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تقديم
يهدف هذا التقرير إلى رصد إنجازات الجامعة للعام األكاديمي  ،2015/2014على مختلف األصعدة والمحاور ،وأهمها:
التطوير األكاديمي ،واألبحاث ،والدوران الوطني والمجتمعي للجامعة ،وخدمة المجتمع والتواصل معه ،والجوائز
العلمية واألدبية ،والنشاط الثقافي والفني ،والتعاون الدولي .وقد حققت الجامعة إنجازاتها ضمن رسالتها ورؤيتها.

الرسالة
عال فلسطينية مستقلة غير ربحية ،يشرف عليها مجلس أمناء مستقل ،تسعى إلى
جامعة بيرزيت مؤسسة تعليم
ٍ
التميز في التعليم والتربية ،وإلى المساهمة في تقدم المعارف عبر األبحاث ،وإلى خدمة شعبنا .وتؤمن الجامعة
عميقا بحرية الفكر والتعبير والممارسة الديمقراطية والتعددية الفكرية والحوار المتمدن ،وتسعى إلى تخريج
ً
إيمانً ا
قياديين في كافة مناحي الحياة ،ملتزمين بالنزاهة الشخصية والتفكير النقدي الخالق.

الرؤية
أن تظل جامعة بيرزيت الجامعة الفلسطينية األولى ،المعترف لها بالتميز في التعليم والتربية واألبحاث وخدمة
وقبلة ألفضل الطلبة واألكاديميين من كافة أرجاء الوطن ،وحاضنة لصنع القادة في كافة مناحي الحياة،
المجتمعِ ،
وأن تصبح من أفضل الجامعات في المنطقة العربية والعالم.

تاريخ الجامعة
أسست نبيهة ناصر مدرسة ابتدائية للبنات في بلدة بيرزيت ،لتوفير فرص تعليم ابتدائية لطالبات
في عام ّ ،1924

بيرزيت والقرى المجاورة ،حيث لم تتوفر المدارس في تلك المناطق آنذاك .وفي عام  ،1930تطورت لتصبح مدرسة
ثانوية للبنات والبنين ،وفي عام  ،1942تغير اسمها إلى «كلية بيرزيت» رغم أنها ظلت مدرسة ثانوية .وفي عام
 ،1953أضيف الصف الجامعي األول للكلية ،وتبعه الصف الثاني عام  .1961وفي العام  ،1972تقرر توسيع الدراسة
الجامعية فيها لتصل إلى  4سنوات تنتهي بمنح درجة البكالوريوس في اآلداب والعلوم .وتقرر بناء حرم جامعي
على مشارف بلدة بيرزيت .في  11تموز  ،1976احتفلت الجامعة بتخريج الفوج األول من حملة درجة البكالوريوس في
اآلداب والعلوم .وبين العامين  1978و ،1980أنشئت كلية التجارة واالقتصاد فكلية الهندسة ،كما افتتح أول برنامج
ماجستير في التربية عام .1977/1976

رئيسياُ ،شيد معظمها بتبرعات فلسطينية ،خاصة من الخارج.
تبلغ مساحة حرم الجامعة  800دونم ،عليها  24مبنى
ًّ

وتضم جامعة بيرزيت  8كليات تقدم  48برنامج بكالوريوس و 23برنامج ماجستير وبرنامج دكتوراة في العلوم االجتماعية،
معهدا ومركزً ا تعمل في عدة حقول مجتمعية وأكاديمية
وبرنامجي دبلوم وبرنامج للطلبة األجانب .كما تضم 12
ً
ومهنية.

أنهت جامعة بيرزيت عامها األكاديمي
 ،2015/2014بتعيين د .عبد اللطيف أبو
حجلة رئيسا لجامعة بيرزيت ابتداء من
مطلع

العام

األكاديمي

،2016/2015

وذلك خلفا لرئيس الجامعة سابقا د .خليل
الهندي .وقد باشر د .عبد اللطيف عمله
يوم  ،2015/8/1بعدما أقر مجلس أمناء
الجامعة تعيينه في أيار .2015
يحمل د .أبو حجلة شهادة الدكتوراة في
الكيمياء وهو برتبة أستاذ ،وقد تقلد
خالل فترة عمله في الجامعة مناصب عدة

إنه لشرف لي تولي رئاسة الجامعة
األولى في فلسطين ،التي تؤمن
بحرية الرأي واحترام اآلخر والتعددية،
التي ساهمت منذ تأسيسها حتى
وقتنا الحالي بتطوير المجتمع وازدهاره.
ً
جاهدا إلى أن أواصل
وسأسعى

منها نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

ً
جميعا من أجل
العمل وأسرة الجامعة

ذلك .وقد واكب الدكتور أبو حجلة مسيرة

تطويرها ،والوصول بها إلى مراتب

ألحد عشر عاما ،وعميد كلية العلوم قبل
الجامعة وساهم في تطورها على مدى
سنوات طويلة ،كما ساهم في تثبيت

ً
ً
وعالميا.
عربيا
متقدمة

مرتكزات الجامعة األساسية في الحرية
الفكرية والليبرالية.
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مراكمة اإلنجازات

تؤمن جامعة بيرزيت أن الجهد الذي بذلته حتى تصل إلى

مراكز ومعاهد ،تشكل حلقة وصل مع المجتمع المحلي

ودوليا ،يقابله
وعربيا
محليا
المكانة الرفيعة التي تتبوأها
ًّ
ًّ
ًّ

والعربي ،وتعمل على برامج تكرس حضور الجامعة في

جهد أكبر للبقاء في هذه المكانة .وهو جهد أكاديمي

شتى المجاالت .فقد أطلق مركز تطوير اإلعالم ،أحد المراكز

ومجتمعي ووطني ،تسعى الجامعة لتطويره ،وفق نظام

المجتمعية ،مبادرة تطوير اإلعالم الفلسطيني ،التي يقود

يراكم اإلنجازات ويبني عليها ،حتى يواصل كل جيل السير

فريقا من أكثر من  80مؤسسة .واختتمت مراكز
ً
فيها

في الطريق الذي سلكه من قبله.

عددا من الدورات التدريبية للمجتمع
الجامعة ومعاهدها
ً

لقد شهد العام األكاديمي الماضي سلسلة من اإلنجازات

المدني في شتى حقول اختصاصها.

والنجاحات ،التي يوثقها هذا التقرير ،ويسلط الضوء على

وال تتوقف الجامعة عن تطوير بنيتها التحتية ،لتلبي

احتفاء بها ،وقد تنوعت بين اإلنجازات األكاديمية
بعضها،
ً

احتياجات طلبتها ،وذلك عبر توقيع اتفاقيات إلقامة كليات

المتعددة ،والنجاحات الجماعية والفردية ،ألكاديمييها
وطلبتها ،في مختلف المجاالت.
دوما ،ال في فلسطين وحسب ،بل وفي
وألنها السباقة
ً

الدول المجاورة ،فقد أطلقت بيرزيت بداية العام األكاديمي

العامة ،وحصلت على ثمانية ماليين دوالر أمريكي لتمويل
مشروع إنشاء مساكن الطالبات بجامعة بيرزيت ،ووقعت

برنامج الدكتوراة في العلوم االجتماعية الذي يشتمل

عدة اتفاقيات تعاون أكاديمي وعلمي واستحدثت برامج

على مسارين تخصصيين هما :مسار االقتصاد السياسي

تدريبية.

للتنمية ،ومسار التاريخ والحيز والمجتمع.

وبالتزامن مع النشاطات األكاديمية ،فإن الحرم الجامعي ال

كما حصلت الجامعة على موافقة وزارة التربية والتعليم

يتوقف عن احتضان فعاليات فنية وثقافية ،كليالي بيرزيت،

العالي على اعتماد تخصص بكالوريوس في التربية

التي أقيمت في نسختها الخامسة ،إضافة إلى اللقاء

الرياضية ،واعتماد برنامج ماجستير في «تكنولوجيا الصناعة

السنوي للخريجين للعام  ،2015وتنظيم لقاءات مع شركات

الدوائية» التابع لكلية التمريض والصيدلة والمهن الصحية،

كبرى لتوفير فرص عمل للخريجين ،ونشاطات تطوعية

واعتماد تخصص فرعي في العالقات الدولية من قبل

للطلبة ،وتأبين زمالء وأصدقاء للجامعة ،كما افتتح في

الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية ،إضافة إلى

مبنى كلية التربية ،حضانة نقابة أساتذة وموظفي الجامعة.

تطوير عدد من المساقات والمواد ،لتواكب التطور الذي
تشهده العلوم والمعارف.

حافال باألنشطة واإلنجازات ،وقد
لقد كان العام األكاديمي
ً
شهد فعاليات تبادل طالبي وأكاديمي ،وكرمت الجامعة

وخالل هذه العام ،حصدت الجامعة منحتين من منح

رئيسها السابق د .خليل هندي.

«فولبرايت» المتقدمة ،التي تمنح لكبار األساتذة والباحثين

وفي سياق اإلنجازات ،فقد حصل مكتب تعزيز الموارد في

في العالم ،حيث حصل أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية

الجامعة على جائزة التميز الدولية عن فئة البرامج الناشئة

والعربية د .عبد الرحيم الشيخ وعميد كلية الحقوق واإلدارة

في استقطاب الدعم ،وحصد عميد كلية اآلداب آنذاك

سابقا د .عاصم خليل على المنحتين .كما دشن في
ً
العامة

وأستاذ اللسانيات والعلوم اللغوية في الجامعة د .مهدي

الجامعة كرسي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقانون

عرار ،وأستاذ االقتصاد في كلية األعمال واالقتصاد د .نضال

الدستوري والقانون الدولي.

صبري اثنتين من جوائز الكويت لعام  ،2014واستقبلت

وإيمانً ا من الجامعة بأهمية تعميم خبراتها ومعارفها ،فإنها

الجامعة عدة وفود عربية ودولية ،واحتضن المتحف عدة

ساهمت في عدة مشاريع تخدم المجتمع المحلي ،وتعود

ً
قيمة.
كتبا
وأبحاثا ّ
معارض ،وأصدر عدد من أكاديمييها ً

بالنفع على الوطن؛ فقد استقبلت دورات نظمت بالتعاون

في هذا التقرير ،استعراض سريع لسنة أخرى من اإلنجازات

مع وزارة التربية والتعليم في إطار مشروع التطوير المهني،

عاما بعد عام ،لتظل ،كما هي
التي تراكمها جامعة بيرزيت ً

الحق في التعليم ،وفي برنامج بناء قدرات معلمي العلوم

واألبحاث وخدمة المجتمع.

وبرنامج تأهيل معلمين ،وواصلت دورها الفاعل في حملة
والرياضيات ،وغيرها الكثير مما يعرج عليها هذا التقرير.
وإلى جانب الكليات والدوائر األكاديمية ،فإن في الجامعة

6

مبان خدمية ،فقد حصلت على منحة بقيمة أربعة
وإنشاء
ٍ
ماليين دوالر أمريكي ،لتشييد مبنى لكلية الحقوق واإلدارة

دوما ،الريادية ،والمعترف لها بالتميز في التعليم والتربية
ً

مكتب العالقات العامة
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التطور

األكاديمي
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مدير معهد الدراسات البيئية والمائية ،د .ماهر أبو ماضي :الجامعة تعول كثيرا على هذا الفوز ،حيث

في برنامج هو األول من نوعه على مستوى فلسطين والدول المجاورة ،أطلقت كلية الدراسات العليا في

سيزيد من قدرتها على رفد المجتمع الفلسطيني بالكوادر المؤهلة التي تساهم في إيجاد حلول

جامعة بيرزيت في العام األكاديمي  ،2015/2014برنامج الدكتوراة في العلوم االجتماعية ،لتظل الجامعة

خالقة ومستدامة لمشكالت مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة المخلفات السائلة والنفايات

قبلة ألفضل الطلبة واألكاديميين من كافة أرجاء الوطن وحاضنة لصنع القادة في كافة مناحي الحياة،

الصلبة واستخدام المياه المعالجة في الزراعة .كما سيفتح المجال أمام الجامعة الستحداث برامج

انطالقا من رؤيتها في أن تظل الجامعة الفلسطينية األولى المعترف لها بالتميز في التعليم والتربية
ً

أكاديمية جديدة والعمل على مشاريع بحثية متعمقة.

واألبحاث وخدمة المجتمع .ويستند البرنامج الذي التحق به  7طلبة ،إلى واقع تداخل الحقول في العلوم
االجتماعية ،حيث إن الحقول المعرفية الفردية القائمة لم تعد قادرة على توفير األدوات التحليلية الالزمة
لفهم الظواهر االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية المتداخلة والمعقدة .ويشتمل البرنامج على
مسارين تخصصيين هما :مسار االقتصاد السياسي للتنمية ،ومسار التاريخ والحيز والمجتمع .ويتطلب
كالهما اجتياز امتحان في الكفاءة المعرفية وإنجاز أطروحة تشتمل على محتوى له قابلية النشر في مجالت
ودوريات علمية مرموقة.

أيضا على موافقة وزارة التربية والتعليم العالي على اعتماد برنامج ماجستير في «تكنولوجيا الصناعة الدوائية»
حصلت الجامعة ً
التابع لكلية التمريض والصيدلة والمهن الصحية ،الذي بدأ التدريس به بداية العام األكاديمي  ،2016/2015ويهدف إلى إعداد كادر
من الكفاءات العلمية المتخصصة في الصناعات الدوائية من خالل توثيق العالقة بين قطاع الصناعية الدوائية والمؤسسات
األكاديمية والبحثية.

عميد كلية التمريض والصيدلة والمهن الصحية آنذاك ،د .تامر عيساوي :هذا البرنامج هو نتاج
اهتمام من الكلية ومدراء مصانع األدوية المحلية برفد قطاع الصناعات الدوائية والمؤسسات
عميد كلية الدراسات العليا ،د .طالل شهوان :نجاح البرنامج يعني فتح الباب أمام طرح برامج أخرى

الحكومية بكوادر أكفاء لديهم المهارات والخبرات العملية الالزمة لتأهيلهم للعمل في مجاالت

تخدم الحاجة المحلية واإلقليمية لباحثين وأكاديميين لديهم المقدرة على المساهمة في إنتاج

مختلفة في الصناعة الدوائية والرقي بها الى مصاف الصناعات الدوائية العالمية.

المعرفة بمطافها العالمي ،مع األخذ بعين االعتبار معطيات الواقع المحلي .نعول على هذا
مستقبال من برامج في تنشيط البحث العلمي داخل الجامعة وتكثيف اإلنتاج
البرنامج وما سينشأ
ً

والنشر العلمي المرموق ،وفي خلق فضاء معرفي يوفر أرضية مناسبة للحوار والفكر النقدي
والتحليلي.

افتتح معهد إبراهيم أبو لغد
للدراسات الدولية وبالتعاون مع مركز
اإلعالم

الحكومي،

وبالشراكة

مع

المجلس الثقافي البريطاني وفريق
حصلت جامعة بيرزيت على موافقة وزارة التربية والتعليم العالي على اعتماد تخصص بكالوريوس في التربية الرياضية،
حيث انطلق البرنامج رسميا في الفصل األول  .2016/2015وحصلت كلية الهندسة والتكنولوجيا ،على اعتماد من وزارة التربية
والتعليم العالي لبرنامج ماجستير هندسة البرمجيات ،الذي بدئ بتدريسه في الفصل األول من العام الدراسي .2016/2015
ويعتبر البرنامج األول من نوعه في الشرق األوسط ،حيث سيرتكز على آخر سبل التعلم الحديثة والمناهج الجديدة والكفاءات
المتمكنة والنوعية ،ويأتي تلبية لمتطلبات سوق العمل وحاجة المؤسسات األكاديمية والشركات المحلية واإلقليمية إلى القوى
العاملة المؤهلة والمدربة في مجال هندسة البرمجيات والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.
حصلت الجامعة ممثلة بمعهد الدراسات البيئية والمائية ،على دعم من مجلس البحث العلمي في وزارة التربية والتعليم العالي
الفلسطينية إلنشاء مركز تميز في الدراسات المائية ،وذلك ضمن خطة الوزارة لدعم البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية.
10

الدعم البريطاني ،المساق المتخصص
حول التواصل االستراتيجي ،الذي
يأتي كجزء من الدبلوم الذي تم
اقراره من قبل وزارة التعليم العالي،

ً
مشتركا من
ويشارك فيه ما يقارب 30
العاملين في القطاعين العام والخاص،
والمنظمات غير الحكومية .والحقا،
افتتحت الدورة الثانية من المساق في
شباط .2015
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مدير معهد إبراهيم أبو لغد د .عبد الكريم البرغوثي :تكمن أهمية المساق في رفد المؤسسات
الفلسطينية بكوادر مؤهلة في مجال التواصل ،وقادرة على إيصال صورة فلسطين إلى العالم
بالطريقة المثلى .وهذا المساق سيؤهل الملتحقين للحصول على درجة الدبلوم في برامج ذات
مستقبال ،ما سيفيد العاملين بالسلك الدبلوماسي وفي حقل االعالم الدولي.
عالقة ستطرح
ً

حصلت الجامعة على اعتماد لتخصص فرعي العالقات الدولية من قبل الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات
التعليم العالي ،بعد أن حققت الشروط الالزمة للحصول على هذا االعتماد .ويهدف هذا التخصص الفرعي إلى رفد المؤسسات
الحكومية والخاصة والمراكز البحثية بمتخصصين في مجال العالقات الدولية.
استحدثت الجامعة لقب «أستاذ شرف» بعد مصادقة مجلس األمناء على توصية من إدارة الجامعة ،حيث منحت اللقب الجديد
تقديرا لما قدماه خالل مسيرتهما.
لكل من األستاذين كمال عبد الفتاح وسليم تماري،
ً

عقدت دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية
ضمن مساق جديد طرحه د .عبد الرحيم الشيخ تحت
عنوان «دفاتر السجن :الحركة الفلسطينية األسيرة»،
سلسلة من الندوات للحديث عن موضوعات مختلفة
تتعلق بالحركة األسيرة ،ومنها عن الحركة الفلسطينية
األسيرة ،وسنوات الرصاص الفلسطينية ،واالعتقال،
وأساليب التحقيق ،وغرف العصافير ،وفلسفة
المواجهة ،واألنظمة القضائية الصهيونية ،واالعتقال
اإلداري ،والحياة التنظيمية ،والحياة االجتماعية،
ودفاتر السجن ،وكتابات األسرى ،ووثيقة األسرى،
وأطفال النطف ،والحمالت الفلسطينية والدولية

أطلق معهد دراسات المرأة في الجامعة ،مساق «وقاية ،حماية وتمكين الناجيات من العنف» ،بالتعاون مع وزارة الشؤون
االجتماعية ومركز التعاون اإليطالي.

لتحرير األسرى ،وعمليات التبادل ،والمؤسسات
والجمعيات الفلسطينية والدولية لألسرى ،واألسرى
يعودون هذا األسبوع :الخطابات السياسة والثقافية
واالجتماعية لألسرى المحررين.
ويعد مساق دفاتر السجن األول من نوعه في
الجامعات الفلسطينية كافة وهو مساق مشترك بين
طالب البكالوريوس وطالب الماجستير من مختلف
التخصصات .واستضافت الندوات في كل مرة أسيرا
أو اسيرة من المحررين للحديث عن الموضوعات

يتميز بتقديم
أهمية عالية ،كونه
ً
مديرة معهد المرأة آنذاك ،د .لورا خوري :هذا المساق يكتسب
ّ
ً
ً
ً
وديالكتيكيا بأبعاده
وعضويا
مفاهيميا
تصو ٍر للعملية الدائرية للعنف بمحتوى أكاديمي شامل
ُّ

االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية ،ويرفع مستوى الوعي المبني على النوع االجتماعي
لمزودي الخدمات للنساء المعنَّ فات ،ويساهم في تطوير قدرات المتدربين وتعزيز تجربتهم في
ّ

هذا اإلطار.

المختلفة.

12

التقرير السنوي 2015-2014

13

حصدت الجامعة منحتين من منح «فولبرايت» المتقدمة ،التي تمنح لكبار األساتذة والباحثين في العالم ،حيث حصل أستاذ
الفلسفة والدراسات الثقافية والعربية د .عبد الرحيم الشيخ وعميد كلية الحقوق واإلدارة العامة سابقا د .عاصم خليل على المنحتين.
وبحصول «بيرزيت» على هاتين المنحتين ستكون الممثلة للجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية لهذا العام .وكان د .الشيخ قد
حصل على المنحة لقضاء إجازة التفرغ العلمي للعام  2016-2015في جامعة كاليفورنيا -بيركلي وفي جامعة كولومبيا -نيويورك،
الحية :جغرافيات مدجنة ،تواريخ مغايرة» .أما د .خليل فحصل على المنحة عن بحثه
حيث فاز بحثه الموسوم بـ «المقبرة الفلسطينية َّ

«األنظمة السياسية العربية في أزمة :البحث عن مداخل بديلة لفهم ديناميكية األنظمة السياسية العربية» ،وسيتوجه لقضاء إجازة
تفرغ علمي للعام  2016 -2015في جامعة نيويورك.

عقد في الجامعة ،لقاء تشاوري لبرنامج التعاون األكاديمي الفلسطيني األوروبي في مجال التعليم ( ،)PEACEالذي يضم
في عضويته  65جامعة أوروبية وجميع الجامعات الفلسطينية ،شارك فيه رؤساء الجامعات الفلسطينية المختلفة ،وذلك بدعوة من
رئيس جامعة بيرزيت ورئيس البرنامج آنذاك د .خليل هندي.

افتتحت الجامعة في مركز تطوير اإلعالم ،األستوديو التلفزيوني وغرفة التحكم الملحقة به ،بحضور إدارة الجامعة ورجل
األعمال السيد محمد المسروجي الذي دعم إنشاء مبنى المسروجي لإلعالم في الجامعة .فيما افتتحت كلية الهندسة
قرش موتور مول ،وذلك بحضور ممثلين عن
والتكنولوجيا مختبر حاسوب
خاصا بأغراض علمية ،بدعم وتمويل من شركة ّ
ًّ

قرش مول وإدارة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في كلية الهندسة.

أطلقت دائرة التاريخ واآلثار مشروعها الممول من صندوق تطوير الجودة -البنك الدولي ،الذي يهدف إلى تطوير البرنامج
األكاديمي الفرعي في اآلثار الفلسطينية لخدمة السياحة الريفية في فلسطين.
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الدور

الوطني

والعالقة

مع المجتمع
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أجرت لجنة المنح والمساعدات المالية في الجامعة مسحا ميدانيا على طلبة من السنة الدراسية األولى والمقبولين في
الفصل الدراسي األول  ،2015/2014الذين قاموا بتعبئة طلب المسح االجتماعي على صفحة رتاج وعددهم ( )317طالبا وطالبة،
ً
علما أن عدد الطلبة الذين قاموا بتعبئة طلب المسح الميداني هم ( )449طالبا وطالبة .وسعت الجامعة من خالل هذه االتفاقية

ً
تعزيزا لدور الجامعة الريادي في خدمة وتنمية
إلى بناء شراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية لمساعدة الطلبة المحتاجين ،وذلك

المجتمع الفلسطيني ،وذلك للمساهمة في تطوير الخدمات االجتماعية للطلبة واالرتقاء بمعاييرها.
أطلق معهد الحقوق ،برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الصياغة التشريعية ،للعام الثالث على التوالي ،وهو البرنامج
األول من نوعه على مستوى العالم العربي.

احتفلت كلية الحقوق واإلدارة العامة باختتام نشاطات الدورة (المرحلة) التأسيسية لعيادة بيرزيت القانونية ،التي عملت
على تنظيم «برنامج التدريب األساسي لمتطوعي العيادة القانونية» الذي استهدف تدريب عدد من طلبة دائرة القانون،
ً
كادرا للتطوع والعمل في
بمتابعة وإشراف مباشرين من قبل محامين مزاولين ،على التعاطي مع قضايا عملية ،لتأهيلهم

العيادة القانونية ،باإلضافة إلى تنظيم دورة تدريبية متخصصة ،بالشراكة مع مؤسسة الحق ومركز الحق التطبيقي للقانون
الدولي ،حول «اآلليات التعاقدية في األمم المتحدة وتقارير االتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان» ،بواقع  10ساعات
تدريبية.

استقبلت كلية التربية في الجامعة ،الدفعة الثالثة من معلمات ومعلمي الصفوف من األول وحتى الرابع األساسي،
ضمن مشروع التطور المهني /برنامج تأهيل معلمي الصفوف  4-1األساسية ،الذي تنفذه الكلية للسنة الثالثة على
التوالي ،بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي .وكانت الكلية ممثلة بعميدها د .حسن عبد الكريم واألستاذ في الكلية
د .أنور عبد الرازق ،قد شاركت في زيارة عمل لجامعة «كانتربيري» البريطانية ،بهدف تطوير هذه المجمعات التدريبية التي
تنفذها الكلية التربية إلى جانب جامعات فلسطينية.

شارك عشرة طلبة من «حملة الحق في التعليم» التابعة للجامعة ومن خالل التنسيق مع المنظمة الدولية (NSJP) (National
 ،)Students for Justice in Palestineفي جولة استمرت لمدة أسبوعين في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث زار الطلبة خاللها

ً
عددا من الجامعات األمريكية ،للحديث حول قضايا انتهاكات الحق في التعليم في األراضي الفلسطينية.

افتتحت جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت ومركز «معا» التنموي ،مشغل تعاونية «إيد بإيد» ،صنع بأيدي طلبة بيرزيت .ويهدف
المشروع الذي انطلق عام  ،2008إلى إنتاج أعمال يدوية بسيطة من المطرزات تسوق للقطاع الخاص الفلسطيني ،وتساهم في
خلق مصدر مالي مساعد للطلبة من ذوي الدخل المحدود ،بهدف تعزيز ديمومة المنح التعليمية.
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أطلق مركز التعليم المستمر وباديكو القابضة وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث ،فعاليات برنامج بناء قدرات
معلمي العلوم والرياضيات في مدارس محافظة أريحا تحت عنوان «توظيف لبنات التعلم في إثراء العملية التعلمية» ،الذي
يهدف إلى تمكين معلمي العلوم والرياضيات في المدارس الحكومية والوكالة والخاصة في المحافظة.

مديرة مركز تطوير اإلعالم نبال ثوابتة :تقسم المبادرة إلى تسعة مكونات تشرف عليها تسع لجان
تم تطويرها من الفريق الوطني في الضفة وغزة ،وتم اختيار خمسة من هذه المكونات للعمل
عليها خالل عام  2015وهي (اإلصالح القانوني ،والتطوير األكاديمي ،وتنظيم قطاع التدريب

مدير مركز التعليم المستمر ،مروان ترزي :منذ عام  ،2003عمل المركز ومن خالل وحدة اإلبداع في

اإلعالمي ،والنوع االجتماعي ،وتطوير البنية التحتية) ،فيما تم ترحيل بقية المكونات (اإلعالم

التعلم على تطوير واختبار ونشر نماذج تربوية تعلمية ومنهجيات إبداعية مختلفة مصممة لتالئم

والمجتمع ،وخدمة اإلعالم العام ،وبيئة متكاملة لحماية الصحافيين ،والتنظيم الذاتي لقطاع

بعض التحديات الصعبة التي يواجهها نظام التعليم الفلسطيني ،وتعتبر لبنات التعلم من أحدث

اإلعالم) ،للعمل عليها خالل العام .2016

المنهجيات التي تم تطويرها من قبل المركز.

كما عقد المركز ،دورة لتدريب مدربين ومدربات
في قضايا النوع االجتماعي بواقع  30ساعة تدريبية
واستمرت خمسة أيام ،بإشراف المدربة اإلعالمية سهير
جرادات ،سكرتيرة تحرير وكالة األنباء األردنية (بترا) .وعقد
المركز وبالتعاون مع معهد اإلعالم األردني ،دورة «إدارة
الحوار التلفزيوني» ،التي يقدمها اإلعالمي اللبناني
والشاعر زاهي وهبي ،في األردن .واستمرت الدورة
ثالثة أيام ،بمشاركة  15مذيعا ومذيعة فلسطينيين،
فيما لم يسمح االحتالل بمشاركة اربعة صحفيين من
قطاع غزة.
وعقد المركز دورتين تدريبيتين في مصر ولبنان.
ففي مدينة اإلسكندرية ،عقد ورشة تدريبية إقليمية
حول مناهج رصد وتحليل وسائل اإلعالم من منظور النوع
االجتماعي ،بالشراكة مع المعهد السويدي بالقاهرة
أطلق مركز تطوير اإلعالم مبادرة تطوير اإلعالم الفلسطيني ،بحضور  45مؤسسة حكومية وأهلية وأكاديمية ،على
رأسها وزارة اإلعالم ونقابة الصحافيين ،حيث افتتح النقاش في اللقاء األول حول المبادرة نفسها وتشكيل لجان العمل التي
ستتولى العمل على مكونات المبادرة التسعة ،وهي :اإلصالح القانوني لبيئة اإلعالم ،والتطوير األكاديمي لتخصص
اإلعالم ،وتنظيم قطاع التدريب ،وتمكين اإلعالميات ومراعاة النوع االجتماعي ،واإلعالم والمجتمع ،وخدمة اإلعالم العام،
وتطوير البنية التحتية الداعمة لإلعالم العصري ،وبيئة متكاملة لحماية الصحافيين ،والتنظيم الذاتي لقطاع اإلعالم.

وبتمويل منه ،والشبكة العربية لرصد وتغيير صورة
المرأة والرجل في اإلعالم ،وقدمتها المدربة األردنية
روال السعدي والمصرية عزة كامل ،وشارك فيها نخبة
من اإلعالميين واإلعالميات الفلسطينيين المختصين
بقضايا المرأة في المجال اإلعالمي .وفي بيروت ،نظم
المركز وبالتعاون مع مؤسسة ماجد أبو شرار اإلعالمية
في لبنان وبتمويل من وكالة التنمية السويدية «سيدا»،

وعقد المركز ،اللقاء السنوي للفريق الوطني للمبادرة الوطنية لتطوير اإلعالم في فلسطين ،بمشاركة ممثلي أكثر من
خمسين مؤسسة من أعضاء الفريق الوطني في المبادرة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وذلك عبر «سكايب» ،حيث
حالت إجراءات االحتالل االسرائيلي دون استصدار تصاريح لوصول المشاركين من غزة إلى رام الله.
20

دورة «فنون الكتابة اإلخبارية» ،قدمها المدرب صالح
مشارقة ،واستهدفت نشطاء إعالميين من مؤسسات
أهلية تعمل في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في
لبنان.
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واختتم المركز دورة تدريبية متخصصة في أخالقيات الممارسة المهنية في اإلعالم ،نفذها في الجامعة العربية األمريكية
فيما اختتم المركز دورة في مجال فنون
اإللقاء اإلذاعي ،بإشراف المدرب الدولي
والمحرر والصحافي في إذاعة دويتشه فيله
األلمانية ،عبد الرحمن عثمان .واستهدفت
الدورة المذيعين ومقدمي البرامج في
اإلذاعات والتلفزيونات المحلية ،حيث ضمت
وإذاعيا من وسائل إعالم وإذاعات
متدربا
22
ًّ
ً

ومحطات

تلفزيونية

محلية

من

مختلف

مناطق الضفة .وعقد أيضا ،دورة في اللغة

بجنين ،بتمويل من مؤسسة هاينرش بول األلمانية ،وذلك في إطار االنطالقة العملية ألنشطة المبادرة الوطنية لإلعالم ،التي
متدربا شاركوا على مدى ثالثة أسابيع في دورة إنتاج البرامج التلفزيونية التي أدارتها الخبيرة
يقودها المركز .كما خرج المركز 11
ً

الدولية إيما دوبينسون ،ونتجت عنها مشاريع لثالثة برامج تلفزيونية .كما اختتم المركز ،دورة في مجال التثقيف اإلعالمي ،بالتعاون
مع الجمعية األلمانية للتعاون الدولي  ،GIZومؤسسة دويتشه فيله األلمانية  ،DWواستهدفت موظفي العالقات العامة في

وزارة العمل ،بواقع  21ساعة تدريبية .واختتم أيضا ،دورة في التصوير واإلضاءة درب فيها الخبير العراقي قاسم عبد ،وشارك
فيها  21من العاملين في التصوير واإلضاءة في المؤسسات المحلية والعربية والدولية العاملة في فلسطين .وفي غزة ،اختتم
المركز ،دورة حول «تقنيات المونتاج الرقمي» لفنيي المونتاج ومختصي الملتيميديا المهتمين في المجال .كما اختتم دورة أخرى
متدربا من فنيي المونتاج ومختصي الملتميديا المهتمين في
في غزة حول «تقنيات المونتاج الرقمي» ،خرج فيها ثالثة وعشرين
ً
المجال.

العربية والنحو للصحافيين في مقره بقطاع
صحافيا .كما اختتم دورة
غزة ،بحضور 25
ًّ
موسعة في التمكين النقابي للصحافيات

والصحافيين استمرت  6أيام ،قدمها عدد من
المدربين والنقابيين واإلعالميين.

وعقد أيضا وبالتعاون مع مؤسسة ماجد أبو شرار اإلعالمية ،دورة في مخيم برج البراجنة جنوب بيروت ،حول فنون الكتابة
درب فيها أستاذ اإلعالم صالح مشارقة ،بحضور عشرين مشاركًا من نشطاء اإلعالم في مواقع إخبارية شبابية وأخرى تابعة
اإلخبارية َ

لمنظمات العمل األهلي الفلسطيني في مخيمات الشتات.

واختتم المركز دورة تدريبية حول فنون الكتابة اإلخبارية ،عقدها في مركز «إعالم» بمدينة الناصرة ،شارك فيها 20
من الصحفيين وطالب اإلعالم الفلسطينيين الملتحقين بالجامعات اإلسرائيلية ونشطاء ومركزي إعالم في مؤسسات
أهلية .وأيضا ،اختتم المركز دورة بعنوان «إثراء المحتوى العربي على ويكيبيديا» ،قدمها المدرب والمحرر في الموسوعة
العالمية فرح مستكلم .ودورة أخرى ،حول التغطية اإلعالمية لقضايا النزاع والصراع وحساسية وسائل اإلعالم للنوع
االجتماعي بالتعاون مع المؤسسة السويدية من «امرأة إلى امرأة» ،قدمتها الصحافية بيرنيال آهلسين ورئيسة
كما اختتم المركز أيضا دورة إلعداد  17باحثا في حقل اإلعالم ،حاضرت ودربت فيها الباحثة الفلسطينية د .دينا مطر،
أستاذة اإلعالم العربي واالتصال السياسي في جامعة  SOASالبريطانية .فيما اختتم المركز دورتين تدريبيتين؛ واحدة في
الخليل حول «قوانين اإلعالم المقارنة والتثقيف القانوني» ،والثانية في مجال التثقيف اإلعالمي برام الله لمسؤولي

االتصاالت في مؤسسة «من امرأة إلى امرأة» كريستينا هانغر .ودورة ثانية ،حول الصحافة الثقافية نظمت بالتعاون
متدربا .وفي فرع المركز في
مع المجلس الثقافي البريطاني ،وقدمتها الكاتبة العراقية هيفاء زنكنة ،وشارك فيها 24
ً

القطاع ،اختتمت دورة في اإللقاء اإلذاعي ،قدمها المدرب عبد الرحمن عثمان.

العالقات العامة في الغرف التجارية والصناعية.
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كما اختتم المركز في مصر ،الورشة التدريبية اإلقليمية األولى حول مناهج رصد وتحليل وسائل اإلعالم من منظور النوع
االجتماعي ،التي نظمها بالشراكة مع المعهد السويدي بالقاهرة وبتمويل منه ،والشبكة العربية لرصد وتغيير صورة المرأة والرجل
في اإلعالم .حيث شارك فيها  20خبيرة وخبيرا في النوع االجتماعي واإلعالم من فلسطين واألردن ومصر.

افتتحت وزيرة شؤون المرأة د .هيفاء األغا ،دورة «إدارة وتخطيط الحمالت اإلعالمية في وزارة شؤون المرأة
والمؤسسات الشريكة» التي ينظمها مركز تطوير االعالم بالتعاون مع الوزارة ،وبتمويل من اليونسكو.

بمناسبة اليوم العالمي للسكري ،أقامت كلية التمريض والصيدلة والمهن الصحية ،بالتعاون مع المعهد الفلسطيني

ً
ً
مجانيا للكشف المبكر عن مرض السكري ،على دوار المنارة وسط مدينة
طبيا
ألمراض السكري (مركز البيرة الطبي) ،يوما
رام الله حيث تم الكشف عن أكثر من  400شخص من المارة .وكانت الكلية قد عقدت في وقت الحق ،محاضرة عامة بعنوان
«السكري ..لماذا نهتم؟» ألقاها المدير الطبي في المعهد الفلسطيني ألمراض السكري محمد زيدان.

شاركت كلية العلوم في مهرجان العلوم في فلسطين  ،2014حيث تضمنت المشاركة فعاليات مختلفة في حقول الفيزياء
والكيمياء واألحياء والرياضيات ،واستقبلت خاللها  300طالب وطالبة من مدارس محافظتي رام الله والقدس.

عميد كلية العلوم آنذاك ،د .وائل قراعين :دور كلية العلوم ال ينحصر بتعليم طلبة الجامعة فقط،
وإنما نجتهد دائما في إقامة واستضافة أنشطة أكاديمية ومنهجية تفيد المجتمع الفلسطيني
وخاصة طلبة المدارس ،لنوفر لهم تجربة تفاعلية من خالل عرض تجارب علمية أمام الطلبة
وتجولهم في أروقة مختبرات الكلية واستكشافها.

24
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مؤتمرات
وورشات

ومحاضرات
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استكماال لمراحل العمل ضمن مشروع (الشبكة الثقافية لمنطقة حوض البحر األبيض المتوسط لتعزيز اإلبداع في مجاالت
ً

الفنون والحرف والتصميم االبداعي بهدف تجديد مجتمعات المدن التاريخية) ،عقدت دائرة الهندسة المعمارية ورشة تحليلية،

واستضافت الدائرة ،المهندس المعماري بالل حماد ،وهو مؤسس مكتب «معماريون» ،لتقديم محاضرة عامة لطلبة وأساتذة
دائرة الهندسة المعمارية حول أهم أعماله في حقل التصميم المعماري في األردن .كما عقدت الدائرة ،محاضرة عامة بعنوان:

بحضور محافظ الخليل كامل حميد وأصحاب مشاغل ومصانع الحرف التقليدية وعدد من ممثلي الهيئات المحلية والوطنية في

«الزجاج والعمارة» ،قدمها المدير التنفيذي لشركة بيت المقدس للزجاج والمرايا األستاذ حازم الشويكي ،ومحاضرة أخرى بعنوان:

محافظة الخليل ،عرضت فيها نتائج المسح الميداني الذي أجراه فريق المشروع ،حيث بينت النتائج أن اإلجراءات االحتاللية المشددة

«الحلول التصميمية لإلسكان والفضاءات العمرانية» ،قدمها الباحث والمدرس في قسم التخطيط وعمارة المشهد في الجامعة

على المعابر والحدود ،تعتبر أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع الحرف التقليدية في مدينة الخليل .واستكماال لذلك ،نظمت

التقنية  /TUدلفت ،المهندس المعماري موريزيو سكارسيجليا .كما عقدت الدائرة ،محاضرة عامة بعنوان« :المنشآت ذات البحور

ً
ً
مفتوحا للحرف والصناعات التقليدية في محافظتي الخليل وبيت لحم .كما نظمت دورة تدريبية بعنوان إدارة وتطوير
يوما
الدائرة
ً
حرفيا من كافة مجاالت الحرف التقليدية .وعقدت الدورة لثالثة أيام متتالية في مدينة الخليل ،تم خاللها
منتجات جديدة ألكثر من 24

الواسعة واستخدام الباطون الحق الشد في فلسطين» ،قدمها مدير شركة  Free Spanفي رام الله والمركز الدولي للدراسات
الهندسية والجيولوجية في الخليل وبيت لحم األستاذ محمد السيد طه ،بحضور عدد من طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا وأساتذتها.

تدريب الحرفيين على كيفية تطوير صناعاتهم التقليدية لتواكب التكنولوجيا والصناعة الحديثة ،حيث أشرف على الدورة مجموعة
من المدربين المحليين والعالميين.

ونظمت الدائرة محاضرة عامة بعنوان« :التجربة البلجيكية في التخطيط المستدام والمواصالت» ،القاها وزير األشغال العامة
والمواصالت البلجيكي باسكال سميث ،ورئيس برنامج التخطيط الفراغي في جامعة بروكسيل البروفيسور كوبي ،وشارك في
المحاضرة ممثل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية فرانك دونت ،ومدير التخطيط الوطني المكاني د .أحمد صالح.

عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا د .خالد أباظة :الهدف العام من هذا المشروع هو تعزيز الحوار
الثقافي عبر الحدود والتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين بهدف دعم اإلبداع في مجاالت
الفنون والحرف والتصميم اإلبداعي ،كوسائل لتجديد المجتمعات التي تقطن في مدن منطقة

فيما عقدت دائرة الهندسة المدنية محاضرة عامة بعنوان« :تطبيقات جامعة بيرزيت في مجال اإلدارة البيئية» ،قدمها المهندس
منير سعد من المكتب الهندسي في الجامعة ،حيث استعرض سعد خالل المحاضرة أهم التطبيقات التي تستخدمها الجامعة في
مجال الحفاظ على البيئة.

حوض البحر األبيض المتوسط.

وعقدت الدائرة محاضرة عامة بعنوان« :بوح الحجارة ..تراث فلسطين المعماري في كتاب» قدمها المصور الصحفي
أسامة السلوادي بحضور عدد من طلبة الجامعة وأساتذتها ،تحدث فيها عن كتابه الذي وثق فيه التراث الحضاري المعماري

ً
ً
ً
تاريخيا في عمل استمر نحو عامين.
فلسطينيا
موقعا
في فلسطين ،ويضم  250صورة لنحو 30

ً
مؤتمرا بعنوان «القانون والتنمية االقتصادية في فلسطين» ،حضره العديد من
نظمت كلية الحقوق واإلدارة العامة،

ً
عددا من األوراق البحثية حول دور القانون في تحقيق التنمية االقتصادية
الخبراء القانونيين واألكاديميين .وناقش المؤتمر
في فلسطين ،في جلستين .ويأتي هذا المؤتمر ضمن نشاطات مشروع «تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي
(جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس) والقانون واالقتصاد (جامعة بيرزيت)» الممول من االتحاد األوروبي .كما عقدت

ً
مؤتمرا بعنوان «حماية المستهلك في فلسطين :الواقع والتطلعات» ،الذي يهدف إلى تسليط الضوء على قانون حماية
المستهلك في فلسطين وإبراز الواقع العملي ،وزيادة الوعي لدى الجمهور بهذا القانون.

28
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وعقدت الكلية محاضرة عامة بعنوان «ممارسة القيادة في مواجهة التحديات» ألقاها األستاذ الفلسطيني غالب درابيه مدير
فرع الشرق األوسط لشركة  Cambridge Leadership Associatesومرشد برنامج إدوارد ماسون في السياسات العامة واإلدارة

الدولي في جامعة ميالنو بايطاليا ،شانتال ميلوني ،بمشاركة نخبة من القانونيين واألكاديميين ،وممثلين عن مؤسسات المجتمع
المدني والمؤسسات الدولية ،بحضور عدد من طلبة الجامعة.

في كلية «كينيدي لإلدارة الحكومية» في جامعة هارفارد.
كما نظم معهد الحقوق سلسلة لقاءات قانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة حول قوانين اإليجار وتمليك الطوابق والشقق؛
بهدف الوقوف على األبعاد القانونية واالجتماعية وعالقتها بحماية المستهلك ،بحضور نخبة من القانونيين والمحامين وممثلي
كما عقدت الكلية محاضرة عامة بعنوان« :التعاون الهولندي-
الفلسطيني حول الحكم المحلي« :دروس وعبر سياساتية» ،ألقاها
البلديات
الخبير الدولي واألكاديمي بيتر كنيب ،وهو رئيس اتحاد
ّ

ومؤسس ورئيس
البلديات العالمي؛
الهولندية؛ ونائب رئيس اتحاد
ّ
ّ
ّ

مؤسسات المجتمع المدني .ونظم المعهد بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد ورشة عمل لعرض ومناقشة دراسات متخصصة
حول «التحقيق في جرائم الفساد واألدلة اإللكترونية واسترداد األصول» ،قدم خاللها ثالث دراسات تتعلق مباشرة بعنوان
لقاء بعنوان« :األبعاد القانونية
المحاضرة .وضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية بالشراكة مع هيئة شؤون األسرى والمحررين
ً

والسياسية لتطبيق القانون الجنائي اإلسرائيلي على الفلسطينيين في المحاكم اإلسرائيلية».

المحلية ،وأدار الجلسة د .اسطيفان سالمة
للح ْوكَمة
ّ
أكاديمية الهاي َ
ّ

أستاذ مساعد في كلية الحقوق واإلدارة العامة في جامعة بيرزيت.
والحقا ،عقدت الكلية وبالتعاون مع الممثلية السويسرية في رام
الله واللجنة الدولية للصليب األحمر ،ندوة بعنوان «القانون الدولي
اإلنساني والتحديات المعاصرة» ،ألقاها الخبير في القانون الدولي
اإلنساني البروفيسور ماركو ساسولي.

أما دائرة اإلدارة العامة في الكلية ،فعقدت ندوة حوارية بعنوان« :تغير الحكومات المتكرر وانعكاسه على استدامة السياسات
العامة في الحالة الفلسطينية» ،وحضرها جمع من الطلبة واألكاديميين والمهتمين .كما نظمت دائرة اإلدارة العامة ندوة بعنوان
«العالقة بين بلدية بيرزيت وجامعة بيرزيت وأثرها على التنمية المحلية».
وفي سياق اختتامه لنشاطات «مشروع الدستور والتعددية القانونية :الوصول إلى المعلومات حول حقوق المرأة» ،نظم

ً
مؤتمرا بعنوان« :المرأة والدستور :منظومة األحوال
معهد الحقوق وبدعم من الممثلية الدنماركية في األراضي الفلسطينية
الشخصية والقضاء الشرعي» ،حيث توزع المؤتمر على ثالث جلسات رئيسية ،األولى بحثت الدور المحتمل للمحكمة الدستورية
في الموازنة بين األحكام الموضوعية للحقوق والحريات ونصوص األحوال الشخصية والقضاء الشرعي .واستعرضت الجلسة
الثانية التطورات الوطنية واإلقليمية التي طرأت على منظومة األحوال الشخصية في اآلونة األخيرة ،أما الجلسة الثالثة ،فبحثت
في واقع منظومة األحوال الشخصية والقضاء الشرعي وآفاق تطورها المأمولة.
ً
قانونيا بعنوان:
لقاء
نظم معهد الحقوق ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية وبدعم من مؤسسة (كونراد أديناور) األلمانية
ً

مبدأ التكاملية بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية واالستراتيجيات لتوسيع نطاق المساءلة .حيث عقد اللقاء بحضور كل
من خبير القانون الدولي ومستشار كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي د .أنيس قاسم ،والمحاضرة في كلية الدراسات العليا
في الجامعة وزميلة باحثة في معهد الحقوق د .فاالنتينا أزاروفا ،واألستاذ عطا هندي الباحث في مؤسسة دياكونيا وزميل باحث

ً
قانونيا بعنوان« :استيراد القوانين :بين الجوانب الفنية والحاجة
لقاء
في معهد الحقوق .وضمن نفس السلسلة ،عقد المعهد
ً

المجتمعية» ،الذي تحدث فيه الخبير في مجال القانون الدستوري د .فراس ملحم ،بحضور عدد من القانونيين وممثلي المؤسسات
ً
قانونيا بعنوان «العدالة االنتقالية
لقاء
الرسمية وغير الرسمية ،وعدد من الباحثين المهتمين وطلبة القانون .وفي غزة ،نظم المعهد
ً
في جنوب أفريقيا :دروس وعبر للحالة الفلسطينية» ،تحدث فيه رئيس برنامج السياسات والتحليل في معهد العدالة والمصالحة
في جنوب أفريقيا يان هوفماير ،بحضور مدير مؤسسة كونراد أديناور د .هانز هين ،وبمشاركة نخبة من القانونيين واألكاديميين

ً
قانونيا تحت
لقاء
وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية .ونظم المعهد بالتعاون مع نفس المؤسسة،
ً

عنوان «المحكمة الجنائية الدولية وفلسطين :مسؤولية القادة في القانون الجنائي الدولي» ،تحدثت فيه أستاذة القانون الجنائي

30

مؤتمرا بعنوان« :الحقوق السياسية في فلسطين بين
كما عقد المعهد وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور األلمانية،
ً

سندان التشريع ومطرقة االنقسام وآفاق المصالحة» ،بالتزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر نظام الفيديو كونفرنس.
وهدف إلى استعراض الواقع السياسي الفلسطيني بعد المصالحة الوطنية الفلسطينية وتبعاتها على البنى القانونية
واإلدارية بعد اكتمال ملف المصالحة الفلسطينية السياسية.
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اسرائيل ( ،)BDSمحاضرة بعنوان« :دور الحركات الطالبية الفلسطينية في حملة المقاطعة ومكافحة الفقر في فلسطين».
المؤسسة والمديرة العامة لمركز الطفل الفلسطيني السعيد د .جمانة عودة،
استضاف معهد الصحة العامة والمجتمعيةُ ،

ملحة
التي قدمت محاضرة تعريفية بالمركز وأهم مشاريعه وإنجازاته .كما عقد المعهد ،محاضرة بعنوان« :الزيارات المنزلية :ضرورة ّ

لصحة األمهات والمواليد الجدد» ،ألقتها الباحثة المشاركة والمحاضرة في المعهد د .سحر حسان.

نظم معهد دراسات المرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومؤسسة شاشات ،ورشة عمل لتحليل األفالم بعنوان «تحديات المرأة
الفلسطينية في عيون شابات فلسطينيات» .حيث عرض فيلمان؛ األول «منشر غسيلو» للمخرجتين آالء دسوقي وأريج أبو
عيد ،والثاني فيلم «خمس فناجين وفنجان» للمخرجة ليلى عباس ،بحضور ممثلين عن وزارة الثقافة ،ووزارة الشؤون االجتماعية،
ومؤسسة شاشات ،وعدد من أساتذة وطلبة الجامعة.
كما نظم المعهد ،بالتعاون مع برنامج الدكتوراة في العلوم االجتماعية ،ورشة بعنوان «كيف نتناول قضية التقاطع بين النوع
االجتماعي والعرق والطبقة والحالة االستعمارية؟» ألقتها من جامعة إلينوي -شيكاغو البروفيسور نادين النبر ،عرضت خاللها فكرة
التقاطعات بين القوى القائمة على أساس العرق ،الطبقة ،النوع االجتماعي ،والحالة االستعمارية.
نظمت عمادة شؤون الطلبة ،مؤتمرا بعنوان «نحو استراتيجية فاعلة لتعزيز العمل التطوعي في فلسطين» ،تخللته ثالث
جلسات ،األولى بعنوان «نحو سياسة عامة لتفعيل العمل التطوعي في بناء المجتمع» ،والثانية بعنوان «تجارب ريادية في تعزيز

ً
مؤتمرا بعنوان :دور
العمل التطوعي» ،والثالثة بعنوان «نحو استراتيجية أفضل لتعزيز دور العمل التطوعي» .وعقدت العمادة
الحركة الطالبية في الجامعات الفلسطينية :مراجعة نقدية «جامعة بيرزيت نموذجا»ً ،حيث شارك في المؤتمر متحدثون ساهموا

كما نظم برنامج الدكتوراة محاضرة بعنوان« :سياسة النوع االجتماعي في «بقج» السالم :برمجة العنف القائم على أساس
النوع االجتماعي والحوكمة المعولمة في فلسطين المحتلة» ،قدمتها أستاذة علم اإلنسان في الجامعة د .ريما حمامي ،وعقبت
عليها المحاضرة في معهد دراسات المرأة أميرة سلمي ،وذلك بحضور عدد من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية المهتمين.

في إثراء العمل الوطني والطالبي في جامعة بيرزيت على مدار السنوات الماضية.

شعبيا حول مقاطعة دولة
مؤتمرا
كما عقدت جمعية الشباب الديمقراطي للتنمية بالتعاون مع مجلس الطلبة في الجامعة،
ًّ
ً

االحتالل ،بعنوان «نحو تعزيز فكر المقاطعة الشاملة لالحتالل» ،بحضور عدد من الشخصيات وطلبة الجامعة .وصدر عن المؤتمر
مؤكدا على الحق المشروع في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي بكافة األساليب التي
بيان يدعو لمقاطعة إسرائيل ورفض التطبيع،
ً

كفلتها األعراف الدولية.

نظمت دائرة علم الحاسوب في كلية الهندسة والتكنولوجيا محاضرة بعنوان« :العادات السبع للناس األكثر فعالية» ،قدمها
المدرب وحيد زهران ،وحضرها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة .كما نظمت الدائرة محاضرة بعنوان« :التجربة
اإلستونية في تطبيق الحكومة اإللكترونية والدور األكاديمي بذلك» قدمتها األستاذة في جامعة تالين التقنية /استونيا د .إنغرد
بابل.

ونظمت العمادة وبالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية ،ورشة توعوية بعنوان «ظاهرة المخدرات وآثارها النفسية واالجتماعية
على األفراد» ،بمشاركة ممثلين من جمعية الصديق الطيب ،والشرطة الفلسطينية.
فيما عقدت محاضرة بعنوان «الدار دار أبونا» تحدث فيها األستاذ في الجامعة د .شريف كناعنة ،حول المشكالت التي تجابهها
الهوية الفلسطينية.
كما عقدت العمادة من خالل مكتب االرشاد وبالتعاون مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ،محاضرة بعنوان جرائم قتل

ً
تعريفا للطلبة عن القوانين المطبقة في فلسطين بما يتعلق بقتل النساء ودور المؤسسات األهلية في
النساء ،حيث تناول اللقاء
سن قوانين حماية للنساء وزيادة التوعية والتثقيف بالقوانين السارية وتعديلها .كما عقد المكتب وبالتعاون مع جمعية القدس لرعاية
أطفال التوحد ،ورشة عمل بعنوان« :من هم أطفال التوحد وآليات التعامل معهم» ،ألقاها مدير مركز القدس لرعاية أطفال التوحد
خليل جردات ،ود.صالح الزغل .كما عقدت العمادة ورشة عمل بعنوان «دور اإلرشاد النفسي واالجتماعي في الجامعات الفلسطينية:
نحو خدمات أفضل» .كما نظم المكتب بالتعاون مع وزارة الصحة ،ندوة بعنوان «االكتئاب النفسي مرض العصر الحديث» ،قدمها
الدكتور حازم عاشور رئيس وحدة الصحة النفسية بوزارة الصحة ونائب رئيس جمعية األطباء النفسيين في فلسطين.
ونظمت العمادة بالتعاون مع المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية «مفتاح» ،ورشة توعوية بعنوان:
«الفساد وأشكاله وآليات مكافحته ودور الشباب» .كما عقدت العمادة وبالتعاون مع جمعية الشابات المسيحية وحركة مقاطعة
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ً
تخليدا لذكرى األستاذ
نظم معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ودائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت ،ندوة تكريمية

واستضاف المعهد ،األستاذ في جامعة سواس  SOASفي بريطانيا البروفيسور ستيفان تشان ،كأستاذ زائر لمدة فصل.

المفكر الدكتور نصير العاروري ،الذي قدم اسهامات كبيرة بالتعريف بالقضية الفلسطينية والعربية .كما عقد المعهد بالتعاون مع

درس خاللها
وتأتي هذه الزيارة ضمن أنشطة كرسي مؤسسة كونراد أديناور
للتميز األكاديمي في الجامعات الفلسطينيةّ ،
ّ

ممثلية جنوب إفريقيا ،جلسة نقاش لبحث أسس التعاون األكاديمي بين افريقيا وفلسطين وبهدف إطالق برنامج الدراسات

د .تشان مساق «السياسة الخارجية المقارنة» باالشتراك مع الدكتورة لورد حبش.

اإلفريقية في جامعة بيرزيت.
ونظمت دائرة العلوم السياسية بالتعاون مع األرشيف الرقمي في معهد أبو لغد للدراسات الدولية ،محاضرة عامة بعنوان:
وعقد المعهد ،محاضرة بعنوان« :سياسة التخطيط والتنظيم اإلسرائيلية كإحدى أهم سياسات التهجير القسري للفلسطينيين»
التي قدمها مدير وحدة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين في مركز بديل األستاذ باسم صبيح .فيما نظم المعهد محاضرة

ّ
يتعلمه طالب الدراسات الدولية؟» ألقاها استاذ العلوم السياسية د .علي الجرباوي.
عامة بعنوان« :ما الذي يجب أن

«دراسات في القيادة الفلسطينية :مفتي القدس الحاج أمين الحسيني في مذكرات معاصريه» ،قدمها أستاذ العلوم السياسية
في الجامعة سميح حمودة ،وأدارها د .مراد شاهين.

فيما افتتحت مؤسسة الدراسات الفلسطينية
بالشراكة مع معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات
الدولية وبالتعاون مع مركز الميزان الحقوقي،
مؤتمرها

السنوي

بعنوان:

«المكانة

الجيو-

استراتيجية والسياسية لقطاع غزة» الذي استمر
ليومين واستضاف عددا كبيرا من المتحدثين
والمشاركين.

عقد مركز دراسات التنمية وبالتعاون مع مؤسسة
روزا لوكسمبورغ األلمانية ،مؤتمرا بعنوان« :بدائل
التنمية في ظل الليبرالية في األراضي الفلسطينية
المحتلة – نظرة نقدية» ،حيث استضاف الخبراء
واألكاديميين المحليين باإلضافة إلى آخرين من عدد
من جامعات العالم.

واستضاف المعهد ،السفير الفلسطيني في جمهورية فيتنام السيد سعدي الطميزي ،حيث قدم محاضرة

ً
نموذجا» .كما استضاف المعهد ،الدبلوماسي الفلسطيني
بعنوان« :الدبلوماسية واالقتصادات الصاعدة :فيتنام
ووزير الخارجية األسبق ناصر القدوة ،حيث ألقى محاضرة بعنوان «أدوات التواصل الدبلوماسي في مخاطبة المجتمع
الدولي» ،أدارها نائب رئيس الجامعة للتنمية واالتصال ،د .غسان الخطيب .وضمن سلسلة لقاءات الدبلوماسية
والمساق المتخصص حول التواصل االستراتيجي ،استضاف المعهد األكاديمي والسياسي عضو اللجنة المركزية
لحركة «فتح» د.نبيل شعث ،حيث ألقى محاضرة بعنوان “االستراتيجية الفلسطينية الجديدة” .واستضاف أيضا ،د.
نمر رزق الله من جامعة قازان الروسية ،حول طاولة مستديرة بعنوان« :العقوبات الدولية على روسيا وأثرها على
مكانة روسيا في العالم العربي» ،حضرها أساتذة وطلبة المعهد والجامعة .والحقا ،عقد المعهد محاضرة بعنوان:
«الليبرالية الجديدة التابعة :قوة الخليج االقتصادية وتأثيرها على المشرق العربي» ،قدمها الدكتور هانس بانوان من

مديرة مركز دراسات التنمية آنذاك د .لورا الخوري :المؤتمر الذي انعقد على مدار يومين حاول من
ً
سعيا
خالل محاوره المختلفة أن يقدم تحليالت نقدية للتدخالت التنموية في الحيز الفلسطيني،
لصياغة رؤى علمية وبدائل عملية لمساعدات تستجيب مع حقوق الشعب الفلسطيني ،وتنطلق
من أولوياتهم واحتياجاتهم الفعلية.

جامعة كينغز كوليدج لندن.
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كما نظمت الكلية ،ندوة حول أخالقيات التمريض بعنوانEthics is deciding what ought to be done, all things”:
 ،”consideredألقاها أستاذ الجراحة في جامعة واشنطن د.دوغالس براون .ومحاضرة عامة بعنوان« :التشخيص المبكر لمشاكل
االتصال والتواصل نظريات عالج التوحد ( :)ABA vs DIRمقارنة بين  »DSM4 – DSM5ألقاها األخصائي النفسي التطوري د.طارق
ميعاري من مركز تطوير الطفل في القدس .ومحاضرة أخرى بعنوان« :الحياة الجامعية مع المرض المزمن :حالة التصلب اللويحي

ً
ً
متحدثا عن تجربته.
نموذجا» ،قدمها أستاذ العلوم السياسية في الجامعة د .سمير عوض،
()MS

استضافت دائرة اإلعالم ومركز تطوير اإلعالم في الجامعة ،األستاذ هارون الصويص المشرف العام على القسم العربي
في إذاعة فونوك هاوس -أوروبا األلمانية ،الذي قدم ندوة بعنوان« :لتصبح إعالميا ..عليك أن» ،استعرض فيها النصائح للتمرس
في حقل االعالم والصحافة .كما نظم المركز ومركز اعالم في الناصرة ،دورة بعنوان« :اإلعالم االجتماعي والحمالت باستخدام
الشبكات االجتماعية للصحفيين» ،درب فيها المتخصص في اإلعالم االجتماعي م .مأمون مطر وشارك فيها صحفيون وصحفيات
من االراضي المحتلة عام .48

ونظمت الدائرة ووزارة اإلعالم ،ندوة تحت عنوان «صحافيون تحت خط النار» ،سلطت الضوء على عمل الصحافيين
كما عقد المركز ،حلقة نقاش بعنوان« :التنمية كقوة :التعلم من الميدان» ،كنشاط ختامي لمشروع «الصراع والمشاركة
والتنمية في فلسطين» ،وهو مشروع تعاوني مدته  3سنوات بين مركز دراسات التنمية في الجامعة ودائرة دراسات
التنمية في جامعة فيينا .حيث ركزت حلقة النقاش على ثالثة محاور رئيسية ،هي :العمل الميداني بعد العدوان على غزة،
وخبرات وتجارب في العمل الميداني في فلسطين ،وتجليات القوة في ممارسة التنمية .وعقد المركز وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي -برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني ،ورشة عمل بعنوان« :قراءة فلسطينية لتقرير التنمية البشرية
الدولي للعام  ،»2014وذلك في محاولة إليجاد مقاربة مع قضايا ومضامين التقرير والحالة التنموية الفلسطينية.

أثناء العدوان األخير على قطاع غزة واستهدافهم من قبل االحتالل .كما نظمت الدائرة ،ندوة بعنوان« :هل نحن بحاجة
إلى إعالم اقتصادي؟» ،ألقاها الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية السيد عمار العكر ،وتحدث عن أهمية
وجود اعالم اقتصادي فلسطيني .كما نظمت ندوة أخرى بالتعاون مع المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء
«مساواة» ،ندوة بعنوان« :مدى تعاطي اإلعالم الفلسطيني مع قضايا حقوق اإلنسان» ،ألقاها الصحفي والباحث
محمود فطافطة .ونظمت الدائرة ندوة بعنوان «داعش (التاريخ ،الصورة ،الدين)» ،تحدث فيها مدير مركز رام الله لدراسات
حقوق االنسان د .اياد البرغوثي ،بمشاركة أستاذ اإلعالم في الجامعة د.وليد الشرفا ،واألديب أ .وليد الهودلي ،وأدارها
رئيس دائرة اإلعالم د .بسام عويضة.

استضافت كلية التمريض والصيدلة والمهن الصحية ،مستشار طب وجراحة األعصاب في ألمانيا الدكتور طارق الزعين،
الذي ألقى محاضرة بعنوان« :العقل السليم في الجسم السليم» .والحقا ،عقدت الكلية ،محاضرة بعنوان «مرض اإليدز
في فلسطين وأمراض وبائية أخرى مثل اإليبوال والفيروس التاجي» ،ألقاها مدير عام الرعاية الصحية األولية والصحة
العامة في وزارة الصحة الفلسطينية د .أسعد الرمالوي.
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كما عقدت الدائرة ومؤسسة االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان» ،حلقة نقاش إلطالق نتائج دراسة النظام الوطني
للنزاهة ،وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة «أمان» التي تنفذها بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية.
عقدت كلية األعمال واالقتصاد في
الجامعة وبالتعاون مع وزارة االقتصاد،

ً
ً
دوليا حول «التنافسية واإلبداع
مؤتمرا
والريادة :أدوات للنمو االقتصادي في
فلسطين» ،ناقش االطار العام للخطة
الوطنية الستراتيجية تنافسية الصناعة ،ودور
القطاعين العام والخاص في زيادة القدرة
التنافسية ،باإلضافة إلى موضوعي االبداع
والريادة.

عميد كلية األعمال واالقتصاد آنذاك ،د .يوسف داوود :دأبت الكلية على تعميق عالقاتها مع
نظمت الجامعة ،محاضرة حول التصنيفات الجامعية وقواعد بيانات المنشورات العلمية ،وذلك ضمن سياق جهودها

ً
سعيا للتعريف بنشاطها األكاديمي ومنشوراتها البحثية.
لتعزيز حضورها على شبكة االنترنت

المجتمع المحلي ،إلشراك األكاديمي بقضايا المواطن ،وخلق بيئة صحية بين القطاع الخاص
والعام واألكاديمي .وهذا المؤتمر سيسعى إلى بناء استراتيجية تنافسية للصناعة تربط البحث
األكاديمي بالتطبيق العملي.

عقدت دائرة التاريخ واآلثار في الجامعة وبالتعاون مع الفريق الدولي للبحث حول الوقف التابع للمركز الوطني للبحث
العلمي في باريس « ،»GDRI/CNRSورشة بعنوان« :قراءة تاريخ المدن من خالل الوثائق الوقفية» ،بحضور عدد من
الشخصيات المحلية والدولية .وعقدت الدائرة ورشة بعنوان« :تحديد احتياجات سوق العمل في مجال السياحة الريفية
في فلسطين» ،الذي أنجز ضمن مشروع تطوير البرنامج األكاديمي الفرعي في اآلثار الفلسطينية.

كما نظمت الكلية بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ،محاضرة عامة بعنوان «السياسة االحترازية وإدارة المخاطر في
فلسطين» ،ألقاها محافظ سلطة النقد آنذاك د .جهاد الوزير.

فيما نظمت دائرة المحاسبة في الكلية،
محاضرة عامة بعنوان «التدقيق الخارجي :بين
الواقع والتحديات» ،تحدث فيها كل من ممثل
«شركة ديلويت» السيد منذر بندك ،ومساعد
مدير تدقيق شركة «ديلويت» السيد ملتيادي
حبش ،ومدققة حسابات الشركة اآلنسة
حنين عبدالله.
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نظمت اللجنة الثقافية في كلية اآلداب وضمن محاضرات
برنامجها الثقافي ،محاضرة بعنوان« :إدوارد سعيد وتفكيك
االستشراق ،من النص إلى الصورة» ،قدمها أستاذ
اإلعالم في الجامعة د .وليد الشرفا .كما نظمت اللجنة
محاضرة بعنوان «الحالة اإلسرائيلية بعد االنتخابات» ألقاها
الباحث والخبير في الشؤون اإلسرائيلية البروفيسور د.
جمال ،وأدارها أستاذ اإلعالم د .وليد الشرفا.
أمل ّ

بعد عودته من إجازة تطويرية ومنحة « »Erasmus Mundus, Avempace IIألبحاث ما بعد الدكتوراة من جامعة برلين التقنية
في ألمانيا ،عقد األستاذ في كلية التربية د .أحمد الجنازرة ورشة تدريبية بعنوان« :استخدام تقنيات الويب  2.0في التعليم
العالي» ،شارك فيها سبعة عشر من أعضاء الهيئة التدريسية من الكليات المختلفة في الجامعة.
عقدت كلية العلوم محاضرة عامة عن مفهوم االنحباس الحراري ومشكلة ازدياد تركيز غاز ثاني اكسيد الكربون في
الجو وآثاره السلبية ،حيث ألقى المحاضرة أستاذ الكيمياء في جامعة النجاح الوطنية د .حمد الله بعيرات ،وذلك ضمن
مهرجان العلوم الذي نظمته الكلية لمجتمع الجامعة والخارج.

عقدت دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية ،ورشة استمرت ثالثة أيام ،وذلك ضمن مشروع الذكريات التعددية في فلسطين
الذي يتم بالشراكة مع جامعة لوزان -سويسرا ،ويستهدف توثيق الذاكرة الجماعية للفلسطينيين في مناحي حياتهم السياسية
واالجتماعية والتعليمية.

أما دائرة الفيزياء في الكلية ،فنظمت اليوم الدراسي السنّ وي الرابع في موضوع فيزياء الجسيمات الدقيقة والمسارعات عالية

ً
ً
سنويا منذ أن بدأت عام  .2012وتضمنت فعاليات اليوم الدراسي محاضرات متنوعة
تقليدا
الطاقة ،حيث أصبحت هذه الفعالية
قدمها فريق المدربين بإشراف د.كيت شاو من المركز العالمي للفيزياء النظرية في إيطاليا التي تعمل باحثة في تجربة أطلس
في المنظمة األوروبية لألبحاث النووية «سيرن» .وقد شارك في تدريب الطلبة د .شريف غيظان الباحث في معهد « »LIPفي
البرتغال ،والذي تخرج من دائرة الفيزياء بدرجة البكالوريوس عام  ،2006وطالبا الدكتوراة محمود الستيتي من جامعة مرسيليا في
فرنسا الذي تخرج من برنامج ماجستير الفيزياء عام  2013ونداء أصبح من جامعة هومبولت في ألمانيا.

نظمت عمادة كلية الدراسات العليا ،ورشة
بعنوان« :التعلم اإللكتروني كأداة مساعدة في
التعليم الجامعي» ،بحضور العديد من أساتذة
وطلبة الجامعة وبمشاركة أساتذة من داخل الجامعة
وخارجها.

فيما استضافت دائرة األحياء والكيمياء الحيوية في الكلية ،مؤتمر المنتدى الفلسطيني الخامس للبحوث الطبية بمشاركة عدد
من الطلبة واألساتذة من مختلف الجامعات المحلية وبمشاركة دولية .كما اشتمل المؤتمر على مسابقة للبوسترات أنتجها طلبة
من الجامعات المشاركة.

نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية د .هنري جقمان :استضافة هذا المؤتمر تأتي الهتمام
بيرزيت باألبحاث الطبية ،فيما تنبع أهمية المؤتمر من كونه المنتدى األول في فلسطين المختص

عقدت مبادرة وندسور -بيرزيت للكرامة ،ندوة بعنوان
«الكرامة ..من أين لك هذا؟» ،ألستاذ الفلسفة في جامعة قطر
سابقا في جامعة بيرزيت) د .رجا بهلول.
ً
(المحاضر

باألبحاث الطبية والمخبرية األساسية في العلوم.
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نظم مركز تطوير اإلعالم ،حلقة دراسية بعنوان« :أسئلة في الصحافة الفلسطينية وشهادات من الحال» ،وذلك
لمناسبة عشر سنوات على صدورها .وناقش مختصون وأكاديميون وإعالميون ومهتمون القضايا التي تشغل
الصحافة الفلسطينية ،وواقع هذه الصحافة ،وقدموا نماذج من تجربة الحال في مختلف القوالب الصحافية والمواضيع
االجتماعية والسياسية واالقتصادية.

عقد مركز التعليم المستمر ،بتمويل من البنك الدولي ،الورشة األولى ضمن برنامج نوعي متخصص لتطوير قدرات ومهارات
ادارة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المشتريات العامة ،واستهدفت الورشة على وجه التحديد المقاولين من منطقة
الوسط في الضفة الغربية.

عقد معهد الدراسات البيئية والمائية في الجامعة ،المؤتمر األول لبرنامج التعاون األكاديمي الفلسطيني– الهولندي
حول المياه (بادكو) ،بحضور عدد من األكاديميين وطلبة الدراسات العليا من الجامعات الفلسطينية والهولندية،
باإلضافة إلى ممثلين عن مختلف الوزارات وسلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه وسلطة جودة البيئة
والمؤسسات األهلية الفلسطينية والجهات المانحة والقطاع الخاص.

نظم مكتب العالقات العامة ،ندوة بعنوان «كتابات من الحياة في فلسطين :اقتحام ،اعتقال ،ومخيلة متمردة»،
وذلك بمناسبة إصدار العدد الخاص بفلسطين تحت االحتالل من مجلة « ،»Biographyالصادرة عن جامعة هاواي
األمريكية ،حيث شارك في الندوة التي أدارها أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية في الجامعة د .سعد نمر ،محررتا
المجلة مورجن كوبر وسينثيا فرانكلين ،ود .سونيا نمر أستاذة الفلسفة والدراسات الثقافية في الجامعة ،المشا ِركة في

أحد مقاالت المجلة.

لقاء بين المكتبيين في الجامعات الفلسطينية ونظرائهم من جامعات بريطانية وأمريكية
نظمت مكتبة جامعة بيرزيت الرئيسية،
ً

وأعضاء في جمعية ( .)Librarians and Archivists with Palestineوقد استمرت الورشة لمدة يومين بمشاركة إحدى عشرة
جامعة فلسطينية.

نظمت لجنة البحث العلمي في كلية الدراسات العليا في الجامعة ،ورشة بعنوان «واقع البحث والنشر العلمي في جامعة
بيرزيت» ،تخللتها جلستان رئيسيتان حول اشكاليات البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية.
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اتفاقيات
مشتركة
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وقعت كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة وشركة اكسبرتس للحلول المتكاملة ،اتفاقية تسعى الستحداث
برنامج تدريبي لطلبة دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب في الجامعة تحت إشراف الفرع الطالبي لجمعية مهندسي
الكهرباء واإللكترونيات «.»IEEE
وقعت الجامعة وكلية «غرناطة الجليل» في قرية كفر كنا في أراضي  ،48اتفاقية تعاون تمثل كلية غرناطة بموجبها جامعة
بيرزيت داخل الخط األخضر ،وتعمل على استقطاب وتسجيل طلبة فلسطينيين من الداخل للدراسة في جامعة بيرزيت ،ومتابعتهم
حتى إنهاء دراستهم وتخرجهم من الجامعة.
وقعت دائرة اإلعالم في الجامعة ومعهد اإلعالم األردني التابع للجامعة األردنية ،اتفاقية تعاون أكاديمي مشتركة بهدف تبادل
ّ
الخبرات االكاديمية بين المؤسستين ،شملت التعاون في مجال المطبوعات والنشر اإلعالمي وتبادل المحاضرات وورش العمل.
وقعت كلية الحقوق واإلدارة العامة مذكرة تفاهم مع كلية القانون والعلوم اإلنسانية بجامعة االستقالل في أريحا ،ومذكرة
أخرى مع النيابة ،في ضوء استحداث برامج أكاديمية جديدة ضمن فعاليات مشروع «تعزيز التعليم بالدراسات العليا ،تطوير برنامج
ماجستير بالقانون واالقتصاد في جامعة بيرزيت وبرنامج ماجستير بالقانون الجنائي في جامعة القدس وجامعة النجاح الوطنية»
وقعت الجامعة مع السيد رياض توفيق الصادق ،اتفاقية في مدينة دبي باإلمارات العربية المتحدة ،منح بموجبها
السيد الصادق الجامعة مبلغ أربعة ماليين دوالر أمريكي ،لتشييد مبنى لكلية الحقوق واإلدارة العامة التي ستحمل
اسمه ،وإنشاء «وقفية رياض توفيق الصادق» للمنح الدراسية للمستحقين ،وحضر توقيع االتفاقية عضو مجلس
أمناء الجامعة السيد سمير عويضة.

المدعوم من االتحاد األوروبي.
وقع معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية وبلدية الرام ،مذكرة تفاهم تهدف إلى توثيق أكبر قدر ممكن من الوثائق والصور
والتاريخ الشفوي ،والحياة االجتماعية والثقافية في بلدة الرام في فترة الحكم العثماني إلى وقتنا الحالي.
وقعت كلية التمريض والصيدلة والمهن الصحية في الجامعة وكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

ً
ً
ماليا مقداره ثمانية ماليين دوالر
دعما
تفاهم تقدم بموجبها المملكة
ٍ
كما وقعت الجامعة والمملكة العربية السعودية ،مذكرة
أمريكي لتمويل مشروع إنشاء مساكن الطالبات بجامعة بيرزيت ،مع جميع ما يلزم ذلك من تجهيزات وأثاث وخدمات هندسية.
وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) ،إلقامة تعاون مستقبلي مشترك
يمتد لمدة ثالث سنوات بين كلتا المؤسستين لتحقيق عدة أهداف أهمها عقد طاوالت مستديرة ومؤتمرات بحثية ،والتعاون في
نشر البحوث والدراسات العلمية ،وتسهيل الوصول للمراجع والمصادر العلمية عبر برنامج مكتبي موحد بحيث يستفيد الباحثون

األردنية ،مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين الجامعتين ستستمر لمدة خمس سنوات ،وتهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الكليتين
في مجاالت عديدة أهمها تنظيم برامج تبادل ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة ،وعمل أبحاث مشتركة باإلضافة إلى تطوير آليات
تعليمية في حقلي النطق والسمع والعلوم الطبية المخبرية ،وإعداد برامج وتطوير مساقات.

وقعت الجامعة وجمعية صندوق الطالب الجامعي لقرى شمال غرب القدس الخيرية ،مذكرة تفاهم في مجال دعم
ومساعدة الطلبة الجامعيين المحتاجين من قرى شمال غرب القدس.

من كلتا المؤسستين منه ،إضافة للتنسيق لبرامج تدريبية لعدد من طلبة جامعة بيرزيت داخل المعهد.
وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع الملكة ماري  -جامعة لندن ،تهدف إلى ارساء أسس التعاون المشترك بين الجامعتين على مدار
خمس سنوات في مجالي القانون واإلدارة العامة ،وبناء شراكة فعالة تشمل األنشطة األكاديمية والتعليمية البحثية المشتركة،
وتيسير تبادل الخبرات والكفاءات بين الطرفين ،وتسهيل التعاون في الدراسات واألبحاث ،وتوفير فرص تبادل الطالب والمدرسين

ً
تمهيدا لمد الجسور المستقبلية بين الباحثين والمؤسسات التعليمية
من كلتا الجامعتين ضمن برامج أكاديمية تعليمية متخصصة
الدولية العريقة.
وقعت الجامعة وشركة بال باي ألنظمة الدفع المسبق ،اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات اإللكترونية لتسهيل عملية تسديد
الرسوم واألقساط الجامعية لطلبة جامعة بيرزيت ،حيث سيتمكن طلبة الجامعة من دفع رسومهم وأقساطهم الجامعية عن طريق
التجار المعتمدين من قبل شركة بال باي ،وعن طريق استخدام اإلنترنت البنكي ،والموبايل البنكي الخاص بالبنوك المتعاقدة.
وقعت الجامعة اتفاقية مع صندوق تطوير البلديات بخصوص مشروع تخطيط المسار السياحي لبلدية بيرزيت ووضع خارطته،
وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي سبق أن وقعت للتعاون بين الجامعة وبلدية بيرزيت.
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يوميات

بيرزيت
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فقدت الجامعة أستاذ الكيمياء د .سامي الصيرفي ،الذي بدأ عمله في الجامعة سنة  ،1974ثم ابتعث الستكمال درجة الدكتوراة
في الكيمياء سنة  1977في جامعة مانشيستر في بريطانيا وأنهى متطلبات التخرج سنة  1980ليحصل على رتبة أستاذ مساعد،

كما نظم المكتب ،بالتعاون مع شركة الوطنية موبايل ،اللقاء الثاني ضمن سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى توفير فرص
تدريب وعمل للطلبة في الشركة.

ويعين في نفس السنة عميدا لكلية العلوم في جامعة بيرزيت ومدد تعيينه مرتين في نفس المنصب حتى العام األكاديمي
 .1984/1983وفي سنة  ،1986حصل الصيرفي على منحة بحث ما بعد الدكتوراة في جامعة مانشيستر حتى سنة  .1987وفي

استضاف مركز «إعالم» في الناصرة ،منسق وحدة التلفزة في مركز تطوير اإلعالم آنذاك المخرج والمؤلف الموسيقي أحمد

العام األكاديمي ُ ،1989/1988عين الصيرفي نائبا للشؤون اإلدارية والمالية لمدة أربع سنوات ،ثم أعيد تعيينه عميدا لكلية العلوم

الضامن ،ليقدم مداخلة حول تجربته في إخراج األفالم ،في المؤتمر السنوي الرابع للمركز الذي كرسه هذا العام لنقاش خطاب

سنة  1998ولمدة سنة واحدة .وخالل سنة  ،2003تم تعيينه عميدا لكلية الدراسات العليا لمدة  3سنوات ،ومن ثم عين نائبا للرئيس

النكبة في اإلعالم والسينما.

للشؤون اإلدارية والمالية سنة  2005ولمدة  4سنوات ،وتم تجديد تعيينه في نفس المنصب سنة  2009ولمدة  4سنوات.
أطلقت مسرعة األعمال الفلسطينية األولى الخاصة بمؤسسة قيادات «فاست فوروارد» ،جولتها التعريفية بالمشهد الريادي
نعت أسرة الجامعة بكثير من الحزن واألسى رحيل صديق الجامعة ومؤازرها رجل األعمال الفلسطيني األستاذ سميح دروزة الذي
توفاه األجل المحتوم يوم  2015/5/15وهو في بريطانيا حيث كان يخضع للعالج على أثر مرض عضال ألم به منذ فترة من الزمن.

الفلسطيني في الجامعات الفلسطينية ،متخذة من جامعة بيرزيت المحطة األولى لهذه الجولة بالتعاون مع مكتب الخريجين
وخدمات المهنة التابع لمكتب نائب الرئيس للتنمية واالتصال.

وقد ارتبط اسم دروزة بعالقة قديمة الفتة ومميزة بجامعة بيرزيت ،واهتم بتقديم الدعم المادي والمعنوي لها ،حيث لبى المرحوم
سميح الدعوة باالنضمام إلى مجلس أمناء جامعة بيرزيت قبل عدة سنوات وساهم مساهمة فعالة في إنشاء معهد سميح
دروزة للصناعات الدوائية فيها .وقد كرمته الجامعة في العام المنصرم بشهادة الدكتوراة الفخرية لتميزه في التنمية المجتمعية
واالقتصادية في الوطن العربي ولعطائه السخي لجامعة بيرزيت.
فجعت الجامعة باستشهاد نجل الزميل فضل الخالدي ،ليث ابن الخمسة عشر عاما .وأهابت بالمجتمع الدولي أن يتحمل
مسؤولياته في إخضاع حكومة إسرائيل للمساءلة القانونية عن هذه األعمال التي ما كانت لتحدث لوال استمرار االحتالل اإلسرائيلي
مخالفا كل األعراف والقوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

نائب الرئيس للتنمية واالتصال د .غسان الخطيب :هنالك أهمية أساسية لدور الجامعات في تطوير
المشهد الريادي الفلسطيني ،وجعله أحد أهم القطاعات في تنمية االقتصاد ،ولدور الجامعة
في توفير كل سبل االبداع والتميز لطالبها من خالل برامج مختلفة متنوعة في كل النشاطات
المنهجية والالمنهجية.

نظم مكتب الخريجين وخدمات المهنة في الجامعة ،اللقاء السنوي للخريجين للعام  ،2015بحضور أعداد كبيرة من خريجي
الجامعة سواء حديثو التخرج أو القديمون منهم ،وتبادلوا خالل اللقاء تجاربهم وقصصهم والمواقف التي واجهتهم خالل حياتهم
وعرضا كوميديا قدمه
ً
سوقا شعبية للمنتوجات والمأكوالت الفلسطينية،
ً
الجامعة .وتخللت اللقاء فقرات فنية منوعة ،تضمنت
الفنان نضال بدارنة ،وفقرة مسابقات قدمها الفنان رياض مصطفى ،وفقرة غنائية قدمتها فرقة فتوش ،ومشاركات لقصص
نجاح لخريجي الجامعة.

أطلق مكتب العمل التعاوني في عمادة
شؤون الطلبة ،عدة نشاطات تطوعية تحت
عنوان «إضاءات تطوعية» .وجاءت الفكرة
من منطلق تعزيز ثقافة العمل التطوعي
وتعزيز القيم االيجابية ،حيث تقوم فكرة
هذه النشاطات على توعية الطلبة بأهمية
تطبيق نشاطات تحمل تعزيزً ا لقيم المجتمع
اإليجابية .وتضمنت الحملة نشاطين لدعم
المسنين في جمعية االتحاد النسائي
وبيت األجداد ،ونشاطا لزيادة الوعي
بالمسؤولية تجاه مرافق الجامعة وعمال
النظافة .والحقا ،شارك طلبة الجامعة ومن
خالل قسـم العمل التعاوني في العمادة
في موسم قطف الزيتون ،حيث نظم
القسم مجموعة من حمالت قطف الزيتون
التي استهدفت عدة قرى فلسطينية.

50

التقرير السنوي 2015-2014

51

تحت شعار «ألنك غالية
علينا ..ال تؤجلي» ،أطلق طلبة
الجامعة،

بتنظيم

من

كلية

التمريض والصيدلة والمهن
الصحية ،وبالتعاون مع عمادة
شؤون الطلبة ومركز دنيا ألورام
النساء ،حملة للتوعية بأهمية
الفحص المبكر للوقاية من
مرض سرطان الثدي ،وذلك
ضمن

الفعاليات

العالمية

لمكافحة سرطان الثدي.

قادرا على صعود الدرج والنزول عنه بكل
كهربائيا
كرسيا
اخترع ثالثة من طلبة هندسة الميكاترونيكس آنذاك في الجامعة،
ً
ًّ
ًّ

بساطة ويسر ،لمساعدة ذوي اإلعاقة وتسهيل حياتهم ،وذلك ضمن مشروع تخرجهم .وتمكن الطلبة شعاع مرعي ،وخالد صبيح،
وحمزة حطاب ،وبإشراف د .حسين عمرو ،وبمساعدة من موظف المختبر عالء قرقش ،من تصميم «الكرسي الذكي» الذي يهدف
إلى الحصول على مدى أكبر من الحركة لذوي اإلعاقة ،بحيث يسمح للمعاق بالحركة في نطاق أوسع يشمل المرور على حواجز
وصعود الدرج.
عقد برنامج الدراسات العربية والفلسطينية ( )PASفي الجامعة ،اليوم الدولي بعنوان« :من بيرزيت إلى العالم» ،بمشاركة
خمس عشرة سفارة دول صديقة ومؤسسات ثقافية وتعليمية ،وعدد من السفراء وممثليات دول العالم .وضم اليوم الدولي
بفعالياته المختلفة ،مشهد القدس القديمة بعبقها التاريخي ،والفني ،حيث ستشارك العديد من الفرق الفلسطينية في فعاليات
هذا اليوم وهي :فرقة وشاح ،وفرقة دوبان ،والمعهد الوطني للموسيقى ،باإلضافة إلى فرق عالمية من سفارات الدول
المشاركة ،وهي :فرقة أطفال اليابان ،والكابويرا– البرازيل ،وفرقة سيراالنكا للرقص الشعبي ،باإلضافة إلى العديد من الفقرات
التراثية والفنية.
نظمت الجامعة «اليوم المفتوح» السنوي لعدد من كليات الجامعة ،وشمل العديد من األنشطة الثقافية واألكاديمية والفنية

افتتحت الجامعة في مبنى كلية التربية ،حضانة نقابة أساتذة وموظفي الجامعة ،وذلك لتوفير الجهد والرعاية المناسبة
ألبنائهم.

والرياضية ،وشاركت خمس كليات في هذا الحدث هي :األعمال واالقتصاد ،والعلوم ،والهندسة والتكنولوجيا ،والتربية واآلداب،

ً
معرضا لبيع الكتب.
إضافة إلى تنظيم المكتبة الرئيسية

أوصت اللجنة العليا للترشيح في االتحاد العالمي للمصادر اإللكترونية ( ،)EIFLباختيار مديرة مكتبة جامعة بيرزيت -منسق التجمع
عضوا في المجلس االستشاري لالتحاد العالمي لدورته في الفترة  ،2016-2014لتصبح
الفلسطيني ،السيدة ديانا صايج ناصر؛
ً

الممثل العربي الوحيد في هذا المجلس.

عقد معهد الحقوق وبالتعاون مع جمعية نساء وآفاق المختصة في شؤون المرأة العربية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة

نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية آنذاك ،د .سامية حليلة :هذه الحضانة ثمرة الجهود التي
اجتمعت لتخدم العاملين في الجامعة وتوفر لهم بيئة عمل ستسهل حياة العامالت والعاملين
في الجامعة ،وتؤمن ألطفالهم بيئة مناسبة وقريبة عليهم.

سنة  ،1948دورة تدريبية متخصصة في األحوال الشخصية والمواريث ،استهدفت عددا من المحامين الشرعيين الفلسطينيين
المزاولين لمهنة المحاماة الشرعية.
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عرض مركز تطوير اإلعالم خمسة أفالم وثائقية ،في ختام تدريب مكثف حول إنتاج األفالم الوثائقية ،نفذه في غزة مع المخرج
السويدي بيو هولمكويست.
خاصا مع الصحافيتين رشا فرحات ومنى خضر ،اللتين جاءتا من قطاع غزة
لقاء
فيما نظمت وحدة النوع االجتماعي في المركز،
ًّ
ً

زار رئيس الهيئة الوطنية لالعتماد

لوجستيا ،وتجنيبهن تبعات
إلى رام الله ،تستعرضان تجربتهما في الحرب على غزة ،مطالبتين بدعم الصحفيات العامالت في غزة
ًّ

والجودة لمؤسسات التعليم العالي

االنقسام السياسي الذي ألقى بظالل سيئة على أداء الصحافة المحلية بشكل عام .فيما نفذ مركز تطوير اإلعالم في مكتبه

د .محمد السبوع جامعة بيرزيت ،حيث

متخصصا في التصوير واإلضاءة استمر مدة أسبوعين ،تخللته تدريبات نظرية وأخرى تطبيقية .وفي غزة أيضا،
تدريبا
بمدينة غزة،
ً
ً

التقى إدارتها ،للبحث في عدد من

نظم المركز دورة مختصة في فن القصة الصحافية مع المدرب محمد دراغمة ،استفاد منها  27مشتركا ومشتركة.

القضايا األكاديمية.

واختتم المركز دورة «كتابة السيناريو لألعمال الدرامية» قدمها المدرب والسيناريست العالمي كيث كانينغهام ،بمشاركة 11

ً
كاتبا وكاتبة وصانع أفالم من أصحاب الخبرة في هذا المجال .واستضافت الدورة في أسبوعها األول عبر سكايب المحاضر بشار
عباس من سوريا الذي يدرس مادة السيناريو في أكاديمية السينما في الالذقية ،ليشارك المتدربين خبرته في هذا المجال .واختتم

ً
مشاركا 14 ،منهم من قطاع غزة .والغرض من الدورة أن ترسم للمشاركين
أيضا دورة في التدقيق اللغوي ،حضرها خمسة وسبعون
نهج التدقيق اللغوي من حيث النحو واإلمالء والترقيم ،وأن تعرض عليهم التقدم المتحان (الكفاءة النحوية وضبط النص) .وقد
اجتاز المشاركون رشا موسى رمضين وجهاد إبراهيم بركات وخلود أحمد زيدان ،االمتحان بكفاءة ونالوا شهادة «اإلجازة» التي

ً
ً
جيدا في معالجة
مشاركا كان أداؤهم
تؤهلهم ليكونوا مدققين لغويين في حقل اإلعالم ،فيما وجه المركز رسالة شكر لسبعة عشر
النصوص ،واقتربوا من نيل «اإلجازة».
\

افتتحت الجامعة ،مكتبة الكويت اإللكترونية ومحطة عبد الباقي النوري للمعرفة ،في مكتبة الجامعة الرئيسية ،وهما مقدمتان
من الشعب الكويتي عبر الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة ،ومن تنفيذ الزيتونة للتنمية الشبابية.
استقبل برنامج الدراسات العربية والفلسطينية طلبته الجدد للفصل الثاني  ،2015/2014حيث تم تعريفهم بالجامعة وتاريخها
ومرافقها وقوانينها.

ً
موظفا من العاملين
اختتمت المكتبة الرئيسية ،دورة حول «تصنيف نظام الكونغرس بواقع  30ساعة تدريبية ،شارك فيها 17
في المكتبة الرئيسية والمكتبات الفرعية ،وبعض الزمالء من جامعتي بيت لحم والقدس المفتوحة.

زار وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وزير النقل والمواصالت د .عالم موسى ،الجامعة ،والتقى نائب رئيس الجامعة
للتنمية واالتصال د .غسان الخطيب ،وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون وتطويره.
نظم مكتب العمل التعاوني في عمادة شؤون الطلبة ،مشروع اعارة الكتب الجامعية المستعملة لمختلف التخصصات ،حيث

ً
انطالقا من دعم الطلبة وتعزيز التكافل االجتماعي بينهم.
تقوم العمادة بهذا المشروع منذ أكثر من ست سنوات ،وذلك
أعلن مجلس أمناء جامعة بيرزيت انضمام الدكتور نبيل قسيس إلى المجلس اعتبارا من  9شباط .2015

نظمت نقابة أساتذة وموظفي
حفال على شرف
جامعة بيرزيت،
ً

الثامن

من

العالمي»،

آذار

برعاية

«يوم

المرأة

من

شركة

سبيتاني هوم ،وحضره عدد كبير
من

العامالت

والعاملين

في

الجامعة ،إضافة إلى أعضاء مجلس
الجامعة ،وأعضاء نقابة العاملين
والهيئة التدريسية.
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عقد مكتب االرشاد في عمادة شؤون الطلبة ،ورشة عمل حول« :السيكودراما» ،قدمها مدرب التنمية البشرية
وعضو نقابة المسرحيين الفلسطينيين عز الدين الجعبري .وهدفت الورشة إلى مساعدة الطلبة المشاركين في التفريغ
عن مشاعرهم وانفعاالتهم بطريقة صحيحة .كما نظم المكتب بالتعاون مع جمعية الصديق الطيب ،ندوة بعنوان «ظاهرة
تعاطي المواد المخدرة بين الشباب ..الواقع والحقيقة» ،تحدثت فيها عفاف ربيع من جمعية الصديق الطيب.

زار رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار «بكدار» د .محمد اشتية ،الجامعة حيث التقى إدارة الجامعة وطلبة
من الفيزياء والرياضيات كانوا قد استفادوا من  30منحة قدمتها «بكدار» لهم.

ونظمت العمادة ،مخيم العمل التطوعي الدولي بمشاركة  50متطوعا من فلسطين وعدة دول عربية وأجنبية .وتخللت
المخيم ،الذي استمر لمدة أسبوعين ،زيارات عديدة إلى مدن وقرى للتعرف على التراث الفلسطيني ،وأعمال تطوعية
ولقاءات مع شخصيات فلسطينية ،باإلضافة إلى عقد محاضرات وندوات)82(.

أحيت الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع لجنة طلبة الماجستير في معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية،
َ

ذكرى يوم األرض بعقدها ندوة بعنوان« :إنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون» ،تحدث فيها كل عضو الكنيست عن حزب التجمع
الوطني الديمقراطي السيدة حنين الزعبي ،ورئيس مجلس بلدي دير حنا سابقا وسكرتير لجنة الدفاع عن األراضي سابقا السيد رجا

ضمن فعاليات أسبوع الثقافة الفلسطيني الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة /مكتب النشاطات الجامعية بالتعاون مع مجموعة
تنوين الطالبية بمناسبة ميالد الشاعر الراحل محمود درويش ،عقد في الجامعة لقاء لنقاش رواية «يافا ..حكاية غياب ومطر»
للكاتبة نبال قندس.

خطيب ،وأدارها رئيس دائرة العلوم السياسة د .عبد الرحمن إبراهيم.
ً
طالبا وطالبة
مثلت الطالبة تاال طواشة ،بلدها فلسطين ،في برنامج مفاجآت صيف دبي للزمالة التدريبية  ،2015حيث شارك 19

ً
ً
كبيرا بين الطالب للمشاركة به.
تنافسا
من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا في البرنامج التدريبي الرائد الذي يشهد

كما نظمت العمادة بالتعاون مع مؤسسة انجاز ندوة بعنوان «الطريق إلى الريادة» ،قدمها المدير التنفيذي لمجموعة طالل
أبو غزالة وشركاه جمال ملحم ،وتناول فيها أهم األعمال التي تقوم بها المجموعة التي يتركز اهتمامها على الملكية الفكرية،
والمحاسبة وغيرها من المجاالت .كما نظمت العمادة ،طاولة مستديرة حول واقع اإلعاقة في الجامعات الفلسطينية ،بمشاركة

افتتحت الجامعة ،لوحة جدارية في مبنى جابي برامكي ،قدمت هدية من المتبرع محمد عبد القوي ،وذلك بحضور عدد من نواب
رئيس الجامعة وإدارتها وموظفيها ،إضافة إلى السيد عبد القوي.

الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية ووزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون االجتماعية ،ووكالة غوث وتشغيل
الالجئين (االونروا).
ً
ً
وسويا من أجل تعزيز
«معا
واحتفلت العمادة بيوم المرأة ،من خالل تنظيم يوم بالشراكة مع طاقم شؤون المرأة ،تحت عنوان:

في الذكرى السنوية األولى لرحيل اإلعالمي الفلسطيني ،نصير فالح ،افتتحت دائرة اإلعالم مختبر تصوير لطلبتها باسمه،
وبتبرع سخي من عائلة الفقيد التي وفرت للطلبة كافة تجهيزات المختبر ،حيث تبرعت العائلة بـ  11كاميرا رقمية «ديجيتال»  ،و11
جهاز حاسوب ،وشاشة عرض واحدة ،وطاالوت وغيره ،وهو ما سيمكن الدائرة من استيعاب عدد أكبر من طلبة المساق.

مشاركة المرأة السياسية” ،تضمن محاضرات وعرض فيلم وعروضا موسيقية إلى جانب تكريم العامالت في الجامعة.
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أعلن مكتب تعزيز الموارد في الجامعة عن تأسيس منحة «بيت.كوم ( »)Bayt.comلطلبة هندسة أنظمة الحاسوب في الجامعة.

ً
منحا
وستقدم من خاللها شركة بيت.كوم ،وهي الشركة الرائدة في مجال التوظيف على اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط،
دراسية وفرص تدريب لطلبة البكالوريوس غير المقتدرين .وستغطي منحة «بيت.كوم» التكلفة األكاديمية لثالثة من طلبة هندسة
أنظمة الحاسوب غير المقتدرين والحاصلين على معدل تراكمي جيد فأكثر ،وذلك وفق المعايير المعمول بها ضمن برنامج المنح
الدراسية في الجامعة .كما ستقدم شركة بيت.كوم فرص تدريب للطلبة الحاصلين على المنحة.
وكانت الكلية نظمت حفل تأبين لألستاذ الراحل عمر ياسين ،بحضور أعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية في الجامعة وكلية
األعمال واالقتصاد وكلية الحقوق ،وعدد من عائلة الفقيد وأصدقائه5/2.

استضافت كلية التربية في الجامعة ،بالتعاون مع جمعية الياسمين الخيرية ،معرضا لوسائل التعليم لذوي اإلعاقة ،شاركت فيها
أكثر من عشر جمعيات ومؤسسات خيرية تعنى بذوي اإلعاقة.

نظم مجلس الطلبة والحركة الطالبية في الجامعة بيرزيت ،مهرجانا لألسير المحرر الشيخ خضر عدنان بعد انتصاره
في معركة اإلرادة بمعتقالت االحتالل ،حيث زار إدارة الجامعة قبل أن يحضر هو وعائلته مهرجان االستقبال.

عميد كلية التربية ،د .حسن عبد الكريم :هذا المعرض ينطلق من مبدأ تحقيق العدالة لذوي اإلعاقة مع
غيرهم في المجتمع ،باإلضافة إلى عرض وسائل تعليمية وتربوية تسهل عملية تعلم ذوي اإلعاقة.

فيما نظمت دائرة اإلعالم ،معرض صور بعنوان «حياتنا» ،ضم مجموعة أعمال مميزة لطلبة مساق التصوير الصحفي.
نظمت كلية األعمال واالقتصاد فعاليات يوم التوظيف الـ  ،20بحضور ممثلي الشركات والمؤسسات ،وبرعاية حصرية من شركة

ً
تعزيزا لرسالة الجامعة التي تتعدى الجانب األكاديمي ،وتسعى جاهدة إلى تهيئة الطلبة لسوق العمل.
«جوال» .ويأتي هذا اليوم

فازت كتلة الوفاء اإلسالمية «الذراع الطالبي لحركة حماس» في انتخابات مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت للعام -2015

ً
مقعدا بمجموع  3400صوت ،متقدمة على كتلة الشهيد ياسر عرفات «الذراع الطالبي لحركة فتح» التي حصلت
 ،2016بـ26
ً
ً
وفقا لمسودة مشروع
مقعدا بمجموع  2545صوتا .فيما شكل مؤتمر مجلس الطلبة سكرتاريا مجلس الطلبة ،وذلك
على 19
دستور الطلبة ،معتمدة على التمثيل النسبي النتخابات مجلس الطلبة .وقد حصلت كتلة الوفاء اإلسالمية على ست لجان هي:
الرئاسة والعالقات العامة واللجنة الثقافية واللجنة الرياضية ولجنة التخصصات واللجنة الصحية .فيما حصلت كتلة الشهيد ياسر

استقبلت الجامعة ،الطلبة الجدد في برنامج الدراسات العربية الفلسطينية “ ”PASوهو برنامج يهتم بتعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها .وبلغ عدد الملتحقين في البرنامج للفصل الدراسي ما يقارب  40طالبا وطالبة من دول العالم.
افتتحت الجامعة وشركة كهرباء محافظة القدس محطة جامعة بيرزيت الرئيسية ،التي تهدف إلى زيادة كفاءة الطاقة وتحسين
خدمات التيار الكهربائي للمشتركين ورفع مستوى السالمة العامة ،باإلضافة إلى ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي في حال
تنامي األحمال المتزايدة على الشبكات أو في حال تعطل أحد المصادر المزودة للطاقة.

عرفات على أربع لجان هي :اللجنة المالية واللجنة الفنية ولجنة العمل التعاوني واللجنة االجتماعية ،فيما حصل القطب الطالبي
الديمقراطي التقدمي على لجنة واحدة ،هي لجنة الكافتيريا.

نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية د .عادل الزاغة :افتتاح المحطة جاء كثمرة للعالقة
نظم مكتب العالقات الخارجية
األكاديمية في الجامعة ،ورشة تدريبية
لمدة يومين حول مشاريع التبادل

المتواصلة وطويلة األمد مع الشركة ،التي تم تضمينها في اتفاقية خاصة في العام .2011
المحطة ستعود بالفائدة على بلدة بيرزيت والمناطق المجاورة ،إلى جانب قدرتها على تحسين
جودة وثبات التيار الكهربائي الواصل لمباني ومرافق جامعة بيرزيت.

ضمن مشروع  ،MEDMOBILوهو
مشروع ممول من ENPI CBC MED
ويهدف إلى خلق فرص لتسهيل
تبادل الطلبة والخبرات في منطقة
البحر األبيض المتوسط.

أطلقت الجامعة ووزارة السياحة واآلثار ،المرحلة األولى من مشروع العمل في موقع «تل التل» األثري في قرية دير دبوان،
حيث يتضمن المشروع أعمال إعادة تنقيب علمية وإصدار منشورات سياحية والفتات توجيهية وإنشاء مركز تفسير يضم قاعة عرض
صغيرا ومرافق وخدمات سياحية الستقبال الزوار.
ومتحفا
ً
لفيلم قصير يشرح تاريخ المكان
ً
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شاركت الجامعة في الجامعة الصيفية االورومتوسطية التي انعقدت في بلجيكا ،تحت عنوان« :الفن ،والثقافة والثورة» ،حيث

َ
مثل الجامعة أستاذ علم االجتماع د .أباهر السقا ،مقدما محاضرة بعنوان« :التعبيرات الفنية للفنانين الفلسطينيين في الفضاء
العام» ،ورافقه خمسة طلبة من الجامعة.

شاركت الجامعة في الملتقى الطالبي
االبداعي السادس عشر بعنوان «جسر الفجوة
بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل»

شارك مركز تطوير اإلعالم
في

الجامعة،

إذاعات

الدول

ممثال
ً

العربية،

التحاد
في

أعمال «القمة العالمية السابعة
لإلعالم من أجل األطفال» ،التي
عقدها اتحاد آسيا والباسيفيكي
للبث اإلذاعي في كوااللمبور
بمشاركة

عشرات

المنظمات

الدولية ومئات مؤسسات البث
واإلنتاج
والتربويين

والخبراء

اإلعالميين
والشخصيات

اإلعالمية واألكاديمية العاملة
في مجاالت متعلقة باإلعالم
واألطفال .حيث مثل الجامعة
منسق التقييم والرقابة في
المركز عماد األصفر ،الذي قدم
عرضا لواقع التغطية اإلعالمية لقضايا األطفال خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع )1( .كما شارك المركز
ً
ممثال باألستاذ صالح مشارقة ،في مدرسة شتوية عقدتها جامعة فراي في برلين حول إدخال اإلعالم الجديد في
التعليم الجامعي ،واستمرت الورشة أربعة أيام حضرها محاضرون وطلبة دوائر إعالم من ثماني دول عربية وباحثون في
االتصال من جامعة فراي وآخرون من دول االتحاد األوروبي .كما شاركت الطالبتان دانية الدسوقي وصوفيا دعيبس
في الورشة ضمن مجموعات طالب عربية وأوروبية .وشاركت منسقة وحدة النوع االجتماعي في المركز ،ناهد أبو
طعيمة ،في لجنة تحكيم شكّلها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» لتقييم المقاالت المشاركة في الدورة
الثالثة عشرة لمسابقة أفضل مقال صحافي حول موضوع «مشاركة المرأة في االنتخابات» التي ينظمها المركز سنويا
بدعم من االتحاد الدولي لتنظيم األسرة -إقليم العالم العربي ،وفاز في جائزتها الثالثة صحافي فلسطيني.

شاركت الجامعة ممثلة بالدكتور جوني استبان من دائرة األحياء والكيمياء الحيوية ،في المؤتمر الدولي لفسيولوجيا الميتوكوندريا
الذي أقيم في أوبرغرغل في وسط جبال األلب النمساوية .حيث ألقى محاضرة حول أبحاثه في بيرزيت ،المتعلقة بالسيراميد .كما
مثل استبان الجامعة في المؤتمر العالمي الثامن للسيراميد  ،))8 International Ceramide Conferenceالذي أقيم شهر أيار
 2015في مدينة إزمير التركية الساحلية.
شارك د .عفيف حسن ود .محمد قراعين ،في االجتماع الختامي وورشة العمل لمشروع تمبوس في هندسة االستدامة التي
عقدت في الجامعة األردنية بعمان ،حيث تمت مناقشة نتائج ومخرجات المشروع التي كان من أبرزها إيجاد برنامج ماجستير هندسة

الذي ينظمه المجلس العربي لتدريب طالب
الجامعات العربية واستضافته جامعة طنطا
المصرية .وقد مثلت الجامعة الطالبة راما زبدة،
ببحث بعنوان «دور جامعة بيرزيت في تحسين
الخبرة االكاديمية والتطوير المهني ،مواءمة
مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني– برنامج
التعليم التعاوني كنموذج» ،محرزة المركز الرابع
على مستوى الجامعات العربية ضمن محور
البحث العلمي.

مثل مدير برنامج ماجستير إدارة االعمال د .سهيل سلطان ،فلسطين وجامعة بيرزيت في مؤتمر الريادة الدولي ،الذي عقد
في مقر األمم المتحدة في فينا وشارك فيه  125وزيرا وسفيرا وباحثا من  60دولة بهدف مناقشة موضوع الريادة كأداة للتنمية
االقتصادية في المستقبل.
وشارك عميد كلية الحقوق واإلدارة العامة آنذاك د .عاصم خليل بمداخلة حول «البدائل للبرلمانات في الديمقراطيات «الرجعية»:
ما هي الدروس المستقاة من فلسطين؟» ،في مؤتمر دولي ُعقد في برلين بحضور أكاديميين وأعضاء برلمان من عدد من الدول

العربية ،حول دور البرلمانات العربية في عملية التحول على ضوء التغيرات الحاصلة في الدول العربية.

كما شارك مساعد البحث والتدريس في دائرة الهندسة المعمارية ،م .فائق مرعي ،بورقة بحثية في المؤتمر الخامس
لمؤسسة التصميم الموائم  IAUDالذي أقيم في طوكيو ،حيث قدم ورقة بعنوان« :حالة دراسية في تدريس التصميم الموائم:
منظور فلسطيني».
شارك معهد الصحة العامة والمجتمعية ،في البحث اإلكلينيكي التدخلي الفلسطيني -النرويجي بعنوان «التمزقات المهبلية
والمضاعفات أثناء الوالدة» .ومثلت الجامعة الباحثة األكاديمية في معهد الصحة د .سحر حسان كباحث رئيسي ومنسق للبحث في
فلسطين ومشرف على رسالتي دكتوراة ألطباء فلسطينيين في جامعة أوسلو من خالل البحث.

مديرة معهد الصحة العامة والمجتمعية ،نيفين أبو رميلة :سيستمر هذا المشروع البحثي لـ 3
سنوات ،يمر خاللها في ثالث مراحل ،هي :تعلم الطواقم الصحية المهارات الالزمة من خالل
وأخيرا عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة
التدريب التفاعلي والتطبيقي ،والتدريب أثناء العمل،
ً
بواسطة تطبيق خاص تم إعداده لهذا الغرض ،حيث سيتم وضع هذا التطبيق على تابلت أو آيباد
وتزويد المستشفيات به.

االستدامة في االنتاج المطروح بالتعاون بين جامعة بيرزيت وجامعة النجاح الوطنية ،الذي حصل على االعتماد األولي من قبل
وزارة التربية والتعليم العالي.
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شارك رئيس الجامعة آنذاك د .خليل هندي ،في المؤتمر الخامس للقيادات الجامعية العليا في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،الذي نظمته جامعة قطر ومؤسسة كواكوريللي سيموندز (كيو إس) /سنغافورة ،وعقد في الفترة ما بين  5و 7أيار 2015
في العاصمة القطرية الدوحة .حيث كان د .هندي المتحدث االفتتاحي ،وقدم محاضرة بعنوان «ذبول الجامعة العربية الليبرالية”.

أنهى األستاذان د .خالد تالحمة ود .هاني شتية ،زياراتهما
البحثية لجامعات دولية ،وذلك ضمن برنامج «زمالة» للتطوير
األكاديمي والمهني ،الذي أطلقه بنك فلسطين بشراكة
مع مؤسسة التعاون .حيث شارك د .تالحمة في زيارة
بحثية إلى جامعة كولومبيا األمريكية لسنة أكاديمية واحدة،
أجرى خاللها دراسة بعنوان« :السندات التقليدية والصكوك
اإلسالمية :نحو نظام تمويلي جديد» .أما د .شتية من كلية
التمريض والصيدلة والمهن الصحية ،فقد شارك بزيارة
بحثية إلى جامعة «غنت» في بلجيكا استمرت لمدة شهرين،
وشارك في أبحاث ومحاضرات حول صناعة الحبيبات الدوائية
الصلبة ( ،)Pelletsوكيفية استخدام التكنولوجيات الحديثة
في صناعة األدوية.
نظمت دائرة الهندسة المعمارية ،رحلة علمية لمجموعة من طلبة مستوى السنة الثالثة والرابعة إلى مدينة أثينا
استضافت دائرة الفيزياء في الجامعة البروفيسور بوبي آتشاريا ،من المركز العالمي للفيزياء النظرية « »ICTPفي
إيطاليا ،والمحاضر في « »King’s Collegeفي لندن ،في زيارة علمية للدائرة .حيث تضمنت الزيارة لقاء مع طلبة برنامج
ماجستير الفيزياء ،وتقديمه لمحاضرة علمية ،ثم التقى عددا من ممثلي إدارة الجامعة وأساتذة لبحث سبل التعاون فيما

اليونانية لتعريف الطلبة على العمارة اليونانية التاريخية والحديثة .حيث نظمت الرحلة األستاذة رنا أبو غنام ،وشاركتها في
ً
معرضا بعنوان «أثينا :إعادة النظر»،
اإلشراف مساعدة التدريس سارة خصيب .وعلى هامش الرحلة ،نظمت الدائرة الحقا

الذي عرض فيه الطلبة الذين شاركوا في الرحلة تجربتهم ونظرتهم للعمارة والثقافة اليونانية.

بينهم .كما استضافت الجامعة أستاذ األنثروبولوجيا الثقافية البروفيسور جيمس فابيون وأستاذ الفلسفة كرسي تازنوف
من جامعة رايس ،حيث قدما محاضرة بعنوان «عن التواريخ المعاصرة للمستقبل :السياسة ،التخطيط وانعدام اليقين»،
حاورهم فيها د .عالء العزة من دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية.

كما نظمت الدائرة ،رحلة علمية إلى مدينة فلورنسا في ايطاليا ،بالتعاون مع كلية العمارة في جامعة فلورنسا ،ضمن اتفاقية
التعاون بين الجامعتين .وجرت الرحلة في الفترة ما بين  24-15حزيران  ،2015وشارك فيها  18طالبة وطالبا من المستويات المختلفة
في الدائرة ،وتضمنت ورشات وزيارات ميدانية.
شاركت د .رفاء الرمحي من دائرة المناهج والتعليم في كلية التربية ،في المؤتمر العربي الدولي الخامس حول ضمان جودة
ونظمه اتحاد الجامعات العربية ،بمشاركة عدد
ّ
التعليم العالي ،الذي عقد في جامعة الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
من الخبراء والجامعيين والمختصين من العالم العربي وأوروبا .حيث شاركت الرمحي ،بورقة بحثية بعنوان «تطبيق إدارة الجودة في
التعليم الجامعي الفلسطيني :جامعة بيرزيت كنموذج».
زار طلبة برنامج ماجستير الفيزياء ،بصحبة د .كيت شاو من المركز العالمي للفيزياء النظرية ،مركز األبحاث المعروف باسم
« »SESAMEفي األردن الذي أقيم تحت إشراف منظمة اليونسكو .والمركز هو األول من نوعه في المنطقة ،حيث سيتم فيه
الطب
إنتاج أشعة السينكروترون بواسطة تسريع الجسيمات المشحونة ،ومن ثم استخدام هذه األشعة في تطبيقات مختلفة في
ّ

العلمية البحتة في الكيمياء والعلوم الحياتية والفيزياء.
وأبحاث الطاقة والبيئة واألبحاث
ّ

شاركت الجامعة ممثلة بعميد شؤون الطلبة محمد األحمد ،في الملتقى الواحد والعشرين لتبادل عروض تدريب طلبة
الجامعات العربية ،الذي عقد في جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية بالمملكة األردنية الهاشمية.
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احتفلت الجامعة بتدشين كرسي
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للغة
العربية في كلية اآلداب ،ورافقت
ذلك محاضرة عامة بعنوان« :المعجم
المغيب المنظر»،
اللغوي التاريخيُ ..

ألقاها عميد كلية اآلداب آنذاك وشاغل
الكرسي أ .د .مهدي عرار.

كما احتفلت الجامعة بتدشين كرسي
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقانون
كرمت أسرة الجامعة ،رئيس الجامعة السابق د .خليل هندي ،الذي انتهت واليته أواخر شهر حزيران ،بعد  5سنوات قضاها في
إدارة الجامعة ،بحضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة ،ووزيرة التربية والتعليم العالي آنذاك د .خولة الشخشير ،ورئيس الجامعة الجديد
الذي تسلم مهامه مع بداية العام األكاديمي  2016-2015د .عبد اللطيف أبو حجلة ،وعدد من الشخصيات الفلسطينية ،وأعضاء
الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة.

الدستوري

والقانون

الدولي،

الذي

يشغله عميد كلية الحقوق واإلدارة العامة
آنذاك د .عاصم خليل ،وتضمن االحتفال
محاضرة ألقاها بعنوان« :اللجوء وانعدام
الجنسية في الحالة الفلسطينية ..هل
منح الجنسية أو التجنس هو جزء من
المشكلة أم جزء من الحل؟».

احتفلت الجامعة بفوجها الـ ،40حيث خرجت وعلى مدى ثالثة أيام 1992 ،من الطلبة موزعين على ثماني كليات ،شكلت
اإلناث ما نسبته  %68من الخريجين مقابل  %32من الذكور.
قام رئيس دائرة الهندسة المعمارية آنذاك د .محمد عبد الهادي والمهندسة شروق جابر ممثلة عن اإلدارة العامة للتنظيم
والتخطيط العمراني في وزارة الحكم المحلي والسيدة ميساء النتشة ممثلة عن وكالة التعاون البلجيكي ،بتكريم الفائزين بمسابقة
تصميم شعار مشروع «اعادة إحياء المراكز التاريخية في فلسطين» .حيث تم تسليم الجوائز وشهادات التقدير للطالبين ميشيل
جبارين ومعاذ سرحان من دائرة الهندسة المعمارية ،اللذين حصال على الجائزتين الثانية والثالثة على التوالي ،بينما تم حجب الجائزة
األولى لعدم استيفاء المتقدمين لمعايير التقييم التي تم اعتمادها.
خرجت عمادة شؤون الطلبة ومديرية الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة ،فوجا جديدا من الطلبة المتطوعين في
ّ

الدفاع المدني لتشكيل مجموعة طالبية جديدة في الجامعة قادرة على مساعدة وخدمة المواطنين والطالب على الصعيدين
الجامعي والمنزلي.
منحت مجلة ( )Chemical Engineering Journalالصادرة عن دار النشر العالمية ( )Elsevierشهادة تكريمية لعميد الدراسات
العليا د .طالل شهوان والطاقم البحثي المشارك في نشر ورقة علمية تتناول «التحضير الصديق للبيئة لدقائق الحديد النانوية
اقتباسا المنشورة في المجلة خالل عامي
نظرا لكون الورقة بين األوراق األكثر
واستخدامها في إزالة ملوثات لونية من الماء»،
ً
ً
 2011و.2012
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كرمت الجامعة أستاذ الجغرافيا في جامعة بيرزيت ،د .كمال عبد الفتاح «شـيخ الجغرافيين الفلسطينيين» ،إلسهاماته المتميزة
والمستمرة منذ عام  1964وحتى اآلن في ميادين التعليم والثقافة واألكاديميا في فلسطين ،وعلى المستوى العربي والعالمي.
طالبا وطالبة من السنة الثالثة في برنامج
احتفلت كلية التمريض والصيدلة والمهن الصحية ،بترسيم وتأدية القسم لـ 31
ً

علميا إيذانً ا ببدء تدريبهم العملي.
مهنيا
تعريفا
ً
الدكتور الصيدلي ،وذلك عبر ارتدائهم الزي الرسمي للمهنة ،وإعطائهم
ًّ
ًّ

شاركت الجامعة ممثلة بمكتب الخريجين وخدمات المهنة ،في حفل تخريج الطلبة المشاركين في برنامج تميز للموسم الثاني
الذي عقد في جامعة فلسطين التقنية (خضوري) ،بتنظيم من منتدى شارك الشبابي وبالشراكة مع شركة فلسطين للتنمية

ً
طالبا وطالبة من سبع جامعات فلسطينية شريكة في
واالستثمار «باديكو القابضة» ومؤسسة الشباب الدولية ،بمشاركة 157
البرنامج ،وذلك بحضور حشد من الطلبة واألكاديميين.

احتفل مركز تطوير اإلعالم
بإطالق بث إذاعة جامعة بيرزيت،
بالتعاون مع إذاعة مونت كارلو
الدولية ،بحضور القنصل الفرنسي
العام في القدس هيرف ماغرو،
ومستشار التعاون في القنصلية
الفرنسية العامة في القدس
أوغاستين فافرو ،وذلك في وحدة
اإلذاعة بمبنى محمد المسروجي
لإلعالم في الجامعة.

خرج معهد الحقوق44 ،
مشاركًا في برامج الدبلومات
المهنية المتخصصة في الصياغة
التشريعية والمهارات القانونية،
التي يعقدها المعهد بالتعاون
مع األمانة العامة لمجلس الوزراء
ووزارة

العدل

وبرنامج

األمم

المتحدة اإلنمائي(.)UNDP

نائب الرئيس للشؤون المجتمعية آنذاك ،د .سامية حليلة :خريجو الدبلومات المتخصصة هم
النواة الحقيقية لتطوير عملية الصياغة التشريعية والمهارات القانونية في المنظومة القانونية
الفلسطينية ،والرافعة الحقيقية لتطوير البيئة القانونية.

احتفل مركز التعليم المستمر ،بتخريج فوج جديد من طلبة «الدبلوم المهني المتخصص في إدارة المؤسسات االهلية»،
الذي تم تنفيذه على مدار عام ونصف العام.
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مسابقات

وجوائز
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حصل مكتب تعزيز الموارد في الجامعة على جائزة التميز

حصد عميد كلية اآلداب آنذاك وأستاذ اللسانيات والعلوم اللغوية في

الدولية عن فئة البرامج الناشئة في استقطاب الدعم من

الجامعة د .مهدي عرار ،وأستاذ االقتصاد في كلية األعمال واالقتصاد د.

المؤسسة العالمية (Council for Advancement and

نضال صبري اثنتين من جوائز «الكويت  ،»2014وهي جوائز تقدمها مؤسسة

 ،)Support of Educationكأول مكتب مهني متخصص.

الكويت للتقدم العلمي ،لعلماء عرب ،في أربعة مجاالت علمية :هي (العلوم

ً
تقديرا ألثر عمله على
وحصد المكتب المرتبة الفضية

التطبيقية والهندسية) و(العلوم االقتصادية واالجتماعية /االقتصاد واإلدارة)

الجامعة ولنشاطه النوعي الذي يتبع المعايير الدولية

و(الفنون واآلداب /دراسات في اللغة العربية وآدابها) و(التراث العلمي

واإلجراءات المهنية في المجال.

العربي واإلسالمي).

حصدت الجامعة ثالث جوائز في مؤتمر اإلبداع الرابع لمشاريع تخرج الطلبة الذي عقد في جامعة البوليتكنيك ،بحضور عدد من
الجامعات الفلسطينية ومشاركة  107مشاريع وأبحاث علمية للطلبة .فقد حصل الطلبة شادي خليل ومجد مسالمة ومازن صبح
على المرتبة األولى في فئة الجامعات الفلسطينية المشاركة عن مشروعهم Developing Training Module on Embedded
 Systems Applications in Automotivesالذي نفذوه بإشراف د .أحمد أبو هنية .كما حصلت الطالبات آية الجمل ومنال حموضة
وشادن حمدان على المرتبة الثانية في نفس الفئة على مشروعهن Air pollution Assessment at Birzeit University
 ،Campusالذي نفذنه بإشراف د .محمد قراعين ،وجرى فيه تقييم جميع ملوثات الهواء الداخلي والخارجي في حرم الجامعة .فيما
حصلت على المرتبة األولى لفئة طلبة الدراسات العليا ،الطالبة هبة فطافطة من كلية الدراسات العليا على بحثها Nonlinear
 analysis of allergen protein Ole e6 atomic positionsالذي نفذته بإشراف د .وائل قراعين.

شاركت دائرة اللغة الفرنسية ممثلة بالطالبة فدوى قمحية ،في الدورة الثالثة لجائزة غونكور /اختيار الشرق le ، /Prix concourt
 choix de l’Orientفي بيروت ،التي شاركت فيها دوائر اللغة الفرنسية من عدة بلدان مثل لبنان ،وجيبوتي ،ومصر ،واإلمارات،
والعراق ،والسودان ،وسوريا ،واليمن.
حصل خريج الجامعة علي ذياب على جائزة «أفضل بحث في قضايا الفساد» ضمن «جوائز النزاهة» التي يطلقها االئتالف من
أجل النزاهة والمساءلة «أمان» بشكل سنوي ،وجاء البحث بعنوان« :حق حرية الحصول على المعلومات ودوره في تحقيق النزاهة
والشفافية والمساءلة في القطاع العام الفلسطيني».

حصد كتاب «رحالت عجيبة في البالد الغريبة» ألستاذة الفلسفة والدراسات الثقافية في الجامعة د .سونيا نمر،
المرتبة األولى عن كتب أدب اليافعين بالعالم العربي لعام  ،2014في معرض الشارقة للكتاب .والحقا ،كرمت أسرة كلية
اآلداب د .نمر ،خالل احتفالية صغيرة عبروا خاللها عن اعتزازهم بهذا المنجز الثقافي.

حصد طلبة الجامعة الذين شاركوا في المؤتمر الدولي لنموذج محاكاة جامعة الدول العربية ،جائزتي أفضل تمثيل
طالبا وطالبة من مختلف
خالل المؤتمر ،الذي عقد في الجامعة األمريكية بالقاهرة ،بعد تنافسهم مع أكثر من 40
ً

الجامعات األمريكية والتركية والعربية .وقد مثل الجامعة ،فريقان من ثالثة من طلبة العلوم السياسية ،تكون األول من
الطالبة منار البرغوثي والطالبة داليا خشام اللتين شاركتا في مجلس الدفاع المشترك ،والثاني مثله الطالب ضرار غانم
الذي شارك في مجلس األحداث التاريخية.
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فازت الطالبة في كلية األعمال واالقتصاد النا ألفريد رنتيسي ،بالمركز الثاني «الميدالية الفضية» ،في فعاليات المعرض
مخترعا من  25دولة
الدولي السابع لالختراعات في الشرق األوسط ،الذي نظمه النادي العلمي الكويتي ،حيث شارك أكثر من 150
ً

حصل موفد دائرة الهندسة المدنية،
المهندس عبد المنعم عودة ،على درجة
الشرف واالمتياز في تخصص ماجستير
هندسة الجيوماتكس (هندسة المساحة
والجيوديسا) من جامعة شتوتغارت
األلمانية.

عربية وغربية ،بـ  200اختراع.

فازت الجامعة بالمركز األول في مسابقة الدورة السادسة لجائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية للعام  ،2014عن
تقرير بعنوان «تطبيقات جامعة بيرزيت في مجال اإلدارة البيئية» ،في مجال أفضل تطبيقات اإلدارة البيئية في القطاع الخاص،
أعده المهندس منير سعد من المكتب الهندسي بالجامعة.
حصل األستاذ المساعد في دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب د .أبو السعود حنني ،على منحة «جوجل» لدعم
المشاريع البحثية وتطوير التقنيات الحديثة في مجال علم هندسة الحاسوب والمجاالت التكنولوجية األخرى ،التي تبلغ قيمتها
 31000دوالر .وجاء المشروع الحاصل على المنحة بعنوان« :دراسة تأثير اللهجات العربية المتعددة على كفاءة نظام التعرف اآللي
على الكالم باللغة العربية» ،وهو واحد من بين  122مشروعا تم اختيارها ،من أصل  808مشاريع من كافة أنحاء العالم تنافست على
هذه المنحة بالدورة األولى لعام .2015

فاز فريق كلية الحقوق واإلدارة العامة ممثال بطالبة الماجستير في القانون وفاء سعادة وطالبة بكالوريوس القانون زينة
عياد ،بالمركز األول في مسابقة المحاكمة الصورية في قانون اإلعالم The (Monroe E. Price) Media Law Moot Court
 ،Competitionوهي مسابقة عالمية سنوية بدأت منذ عام  ،2008تركز على قانون وسياسات اإلعالم المقارن ،وتنظمها جامعة
أكسفورد.

كما حصد الطالبان علي ذياب وعبد الهادي وهدان من دائرة اإلدارة العامة في كلية الحقوق واإلدارة العامة ،المرتبتين األولى
والثانية عن جائزة أفضل بحث في مواضيع مكافحة الفساد في مسابقة سنوية تعقدها مؤسسة «أمان» ،وتمنحها خالل احتفال
الشفافية السنوي لتكريم فرسان وفارسات النزاهة.

كما فاز فريق من الكلية في مسابقة المحاكمات الصورية العربية بالمركز األول ،التي نظمتها كلية القانون في
جامعة قطر في الفترة بين  8 - 5نيسان /إبريل  ،2015وضم الفريق الطلبة بالل أبو زينة ونجيب مسعود وأشواق
قرعان ،وشذى حمدان التي نالت جائزة أفضل مترافع ،إضافة إلى أ .فايز بكيرات رئيس دائرة القانون مدربا للفريق .وقد
شارك فريق آخر بمسابقة جيسب الدولية للقانون الدولي ،وتبارى الفريق الذي قامت بتدريبه عضو الهيئة التدريسية
في دائرة القانون د .هالة الشعيبي والمكون من الطالبات :روان فارس وديما خشان وبيسان نمر وجمانة صباح وميلينا
أنصاري ضد كل من :ماليزيا والتفيا والمكسيك وترينيداد وتوباغو ،إلى جانب مشاركة فريق الكلية المكون من طالبي
الماجستير عبد الله دودين ونجمة الحداد ،وطالبة البكالوريوس نور حلبي في مسابقة فيس للتحكيم والتجارة الدولية
التي عقدت في فيينا /النمسا في الفترة الواقعة بين  ،4/3 - 3/26وتحت إشراف المحامية رشا عباس ،حيث تنافس
خاللها مع عدد من الجامعات من ضمنها جامعة قطر والباراغواي ،والية تكساس ،ومركز الدراسات القانونية العابرة
للقومية وهو فرع لجامعة جورج تاون األمريكية في لندن.

فازت الطالبتان سندس خاطر وأسماء نمر من دائرة الهندسة المعمارية في الجامعة ،بجائزة المهندس زهير حجاوي
للبحث العلمي في مجال الهندسة على مستوى فلسطين للعام  ،2015حيث جرى تكريمهم في الجامعة العربية
األمريكية في جنين .وكان البحث الفائز بعنوان «مركز عالجي لإلنسان بمساعدة الحيوانات”“Animal Assisted
 ”Therapeutic Centerبإشراف األستاذة رنا بشارة أبو غنام.
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احتفاال أعلن فيه نتائج مسابقة «خير جليس» الهادفة إلى تشجيع الطلبة على المطالعة،
نظم مركز تطوير اإلعالم
ً

ومسابقة «الثقافة العامة» ،حيث وزعت  41جائزة على الطلبة الفائزين ،بقيمة إجمالية مقدارها  4000دوالر .وقد فاز
بالمرتبة األولى في مسابقة «خير جليس» ،التي تنظم بدعم من وكالة التنمية السويدية «سيدا» ،وقيمتها  500دوالر
الطالب أمجد غازي حسين ،والجائزة الثانية وقيمتها  300دوالر كانت من نصيب الطالب محمود مأمون دغلس ،فيما حصلت
الطالبة سحر أمين السويطي على المرتبة الثالثة بجائزة قيمتها  200دوالر ،فيما حصل  30مشتركا ومشتركة على  100دوالر
طالبا،
لكل منهم .يذكر أن  1000طالب وطالبة سجلوا في مسابقة «خير جليس» ،في حين قدم االمتحان ما يقارب 120
ً

ً
كتابا باللغة العربية في حقول األدب والسياسة والفكر واإلعالم،
موضحا أن لجنة مكونة من العاملين في المركز اختارت ً 12

ليختار منها الراغبون بالمشاركة  5كتب ،يقرأونها ويقدمون فيها امتحانً ا.

فازت فلسطين ممثلة بجامعة بيرزيت ،بالمرتبة األولى على مستوى العالم العربي بمسابقة كأس التخيل Imagine Cup
 ،2015بفئة االبتكار التكنولوجي التي نظمتها شركة مايكروسوفت العالمية في العاصمة البحرينية المنامة .والمشروع الفائز هو
«روبوت» يتم التحكم به عن طريق إشارة الدماغ ،وهو األول من نوعه على مستوى العالم العربي ،من تنفيذ الطالبين محمد عتيق
وحسان بكر ،وبإشراف أستاذ هندسة الحاسوب في جامعة بيرزيت الدكتور واصل غانم.

تعزيزا لروح المنافسة بين الطلبة ،نظمت دائرة الهندسة المعمارية «مسابقة الفيال» ،حيث قدم الطلبة مقترحات لمشاريع
تصميم لفيال ستنفذ في دبي ،وبرعاية من المهندس نادر جابر المقيم في اإلمارات حاليا وكان قد عمل في المكتب الهندسي
في الجامعة سابقا .وقد حصل الطالب أحمد أبو غزالة على المركز األول ،والطالب سري كوبا على المركز الثالث ،فيما حجبت الجائزة
الثانية.
فاز فريق جامعة بيرزيت في مسابقة كأس التخيل « »Imagine Cup 2015عن فئة اإلبداع على مستوى فلسطين ،التي عقدت
في جامعة فلسطين التقنية  -خضوري ،وبتنظيم من شركة مايكروسوفت العالمية ،وبمشاركة  22فريقا من مختلف الجامعات
الفلسطينية .ونجح الفريق الفائز الذي ضم الطالبين محمد عتيق وحسان بكر ،وبإشراف من أستاذ هندسة الحاسوب في الجامعة
د .واصل غانم ،بتصميم روبوت يتم التحكم به عن طريق التفكير فقط ،هو األول من نوعه في العالم العربي ،وجاء نتاج أبحاث
علمية متقدمة قاما بها.
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نظمت كلية الحقوق واإلدارة العامة في
لقاء مع كلية كينيدي للدراسات
الجامعة،
ً
الحكومية  -جامعة هارفرد ،بهدف تعزيز

زار ممثل سويسرا لدى السلطة
الوطنية الفلسطينية السيد بول جارنييه،

التعاون بين الجامعتين ،حيث تسعى

الجامعة ،حيث التقى رئيسها آنذاك د.

بيرزيت للسير على خطى الكلية عن طريق

خليل هندي ،وبحث الطرفان سبل تعزيز

استحداث برنامج ماجستير شبيه يتعلق

التعاون األكاديمي.

بدراسات الحكومة والحكم المحلي.

واستضافت الكلية ،البروفيسور والخبير الدولي ديفيد ليون ،وهو مدير مركز دراسات المراقبة في جامعة كوينز  -كندا ،وأستاذ
العلوم االجتماعية والقانون .حيث عقد ليون عدة محاضرات في الجامعة حول الحكومة وتطور منظومات الرصد.

التقى رئيس الجامعة آنذاك د .خليل هندي ،القائم بأعمال ممثل جمهورية اإلكوادور لدى دولة فلسطين ،السيد لويس أريالنو
جيباجا ،حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون كتبادل الطلبة واألساتذة وإمكانية التعاون في المنح الدراسية والبحثية.
عقد مكتب الشؤون األكاديمية في الجامعة ،لقاء بين ممثلي عدد من الجامعات االيطالية والجامعات الفلسطينية وطلبة
الدكتوراة الفلسطينيين الملتحقين في برنامج الدكتوراة في ايطاليا ضمن مشروع  E-PLUS -الممول من وزارة الشؤون الخارجية
اإليطالية ،بالتعاون مع مديرية التعاون اإلنمائي ( ،)MAE-DGCSوبتنسيق من جامعة بافيا في ايطاليا ،وبإدارة من جامعة بيرزيت.

بحث رئيس الجامعة د .عبد اللطيف أبو حجلة ،مع مؤسسة «المجتمع المفتوح»“”Open Society Foundation
آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسة ،بحضور مديرة برامج دعم التعليم العالي ميريدث جونج
وون ،ومسؤولة برامج التعليم العالي سمر عبوشي.

التقى رئيس الجامعة آنذاك د .خليل هندي وعدد من أسرة الجامعة ،نائب القنصل اإلسباني العام خافيير باروندو،
حيث بحث الطرفان آفاق التعاون المشترك بين الجامعة والقنصلية اإلسبانية ،خاصة أن الجامعة تسعى إلى فتح
مستقبال توسيع هذا البرنامج )6( .كما التقى د .هندي ،الملحق الثقافي
تخصص فرعي للغة اإلسبانية على أن يتم
ً

في القنصلية الفرنسية السيد اوغاستين فافرو وملحق التعاون الجامعي السيد اوليفيير دوفور ،لبحث آفاق التعاون
األكاديمي القائم بين الجامعة والقنصلية الفرنسية وخاصة في االتفاقيات مع بكلية الحقوق واإلدارة العامة ودائرة
اللغة الفرنسية.

استقبل رئيس الجامعة آنذاك د .خليل هندي ،ممثل منظمة العمل الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة السيد سمير
قليبو والخبيرة االقليمية للدول العربية في الحماية االجتماعية السيدة اورسوال كولكي ،وذلك من أجل عرض نظام الضمان
االجتماعي المقترح للعمال في القطاع الخاص الفلسطيني ،الذي تدعمه منظمة العمل الدولية من خالل العمل المكثف مع
شركائها االجتماعيين والحكومة الفلسطينية تحت مظلة الهيئة الوطنية للضمان االجتماعي.
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استقبلت الجامعة ،رئيسة الممثلية األلمانية في فلسطين
السيدة باربارا وولف ،يرافقها الملحق الثقافي كريستيان شال،
والمدير العام آنذاك لمؤسسة  DAADااللمانية في األراضي

عقدت دائرة الهندسة المعمارية ،محاضرة عامة بعنوان« :ترميم المباني التاريخية» ،قدمها المهندس المعماري الفارو غوميز

ً
عددا من مشاريعه في حقل ترميم
 Alvaro Gomizبحضور عدد من طلبة الدائرة وأساتذتها .حيث استعرض المهندس الفارو
المباني التاريخية في مدينة فالنسيا /اسبانيا.

الفلسطينية كارستن ويلبينر ،حيث بحثوا سبل التعاون مع رئيس

استقبل رئيس الجامعة آنذلك د .خليل هندي ،وزير مالية جمهورية بولندا البروفيسور ليشيك بالتسيروفيتش ،ونائب رئيس

الجامعة آنذاك د .خليل هندي ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية

الوزراء ومحافظ البنك الوطني السابق لبولندا ،ورافقتهم ممثلة جمهورية بولندا لدى السلطة الفلسطينية الكساندرا بوكوفسكا

د .هنري جقمان ،ومسؤولة العالقات األكاديمية الخارجية أ .دولي

ماكيب ،حيث بحث الطرفان سبل التعاون وأثنوا على التعاون القائم أصال بين الممثلية البولندية والجامعة)72(.

كعيبني .وجرى في اللقاء تسليم استاذة الهندسة المدنية د .غادة
كركي ،منحة مقدمة من مؤسسة  DAADوهي عبارة عن مبلغ مالي
لشراء جهاز محاكاة البيئة المحيطة (.)Climate Chamber

زار وفد من جمعية األقصى للوقف والتراث في الداخل الفلسطيني  ،1948الجامعة ،والتقى رئيس الجامعة آنذاك د .خليل
هندي ،وبحث الطرفان آليات تشجيع طلبة الداخل للدراسة في بيرزيت ،وسبل توفير الدعم لهم.
التقى رئيس جامعة بيرزيت آنذاك د .خليل هندي ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د .عالم موسى ،حيث بحث الطرفان

استقبلت الجامعة وفدا سويسريا رفيع المستوى ضم وزراء وعلماء وأكاديميين وباحثين اقتصاديين ،حيث عقد
لقاء مطول حول تعزيز االبتكار والمشاريع الناشئة في فلسطين ،وريادة األعمال وذلك بحضور وزيرة التربية والتعليم
العالي الفلسطينية آنذاك د .خولة الشخشير وعدد من األكاديميين والمختصين من الجامعة وممثلي عدد من الشركات
والمؤسسات الفلسطينية.

سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك .كما شارك الوزير في ورشة حول «مشاركة قطاع الصناعة في المشاريع البحثية» عقدتها دائرتا
الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب.
زارت رئيسة اتحاد «  -eiflإيفل» للمصادر اإللكترونية ريما كوبريتي ،واجتمعت بنائب الرئيس للشؤون األكاديمية د .هنري جقمان
ونائب الرئيس للتنمية واالتصال د .غسان الخطيب ومديرة المكتبة األستاذة ديانا صايج ناصر .وتناول االجتماع دور االتحاد في
دعم الدول األعضاء ،ومنها فلسطين ،بالقواعد اإللكترونية خدمة للبحث والباحثين ،وتشجيعهم على النشر الحر وبناء المستودعات
المؤسساتية الحتضان اإلنتاج العلمي والفكري للعاملين في المؤسسة من أعضاء هيئة أكاديمية وباحثين.

زار سفير جمهورية مصر العربية
لدى فلسطين وائل نصر الدين
عطية جامعة بيرزيت ،والتقى رئيس
الجامعة آنذاك د .خليل هندي ،ونائب
رئيس الجامعة للتنمية واالتصال د.
غسان الخطيب ،وبحث الطرفان سبل
التعاون األكاديمي المشترك بين
الجامعة والجامعات المصرية.

زار الملحق الثقافي في الممثلية األلمانية
زار الخبير األكاديمي في جامعة ماسترخت
الهولندية د .فين مورار جامعة بيرزيت ،حيث التقى
بعدد من مثلي إدارتها للبحث في سبل التعاون
بين الجامعتين خاصة في مجال التحضير إلنشاء
برنامج ماجستير إدارة أعمال تنفيذي مشترك مع
جامعة ماسترخت ،وسيكون هذا البرنامج الفريد من
نوعه األول في فلسطين.
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كريستيان شال ،والمفتش العام في مكتب
الخارجية األلمانية د .هانس سايت ،جامعة
بيرزيت ،وبحثوا سبل التعاون مع رئيس
الجامعة د .خليل هندي ونائب الرئيس للشؤون
األكاديمية

د.

هنري

جقمان،

ومسؤولة

العالقات األكاديمية الخارجية أ .دولي كعيبني،
ومديرة برنامج ماجستير الديمقراطية وحقوق
اإلنسان آنذاك د .هيلغا بومغارتن)44( .
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مديرة متحف جامعة بيرزيت ،ايناس ياسين :هذا ليس معرضا فحسب ،بل إنه جزء من مجموعة
فنية غنية مفتوحة للمشاهدة على شكل مادة معرفية ومصدرية تقدم توطئة ألرضية للبحث،
في مسعى لفهم هذه األعمال والبدء في أخذها في مسارات ومحاور بحثية كمادة إنتاج معرفي
ومصدر للتساؤل والتأمل.

وافتتح المتحف المعرض الطالبي الرابع ،بعنوان:
«هنا ،في  ،»66الذي يعرض المشاريع النهائية لطلبة
مساق التصميم الحضري المتقدم في دائرة الهندسة
المعمارية في الجامعة ،ويشرف عليه د .يزيد عناني.
ويبحث المعرض ،الذي ينظم بالشراكة مع بلدية
رام الله ،وبدعم من برنس كالوس فند ،في التاريخ
وخصوصا التاريخ الحداثي في فلسطين،
الحضري،
ً

الذي سقط من التعريف السياسي حول ماهية
ً
وطنيا» الذي يرصد تحوالت البيئة الحضرية لبعض األماكن والمباني في
افتتح متحف جامعة بيرزيت ،معرض «إذا كنت

فلسطين.

فلسطين .ويسلط المعرض الضوء على دور المؤسسات األكاديمية الفلسطينية في البيئة الحضرية ،واستكشف الطالب
في دوائر تعلمهم المختلفة من خالله تحوالت البيئة الحضرية ،عبر بحث تاريخي في أرشيفات وروايات بعض األماكن
والمباني في فلسطين .وقد شارك في المعرض نحو  23طالبا من دائرة الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت ،وكلية
القدس -بارد للفنون والعلوم الحرة ،واألكاديمية الدولية للفنون -فلسطين.

ً
معرضا
وافتتح المتحف
بعنوان «مدخل للبحث في
المجموعة الفنية» ،الذي يأتي
كجزء من مساعي المتحف
لرعاية المشاريع البحثية وإنتاج
المعرفة ،خصوصا فيما يتعلق
بمقتنياته الفنية واإلثنوغرافية،
وفحص

وتقصي

عالقتها

بالمتحف

والجامعة

كمصادر

للمعرفة والذاكرة.

كما افتتح المتحف ،معرض «على سفر» الذي يسلط الضوء على فن العمارة اإلسبانية في العالم العربي ،وذلك بحضور
القنصل االسباني الجديد خوان خوسيه اسكوبار لدى دولة فلسطين ،ورئيس جامعة بيرزيت آنذاك د .خليل هندي ،ومديرة متحف
جامعة بيرزيت ايناس ياسين ،وعدد من أعضاء مجلس الجامعة والهيئة التدريسية والطلبة والمهتمين.
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أحيت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة ،مهرجان »ليالي بيرزيت» في نسخته الخامسة ،بتقديم عدد من العروض الفنية والغنائية
الشعبية ،التي قدمتها ثالث فرق فنية في اليوم األول وهي :فرقة بلدنا القادمة من األردن ،وفرقة سنابل الجامعة ،وبراعم
الفنون الشعبية الفلسطينية .وفي الثاني ،قدم العروض الفنان الفلسطيني سامر جرادات في عمله «نزلنا على الشوارع»،
وفرقة أورنينا السورية للرقص المسرحي ،وفرقة جذور ،وفرقة آوف االستعراضية.

ً
معرضا فنيا للفنان عبد الحي مسلم ،بعنوان« :ريشة
كما نظمت العمادة ،بالتعاون مع جمعية التنمية النفسية واالجتماعية،
وبندقية» الذي يوثق الطقوس الفلسطينية من األعراس والمالبس التقليدية وتفاصيل الحياة الشعبية.

عميد شؤون الطلبة ،محمد األحمد :هذا المهرجان بدأ كتجربة وها هو يستقر تقليدا سنويا ،وفاء
لوعدنا بأن نستمر فيه ،ارتباطا بالمجتمع ،وتعبيرا عن محبتنا لكم حاملين حلم األجيال بالحرية
والتحرر .المهرجان يعبر عن ارتباط الجامعة بالمجتمع ،كما أنه يجمع بين الحضارة والمعاصرة ،كما
يشكل مصدرا رئيسيا لرفد صندوق الطالب المحتاج.

ً
عرضا لمسرحية
وبحضور القنصل العام لجنوب افريقيا لدى دولة فلسطين سولي تشرهوال ،نظمت عمادة شؤون الطلبة
«بوسمان ولينا» ،آلثول فورجرد ،وهي مسرحية تتناول الظلم واالضطهاد الذي تعرض له أصحاب البشرة الداكنة في زمن الفصل
العنصري في جنوب افريقيا.
نظمت عمادة شؤون الطلبة من خالل نادي السينما التابع لمكتب النشاطات الجامعية ،وضمن سلسلة االفالم الوثائقية
وبالتعاون مع دائرة العلوم السياسية ،عرضا لفيلم وثائقي بعنوان« :الحرب العالمية األولى في عيون العرب» ،بمناسبة ذكرى
ً
ً
تمهيديا
شرحا
 100عام على اندالع الحرب العالمية األولى .حيث افتتح العرض بتقديم أستاذ العلوم السياسية د .صالح عبد الجواد

حول آثار وتداعيات الحرب على فلسطين.
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نشر المحاضر في دائرة العلوم السياسية د .سميح حمودة ورقة بحثية في العدد  254من مجلة شؤون فلسطينية ،بعنوان:
«يحيى حمودة ومنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة االنتقالية  24كانون األول  1 -1967شباط  ،»1969تحدث فيها عن التغيرات
التنظيمية واإلدارية المختلفة التي مرت بها منظمة التحرير في ذلك الوقت؛ من خالل عرض لحياة يحيى حمودة الذي تولى
حمودة في نفس المجلة في العدد  ،256الجزء الثاني واألخير من
رئاسة المنظمة في تلك الفترة ،وأفكاره السياسية .كما نشر دّ .
دراسته حول اسحق درويش ومخطوطة مذكراته الشخصية .كما نشر دراسة محكّمة بعنوان «موقف حماس من الحركات اإلسالمية

ً
مؤخرا عن مركز الزيتونة
الفلسطينية» وذلك في كتاب «حركة المقاومة اإلسالمية حماس :دراسات في الفكر والتجربة» ،الذي صدر
للدراسات واالستشارات في بيروت.

أصدر مركز تطوير اإلعالم ،كتاب «الفيلم الوثائقي ..دليل مقترح
للتدريس في الجامعات والكليات الفلسطينية» ،الذي ألفه وأعده المخرج
الفلسطيني جورج خليفي ،وأشرفت عليه مديرة مركز تطوير اإلعالم نبال
ثوابتة ،ومسؤول المتابعة والتقييم في المركز عماد األصفر .واستعرض
خليفي في الكتاب تعريف الفيلم الوثائقي ،وقدم نظرة تاريخية عن
السينما الوثائقية منذ بدايات القرن الماضي ،وكذلك عن السينما الوثائقية
الفلسطينية.

أطلقت أستاذة اللغات والترجمة في الجامعة الكاتبة وفاء درويش ،كتابا جديد بعنوان« :لم أفرغ من الحياة بعد»
“ ”Not Done With Life Yetالصادر عن دار الشروق .ويحتوي الكتاب على محطات تمثل سيرة لمسيرة نضالية خاضتها
درويش ضد اإلعاقة والتمييز والظلم والفقد ،وفقدان األهل والبيت والوطن.

عددا من الكتب ضمن
أصدر معهد الحقوق من خالل وحدة المساندة التشريعية وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور،
ً

سلسلة القانون والسياسة التي تكونت من ثالثة إصدارات ،حمل اإلصدار األول منها عنوان «الحالة التشريعية في
فلسطين بين العام  2012-2007اآلليات ،اآلثار ،الحلول» ،واإلصدار الثاني بعنوان واقع الحقوق والحريات العامة في
فلسطين بين «التنظيم والتقييد والرقابة» ،وحمل آخرها عنوان «الحقوق السياسية في فلسطين :بين سندان التشريع
ومطرقة االنقسام وآفاق المصالحة».
كتابا بعنوان« :األدوات
أصدر أستاذ التاريخ في الجامعة د .عصام حاليقة،
ً

الزراعية والمنزلية في اللهجة العربية الفلسطينية» ،وصف فيه الخلفيات
اإلثنوغرافية والمعجمية ألسماء األدوات الزراعية واألواني المنزلية التي
استخدمها الفلسطيني في المدن ،والقرى ،والتجمعات الريفية والبدوية في
فلسطين قبيل االنتداب البريطاني.

ً
ً
دراسيا ناقش فيه ثالثة أبحاث مركزية أنتجها المركز ضمن وحدة األبحاث والسياسات في العام
يوما
عقد مركز تطوير اإلعالم،
 ،2014وهي «حرية الصحافة في التشريعات الفلسطينية» ،من إعداد ماجد العاروري وإشراف د .محمد دودين ،و»تأثير التحول
الرقمي على المحطات اإلذاعية والتلفزيونية في فلسطين» ،من إعداد المهندس مأمون مطر وبإشراف د .نشأت األقطش،
وأخيرا «اإلعالم العمومي في فلسطين ..إمكانيات التحقق ،ودوره في إعادة صياغة الهوية الجمعية» ،وهو من إعداد عمر نزال
وسعيد أبو معال ،وبإشراف د .وليد الشرفا.
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نشر مركز جارنيجي للشرق األوسط دراسة ألستاذ اإلدارة العامة في الجامعة د .عمار الدويك ،حول مستقبل الخدمات العامة
األساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،التي قدم فيها عدة سيناريوهات محتملة لكيفية إدارة وتمويل الخدمات العامة في حال
انهيار السلطة الفلسطينية.

صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينيةـ بيروت ،ألستاذ الفلسفة والدراسات الثقافة والعربية د .عبد الرحيم
الشيخ ،كتاب «سيرة جابي برامكي وتجربته في جامعة بيرزيت ( .»)2012-1929وتسرد هذه السيرة التي يجمع عنوانها
ومتنها بين «جابي برامكي» و»جامعة بيرزيت» حكاية سدانة المشروع الثقافي الفلسطيني وتوجيهه في أبرز مراكزه
عاكسة فرادة تجربته الفردية ،وفرادة التجربة الجمعية التي تسردها تجربة تدشين جامعة بيرزيت كمؤسسة
ً
التنويرية،
ً
ً
ً
ومجتمعيا .والحقا ،احتفلت
وبحثيا،
أكاديميا،
وطنية فلسطينية في ظل االستعمار االستيطاني الصهيوني لفلسطين:

الجامعة بإطالق الكتاب بحضور إدارة الجامعة ،وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة ،والشخصيات الفلسطينية ،وعائلة
الفقيد برامكي ،وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة.

أطلقت كلية الحقوق واإلدارة العامة ،ثالثة منشورات جديدة صادرة عن وحدة البحث العلمي والنشر في الكلية،
وهي :كتاب د .عاصم خليل بعنوان «دراسات في النظام الدستوري الفلسطيني» وهو ضمن «سلسلة األبحاث
ثان لألستاذ رشاد توام ،بعنوان« :البحث العلمي في القانون :دليل تعليمي» ،وهو ضمن
والدراسات» ،وكتاب ٍ
«سلسلة المواد التعليمية» ،وأخيرا ،الكتاب الثالث لألستاذ محمود أبو صوي ،بعنوان «الفصل بين السلطات
واستقالل القضاء في فلسطين :تنازع الصالحيات في قطاع العدالة».

كما أطلقت الكلية أربع سالسل منشورات محكمة علميا ،بإصدارها المنشور األول ضمن كل سلسلة؛ فصدر ضمن «سلسلة
األبحاث والدراسات» كتاب للدكتور عاصم خليل بعنوان «دراسات في النظام الدستوري الفلسطيني» .وصدر ضمن «سلسلة
المواد التعليمية» كتاب لألستاذ رشاد توام بعنوان «البحث العلمي في القانون :دليل تعليمي» .كما صدر ضمن سلسلة الرسائل
األكاديمية ،كتاب لألستاذ محمود أبو صوي بعنوان «الفصل بين السلطات واستقالل القضاء في فلسطين :تنازع الصالحيات
في قطاع العدالة» ،وأخيرا ،صدرت ضمن «سلسلة المناهج الدراسية» الطبعة الثانية المحكمة لكتاب «التحكيم الداخلي والدولي»
للدكتور يوسف شندي ،الذي صدرت طبعته األولى مطلع العام .2014
ً
بيولوجيا :المبادئ ،النمذجة والتصميم» الذي شارك في تأليفه د .نضال محمود من معهد
حقق كتاب «معالجة المياه العادمة
الدراسات البيئية والمائية في الجامعة ،نجاحا كبيرا في األوساط األكاديمية والمهنية ،حيث حاز على ترتيب أفضل كتاب مبيعا
لعامين متتاليين ( ،)2015-2013للشركة العالمية الناشرة (.)International Water Association
نشر األستاذ المساعد في دائرة األحياء والكيمياء الحيوية د .عمر صالح ،بالتعاون مع باحثين من جامعة «»Hohenheim
األلمانية وباحثين من المعهد الفرنسي القومي لألبحاث الزراعية ( ،)INRAورقة بحثية جديدة في المجلة العلمية المحكمة
( )Environmental Science and Pollution Researchوالصادرة عن دار النشر األلمانية المرموقة ( .)Springerحيث اهتمت

صدر ألستاذ التربية في الجامعة د .أحمد فتيحة يشاركه األستاذ في جامعة القدس د .محمد زياد ،دراسة بعنوان «نموذج مقترح
لدمج ذوي اإلعاقات الذهنية في التعليم في فلسطين» ،وتقع الدراسة في  161صفحة من الحجم المتوسط وباللغتين العربية
واإلنجليزية ،وتسعى إلى تسليط الضوء على تجربة دمج اإلعاقات الذهنية في التعليم في المدارس الحكومية واقتراح نموذج
عملي يتناسب مع الواقع الفلسطيني.
مقاال حول أحد مخرجات مشروع «سيرا» في الجامعة ،وهو مشروع
نشرت مجلة األبحاث الدولية التابعة لالتحاد األوروبي
ً

تطوير دليل سياحي آلي ومتعدد اللغات في مواقع تراثية في مدينة بيت لحم ،وذلك باستخدام تقنية شيفرة االستجابة السريعة
( ،)QR codesحيث جاءت هذه المبادرة كجزء من مشروع سيرا  ،FP7من االتحاد االوروبي ،بالتعاون مع مركز حفظ التراث في بيت
لحم وجامعة ترينتو في ايطاليا من خالل الشركة الناشئة (.)OKKAMS.r.l

الدراسة ببحث تأثير وجود المخلفات الزراعية الباقية في التربة بعد الحصاد (مخلفات الحصاد الزراعية من قش وبقايا نباتية) ،على
سرعة تحطيم أحد انواع المبيدات العشبية المستخدم على نطاق واسع حول العالم.
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حقائق وأرقام
الجسم الطالبي:

الكليات:
كلية اآلداب

كلية الحقوق واإلدارة العامة

بلغ عدد الطلبة الملتحقين في جامعة بيرزيت للعام األكاديمي  )11,023( ٢٠١٥/٢٠١٤موزعين على النحو

كلية العلوم

كلية التمريض والصيدلة والمهن الصحية

التالي 9,764( :طلبة البكالوريوس 1,168 ،طلبة الدراسات العليا و 91طلبة الدبلوم وحاالت خاصة).

كلية األعمال واالقتصاد

كلية التربية

 %64من طلبة الجامعة هم من اإلناث ،و %36هم من الذكور ( %64.3من طلبة البكالوريوس و %65.3من طلبة

كلية الهندسة والتكنولوجيا

كلية الدراسات العليا

الدراسات العليا هم من اإلناث).
 2,069طالب وطالبة تخرجوا من جامعة بيرزيت في العام األكاديمي  ،٢٠١٤/٢٠١٣في حين تخرج من جامعة
بيرزيت من عام  1976حتى عام  )29,554( 2014طالبا وطالبة.

المعاهد*:
معهد الصحة العامة والمجتمعية

مركز التعليم المستمر

معهد الدراسات البيئية والمائية

مركز دراسات التنمية

الكادر الوظيفي:

معهد الحقوق

مركز تطوير اإلعالم

معهد دراسات المرأة

مركز نجاد زعني للتميز في تكنولوجيا المعلومات

يبلغ عدد الطاقم األكاديمي في الجامعة  490( 617عضو هيئة أكاديمية و 127باحث ومساعد بحث وتدريس).

معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية

معهد ابن سينا لهندسة المعرفة والتقنيات العربية

مركز مختبرات جامعة بيرزيت للفحوص

متحف الجامعة

أكثر من  %30من أعضاء الهيئة األكاديمية هم من اإلناث .يبلغ عدد أعضاء الهيئة األكاديمية المتفرغين ،370
 %62من أعضاء الهيئة األكاديمية المتفرغين حاصلين على درجة الدكتوراه و %36حاصلين على درجة الماجستير.
يبلغ عدد الطاقم اإلداري في الجامعة ( 522منهم  451متفرغين) الذي يشمل اإلداريين ،والمهنيين ،والفنيين،
والعاملين في مجال الخدمات.

* هذه المعاهد كانت قائمة في العام األكاديمي 2015-2014
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مكتب العالقات العامة ،جامعة بيرزيت
ص .ب ،14 .بيرزيت ،فلسطين ،تلفاكس+972 2 298 2059 :
pr@birzeit.edu | www.birzeit.edu

