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توطئة
يعود تاريخ جامعة بريزيت �إىل عام 1924م ،عندما ت�أ�س�ست كمدر�سة ابتدائية للبنات يف بلدة بريزيت .وب�أيد
وعقول وموارد فل�سطينية� ،أ�صبحت الآن اجلامعة املتميزة التي متتلك حرم ًا جامعي ًا حديث ًا ،يقع على �أطراف
مدينة رام اهلل.
جاء �إن�شاء جامعة بريزيت ا�ستجابة للطلب املتنامي على التعليم العايل يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،ورغم
ال�صعوبات واملعيقات التي فر�ضها االحتالل الإ�سرائيلي ،والتي طالت �أ�شكال احلريات الأكادميية والوطنية
والفردية كافة ،ا�ستطاعت اجلامعة �أن ت�شق طريقها لتكون م�صدر �إلهام وفخر لل�شعب الفل�سطيني.
ان�ضمت جامعة بريزيت لع�ضوية احتاد اجلامعات
العربية يف ني�سان 1976م ،واالحتاد العاملي للجامعات
عام 1977م ،كما تعمل اجلامعة بالتعاون مع اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات التعليمية الفل�سطينية على تطوير نظام
تربوي ،قادر على تزويد الطلبة باملعرفة واملهارات
والوعي الالزم خلدمة جمتمعهم يف ظل التحديات التي
يفر�ضها عامل �سريع التطور والتغري.

وحقوق الإن�سان ،واالقت�صاد ،والقانون ،وال�صحة
العامة واملجتمعية ،وهند�سة املياه والبيئة ،وعلوم املياه
والبيئة ،ودرا�سات النوع االجتماعي والقانون والتنمية،
و�إدارة الأعمال ،والريا�ضيات ،والإح�صاء التطبيقي،
واحلو�سبة العلمية ،وهند�سة التخطيط والت�صميم
العمراين ،والعلوم الطبية املخربية.
كما متنح اجلامعة �أي�ض ًا �شهادتي دبلوم عايل يف
الرعاية ال�صحية الأولية (�إ�شراف وتدريب) ويف
النوع االجتماعي ،القانون والتنمية .هذا بالإ�ضافة
�إىل الربامج الأكادميية املنبثقة عن املعاهد واملراكز
املختلفة والتي تهدف �إىل تطوير ودعم الربامج
املجتمعية ذات العالقة من �أجل امل�ساهمة يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة يف فل�سطني .

لعبت اجلامعة –منذ ت�أ�سي�سها– دورا حموريا ً يف
ت�أهيل وتنمية القدر الأكرب من موارد وم�صادر املجتمع
املحلية وال�سيما الب�شرية منها ،وذلك عرب ما تقدمه
اجلامعة من برامج تعليمية بحثية وتدريبية متخ�ص�صة
يف حقول تكنولوجيا املعلومات والهند�سة والعلوم،
وعلى �صعيد ال�سيا�سة والإدارة واالقت�صاد .كل ذلك
بالتوازي مع جهود معاهدها ومراكزها املوجودة �سواء تتلقى جامعة بريزيت دعمها من هيئات وم�ؤ�س�سات
داخل احلرم اجلامعي �أو خارجه ،يف خدمة املجتمع فل�سطينية عربية وعاملية مهتمة بالتعليم العايل يف
الفل�سطيني وتطوره االقت�صادي واالجتماعي.
فل�سطني� ،إ�ضافة �إىل �إ�سهامات �شخ�صية من بع�ض
متنح اجلامعة العديد من الدرجات العلمية يف املرحلة املمولني العرب والأجانب .وقد مكن هذا الدعم اجلامعة
اجلامعية الأوىل والدرا�سات العليا عرب كلياتها ال�سبعة :من موا�صلة تطورها وات�ساعها امل�ستمر �إىل يومنا هذا.
الآداب ،والتجارة واالقت�صاد ،والهند�سة ،والعلوم ،واحلقوق تعترب اللغة العربية هي لغة اجلامعة الر�سمية  ،مع
والإدارة العامة ،وتكنولوجيا املعلومات والدرا�سات العليا� ،أن عدة مواد تُدر�س باللغة الإجنليزية .يتكون العام
وكلية التمري�ض واملهن ال�صحية امل�ساندة.
الأكادميي من ف�صلني درا�سيني مدة كل منهما 16
متنح برامج الدرا�سات العليا احلا�صلني على �أ�سبوع ًا .وتعقد اجلامعة خالل العطلة ال�صيفية،
البكالوريو�س �شهادة الدبلوم واملاج�ستري يف وح�سب الإمكانات املتوفرة دورة �صيفية مدتها 8
التخ�ص�صات التالية :الدرا�سات العربية املعا�صرة� ،أ�سابيع .تعطل اجلامعة يومي اجلمعة والأحد من كل
والتاريخ العربي – الإ�سالمي ،واجلغرافيا ،والرتبية� ،أ�سبوع ويعلن عن العطل الر�سمية الأخرى يف تقومي
وعلم االجتماع ،والدرا�سات الدولية ،والدميقراطية اجلامعة الأكادميي يف بداية كل عام درا�سي  .
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الرسالة
“جامعة بريزيت م�ؤ�س�سة عربية فل�سطينية ،ي�شرف عليها جمل�س �أمناء
م�ستقل يقرر �سيا�ستها ويتحمل م�س�ؤولياتها .وتلتزم اجلامعة بقيم
التميز وت�شجيع االبتكار والتجربة والإبداع والإتقان ،والعمل اجلماعي،
والدميقراطية املبنية على التعددية وحرية الر�أي واحرتام الر�أي
الآخر .وت�سعى اجلامعة �إىل التميز يف جماالت التعليم العايل ،والبحث
العلمي ،وخدمة املجتمع .والتزمت اجلامعة منذ ت�أ�سي�سها بتوفري الفر�ص
التعليمية دون متييز ،وتهيئة الطلبة ليكونوا مواطنني �صاحلني فعالني
يف جمتمعهم ومنتمني له .وتهيئ اجلامعة املناخ املنا�سب لتنمية الطلبة،
وبلورة �شخ�صياتهم ،و�صقل مواهبهم يف جو ليربايل منفتح ومرتكز على
الرتاث العربي الإ�سالمي”.

املبادئ
•االلتزام اجلاد بتميز الطلبة والعاملني يف اجلامعة.
•التعهد باحرتام العدالة وال�سعي �إىل االنفتاح الفكري وال�صالح العام.
•تكري�س اجلهود للم�شاركة يف خدمة وتطوير املجتمع الفل�سطيني مع
احلفاظ على الر�ؤية العاملية.
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�إدارة �ش�ؤون جامعة بريزيت
واملالية ونائب الرئي�س ل�ش�ؤون التنمية املجتمعية .لكل كلية عميد
يرت�أ�سها ويكون م�س�ؤوال ً عن �إدارتها ،ويندرج حتت الكليات
عدد ُا من الدوائر يتوىل �ش�ؤونها ر�ؤ�ساء الدوائر والربامج التي
يرت�أ�سها من�سقون.

ي�شرف على �إدارة �ش�ؤون جامعة بريزيت جمل�س �أمناء م�ستقل م�ؤلف
من عدد من املثقفني و املتخ�ص�صني يف املجتمع الفل�سطيني .للمجل�س
�صالحيات مهمة ،منها تعيني رئي�س اجلامعة ،وتعني نواب الرئي�س
وعمداء الكليات بتو�صية منه كما ي�صادق املجل�س على امليزانية
وخطط التطوير العامة بعد تقدميها له من قبل جمل�س اجلامعة و�ضمن �إطار هذه ال�سيا�سة تكون القوانني واللوائح املتعلقة بال�ش�ؤون
والذي يت�ألف من رئي�س اجلامعة ونوابه والعمداء ,ويتحمل املجل�س الأكادميية من م�س�ؤولية املجل�س الأكادميي ،والذي يت�ألف من
م�س�ؤولياته التنظيمية والإدارية جتاه اجلامعة.
العمداء ونائب الرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية و�أع�ضاء منتخبني من
يدير �ش�ؤون اجلامعة رئي�س اجلامعة .للرئي�س ثالثة ن ّواب :نائب الدوائر والكليات� .أما جمل�س اجلامعة فيتكون من الرئي�س ونوابه
الرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية ،نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الإدارية وعمداء الكليات.

جمل�س �أمناء اجلامعة للعام 2009-2008
الأع�ضاء املقيمون

ال�سيد انطون ال�سعد
ال�سيد �إياد م�سروجي
ال�سيد �إياد جودة
م� .أيوب رباح
ال�سيد با�سم خوري
د .جابي برامكي
ال�سيدة جوي�س عجلوين
د .حنا نا�صر /رئي�س جمل�س الأمناء
ال�سيد رزق خوري
ال�سيدة رميا ترزي
ال�سيد �سام بحور
ال�سيدة �سامية خوري
الآن�سة �سب�أ عرفات
د� .سعاد العامري
ال�سيد عبد اجلواد �صالح
د .نبيل ق�سي�س
ال�سيدة نهلة الع�سلي

�أع�ضاء ال�شرف

ال�سيد �سليم �إدة
ال�سيد حممد عمران بامية
ال�سيد ب�سام جرب
الدكتور داوود م�ساعد ال�صالح
ال�سيد ح�سيب ال�صباغ
ال�سيد منري عطا اهلل
ال�سيد عمر العقاد
ال�سيد �سمري عوي�ضة
ال�سيد قتيبة الغامن
ال�سيد عبد املح�سن القطان
ال�سيد وليد الكيايل
ال�سيد زين ميا�سي
ال�سيد يو�سف نعوا�س
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جمل�س اجلامعة الأكادميي
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ال�صفة

الع�ضو

رئي�س اجلامعة
نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية
نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
القائم ب�أعمال نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املجتمعية
عميد كلية الآداب
عميد كلية العلوم
عميد كلية التجارة واالقت�صاد
عميد كلية الهند�سة
عميدة كلية الدرا�سات العليا
عميد كلية احلقوق والإدارة العامة
عميد كلية التمري�ض واملهن ال�صحية امل�ساندة
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات

د .نبيل ق�سي�س
د .عبد اللطيف ابو حجلة
د� .سامي ال�صرييف
د .غ�سان اخلطيب
د .ماهر ح�شوة
د� .سيمون كتاب
د .ن�ضال �صربي
د .في�صل عو�ض اهلل
د .ليزا تراكي
د .كميل من�صور
د .تامر عي�ساوي
د .عدنان يحيى
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رسالة من رئيس الجامعة

“

ا�ستمرت اجلامعة هذا العام يف حتقيق املنجزات رغم ال�صعوبات والتحديات التي
تواجهها ،والتي من �أهمها توفري الدعم املايل الالزم ال�ستمرارها كم�ؤ�س�سة �أكادميية
رائدة .وكما قلت يف حديثي لأهايل الطلبة واخلريجني هذا العام خالل حفل التخرج
ال�سنوي الرابع والثالثني ،ف�إن جامعة بريزيت كانت مميزة منذ البداية ،ونريد لها
�أن تبقى كذلك .وال �شك �أن الإقبال الكبري على االلتحاق باجلامعة يف بداية كل عام
درا�سي هو م�ؤ�شر على ثقة املجتمع الفل�سطيني بها وبقدرتها على تقدمي الأف�ضل
لأبنائه .و� ْإذ تطمح اجلامعة لأن ترتقي مل�ستويات �أف�ضل دائما ،فهي تدرك �أن هذا لن
يكون ،دون دعم جمتمعنا الفل�سطيني الذي يريد لأبنائه الدرا�سة يف هذه اجلامعة،
ف�أي م�ؤ�س�سة عامة يف البلد هي جزء من املجتمع ،ف�إذا ا�ضطلعت بدور ريادي فلها
احلق يف تتو ّقع الدعم منه.
وقد عملت اجلامعة خالل هذا العام على توفري الدعم املايل للمنح الطالبية ومل�شاريع
�أبحاث تقدّم بها �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف جماالت اخت�صا�صاتهم ،بالإ�ضافة �إىل
دعم م�شاركاتهم يف م�ؤمترات علمية عاملية و�إقليمية .وي�س ّرين يف هذا ال�سياق الإ�شارة
باعتزاز �إىل �إجنازات كليات اجلامعة ومعاهدها ومراكزها العلمية ،مما عزز �سمعة
اجلامعة العلمية ،و�أ�شكر جميع العاملني يف اجلامعة من �أ�ساتذة وموظفني وكذلك
الطلبة على �سعيهم الد�ؤوب للتطور نحو الأف�ضل يف �شتى الظروف.
ومن ناحية �أخرى ،انتهت اجلامعة يف هذا العام من بناء مبنيني جديدين :مبنى
درا�سات التنمية الذي ُ�شيد بدعم �سخي من ال�سيد �سعيد خوري ،وملحق معهد احلقوق
الذي ُ�ش ّيد بتمويل من فرن�سا ،وا�ستمر العمل يف بناء مبنى كلية التمري�ض واملهن
ال�صحية امل�ساندة الذي تربع ب�إن�شائه ال�سيد غالب يون�س والذي �سيتم افتتاحه يف
العام الدرا�سي القادم ،كما بد�أت العمل على �إقامة مبنى كلية الرتبية الذي تربع
ب�إن�شائه عدد من املتربعني الفل�سطينيني ،وهي الكلية التي �ست�ضم برامج جديدة يف
الرتبية تعمل على توفري مدر�سني �أكرث ت�أهيال للمدار�س ،وفق اخلطة الوطنية لتطوير
التعليم التي مت �إقرارها قبل عامني .وال ي�سعني يف هذه الر�سالة الق�صرية �إال �أن �أعرب
عن �شكر اجلامعة وتقديرها العميقني لهذا الدعم ال�سخي الذي �أرجو �أن يكون مثاال
جلميع املقتدرين ،يحتذون به كو�سيلة للتعبري عن دعمهم وتقديرهم للتعليم العايل
كقطاع هام ي�ؤثر يف النمو والتطور.
و�أخري ًا �أتوجه بال�شكر �إىل كل من �ساهم يف متكني اجلامعة من ت�أدية ر�سالتها على
وجه نعتز به رغم التحديات التي واجهتها وتواجه جميع م�ؤ�س�سات التعليم العايل
الفل�سطيني حتت االحتالل.

“
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حصاد العام األكاديمي
2009/2008
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التخطيط والتطوير
متيزت اجلامعة يف العام الأكادميي  2009/2008مبجال التخطيط والتطوير يف �إعداد درا�سات جدوى وتن�سيق وحت�ضري طلبات اعتماد �أربعة
برامج �أكادميية يف بكالوريو�س الرتبية تخ�ص�ص معلم املرحلة الأ�سا�سية العليا لتعليم الريا�ضيات ،واالجتماعيات ،والعلوم ،والتكنولوجيا يف
كانون الثاين  .2009ومت تقدميها للهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد درا�سة
جدوى �إن�شاء كلية للرتبية يف اجلامعة والتي قرر جمل�س الأمناء املوافقة على �إن�شائها بتاريخ  2009/2/9ومتابعة طلب اعتماد برنامج
املاج�ستري يف علم النف�س املجتمعي .كما اهتمت اجلامعة بتوفري البنية التحتية ملرافق اجلامعة املختلفة ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات يف تكنولوجيا
املعلومات ،وتعديل الأنظمة الأكادميية مبا يخدم ت�سهيل الإجراءات الإدارية.

التطوير الأكادميي
�شهد هذا العام جهودا كبرية وتعاونا ب ّناء بني الوحدات امل�ساندة
الأكادميية والإدارية بهدف التطوير الأكادميي ،حيث متيز هذا العام
يف جمايل تعزيز التع ّلم الإلكرتوين ،وتطوير الربامج الأكادميية،
حيث مت دمج وتو�سيع �آفاق التعلم الإلكرتوين بهدف رفع م�ستوى عدد
كبري من الأكادمييني ،وحتديث املعارف واملهارات با�ستمرار .كما مت
االهتمام مبجال التدريب والتطوير املهني للأ�ساتذة ،وعقد ور�شات
العمل املتخ�ص�صة يف هذا املو�ضوع ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد برامج
�أكادميية جديدة كاقت�صاديات الأعمال ،وماج�ستري الكيمياء .وقدمت
اجلامعة دعما لأبحاث وم�شاريع تقدّم بها �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف
جماالت اخت�صا�صهم ،بالإ�ضافة �إىل دعم جزئي �أو ك ّلي مل�شاركاتهم
يف م�ؤمترات عاملية و�إقليمية قدموا فيها �أوراق عمل و�أبحاثا.
كما متيز هذا العام بتقوية العالقة مع ال�صناعة املحلية ،ويف
اخلارج ،واحل�صول على مردود �أكادميي من خالل دعم الأبحاث
وتوفري فر�ص التدريب وامل�شاركة يف الن�شاطات املحلية والعاملية
وبنتائج م�شجعة ،ومنها فوز طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات من كلية
تكنولوجيا املعلومات بجائزة �أف�ضل م�شروع يف جمال تكنولوجيا
املعلومات يف الوطن العربي.
ومتيز هذا العام بدعم مفهوم �إر�شاد الطلبة وذلك بتقدمي اقرتاح
لتنفيذ م�شروع �إن�شاء “مركز الإر�شاد للطلبة” ،وهو ٌيعنى بتطوير
الإر�شاد والتوجيه الأكادميي واملهني ب�شكل يتنا�سب مع احتياجات
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الطلبة يف اجلامعة ،كما �أبدت اجلامعة اهتماما مب�شاريع �أكادميية �صناعة وبرجمة الرجل الآيل ،كما متت ا�ست�ضافة �شبكات عاملية
يف تكنولوجيا املعلومات نفذها مركز جناد زع ّني ،ومب�شاريع هند�سية يف جمال علوم املياه.
�أكادميية نفذتها كلية الهند�سة كم�شروع الواقع االفرتا�ضي ،واهتمت
بتنفيذ م�شاريع لتطوير املنهاج �أو �أ�ساليب التدري�س البيئي يف
فل�سطني ،تقدّم بها معهد الدرا�سات البيئية واملائية لتطوير التعليم التوا�صل مع املجتمع
العايل البيئي يف فل�سطني ،بالإ�ضافة �إىل م�شاريع �أكادميية حول �ضاعفت اجلامعة جهودها هذا العام يف جمال التعاون مع ال�شركات
التمكني للمر�أة �أعدها معهد درا�سات املر�أة ،وتنفيذ م�شاريع �أكادميية املحلية ،ويف جمال تدريب خريجي اجلامعات ،وتعزيز العالقة ما
قانونية كم�شروع �إدارة امل�ساندة الت�شريعية يف معهد احلقوق.
بني اجلامعة والقطاع العام واخلا�ص ،وكان للجامعة دور مميز يف

التعاون الدويل

الأبحاث التطبيقية يف املجال ال�صحي والبيئي ويف جمال التدريب
يف هذا املجال� ،أما يف املجال الرتبوي والتنموي والإعالمي فقد
ن�شطت اجلامعة هذا العام بتنفيذ عدد من امل�شاريع الرتبوية يف
املدار�س اخلا�صة واحلكومية ،و�إجراء �أبحاث تنموية حول قيا�س
الرتاجع يف �سوق العمل الفل�سطيني ،والو�ضع التنموي يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة و�أثر ال�صراع على التنمية ،وتنفيذ عدد من
امل�شاريع الإعالمية تركزت حول  :م�شروع �أدب الأطفال -واملكتبة
الإلكرتونية ال�صوتية ،وم�شروع البوابة الإلكرتونية لل�صحفيني-
املن�صة الإعالمية ،وم�شروع تطوير املناهج و�أ�ساليب التدريب يف
اجلامعات الفل�سطينية ،ويف �إدارة الإذاعات .كما متيز هذا العام
ب�إجراء �أبحاث يف جمال القانون واحلقوق وو�ضع برامج دبلوما يف
ال�صياغة الت�شريعية وو�ضع دليل للقانون التجاري الفل�سطيني.

�شهد العام  2009/2008زيارات علماء دوليني و�أكادمييني و�سيا�سيني
وقنا�صل �إىل اجلامعة ،كما �شارك العديد من الإداريني والأكادمييني
والباحثني يف العديد من االجتماعات وامل�ؤمترات العاملية وور�شات
العمل الدولية ،و قدّم العديد منهم �أوراق عمل ودرا�سات و�أبحاثا
متيزت بجودة الأداء والبحث ،وكانت �أبرز امل�ؤمترات التي متت
امل�شاركة فيها م�ؤمتر احتاد اجلامعات حلو�ض البحر البي�ض
املتو�سط ،وامل�شاركة يف ور�شة عمل عن التعليم الدويل مب�شاركة 10
جامعات عربية ،وامل�شاركة يف ملتقى املياه العاملي اخلام�س يف تركيا،
وامل�شاركة يف برامج تدريبية دولية عن ال�صحة العامة يف اجلامعة
الأمريكية يف القاهرة واجلامعة الأمريكية يف بريوت .كما مت عقد ويف جمال التوعية القانونية و�ضمن ن�شاط م�شرتك ما بني معهد
ثالث ع�شرة اتفاقية تعاون بني اجلامعة وم�ؤ�س�سات دولية و�إقليمية .احلقوق وكلية احلقوق والإدارة العامة فقد مت عقد  11لقا ًء قانوني ًا
كما �شهد هذا العام تعاونا بني اجلامعة وجامعات دولية كجامعة م�شرتك ًا بني الكلية واملعهد ،تناولت عدد ًا من املوا�ضيع  ،وخا�ص ًة
العلوم احلياتية/الرنويج وجامعة دورمتند ،ومع جامعة ميونخ تلك املتعلقة بالقوانني املحلية والدولية مب�شاركة خرباء وخمت�صني
التقنية ،وجامعة الكمربا البلجيكية ،ومع جامعة رومــا يف حمليني ودوليني ملعاجلة الق�ضايا التي لها �صلة بال�ش�ؤون الراهنة
جمال تط ّور التدري�س يف برنامج املاج�ستري يف التخطيطي التي تهم املجتمع القانوين يف فل�سطني.
العمراين وعمارة امل�شهد .و�شهد العام تعاونا يف توطيد العالقة ويف جمال بناء قدرات امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية مت تنفيذ م�شروع
مع عدة م�ؤ�س�سات و�شركات عاملية ك�أكادميية �سي�سكو ،و�شركة عملية �إ�صالح التعليم وبناء القدرات التع ّلمية داخل اجلامعات
مايكرو�سوفت ل�صناعة الربجميات� ،شركة �سبارك الحت�ضان الفل�سطينية ،وتطوير قدرات التعليم الفل�سطينية وم�ؤ�س�سات التدريب
امل�شاريع التكنولوجية ،وم�ؤ�س�سة فري�ست ليغو ليج للتدريب على لتنفيذ �إ�صالحات وا�سعة وفعالة يف النظام التعليمي الفل�سطيني.
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احلياة الطالبية
�أغنى منتدى املناظرة الطالبي احلياة اجلامعية للطلبة ،حيث مت
ا�ست�ضافة �أع�ضاء من املجل�س الت�شريعي و�سيا�سيني لإبداء وجهات
النظر حول موا�ضيع �سيا�سية خمتلفة تهم املجتمع الفل�سطيني.
و�ساهم ملتقى �أ�صحاب بالتفاعل والتوا�صل بني الطلبة ،ومناق�شة
موا�ضيع مت�س حياة الطلبة.

حما�ضرات عامة ورحالت علمية وور�شات عمل وتنظيم ن�شاطات
فنية ا�شتملت على دورات يف املو�سيقى وامل�سرح .
ولرت�سيخ ثقافة العمل التعاوين فقد ّ
نظمت اجلامعة عدة فعاليات
لإ�شراك الطلبة يف برامج و�أن�شطة جمتمعية ،غلب عليها الطابع
التعاوين والإن�ساين وغريها من الفعاليات امل�ساندة.

وقد متيز هذا العام ب�إعداد برامج تدريبية خمتلفة لطلبة اجلامعة
ا�ستهدفت تطوير الإمكانات واملهارات واال�ستعدادات لدى الطلبة
وبلورة وتنمية و�صقل ال�شخ�صية والعمل على توفري �أجواء اجتماعية
ونف�سية تك ّيفية مريحة ،بالإ�ضافة �إىل ن�شاطات تثقيفية ا�شتملت على

و�شهد هذا العام الأكادميي تطويرا ملرافق احلرم اجلامعي
ك�إن�شاء مبنى التنمية ومبنى ملحق معهد احلقوق بالإ�ضافة �إىل
تنفيذ العديد من �أعمال البنية التحتية والأعمال التطويرية يف
اجلامعة.
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نشاطات الجامعة
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ن�شطت اجلامعة خالل العام بتنظيم عدد من الفعاليات ،وكان �أهمها احتفاالت التخرج
ال�سنوي الرابع والثالثني ،التي انطلقت يف جامعة بريزيت على مدار ثالثة �أيام من 13
  15حزيران  ،2009حيث بلغ عدد اخلريجني  1200طالبا وطالبة .وكانت اجلامعةخالل هذا العام -كما و�صف ذلك رئي�سها -قد وقعت �أمام حتديات كبرية من حيث
توفري م�ستلزمات احلفاظ على جو درا�سي مميز وم�ستوى �أكادميي عال“ ،فاجلامعة
ت�سعى لتح�سني براجمها وا�ستحداث برامج جديدة ،كما �أنها يف بحث دائم عن املوارد
الب�شرية امل�ؤهلة ،واملوارد املادية ال�ضرورية ملواكبة االحتياجات املتزايدة ،الأمر الذي
ترتّب على هذا الإقبال التو�سع يف املباين واملرافق ،لي�س ال�ستيعاب عدد �أكرب من الطلبة
فح�سب ،ولكن جلعل احلرم اجلامعي مريحا �أكرث للطلبة ،ومنا�سب ًا �أكرث حلياة جامعية
ثرية �أكادمييا وعلمي ًا واجتماعي ًا ،مع احلفاظ على ن�سبة بني عدد الطلبة و�أع�ضاء الهيئة
التدري�سية �ضمن احلد الذي ي�ساعد يف �ضمان اجلودة والنوعية”.
كما احتفلت اجلامعة بالقد�س عا�صمة للثقافة العربية  2009يف �شهر ني�سان ،فتم تنظيم
مهرجان بهذه املنا�سبة ،وجاءت �إقامة االحتفالية يف اجلامعة كجزء من م�شاركة اجلامعة
امل�ستمرة طيلة العام ،و�أقيمت كافة الأن�شطة الثقافية يف اجلامعة حتت نف�س �شعار
“القد�س عا�صمة الثقافة العربية  ”2009كما تقرر و�ضع �شعار االحتفالية على �صفحة
جامعة بريزيت الإلكرتونية.
وافتتحت اجلامعة مبنى �سعيد خوري لدرا�سات التنمية بتاريخ  27حزيران  ،2009وتبلغ
م�ساحة املبنى  3611مرت ًا مربع ًا ،موزعة على �أربعة طوابق ،ت�ضم مركز درا�سات التنمية،
ومعهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية ،ومعهد ال�صحة العامة واملجتمعية ،وقد �أ�سهم
�إن�شاء هذا املبنى ب�شكل رئي�سي يف توحيد مرافق اجلامعة داخل احلرم اجلامعي ،وهو �أمر
له منافعه اجلمة من الناحيتني االقت�صادية واالجتماعية.
كما �أًقيم املعر�ض التكنولوجي الثاين بتاريخ � 18أيار  ،2009للنهو�ض بالإنتاج املعلوماتي
بالتعاون مع احتاد �شركات �أنظمة املعلومات الفل�سطيني “بيتا” ،والذي ت�ضمن عر�ض ًا
ملنتجات وخدمات ال�شركات امل�شاركة ،وعر�ض ًا مل�شاريع طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات،
بالإ�ضافة �إىل عدد من املحا�ضرات والندوات العلمية املتخ�ص�صة ،ويوم التوظيف.
وافتتحت كلية الهند�سة اليوم الهند�سي  2009بتاريخ � 5أيار  ،2009ت�ضمن فعاليات
معار�ض هند�سية ل�شركات ومكاتب و�صناعات هند�سية ،وم�شاريع تخرج لطلبة الكلية،
بالإ�ضافة �إىل ندوات علمية ومهنية ،وحفل تكرمي للطلبة املتفوقني.
ّ
ونظمت كلية التجارة واالقت�صاد اليوم املحا�سبي الدرا�سي الثاين بال�شراكة مع منتدى
�شارك ال�شبابي ،ووحدة خدمات املهنة يف اجلامعة بتاريخ � 9أيار  ،2009مب�شاركة عدد
من املخت�صني و�أ�ساتذة وطلبة الكلية.
كما ّ
نظمت الكلية يوم التوظيف ال�سنوي الرابع ع�شر لكلية التجارة واالقت�صاد بتاريخ 26
�أيار  ،2009برعاية �شركة االت�صاالت الفل�سطينية “جوال” .الذي �أ�صبح تقليد ًا �سنوي ًا
منذ  ،1994ويرنو �إىل تعزيز روح التعاون بني كلية التجارة واالقت�صاد يف جامعة بريزيت
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وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الوطنية يف املجتمع الفل�سطيني.
ّ
ونظمت اجلامعة معر�ضا فنيا بعنوان “جواز �سفر” تخليدا لذكرى
ال�شاعر الفل�سطيني حممود دروي�ش بتاريخ � 4شباط  ،2009وكان
هذا �إ�شارة �إىل العالقة املميزة وال�صداقة العميقة التي ربطت
اجلامعة بدروي�ش بعد عودته �إىل الوطن من منفاه �سنة  ،1996حيث
�أقام حممود دروي�ش �أول حفل �شعري جماهريي يف جامعة بريزيت
عام  ،1996كما قدمت اجلامعة لدروي�ش يف حفل التخريج ال�سنوي
من العام نف�سه الدكتوراه الفخرية يف الآداب ،عرفانا من اجلامعة
بدوره القومي والإبداعي.
ويف �إطار الن�شاطات الالمنهجية التي �شارك فيها الطلبة من �أجل
رفع مقدرتهم على االنخراط يف عمل طوعي عاملي ،بامل�شاركة مع
طلبة من دول خمتلفة ذات ثقافات خمتلفة ،بهدف التبادل الثقايف
واملعريف والرتاثي يف �آن واحد ،فقد نظمت اجلامعة خميم العمل
الدويل 2009بتاريخ  23متوز .2009
وعلى �صعيد تنظيم امل�ؤمترات ،فقد ّ
نظمت اجلامعة مبختلف كلياتها
ثالثة ع�شر م�ؤمترا متخ�ص�صا يف الأدب ،والهند�سة ،والدرا�سات
العليا ،وال�صحة ،والدرا�سات الن�سوية ،وغريها من املو�ضوعات ذات
الطابع الأكادميي العلمي وكانت على النحو التايل:

•امل�ؤمتر الأول لطلبة الدرا�سات العليا حول”البحث الأكادميي
الفل�سطيني :الإجنازات واملعيقات” بتاريخ  7كانون الثاين
ّ ،2009
نظمته وحدة امل�ساندة الأكادميية التابعة لكلية الدرا�سات
العليا ،بهدف �إبراز ت�أثري االحتالل على حياة الفل�سطينيني،
وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق ب�إنتاج املعرفة يف ال�سياق الفل�سطيني
من خالل �إتاحة الفر�صة �أمام طلبة الدرا�سات العليا بتقدمي
مداخالت نقدية.
•“حممود دروي�ش بني الر�ؤيا والأداة” بتاريخ � 11آذار ،2009
ّ
نظمته دائرة اللغة العربية بهدف �إ�ضافة معرفية وثقافية للأدب
الفل�سطيني ،فهو يتناول الر�ؤى واملفاهيم التي ج�سدها حممود
دروي�ش ب�شعره ،بالإ�ضافة �إىل كونه تكرمي ًا ل�شاعر ق�ضى حياته
وفي ًا لبلده ووطنه.
•م�ؤمتر �إ�صدار �سل�سلة �أبحاث متعلقة بالو�ضع ال�صحي يف
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة يف جملة “الالن�ست” الربيطانية
املتخ�ص�صة يف جمال ال�صحة ،والذي نظمه معهد ال�صحة
العامة واملجتمعية بتاريخ � 5آذار .2009
•“ن�ساء فل�سطني فكرا وممار�سة” وهو امل�ؤمتر ال�سنوي الأول
الذي عقده معهد درا�سات املر�أة خالل الفرتة ما بني -29

جامعة بريزيت
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 30ني�سان  ،2009بهدف تقدمي وحتليل جملة من الدرا�سات
والأبحاث ال�صادرة ،لتكون جزء ًا من خطاب احلركة الن�سوية
الفل�سطينية ،وال�سعي �إىل ربط الفكر باملمار�سة على �صعيد
الر�ؤى وال�سيا�سات املتعلقة بالن�ساء.
•كونية القيم والتجربة الفل�سطينية ،م�ؤمتر نظمته كلية احلقوق
والإدارة العامة بتاريخ  ،2008/11/6ناق�ش فيه مفكرون
وحما�ضرون يف القانون وال�سيا�سة من فرن�سيني وفل�سطينيني
�إمكانية �إيجاد تعريف “للقيم العاملية” وحول �إذا ما باتت القيم
عاملية وقابلة للتطبيق.
•القانون والتاريخ يف فل�سطني ،م�ؤمتر ّ
نظمته كلية احلقوق
والإدارة العامة بتاريخ  ،2008/12/20بهدف درا�سة ما يتعلق
بتاريخ الت�شريع ،و�أهمية العالقة بني التاريخ والقانون.
•�إدارة قطاع الأمن يف املنطقة العربية :ما هو دور املجتمع املدين
عقده معهد احلقوق خالل الفرتة بني  23-22حزيران 2009يف
عمان – الأردن بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة امل�ستقبل ومركز جنيف
للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة.

•الور�شة الإقليمية“ -هل نحتاج �إىل ثقافة للم�شهد يف العامل
العربي ،وملاذا؟” ،عقدتها كلية الهند�سة ما بني 23 – 21
ت�شرين الثاين  ،2008عمان.
•قراءات يف التحول الدميقراطي م�ؤمتر طالبي عقده برنامج
املاج�ستري يف الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف اجلامعة بتاريخ
� 29أيار  ،2009يف مدينة رام اهلل .وت�ضمن امل�ؤمتر عر�ض ًا
ملجموعة من الأوراق البحثية التي �أعدها طلبة الربنامج،
والتي تتعلق ب�آليات التحول الدميقراطي ،وعدد ًا من درا�سات
احلالة من دول خمتلفة ،و�أخرى تتعلق بتطور النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني ابتعاد ًا �أو اقرتاب ًا من الدميقراطية.
•تطوير البحث الرتبوي يف فل�سطني ،عقدته وحدة ابن ر�شد
للتطوير الرتبوي بتاريخ � 7شباط  ،2009بهدف تر�سيخ الأبحاث
الرتبوية وتكثيفها يف اجلامعات ومراكز الأبحاث الرتبوية
املخت�صة ،بحيث ت�شمل هذه الأبحاث خمتلف املجاالت.
•القد�س :تاريخ امل�ستقبل ،م�ؤمتر ا�ست�ضافته اجلامعة خالل الفرتة
من � 4-1آب  ،2009تناول ق�ضايا متعلقة بالقد�س كال�سيا�سات
الدولية والعربية جتاه القد�س ،والو�ضع القانوين والدميوغرايف،
واملخططات الإ�سرائيلية ملدينة القد�س ،والواقع االحتاليل
للمدينة املقد�سة ،والهوية الثقافية ودور امل�ؤ�س�سات املقد�سية.
كما تطرق امل�ؤمتر ب�شكل تف�صيلي للخيارات امل�ستقبلية للمدينة،
و�سيا�سات التهويد والأ�سرلة.
•امل�ؤمتر الفل�سطيني حول االجتاهات احلديثة يف الريا�ضيات
والفيزياء ،عقدته دائرة الفيزياء بتاريخ  28متوز ،2008
مب�شاركة عدد من العلماء الفل�سطينيني والأجانب ،بهدف
امل�ساهمة يف نهو�ض م�ستوى التعليم العايل ،مت فيه عر�ض
حما�ضرات لعدد من العلماء الفل�سطينيني والزائرين يف جمايل
الريا�ضيات والفيزياء.
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اإلنتاج البحثي والعلمي

الإنتاج البحثي والعلمي

جامعةبريزيت
جامعة
بريزيت 2121

خم�س �أوراق بحثية يف جملة “الالن�ست” العلمية
�إن �أهم �إجناز �أكادميي وبحثي للجامعة وملعهد ال�صحة العامة واملجتمعية لهذا العام ،قبول خم�س �أوراق بحثية يف جملة (الالن�ست) العلمية
الربيطانية من قبل فريق املعهد بعد عمل ا�ستمر مدة عامني ،مت خاللهما جتميع العديد من املوارد العلمية الهامة ،وتطوير قدرات الفريق
البحثية والكتابة العلمية .ومت ن�شر هذه الأبحاث يف م�ؤمترين ُعقدا يف لندن حتت عناوين  ”The Lancet“ :و “ ،”MAPثم يف م�ؤمتر
عقده معهد ال�صحة العامة واملجتمعية حتت عنوان�“ :إ�صدار �سل�سلة �أبحاث متعلقة بالو�ضع ال�صحي يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة يف جامعة
بريزيت”.
واجلدير بالذكر �أن جملة (ال ّالن�ست) هي جملة بريطانية متخ�ص�صة يف جمال ال�صحة ومن �أهم املجالت العلمية املتخ�ص�صة يف العامل.
ومت ن�شر الأبحاث جميعها على موقع املجلة بتاريخ اخلام�س من �آذار.2009
ويذكر �أنه �شارك يف هذا امل�ؤمتر باحثون من جامعات معروفة مثل جامعة �أك�سفورد ،وييل ،وهارفارد ،و�أو�سلو ،وهل�سينكي وباحثني من دول
عربية منها لبنان وم�صر .ويعترب هذا حدث ًا هام ًا يف الأو�ساط ال�صحية العربية والعاملية ،نظر ًا لأ�صالة هذه الأبحاث واملعرفة التي توفرها
حول الأو�ضاع ال�صحية حتت االحتالل  .

من�شورات و�أبحاث
قامت اجلامعة بتقدمي جمموعة من امل�ساعدات املادية
واملعنوية لت�شجيع البحث العلمي ،وتطوير امل�ستوى الأكادميي
لرباجمها ،فقد �شهد العام الأكادميي احلايل تخ�صي�صا
للموارد لت�شجيع البحث العلمي ،حيث قدمت اجلامعة 20
منحة (كاملة �أو جزئية) لأع�ضاء الهيئة التدري�سية لإجراء
�أبحاث �إ�ضافة �إىل  29منحة ح�صل عليها مراكز ومعاهد
اجلامعة من م�ؤ�س�سات دولية.
كما وفرت اجلامعة دعم ًا مالي ًا مل�شاركات �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية يف م�ؤمترات علمية عاملية و�إقليمية .كما �شهد
العام الأكادميي  2009/2008ن�شاطا بحثيا و �أكادمييا
ملحوظا ،حيث قام الباحثون من خمتلف التخ�ص�صات من
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،والباحثني من املعاهد واملراكز
املجتمعية بن�شر العديد من املقاالت يف جمالت علمية
حمكمة ،وتقدمي العديد من �أوراق العمل يف م�ؤمترات
علمية دولية وحملية ،كما �ساهم الباحثون و�أع�ضاء الهيئة
التدري�سية يف ن�شر العديد من الكتب العلمية والدرا�سات
والتقارير والدوريات بلغ عددها  283بحثا علميا.
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مقاالت علمية يف جمالت حمكمة

العربية والإجنليزية ،ون�شر( )26دورية �ضمن جماالت املياه والإعالم
ن�شر لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والباحثني من الكليات واملعاهد والهند�سة ( .انظر اجلدول رقم � ،6 ،5 ،4 ،3 ،2صفحة )60 ،58
واملراكز  95مقاال باللغتني العربية والإجنليزيةُ ،ن�شرت يف جمالت
علمية حمكمة�( ،أنظر امللحق رقم “� ”1صفحة )53

ر�سائل املاج�ستري

�إ�سهامات بحثية يف م�ؤمترات وور�شات عمل
دولية و�إقليمية

كما مت مناق�شة  62ر�سالة ماج�ستري باللغتني العربية والإجنليزية
(انظر اجلدول رقم � 7صفحة)61

قام عدد من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والباحثني والإداريني ،ومن م�شاركة يف م�ؤمترات

�أع�ضاء املعاهد واملراكز املجتمعية بامل�شاركة يف م�ؤمترات دولية بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة الفاعلة وتقدمي م�ساهمات بحثية و�أوراق
و�إقليمية وحملية ،وتقدمي �إ�سهامات بحثية يف هذه امل�ؤمترات على عمل يف م�ؤمترات ،فقد قام عدد كبري من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
�شكل �أوراق عمل بلغ جمموعها (( 127ورقة بحثية باللغتني العربية والباحثني بامل�شاركة وح�ضور م�ؤمترات وور�شات عمل دولية عددها
والإجنليزية� ( ،أنظر جدول رقم (� ، )1صفحة )54
 56م�ؤمتر ًا وور�شة عمل انظر اجلدول رقم � 8صفحة )62

كتب ،درا�سات ،تقارير ،ودوريات:
ن�شر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعة و�أع�ضاء املعاهد املجتمعية
خالل العام ما يقارب ( )20كتابا ،منها ( )19كتابا باللغة العربية،
وكتاب باللغة الإجنليزية ،كما مت ن�شر عدد من امل�ساهمات البحثية
باللغتني العربية والإجنليزية بلغ عددها ثالث م�ساهمات .ومت ن�شر
( )10درا�سات باللغتني العربية والإجنليزية ،و( )7تقارير باللغتني

�أبحاث مموله:
لتحقيق دور اجلامعة يف دعم الأبحاث والتنمية قامت اجلامعة
خالل العام  ،2009/2008ومن خالل مكتب ال�ش�ؤون الأكادميية
والتطوير الأكادميي ،وبالتعاون مع عدد من امل�ؤ�س�سات الدولية
بتمويل م�شاريع �أبحاث حول عدد من املجاالت العلمية ،وجماالت
بحثية تتعلق بالتنمية وال�صحة بلغ عددها  87بحثا ،تقدّم بها �أع�ضاء
من الهيئة التدري�سية�( ،أنظر جدول رقم � 9صفحة )63

جامعة بريزيت
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تطوير أكاديمي
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�شهد هذا العام قبول طلبة يف برامج جديدة :اقت�صاديات الأعمال وماج�ستري الكيمياء ،وقد كان هناك جناح يف ا�ستقطاب بع�ض �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية اجلدد حيث �شارك (� )308أع�ضاء هيئة تدري�سية متفرغني للعمل يف اجلامعة هذا العام مقارنة مع ( )283ع�ضو هيئة
تدري�سية للعام ال�سابق  .2008/2007وزيادة يف جمموع طلبة مرحلة البكالوريو�س لهذا العام ليبلغ (. )7295
وتخلل هذا العام �إجنازات على �صعيد ور�شات العمل الدولية وامل�ؤمترات الأكادميية ،فعقدت كلية الهند�سة ور�شة عمل �أكادميية متقدمة يف
�إدارة الأرا�ضي ،خالل الفرتة من � 27 – 25أكتوبر 2009بالتعاون مع جامعة ميونخ ،بهدف بناء القدرات الفل�سطينية لدعم قطاع الأرا�ضي.
وعقدت مدر�سة بريزيت ال�صيفية الدولية الثانية يف تكنولوجيا املعلومات ،بهدف ا�ستقدام جمموعة من الأ�ساتذة ذوي املكانة العاملية،
ُ
ولتعري�ض الطلبة لتجربة فريدة من خالل التعامل مع موا�ضيع علمية متقدمة .وكان ملركز التعليم امل�ستمر دور فعال يف جمال تعزيز التع ّلم
الإلكرتوين ودمج وتو�سيع �آفاق التعلم الإلكرتوين ،بهدف رفع م�ستوى عدد كبري من الأكادمييني ،وحتديث املعارف واملهارات .و�أطلقت وحدة
الدعم الت�شريعي يف معهد احلقوق دبلوم مهارات ال�صياغة الت�شريعية ،كمرحلة جتريبية ،و�سيتحول �إىل برنامج كامل خالل الربع الأول من
العام الأكادميي .2010/2009

م�شاريع �أكادميية
•عملت اجلامعة خالل العام على توفري دعم مايل لأبحاث
وم�شاريع تقدّم بها �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف جماالت
اخت�صا�صاتهم ،بالإ�ضافة �إىل دعم جزئي �أو ك ّلي مل�شاركاتهم يف
م�ؤمترات عاملية و�إقليمية قدّموا فيها �أوراق عمل و�أبحاث ًا .وقد
ا�ستطاع مكتب التطوير الأكادميي توفري دعم �إ�ضايف للتطوير
الأكادميي من خالل م�ؤ�س�سة فورد ملدة �سنتنيّ ،
تغطي ن�شاطات
�أكادميية خمتلفة منها �أبحاث علمية ،وم�شاركة يف م�ؤمترات
علمية ،وتطوير املناهج ،ودعم ور�ش عمل ون�شاطات �أكادميية
�أخرى يف اجلامعة ( .انظر جدول �أبحاث ممولة �صفحة
 )...وجرى خالل العام تقدمي م�شروع �إن�شاء «مركز الإر�شاد
للطلبة» ،ليعنى بتطوير الإر�شاد والتوجيه الأكادميي واملهني
ب�شكل يتنا�سب مع احتياجات الطلبة يف اجلامعة والربط مع
حاجات املجتمع الفل�سطيني املتغرية لتوفري مناخ جامعي حمفز
للتعليم والإبداع ،وي�شمل عمل املركز املقرتح :الإر�شاد الأكادميي
لطلبة ال�سنة الأوىل؛ والإر�شاد الأكادميي يف الكليات للطلبة
املتخ�ص�صني وغري املتخ�ص�صني� ،إ�ضافة �إىل الإر�شاد النف�سي
واملجتمعي ،والإر�شاد املهني(.)Career Counseling
•م�شاريع مركز جناد زع ّني للتميز يف تكنولوجيا املعلومات
والتي تت�ضمن :م�شروع املركز العربي مل�شروع الرتجمة العاملي،
وهو مم ّول من م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم ،وم�شروع
مبادرة حو�ض الأبي�ض املتو�سط للتحكيم اجلامعي وهو مم ّول
من “متبو�س”  ،Tempusوم�شاريع تنموية للمر�أة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات ،مم ّولة من وحدة ال�صندوق العربي للإمناء
26
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االقت�صادي واالجتماعي ،وجملة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وهي ممولة من مكتب التعاون ال�سوي�سري ،ومكتب التعاون
الفني البلجيكي ،والإحتاد الأوروبي ،وامل�شروع الطالبي للتميز
التكنولوجي املمول من مكتب التعاون ال�سوي�سري ،ومكتب التعاون
الفني البلجيكي ،بالإ�ضافة �إىل برنامج مرحلة ما قبل احل�ضانة
“  ،”Pre-incubationبتمويل من احلكومة الهولندية.
•و�أع ّد طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات م�شروع تخرج لت�صميم
نظام مالحة برية ملدينة رام اهلل بالتعاون مع بلدية رام اهلل يف
العام  ،2008و�إعداد م�شروع الن�ص العربي لتفعيل البحث يف
الإنرتنت  2009كمنحة من �شركة جوجل -كاليفورنيا /الواليات
املتحدة.
•وا�ستمرت كلية الهند�سة مب�شروع “الواقع االفرتا�ضي يف
التعليم والأبحاث” ،بتمويل من �صندوق تطوير اجلودة الذي
يتم تنفيذه من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل ،واملدعوم
من البنك الدويل واملمثلية الأوروبية( ،)ECوتنفيذ م�شروع
التخطيط الف�ضائي والبنية التحتية مل�ؤ�س�سة  VLIRلدعم
التعاون مع اجلامعات الفلمنكية.
•وقامت كلية احلقوق والإدارة العامة بتح�ضري دبلوم جتريبي
حول ال�صياغة الت�شريعية بدعم من ع�ضو جمل�س الدولة
الفرن�سي واخلبري يف القانون الإداري “جاك فورنري”.
•و�أعدّت كلية التجارة واالقت�صاد درا�سات �أولية لت�أ�سي�س �صندوق
ا�ستثماري تعليمي.

•م�شاريع لتطوير املنهاج �أو �أ�ساليب التدري�س البيئي يف فل�سطني،
تقدم بها معهد الدرا�سات البيئية واملائية ،لتطوير التعليم
العايل البيئي يف فل�سطني لالحتاد الأوروبي من خالل برنامج
“متبو�س”“ /التعليم والثقافة” حتت عنوان “تطوير خطة
�إ�سرتاتيجية لإ�صالح الدرا�سات البيئية يف نظام التعليم العايل
الفل�سطيني” والذي ي�شتمل على:

برنامج املاج�ستري يف هند�سة التخطيط وعمارة امل�شهد ب�صفة
تركيز .واعتماد برنامج علم النف�س املجتمعي .ويف جمال برامج
الدبلوم فقد تقرر اعتماد الدبلوم املهني يف املمار�سة القانونية
للمحامني ال�شباب.

م�شروع رفع م�ستوى الوعي العام ب�ش�أن عوامل املخاطر البيئية اجل�سم الطالبي

داخل املدار�س واملجتمعات املحلية يف ال�ضفة الغربية وقطاع بلغ عدد الطلبة امللتحقني باجلامعة لدرجة البكالوريو�س يف الف�صل
غزة ،بتمويل من التعاون الإيطايل ،ونظام املعلومات اجلغرافية الأول ( )7295طالب َا وطالب ًة ،ويف الف�صل الثاين( )6980طالب ًا
( )GISوتطوير املناهج والتدريب يف فل�سطني ،الذي متوله وطالب ًة توزعوا على الكليات والربامج املختلفة ح�سب اجلدول التايل:
املفو�ضية الأوروبية من خالل برنامج “متبو�س”.
•ومتكن معهد درا�سات املر�أة من احل�صول على موافقة من
املركز الدويل لبحوث التنمية  IDRCلتمويل م�شروع حتديث
معلومات عن النوع االجتماعي يف فل�سطني ،وقدم الربنامج
الرنويجي للبحث والتعليم التنموي م�شروع  NUFUبهدف
تقدمي منح درا�سية لأربعة طلبة دكتوراه .
•ومتكن معهد احلقوق من تنفيذ م�شروع �إدارة امل�ساندة الت�شريعية
بتمويل من م�ؤ�س�سة “كونراد �أديناور” ،مت من خالله تنفيذ
�أن�شطة تتعلق بو�ضع برنامج دبلوم يف ال�صياغة الت�شريعية،
وو�ضع دليل للقانون التجاري الفل�سطيني ،وخدمات يف جمال
الدعم الت�شريعي ،ولقاءات قانونية.

كليات وبرامج �أكادميية جديدة:
�أقر جمل�س الأمناء �إن�شاء كلية للرتبية ،بناء على درا�سة اجلدوى
التي �أعدها مكتب التخطيط والتطوير بتاريخ  ،2009/2/9و ُقدمت
لالعتماد من قبل الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية.
و�ضمن برامج البكالوريو�س اجلديدة فقد مت اعتماد برنامج هند�سة
امليكاترونك�س ،وبكالوريو�س تربية ي�شتمل على �أربعة تخ�ص�صات يف:
معلم املرحلة الأ�سا�سية العليا لتعليم الريا�ضيات ،واالجتماعيات،
والعلوم ،والتكنولوجيا� .أما على م�ستوى برامج املاج�ستري فقد تقرر
اعتماد برنامج ماج�ستري الفيزياء ،وماج�ستري الأحياء البيئية ،ووفق
على املاج�ستري يف �إدارة الأرا�ضي من قبل وزارة التخطيط� ،ضمن
جامعة بريزيت
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�إجمايل الطلبة امللتحقني يف برامج البكالوريو�س للعام الدرا�سي 09/08
الكلية
كلية الآداب
كلية التجارة واالقت�صاد
كلية العلوم
كلية الهند�سة
كلية تكنولوجيا املعلومات
كلية احلقوق والإدارة العامة
كلية التمري�ض واملهن ال�صحية امل�ساندة
املجموع الكلي
توزيع الن�سب املئوية ()%

الف�صل الأول
�إناث
1525
862
643
377
215
477
109
4208
57.7

ذكور
553
725
257
883
313
330
26
3087
42.3

املجموع
2078
1587
900
1260
528
807
135
7295
-

الف�صل الثاين
()%
28.5
21.6
12.3
17.3
7.3
11.1
1.9

ذكور
530
731
192
844
289
342
20
2948
42.2

املجموع
1986
1556
788
1207
491
826
126
6980

�إناث
1456
825
596
363
202
484
106
4032
57.8

()%
28.5
22.3
11.3
17.3
7.0
11.8
1.8

الطلبة اجلدد:
بلغ عدد الطلبة اجلدد امللتحقني باجلامعة ملرحلة البكالوريو�س للعام الدرا�سي  )2143( 09/08طالب ًا وطالب ًة ،مت التحاقهم ح�سب �أ�س�س
القبول املقرة وهم موزعون على الكليات والربامج املختلفة كما يلي:

جدول يبني عدد الطلبة اجلدد امللتحقني يف اجلامعة يف العام 2009/2008
الكليات/الربامج
كلية الآداب
*
الإعالم
كلية التجارة واالقت�صاد
كلية العلوم
كلية الهند�سة
كلية تكنولوجيا املعلومات
*
هند�سة �أنظمة احلا�سوب
*
علم احلا�سوب
كلية احلقوق والإدارة العامة
*
القانون
*
الإدارة العامة
*
العلوم ال�سيا�سية
كلية التمري�ض واملهن الطبية امل�ساندة
*
التغذية واحلمية
*
التمري�ض
املجموع
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الف�صل الأول
512
61
313
258
305

الف�صل الثاين
61
10
42
10
27

املجموع
573
71
355
268
332

82
94

5
5

87
99

70
78
82

7
10
16

77
88
98

61
30
1946

2
2
197

63
32
2143

اخلريجون:
لقد �أ ّمت ( )371طالب ًا وطالب ًة متطلبات التخرج مع نهاية الف�صل الأول � ،09/08أما �أعداد الطلبة مع نهاية الف�صل الثاين فبلغ عددهم
( )828طالب ًا وطالبة.

اجلدول التايل يبني الطلبة اخلريجون من مرحلة البكالوريو�س للعام الدرا�سي 09/08
الكلية
الآداب
التجارة واالقت�صاد
العلوم
الهند�سة
تكنولوجيا املعلومات
احلقوق والإدارة العامة
دبلوم الت�أهيل الرتبوي
املجموع الكلي

الف�صل الأول
104
140
48
26
20
10
23
371

الف�صل الثاين
231
209
85
138
49
79
37
828

املجموع
335
349
133
164
69
89
60
1199

الطلبة امللتحقون بالدرا�سات العليا
بلغ عـدد الطلبة امللتحقني باجلامعة فـي الف�صل الأول فـي الدرا�سات العليا ( )1227طالب ًا وطالب ًة ،منهم ( )418من الطلبة اجلدد ،بينما بلغ
عددهم للف�صل الثاين ( )1189طالب ًا وطالبة ،منهم ( )121من الطلبة اجلدد� .أما الطلبة اخلريجون من الدار�سات العليا الذين �أنهوا متطلبات
التخرج يف خمتلف برامج املاج�ستري يف الف�صل الأول ،فعددهم ( )83طالب ًا وطالب ًة ،وبلغ عددهم يف الف�صل الثاين ( )161طالب ًا وطالب ًة.

وحدات ومراكز جديدة
� ّأ�س�س مكتب التطوير الأكادميي مركز تكنولوجيا التعليم ،بدعم من
م�ؤ�س�سة التعاون الدويل الياباين (جيكا) بهدف ت�شجيع ا�ستخدام
التكنولوجيا يف التعليم ب�صورة �أكرث فعالية ،و�ضمن معايري ت�ضمن
اجلودة ،وتوفري هذه امل�صادر وتوزيعها على الكليات ،بالإ�ضافة �إىل
القيام بالتدريب الفردي/اجلماعي ،وتقدمي امل�ساعدة لأع�ضاء
الهيئة التدري�سية يف جمال ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم.
ومت �إن�شاء مركز الدرا�سات ال�سكانية ،ويقام بالتعاون بني معهد
�إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية ،وكلية الدرا�سـات العليا.

تطوير برامج �أكادميية وتدريب مهني
•عملت وحدة ابن ر�شد للتطوير الرتبوي على تطوير برامج
بكالوريو�س هند�سة امليكانيك يف كلية الهند�سة ،والعلوم املالية
وامل�صرفية يف كلية التجارة ،واللغة الفرن�سية يف كلية الآداب.
جامعة بريزيت
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• �أما يف جمال تعزيز التع ّلم الإلكرتوين ،قام مركز التعليم
امل�ستمر من خالل وحدة التعلم واالبتكار ،مبوا�صلة دمج وتو�سيع
�آفاق التعلم الإلكرتوين ،بهدف رفع م�ستوى املهارت التدري�سية،
وحتديث املعارف واملهارات با�ستمرار .ففي جمال التعليم والتعلم
قام املركز بتطوير كفاءة  12مدر�سا يف دوائر �أكادميية يف كل
من جامعة بريزيت وجامعة القد�س وجامعة النجاح .واكت�سب
كل منهم الحقا مهارات ومعارف جديدة لتعزيز قدرات ثالثة
من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كل جامعة ،وم�ساعدتهم يف و�ضع
مادة درا�سية متوفرة �إلكرتونيا .ويعترب هذا النهج فعا ًال جدا،
فقد �أدى �إىل �إن�شاء  36مادة جديدة يف نف�س الوقت الذي مت فيه
دعم العملية التع ّلمية لـ 12من املدر�سني .
•كما قام مركز التعليم امل�ستمر بت�صميم وتطوير و�إجناز وتقييم
 18مادة علوم اجتماعية متوفرة �إلكرتونيا مما ط ّور من املهارات
وطرق التدري�س �إلكرتونيا ب�إ�شراف املركز ،ونتج عن ذلك ت�صميم
البحوث امل�ستندة �إىل التخطيط وتدريب الزمالء بع�ضهم لبع�ض
على مهارات حديثة ،و�إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على التقدم داخل
امل�ؤ�س�سات ،ويف ذات الوقت امل�ساهمة يف اجلهود الوطنية الفعالة
لإ�صالح التعليم.

االجتماعية) باللغة الإجنليزية )3( .القراءات املوجهة يف
الإن�سانيات والعلوم االجتماعية باللغة العربية )4( .القراءات
املوجهة يف الإن�سانيات والعلوم االجتماعية باللغة الإجنليزية،
وعملت على ا�ستحداث �أربع دورات �أخرى جديدة ،هي)1( :
تقنيات الكتابة الأكادميية املنهجية (يف العلوم التطبيقية))2( .
التحليل الإح�صائي )3( .الإر�شاد الفردي لطلبة حلقات البحث
وامل�سجلني للر�سائل باللغة العربية )4( .الإر�شاد الفردي لطلبة
حلقات البحث وامل�سجلني للر�سائل باللغة الإجنليزية.
•من جهة �أخرى قامت املكتبة بتطوير العاملني فيها من خالل
التحاقهم بدورات تدريبية وور�شات عمل ،حتت عناوين خمتلفة
وكان �أهمها الدورة الت�أهيلية العامة يف علم املكتبات واملعلومات
يف الأردن ،ودورة متقدمة يف برنامج مينيزي�س وتطبيقاته يف
تون�س ،وتطوير املقتنيات با�شرتاك جديد بقواعد �آليةE m   ،
 ,erald, Literary Encyclopediaوزيادة عدد الدوريات
اجلارية (ليبلغ عددها  332عنوان ًا ب�شكل مطبوع ،و  8618ب�شكل
�آيل).

ن�شاطات ت�ساعد على تطوير املعرفة الأكادميية
•ويف جمال التدريب املهني قامت كلية تكنولوجيا املعلومات لطلبة اجلامعة

بتنظيم مدر�سة بريزيت ال�صيفية الثانية يف تكنولوجيا املعلومات
با�شرتاك د .ح�سني بدر من الواليات املتحدة ود .دي�س مكلرينن قامت اجلامعة بكلياتها ودوائرها ووحداتها املختلفة بتنظيم عدد
من املحا�ضرات العامة ،بهدف التوعية العامة يف داخل اجلامعة
من بريطانيا.
وخارجها حول كافة املجاالت� ،سواء كانت علمية �أو �أدبية �أو �سيا�سية
• ويف جمال التدريب والتطوير املهني للأ�ساتذة ،قامت كلية �أو فنية على النحو التايل:
الهند�سة بتطوير برنامج التدريب العملي املعتمد لكـافة
التخ�ص�صات يف الكلية لتطوير التدريب واالرتقاء بجودته ،يف املجال العلمي كان للجامعة الإ�سهامات التالية :
و�إ�صدار كتيب تعليمات التدريب العملي لكلية الهند�سة
•ا�ست�ضافت كلية العلوم عددا من املحا�ضرين من خارج اجلامعة،
•كما قامت وحدة ابن ر�شد للتطوير الرتبوي بعقد ور�شات عمل
لتطوير معرفة طلبتها بالكثري من املجاالت العلمية املتخ�ص�صة
للتطور املهني للأ�ساتذة داخل اجلامعة حتت عناوين :مدخل �إىل
ونظمت �أكرث من  18حما�ضرة يف مو�ضوعات علمية خمتلفة كـ:
التعليم اجلامعي ،و�أ�ساليب التقييم يف التعلم اجلامعي ،وا�ستخدام
بروتينات الكاينيز :وظيفتهم يف علم الأحياء وك�أدوية م�ضادة
التكنولوجيا يف التعليم ،ومدخل متقدم يف التعليم اجلامعي.
لل�سرطان ،الأمرا�ض املعدية امل�ستجدة ،و�سبل تكون والك�شف عن
الزرنيخ بطرق كيميائية وكهروكيميائية ،والفيزياء يف الأحياء:
• كما عقدت وحدة امل�ساندة الأكادميية �أربع دورات تخ�ص�صية
�أهمية « ال�سنكروترون» كم�صدر للإ�شعاع ،ونحو جمتمع معاجلة
لطلبة الدرا�سات العليا وهي )1( :تقنيات الكتابة الأكادميية
املخلفات البيئية ،وم�سارع الهادرونات الكبري � :LHCأ�ضخم
املنهجية (يف الإن�سانيات والعلوم االجتماعية) باللغة العربية.
جمهر وتل�سكوب يف العامل.
( )2تقنيات الكتابة الأكادميية املنهجية (يف الإن�سانيات والعلوم
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•و�ساهمت كلية تكنولوجيا املعلومات بتنظيم عدد من املحا�ضرات
العلمية يف حقل تكنولوجيا املعلومات يف موا�ضيع :ا�ستخدام
الربجميات املفتوحة امل�صدر يف التعليم واخلدمات االجتماعية،
وبرجميات مفتوحة امل�صدر ،والذكاء اال�صطناعي ،و�ضمان
جودة الربامج  .كما كان ملركز جناد زع ّني �إ�سهام يف تنظيم
حما�ضرات ذات موا�ضيع مهمة كـالتوعية بخ�صو�ص حا�ضنات
الأعمال التكنولوجية.
•و�ساهمت كلية الهند�سة بتنظيم عدد من املحا�ضرات يف موا�ضيع
تتعلق بـ :تقوية و�إعادة ت�أهيل املن�ش�آت ،وتخطيط وت�صميم
�شبكات مياه ال�شرب ،وم�صاعد املباين الكهربائية ،و�أنظمة
التكييف املوفرة للطاقة ،وتدوير النفايات ال�صلبة.
• ّ
ونظمت كلية التمري�ض عدد ًا من املحا�ضرات حول موا�ضيع
�صحية خمتلفة :احلديث يف مر�ض ال�سكري� ،أنفلونزا اخلنازير،
�أمرا�ض القلب ،مكونات الطعام ووظائفها ،وال�سلوك الغذائي
ال�صحي ،والأطفال اللذين يعانون من �أمرا�ض مزمنة و�أ�سرهم،
فيتامني  ،B12وت�شخي�ص و�إدارة الف�شل الكلوي ،و�سرطان الثدي
وموا�ضيع �أخرى ،كما ا�ست�ضافت حما�ضرين لتقدمي حما�ضرات
ا�ستفاد منها عدد من الطلبة ،وكانت حول :ال�صحة والأمرا�ض
املزمنة ،واجللد والطب البديل.

يف درا�سة الواقع ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وقراءة جديدة يف الت�أريخ
للعالقات العربية والرتكية -حالة فل�سطني خالل احلرب العاملية
الأوىل ،حمددات التوافق الوطني الفل�سطيني ال�سيا�سية والثقافية،
وجتربة �شخ�صية يف املفاو�ضات الفل�سطينية-الإ�سرائيلية.
•ونظم معهد احلقوق بالتعاون مع كلية احلقوق والإدارة العامة
�سل�سلة من املحا�ضرات تناولت� :ضوابط �سلوك الق�ضاة
واملحامني ،ودور الق�ضاء يف التحكيم :العالقة التبادلية بني
الق�ضاء والتحكيم وحول الأمم املتحدة وعملية ال�سالم يف
ال�شرق الأو�سط .
•كما قام معهد احلقوق بعقد حما�ضرات تناولت :دور منظمات
املجتمع املدين يف دعم جهود ال�سلطة الفل�سطينية يف �إ�صالح
قطاع الأمن.
•كما قامت كلية التجارة بدعوة رجال �أعمال ناجحني يف حقلهم
للتحدث عن جتربتهم العملية ،وق�صة جناحهم.
•ويف املجال الأدبي عقدت الدوائر الأدبية من لغة عربية،
واجتماع ،وتربية ،وتاريخ� ،أكرث من  40حما�ضرة ،ا�ستفاد منها
طلبة اجلامعة يف تطوير الوعي العام بق�ضايا �أدبية وتاريخية

•و�ساهم معهد ال�صحة العامة واملجتمعية بتنظيم  11حما�ضرة
حول موا�ضيع خمتلفة منها :عبء الأمرا�ض يف فل�سطني ،و�أمرا�ض
القلب وال�شرايني ،ومر�ض ال�سكري بني ال�سويديني واملهاجرين من
ال�شرق الأو�سط ،وموا�ضيع خمتارة يف جمال ال�سكان :ت�أثري التو�سع
احل�ضري :حالة درا�سية يف منطقة رام اهلل ،ا�ستخدام و�سائل منع
احلمل يف فل�سطني ،وكبار ال�سن يف فل�سطني ،و�أزمة غزة :اال�ستجابة
لالحتياجات ال�صحية يف حالة الطوارئ ،والعمل مع �إعادة الت�أهيل
املجتمعي وال�شباب ،العبء العاملي لأمرا�ض القلب وال�شرايني،
واملعونات الدولية يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة :الفجوة بني
النظرية والواقع مر�ض ال�سكري بني ال�سويديني واملهاجرين من
ال�شرق الأو�سط واملناهج الوقائية ل�صحة الفم والأ�سنان.

الن�شاط الثقايف للكليات:
•قامت اجلامعة من خالل دائرة العلوم ال�سيا�سية بعقد العديد
من املحا�ضرات حول املو�ضوعات التالية :دور العلوم ال�سيا�سية
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وتربوية ،منها حما�ضرات لدائرة اللغة العربية حول قراءات جوائز تقديرية

نقدية لروايات فل�سطينية ،وحما�ضرات اخت�صت بها دائرة
التاريخ حول �إ�شكالية كتابة التاريخ يف العامل العربي ،والأر�شيف
الفرن�سي كم�صدر لدرا�سة العبودية يف اجلزائر ،وموا�ضيع مهمة
اخرى  ،كما نظمت دائرة اجلغرافيا حما�ضرات حول “م�سح
الرتبة واخلرائط امل�ستنبطة – الواقع احلايل والآفاق امل�ستقبلية
يف فل�سطني” وموا�ضيع مهمة اخرى  ،بينما نظمت دائرة علم
�ألإجتماع حما�ضرة حول “ال�صابون واملدينة “�صناعة ال�صابون
يف نابل�س كرتاث حملي وموا�ضيع �أخرى .ون�شطت وحدة ابن ر�شد
للتطوير الرتبوي يف �إغناء �أ�ساتذة اجلامعة وطلبتها مبوا�ضيع
تربوية عديدة.

•كما ن�شط برنامج الدرا�سات العربية الفل�سطينية  Pasيف تنظيم
حما�ضرات تثقيفية لطلبته حول جدار الف�صل العن�صري،
والقرى املدمرة الفل�سطينية وغريها من املوا�ضيع الهامة.

منح درا�سية

•فوز الطلبة عامر يو�سف ،و�أحمد بدير ،وعبد اهلل عي�سى من كلية
تكنولوجيا املعلومات ،ب�إ�شراف د .عدنان يحيى ،مبنحة لتنفيذ
م�شروع تخرج الطلبة حول نظام مالحة ملدينة رام اهلل –بلدية
رام اهلل.2008 .

•ح�صل ثالثة �أع�ضاء هيئة تدري�سية من كلية العلوم على منحة
فولربايت للعام  2009/2008وق�ضائها يف �إحدى اجلامعات
الأمريكية للتطور املهني والأكادميي ،وهم :خالد التخمان من
دائرة الريا�ضيات ،ومازن حامد من دائرة الكيمياء ،وجميل
حرب من دائرة الأحياء.
•جنحت كلية احلقوق والإدارة العامة يف احل�صول على منحتي
دكتوراه يف القانون لباحثني من معهد احلقوق ،وهما من خريجي
املاج�ستري يف القانون بالكلية (حممود دودين ،وكمال ال�شافعي).
كما مت �إيفاد  10من الطلبة لفرن�سا خالل ال�صيف لال�ستفادة من
دورة مكثفة باللغة الفرن�سية ملدة �شهر ون�صف .ومت منح طالبتني
تغطية مالية للدرا�سة يف فرن�سا على م�ستوى املاج�ستري.
•قدم منتدى امل�ساواة بني اجلن�سني والتنمية منح دكتوراه يف جمال
متكني �أ�صوات حملية ملعهد درا�سات املر�أة لكل من � :أمرية �سلمي،
ولورا عدوان ،وحنان �أبو غو�ش ،ونداء عواد ،وروال �أبو دحو .
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•ح�صلت دائرة القانون على املركز الأول يف امل�سابقة اخلا�صة
بالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،التي مت التن�سيق لها من قبل
مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان يف الأرا�ضي الفل�سطينية،
وت�ضمنت اجلائزة بالإ�ضافة �إىل الدرع كتبا حول القانون الدويل
بقيمة  1500دوالر �أمريكي.
•ح�صلت مكتبة اجلامعة الرئي�سية على جائزة مالية رمزية
من اليون�سكو -برنامج املعلومات للجميع  ،IFAPومن خالل
احتاد �أيفل للم�صادر الإلكرتونية لفوزها ب�أف�ضل ق�صة جناح
للعام  ،2008وذلك ال�ستخدام برامج امل�صدر املفتوح Open
 Source Systemلت�شغيل وتفعيل ا�ستخدام احلوا�سيب
القدمية لديها .كما مت توقيع �إتفاقية مع احتاد �إيفل للم�صادر
الإلكرتونية  eIFLعن طريق رئي�س اجلامعة ملنح كل من د.
وا�صل غامن من دائرة هند�سة �أنظمة احلا�سوب ،ومديرة املكتبة
مكاف�أة رمزية مل�ساهمتهما يف ق�صة النجاح �أعاله على �أن يقوما
ب�إعداد دليل مكتوب خطوة بخطوة عن تلك التجربة لتعميمها
على كافة املكتبات يف الدول النامية عن طريق  eIFLو اليون�سكو
لال�ستعانة بها.
•ح�صل د .مهدي عرار من دائرة اللغة العربية على اجلوائز التالية:
�أ .جائزة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،عن كتابه “البيان بال
ل�سان :درا�سة يف لغة اجل�سد”� ،أف�ضل كتاب م�ؤلف يف الآداب
والإن�سانيات لعام 2008م
ب .جائزة �شنقيط /فرع الآداب والفنون ،نواك�شوط ،موريتانيا،
2008م.
•فاز عميد كلية تكنولوجيا املعلومات د .عدنان يحيى بجائزة
جوجل للأبحاث العلمية� ،شركة جوجل -كاليفورنيا� ،أمريكا.
وكان عنوان البحث هو معاجلة الن�ص العربي لتفعيل البحث يف
الإنرتنت.2009 ،
•فوز الطلبة علي ال�صاحلي� ،أنوار حثناوي ،ومرينا فوا�ضلة،
ب�إ�شراف د .عدنان يحيى  ،بجائزة �أف�ضل م�شروع تخرج للطلبة
من �إحتاد اجلامعات العربية ،وجامعة البرتاء-الأردن ،وعنوان
البحث هو :حمرك بحث عربي.2008 .
•فاز جمموعة من طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات بجائزة �أف�ضل م�شروع
يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف الوطن العربي يف متوز .2009

تعاون دولي
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زائرون دوليون
ا�ست�ضافت اجلامعة خالل العام عددا من الزوار الدوليني ،كان من �أبرزهم الربوف�سور جون �إ َّلي�س �أحد �أبرز العلماء يف جمال الفيزياء
النظرية يف املنظ َّمة الأوروبية للبحث النووي “ ”CERNالواقعة يف مدينة جنيف على احلدود ال�سوي�سرية الفرن�سية ،والذي ا�ست�ضافته
دائرة الفيزياء بتاريخ  17ت�شرين الثاين  ،2008وخالل زيارته �ألقى حما�ضرة بعنوان ”:م�سارع الهادرون الكبري� :أقوى ميكرو�سكوب،
وكذلك �أقوى تل�سكوب يف العامل” .وتزامن هذا الن�شاط مع انطالق �أكرب جتربة فيزيائية عرفها التاريخ ،وهي ت�شغيل م�صادم الهادرون
الكبري( )LHCوالتي متت يف العا�شر من �شهر �أيلول يف هذا العام� ،أي بعد مرور �أكرث من ع�شرين عام ًا على التح�ضري والبناء لهذا
امل�صادم .كما قامت الدائرة با�ست�ضافة علماء منهم الدكتور لني �إيفان�س املدير العام مل�شروع م�سارع الهادرونات الكبري ( )LHCيف
املنظمة الأوروبية للأبحاث النووية ( ،)CERNالذي �ألقى حما�ضرة فيزيائية بعنوان “ العودة �إىل حلظة االنفجار الكوين العظيم عرب
م�سارع الهادرونات الكبري”.

كما ا�ست�ضافت اجلامعة زوار ًا من جملة “الالن�ست” العلمية
الربيطانية وباحثني معروفني من جامعات معروفة مثل جامعة
�أك�سفورد ،وييل ،وهارفارد ،و�أو�سلو ،وهل�سنكي ،ومن دول عربية منها
لبنان وم�صر ،وذلك يف �إطار عقد معهد ال�صحة العامة واملجتمعية
مل�ؤمتر متخ�ص�ص يف ال�صحة العامة .وقد اعتُرب هذا حدث ًا هام ًا
يف الأو�ساط ال�صحية العربية والعاملية ،نظر ًا لأ�صالة هذه الأبحاث وا�ست�ضافت دائرة اللغة الإجنليزية و�آدابها الربوفي�سور “ج.
واملعرفة التي توفرها حول الأو�ضاع ال�صحية حتت االحتالل.
ميت�شيل” من جامعة �شيكاغو يف  2حزيران  ، 2009الذي �ألقى
وقال الربوف�سور “ريت�شارد هورتون” حمرر جملة “الالن�سيت” حما�ضرة بعنوان“ :البيئات االجتماعية املتطرفة :غزة كمثال

و�أحد الزوار الدوليني يف معر�ض مقابلة مع تلفزيون ال�صحة العاملي،
“�إنه ي�أمل من �سل�سلة “الالن�سيت” حول ال�صحة يف فل�سطني �أن
تقوم بتغيري وجهة نظر املجتمع الدويل اخلا�صة بالتحديات التي
�ستواجهها املنطقة و�إعطاء الأولوية حلل ال�صراع الفل�سطيني
الإ�سرائيلي ،وذلك ملنح ال�شعبني م�ستوى �صحي ي�ستحقونه”.
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�أويل” .والربوف�سور “ج ميت�شل” وهو رئي�س حترير جملة ف�صلية
متخ�ص�صة ،تعنى بالنظرية النقدية يف الآداب والعلوم الإن�سانية.
كما ا�ست�ضافت دائرة اللغة الإجنليزية جمموعة من الكتاب
والفنانني الربيطانيني ،الذين قدموا �إىل فل�سطني باعتبارها جزء
من احتفالية فل�سطني ال�سنوية الثانية للأدب ( ،)PalFestوهو
م�شروع م�شرتك فل�سطيني بريطاين ،بادرت �إليه جمموعة من
الكتاب العامليني يف بريطانيا بتاريخ � 25أيار.2009
�أما معهد �إبراهيم �أبو لغد فقد ا�ست�ضاف هذا العام ال�سيد جون
ويلك�س ،الناطق با�سم احلكومة الربيطانية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط،
ملناق�شة �سيا�سة بريطانيا يف ال�شرق الأو�سط و�سيا�سة الرئي�س
الأمريكي اجلديد باراك �أوباما يف املنطقة ،كما ا�ست�ضاف املعهد
ال�سيد روبرت �سريي ممثل الأمني العام للأمم املتحدة واملن�سق
اخلا�ص لعملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ،حيث �ألقى حما�ضرة
حول الأمم املتحدة وعملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ،كما
ا�ست�ضاف املعهد الربوفي�سور جوزيف م�سعد ،من جامعة كولومبيا
بتاريخ � 23آذار ،2008حيث �ألقى حما�ضرة حول م�س�ألة “الإ�سالم
والتحليل النف�سي وغريها من املو�ضوعات املتعلقة بالليربالية”.
واحت�ضنت اجلامعة  ن�شاط دويل متميز هذا العام ،وهو اجلامعة
الأوروبية الفل�سطينية ال�صيفية الأوىل بال�شراكة مع جمعية عدالة
بتاريخ  6متوز  ،2009والتي �ضمت  25طالب ًا فل�سطيني ًا ،و 25طالب ًا
�أوروبي ًا من �أهم اجلامعات الأوروبية.
ويف �إطار تطوير العالقات بني اجلامعة وعدد من امل�ؤ�س�سات واملراكز
واجلامعات العاملية فقد ا�ست�ضافت اجلامعة عددا من الزوار
الدوليني �ض ّمت ر�ؤ�ساء جامعات ،وعلماء ،و�أكادمييني ،ووفود مراكز
دولية ،وممثلي حكومات ،وقنا�صل ،وممثلي هيئات دولية كالأمم
املتحدة ،ومنظمات دولية علمية ،ووفود من جلان �إقليمية عربية،
و�صحفيني عامليني ،ونقابيني ،وحمامني ،وعدد من ال�شخ�صيات
الدولية .وكان من �أبرز هذه الزيارات:
 زيارة القن�صل البلجيكي العام ،وعدد من ر�ؤ�ساء اجلامعات البلجيكية،والذي ي�أتي يف �إطار تطوير العالقات بني اجلامعة وعدد من اجلامعات
العاملية ،ومنها اجلامعات البلجيكية ،بتاريخ 27حزيران .2009
 زيارة وفد كويتي للجامعة �ضم نائب رئي�سة جلنة “كويتيون لأجلالقد�س” عبد العزيز املال ،يف �إطار م�شاركة الوفد يف احتفالية
القد�س عا�صمة الثقافة العربية للعام .2009

امل�شاركة يف ن�شاطات دولية و�إقليمية
•�شارك العديد من الإداريني والأكادمييني والباحثني يف العديد
من االجتماعات ،وامل�ؤمترات العاملية ،وور�شات العمل والدورات
التدريبية الدولية ،وقد بلغ عدد امل�شاركات الدولية خارج
فل�سطني  179م�شاركة ،كانت �أبرزها ،م�شاركة اجلامعة يف
م�ؤمتر احتاد اجلامعات حلو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط( (U N
 ،)IMEDالذي عقد يف تون�س خالل الفرتة من  26-23ت�شرين
الأول ،2008وامل�شاركة يف ور�شة عمل عن التعليم الدويل مب�شاركة
 10جامعات عربية ،تهدف �إىل �إن�شاء منتدى لت�شجيع الطلبة
الأجانب على االلتحاق برباجمها الأكادميية ،وم�شاركة معهد
الدرا�سات البيئية واملائية يف ملتقى املياه العاملي اخلام�س يف
تركيا ،الذي عقد يف العا�صمة الرتكية �إ�سطنبول خالل الفرتة ما
بني � 22-16آذار  ،2009ملناق�شة� أزمة املياه العاملية ،و�سبل �إيجاد
حلول منا�سبة لها ،وتنظيم دورة تدريبية يف �إعادة ا�ستخدام مياه
املجاري املعاجلة يف الزراعة بالتعاون مع م�ؤ�س�سات وجامعات
�إقليمية وعاملية .
“Open

•ويف جمال التدريب على برامج امل�صادر املفتوحة
� ،”Training Sourceشاركت كلية تكنولوجيا املعلومات
بدورات تدريبية حول املو�ضوع يف لبنان ،ويف جمال تطبيقات
تكنولوجيا النانو ،ويف املجاالت املختلفة ال�صناعية ،الطبية،
البيئة وغريها ،كما �شاركت الكلية يف امل�ؤمتر الدويل لتكنولوجيا
النانو يف الأردن والذي عقد خالل  12-10ت�شرين ثاين .2008
جامعة بريزيت

35

•و�شارك معهد درا�سات املر�أة يف حلقات درا�سية يف جامعة اتفاقيات تعاون مع م�ؤ�س�سات دولية
“جولد�سميث” يف بريطانيا وذلك من خالل تبادل �أكادميي
بني معهد درا�سات املر�أة ودائرة علم االجتماع يف جامعة
جولد�سميث يف الفرتة ما بني � 14 –8آذار .2009كما �شارك
املعهد خالل الفرتة بني  23-14حزيران  2009يف برنامج
تدريبي بعنوان “تقييم البحث يف املجتمعات املفككة” بتنظيم
من جامعة الأمم املتحدة ومعهد �أبحاث ال�صراعات الدولية
وجامعة “�إول�سرت” يف �إيرلندا ال�شمالية ،وخالل الفرتة من
� 12-10أيار � ،2009شارك املعهد يف دورة تدريبية بعنوان
“�إعادة تعريف الن�ساء لدميقراطية ال�سالم ،والعدالة
وامل�ساواة” ،التي ّ
نظمتها م�ؤ�س�سة  Open Democracyيف
غواتيماال.

•بينما �شاركت دائرة الهند�سة املعمارية يف معر�ض فني ومعماري
كبري يف مدينة الهاي عنوانه “الأر�ض احلرام” ،نظمته م�ؤ�س�سة
جيماك الهولندية ،وعر�ضت فيه �أعمال عدة فنانني و�شعراء
ومعماريني و�أدباء من فل�سطني .كما �شاركت الهند�سة امليكانيكية
بدورة دولية حول جماالت البحث والتعاون يف م�شروع FP7
خالل الفرتة من  29-22ت�شرين الثاين .2008
•و�شارك معهد ال�صحة العامة واملجتمعية يف برامج تدريبية
دولية يف اجلامعة الأمريكية يف القاهرة ،واجلامعة الأمريكية يف
بريوت ،حتت عنوان“ :من العلم �إىل العمل :ال�صحة الإجنابية
يف الدول العربية” .كما قام املعهد بتطوير وحدة ال�صحة
النف�سية عن طريق تقوية العالقات وتعزيز التعاون ما بني معهد
ال�صحة العامة واملجتمعية وبرنامج امل�ساعدات الطبية لفل�سطني
يف اململكة املتحدة ،وامل�شاركة يف اجتماع من�سقي الفريق الإقليمي
ملناق�شة اقرتاح “ويلكوم” لل�شبكة Wellcome proposal
 for the networkوتقدمي عرو�ض حول “ حت�سني �صحة
الأمهات واملواليد يف فل�سطني من خالل تعزيز النظام ال�صحي.
اخليارات والتحديات.
•كما �شاركت كلية احلقوق والإدارة العامة بدورة تدريبية دولية
يف �أيلول  2008بعنوان “التنمية املحلية” وذلك يف املعهد
الوطني للإدارة ( )ENAيف باري�س ملدة �أ�سبوعني ،حيث
تناولت الدورة موا�ضيع خمتلفة تتعلق بقطاع احلكم املحلي
يف فرن�سا والإ�صالحات املعمول فيها على خمتلف امل�ستويات
املحلية.
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•زيارة جامعة بريغن خالل الفرتة من  28ت�شرين الثاين2008
�إىل  4كانون الأول  ،2008وتوقيع م�شروع التعاون اجلديد مع
معهد درا�سات املر�أة ،كما مت االجتماع مع امل�س�ؤولني يف اجلامعة
و الربنامج الرنويجي للبحث والتعليم التنموي (،)NUFU
وكذلك مناق�شة التعاون مع الكلية اجلامعية يف بريغن للتمري�ض.
•اتفاقية تعاون مع احلكومة البلجيكية لتطوير بنك املعلومات
القانوين والق�ضائي بتاريخ  20كانون الثاين  2009يف معهد
احلقوق.
•ويف  15متوز  ،2009وقع نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية
الدكتور عبد اللطيف �أبو حجلة ،اتفاقا مع بنك التنمية الأملاين/
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لت�شييد الطريق الذي يربط بني
املبنى اجلديد للكلية للتمري�ض واملهن ال�صحية امل�ساندة مع بقية
مرافق اجلامعة.
•ومت العمل على �إعداد اتفاقية تعاون وتو�أمه بني دائرة الهند�سة
امليكانيكية يف اجلامعة ومثيلتها يف جامعة بروك�سل احلرة يتم
من خاللها تبادل طالب ،و�أبحاث ،و�أع�ضاء هيئة تدري�سية بني
اجلامعتني .
•اتفاقية بني مركز التعليم امل�ستمر وم�ؤ�س�سة التعلم من �أجل
التوظيف لتقدمي برنامج تدريبي ،ي�سعى خالله املركز �إىل
ت�صميم برامج ميكن تطبيقها �ضمن �سوق العمل الفل�سطيني
بالتعاون مع القطاعات اخلا�صة والعامة واحلكومية.

•اتفاقيات تعاون مع جامعة جنت ،عقدتها كلية التمري�ض واملهن
ال�صحية امل�ساندة ،ت�شمل احل�صول على فر�ص تدريب لطلبة
التمري�ض يف م�ست�شفى اجلامعة ،والتعاون يف جمال الأبحاث
الأكادميية يف جمال الأحياء اجلزيئية ،وعلم الدم ،وعلم الوراثة
يف الإن�سان ،مع �إمكانية احل�صول على منح دكتوراه لطلبة هذه
التخ�ص�صات.
•وو ّقعت اجلامعة مذكرة تفاهم مع جامعة ميني�سوتا الأمريكية
ممثلة بنائب رئي�سها لل�ش�ؤون الأكادميية د“ .يل ت�سديل” بتاريخ
� 26أيار  ،2009بهدف تبادل الطلبة و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية،
على مدى خم�س �سنوات ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع عدد من امل�شاريع
على االنرتنت بني اجلانبني.
• كما و ّقعت اجلامعة مذكرة تفاهم لتعليم اللغة الإ�سبانية مع
القن�صل العام الإ�سباين يف القد�س ال�سفري “رامون �آن�سوايني”،
بتاريخ  20ت�شرين الأول  2008لتعليم اللغة الإ�سبانية يف اجلامعة.
•كما جدّدت املكتبة الرئي�سية يف اجلامعة االتفاقية مع احتاد
 eIFLللم�صادر الإلكرتونية للح�صول على بع�ض القواعد
للمجالت بالن�ص الكامل ملدة ثالث �سنوات حتى نهاية عام
 ،2010وذلك للقواعد التاليةCambridge University :
.)Institute of Physics (IOP -Journals - BioOne

•كما عقدت املكتبة الرئي�سية اتفاقية تعاون بتاريخ كانون الثاين
 2009مع ممثلني من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي و�أكادميية
التطوير الفرن�سي ،لتقدمي اخلدمة اال�ست�شارية لت�أ�سي�س
مكتبة متخ�ص�صة يف ال�صحة النف�سية تابعة لوزارة ال�صحة
الفل�سطينية ،وذلك ملدة عام من حزيران  2009ولغاية �أيار
.2010
•وو ّقع مكتب التطوير الأكادميي ثالث اتفاقيات جديدة مع كل من:
جامع ة  Waterlooيف كندا ،وجامعة EuroMed Ma n
 agementيف فرن�سا ،وجامعة Evangeliche Hoschule
يف �أملانيا ،بهدف التعاون يف ال�ش�ؤون الأكادميية.
•توقيع اتفاقية تعاون بني مركز تطوير الإعالم و�إذاعة مونت
كارلو لتدريب طلبة الإذاعة و�إنتاج و�إعطاء مثا ًال للإذاعة
النموذجية ،ومت التوقيع يف � 11أيلول 2008ملدة � 5سنوات من
تاريخ بدء التنفيذ.
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برامج م�شرتكة مع جانب دويل
عقدت خمتلف دوائر ومعاهد اجلامعة برامج طويلة املدى مع عدد من اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات الدولية ،وكان �أبرزها:
•يف جمال تطوير التعاون مع جامعات دولية ،ا�ستمرت كلية الهند�سة يف العمل على
م�شروع التعاون مع دائرة عمارة امل�شهد وتخطيط الف�ضاءات يف جامعة العلوم
احلياتية/الرنويج والتعاون مع جامعة دورمتند ،ومع جامعة ميونخ التقنية ،وجامعة
الكمربا البلجيكية ،وجامعة رومــا .ونتج عن هذا التعاون فعاليات عديدة� :أهمها
تطور التدري�س يف برنامج املاج�ستري يف التخطيط العمراين وعمارة امل�شهد/خالل
عام  ،2008والور�شة الإقليمية حول “هل نحتاج �إىل ثقافة للم�شهد يف العامل العربي،
وملاذا؟ وتنظيم م�شروع لتخطيط وتطوير البلدة القدمية يف بلدة بريزيت مب�شاركة
مركز رواق ،ومركز الروزنا ،وبلدية بريزيت.
•عمل مركز جناد زع ّني على توطيد العالقة مع عدة م�ؤ�س�سات و�شركات� :شركة
“�سي�سكو” (�أكادميية �سي�سكو للتدريب) ،و�شركة مايكرو�سوفت ل�صناعة الربجميات،
و�شركة “�سبارك” الحت�ضان امل�شاريع التكنولوجية ،وم�ؤ�س�سة “فري�ست ليغو ليج”
للتدريب على �صناعة وبرجمة الرجل الآيل� ،شركة “بري�سون فو” Pearson Vue
لتمكني املركز ب�أن يكون مركزا معتمدا دولي ًا لتقدمي امتحانات دولية عرب الإنرتنت.
•ا�ست�ضاف معهد الدرا�سات البيئية واملائية ال�شبكة العربية لإدارة م�صادر املياه”
“ AWARNETيف فل�سطني ملدة عام ،وتهدف ال�شبكة �إىل تزويد املناطق
بخدمات املياه ،وال�صرف ال�صحي ،وحماية املوارد املائية الثمينة والبيئية ،وا�ستمر
املعهد بالتعاون مع �شبكة ال�شراكة العاملية للتعليم والأبحاث املائية “”PoWER
لإدارة الأبحاث امل�شرتكة يف تلك ال�شراكة .كما ي�ستمر املعهد بتقدمي اال�ست�شارات يف
مو�ضوع املياه للمثلية النم�ساوية بدء ًا من �آذار  2008وحتى �آذار .2010/
•كما قام معهد درا�سات املر�أة بالتعاون مع (الأ�ستاذة دوبرفكا زاراكوف) من معهد
الدرا�سات االجتماعية يف الهاي ،هولندا ،للعمل على تطوير م�ساقات ت�أخذ ق�ضايا
العنف وال�صراع بعني االعتبار فيما يتعلق مب�ساقات النوع االجتماعي والتنمية.
•ويف جمال التعاون مع عدد من امل�ؤ�س�سات الدولية :ك�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان،
م�ؤ�س�سة “ثيودور �سربجنمان” ،وم�ؤ�س�سة “فورد” ،وجامعة “�أو�سلو” ،جامعة
“نيو كا�سل” ،وبرنامج امل�ساعدات الطبية يف بريطانيا ،نفذ معهد ال�صحة العامة
واملجتمعية عددا من الربامج يف املوا�ضيع التالية :ال�سكان والتنمية� ،صحة املر�أة،
بناء القدرات يف خدمات ال�صحة الإجنابية ،التدخل ملعاجلة فقر الدم ،حت�سني
نوعية بيانات الوفيات يف فل�سطني ،ال�صحة النف�سية واالجتماعية.
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تواصل مع المجتمع
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كان للجامعة م�شاركات فعالة مع املجتمع خالل العام ،ا�شتملت على تعاون مثمر بني اجلامعة بكلياتها ومعاهدها ومراكزها املختلفة،
وقطاعات املجتمع املختلفة يف كافة املجاالت ال�صحية ،والبيئية ،والهند�سية والرتبوية ،والقانونية ،والإعالمية ،والثقافية ،وكان �أبرزها:
•يف جمال التعاون مع ال�شركات املحلية ،فقد عقدت اجلامعة اتفاقية مع جمموعة االت�صاالت الفل�سطينية ،بهدف بناء �شبكة بحثية
وتعليمية تعتمد على تقنية اجليل الثاين للإنرتنت ،لربط وتطوير �شبكة اجلامعة الإلكرتونية ،وربط جميع مراكز اجلامعة مبوقع واحد
من خالل ح�صولها على �آخر التطورات العلمية يف جمال االت�صاالت ،بحيث �ستقوم جمموعة االت�صاالت ببناء وت�صميم ال�شبكة �ضمن
�أحدث التقنيات.
•ويف جمال تدريب خريجي اجلامعات� ،أطلق مركز التعليم امل�ستمر يف اجلامعة وبال�شراكة مع اجلامعة الأردنية الربنامج التدريبي
“قدرات” ،الذي يهدف �إىل تدريب خريجي اجلامعات على مهارات مهنية فنية تتطرق �إىل مو�ضوعات خمتلفة �أهمها� :إدارة امل�شاريع،
ومهارات البحث والكتابة املهنية ،ومهارات اللغة الإجنليزية.
• وبهدف تعزيز العالقة بني اجلامعة والقطاع العام واخلا�ص و�إر�ساء تقليد �سنوي يرنوا �إىل تعزيز روح التعاون بني كلية التجارة واالقت�صاد
يف اجلامعة ،وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الوطنيةّ ،
نظمت الكلية بتاريخ � 26أيار  ،2009يوم التوظيف ال�سنوي الرابع ع�شر بهدف م�ساعدة
خريجي الكلية من حملة درجة البكالوريو�س واملاج�ستري يف �إيجاد فر�ص عمل منا�سبة..
•كما نظمت كلية الهند�سة اليوم الهند�سي  2009بتاريخ � 5أيار  ،2009وا�شتملت فعالياته على معار�ض هند�سية ل�شركات ومكاتب و�صناعات
هند�سية وم�شاريع تخرج لطلبة الكلية بالإ�ضافة �إىل ندوات علمية ومهنية وحفل تكرمي للطلبة املتفوقني.

املجال ال�صحي والبيئي
كان للجامعة دور هام يف البحث والتدريب والتوعية و التن�سيق
والتعاون مع املجتمع لتطوير النواحي ال�صحية والبيئية من خالل
امل�شاريع والأبحاث التطبيقية ،والتدريب ،وعقد ور�شات العمل،
وتقدمي اال�ست�شارات.

 -1امل�شاريع والأبحاث التطبيقية
•فقد ن�شط معهد ال�صحة العامة واملجتمعية يف جمال العديد
من الأبحاث التطبيقية ،والتي تنوعت موا�ضيعها حول :املر�أة
وال�صحة :تلبية احتياجات الن�ساء احلوامل والوالدات ،و�أ�صوات
فل�سطينية :القابالت ،الن�ساء يف غزة والقابالت :حما�صرين بني
الر�صا�ص ،و�آالم املخا�ض ،وجودة حياة الأمهات الفل�سطينيات
يف الفرتة ما بعد الوالدة :تقييم واملحددات ،وخدمات ال�صحة
الإجنابية وبناء القدرات من خالل التعليم والتدريب وال�سيا�سات
وبحوث العمليات .وتدخني ال�شباب يف البيئات املتوترة  :املحددات
واجللد (الأرجنتني وكولومبيا وفل�سطني) .وتكيف املراهقني
الفل�سطينيني يف �أعقاب ال�صدمة (امل�شروع  : PACTاملرحلة
الثالثة) .والإن�صاف يف متويل الرعاية ال�صحية وا�ستخدامها.
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•كما ن�شط معهد الدرا�سات البيئية واملائية يف �إجراء الأبحاث
التطبيقية ل�صالح وزارة الزراعة وبلدية البرية ومدار�س ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة حول :التقييم االجتماعي واالقت�صادي
لإعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة الناجتة من حمطة البرية ملعاجلة
املياه العادمة يف الزراعة املروية (ال�ضفة الغربية ،وفل�سطني) ،و
رفع م�ستوى الوعي العام ب�ش�أن املخاطر البيئية العوامل داخل
املدار�س واملجتمعات املحلية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،
و�إجراء م�سح وطني للمبيدات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
•ويف املجال البيئي �أجرت كلية الهند�سة م�شروع بحث احلجر
املقد�سي ال�سائل ،وكان للم�شروع نتائج �إيجابية متميزة من حيث
رفع جودة اخلر�سانة ،وتخفي�ض كلفتها� ،إ�ضاف ًة �إىل امل�ساهمة
الفعالة يف احلفاظ على البيئة من الأ�ضرار الناجمة عن
التخل�ص من ن�شارة احلجر بطريقة ع�شوائية .بالإ�ضافة �إىل �أنها
�أجرت درا�سة وتقييما مل�شروع �إن�شاء حديقة الأمم يف رام اهلل
ل�صالح بلدية رام اهلل.
•�أما مركز خمتربات جامعة بريزيت للفحو�ص ،فقد قام بتنفيذ
م�شروعني يتم فيهما جمع عينات وحتليل الالزم من �شبكات

املياه يف كل من مناطق ال�شوكة وال�شابورة يف رفح ،وغزة
والن�صريات و بيت الهيا ورفح.

 -2يف جمال التدريب؛

على امل�ستويني احلكومي وغري احلكومي ،و
PMRS

CBR Workers،

•واخت�ص مركز خمتربات جامعة بريزيت للفحو�ص بدورات
تدريبية يف تطوير قطاع زيت الزيتون يف فل�سطني ،ا�ستفاد منها
�أ�صحاب معا�صر زيت الزيتون واملزارعني.

•عقد معهد الدرا�سات البيئية واملائية ثالث دورات تدريبية يف
موا�ضيع خمتلفة منها :تطبيقات �أنظمة املعلومات اجلغرافية
( ، )GISحول تدريب املدرب يف حقول �صحة البيئة ،ودورات  -3يف جمال عقد ور�شات العمل؛
تدريبية يف ا�ستخدام املبيدات لأغرا�ض الزراعة وال�صحة العامة.
•فقد ن�شطت كلية الهند�سة بعقد عدد من ور�شات العمل لعدد من
وقد ا�ستفاد من هذه الدورات الوزارات احلكومية ،ومنظمات
امل�ؤ�س�سات �أهمها بكدار ،وبلدية بريزيت ،وقرى بلدية االحتاد
�شبه حكومية يف موا�ضيع املياه والبيئة ،وموظفو دوائر �صحة
(بيت اللو ،حمالة ،ودير عمار) حول :ت�صميم �ساحات املدار�س
البيئة يف وزارة ال�صحة الفل�سطينية ،ومفت�شو �صحة ومدراء يف
وتخطيطيها ،وتنفيذ م�شروع املخطط الهيكلي لقرى بلدية االحتاد
دوائر �صحة البيئة يف وزارة ال�صحة من كافة حمافظات الوطن،
(بيت اللو ،حمالة ،ودير عمار) ،و�إعادة �إحياء بلدة بريزيت
واملزارعون يف حمافظات �أريحا وجنني وغزة.
التاريخية ،و�إدارة امل�شاريع با�ستخدام برنامج .MS project
•ويف جمال التدريب ال�صحي عقد معهد ال�صحة العامة
•كما ن�شط معهد الدرا�سات البيئية واملائية بعقد ور�شات عمل
واملجتمعية دورات حول :برنامج التدريب الأ�سا�سي لدرا�سة فقر
ملوظفي الوزارات ،والبلديات ،واملدار�س ،و�سلطة املياه ،حول:
الدم بني الأطفال الر�ضع  ،وتدريب عاملي الت�أهيل املجتمعي على
املياه والتنمية امل�ستدامة ،و �إعادة ا�ستخدام املياه العادمة ،واملر�أة
�إدارة ا�ستبيان لل�شباب والتدريب على �أ�ساليب الدميوغرافية،
القيادية ،و�إدارة املياه وحول عمل ال�شبكة العربية لإدارة م�صادر
والتدريب على مفاهيم �صحة ال�سكان وا�ستخدامها يف كتابة
املياه ( )AWARENETفرع فل�سطني ،وحول �سرقة املياه
ملخ�صات ال�سيا�سات .وفد ا�ستفاد من هذه الدورات كل من:
الفل�سطينية وقد ا�ستفاد منها عدد من الوزارات وامل�ؤ�س�سات
عيادات الرعاية ال�صحية الأولية ي وزارة ال�صحة ،ووكالة الغوث
والبلديات واملدار�س و�سلطة املياه ومعاهد مياه.
لت�شغيل الالجئني “ الأونروا” ،واملهنيون يف الطبقة الو�سطى
•�أما معهد ال�صحة العامة واملجتمعية فقد عقد ور�شات عمل لعاملي
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الت�أهيل املجتمعي يف عدد من امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية حول :العمل مع
ال�شباب ك�إ�سرتاتيجية لربنامج الت�أهيل املجتمعي ،وتنمية ال�شباب يف املجتمع املحلي،
و �إ�ساءة معاملة الأطفال و�إهمالهم  :تقييم االحتياجات التدريبية للمهنيني يف
الرعاية ال�صحية واالجتماعية – الأونروا ،وقراءة وحتليل بيانات �صحة الأم والطفل،
واملراهقني واملعاقني ،ومراجعة يف ممار�سات القابالت ،وتبادل اخلربات حول
“ال�شباب والإ�سرتاتيجية” ،والقابالت الفل�سطينيات .وقد ا�ستفاد من هذه الدورات
عاملي الت�أهيل املجتمعي من نابل�س وجنني ،واملهنيني ال�صحيني واالجتماعيني يف
الأونروا ،واجلهات املانحة ،و�شركاء معهد ال�صحة العامة واملجتمعية  ،واملمر�ضات
والقابالت يف م�ست�شفى املقا�صد وم�ست�شفى رام اهلل.
• ويف جمال التعاون وتقدمي اال�ست�شارات� ،شاركت كلية الهند�سة يف جلان
بلديات كل من رام اهلل ،وبريزيت ،للتعاون يف جماالت ون�شاطات خمتلفة ،كما
تعاونت مع مركز رواق للمعمار ال�شعبي على م�شروع البلدة القدمية/بريزيت،
وت�شكيل طاقم عمل مهمته �إعداد الدرا�سات واال�ست�شارات والتوجهات
الالزمة لتطوير بلدة بريزيت القدمية .كما قدمت الكلية ا�ست�شارات مل�شروع
روابي– م�سار وذلك بتقدمي درا�سة حول “ �إدارة املياه العادمة ملدينة
روابي” ،ودرا�سة مرورية لنف�س امل�شروع ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد درا�سة حول:
“واقع نظام التنقل (املوا�صالت) يف منطقة الأورو �شرق �أو�سطية – درا�سة
حاةلة” .وقد قدمت هذه الدرا�سة الحتاد جامعات حو�ض املتو�سطU N ،
.IMED

•و�شارك مركز خمتربات جامعة بريزيت للفحو�ص يف �صياغة اتفاقية تعاون مع
وزارة االقت�صاد الوطني ،بهدف تفعيل خمترب الزيوت املعدنية ،كما مت ا�ستكمال
العمل مع �شركة ( Inframanم�صلحة مياه بلديات ال�ساحل) جلمع و حتليل 6
عينات مياه.

املجال الرتبوي والتنموي والإعالمي:
امل�شاريع والأبحاث

•تنفيذ عدد من امل�شاريع الرتبوية قامت بها وحدة ابن ر�شد للتطوير الرتبوي منها:
م�شروع �شبكة املدار�س الأهلية النموذجية وم�شروع “تكري�س التعلم الن�شط يف
التعليم والتعلم م�شروع ت�صوير خم�س حاالت متميزة يف التدري�س.

•كما قام مركز درا�سات التنمية ب�إجراء ثالثة �أبحاث حول :قيا�س الرتاجع يف �سوق
العمل الفل�سطيني ،والو�ضع التنموي يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة� :أثر ال�صراع
على التنمية ،ربط ال�شباب من خالل اجلامعات مع �سوق العمل.
•وقام مركز تطوير الإعالم بتنفيذ عدد من امل�شاريع الإعالمية تركزت حول:
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م�شروع �أدب الأطفال -واملكتبة الإلكرتونية ال�صوتية ،وم�شروع البوابة الإلكرتونية
لل�صحفيني -املن�صة الإعالمية ،وم�شروع تطوير املناهج و�أ�ساليب التدريب يف اجلامعات
الفل�سطينية ،ويف �إدارة الإذاعات.
ويف جمال التدريب قامت املراكز بالفعاليات التايل:
•قام مركز تطوير الإعالم بعقد عدد من الدورات التدريبية تناولت تدريب ًا لل�صحفيني يف
ال�ضفة وغزة على التغطية املهنية والإن�سانية لق�ص�ص الأطفال يف فل�سطني ،والتدريب
على التغطية املهنية لق�ضايا ال�صحة الإجنابية ،وتنفيذ م�شروع تدريبي يف وكالة الأنباء
الفل�سطينية ي�ستهدف املرا�سلني واملحررين.
• ّ
ونظم مركز درا�سات التنمية يوما تدريبي ًا للباحثات امليدانيات حول “ �أدوات البحث
العلمي يف مدينة غزة  ،كما ّ
نظم ور�شة عمل تدريبية للباحثني امليدانيني العاملني مع
املركز حول “مناهج و�أ�س�س البحث العلمي ،يف رام اهلل.
•و�شارك معهد درا�سات املر�أة يف التدريب على �إدخال ق�ضايا النوع االجتماعي يف ا�ستمارة
م�سح الن�ساء يف املجال�س املحلية.
•كما قام معهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية بتقدمي دورتني تدريبيتني يف
الدبلوما�سية ملوظفي ال�سلك الدبلوما�سي يف وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية ،ولبع�ض طلبة
الربنامج العاملني يف امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية املختلفة.

جمال القانون واحلقوق والإدارة العامة:
•ن�شط معهد احلقوق وكلية احلقوق والإدارة العامة بتنفيذ م�شاريع و�إجراء �أبحاث تركزت
على ق�ضايا حقوقية وقانونية ،فقد قام معهد احلقوق بت�أ�سي�س قاعدة البيانات اخلا�صة
بالربط بني الت�شريع وحكم املحكمة �ضمن م�شروع تكنولوجيا املعلومات والقانون وتنفيذ
م�شروع �إ�صالح قطاع الأمن الفل�سطيني ،للم�ساهمة يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات خا�ضعة للم�ساءلة
وال�شفافية يف قطاع الأمن وقادرة على حماية احلقوق الأ�سا�سية للأفراد ،وا�ستهدف
الفئات �صاحبة امل�صلحة الرئي�سية ومنظمات املجتمع املدين للم�ساعدة على تعميم
مفاهيم مبادئ الأمن املدين الدميقراطي.
•و�ضمن م�شروع التعليم القانوين امل�ستمر التابع ملعهد احلقوق ،مت طرح الدبلوم املهني يف
املمار�سة القانونية ( )PDLPالذي يت�ألف من الدورات يف املعرفة املهنية واملمار�سة،
واملهارات ،والقيم ،والتي اعتمدت من قبل وزارة التعليم العايل.
•وقامت وحدة امل�ساندة الت�شريعية يف معهد احلقوق بتنفيذ �أن�شطة يف جماالت رئي�سية ت�ضمنت
و�ضع برنامج دبلوم يف ال�صياغة الت�شريعية ،وو�ضع دليل للقانون التجاري الفل�سطيني.
•وقامت دائرة الإدارة العامة يف كلية احلقوق بعقد دورة تدريبه خا�صة بقطاع ال�شباب يف
جمال “القانون الدويل الإن�ساين”ّ ،
نظمها مركز التعاون وال�سالم الدويل ،وعقد معهد
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احلقوق دورة تدريبية حول ال�صياغة الت�شريعية ،ا�ستفاد منها
الكادر القانوين يف وزارة الداخلية الفل�سطينية.

التوعية القانونية والإدارية
•و�ضمن ن�شاط م�شرتك بني معهد احلقوق وكلية احلقوق والإدارة
العامة فقد مت عقد  11لقا ًء قانوني ًا م�شرتك ًا بني الكلية واملعهد،
تناولت عدد ًا من املوا�ضيع املختلفة ،وخا�ص ًة تلك املتعلقة
بالقوانني املحلية والدولية مب�شاركة خرباء وخمت�صني حمليني
ودوليني ملعاجلة الق�ضايا التي لها �صلة بال�ش�ؤون الراهنة ،التي
تهم املجتمع القانوين يف فل�سطني وذلك على النحو التايل:
التجربة الفل�سطينية يف العملية الت�شريعية بني الواقع والطموح،
�سقوط جدار برلني وبناء نظام العدالة ،تخبط ال�سلوك الأحادي
اجلانب :احلالة العراقية ،اقت�صاد ال�سوق االجتماعي– بديل
�آخر �أم نظام ر�أ�سمايل رحيم ،تنظيم �ضريبة الأمالك ودعم
التنمية� ،سيا�سة بريطانيا يف ال�شرق الو�سط� ،أ�ضواء على
قانون �ضريبة الدخل ل�سنة  2004وتعديالته ،اجلوانب القانونية
للرهن الت�أميني �إحدى �ضمانات الت�سهيالت امل�صرفية ،حقوق
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الإن�سان والعدالة الإجرائية :درا�سة حالة املحاكم الع�سكرية
الإ�سرائيلية ،التنظيم القانوين ملكاف�أة نهاية اخلدمة يف قانون
العمل الفل�سطيني ،واملفهوم احلديث لل�صياغة الت�شريعية.
•كما قامت كلية احلقوق والإدارة العامة بالتعاون مع معهد احلقوق
بعقد خم�س حما�ضرات م�شرتكة لتوعية الطلبة واملجتمع بق�ضايا
حقوقية ودارت حول� :ضوابط �سلوك الق�ضاة واملحامني ،ودور
الق�ضاء يف التحكيم  ،و�إجراءات تقدمي الدعوى واملحاكمة يف
قانون �أ�صول املحاكمات املدنية والتجارية الفل�سطيني ،وال�صراع
مقابل احل�صانة ،ومقدمة �إىل العدالة االنتقالية  ،والأمم املتحدة
وعملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط.
•كما قامت دائرة الإدارة العامة بعقد ور�شات عمل حول واقع احلكم
املحلي يف فل�سطني ،وامل�شاركة يف ور�شة عمل عقدتها حمافظة رام
اهلل ،لتقييم اخلطة الوطنية اال�سرتاتيجية لتطوير احلكم املحلي ،
وتقدمي املقرتحات �إىل م�ؤمتر عقدته ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
حول “اخلطة الوطنية للإدارة املحلية يف فل�سطني” .وعقد معهد
احلقوق مذكرة تفاهم مع نقابة املحامني الفل�سطينيني حيث
قامت وحدة امل�ساندة الت�شريعية بتنفيذ �أن�شطة متعلقة ب�إقرار

قوانني خالل العام  ،2008كالإطار القانوين للملكية والت�صرف يف
الأموال غري املنقولة للعقارات يف فل�سطني ،وم�شروع قانون الطفل،
وقانون املرئي وامل�سموع ،قانون ب�ش�أن امل�شرتيات العامة  ،و�صياغة
اللوائح ال�صحية ،وقانون وكالة الأنباء الفل�سطينية (وفا).
•كما قامت كلية احلقوق والإدارة العامة بتحديث الدرا�سة
الت�شخي�صية لأحوال احلكم املحلي يف فل�سطني التابعة لربنامج
الأمم املتحدة الإمنائي  UNDP/لعام .2009/2008

جمال بناء القدرات يف التعليم امل�ستمر وتكنولوجيا
املعلومات:
•يف جمال عملية �إ�صالح التعليم وبناء القدرات التع ّلمية داخل
اجلامعات ،يعمل مركز التعليم امل�ستمر على حتويل فرق الإبداع
يف التعلم �إىل مناذج للتعلم والإبداع يف كل من جامعة بيت حلم،
وجامعة بريزيت ،وجامعة القد�س ،لتمكينهم من قيادة ودعم
عملية �إ�صالح التعليم داخل جامعاتهم وامل�ساهمة يف عملية
�إ�صالح نظام التعليم على م�ستوى الوطن.
•ومن خالل الربنامج ال�سابق مت تطوير قدرات م�ؤ�س�سات التعليم
الفل�سطينية وم�ؤ�س�سات التدريب ،لتنفيذ �إ�صالحات وا�سعة
وفعالة يف النظام التعليمي الفل�سطيني ،من خالل اعتماد احللول
التعليمية املبتكرة التي تدعمها التكنولوجيا ،و�إقامة �شراكات مع
القطاع اخلا�ص لتعزيز الدعم للتعليم ،وتهيئة ال�صناعة التي

تدور حول االبتكار يف التعلم مدعومة بالتكنولوجيا.
•وقام املركز بتطوير فرق الإبداع يف التعلم يف املعاهد التابعة
لوكالة غوث الالجئين يف رام اهلل وذلك لتنمية قدراتهم
يف جمال التعليم الإلكرتوين .بالإ�ضافة �إىل ذلك قام مركز
التعليم امل�ستمر بت�صميم وتطوير وتنفيذ م�ساقات مدعمة
�إلكرتوني ًا لل�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة ،وذلك بال�شراكة مع
مركز تطوير الأعمال ال�صغرية ،وللقيادات يف ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،وذلك بال�شراكة مع ديوان املوظفني.
•وقام مركز التعليم امل�ستمر بتح�سني قدرة املعاهد الفل�سطينية
الداعمة واملعنية بالفقراء للتنفيذ والتقييم والتدخل ،من خالل
ا�ستخدام وا�سع من النماذج الفعالة الفل�سطينية اجلديدة ،ومن
خالل تعاون مع املنظمات غري احلكومية الفل�سطينية املعنية
بال�شباب ،ومتويل من امل�ؤ�س�سات التي تدعم امل�شاريع ال�صغرية
والتنمية املجتمعية ،والزراعة .ويف جمال برامج الدبلوما ،قام
مركز التعليم امل�ستمر ب�إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على برناجمي
دبلوم يف الإر�شاد والإ�شراف على الإر�شاد ،وقد عززت هذه
الربامج �إىل حد كبري قدرات امل�ؤ�س�سات الوطنية يف الرفاه النف�سي
االجتماعي ،وحققت جناحا كبريا يف وزارة الرتبية والتعليم ،التي
تعتربها مطلبا لتوظيف جميع املر�شدين و امل�شرفني.
•ويف جمال بناء القدرات قامت املكتبة الرئي�سية يف اجلامعة بعقد
لقاءات لأع�ضاء التجمع الفل�سطيني باليكو  ،PALICOبهدف
�إعداد النظام الداخلي للتجمع ،و�إىل اقتناء امل�صادر الإلكرتونية
وب�شكل جماعي لتحقيق �أف�ضل الأ�سعار.
•كما قامت املكتبة بتقدمي ا�ست�شارات ودعم فني �سنوي حول
ا�ستخدام النظام املحو�سب  M2Lمل�ؤ�س�سة احلق من �أجل
الإن�سان ،وتقدمي اال�ست�شارة والدعم الفني لإن�شاء مكتبة ال�صحة
النف�سية التابعة لوزارة ال�صحة الفل�سطينية.

التدريب ق�صري املدى وطويل املدى الذي يقدمه التعليم
امل�ستمر:
قام مركز التعليم امل�ستمر من خالل وحدة التعلم والإبداع بتوفري
التدريب يف جمال تع ّلم النماذج املبتكرة ذات ال�صلة التي ميكن
تكرارها ،هذه الربامج تعزز املوارد الب�شرية والقدرات التنظيمية
للم�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،ويتم من خالل تقدمي اخلدمات للأفراد
جامعة بريزيت
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وامل�ؤ�س�سات ،من خالل برامج التدريب ،وتدريب املدربني ق�صرية
وطويلة الأجل ،ومن خالل دبلوم الربامج والدورات املتخ�ص�صة،
ويف الوقت نف�سه تعزيز املهارات احلديثة للرتبية ب�أف�ضل املمار�سات.
ومن خالل برنامج فريق التع ّلم والإبداع يف املركز يتم تدريب
املعلمني ،ف�ضال عن التدريب املهني والتعليم اخلا�ص ،ويف الوقت
نف�سه �إدماج االبتكار والتكنولوجيا .وت�شتمل امل�شاريع الهامة ويف جمال الدورات العلمية يف حقل تكنولوجيا املعلومات قام مركز
التي تنفذها الفرق على :تطوير املناهج ،وتدريب املعلمني ،وبناء جناد زع ّني بعقد دورات بلغ عددها  10دورات علمية ،وقام بعقد
القدرات امل�ؤ�س�سية ،والتنمية امل�شرتكة مل�شاريع ال�سوق التي تربط �أربعة ور�شات عمل حول:
بني برامج التعليم الر�سمي واملهني الحتياجات �سوق العمل احلالية
3D Animation Workshop ،Oracle Technology
وامل�ستقبلية .ويف منوذج جامعة بريزيت ،مت تدريب فرق لتعزيز
Awareness ،Information Security Awareness،
Imagine Cup (Microsoft Technology Competiقدرتها على االبتكار ،وحتفيز تعليم حديث حموره املتعلم.
كما مت تدريب وبناء قدرات �سبعة �شركاء للم�ؤ�س�سة الديكونية يف
جمال �أدب الأطفال ،وتنفيذ برنامج تدريبي مدعم �إلكرتوني ًا ملد ّر�سي
الدراما ،وتقييم االحتياجات ،وتدريب االحتاد العام للمعاقني
الفل�سطينيني ،وتدريب املجتمعات القروية من خالل اال�ستفادة من
منوذج التنمية املحلية بدعم من البنك الدويل.

tion) Awareness.

من جهة �أخرى ،قام املركز ب�إدارة دورة م�شروع املنظمات غري
احلكومية من �أجل رفع م�ستوى مقرتحات التمويل ،التي تقدم وقام بفعاليات �أخرى حول :
للجهات املانحة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وبناء القدرات First Lego Robotics League Competition
يف جمال تقييم االحتياجات ،ويف جمال التدريب املهني ،وتدريب Microsoft’s Imagine Cup Competition
املدربني .وقد عمل �أي�ضا على بناء قدرات موظفي مكتب رئي�س (ك�أ�س التخ ّيل)
الدولة يف جمال التدريب املهني وتدريب املدربني.
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منتدى املناظرة الطالبي
ي�أتي تنظيم �سل�سلة املناظرات �إميان ًا ب�أن التعددية الفكرية واجلدل هما �شرطان هامان لتقدم الفكر الإن�ساين ،و جت�سيد حلرية الر�أي
واملمار�سة الدميقراطية ،وبالتايل �ضرورة تطوير املجتمع ،حيث ي�سعى منتدى جامعة بريزيت للمناظرة �إىل تعزيز البحث واجلدل واحلوار
املرتكزين على املنطق ،والعقالنية ،واحرتام االختالف ،واالعرتاف بحق الآخر يف التعبري احلر ،ويطمح لأن ي�صبح منرب ًا مميز ًا للمناظرة
على ال�صعيد الفل�سطيني والعربي عموم ًا.
ّ
نظم املنتدى بتاريخ  16كانون الأول  ،2008املناظرة الثالثة بني رئي�س اللجنة ال�سيا�سية يف املجل�س الت�شريعي د.عبد اهلل عبد اهلل ،وع�ضو
املجل�س الت�شريعي والوزير ال�سابق د .م�صطفى الربغوثي ،بعنوان“ :يف ظل موازين القوى احلالية ،الأولوية للمفاو�ضات ولي�ست للمقاومة”.
ّ
ونظم املنتدى بتاريخ � 19أيار  ،2009املناظرة الطالبية الرابعة التي جرت بني فريقني بني م�ؤيد ومعار�ض من طلبة اجلامعة حول ق�ضية
“غزة بداية الن�صر”،
وانبثقت فكرة ملتقى �أ�صحاب وهي مبادرة طالبية لك�سر روتني وجمود املحا�ضرات والندوات ،واتخذت �أ�سلوب النقا�ش واحلوار والتفاعل
والتوا�صل بني الطلبة ،وقد مت نقا�ش املوا�ضيع التي مت�س حياة الطلبة كمو�ضوع التكنولوجيا �سيف ذو حدين ،ومفارقات مثرية ،و�سكنات
الطالبات .

برامج تدريبية للطلبة
•مت تنفيذ جمموعة من الأن�شطة التدريبية قامت بها كليات
ووحدات اجلامعة املختلفة ،ا�ستهدفت تطوير الإمكانات واملهارات
واال�ستعدادات لدى الطلبة ،وبلورة وتنمية و�صقل ال�شخ�صية،
والعمل على توفري �أجواء اجتماعية ونف�سية تك ّيفية مريحة ،وتناولت
موا�ضيع خمتلفة :منها ما قدمته وحدة خدمات املهنة ومنتدى
�شارك ال�شبابي لتدريب طلبة من اجلامعة على مدار � 3سنوات وما
ّ
نظمته عمادة �ش�ؤون الطلبة من ور�ش عمل تدريبية  :كحقوق املر�أة،
و�إدارة الوقت ،وحتديد الأولويات ،التعرف على الآخر ،والتعزيز
الذاتي ،والثقة بالنف�س ،والتدريب على التخطيط مل�شروع روح
الإبداع ،الذي يهدف �إىل تنمية قدرات الطلبة الإبداعية.
•كما ّنظمت كلية الهند�سة برامج تدريبية متعددة ا�ستفاد منها
عدد كبري من الطلبة حول ، Orcad, Matlab, Pspice :
STAAD ، MS project

•كما ّ
نظمت كلية التمري�ض واملهن الطبية امل�ساندة برامج تدريبية
تتعلق بـ:
• Food Flow in Food Service For the Food Saf e
Orientation on di s ، )ty Course (NUTD 3366
Karyoty p ، ability services/ Abu Raya Centerr
،ing
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•وقامت كلية التجارة واالقت�صاد ب�إجراء العديد من التدريبات
لطلبة الكلية من خالل برامج خا�صة مثل م�شروع التعاون بني
جامعة بريزيت وم�ؤ�س�سة �إجناز ،الهادف لتطوير مهارات الطلبة،
وامل�ساعدة يف ت�أهيلهم للخروج ل�سوق العمل.
• ّ
ونظمت كلية احلقوق والإدارة العامة جمموعة من الدورات
التدريبية اخلا�صة بطلبة القانون يف اجلامعات الفل�سطينية
(جامعة بريزيت ،وجامعة القد�س ،وجامعة النجاح ،واجلامعة
العربية – الأمريكية) ،حول “الإطار القانوين الناظم لعملية
مكافحة الف�ساد يف فل�سطني” ،التي نظمها االئتالف من �أجل
النزاهة وامل�ساءلة “�أمان”
•�أما كلية الآداب فقد ّ
نظمت تدريب ًا ميداني ًا يف تخ�ص�ص الرتبية،
يف جامعة ت�شرين يف �سوريا ،خالل الفرتة من .2009/8/4- 7/5
وتدريب ًا يف اللغة الفرن�سية ،وعلم االجتماع ،وعلم النف�س يف
اجلزائر ،يف جامعة “باجي خمتاري” اجلزائر ،ا�ستفاد منه
ت�سعة طالب خالل الفرتة من  15حزيران 30-متوز2009/6
وتدريب ًا يف ال�صحــافة يف جامعة اجلنان يف لبنان ،ا�ستفاد منه
طالبني خالل الفرتة من  30-1متوز .2009وتدري ًبا يف الإذاعة
والتلفزيون والإعالم يف جامعة اخلرطوم يف ال�سودان ،ا�ستفاد
منه �ستة طالب خالل الفرتة من  15متوز� 15-آب،2009/

ودورة تدريبية يف التحليل الإح�صائي  SPSSلطلبة كلية الآداب ن�شاطات فنية

والدرا�سات العليا ،وقام بالتدريب مركز جناد زع ّني ،بينما
نظمت عمادة �ش�ؤون الطلبة عدد ًا من الفعاليات يف جماالت
نظمت كلية العلوم دورتني حول  ،SPSSو�إدارة امل�شاريع.
متعددة منها :دورات يف العزف على �آلة اجليتار ،ودورة تعليم
فن الر�سم للمبتدئني ،وعقد دوري �شطرجن ،وتنظيم عدد من
ن�شاطات تثقيفية
املعار�ض الفنية .
• ّ
نظمت عمادة �ش�ؤون الطلبة برناجما تثقيفيا ا�شتمل على ويف جمال املو�سيقى ،مت تنظيم عر�ض خا�ص لفرقة كابويريا
حما�ضرات عامة للطلبة حول الثقة بالنف�س والتعزيز الذاتي ،الربازيلية ،و�إقامة مهرجان احتفالية القد�س عا�صمة للثقافة
وعقد لقاء مفتوح حول االكتئاب النف�سي ،وتنظيم حما�ضرة العربية  ، 2009ومت عر�ض جمموعة من الأفالم �ضمن مهرجان
عامة حتت عنوان تقييم الكوارث واحلد من ت�أثريها ،وال�سلوك �شا�شات الرابع ل�سينما املر�أة يف فل�سطني.
الغذائي ال�سليم واملحافظة على الوزن ،وامل�شاركة يف حلقات ويف جمال امل�سرح متت ا�ست�ضافة م�سرحية بعنوان (لي�ش لأ)
�إذاعية حول موا�ضيع �إر�شادية تهم ال�شباب.
لفرقة الدراما يف جامعة بيت حلم ،وتدور فكرة هذه امل�سرحية
•و�ضمن الفعاليات مع املجتمع مت تنظيم يوم الأ�سري الفل�سطيني
بالتعاون مع جمعية ال�شبان امل�سيحية ،و بالتن�سيق مع منتدى
�شباب فل�سطني مت تعزيز مفهوم الرتاث الفل�سطيني ب�إقامة
ن�شاط خا�ص يهدف �إىل تعزيز مفهوم الرتاث الفل�سطيني
بجانبيه الثقايف ،املتمثل بالثقافة الفكرية واملادي املتعلق
(بال�صناعات ال�شعبية اليدوية).
•من جانبها ّ
نظمت كلية الهند�سة عددا من الرحالت العلمية
�ضمن امل�ساقات العلمية �إىل �شركات عديدة من �أجل اال�ستفادة
علميا من �أنظمة هذه ال�شركات.

حول م�سرح امل�ضطهدين الذي يهدف �إىل ت�سليط ال�ضوء على
مواقف وق�ضايا ترتبط بحياة النا�س �سيما الطلبة وهمومهم .ومت
التن�سيق مع م�سرح ع�شتار ،و�ضمن مهرجان م�سرح امل�ضطهدين
(ارفع �صوتك طالب بحقك) تنظيم عرو�ض داخل اجلامعة لفرق
م�سرح عاملية من �أملانيا والبو�سنة والربتغال .كما �شاركت فرق
اجلامعة الفنية “�سنابل” للغناء و”جذور” للدبكة “ يف تقدمي
عرو�ض كثرية خا�صة مبنا�سبة اليوم اخلا�ص ب�أهل غزة ،ويف
مهرجان احتفالية القد�س عا�صمة الثقافة العربية ،ويف مهرجان
الرتاث الفل�سطيني.
جامعة بريزيت
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العمل التعاوين:
�أخذ برنامج العمل التعاوين على م�س�ؤوليته زيادة وعي الطالب
و�إدراكه لدوره يف اجلامعة واملجتمع ،والت�أكيد على انتمائه لهذا
املجتمع ،و�إبراز الوجه الإن�ساين للعالقات االجتماعية ،و�إبراز
�أهمية البذل والعطاء عن طيب خاطر ويف �سبيل �سعادة الآخرين،
وان�سجام ًا مع هذه الر�ؤية ،قام الربنامج بتنظيم ن�شاطات وم�شاريع:
حملة قطف الزيتون ،وحملة نظافة وتع�شيب داخل اجلامعة،
وامل�شاركة يف م�شروع دعم ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وم�شروع ر�سم
الب�سمة على وجه املر�ضى يف م�ست�شفى رام اهلل احلكومي ،وم�شروع
�صديق امل�سن بالتعاون مع جمعية االحتاد العربي الن�سائي /البرية،
وم�شروع رعاية �أطفال مر�ض الثال�سميا ،وم�شروع التوا�صل مع طلبة
املدار�س يف رام اهلل ،وم�شروع جتميع الكتب اجلامعية امل�ستعملة،
و�ضمن العمل التعاوين مت ت�شكيل تعاونية حتت عنوان “�صنع ب�أيدي
طلبة جامعة بريزيت” بالتعاون مع جمعية �أ�صدقاء اجلامعة مكونة
من طالبات ميلكن املوهبة يف جمال التطريز واحلفر على النحا�س،
بهدف م�ساعدة الطلبة املحتاجني.

االنتخابات الطالبية
حافظت اجلامعة على �إجراء العملية الدميوقراطية يف �إجراء
انتخابات م�ؤمتر جمل�س الطلبة للعام  ،2009/2008وخا�صة يف ظل
الظروف ال�سيا�سية التي مر بها ال�شعب الفل�سطيني على ال�صعيد
الداخلي ،وقد �شكل �إجراء االنتخابات توفريا للفر�ص املتكافئة
للكتل االنتخابية للتعبري عن نف�سها وبراجمها �أمام الطلبة ،فجامعة
بريزيت مت ّثل انعكا�سا ومنوذجا للمجتمع الفل�سطيني الأكرب بكل
�أطيافه وفئاته وبكل ما يحتويه من �آراء وتوجهات.
وتناف�ست هذا العام على مقاعد م�ؤمتر جمل�س الطلبة �سبع كتل
انتخابية ،وت�شكل م�ؤمتر �أع�ضاء جمل�س الطلبة الذي يبلغ  51مقعدا
من خمتلف الكتل الطالبية التي فازت باالنتخابات.
و�سجلت العملية االنتخابية جناح ًا متميز ًا لي�س على م�ستوى
اجلامعة فح�سب ،بل �أ�ضحت منوذج ًا لكثري من اجلامعات واملعاهد
الفل�سطينية ،كما �أكدت من جديد �أن جامعة بريزيت هي �ساحة
�أ�صيلة للدميقراطية ،وحرية الر�أي ،وااللتزام باملمار�سة النقابية
التي يفخر بها كل فل�سطيني.
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اإليرادات واإلنفاقات

مالحظات:
* مت ح�ساب الإيرادات والنفقات على �أ�سا�س اال�ستحقاق ولي�س التدفق النقدي.
** مت تخ�صي�ص ر�صيد امل�ساعدات الطالبية من الأق�ساط والر�سوم الطالبية امل�ستحقة.
جامعة بريزيت
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خريجون وأصدقاء:
�أ�صدرت كلية الهند�سة الكتاب ال�سنوي خلريجي كلية الهند�سة للفوج
 26للعام الدرا�سي  ،2009/2008بدعم مايل من �شركة االت�صاالت
الفل�سطينية “ج ــوال” ،وي�شتمل الكتاب ال�سنوي على �صور فردية
للخريجني ويلقي الكتاب ال�ضوء على بع�ض الإبداعات الطالبية
الفاعلة يف الكلية.

امل�ساهمة يف تطوير قدرات الطلبة اخلريجني ،وتعزيز العالقات
مع اجلامعات يف بلدان �أخرى ،وكانت الدورات حول :ال�صحة
املجتمعية الدولية ،احتياجات خا�صة يف الرتبية  ،امل�ساواة
وحقوق الإن�سان .

وعقدت الدورات يف املدر�سة ال�صيفية الدولية يف جامعة �أو�سلو يف
قام معهد درا�سات املر�أة بدعوة اخلريجني لتقدمي �أوراق بحثية يف الرنويج.
م�ؤمتر املر�أة الأول ،كذلك ن�شر �أبحاث الطلبة يف دورية املعهد� ،إ�ضافة
لرت�شيح عدد من الطالب لدورات تطويرية خمتلفة خارج املعهد .تطوير الحرم الجامعي والبنية التحتية للجامعة

معهد ال�صحة العامة واملجتمعية:
•ا�ستمر املعهد بالتوا�صل امل�ستمر مع اخلريجني �ضمن
خطة التعليم امل�ستمر من خالل �أن�شطة املعهد التدريبية،
واملحا�ضرات العامة ،وتوزيع املقاالت العلمية واملن�شورات
ال�صادرة من املعهد مع حتفيز النقا�ش كجزء من التعليم
امل�ستمر من خالل “.group yahoo
•حتديث قاعدة بيانات خريجي املعهد واالت�صال بهم ملتابعة
التغريات امل�ستجدة على اخلريجني يف جمال عملهم ،ودرا�ساتهم
العليا ،وجماالت التدريب التي التحقوا بها منذ تخرجهم.
•م�ساعدة بع�ض الطلبة اخلريجني يف احل�صول على بعثات
درا�سية �إىل جامعة يف الرنويج يف ال�صيف ،وذلك كجزء يف
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•�شهد هذا العام الأكادميي تطويرا ملرافق احلرم اجلامعي
ك�إن�شاء مبنى التنمية ومبنى ملحق معهد احلقوق بالإ�ضافة �إىل
تنفيذ العديد من �أعمال البنية التحتية والأعمال التطويرية يف
اجلامعة .وخالل العام قام املكتب الهند�سي باالنتهاء من �إن�شاء
خزانات املياه مـن خالل �شركـة �آفاق ،ومت ا�ستخدامهما بكفاءة،
و�إن�شاء مبنى التنمية ،ومت ا�ستالمه يف ال�سابع من �شهر �أيار
� ،2009إ�ضافة �إىل �إن�شاء مبنى ملحـق احلقــوق يف �أيار ،2009
وحمطة الكهرباء الثالثة .
• ويف طور الإن�شاء ،فالعمل ال يزال جاريا على تنفيذ مبنى الإدارة
اجلديد  ،ومبنى كلية التمري�ض واملهن ال�صحية امل�ساندة ،
وت�صميم مبنى كلية الرتبية� ،إ�ضافة اىل جتميل احلرم اجلامعي
من خالل زراعة � 500شجرة حر�شية �شمايل احلرم اجلامعي .

اإلنتاج العلمي والبحثي " مالحق وجداول"
ملحق رقم ()1

مقاالت من�شورة يف جمالت علمية باللغة العربية
كلية احلقوق والإدارة العامة
•تالحمة ،خالد“ ،نظرة على واقع مهنة املحاماة يف اململكة
العربية ال�سعودية” ،الن�شرة ،العدد  ،24جدة ،اململكة العربية
ال�سعودية.2008،

•جقمان ،جورج“ ،الفل�سطينيون واملع�ضالت الثالث” ،جملة
الدرا�سات الفل�سطينية ،بريوت ،لبنان ،جملد  ،76عدد خريف
.2008

•خليل ،عا�صم“ ،عملية حت�ضري الد�ستور الفل�سطيني وطريقة
تبنيه :ملاذا؟ كيف؟ وملاذا الآن؟” ،جملة درا�سات  /اجلامعة
الأردنية� ،آذار .2009

•جقمان ،جورج« ،النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني وم�ستقبل الق�ضية»،
جملة الدرا�سات الفل�سطينية ،جملد  ،73عدد �شتاء .2008

•خليل ،عا�صم“ ،القانون والتنمية يف ظل جتربة ال�سلطة
الفل�سطينية بعد �أو�سلو” ،جملة ال�شريعة والقانون جامعة
الإمارات العربية املتحدة /كلية القانون.2009 ،
•خليل ،عا�صم“ ،الفل�سطينيون وحقوق الإن�سان :احليادية
امل�ستحيلة” ،جملة �صادرة عن منظمة العفو الدولية – (املكتب
الإقليمي يف بريوت) ،عدد .35-32 ،2009 ،12
•حمودة � ،سميح�“ ،أوراق داود احل�سيني :جوانب م�سترتة من
الن�ضال الفل�سطيني يف فرتة االنتداب” جملة حوليات القد�س،
العدد ال�ساد�س� ،شتاء -ربيع 2008
•الزبيدي ،با�سم« ،الإ�صالح ك�آلية للنزاهة» ،املجلة العربية
للنزاهة� ،آب .2008
•ن�صرة،احمد« ،التعليق على قرار حمكمة النق�ض الفل�سطينية
رقم  .»2004/182جملة العدالة والقانون ،)9( ،املركز
الفل�سطيني ال�ستقالل املحاماة والق�ضاء «م�ساواة» ،رام اهلل،
ت�شرين �أول � ،2008ص .181-175

كلية الآداب:
•جقمان ،جورج“ ،م�ستقبل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني”،
الدرا�سات الدولية ،القاهرة ،م�صر ،العدد  ،176ابريل .2009

•ال�شيخ ،عبد الرحيم�« ،إدوارد �سعيد :مقوالت نقدية على (ما
بعد) احلداثة» ،فل�سطينيات ،العدد اخلام�س.133-125 ،2008 ،
•الرمياوي ،ح�سني« ،فل�سطني من م�شروع ا�ستعماري اىل نظام
ف�صل عن�صري» ،جملة الدرا�سات الإفريقية والآ�سيوية 2009 ،
•كناعنة ،م�صلح« ،ال�شباب الفل�سطيني :ق�ص�ص م�ؤثرة وبحث عن
معنى احلياة ،الإن�ساين» ،جملة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر،
عدد � ،44ص47-44
•ميعاري ،حممود« ،تطور هوية الفل�سطينيني على جانبي اخلط
الأخ�ضر» ،جملة الدرا�سات الفل�سطينية العدد  74/75ربيع/
�صيف � 2008ص 61-41
•عودة اهلل ،خالد« ،معذبو الأر�ض وقراءة الن�ص االثنوغرايف»،
جملة الرتاث واملجتمع  2009العدد -49مركز درا�سات الرتاث
واملجتمع الفل�سطيني-البرية.
•�سرور ،مو�سى�« ،سجالت حمكمة القد�س ال�شرعية � :إ�شكاليات
منهجية»( ،قيد الن�شر) يف جملة الدرا�سات الفل�سطينية2009 ،

كلية الهند�سة
•عناين ،يزيد“ ،نحو حترير العمارة من الكولونيالية ،م�سارات”
ملحق خا�ص ي�صدر ملرة واحدة عن م�شروع «م�سارات» فل�سطني،
.2009
جامعة بريزيت
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جدول رقم ()1
�أوراق عمل باللغة العربية
#

كلية تكنولوجيا املعلومات
عنوان ورقة البحث

مكان/تاريخ امل�ؤمتر

اال�سم

الربجميات املفتوحة امل�صدر.

بريوت-لبنان 2009

2

امل�شني  ،عبري

�إ�صالح قطاع الأمن يف فل�سطني.

مقر الأكادميية الفل�سطينية للعلوم الأمنية يف �أريحا� ،أيار 2009

3

العموري ،يا�سر

القانون الدويل وحقوق الالجئني
الفل�سطينيني.

معهد �أبو لغد للدرا�سات الدولية بعنوان “الالجئون الفل�سطينيون ق�ضايا مقارنة”،
.2008/3/15

4

التالحمة ،
خالد

مالحظات نقدية على م�شروع
قانون الأرا�ضي الفل�سطيني.

كلية القانون يف جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 2008/4/3

5

ال�شركات العائلية يف فل�سطني:
الواقع والآفاق.

القانون واملجتمع يف العامل العربي :الإمكانيات والتحول ،معهد احلقوق –12 ،
 ،2008/7/13عمان ،الأردن

6

�سقوط اخل�صومة املدنية بني
العدالة ون�ص القانون.

م�ؤمتر الإجراءات الق�ضائية يف تعزيز �ضمانات العدل ودولة القانون ،جامعة الريموك،
�إربد /الأردن .2008/11/5-4

7

االجتاهات احلديثة ب�ش�أن طبيعة
الدفع باتفاق التحكيم يف الت�شريع
الأردين واملقارن.

امل�ؤمتر الدويل الثالث للإحتاد العربي ملراكز التحكيم الهند�سي املو�سوم بـ “دور
املحكم العربي يف ق�ضايا التحكيم التجاري الدويل الواقع وامل�أمول” ،خالل الفرتة من
 – 2008/11/28 -27عمان ،الأردن

1

ح�سونة  ،يو�سف
خاطر ،ا�سماعيل
كلية احلقوق والإدارة العامة

8

التالحمة ،خالد احلوكمة يف البنوك العربية ودورها م�ؤمتر اجلوانب القانونية والأمنية للأزمة املالية الراهنة� ،أكادميية �شرطة دبي خالل
الفرتة من 2009/3/17 -15م
يف مواجهة الأزمة الراهنة.

9

�سقوط اخل�صومة املدنية بني
العدالة ون�ص القانون

م�ؤمتر الإجراءات الق�ضائية :نحو تعزيز �ضمانات العدل ودولة القانون ،كلية القانون
يف جامعة الريموك خالل الفرتة من 2008/11/5-4م -الأردن،

10

حقوق املر�أة يف القوانني
الفل�سطينية :الواقع والطموح.

م�ؤمتر املر�أة والقيادة يف الدولة واملجتمع ،جامعة القد�س2009/5/13 ،

 11خليل ،عا�صم

دور الرقابة الد�ستورية يف تعزيز
دولة القانون :احلالة الفل�سطينية.

وزارة العدل الفل�سطينية ،رام اهلل 2008/10/26-25

12

حقوق الإن�سان الأ�سا�سية يف
القانون الدويل حلقوق الإن�سان
والقوانني املحلية.

امل�ؤمتر الوطني لالحتفال بالذكرى ال�سنوية ال�ستني للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان 2008/12/16
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كلية التجارة واالقت�صاد
� 13أبو زينة ،حممد درا�سة يف توزيع اخلدمات
ال�صحية يف فل�سطني.

امل�ؤمتر االقت�صادي الفل�سطيني  /جامعة بيت حلم بتاريخ 2009/3/27
م�ؤمتر ت�أثري الأزمة املالية العاملية على منطقة ال�شرق الأو�سط ،بريوت2009/5/15،

 14ن�صر ،حممد

ت�أثري الأزمة املالية على االقت�صاد
الفل�سطيني.

 15عبد الكرمي،
ن�صر

م�ؤمتر معهد درا�سات املر�أة ال�سنوي الأول «ن�ساء فل�سطني فكرا وممار�سة» ،جامعة
املوازنة العامة الفل�سطينية من
حيث توازنها �إزاء النوع االجتماعي بريزيت – معهد درا�سات املر�أة 30-29 ،ني�سان 2009
والتنمية

كلية الآداب
16

ح�شوة ،ماهر

17

�إ�سرتاتيجية ت�أهيل املعلمني يف
فل�سطني

م�ؤمتر حفل �إطالق �إ�سرتاتيجية ت�أهيل املعلمني يف فل�سطني ،رام اهلل � 13أيار 2005

واقع و�إمكانيات البحث الرتبوي يف م�ؤمتر البحث الرتبوي يف فل�سطني
جامعة بريزيت2009/2/7 ،
فل�سطني
م�ؤمتر تاريخ القد�س ،تون�س ،جامعة منوبة2008/5/22 ،

� 18سرور ،مو�سى

القد�س من العهد العثماين �إىل
االنتداب الربيطاين.

19

�سجالت حمكمة القد�س ال�شرعية :م�ؤمتر الأر�شيفات والأوراق العائلية ،جامعة بريزيت2008/7/23 ،
�إ�شكاليات منهجية

20

التناف�س الأجنبي على امللكية
العقارية يف القد�س خالل القرن
التا�سع ع�شر

امل�ؤمتر الدويل الثالث ع�شر للدرا�سات العثمانية والذي عقد يف م�ؤ�س�سة التميمي
للبحث العلمي واملعلومات/تون�س 2008/11/14-13

21

الت�شريعات العثمانية ودورها يف
متلك الوقف

م�ؤمتر التاريخ والقانون  ،معهد احلقوق /جامعة بريزيت2008/12/20-5 ،

 22برغوثي ،عبد
الكرمي

ادوارد �سعيد وفرويد� :س�ؤال الهوية متثيالت مر�آوية ،جامعة فيالنوفا ،ني�سان 2009
والالوعي
كر�سي اليون�سكو يف الفل�سفة ،تون�س ،ت�شرين الثاين 2008

23

التعليم يف عامل القمع

 24ق�سي�س ،م�ضر

تقرير الإ�صالح العربي (مع �آخرين) امل�ؤمتر ال�سنوي الثالث ملبادرة الإ�صالح العربي ،الإ�سكندرية � 8-7أيار 2008

 25ال�شيخ ،عبد
الرحيم

تاريخ فل�سطني الثقايف :ال�سيا�سات
واجلماليات

امل�ؤمتر الرابع ع�شر ملواطن-امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية ،بعنوانِ :ق َراءاتٌ
�سطين َّية( ،رام اهلل) 29 – 28 ،ت�شرين الثاين.2009 ،
َن ْقد َّي ٌة يف ا َمل�س َري ِة ال َوطن ّي ِة ال ِف َل ِ

26

فل�سطني واخلروج من النفق:
درو�س يف ت�سمية العدو.

املنتدى الرابع لل�شباب العربي ،بعنوان :حتديات الثقافة العربية( ،دم�شق)5-4 ،
�شباط 2009

� 27ضاهر ،يا�سمني دور الثقافة الفل�سطينية من وجهة
نظر املر�أة  -ن�سوي ًا.

�سل�سلة م�ؤمترات حتت عنوان :لكي تكوين امر�أة فل�سطينية ،ا�سبانيا  ،من – 24
.2008/11/28

جامعة بريزيت
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� 28شرك�س ،عثمان  -ملخ�ص �أبحاث عن درا�سات بيئة
يف جبال فل�سطني الو�سطى.
 ا�ستخدام تقنيات اال�ست�شعار عن� 29شرك�س،
بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف
عثمان،
درا�سة تدهور وت�صحر الأرا�ضي يف
ويو�سف،
برية القد�س.
حم�سن

الندوة العا�شرة مل�شروع حو�ض نهر الأردن الأدنى بالتعاون مع جامعة بريغن
الرنويجية ما بني 2008/10/ 9-6

 30الرمياوي،
ح�سني

اثر االحتالل الإ�سرائيلي على
املوروث الثقايف الفل�سطيني.

م�ؤمتر دور العلم والتقنية يف الآثار وال�سياحة والرتميم ،روما 2009 ،

 31ال�سقا� ،أباهر

تداخل الهويات و�صراع التاريخ
واجلغرافيا عند دروي�ش.

م�ؤمتر”الإن�سان واملجتمع الفل�سطيني يف �إبداعات حممود دروي�ش” ،جامعة بيت
حلم-كلية الآداب2009. ،

 32هندية� ،سهى

عالقات القوى يف املنظمات غري
احلكومية الفل�سطينية

من نقد احلداثة اىل مقاومتها او
 33عودة اهلل،
اخلروج من نفق احلداثة امل�ضئ.
خالد
معهد ال�صحة العامة واملجتمعية
34

ربايعة ،يوكا

 35حمودة ،وئام

ال�شابات الفل�سطينيات والتكيف
مع ظروف االحتالل

م�ؤمتر جمعية الدرا�سات ال�شرق �أو�سطية  MESAوا�شنطن 2009/11/22 ،
م�ؤمتر الدرا�سات العليا /جامعة بريزيت  ،وحدة امل�ساندة االكادميية -كلية
الدرا�سات العليا 2009/3/31
ن�ساء فل�سطني فكر ًا وممار�سة
جامعة بريزيت – معهد درا�سات املر�أة 30 -29،ني�سان 2009

ر�ضى ال�سيدات الفل�سطينيات عن
حياتهن يف فرتة ما بعد الوالدة .
�أ�سباب وفاة الن�ساء غري
املتزوجات يف خالل الفرتة
الإجنابية يف ال�ضفة الغربية .

� 36أبو رميلة ،نيفني
حمودة ،وئام
مطرية ،عو�ض
نا�صر ،غادة
مولني ،يوك فاندر
معهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية
 37هيكوك ،روجر

النكبة� :ستون عاما على املقاومة.

م�ؤمتر حول النكبة وال�صراع العربي الإ�سرائيلي /معهد الدرا�سات ال�شرقية
والأفريقية  /جامعة لندن ،يف � 22شباط 2009

مركز خمتربات جامعة بريزيت للفحو�ص
� 38أبو قرع ،عقل

احتمال تلوث املياه اجلوفية
باملبيدات الكيميائية يف فل�سطني.

� 39أبو قرع ،عقل

ا�ستعمال املبيدات و�إمكانية اليوم العلمي عن املياه وتلوثها ،جامعة بريزيت. 2009/3/21 ،
و�صولها �إىل املياه اجلوفية.
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امل�ؤمتر الدويل الثاين للمياه املنعقد يف فندق جراند بارك -ني�سان  ،2009رام اللـه

مركز تطوير
الإعالم
 40ثوابتة ،نبال

�إعالميات فل�سطينيات :جتربة
و�إبداع.

م�ؤمتر ن�ساء فل�سطني فكرا وممار�سة معهد درا�سات املر�أة  -جامعة بريزيت30-29 ،
ني�سان 2009

41

دور الإعالم يف �إ�صالح الق�ضاء.

دور الإعالم يف �إ�صالح الأمن – معهد احلقوق� ،أيار 2009

42

دليل تدريبي يف حمو �أمية الإعالم
معد لل�شباب يف الوطن العربي.

احتاد ال�صحف العاملي – باري�س� ،شباط 2009

حرية الر�أي والتعبري املمار�سة من
43
قبل الإعالميات الفل�سطينيات
معهد درا�سات املر�أة
 44جاد� ،إ�صالح

احلركة الن�سوية الفل�سطينية بعد
�أو�سلو .

� 45أبو عواد ،نداء

احلركة الن�سائية يف اخلم�سينات
وما بعد.

 46ميعاري ،لينا

ظروف العي�ش يف فل�سطني.

 47م�شارقه،
�صالح،
ويعي�ش ،زياد

و�ضعية املر�أة الفل�سطينية
باال�ستناد �إىل اتفاقية عدم التمييز
�ضد املر�أة.

� 48أبو دحو ،روال

العائلة الفل�سطينية الالجئة.

مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق املواطن� ،آذار 2009

م�ؤمتر معهد درا�سات املر�أة ال�سنوي الأول”ن�ساء فل�سطني فكرا وممار�سة” ،جامعة
بريزيت – معهد درا�سات املر�أة 30 ،ني�سان 2009

م�ؤمتر العائلة الفل�سطيني :دورها وم�ستقبلها ،رام اهلل ،جمعية �إنعا�ش الأ�سرة �،آذار
.2009

معهد احلقوق
 49بكريات ،فايز

وثيقة حقوق املر�أة من منظور قانوين.

م�ؤمتر معهد درا�سات املر�أة ال�سنوي
الأول”ن�ساء فل�سطني فكرا وممار�سة”،
جامعة بريزيت – معهد درا�سات املر�أة30 ،
ني�سان 2009
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جدول رقم ()2
اجلدول التايل يبني قائمة الكتب باللغة العربية
امل�ؤلف
#
كلية احلقوق والإدارة العامة
م�صلح ،احمد
1
م�صلح� ،أحمد
2
كلية الآداب
ال�شرفا ،وليد
3
ق�سي�س ،م�ضر
4

عنوان الكتاب

النا�شر  ،تاريخ الن�شر

منظمة ال�شفافية الدولية ،برلني2009 ،
نظام النزاهة الوطني الفل�سطيني
تقييم �أداء احلكومة الثانية ع�شرة بعد م�ضي عام على ت�شكيلها ،مركز �سيا�سات :رام اهلل.2008 ،
رواية – القادم من القيامة
الإ�صالح القانوين يف فل�سطني :تفكيك اال�ستعمار وبناء الدولة
(حترير و�إ�شراف مع �آخرين)
مقيا�س الدميقراطية يف فل�سطني 2008 -

رام اهلل  ،مركز �أوغاريت الثقايف2008 ،
معهد احلقوق ،جامعة بريزيت 2009

املركز الفل�سطيني للبحوث والدرا�سات امل�سحية –
ق�سي�س ،م�ضر
5
رام اهلل2009 ،
ال ُبنى والهياكل القيادية يف فل�سطني خالل فرتة االنتداب الربيطاين ال�ش�ؤون الفكرية يف حركة فتح2009 ،
�شبيب� ،سميح
6
رام اهلل :مواطن-امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة
ال�شيخ ،عبد الرحيم املنهاج الفل�سطيني� :إ�شكاالت الهوية واملواطنة
7
الدميقراطية( .2008 ،حمرر ًا).
املركز الفل�سطيني لدرا�سات الرتاث واملجتمع-
كتاب وقائع م�ؤمتر العائلة الفل�سطينية
كناعنة ،م�صلح
8
البرية2008 ،
معهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية
التيار الإ�سالمي والعلمنة ال�سيا�سية :التجربة الرتكية وجتارب جامعة بريزيت – معهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات
احلروب ،خالد
9
الدولية2009 ،
احلركات الإ�سالمية العربية.
جامعة بريزيت -معهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات
النزاعات امل�سلحة و�أمن املر�أة
 10خليل ،عا�صم ،
الدولية � ،سل�سلة درا�سات �إ�سرتاتيجية (2008 ،)20
اجلرباوي ،علي
(بالعربية والإنكليزية)
جامعة بريزيت -معهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات
الالجئون واملهاجرون والقانون يف فل�سطني
 11خليل ،عا�صم
الدولية ،ق�ضايا يف اللجوء والهجرة.101-79 ،2008 ،
معهد الدرا�سات البيئية واملائية
وزارة ال�صحة والتعاون االيطايل ،ني�سان 2009
 12معهد الدرا�سات البيئية دليل �إر�شادي يف �صحة البيئة.
واملائية
جامعة بريزيت -مركز تطوير الإعالم،كانون الثاين .2009
 13مركز تطوير الإعالم الدليل التدريبي :الكتابة الإبداعية لل�صحافة.
 14مركز تطوير الإعالم كتاب �إر�شادي �إعالمي للعاملني يف وكالة الأنباء الفل�سطينية «وفا» .جامعة بريزيت – مركز تطوير الإعالم� ،أيار .2009
معهد درا�سات املر�أة
م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،بتمويل من م�شروع
 15معهد درا�سات املر�أة رام اهلل ثالثة �أحياء.
مركز الأبحاث التنموي الدويل 2009 ،IDRC
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معهد احلقوق
 16معهد احلقوق
17
18

ر�ؤية جمتمعية الجتاهات و�آفاق تطوير قطاع العدل.
الت�شريعات الناظمة لقطاع الأمن يف فل�سطني وال�صادرة قبل العام .1994
الإطار القانوين الناظم لقطاع الأمن يف فل�سطني ،درا�سة حتليلية
للت�شريعات ال�صادرة بعد العام .1994

املكتبة
� 19صايج ،ديانا ،ووا�صل دليل عملي LTSP :حياة جديدة للحوا�سيب القدمية يف مكتبتك:
كيفية �إعداد مطراف لينوك�س :جتربة مكتبة جامعة بريزيت.
غامن

جامعة بريزيت  /معهد احلقوق� ،أيار 2009

احتاد املكتبات الدويل� /إيفل 2009

جدول رقم ()3
م�ساهمات بحثية يف كتب باللغة العربية
#
1
2
3

كلية احلقوق والإدارة العامة
عنوان الكتاب
املحرر
كناعنة� ،شريف نحو مدخل عربي � -إ�سالمي
لدرا�سة الإن�سان واملجتمع.
تداخل الأنواع الأدبية

الباحث
عنوان امل�ساهمة /البحث
املناهج العربية  -الإ�سالمية واملناهج �سميح حمودة
الغربية بني االت�صال واالنف�صال.
الأدب الفل�سطيني بني الكتابة والإرث مو�سى خوري
ال�شفاهي.

كلية الآداب /دائرة الفل�سفة والدرا�سات الثقافية
انتهاك الأمن الب�شري :احلالة
تقرير التنمية الإن�سانية
ال�سيد،
الفل�سطينية
م�صطفى كامل العربية 2009

لبنى عبد
الهادي

النا�شر
جمعية �إنعا�ش الأ�سرة ،البرية
 مركز درا�سات الإن�سانواملجتمع2008 ،
اجلزء الثاين وال�صادر عن عامل
الكتب احلديث ،عمان 2008
برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ،بريوت 2009

جدول رقم ()4
تقارير
#
1
2

كلية الدرا�سات العليا
عنوان التقرير
امل�ؤلف
احمد م�صلح /برنامج الدميقراطية �سل�سلة تقارير خا�صة با�ستخدام املال العام يف ال�سلطة
وحقوق الإن�سان
الوطنية الفل�سطينية.
الأداء املايل لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف جمايل
الإيرادات والنفقات خالل عامي  2006و .2007

النا�شر
رام اهلل :االئتالف من �أجل النزاهة
وامل�ساءلة (�أمان).2008 ،
رام اهلل :االئتالف من �أجل النزاهة
وامل�ساءلة (�أمان).2008 ،

جامعة بريزيت
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جدول رقم ()5
درا�سات
 #امل�ؤلف

النا�شر

عنوان الدرا�سة

كلية التجارة واالقت�صاد
1

ن�صر ،حممد

ت�أثري القانون اجلديد على عمليات ال�صرافة يف درا�سة مقدمة �إىل �سلطة النقد الفل�سطينية2009 ،
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

معهد درا�سات املر�أة
2
3

�آيلني كتاب� ،إ�صالح جاد ،رميا حمامي� ،أثر القيود الإ�سرائيلية على احلركة والو�صول يف البنك الدويل ،حزيران 2009
�سامية البطمة ،بني جون�سون ،اعتماد غزة وال�ضفة الغربية من منظور النوع االجتماعي
مهنا ،و�إيالنا قليبو
�أ�شكال متث ّلات الن�ساء الفل�سطينيات يف اخلطاب ر�سالة ماج�ستري ،رام اهلل :م�ؤ�س�سة مواطن .2009 ،
�سلمي ،امرية
اال�ستعماري الغربي بعد عام 1967
كلية الدرا�سات العليا /برنامج الدميقراطية وحقوق الإن�سان

4

الزبيدي ،با�سم

5

الزبيدي ،با�سم

الإ�سالم ال�سيا�سي :درا�سة مقارنة بني احلالة املركز الدويل للدرا�سات التنموية .بريوت2008 ،
الرتكية واحلركات الإ�سالمية يف العامل الغربي،
اجلذور االجتماعية حلركات الإ�سالم ال�سيا�سي مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية ،عمان.2009 ،

كلية الآداب
مركز بي�سان للبحوث والإمناء 2009/2/20

6

عودة اهلل ،خالد

مفهوم النقد يف ال�سياق الفل�سطيني

7

كلية الهند�سة
كلية الهند�سة

الكتاب ال�سنوي خلريجي كلية الهند�سة

جامعة بريزيت  -كلية الهند�سة2009/2008 /

8

كلية الهند�سة

الدليل الإر�شادي لدرجة البكالوريو�س

جامعة بريزيت  -كلية الهند�سة 2009/2008

9

مركز درا�سات التنمية
مركز درا�سات التنمية

�صوت �شباب غزة يعلو� :أ�صوات من �أجل التغيري

درا�سة بحثية بامل�شاركة مع خدمات الإغاثة
الكاثوليكية ،كانون الثاين 2009

جدول رقم ()6
دوريات
امل�ؤلف

عنوان الدورية

كلية الهند�سة

العدد ال�ساد�س وال�سابع من ن�شرة “توا�صــل” �أكتوبر 2009/2008
ني�سان 2009/2008
مركز تطوير الإعالم ،من �شهر �أيلول � -2008شهر
�صحف احلال  ،الأعداد من 48 - 40
�أيار 2009
الر�سالة الإعالمية باللغة العربية  14 ،عدد جامعة بريزيت
من تاريخ � 2008/9/1إىل2009/8/31

مركز تطوير الإعالم
مكتب العالقات العامة
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جدول رقم ()7
ر�سائل املاج�ستري
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

عنوان الر�سالة
تقييم احتياجات قطاع املياة يف حمافظة القد�س
�أثر التح�ضر على البيئة :االكتظاظ العمراين يف رام اللة كحالة درا�سية
تخطيط من �أجل التنمية الف�ضائية امل�ستدامة :دور امل�ستوى املحلي يف الواقع الفل�سطيني
التخطيط اال�سرتاتيجي :النهج الواعد واملتكامل يف تخطيط املدن والبلدات الفل�سطينية
املدن اجلديدة ك�أحد مناذج التطوير العمراين يف فل�سطني
�أثر امل�ستوطنات الإ�سرائيلية على التطوير العمراين للبلدة القدمية يف اخلليل
الإطار القانوين املنظم لعمل �شركات الو�ساطة يف فل�سطني – درا�سة مقارنة
التنظيم القانوين ال�ستخدام ال�شروط النموذجية يف العقود اال�ستهالكية – درا�سة مقارنة
ال�سندات الر�سمية الإلكرتونية
تقييم اقت�صادي لأدوية ا�ستخال�ص احلديد من اجل�سم يف ال�ضفة الغربية  /فل�سطني
قيا�س مدى تطبيق عوامل جناح نظام اجلودة ال�شامل يف القطاع ال�صحي الفل�سطيني
ت�أثري اال�ستثمار امل�ؤ�س�ساتي على �إدارة ال�شركات املدرجة يف �سوق فل�سطني
ديناميكية املعادالت الن�سبية على ال�شكل

اال�سم
تغريد عبد ربة
دمية جودة
وفاء عو�ض اهلل
راين داوود
ح�سني عثمان
حمدي ع�صفور
كمال ال�شافعي
�سهى ال�شنطي
�أحمد احلروب
ليلى عابدين
رفيق ن�صراهلل
مراد هر�شة
منى �أبو احلالوة

14
15
16
17
18

ا�ستخدام الريا�ضيات ونظرية الألعاب يف التنظيم ال�صناعي
دور الأمم املتحدة يف النظام الدويل :درا�سة مقارنة
حقيقة الدور الأمريكي يف قمة كامب ديفيد الثانية
ت�أثري الإ�سالم على �سيا�سة تركيا اخلارجية :درا�سة مقارنة
النظرية االعتمادية و�أهميتها يف فح�ص العالقة بني الواليات املتحدة وال�شرق الأو�سط:
احلاالت� :إيران ،ال�سعودية ،العراق
م�س�ؤوليات �إ�سرائيل مبوجب القانون الدويل يف املناطق الفل�سطينية بعد �أو�سلو
�شبكات الطرق يف فل�سطني يف الفرتة الإ�سالمية املبكرة :النقب -حالة درا�سية
درا�سة حتليلية جغرافية خل�صائ�ص املجتمعات ال�سكانية يف حمافظة جنني
التحليل اجلغرايف لالبعاد املكانية لتواجد الالجئني الفل�سطينيني يف منطقة بريزيت وجوارها
�أثر انتقال جامعة بريزيـت من مركز البلدة �إىل احلرم اجلديد على ا�ستخدام الأرا�ضي
العالقات الفل�ســطينية ال�ســورية 2006 - 1981
العمليات التفجريية و�أثـرها على م�ســار انتفا�ضة الأق�صى
العقل الأخالقي العربي ونظرية احلكم يف فرتة التدويـن
دور التعلــم املدعـم الكرتونيــا يف تعليـم وتعلم العلـوم
�أثر عمل املر�أة خارج املنزل يف اتخاذ القرارات الأ�سرية
�صور الوطن املتخيل لدى املر�أة الفل�سطينية منذ العام  2007-1949مقارنة مع �صور الرجال.
بناء ج�سد املر�أة يف العقل العربي الإ�سالمي .
واقع الآليات الوطنية للنهو�ض ب�أو�ضاع املر�أة الفل�سطينية .2008-1996:
متويل م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة للأولويات الوطنية والتنموية للمر�أة الفل�سطينية.

عبد الرحيم مو�سى
�صابرين القريناوي كلية الدرا�سات العليا/
الدرا�سات الدولية
�إبراهيم ربايعة
حزام طهبوب
روان قحاز

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

)Xn+1=(α+βxn)/(A+Bxn+Cxn-k

حليمة �أبو هنية
مازن عوي�س
احت�ساب العبيدي
فادي �سعادة
غدير عابد
رزان اليماوي
�سمرية احلموز
خلـود غانـم
دعـاء حممد وهبة
حممـود حماد
رفعة �أبو الري�ش
مي�ساء �شقريات
نائلة رازم
رهام اجلعفري

الربنامج
كلية الهند�سة

كلية احلقوق والإدارة
العامة /برنامج القانون
كلية التجارة /برنامج
االقت�صاد
كلية العلوم/الريا�ضيات

كلية الآداب /التاريخ والآثار
اجلغرافيا

درا�سات عربية معا�صرة

تربية
علم اجتماع
النوع االجتماعي

جامعة بريزيت
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جدول رقم ()8
م�شاركة يف م�ؤمترات علمية
عنوان امل�ؤمتر
�ش�ؤون �أكادميية
 1م�ؤمتر احتاد اجلامعات حلو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط
معهد الدرا�سات البيئية واملائية
 2ملتقى املياه العاملي اخلام�س يف تركيا
كلية احلقوق والإدارة العامة
 3مناه�ضة عقوبة الإعدام
 4الأمن والتنمية يف الوطن العربي.
 5الدورة العربية اخلام�سة للأو�ساط الأكادميية يف جمال القانون الدويل الإن�ساين”.
 6ال�صحة النف�سية وال�سيا�سات والت�شريعات يف البلدان العربية.

املكان ،والتاريخ
تون�س2008/10/26-23 /
تركيا /ا�ستانبول2009/3/ 22-16 ،
الهالل الأحمر يف رام اهلل ،كانون الأول .2008
مركز الدرا�سات ال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية “الأهرام”
ومبادرة الإ�صالح العربي ،القاهرة.2008/3/4-3 ،
اللجنة الدولية لل�صلب الأحمر والأمانة العامة جلامعة الدول
العربية ،يف تون�س ،بني .2008 /7/17 – 7
ور�شة املوارد العربية ،برنامج ال�صحة العربية ،بريوت،
بني .2008 /10/ 25 – 24

 7كونية القيم والتجربة الفل�سطينية.

جامعة بريزيت  -كلية احلقوق والإدارة العامة بالتعاون
مع القن�صلية الفرن�سية ،بتاريخ 2008/11/6

 8القانون والتاريخ يف فل�سطني

جامعة بريزيت  -كلية احلقوق والإدارة العامة بالتعاون
مع القن�صلية الفرن�سية ،بتاريخ .2008/12/20

املكتبة
 9االجتماع ال�سنوي ملن�سقي �إحتاد �إيفل للم�صادر الإلكرتونية.
 10اجتماع املجل�س اال�ست�شاري الأول الحتاد �أيفل
 11الندوة الثانية ع�شرة الحتاد مكتبات بالد ال�شام

كلية الهند�سة
 12تطوير اخلطط الهند�سية ملالئمة متطلبات ال�صناعة
 13حترير العمارة من الكولونيالية
معهد درا�سات املر�أة
 14العدالة يف مناطق ال�صراع
 15اجتماع فريق الأبحاث للمجموعة العائلة العربية AFWG
 16اجتماع اللجنة التن�سيقية للمجل�س العربي للعلوم االجتماعية ACSS
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�صوفيا -بلغاريا يف الفرتة الواقعة ما بني
2008/11/9-4
لنــدن ،يف الفتـ ــرة الواقع ــة م ــا بني � 1/30إىل
2009/2/3
�إ�شراف جمعية املكتبات واملعلومات الأردنية وبالتعاون
مع �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة وذلك
يف الفرتة الواقعة ما بني  2008/8/24-23يف مدينة
العقبة -الأردن .
جامعة بولتكنيك– اخلليل ،كانون الثاين 2009
وار�سو -بولندا ،بتاريخ 2008/10/28
عمان يف الفرتة الواقعة 2009/6/23 - 22
بالتعاون مع جامعة U.C Davisيف القاهرة خالل
الفرتة من - 26وحتى 2009/3/29
يف الفرتة ما بني .2008/12/19 -16

 17الأبعاد االجتماعية ل�شعر حممود دروي�ش
 18متكني النوع االجتماعي عن طريق ا�ستخدام ال� ICTأنظمة املعلومات واالت�صاالت”
كلية الآداب
 19الواقع الفل�سطيني
 20م�ؤمتر مركز الدرا�سات والتطبيقات الرتبوية.
 21الطيب �صالح وما بعد اال�ستعمار
 22ندوة حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط
 23انعكا�س الإ�شكاالت اللغوية الرتكيبية على الرتجمة الآلية يف الفرتة ما بني -11/15
2008/11/16
 24درا�سة واقع الغطاء النباتي الطبيعي و�إدارته با�ستخدام تقنيات نظم املعلومات
اجلغرافية واال�ست�شعار عن بعد يف برية القد�س
كلية تكنولوجيا املعلومات
 25امل�ؤمتر الدويل لتكنولوجيا النانو

جامعة بيت حلم ،دائرة العلوم االجتماعية بتاريخ 19
�أيار 2009
اليمن يف الفرتة من  23-17كانون الأول .2008
جامعة بريزيت 1 /ت�شرين الثاين 2008
رام اهلل – /25ني�سان.2009/
جامعة بريزيت � 24 /آذار 2009
عمان  /الأردن ت�شرين الأول 2008
جامعة تلم�سان/اجلزائر ،الفرتة ما بني -15
2008/11/16
جيو تون�س ،يف الفرتة ما بني 2008/11/30-11/26
الأردن ،خالل الفرتة من  12-10ت�شرين ثاين 2008

جدول رقم ()9
�أبحاث ممولة
اجلدول التايل يبني الأبحاث املمولة من ال�ش�ؤون الأكادميية
عنوان البحث

الباحث

الكلية /الدائرة

�1 .1أك�سدة الكحوالت :حتوالت ودرا�سة �سرعة التفاعالت يف املذيبات
الع�ضوية الأيونية

عبد احلميد ليلى

العلوم /دائرة الكيمياء

2 .2الت�أثريات املتوقعة لنباتات فل�سطينية ومركبات كيميائية مت ربطها
بالنحا�س على مر�ض الباركن�سون وكذلك كم�ضادات للأك�سدة.

منري قزاز ،عبد اللطيف �أبو حجلة

الكيمياء ،الأحياء والكيمياء
احليوية

3 .3حتليل ال�سمية اجلينية للمياه العادمة با�ستخدام اختبار �إميز
بوا�سطة ال�ساملونيال”

خالد �صويلح

الأحياء والكيمياء احليوية

4 .4احلجر اجلريي الناجت عن اال�ستفادة من قطع احلجر والإ�سمنت.

د .عمر زمو
د .جمال الدين زالطيمو
د.عمر زمو و د .جمال زالطيمو

الهند�سة املدنية

5 .5ا�ستخدام نواجت ن�شارة احلجر يف �إنتاج خر�سانة مبوا�صفات متميزة
وكلفة �أكرث اقت�صادية �إ�ضافة �إىل حماية البيئة من ال�ضرر الناجت عن
التخل�ص الع�شوائي من هذه املخلفات
عفيف ح�سن
6 .6حت�سني نظم ت�سخني املياه بالطاقة ال�شم�سية يف فل�سطني

الهند�سة املدنية
الهند�سة امليكانيكية

جامعة بريزيت
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عفيف ح�سن
�7 .7أداء التوربينات الريحية
ال�سيد حممد قراعني
ال�سيد عادل الدويك
�سامح �أبو عواد
8 .8منوذج طائرة حتكم عن بعد
ح�سن �شبلي  +د� .أحمد �أبو هنية +
9 .9التوجه من الألواح ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
د .عالن طبيلة
حممد �أبو خيزران
1010تو�صيل ترانز�ستورات ثنائي القطبية معزول البوابة على التوايل
�1111أداة التنمية والتقييم بالن�سبة للغة العربية حمركات البحث يف الويب د .عدنان يحيى
1212اخل�صائ�ص الكيميائية ملياه الأمطار يف منطقة رام اهلل  2009-1990ح�سني الرمياوي
د .مروان غامن
ال�سيد ابراهيم �شل�ش
1313التو�سع العمراين ملدينتي رام اهلل والبرية بني تعدادي  1979و 2007د .خليل عمرو
و�آفاقه امل�ستقبلية
�أحمد جنازره
1414الآثار املرتتبة على �إدخال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
�أ�ساليب تدري�س معلمي الكيمياء
1515برامج �إعداد وت�أهيل املعلمني يف اجلامعات الفل�سطينية بني الواقع د.عبد اهلل ب�شارات
وفاء الرحمي
وامل�أمول
م�صلح كناعنة
1616اال�ستعماالت االجتماعية للمو�سيقى يف فل�سطني
د� .أباهر ال�سقا
م�صلح كناعنة
1717كتاب فوتوغرايف عن القرى الفل�سطينية يف مناطق 1948
�1818إ�سكندر اخلوري البيتجايل ،حي ــاته و�شعره الوطني
1919ظاهرة التوا�صل غري اللفظي عند عمر بن �أبي ربيعة
2020الفكر الليربايل امل�صري :مقاربات ثقافية

د .ابراهيم منر مو�سى
مهدي عرار
عبد العزيز عياد

الهند�سة امليكانيكية
الهند�سة امليكانيكية
الهند�سة امليكانيكية
هند�سة كهربائية
كلية تكنولوجيا املعلومات
اجلغرافيا
اجلغرافيا
الرتبية وعلم النف�س
الرتبية علم النف�س
علم اجتماع
علم اجتماع
لغة عربية
لغة عربية
التاريخ

الأبحاث املمولة من م�ؤ�س�سات دولية
عنوان البحث
-1اجلينومية والتنوع بني �سالالت عنزة يف ال�ضفة الغربية

امل�ؤ�س�سة

احتاد اجلامعات العربية

-2نوعية احلياة «من الأمهات الفل�سطينيات يف فرتة ما بعد
الوالدة»  :التقييم واملحددات

�صندوق ولكام/اجلامعة الأمريكية
 -بريوت

�-3صحة املر�أة (املرحلة )3
-4ا�ستهداف الإ�صالح  :بناء القدرات يف جمال بحوث ال�صحة
الإجنابية  ،والتدخالت واملمار�سات

م�ؤ�س�سة ثيودور �سربجنمان
م�ؤ�س�سة فورد
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الكلية /الباحث

كلية العلوم/عاهد عبد اخلالق ،د.خالد
�صويلح
معهد ال�صحة العامة واملجتمعية/
عو�ض مطرية
لورا ويك
�سحر ح�سان
رنا اخلطيب
ريتا جقمان

-5خدمات ال�صحة الإجنابية وبناء القدرات من خالل التعليم م�ؤ�س�سة فورد
والتدريب وال�سيا�سات والبحوث امليدانية.
-6حت�سني نوعية البيانات من الوفيات يف فل�سطني
جامعة �أو�سلو-الرنويج
-7التدخل يف جمال فقر الدم
-8فل�سطني من خالل عد�سة ال�صحة

جمعية الت�ضامن ال�سويدي مع
الفل�سطينيني
امل�ساعدة الطبية للفل�سطينيني

رنا اخلطيب
ريتا جقمان
نفني �أبو رميله
عبد اللطيف احل�سيني
�سامية حليلة
رنا اخلطيب
ريتا جقمان

MAP

-9جمموعة �أبحاث علمية
الربنامج الرنويجي للبحث والتعليم التنموي

جامعة �أو�سلو-الرنويج

رنا اخلطيب

’NUFO Lancet :Norwegian Universities
Committee for Development ...Lancet

-10مر�ض ال�سكري

جامعة نيوكا�سل

-11الإن�صاف يف جمال ال�صحة
-12من البحوث �إىل الت�أثري يف ال�سيا�سات

�شبكة التنمية العاملية
امل�ساعدة الطبية للفل�سطينيني
MAP

عو�ض مطرية
نفني �أبو رميله
عبد اللطيف احل�سيني
رنا اخلطيب
عو�ض مطرية
رنا اخلطيب
ريتا جقمان

التعاون الفني الأملاين

مركز درا�سات التنمية� /سامية البطمة،
�أمين عبد املجيد ،و�سيم �أبو فا�شه

-14قيا�س الرتاجع يف �سوق العمل الفل�سطيني

م�ؤ�س�سة فريدريك �إيربت الأملانية

�-15صوت ال�شباب يعلو

جمعية الإغاثة الكاثوليكية

غاري �سوتنك� ،سامية البطمة ،يو�سف داود،
�أمين عبد املجيد ،و�سيم �أبو فا�شه
امل�ست�شارون :حممد العيلة ،تي�سري
حمي�سن ،نادية حجل.

-13توجهات الن�ساء خلدمتي املياه وال�صرف ال�صحي

GTZ

CRS

-16تقييم الأثر التنموي مل�شاريع وكالة الغوث على الن�ساء يف وكالة غوث الالجئني “الأونروا”
قطاع غزة.

يو�سف داود� ،سامية البطمة� ،أمين عبد
املجيد ،و�سيم �أبو فا�شه ،غ�سان �أبو حطب،
رامي مراد
امل�ست�شارون� :إالنا الرحمي� ،إعتماد مهنا.
يو�سف داود� ،سامية البطمة� ،أمين عبد
املجيد
غ�سان �أبو حطب ،رامي مراد

جامعة بريزيت
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-17التعاون بني بلدان اجلنوب  ،الكفاءة املهنية  ،ومتكني
ال�شعوب
-18وحدة الالجئني والهجرة
-19فل�سطني العاملية
-20احلداثة املختلفة يف �شرق البحر الأبي�ض املتو�سط
(اال�ستعمار  ،العلمانية  ،الدين  ،من  1914وحتى اليوم)
-21ال�شبكة الأكادميية لل�شرق الأو�سط الأوروبي
-22التقييم البيئي مل�صادر التلوث البيئي واملائي و�سبل املعي�شة
يف �شمال ال�ضفة الغربية  ،فل�سطني
�-23إجراء م�سح وطني للمبيدات يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة
-24ال�شباب يف القد�س
-25تقرير املر�أة والرجل 2008

م�ؤ�س�سة “فورد”

معهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية

املعهد الدويل لبحوث التنمية -
كندا
االحتاد الأوروبي
االحتاد الأوروبي
االحتاد الأوروبي
دار املياه والبيئة

معهد الدرا�سات البيئية واملائية

التعاون الإيطايل
العائالت العربية – جمموعة عمل

معهد درا�سات املر�أة

�آيلني كتاب ،د .رندة نا�صر
جهاز الإح�صاء املركزي الفل�سطيني معهد درا�سات املر�أة :د�.آيلني كتاب� ،إ�صالح
جاد� ،أ�.سامية البطمة ،بني جون�سون ،د.
هديل قزاز ،د .عائ�شة الرفاعي

-26م�سارات لتمكني املر�أة

معهد الدرا�سات التنموية – IDS

معهد درا�سات املر�أة  ،د� .إ�صالح جاد،
�أ�.آيلني كتاب ،د .رندة نا�صر ،بني جون�سون

-27امل�ساندة الت�شريعية والقانون واالقت�صاد:

م�ؤ�س�سة كونراد �أديناور

معهد احلقوق

-جامعة “�سا�سيك�س” /بريطانيا

تنفيذ �أن�شطة يف جماالت رئي�سية منذ بداية عام  2009على
النحو التايل :
•�إجراءات �إجناز التح�ضريات لإطالق برنامج دبلوم يف
ال�صياغة الت�شريعية.
•تطوير دليل لقانون الأعمال الفل�سطينيني .
•خدمات امل�ساندة الت�شريعية.
•برنامج لقاءات بريزيت القانونية
-28دليل القانون التجاري الفل�سطيني
 -29تكنولوجيا املعلومات والقانون
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القن�صلية البلجيكية العامة
(التعاون الدويل)

