «برنامج بنكي» بين كلية األعمال واالقتصاد وبنك فلسطين :لتدريب طلبة الكلية في المجال النظري
والعملي المتعلق باألعمال المصرفية والتسويق وخدمة العمالء وأخالقيات العمل.
مذكرة تفاهم بين مركز تطوير اإلعالم ووزارة التنمية االجتماعية :من أجل تقديم خدمات تدريبية في مجال اإلعالم للوزارة،
والمساهمة في بناء استراتيجية إعالم واتصال فعالة ومبادرة ،وتسويق اجتماعي.
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اتفاقية مع ثالث شركات تكنولوجية :هي :شركة عسل ،وشركة بروجينير ،وشركة اكزلت ،لزيادة معارف الطلبة في مجاالت ذات
صلة بمواضيع تكنولوجية حديثة متعلقة بتصميم القطع اإللكترونية الدقيقة من خالل مختبر متخصص وذلك لطلبة وخريجي
دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب في الجامعة.
ثالث مذكرات تعاون مشترك مع هيئة سوق رأس المال :بهدف تعميق التعاون مع ثالثة أجسام حيوية من الجامعة ،هي كلية
الحقوق واالدارة العامة ،ومركز تطوير اإلعالم ،وكلية األعمال واالقتصاد.
 اتفاقية بين مركز التعليم المستمر و«اليونيسف» :لتطوير لبنات التعلم للمرحلة األساسية. مذكرة تفاهم بين سلطة النقد الفلسطينية والحديقة التكنولوجية الفلسطينية – تكنوبارك :للتعاون والعمل المشتركلتنفيذ وإنشاء وتشغيل مختبر االبتكار للتكنولوجيا المالية  FinTechداخل مبنى الحديقة األول.
 مذكرة تفاهم مع برنامج دراسات النوع االجتماعي والمساواة في جامعة األمم المتحدة :تهدف إلى تعزيز آليات التعاونبين البرنامج وجامعة بيرزيت من خالل تسهيل تبادل الطلبة والموظفين ،وعقد مشاريع وورش عمل بحثية مشتركة.
 مذكرات تفاهم مع عدة جامعات عربية وعالمية :بهدف بناء شراكات أكاديمية وبحثية ،وتبادل للطلبة واألساتذة ،وأبرز الجامعاتالشريكة :جامعة بروكسل الحرة في بلجيكاAuckland University، Bülent Ecevit University – Turkey Katholieke ،
Universiteit te Leuven، Kent State University، Klaipeda State University of Applied Sciences-Lithuania،
Konstfack University، MGIMO University، Nankai University، UNITED NATIONS UNIVERSITY GENDER
 ،EQUALITY STUDIES AND TRAINING PROGRAMME، UKجامعة البتراء -األردن.Vytautas Magnus University ،
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وحصلت الجامعة على اعتمادات لمشاريع عدة ،أبرز هذه المشاريع:
“األكاديمية اإللكترونية لدعم المدن الذكية في فلسطين” الممول من االتحاد األوروبي ()2020-2017
يهدف المشروع لدعم المدن الذكية في فلسطين ( )eSCOوإلى بناء القدرات وتعزيز مهارات األكاديميين والخريجين والفنيين
والمجتمع مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والشبكة الذكية ،لدعم إنشاء وتشغيل المدن الذكية فيها للحد من
البطالة في فلسطين .ويشمل التعاون بين األوساط األكاديمية والصناعة العديد من األنشطة ،واإلشراف على المشاريع
المشتركة ،والتدريب الداخلي ،وحاضنات المشاريع ،وبرنامج تعزيز روح المبادرة واإللهام االبتكار والمشاريع.
«تركيز في هندسة أنظمة المؤسسة» الممول من االتحاد األوروبي ()2020-2017
يهدف المشروع إلى إنشاء منهاج في هندسة أنظمة المنشآت ودمجه كتخصص فرعي في الجامعات الشريكة.
«تعزيز ريادة األعمال في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات» الممول من االتحاد األوروبي ()2020-2017
يهدف المشروع إلى تعزيز نتائج ريادة األعمال في برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مؤسسات التعليم
العالي الفلسطيني.
«تعزيز التوظيف لخريجي الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس من خالل الشراكة مع الصناعة والقطاع الخاص» الممول من

البنك الدولي ()2020-2017

يهدف المشروع إلى المساهمة في جسر الهوة المتزايدة في المهارات بين العرض والطلب ومعالجة مشكلة ضعف جاهزية
طلبة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس والخريجين الجدد للعمل داخل االسواق الفلسطينية والعالمية.
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في قلب المجتمع
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ً
ً
هاما في رسالة الجامعة بقدر أهمية التميز األكاديمي ،وانخرط طلبة
مكونا
طالما شكلت خدمة المجتمع
الجامعة وأساتذتها وموظفوها في أنشطة تنموية واجتماعية ،كما وسعت مراكز الجامعة ومعاهدها
لتقديم الخدمات المختلفة للمجتمع الفلسطيني.

مخيم العمل التطوعي الدولي للعام 2018
كونه يهدف إلى دمج أفراد المجتمع المحليين
يعد المخيم تجربة فريدة من نوعها ،سواء ألسرة الجامعة أو للمتطوعين الدوليينْ ،

والدوليين في منظومة متكاملة تسعى لرفع الثقافة ،وروح العمل التشاركي والتفاعلي بين المشاركين.
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منح شهادة للسيدة هناء خوري ( 88عاماً ) من الناصرة بعد  70عاما من التحاقها في
كلية بيرزيت عام 1945
الشهادة تؤكد أن خوري قد أتمت الصف الثالث الثانوي في مدرسة بيرزيت في العام الدراسي  ،1948-1947وأن ظروف الحرب
حالت دون أن تكمل الصف الرابع الثانوي وهو صف التخرج آنذاك.

ً
عاما» ،وأضافت موجهة الحديث
وأعربت السيدة هناء خوري عن سعادتها البالغة بمنحها الشهادة ،قائلة «إنه حلم وتحقق بعد 70

ً
دائما ما كنت أحدثكم عنها ،أجمل أيام عمري قضيتها هنا“.
ألبنائها وأحفادها «هذه هي بيرزيت التي

مركز تطوير اإلعالم يحتفل بإطالق «دليل خبيرات فلسطين»
يهدف دليل خبيرات فلسطين إلى توفير قاعدة بيانات عن الخبيرات الفلسطينيات اللواتي تحتاجهن غرف األخبار ،وخاصة تلك
األسماء غير المعروفة للصحافيين في الوكاالت ووسائل اإلعالم المحلية واألجنبية ،حيث تكتفي المؤسسات والصحافيون –في
الغالب -بأسماء معروفة ومكررة .وحاول الدليل تقديم مفكرة بأسماء نساء وعناوين اتصال جديدة على األخبار.
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اعتماد دولي لمركز مختبرات جامعة بيرزيت للفحوص
ً
ومعترفا فيها
حصل المركز على اعتماد دولي من خالل وحدة االعتماد التونسية  ،TUNACأي أن شهادات المركز تكون معتمدة

ً
عالميا .والمركز هو األول في فلسطين الذي يحصل على هذا االعتماد.

تواصل مع المجتمع
«من قريتي أبدأ» ..انطالقة جديدة في عالم العمل التعاوني :انطلق المشروع في بلدة بيت لقيا غرب رام الله ،التي تعاني
من تكدس إطارات المركبات التالفة التي ال تتحلل وال يمكن التخلص منها إال بحرقها ،ما يؤدي إلى تلوث البيئة ،إذ توجه نحو

ً
طالبا من جامعة بيرزيت ضمن برنامج العمل التعاوني إلى بيت لقيا ،وقاموا بطالء عشرات اإلطارات وتحويلها إلى مقاعد
50

وأوعية قمامة وأحواض زراعية وغيرها.
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طلبة بيرزيت يعملون ضمن فريق التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت :قال عميد شؤون الطلبة ،المشرف على
التعامل مع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في الجامعة ،د .محمد األحمد إن جامعة بيرزيت سهلت مهمة عمل جهاز
اإلحصاء ،من خالل توفير العدد الكافي من الطالب وتجهيز القاعات الالزمة للتدريب ،إلى جانب توفير بعض الوسائل الفنية
واللوجستية المطلوبة إلنجاح هذه المهمة.
يوم إرشادي لطلبة «اإلنجاز» :يتيح للطلبة التعرف على التخصصات المتاحة في مؤسسات التعليم العالي ويوجههم نحو اختيار
تخصصاتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
يوم التوظيف السنوي :تستضيف الجامعة في هذا اليوم ممثلين عن القطاعات االقتصادية الوطنية المختلفة من أجل
التشبيك المباشر مع خريجيها وطلبتها .كما يتيح هذا اليوم الفرصة للمؤسسات الستقطاب الكفاءات المتميزة والمؤهلة من
الخريجين من مختلف التخصصات لتوطين الوظائف الشاغرة لديهم.

حمالت قطف الزيتون :نظمها قسم العمل التعاوني في عمادة شؤون الطلبة ،وتستهدف عدة قرى ،إضافة إلى الحرم
الجامعي ،وذلك لتلبية احتياجات األهالي والمواطنين ،ولتجسيد العالقة التاريخية معهم ،وقد اعتادت عليها الجامعة منذ
سبعينيات القرن الماضي.
 80عضوا من اتحاد أبناء رام الله في الواليات المتحدة األمريكية يزورون جامعة بيرزيت :أكد الوفد رغبته وسعيه لتوطيد العالقة
بين جامعة بيرزيت والجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة األمريكية ،والعمل على دعم الجامعة في كافة الميادين.

فعاليات مجتمعية لمراكز ومعاهد الجامعة
ً
ً
ً
معا من أجل التغيير»،
مرورا بنابلس :المجموعة منبثقة عن مشروع «الشباب الفلسطيني:
«معا من أجل التغيير» من عكّا لغزّ ة
ينفذه مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت بالشراكة مع هيئة خدمات األصدقاء األمريكية -الكويكرز ،وتسعى المجموعة
الذي ّ
للمساهمة في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية في أوساط الشباب الفلسطيني.
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ملتقى األعمال :هو عبارة عن برنامج متكامل أطلقه مركز التعليم المستمر ،للحد من أهم المشاكل التي تواجه االقتصاد
الفلسطيني ،ويوفر الملتقى مساحة جديدة تجمع اإلبداع والموهبة واالبتكار لتوفير الحلول للشركات التي تواجه مشاكل في
االستدامة وممارسات االعمال الضارة للبيئة ،وايجاد حلول لواقع الشباب في ظل البطالة المرتفعة.
معهد الدراسات البيئية والمائية يدرب طلبة  4مدارس حول القضايا المائية :على مدار  10لقاءات جرى تدريب نحو  500طالب/ة
من المراحل االبتدائية واإلعدادية على كيفية المحافظة على مصادر المياه في فلسطين وعلى جودتها واستخدامها بالطرق
الحكيمة في البيت والمدرسة دون هدرها.
إطالق لبنات التعلم وبدء تطبيقها في صفوف المرحلة األساسية :يهدف المشروع الذي ينجزه مركز التعليم المستمر،
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع منظمة اليونيسف إلى خلق بيئة تعليمية تفاعلية ومساعدة الطلبة في
إنتاج المعرفة وعدم االكتفاء بفهمها واستهالكها.

حفل تخرج للبرنامج التدريبي المتخصص في الشؤون البرلمانية :شارك في البرنامج الذي نفذه معهد الحقوق  18متدربا من
الكوادر القانونية من العديد من المؤسسات الرسمية ،وشمل البرنامج خمس دورات متخصصة هي« :دور اللجان في العمل
البرلماني» و»التقارير البرلمانية وآلية إعدادها» و»إعداد الموازنات داخل البرلمان» و»الرقابة البرلمانية والمجتمعية» و»مواءمة
التشريعات واالتفاقيات الدولية».
تخريج الفوج السابع لبرنامج اإلدارة الرياضية وافتتاح التدريب للفوج الثامن :أكد مدير مركز التعليم المستمر مروان ترزي أن
البرنامج يعكس العالقة المجتمعية ما بين المجتمع والجامعة والمؤسسات الخارجية ،وبذلك فإن هذا البرنامج عمل على بناء
مثلث متكامل له عالقة باإلدارة الرياضية.
«التعليم المستمر» والجمعية الدولية التربوية تطلقان مشروع التعلم اإلبداعي الرقمي لالجئين السوريين والدول المضيفة:
يهدف إلى دمج التكنولوجيا والتعليم التقني في العملية التعليمية بطريقة إبداعية من أجل تقديم تعليم ذي جودة متاح

ً
مستهدفا بوجه خاص األطفال السوريين الالجئين في المخيمات في األردن ولبنان ،ويركز على المرحلة العمرية ما بين
للجميع،
 14إلى  18سنة.
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مرصد النوع االجتماعي :هو رؤية من معهد دراسات المرأة لضمان عدالة النوع االجتماعي على مستوى الجامعة.
مركز دراسات التنمية في عضوية لجان وطنية عدة :أبرزها لجنة مسح العنف األسري واللجنة الوطنية لتشغيل النساء والمعهد
التعاوني الفلسطيني.
إطالق حملة «فرصة» :نجح مركز تطوير االعالم بالشراكة مع  85مؤسسة في إطالقها ،بهدف الضغط على صناع القرار
العتماد مخرجات المبادرة الوطنية لتطوير اإلعالم من قوانين ،ومساقات تعليمية ،ومدونات سلوك وأخالقيات ،وسياسات
تحريرية.
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حقائق وأرقام
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البرامج األكاديمية

108
72

بكالوريوس

برامج أكاديمية

32

ماجستير

1

800

2

برنامج الدكتوراة في
العلـوم االجتمــاعيـــة

الحرم الجامعي

المساحة الكلية

دونم

%70

28
8
6

كليات
كافتيريات
مرصد

حدائق خضراء
ومناطق مفتوحة

1

برنـامـــج الـدراســـات العــربيـــة
والفلسطينية للطلبة األجانب

برنامج دبلوم
فـي التـربيـــة

رئيسي ًا
مبنى
ّ

7
4

معاهد

4

4

مـراكـز

عيادة

متحف

مالعب رياضية

قاعة رياضية

مكتبات
مسرح

محطة معالجة مياه الصرف الصحي

الكادر األكاديمي واإلداري

433

%32

أعضاء الهيئة األكاديمية

436

الموظفون اإلداريون

%45

%61
PHD

نسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة األكاديمية 1:24
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الجسم الطالبي

13,963
الطلبة الملتحقون

12,297

بكالوريوس

148

1,518

دبلوم وبرامج أخرى

دراسات عليا

توزيع طلبة الجامعة حسب الكليات
اآلداب %20.48
الدراسات العليا %10.98

%62
%38

العلوم %4.69
الصيدلة والتمريض والمهن الصحية %5.81
الحقوق واإلدارة العامة %12.52
الهندسة والتكنولوجيا %21.51
األعمال واالقتصاد %22.17
التربية %1.79

الخريجون

36,000
حوالي

4.2

وخريجــة /
خريــج
ّ
ّ
بكالوريوس وماجستير

منذ العام األكاديمي 1976/1975
لغاية العام األكاديمي 2017/2016

المنح الدراسية والمساعدات المالية

مليون دينار أردني

(حوالي  5.9مليون دوالر)
العام األكاديمي 2017/2016

%40

نسبة الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية
واإلعفاءات والمساعدات المالية

%60

مساهمة الطالب في التكلفة الحقيقية
في الرسوم الجامعية
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مكتب العالقات العامة ،جامعة بيرزيت
ص .ب ،14 .بيرزيت ،فلسطين
تلفاكس+972 2 298 2059 :
pr@birzeit.edu
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