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تقديم
يهدف هذا التقرير اإىل ر�صد اإجنازات اجلامعة للعام الأكادميي 2012/2011، على خمتلف 
والأبحاث،  الأكادميي،  والتطوير  واملجتمعي،  الوطني  الدور  واأهمها؛  واملحاور،  الأ�صعدة 
وخدمة املجتمع والتوا�صل معه، واجلوائز العلمية والأدبية، والن�صاط الثقايف والفني، والتعاون 

الدويل، وقد حققت اجلامعة اإجنازاتها �صمن ر�صالتها وروؤيتها وقيمها. 

الرسالة.. جامعة بريزيت موؤ�ص�صة تعليم عاٍل فل�صطينية م�صتقلة غري ربحية، ي�صرف 
تقدم  امل�صاهمة يف  واإىل  والرتبية  التعليم  التميز يف  اإىل  ت�صعى  اأمناء م�صتقل،  عليها جمل�س 
املعارف عرب الأبحاث واإىل خدمة املجتمع. وتوؤمن اجلامعة اإميانا عميقًا بحرية الفكر والتعبري 
واملمار�صة الدميقراطية والتعددية الفكرية واحلوار املتمدن، وت�صعى اإىل تخريج قياديني يف 
كافة مناحي احلياة ملتزمني بالنزاهة ال�صخ�صية والتجرد والتفكري النقدي اخلالق والتعلم 

مدى احلياة وامل�صاهمة يف احل�صارة الإن�صانية انطالقًا من الرتاث العربي- الإ�صالمي.

الرؤية.. اأن تظل جامعة بريزيت اجلامعة الفل�صطينية الأوىل، املعرتف لها بالتميز يف 
التعليم والرتبية والأبحاث وخدمة املجتمع، وقبلة لأف�صل الطلبة والأكادمييني من كافة اأرجاء 
املتو�صط من  واأن ت�صبح على املدى  القادة يف كافة مناحي احلياة،  الوطن وحا�صنة ل�صنع 

اأف�صل اجلامعات يف املنطقة العربية، وعلى املدى الأبعد جامعة من م�صتوى عاملي.

ابتدائية  كمدر�صة  نا�صر  نبيهة  اأ�ص�صتها  عندما  عام 1924،  اإىل  بريزيت  تاريخ جامعة  يعود 
للبنات يف بلدة بريزيت، لتوفري فر�س تعليم ابتدائية لطالبات بريزيت والقرى املجاورة، حيث 
ثانوية  مدر�صة  لت�صبح  تطورت   ،1930 عام  ويف  اآنذاك.  املناطق  تلك  يف  املدار�س  تتوفر  مل 
للبنات والبنني ومن ثم يف عام 1942 تغري ا�صمها اإىل »كلية بريزيت« رغم اأنها بقيت مدر�صة 
ثانوية. ويف عام 1953 اأ�صيف ال�صف اجلامعي الأول للكلية، وتبعه ال�صف الثاين عام 1961، 
اإىل 4 �صنوات تنتهي بتح�صيل  ويف العام 1972 تقرر تو�صيع الدرا�صة اجلامعية فيها لت�صل 
درجة البكالوريو�س يف الآداب والعلوم، كما تقرر بناء حرم جامعي على م�صارف بلدة بريزيت. 
ويف 11 متوز 1976 احتفلت اجلامعة بتخريج الفوج الأول من حملة درجة البكالوريو�س يف 
الآداب والعلوم. و بني الأعوام 1978 و1980، مت اإن�صاء كلية الأعمال والقت�صاد ومن ثم كلية 

الهند�صة، بالإ�صافة اإىل افتتاح اأول برنامج ماج�صتري يف الرتبية.

وتبلغ م�صاحة حرم اجلامعة اليوم 800 دومنا مربعا، بني عليه 24 مبنى رئي�صي، �صيد معظمها 
برنامج   47 توفر  كليات   9 بريزيت  جامعة  وت�صم  اخلارج.  من  خا�صة  فل�صطينية  بتربعات 
بكالوريو�س و26 برنامج ماج�صتري، كما ت�صم 11 معهدا ومركزا تعمل يف عدة حقول جمتمعية 

واأكادميية ومهنية.
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كلمة رئيس الجامعة
د. خليل الهندي

ي�صرين اأن اأكتب هذه التوطئة املخت�صرة للتقرير الإعالمي ال�صنوي جلامعة بريزيت لعام 2012، 
كما ي�صرين ب�صكل خا�س اأنني اأ�صتطيع القول اإن من يطالع هذا التقرير يرى بال مراء اأن جامعتنا 
تعج بالن�صاط، وتزخر باحليوية واأنها ما زالت حتقق تقدمًا اأكادمييا م�صتمرًا، بالإ�صافة اإىل اأنها 
ما تزال متار�س دورها الريادي يف اإغناء املعرفة ون�صرها ويف خدمة املجتمع الفل�صطيني، عرب 

مراكزها ومعاهدها التي تلعب دورا تنمويا غري معهود يف اجلامعات.

اإل  واإذا كان املجال ل يت�صع لتعداد كافة الإجنازات التي حققتها جامعتنا خالل العام املعني، 
اأنني اأود اأن اأ�صلط ال�صوء على بع�صها واإن كان هذا البع�س ل يفوق بال�صرورة غريه اأهمية:

ابن �صينا  انعقدت مدر�صة  املعلومات. فقد  اإجنازات مرموقة يف جمال تكنولوجيا  كانت هناك 
لعلوم الكمبيوتر، التي دّر�س فيها  اأربعة وع�صرون اأ�صتاذا من جامعات مرموقة عامليا �صتني طالبا 
اإن�صاء معهد ابن �صينا  اأي�صا  وطالبة متفوقني من خمتلف اجلامعات الفل�صطينية. وكان هناك 
الفل�صطينية،  الإلكرتونية  احلكومة  اأكادميية  واإطالق  العربية،  اللغة  وتقنيات  املعرفة  لهند�صة 
واإحراز تقدم حثيث يف م�صروع اأنطولوجيا اللغة العربية. كما انعقدت املدر�صة ال�صيفية الدولية 

اخلام�صة يف تكنولوجيا املعلومات.

العمل  �صوق  للتطورات  منها  ا�صتجابة  متقدمة،  جديدة  تعليمية  برامج  تطور  جامعتنا  لتزال 
لالحتاد  التابع   Tempus برنامج  من  الهند�صة  كلية  ح�صلت  فقد  العلوم.  لتقدم  ومواكبة 
الأوروبي على م�صروع لتطوير برنامج ماج�صتري يف هند�صة الإنتاج امل�صتدام واجلودة، وح�صلت 
كلية تكنولوجيا املعلومات من الربنامج ذاته على م�صروٍع لتطوير برنامج ماج�صتري يف هند�صة 
الربجميات. كذلك ح�صل برنامج الدكتور ال�صيديل الذي اأطلق قبل عامني والذي يالقي اإقبال 
كبريا على اعتماد كامل من هيئة العتماد واجلودة. وبالإ�صافة اإىل ذلك تقوم دائرة الهند�صة 

املعمارية بتطوير برنامج بكالوريو�س يف هند�صة التخطيط الفراغي.

ل تكّف اجلامعة عن تطوير مرافقها القائمة واإ�صافة مرافق اأخرى جديدة. ويحّق لنا يف هذا املجال اأن نفخر بتاأ�صي�س 
م�صنع اأدوية تعليمي ي�صتويف املوا�صفات العاملية الكاملة، هو الأول من نوعه يف اجلامعات العربية قاطبة. ويجري بناء هذا 
امل�صنع بتربع كرمي من ال�صيد �صميح دروزة، موؤ�ص�س ورئي�س جمل�س اإدارة �صركة اأدوية احلكمة يف الأردن، و�صيمكن هذا 

امل�صنع اجلامعة من اإطالق برنامج ماج�صتري يف هند�صة ال�صناعات الدوائية.

اأطلقت كلية الأعمال والقت�صاد برنامج التعليم الإداري التنفيذي، وهو الأول من نوعه يف فل�صطني. ويهدف الربنامج اإىل 
التعليم امل�صتمر للمدراء التنفيذيني العاملني يف القطاعني اخلا�س والعام واملوؤ�ص�صات غري احلكومية. وقد لقت الوحدات 

الأوىل التي طرحت يف هذا الربنامج اإقبال وا�صعا.

بادرت اجلامعة بدعم حميد م�صكور من بنك فل�صطني اإىل اإطالق برنامج زمالة للتطوير الأكادميي. ويهدف هذا الربنامج 
اإىل ابتعاث اأع�صاء الهيئة التدري�صية من حملة الدكتوراه ليقوموا باأبحاث ودرا�صات يف جامعات وموؤ�ص�صات عاملية مرموقة 
مددا قد ت�صل اإىل �صنة كاملة. وقد ارتاأى بنك فل�صطني تعميم هذه التجربة على اجلامعات الفل�صطينية الأخرى بالت�صافر 

مع موؤ�ص�صة التعاون.

التدريبية حيث  والدورات  العمل  وور�س  للموؤمترات  رئي�صي  توؤديه كمركز  الذي  الدور  ال�صتمرار يف  داأبت اجلامعة على 
ت�صهد عددا كبريا من هذه الن�صاطات خالل العام.

يتبنيّ لقارئ هذا التقرير، الذي اآمل اأن ي�صتمتع بقرائته، اأن ما فيه قليل من كثري، واأّن جامعتنا ما تزال تتقدم بخطى 
واثقٍة وا�صعٍة لتظّل موؤ�ص�صة يحق لل�صعب الفل�صطيني اأن يفخر بها. 
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التطور األكاديمي

إنجـازات الجامعـة 2012-2011 



برز تطور اجلامعة الأكادميي هذا العام من خالل الرتكيز على البحث العلمي يف حقول خمتلفة كتكنولوجيا املعلومات والهند�صة واإدارة 
الأعمال، حيث مت تاأ�صي�س معهد ابن �صينا لهند�صة املعرفة، وتاأ�صي�س اأكادميية احلكومة الإلكرتونية الفل�صطينية، ومدر�صة ابن �صينا لعلوم 
الكمبيوتر، واملدر�صة ال�صيفية الدولية اخلام�صة يف تكنولوجيا املعلومات، واملدر�صة ال�صيفية يف الهند�صة املعمارية. وكان التطور جليا يف 
تاأ�صي�س عدة برامج اأكادميية كربنامج التعليم الإداري التنفيذي يف دائرة اإدارة الأعمال، وبرنامج الدكتور ال�صيديل يف كلية التمري�س 

وال�صيدلة واملهن ال�صحية، والتاأ�صي�ض لإقامة م�صنع للأدوية يف اجلامعة لأغرا�ض تعليمية.

معهد ابن سينا لهندسة المعرفة وتقنيات اللغة العربية / كانون الثاني 2012

اأبحاث وم�صاريع هند�صة املعرفة واملعاجلة الآلية للغات ب�صكل  )http://sina.birzeit.edu( - املتخ�ص�س يف  ياأتي اإطالق هذا املعهد 
عام، واللغة العربية ب�صكل خا�س - تتويجًا لعدد من امل�صاريع والأبحاث التي قدمها واأ�صرف عليها جمموعة من الباحثني والأ�صاتذة يف 
اجلامعات  من  عدد  مع  بال�صراكة  الرقمية  املعرفة  يف  والثقافية  اللغوية  الإ�صكاليات  يف  املتخ�ص�س  »�صرية«  م�صروع  واأهمها:  اجلامعة، 
»اأكادميية  وم�صروع  العربية،  باللغة  البحث  تقنيات  لتطوير  يهدف  والذي   ،Google �صركة  قبل  من  املمول  »وجود«  وم�صروع  الأوروبية، 
احلكومة الإلكرتونية الفل�صطينية« الهادف اإىل اإغناء القطاعني العام واخلا�س باملهارات الالزمة لبناء احلكومة الإلكرتونية واملمول من 
الحتاد الأوروبي، وم�صروع »انطولوجيا اللغة العربية«، وم�صروع »الويب الدليل« و»حوكمة الإجراءات«، اإ�صافة  لأكرث من 18 مقالة علمية 

حمكمة من�صورة للفريق البحثي خالل العامني املن�صرمني، واأبحاث وم�صاريع اأخرى يتوقع البدء فيها قريبًا. 

د. م�صطفى جرار، مدير املعهد: 
 تتطلع جامعة بيرزيت من خالل هذا المعهد إلى المشاركة النشطة واإلسهام النوعي في بحوث 
اللغة  المعلومات، وأن يحظى بسمعة عالمية وعربية مرموقة خاصة فيما يتعلق بتقنيات  تكنولوجيا 
كما  العربي.  الوطن  في  األبحاث  من  النوع  بهذا  رائدة  كمؤسسة  يتطور  بحيث  العربية،  والمعرفة 
البكالوريوس والماجستير، واإلشراف  الطلبة في درجتي  بيئة بحثية خصبة لمشاريع  المعهد  سيشكل 

المشترك على أطروحات دكتوراه  للطلبة الفلسطينيين 

أكاديمية الحكومة اإللكترونية الفلسطينية / كانون الثاني 2012 

اأطلقت اأكادميية احلكومة الإلكرتونية الفل�صطينية يف 31 كانون الثاين 2012 برناجمًا تدريبيًا احرتافيًا ومتقدمًا لبناء املهارات الإلكرتونية 
الفل�صطينية يتكون من �صت دورات، وهو م�صروع يقوده معهد ابن �صينا يف اجلامعة، وبالتعاون مع جامعات ووزارات فل�صطينية واأوروبية، 

 .»TEMPUS« وبتمويل من برنامج

د.م�صطفى جرار، مدير املعهد: 
 بالرغم من تركيز األكاديمية على القطاع الحكومي في مرحلته األولى، إال وأن المرحلة الثانية من 
المشروع ستولي اهتماما خاصًا بالبلديات والشركات والجامعات في التدريب واالستشارات المجانية.. 
البيني  لتبادل  إطار  بناء  في  الحكومة  مساعدة  كان  السابقة  المرحلة  في  األكاديمية  إنجازات  أهم  إن 
وإقليمية  دولية  جهات  مع  واالتصال  التعاون  قنوات  من  العديد  وفتح    ،)zinnar.pna.ps( الفلسطيني 

لإلفادة واالستفادة في هذا المجال 

10



أنطولوجيا اللغة العربية في معهد ابن سينا 

هذا امل�صروع املمول من اجلامعة يهدف لبناء �صجرة حتوي على جميع معاين كلمات اللغة العربية وت�صنيف مفاهيمها بعالقات دللية 
معرفة منطقيًا وفل�صفيًا. وقد مت تطوير خوارزمية ذكية تعمل على ربط مفاهيم النطولوجيا العربية مع مقابالتها يف انطولوجيا اللغة 
الإجنليزية »WordNet«، مما يتيح ا�صتجالب عالقاتها الدللية اإىل انطولوجيا اللغة العربية. تعترب انطولوجيا العربية احلجر الأ�صا�س 
وجوهر العديد من التطبيقات احلديثة مثل، حمركات البحث خا�صًة التي تدعم تعدد اللغات، الرتجمة الآلية، توحيد البيانات والتبادل 

البيني، واجليل الثالث للويب، والعديد من التطبيقات الخرى.

مدرسة ابن سينا لعلوم الكمبيوتر / آذار 2012

اأطلقت كلية تكنولوجيا املعلومات املرحلة الأوىل من هذه املبادرة يف 20 حزيران 2012 واأنهتها يف 17 متوز 2012. بهدف اإعداد الطلبة 
اجلامعيني يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا مل�صتقبل مهني ناجح يف اأبحاث علوم الكمبيوتر، وتوفري فر�صة فريدة من نوعها لهم 
لتطوير عالقات وثيقة وتلقي تعليم واإر�صاد من قبل علماء دوليني لهم م�صاهمات كبرية يف جمال علوم الكمبيوتر. مت تدري�ُس 24 م�صاقًا 

وا�صت�صافُة 24 اأ�صتاذًا من جامعات مرموقة عامليا وا�صتقباُل 60طالبا وطالبًة من خمتلف اجلامعات الفل�صطينية. 

د. يو�صف ح�صونة، من�صق امل�صروع: 
  يستمر المشروع لمدة ثالث سنوات تنظم 
شهراً،  منها  كل  مدة  صيفية  دورات  ثالث  خالله 
وتحتوي على أربعة مساقات مكثفة في علوم 
الحاسوب، وتُتبع المساقات بمشاريع استمرارية 
ممول  مشروع  وهو  أشهر.  لعدة  تستمر  قد 
االقتصادية  للتنمية  العربي  الصندوق  قبل  من 
كلية  مع  وبالتعاون  الكويت،  في  واالجتماعية 
بيرزيت  جامعة  في  المعلومات  تكنولوجيا 
العام  والمدير  كاليفورنيا  جامعة  في  واألستاذ 
الحاسوب  لعلوم  سينا  ابن  مدرسة  لمشروع 

د.عدنان درويش، ومؤسسة التعاون 

المدرسة الصيفية الدولية الخامسة في تكنولوجيا المعلومات / تموز 2012

تعقد هذه املدر�صة ال�صيفية الدولية يف كلية تكنولوجيا املعلومات، لل�صنة اخلام�صة على التوايل، مب�صاركة اأ�صاتذة جامعيني دوليني وحمليني 
يف موا�صيع متقدمة يف احلقل التكنولوجي. وت�صتقطب املدر�صة ال�صيفية الدولية طالبًا من ال�صنة الأخرية يف برامج البكالوريو�س وطالب 

برامج املاج�صتري يف التخ�ص�صات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات يف اجلامعات الفل�صطينية. 

املدر�صة  اأنظمة احلا�صوب ومن�صق  دائرة هند�صة  رئي�ض 
ال�صيفية الدولية د. عبد اللطيف اأبو عي�صى: 

 إن هذه المدرسة مهمة للطلبة من جانبين، 
مواضيع  الطلبة  بتعلم  يتعلق  األول  الجانب 
المعلومات من  جديدة وساخنة في تكنولوجيا 
المجاالت  هذه  في  متخصصين  دوليين  أساتذة 
أما  المواضيع.  هذه  في  كثيرة  أبحاث  ولهم 
األساتذة  هؤالء  بمعرفة  فيتعلق  اآلخر  الجانب 
الفلسطينيين  للطلبة  المتميز  للمستوى 
إكمال  في  مستقبال  مساعدتهم  وإمكانية 
التوصية  رسائل  إعطائهم  أو  العليا  دراستهم 

الالزمة لذلك 

برنامج ماجستير اإلنتاج المستدام وهندسة الجودة

�صمن م�صروع متبو�س ME-Eng الأوروبي الذي ح�صلت عليه كلية الهند�صة، مت تطوير برنامج ماج�صتري يف النتاج امل�صتدام 
وهند�صة اجلودة، وقد حظي الربنامج باملوافقة املبدئية من جمل�س اجلامعة وقد طورت خطة الربنامج وم�صاقاته بالتعاون مع 
جامعات اأوروبية ومع جامعة النجاح الوطنية و�صت�صتكمل عملية اقراره من اجلامعة ومن ثم احل�صول على العتماد من الوزارة.



المدرسة الصيفية في الهندسة المعمارية / حزيران 2012

اأقامتها دائرة الهند�صة املعمارية �صمن مذكرة تفاهم مع املعهد ال�صويدي امللكي KTH بعنوان: 
The City as a Collective Memory in Constant Progress

برنامج  من  وطالبة  و11 طالب  ال�صويدية  اجلامعة  من  9 طالب  فيها  �صارك  وقد   ،2012 1 متوز  و  25 حزيران  بني  الواقعة  الفرتة  يف 
ماج�صتري التخطيط العمراين وعمارة امل�صهد يف جامعة بريزيت.

ت�صمنت املدر�صة عددا من املحا�صرات النظرية حول املو�صوع املذكور وتطبيقا عمليا يف قرية دير غ�صانة، حيث قام الطلبة وم�صرفوهم 
بزيارات ميدانية للقرية ودرا�صة ن�صيجها العمراين وال�صيا�صات املتبعة يف تطوير القرية. 

برنامج التعليم اإلداري التنفيذي، كلية األعمال واالقتصاد / تموز 2012

اإدارة  املاج�صتري يف  بطلبة  م�صاقات خا�صة  اإىل طرح  ويهدف  والقت�صاد،  الأعمال  كلية  الأعمال يف  اإدارة  املاج�صتري يف  برنامج  اأطلقه 
الأعمال واملدراء العاملني يف القطاع اخلا�س واملوؤ�ص�صات الأخرى، ترتكز على التعليم الإداري التنفيذي من وجهة نظر عملية تطبيقية. 

مديرة برنامج املاج�صتري يف اإدارة الأعمال، د. غري�ض خوري:
سياسية  متغيرات  عن  ناجمة  عديدة  تحديات  تواجه  والخاصة  العامة  الفلسطينية  المؤسسات   
اإلسرائيلي  االحتالل  سياسات  عن  ناجمة  وأخرى  وعالمية،  وإقليمية  محلية  واقتصادية  واجتماعية 
وممارساته. وتفرض هذه التحديات على المؤسسات الفلسطينية ضرورة التفكير اإلستراتيجي للتغلب 

على التحديات وتحسين األداء واالستمرارية في العمل والتطور 

برنامج الدكتور الصيدلي 

لقي برنامج الدكتور ال�صيديل )PHARM.D( اقبال كبريا من الطلبة منذ اطالقه قبل عامني، وهو يت�صمن درا�صة لفرتة �صت �صنوات 
)210 �صاعة( يف جمالت العلوم الأ�صا�صية وال�صيدلية، اإ�صافة اإىل التدريب ال�صريري يف امل�صت�صفيات. 

د. تامر العي�صاوي عميد كلية التمري�ض وال�صيدلة واملهن ال�صحية: 
 برنامج الدكتور الصيدلي هو برنامج حديث، وقد انطلق في العام الدراسي 2010-2011، و يأتي تماشيًا 
مع التطورات المهنية والعلمية العالمية التي تطرأ على مهنة الصيدلة، من حيث مسؤولية الصيدلي 
الطبية  الخدمات  لتقديم  المتكامل  الطبي  الفريق  ضمن  للمساهمة  والعملية  العلمية  ومؤهالته 

والعمل على تفادي أية تفاعالت جانبية أو تضاربات قد يتعرض لها المريض 

هندسة الصيدلة، مصنع لألدوية ألغراض تعليمية / كانون الثاني 2012 

اأدوية احلكمة يف الأردن، بتاأ�صي�س م�صنع لالأدوية يف اجلامعة لأغرا�س  اإدارة �صركة  تربع ال�صيد �صميح دروزة، موؤ�ص�س ورئي�س جمل�س 
تعليمية ي�صتويف املوا�صفات العاملية الكاملة، لي�صاهي اأرقى م�صانع الأدوية. وياأتي تاأ�صي�س هذا امل�صنع مرتافقا مع خطة اجلامعة لإطالق 
برنامج ماج�صتري يف هند�صة ال�صيدلة، يكون ُمتاحا خلريجي تخ�ص�صات ال�صيدلة والكيمياء والهند�صة الكيماوية، كي ي�صتخدم يف تدريب 

الطلبة على اأف�صل ممار�صات �صناعة الأدوية. 

تطوير برنامج ماجستير في هندسة البرمجيات

ح�صلت كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة بريزيت على موافقة من برنامج »TEMPUS« التابع لالحتاد الأوروبي لحت�صان 
م�صروع يهدف اإىل تطوير برنامج ماج�صتري يف هند�صة الربجميات. ويهدف امل�صروع الذي �صيبداأ العمل فيه هذا العام وي�صتمر 
لثالث �صنوات، اإىل زيادة نوعية تدري�س هند�صة الربجميات يف اجلامعات الفل�صطينية وامل�صرية، حيث ت�صارك ثالث جامعات 

فل�صطينية بامل�صروع، و ثالث جامعات م�صرية، وتتوىل اأربع جامعات اأوروبية م�صاعدة اجلامعات العربية يف تطويره. 14



برنامج بكالوريوس في هندسة التخطيط الفراغي

بلورت دائرة الهند�صة املعمارية برنامج بكالوريو�س هند�صة التخطيط الفراغي وقد طورت اخلطة الدرا�صية وامل�صاقات، فيما 
ح�صل الربنامج على املوافقة املبدئية من جمل�س اجلامعة. كما عقدت ور�صة عمل حول الربنامج اجلديد بح�صور عدد من 

املوؤ�ص�صات ذات العالقة واأخذ براأيهم وتعليقاتهم حول الربنامج املقرتح وخطته الدرا�صية.

برنامج »زمالة« للتطوير األكاديمي / تشرين األول 2011

هو مبادرة من اجلامعة بهدف ابتعاث اأ�صاتذة وحما�صرين موؤهلني يف زيارات اأكادميية ومهنية ترتاوح بني ف�صل درا�صي واحد اأو �صنة 
اأكادميية ملوؤ�ص�صات التعليم العايل اأو موؤ�ص�صات مالية، م�صرفية، وا�صتثمارية مرموقة يف اخلارج،  لتطوير خرباتهم العملية والتطبيقية. 

د. خليل هندي: 
  هذه المبادرة تشّكل عالمة فارقة في العالقة بين القطاع الخاص واألهلي والمؤسسات األكاديمية، 
التعليمي  الكادر  قدرات  رفع  أن  شك  وال  الجامعات.  بها  تقوم  التي  األموال  تجنيد  جهود  مسار  في  كما 
إعادة ربط  أن  رفع المستوى األكاديمي، وال شك  الحاسمة والمهمة في  العوامل  أحد  والبحثي تشّكل 
فرضه  انقطاع  طول  بعد  العالمية  الخبرة  وبمناهل  العالمي  األكاديمي  بالمجتمع  األكاديمية  الهيئة 

التاريخ المعذب لبالدنا حاسم األهمية في رفع هذه القدرات 

مشروع »سيرة« لحوسبة اللغات )FP7(.. معهد ابن سينا / كلية 
تكنولوجيا المعلومات

يركز امل�صروع على تعزيز التعاون العلمي امل�صتدام بني معهد ابن �صينا يف جامعة بريزيت واأربع جامعات اأوروبية، من خالل بناء ج�صور 
الدكتوراه، وتنظيم موؤمترات وم�صاقات �صيفية م�صرتكة. �صيعطي  امل�صرتك على ر�صائل  والإ�صراف  امل�صرتكة،  العلمية  والتجارب  للبحث 
امل�صروع اأولوليًة يف جتاربه ملجايل حفظ الرتاث والبيئة، حيث �صيتم اإغناء حمرك البحث MICHAEL وهو حمرك بحث يركز على 
حفظ الرتاث، لدعم اللغة العربية حمتوى وتقنيات. كما �صيتم اإغناء KYOTO وهو مو�صوعة متخ�ص�صة بالعلوم احلياتية، باملحتوى 

والتقنيات العربية.

برنامج الصراع والتنمية في فلسطين.. مركز دراسات التنمية

وتقدمي  بريزيت،  جامعة  يف  التنموية  الدرا�صات  يف  متخ�ص�س  ماج�صتري  برنامج  اإن�صاء  اإىل  يهدف  بحثي  تدريبي  اأكادميي  برنامج  هو 
تدريبات يف مناهج البحث العلمي، من اأجل تقوية قدرات الفريق امليداين يف مركز درا�صات التنمية واملناهج البحثية النظرية والتطبيقية 

والتي �صينتج عنها دليل تدريبي �صي�صتخدم يف جامعة بريزيت وجامعة فيينا. 

الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية

وتدريبهم، وحت�صني  املحامني،  تاأهيل  الأ�صا�صي  القانونية« هدفه  »املهارات  دبلوم متخ�ص�س يف  برنامج  قدم  معهد احلقوق 
قدراتهم املهنية مل�صاعدتهم على ممار�صة مهنة املحاماة بكفاءة واقتدار.  �صارك يف الربنامج  20 �صخ�صا من حمامني متدربني 

وخريجني جدد وم�صت�صارين قانونيني من املوؤ�ص�صات احلكومية وغري  احلكومية.
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األرشيف الفلسطيني ..معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية / آب 2011 

بداأ معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�صات الدولية يف اجلامعة، يف بناء الأر�صيف الفل�صطيني، بحيث ت�صبح اجلامعة على املدى الطويل، خمزونا 
رئي�صيا حلفظ الوثائق الفل�صطينية املختلفة.

د. روجر هيكوك، اأحد الأ�صاتذة القائمني على امل�صروع:
 األرشيف الرقمي في بيرزيت مفتوح بكافة محتوياته للباحثين في جميع أنحاء العالم، و طاقم األرشيف 

بصدد التوسع في العمل ليشمل كافة المناطق الفلسطينية، بما في ذلك الشتات والمنفى 

اإلستراتيجية الوطنية لإلعالم.. مركز تطوير اإلعالم / تموز 2012

اأطلق مركز تطوير الإعالم يف اجلامعة، مب�صاركة موؤ�ص�صات اإعالمية حملية �صريكة م�صروع بناء اإ�صرتاتيجية فل�صطينية وطنية لالإعالم 
خللق اإطار عمل جلهود تطوير الإعالم الفل�صطيني، مينع هدر الأموال والطاقات يف جهود مبعرثة، متكررة اأو متناق�صة. 

مديرة مركز تطوير الإعلم يف اجلامعة نبال ثوابتة: 
 فكرة اإلستراتيجية الوطنية لإلعالم نبعت من الحاجة الماسة لتنظيم وترشيد الجهود الوطنية لتطوير 
خطة  على  االتفاق  أجل  من  وكذلك  للصحفيين،  المؤهلة  للجهات  مؤهالت  وأطر  معايير  ووضع  اإلعالم، 

مناصرة وإطار معياري قانوني وأخالقي يسهم في ضمان حرية اإلعالم الوطني ومهنيته وعصريته 

القيادة في التعليم العالي / كانون الثاني 2012

اأهداف املوؤ�ص�صة الأكادميية، واأهمية تدريب القيادات  نظمت اجلامعة ور�صة عمل لت�صليط ال�صوء على دور القيادة الناجحة يف حتقيق 
الأكادميية من روؤ�صاء دوائر وعمداء وتزويدهم بالأدوات والتدريب الالزم لتاأدية مهامهم على اأكمل وجه. �صارك يف هذه الور�صة روؤ�صاء 

اجلامعات الفل�صطينية وتربويون ومتخ�ص�صون يف التعليم العايل وعمداء ومدراء الدوائر الأكادميية يف اجلامعة. 

يربز دور اجلامعة الوطني واملجتمعي من خالل ت�صجيعها لعدد من املبادرات املجتمعية واملوؤ�ص�صية ذات الأهداف املرتبطة بتطوير الوعي 
العام، وخالل العام مت اإجناز وحتقيق عدد من هذه املبادرات على النحو التايل:
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مؤتمرات ومبادرات

إنجـازات الجامعـة 2012-2011 



المؤتمر الفلسطيني األول للحوكمة والخدمات اإللكترونية.. 
معهد ابن سينا / حزيران 2012 

الإجنازات  واأهم  للجمهور،  الإلكرتونية  اخلدمات  ا�صتخدام  بخ�صو�س  وامل�صتقبلية  القائمة  وامل�صاريع  املبادرات  اأهم  املوؤمتر  ا�صتعر�س 
وق�ص�س النجاح يف موؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�س، و�صكل اأر�صية خ�صبة للتبادل املعريف ورفع روح التناف�صية بني املوؤ�ص�صات لتقدمي 

خدماتها اإلكرتونيًا، ومناق�صة خمتلف املعيقات على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي. 

الحق والحقيقة في حقوق المرأة: النوع االجتماعي والقانون في فلسطين 
المستعَمرة، معهد دراسات المرأة / آذار 2012

 نظم معهد درا�صات املراأة بالتعاون مع معهد احلقوق، هذا املوؤمتر بن�صخته الرابعة مب�صاركة اأكادميياٍت وباحثني من الوليات املتحدة 
وتون�س وم�صر ومن اأرا�صي الـ 48، بالإ�صافة اإىل كوادر حملية، حيث قارن بني اإمكانية تطبيق حقوق لها مرجعية دولية كاتفاقية حقوق 

املراأة التي �صدرت عن الأمم املتحدة، وبني واقع املراأة على الأر�س ويف ظل الحتالل. 

نظمت اجلامعة على مدار العام 2012/2011 ع�صرات املوؤمترات املختلفة بهدف تبادل اخلربات وتقدمي الأبحاث يف املجالت العلمية 
املختلفة.

»ذا النست« لصحة الفلسطينيين.. معهد الصحة العامة والمجتمعية / آذار 2012 

عقد هذا املوؤمتر بالتعاون مع مركز اأبحاث ال�صكان وال�صحة يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت، وخل�س اإىل اأن الظلم والعنف الذي يتعر�س 
لهما الالجئون الفل�صطينيون يف غزة وال�صفة الغربية اأو يف بلدان اجلوار، يجب اأن يدخال قيد احل�صبان يف اأية �صيا�صة �صحية ُتعَتمد لهم.  

الكرامة اإلنسانية وحياة الفلسطينيين، معهد الحقوق / آذار /2012

وحملية  دولية  وق�صائية  حقوقية  �صخ�صيات  من  وا�صعة  مب�صاركة  الفل�صطينيني«  وحياة  الإن�صانية  »الكرامة  موؤمتر  احلقوق  معهد  عقد 
واأكادمييني وباحثني من حقول خمتلفة وذلك للم�صاهمة يف حتويل الكرامة الإن�صانية من قواعد مفاهيمية ونظرية اإىل تطبيقات عملية 

يلم�س نتائجها املواطنون واملتقا�صون. 

البحث عن الدولة الفلسطينية االنعكاسات القانونية والسياسية 
واالقتصادية.. معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية / تشرين األول 2011

جاء هذا املوؤمتر ل�صتك�صاف املمكن وامل�صتحيل فيما يت�صل بتكتيكات وطرق بناء الدولة الفل�صطينية والإعالن عنها، وذلك عرب ا�صتخدام 
اأدوات خمتلفة ذات عالقة بالقانون الدويل والد�صتوري، وال�صيا�صة، والقت�صاد.    24



النوع االجتماعي والدراسات الكولونيالية / تشرين األول 2011

ور�صة عمل اأدارتها الربوفي�صور اآن �صتولر من The New School for Social Research وا�صتملت الور�صة على نقا�س مو�صوعات 
مثل �صيا�صات النوع الإجتماعي والنظريات الكولونيالية. 

االبتكار في الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص.. كلية األعمال 
واالقتصاد / تشرين األول 2011 

عقد هذا املوؤمتر بال�صراكة مع �صركة فل�صطني للتنمية وال�صتثمار املحدودة )باديكو القاب�صة( والـمجل�س الثقايف الربيطاين. و ركز على 
دور ال�صراكة بني اجلامعات والقطاع اخلا�س يف حتفيز النمو وت�صعيد البتكار، وتطوير روؤية اجتماعية تنموية بني الطرفني على هذا 

ال�صعيد. 

سد الهوة بين التعليم البيئي العالي والتنمية المستدامة.. لمعهد 
الدراسات البيئية والمائية / تشرين الثاني 2011 

اإ�صرتاتيجية لتطوير »ماج�صتري هند�صة وعلوم املياه والبيئة يف اجلامعات الفل�صطينية« عرب ربط التعليم  و�صع خالل هذا املوؤمتر خطة 
وامل�صاقات بحاجات ال�صوق املحلي واملجتمع الفل�صطيني، وت�صجيع التكامل بني اجلامعات املحلية من خالل درا�صة ممار�صات وجتربة الدول 

الأوروبية يف هذا املجال. 

واقع وتحديات موضوع »النانوتكنولوجيا« في الجامعات الفلسطينية .. 
كلية العلوم/ 10 كانون األول 2011

عر�س هذا املوؤمتر الن�صاطات البحثية يف ت�صنيع املواد متناهية ال�صغر » النانو تكنولوجيا« بفاعلية هائلة يف ا�صتخدامها لالحتياجات 
املختلفة، وا�صتعر�س اأبرز التحديات اأمامها يف اجلامعات الفل�صطينية. وا�صتمل على حما�صرات وعر�س لوحات يف خمتلف املوا�صيع ذات 

ال�صلة، بالإ�صافة اإىل حلقة نقا�س مفتوح حول اأهمية علم وتكنولوجيا النانو واأبعاده البيئية واملجتمعية.

الجسيمات الدقيقة ..دائرة الفيزياء / نيسان 2012

والبكالوريو�س.  العليا  الدرا�صات  طلبة  من  العديد  بح�صور  اأوروبية  جامعات  من  والباحثني  املحا�صرين  من  فريقًا  الدائرة  ا�صت�صافت 
نظام  عرب  امل�صاركة  ب�صمنها  للباحثني  عملية  بتدريبات  والقيام  العاّمة  املحا�صرات  من  العديد  اإلقاء  الدرا�صي  اليوم  هذا  خالل  ومت 
الفيديوكونفرن�س مع غرفة املراقبة لتجربة اأطل�س يف املنظمة الأوروبية لالأبحاث النووية )CERN( على احلدود الفرن�صّية ال�صوي�صرّية. 

أمن المعلومات والشبكات.. كلية تكنولوجيا المعلومات

هدف هذا اليوم اإىل زيادة وعي وقدرات ومعارف الطلبة وجمتمعات اجلامعات الوطنية باأمن املعلومات وحماية ال�صبكات من الخرتاق، 
27يف ظل ما تتعر�س له فل�صطني من هجمات اإلكرتونية وعمليات قر�صنة. 26
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»داخل اإلطار/ خارج اإلطار« / أيلول 2011 

الفنية  املمار�صات  يف  لها  متعددة  �صور  وتقدمي  الفل�صطينية  املراأة  واقع  على  ال�صوء  لت�صليط  املعر�س  هذا  بريزيت  جامعة  متحف  نظم 
الفل�صطينية، وتقدمي متثيالت خمتلفة جل�صد املراأة اأنتجها فنانون من اأجيال وجتارب فنية خمتلفة، وذلك �صمن م�صروع يهدف لفتح حوار 

ثقايف من خالل الفن. كما اأن هذا املعر�س اأثار ت�صاوؤلت حول ق�صايا املراأة، وظروفها الجتماعية وال�صيا�صية والفكرية. 

اأبدت اجلامعة اهتماما باإقامة العديد من الأن�صطة الفنية، واملعار�س ال�صورية املختلفة التي ت�صلط ال�صوء على الواقع الفل�صطيني وتتناول 
الأعمال  بالفن من خالل احت�صانها ملجموعات  ق�صايا فل�صطينية خمتلفة، اجتماعية، وتاريخية، ثقافية وفنية. وظهر اهتمام اجلامعة 

الفنية والرتاثية اخلا�صة بعدد من املوؤرخني والرتاثيني وجامعي التحف الفنية، وتنظيم معار�س واإقامة اأن�صطة متنوعة ثقافية وفنية. 

مقام اإللهام / أيار 2012

طرح هذا املعر�س نهجًا بدياًل ومبتكرًا يف التعامل مع املقتنيات الرتاثية ملتحف اجلامعة، ومنها 104 ثياب تراثية، بالإ�صافة اإىل 1491 
متيمة وحجاب من جمموعة الدكتور توفيق كنعان. جاء املعر�س �صمن برنامج » ما وراء اجلماليات« لطرح نهج بديل عند التعامل مع 
املوروث الثقايف الب�صري، وجتنب الرتويج للجماليات املجردة من باب احلنني والعاطفة، والرتكيز على ت�صجيع الدرا�صة والبحث لفهم 

املقتنيات الرتاثية..« 

ليالي بيرزيت / حزيران 2012

بريزيت،   ليايل  مهرجان  من  الثانية  بالن�صخة  وموظفني  طلبة  العري�س  جمهورها  على  بريزيت  جامعة  اأطّلت  �صنة،   25 دام  توقف  بعد 
ال�صنوية  بن�صخته  املهرجان  هذا  اأن  والأهم  الطلبة.  عند  الرتاثي  الإرث  تعميق  بهدف  وذلك  الفل�صطينية  الفرق  من  العديد  مب�صاركة 

ما بين عيبال وجرزيم /  
كانون األول 2012

نظم متحف اجلامعة الن�صخة الثالثة من معر�س 
اأن  بعد  نابل�س،  مدينة  يف  ال�صنة  لهذه  »املدن« 
اإىل رام اهلل.  انتقل  بداأ م�صواره يف القد�س ثم 
من  الدفينة  الكنوز  اإبراز  اإىل  املعر�س  وهدف 
مع  نابل�س،  مدينة  يف  والرتاثية  الأثرية  املواقع 
ال�صوء  وت�صليط  القدمية،  البلدة  على  الرتكيز 
على الأماكن الفل�صطينية املهم�صة، ولفت انتباه 
بها  العتناء  اأجل  من  العالقة  ذات  املوؤ�ص�صات 

اأكرث، بالتن�صيق مع حمافظة وبلدية نابل�س. 

الثقافية  الهوية  تر�صيخ  اإىل  �صعيه  جانب  اإىل 
احل�صارة  مع  التوا�صل  وتعزيز  الفل�صطينية، 
والرتاث الفل�صطيني، يهدف اإىل دعم �صندوق 
الطالب املحتاج، حيث يذهب ريعه لكي ي�صاهم 
يف م�صاعدة الطلبة املحتاجني يف اجلامعة على 

اإكمال تعليمهم. 

يوم الثقافة 
الفلسطيني وميالد 

محمود درويش / آذار 2012

اأحيت اجلامعة يوم الثقافة لهذا العام ب�صل�صلة 
�صعرية  قراءات  مثل  وفنية  ثقافية  فعاليات 
حممود  اأ�صعار  من  مميزة  غنائية  وعرو�س 
دروي�س غناها كبار الفنانني مثل مر�صيل خليفة 
لفرقة  عر�س  اإىل  اإ�صافة  هذا  �صقري،  و�صميح 

�صنابل اجلامعية بقيادة الفنان جميل ال�صايح.



العالقة مع المجتمع 

إنجـازات الجامعـة 2012-2011 



اليوم التكنولوجي السنوي الخامس.. كلية تكنولوجيا المعلومات / 
نيسان 2012

هدف اليوم التكنولوجي اخلام�س اإىل الربط بني اجلانبني الأكادميي واملهني يف حقل تكنولوجيا املعلومات وتخلله عر�س م�صاريع ابتكارية 
�صلة  ذات  موا�صيع  حول  واأكادميية  مهنية  تقنية  ندوات  واأقيمت  امل�صاركة،  الفل�صطينية  لل�صركات  تكنولوجية  منتجات  وعر�س  للطلبة، 

ونظمت لقاءات توظيفية بني املوؤ�ص�صات وال�صركات امل�صاركة والطلبة. 

عميد كلية تكنولوجيا املعلومات د. علي جابر: 
بيرزيت  جامعة  في  المعلومات  تكنولوجيا  كلية  بين  الشراكة  لتفعيل  يسعى  اليوم  هذا   
ليواكب  الفلسطيني،  المعلوماتي  باإلنتاج  النهوض  أجل  من  الفلسطينية  التكنولوجية  والشركات 

التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع  

نظمت اجلامعة عالقتها مع املجتمع املحلي الفل�صطيني من خالل عقدها لعدد من الن�صاطات ذات طابع تعاوين مع القطاع العام واخلا�س 
يف خمتلف احلقول والتخ�ص�صات كالهند�صة وتكنولوجيا املعلومات، والتمري�س واملهن ال�صحية، والعلوم الإجتماعية والأدبية. ومن خالل 
املوؤ�ص�صات احلكومية وغري احلكومية. وجتلت  قدرات  وبناء  والق�صائي  القانوين  بالتدريب  املتخ�ص�صة  الدبلوما  برامج  اإن�صاء عدد من 
عالقة اجلامعة الوثيقة باملجتمع من خالل برناجمها الرائد يف العمل التعاوين. ومن بني اأن�صطتها املختلفة يف التعامل مع املجتمع نظمت 

كليات اجلامعة عدة اأيام مفتوحة كان الهدف منها فتح الآفاق والت�صبيك بني املجتمع الأكادميي واملهني. 

اليوم الهندسي الثامن.. كلية الهندسة 
/ نيسان 2012

ومواد  و�صركات  ملكاتب  معار�س  منها  فعاليات  عدة  على  اليوم  هذا  ا�صتمل 
اخلريجني.  الطلبة  م�صاريع  عر�س  خالله  مت  وكذلك  هند�صية،  ومنتجات 
اأي�صا لقاءات توظيف بني ممثلي ال�صركات والطلبة اخلريجني،  وعقدت فيه 

ندوات علمية متخ�ص�صة يف جمالت الهند�صة املختلفة. 

عميد كلية الهند�صة د. عفيف ح�صن:
منذ  التوالي  على  الثامن  الهندسي  اليوم  يميز  ما    
العام 2004 هو الحضور الكبير الذي فاق السنوات السابقة 

سواء من المؤسسات أوالشركات أواألفراد 

اليوم الطبي المفتوح.. كلية التمريض 
والمهن الصحية المساندة / نيسان 2012

هدف تنظيم هذا اليوم اإىل توثيق العالقة وتطوير التوا�صل مع اأهايل الطلبة، 
ووزارة ال�صحة واملوؤ�ص�صات ال�صحية الأهلية وغري احلكومية. و�صمل فعاليات 
ال�صكر،  فح�س  الأك�صجني،  تركيز  النب�س،  ال�صغط،  قيا�س  منها  خمتلفة 
ار�صادات  الرئة،  وظائف  فح�س  قلب،  تخطيط  اجل�صم،  كتلة  دليل  النظر، 
تغذية وحمية، واإر�صادات الدكتور ال�صيديل، و�صمل اأي�صًا زيارات للمختربات، 
اإ�صافة اإىل عر�س م�صرحي وعرو�س فيديو متنوعة وم�صابقات علمية �صحية. 

عميد كلية التمري�ض واملهن ال�صحية امل�صاندة، د. تامر عي�صاوي:
الوعي  ورفع  لتثقيف  يهدف  المفتوح  الطبي  اليوم   
صحية  أنماط  لتعزيز  الفلسطيني  المجتمع  في  الصحي 
سليمة كإستراتيجية أساسية لمقاومة المشاكل الصحية 

وفي الكشف المبكر عن األمراض 

من أنشطة الكليات:



اليوم المفتوح السنوي الثاني لكلية اآلداب / نيسان 2012

هدف هذا اليوم اإىل حتقيق التوا�صل بني كلية الآداب واملجتمع املحلي مبوؤ�ص�صاته كافة، وتعريف املجتمع على كلية الآداب بتخ�ص�صاتها 
وروؤيتها امل�صتقبلية. و�صارك يف اليوم العديد من اخلريجني القدامى، وعمداء �صابقني يف اجلامعة جرى تكرميهم، كما �صمل العديد من 
الفعاليات مثل انطالق ماراثون اجلامعة الريا�صي، ومناظرة طالبيـة ناظر خاللها الأ�صتاذ عارف حجاوي، فريقًا من الطلبة حول »و�صائل 
التوا�صل الجتماعي، م�صار ومنافع«، وم�صـابقة �صـوق عكـاظ ال�صـعرية وم�صابقة الق�صة الق�صرية، وركز كذلك على الأطفال وال�صباب من 
خالل خيمـة )اأنا مبدع( لالأطفـال التي قدمت فقرات متنوعة منها احلكواتي لرواية ق�ص�س ق�صرية، ور�صومات على الوجه لالأطفال 

وغريها. 

اليوم المفتوح السنوي الثاني لكلية األعمال واالقتصاد، نيسان 2012

العامة،  الثانوية  لطلبة  ن�صاطات  تنفيذ  اإىل جانب  الدويل،  الت�صويق  يوم  افتتاح  وفيه مت  للطلبة،  فنية  ملواهب  اليوم عر�صا  هذا  ت�صمن 
وفقرات ترفيه لالأطفال، وم�صابقة بني دوائر كلية الأعمال والقت�صاد.  

عميد كلية الأعمال والإقت�صاد د. حممد ن�صر:
 الرسالة التي يحملها اليوم المفتوح هي رسالة تواصل مستدامة بين كلية األعمال واالقتصاد 
واالقتصاد  األعمال  كلية  على  بالتعرف  للمجتمع  وفرصة  كافة،  بمؤسساته  المحلي  والمجتمع 

بتخصصاتها ورؤيتها المستقبلية 

يوم التوظيف السابع عشر .. كلية 
األعمال واالقتصاد واإلقتصاد / نيسان 2012

العمل  ل�صوق  الطلبة  لتهيئة  الدائم  �صعي اجلامعة  اإطار  اليوم يف  ُنظم هذا 
للقاء م�صوؤولني يف �صركات خمتلفة  وتوفري  ب�صكل عام واعطائهم الفر�صة 

املجال لهم لتقوية اجلانب العملي لديهم بعد انهائهم التعليم الأكادميي.

رئي�صة اللجنة التح�صريية ليوم التوظيف مي�صاء بربار:
الثقة  بناء  تراكم  هو  اليوم  هذا  يميز  ما  أهم  إن   
واالقتصاد،  األعمال  وكلية  والمؤسسات  الشركات  بين 
والدليل ازدياد عدد الشركات المشاركة في كل عام، بل 
إن عددا كبيرا من هذه الشركات قد برمج خطط التوظيف 

لديه للتزامن مع توقيت هذا الحدث 



يوم التوظيف الخامس لطلبة كلية الحقوق واإلدارة العامة 

هدف اإىل تعريف موؤ�ص�صات املجتمع املحلي ومنظمات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية والدولية على كلية احلقوق والإدارة العامة 
والعلوم ال�صيا�صية، خ�صو�صًا التعريف بخريجيها واملهارات والكفاءات التي يتمتعون بها بهدف ت�صجيع هذه القطاعات على توظيفهم، 

اإ�صافة اإىل تعريف طلبة الكلية على املجالت العملية املحلية املتاحة اأمامهم يف جمال التوظيف بعد التخرج. 

رئي�ض اجلامعة د. خليل هندي: 
 تسعى الكلية إلى رفد المجتمع الفلسطيني بكوادر جامعية مؤهلة للتعامل مع البيئة السياسية 

والقانونية واإلدارية في فلسطين  

عميد الكلية د. �صالح عبد اجلواد:
تدعم  التي  الالمنهجية  النشاطات  في  ومشاركتهم  األكاديمي  الكلية  طلبة  تميز  على  أؤكد   
التي  الثالث  البرامج  إلثراء  وأجانب  فرنسيين  خبراء  استقبال  إلى  باإلضافة  ثقافتهم،  وتنمي  دراستهم 

تقدمها الكلية 
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معهد الحقوق 

نفذ معهد احلقوق يف جامعة بريزيت ع�صرات التدريبات وامل�صاريع لتعزيز قدرات قطاع العدالة ب�صكل عام وتعزيز مفاهيم احلكم الر�صيد 
لدى العاملني فيه، اإىل جانب تطوير مناهج ومواد التدريب الق�صائي و�صبل تطوير القدرات لدى العاملني يف هذا القطاع بال�صافة اإىل 

الرتكيز على النوع الجتماعي وادماجه يف الإطر املختلفة لقطاع العدالة. ومن اأبرز هذه امل�صاريع والتدريبات: 

امل�صاركني فيه عن )700( وركز على  الذي زاد عدد  املحلي،  نيابة عامة وحمامني وموظفي احلكم  واأع�صاء  وتدريب ق�صاة  مناهج  	•
مفهوم حديث وهو النوع الجتماعي وكيفية دجمه يف عمل تلك القطاعات. 

تعزيز القدرات املوؤ�ص�صاتية لوزارة العدل وهو عبارة عن دبلوم متخ�ص�س ينفذه معهد احلقوق ويهدف اإىل تقدمي برنامج تعليمي يرتكز  	•
على تزويد امل�صاركني باملعرفة القانونية واملهارات التطبيقية املهنية والقيم من اأجل م�صاعدتهم على ممار�صة مهامهم الوظيفية.

املوؤ�ص�صاتية للدولة الفل�صطينية القادمة، وهو دبلوم متخ�ص�س ينفذه معهد احلقوق �صنويا ويهدف  الأطر  وبناء  الت�صريعية،  	ال�صياغة  	•
اإىل تطوير ال�صياغة الت�صريعية على امل�صتوى الفل�صطيني. 

حتقيق التنمية وتعزيز اأ�ص�س احلكم الر�صيد، وذلك من خالل مذكرة تفاهم مت توقيعها بني معهد احلقوق ووزارة احلكم املحلي.  	•

رئي�ض اجلامعة د. خليل هندي:
الندوات  إلى  باإلضافة  القانونية،  والتشريعات  للمعلومات  مهما  مركزا  الحقوق  معهد  شكل   
والمؤتمرات التي تناقش موضوعات قانونية على مستوى القانون الوطني والقانون الدولي، وتدرس 
المختلفة  وللبلديات  المحلي  الحكم  لوزارة  تقدمه  الذي  الفني  العون  وتعزيز  توسيع  بجدية  الجامعة 
دولة  مؤسسات  بناء  إطار  في  المشتركة  الوطنية  األهداف  تحقيق  إلى  سعيًا  المرأة،  شؤون  ولوزارة 

فلسطين المستقلة 

مركز التعليم المستمر

نفذ مركز التعليم امل�صتمر ثالثة برامج تدريبية اأولها، الدبلوم املهني املتخ�ص�س يف اإدارة املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة، لبناء قدرات 
اإدارة املوؤ�ص�صات الهلية  اأما الربنامج الثاين فهو الدبلوم املهني املتخ�ص�س يف  امل�صاركني فيه يف جمال تطوير العمال وال�صتثمارات. 
لتنمية قدرات املوؤ�ص�صات الأهلية يف فل�صطني وم�صاعدتها على حت�صني خمرجاتها املبا�صرة وطويلة الأمد من خالل تطوير كادر الإدارة 
املتو�صطة والعليا فيها. وركز الربنامج الثالث وهو برنامج SERMANTEQ اإىل متكني املهنيني الفل�صطينيني من امل�صاركة بفاعلية يف 

اإدارة التكنولوجيا التي تقوم عليها املنتجات واخلدمات.

كما وقع املعهد اتفاقية تعاون مع موؤ�ص�صة �صركاء يف التنمية امل�صتدامة بهدف بناء قدرات طاقم تطوير املحتوى يف موؤ�ص�صة �صركاء يف 
التنمية امل�صتدامة. 

مدير املركز مروان ترزي:
 يسعى مركز التعليم المستمر من خالل تلك البرامج التدريبية إلى تقديم خدمات مجتمعية خاصة 
التحتية للمجتمع الفلسطيني، وتطوير المهارات اإلنسانية والمجتمعية من  البنية  في مجاالت تطوير 
ذلك  على  وبناء  الحكومية.  غير  والمنظمات  والعامة  الخاصة،  المؤسسات  من  العديد  مع  عمله  خالل 
فقد تم تصميم هذه الدبلومات والبرامج التدريبية لتأتي منسجمة مع منهجية المركز والتي ترتكز بشكل 
أساسي على اتباع األساليب الحديثة ونهج التعلم بالمشاركة واستخدام التكنولوجيا كأداة لتعزيز جودة 
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مركز نجاد زعني 
 

 نفذ املركز �صل�صلة من التدريبات يف جمالت عديدة من �صمنها تدريب جمموعات من امل�صاركني الذين يريدون اإن�صاء �صركاتهم اخلا�صة 
على  كتابة خطة عمل مل�صاريعهم، اإ�صافة اإىل تدريبات اأخرى لدعم اأ�صحاب امل�صاريع من ال�صباب الفل�صطيني الإناث والذكور على حد 

�صواء، لت�صهيل الو�صول اإىل اخلدمات التقنية والتجارية من خالل التوجيه والتدريب التقني واملعريف والو�صول اإىل م�صادر التمويل. 

كما وقع املعهد عقدًا مع �صبكة ِبّد لتكون �صريكة للجامعة متهيدا لتوفري الدعم لعدد كبري من الأعمال اجلديدة اأو القائمة ذات النمو الكبري 
يف فل�صطني من خالل امل�صاعدة يف ت�صجيلها، وزيادة حجمها و/ اأو متويلها وتاأهيل وتدريب كوادرها.

اأنظمة  Computer Clubhouses in Refugee Camps وهو عبارة عن تعاون م�صرتك مع معهد  اإىل ذلك نظم املركز م�صروع 
املعلومات يف جامعة زيغن الأملانية، يتم من خالله ربط خميمات الالجئني الفل�صطينني يف ال�صفة الغربية بجامعة بريزيت. �صيتم من خالل 
امل�صروع تنفيذ درا�صة علمية منهجية تهدف اإىل درا�صة اأثر ا�صتخدام اأدوات تكنولوجيا املعلومات والت�صالت على احلياة الجتماعية يف 

املناطق املهم�صة.

مركز دراسات التنمية
 

نظم املركز العديد من التدريبات وامل�صاريع والأبحاث التي ت�صاهم يف تعزيز عملية التنمية الفل�صطينية ومن اأبرزها: 
األعاب احلا�صوب بطرق تنا�صب قدراتهم، حيث ي�صتطيع الطالب اأن  وت�صميم  خلق  اأ�صا�صيات  على  املبتدئني  الأطفال  تدريب  م�صروع  	•

يتخيل اللعبة ويقوم بت�صميمها وبرجمتها ومن ثم م�صاركتها مع اأ�صحابه اأو حتميلها على ال�صبكة.
عنا�صر رئي�صة للتغيري يف جمتمعاتهم، عرب م�صاعدتهم على الدفاع عن ق�صياهم  لي�صبحوا  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�س  متكني  م�صروع  	•

من خالل الأطر القانونية الوطنية والدولية والتدريب والتاأهيل املجتمعي. 
م�صتندة  فعلية  تنمية  حتقيق  من  الفل�صطيني  املجتمع  ومتكني  التنموية،  املجالت  من  عدد  يف  وعملية  نظرية  بدائل  طرح  م�صروع  	•

لإمكاناته تكون قادرة على مواجهة الحتالل و�صيا�صاته على الأر�س. 
م�صروع فهم دور املقاومة ال�صعبية على املجتمعات املحلية يف ال�صفة الغربية التي تدور فيها مثل هذه الن�صاطات. وهذا ي�صمل، التاأثري  	•
ال�صحافة، حتقيق مكت�صبات بدحر الحتالل، دور  التخاطب مع  املجتمعية،  امل�صاركة  ال�صيا�صي، القت�صادي والجتماعي، من حيث 

النوع الجتماعي.
م�صروع متكني الأ�صر الفقرية، الذي يعمل على تنفيذه كل من برنامج الأمم املتحدة المنائي والبنك الإ�صالمي للتنمية حيث يحاول  	•

امل�صروع اإعطاء تو�صيات لتفعيل وحت�صني برنامج احلد من الفقر ومتكني الأ�صر الفقرية يف ال�صفة والقطاع.

معهد الدراسات البيئية والمائية
 

الو�صع احلايل واملمار�صات  العايل يف فل�صطني هدفه تقييم  التعليم  البيئية يف نظام  الدرا�صات  اإ�صرتاتيجية لإ�صالح  و�صع املعهد خطة 
للدرا�صات البيئية يف معاهد التعليم العايل الفل�صطيني، من اأجل تقييم فعاليتها ملعاجلة امل�صاكل احلالية وامل�صتقبلية والتحديات اأمامها 

وو�صع خطة اإ�صرتاتيجية لت�صجيع التغيري التدريجي يف الدرا�صات البيئية يف نظام التعليم يف فل�صطني.

مركز تطوير اإلعالم 

اأطلق املركز م�صروع »�صوت القرى« مب�صاركة 13 اإذاعة حملية موزعة على مناطق ال�صمال والو�صط واجلنوب، حيث مت اختيار موظف اأو 
موظفة من كل اإذاعة وتدريبهم ملدة اأربعة اأ�صهر يف مركز تطوير الإعالم على البحث وكيفية كتابة �صيناريو الق�صة الإذاعية، ومهارات 
وهموم  الفل�صطينية  القرى  حكايات  تتناول  اإذاعية  بق�ص�س  للخروج  الإذاعية،  الق�صة  ومونتاج  واأ�صاليبها،  الإذاعية  املقابالت  اإجراء 

املواطنني ليتم بثها يف جميع الإذاعات ال�صريكة. 

معهد ابن سينا

بناء على ما مت اجنازه يف  والعمل واملوا�صالت واحلكم املحلي، مذكرة تفاهم  املعلومات  الإت�صالت وتكنولوجيا  املعهد مع وزارات  وقع 
م�صروع اأكادميية احلكومة الإلكرتونية وقد �صملت التفاقية عددا من البنود اأهمها، عمل اأطراف التفاهم على اإن�صاء �صخ�صية قانونية 
املعلومات،  وتكنولوجيا  الت�صالت  وزير  برئا�صة  الإلكرتونية  لالأكادميية  اإدارة  جمل�س  واإن�صاء  اللكرتونية،  احلكومة  باأكادميية  خا�صة 

وع�صوية ممثلني عن الأطراف املوقعة لتناط لهم مهمة رفد اأن�صطة الأكادميية بالكوادر احلكومية اإذا اقت�صت ال�صرورة. 

معهد الصحة العامة والمجتمعية 

�صاعد املعهد موؤ�ص�صة جبل النجمة لإجراء م�صح لحتياجات املعوقني يف 12 جتمعا، وم�صاعدة برنامج التاأهيل املجتمعي يف تطوير برناجمه 
باإدخال ال�صباب كجزء ل يتجزاأ من الربنامج، ودرا�صة تاأثري الأ�صر من قبل الحتالل على الو�صع املعي�صي والنف�صي والجتماعي لأ�صر 

الأ�صرى.
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برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني

مت توقيع هذه التفاقية بني اجلامعة والوكالة الأملانية للتعاون )giz( بهدف ربط التعليم الأكادميي بالعمل التطبيقي، والتعاون مع املوؤ�ص�صات 
ذات العالقة لتاأهيل الطلبة ل�صوق العمل يف امل�صتقبل، واإعطاء الفر�س للمهتمني ببناء قدراتهم من خالل عقد دورات وور�صات عمل يجري 
تنفيذها يف اجلامعة. وتاأتي �صمن �صيا�صة كلية الهند�صة الهادفة اإىل تطوير الربامج التدري�صية لتالئم احتياجات املجتمع، و�صعيها اإىل 

التعاون مع املوؤ�ص�صات والوزارات التي ت�صاهم يف تاأهيل طلبة مميزين. 

مساهمات جديدة لبرنامج العمل التعاوني في خدمة المجتمع 

اأنواع العمل التعاوين الذي يقوم به الطلبة يف املجتمع، حيث جرى خالل العام 2011 اإدخال  عملت اجلامعة على اإدخال اإ�صافات على 
تدريب طلبة املدار�س يف جمال كتابة الق�صة الق�صرية والر�صم �صمن هذا الربنامج.

م�صوؤولة برنامج العمل التعاوين يف اجلامعة، غادة العمري:
»صديق  مشروع  أهمها،  من  إنسانية  تعاونية  مشاريع  عدة  في  كبير  بشكل  ساهم  البرنامج  هذا   
على  البسمة  رسم  ومشروع  يتيما،  أربعين  تحتضن  والتي  األسرة  إنعاش  جميعة  مع  بالتعاون  اليتيم« 
وجوه المرضى. حيث شارك المئات من الطلبة بتقديم الدعم النفسي واالجتماعي للمرضى وعائالتهم 
السن  كبار  ومساعدة  ملفات  من  المرضى  يحتاجه  لما  الطبية  للطواقم  مساندة  طواقم  وشكلوا 

للوصول ألقسامهم، باإلضافة إلى تحقيق مشروع »صديق لكل مريض« 

»مبادرة الجوار« 

وهي مبادرة يقودها رئي�س اجلامعة د. خليل هندي، للتوا�صل مع املجتمع املحيط بجامعة بريزيت وخلق فر�س للتعاون �صمن الإمكانيات 
الأفكار  والنفتاح على  التوا�صل مع اجلوار واحلوار  اإعادة  املتوفرة، وتقدمي خدمات من قبل اجلامعة ملجتمع اجلوار، وذلك من خالل 
واملقرتحات اجلديدة واملمكنة. �صعيًا من اجلامعة لت�صخري قدراتها الذهنية مل�صاعدة اجلوار والتاأكيد على �صرورة احلفاظ على التوا�صل 

الدائم مع جمتمع جامعة بريزيت. 

رئي�ض اجلامعة، د. خليل هندي: 
 رغم اتساع طموح الجامعة وسعيها إلى العالمية، إال أنها متمسكة بجذورها وبيئتها التي تفتخر 

بها، ومن هنا جاءت المبادرة، التي تسعى إلى عالقة تكاملية وطويلة األمد بين الجامعة ومحيطها 

IPv6 بروتوكول اإلنترنت الجديد

ور�صة عمل عقدتها كلية تكنولوجيا املعلومات بهدف تعريف املجتمع الفل�صطيني يف القطاعني اخلا�س والعام وكذلك اجلامعات، مبيزات 
الإ�صدار ال�صاد�س من العنونة IPv6، وتطوير الكفاءات الفل�صطينية يف جمال التعريف الرقمي لالجهزة IPv6، وذلك من خالل �صرح 

مف�صل عن بروتوكول الإنرتنت الإ�صدار ال�صاد�س على مدار يومني كاملني. 
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جامعة لندن تمنح الدكتوراة الفخرية للدكتورة 
ريتا جقمان.. معهد الصحة العامة والمجتمعية

منحت جامعة لندن لالقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية، د. ريتا جقمان، اأ�صتاذة ال�صحة العامة 
وم�صوؤولة وحدة الأبحاث والربامج يف معهد ال�صحة العامة واملجتمعية يف اجلامعة، الدكتوراه 
الفخرية يف العلوم الجتماعية لإ�صهاماتها يف تطوير البحوث وتعميقها وتطبيقاتها العملية 

يف جمال العلوم الجتماعية وال�صحة واملجالت ذات ال�صلة. 

هندسة المياه والبيئة / مسابقة زهير حجاوي لعام 2011 
الأخ�صر  »الت�صنيع  بعنوان:  اأجرته  بحث  عن  الأوىل  املرتبة  على  كيمياء،  تخ�ص�س  العلوم  كلية  من  �صرية  اأبو  �صعدية  الطالبة  ح�صلت 
)ال�صديق للبيئة( لدقائق احلديد مبقيا�س النانو وا�صتعمالها كمحفز يف اإزالة اأيونات الأ�صباغ املائية«.واأ�صرف على تنفيذه اأ�صتاذ الكيمياء 

يف اجلامعة د. طالل �صهوان. 

اأ�صتاذ الكيمياء يف جامعة بريزيت، د. طلل �صهوان
  هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يحصل فيها طلبتنا على نفس الجائزة من بين منافسيهم 
من طلبة الجامعات الفلسطينية األخرى. إن مثل هذا النوع من اإلنجازات تتمثل قيمته األساسية في تعزيز 

ثقافة البحث العلمي لدى طلبتنا وتحفيزهم من أجل إنجاز األفضل 

المرتبة األولى والثانية في الملتقى اإلبداعي الرابع عشر باإلسكندرية / 
تشرين األول 2011 

العرب«  للطلبة  العلمية  »البحوث  م�صابقة  يف  التوايل  على  والثاين  الأول  باملركز  �صاحوري  مي�س  والطالبة  ر�صيد  اأبو  فرا�س  الطالب  فاز 
يف امللتقى الإبداعي الرابع ع�صر، عن حمور »الثقافة والهوية العربية يف ظل العوملة«، حتت عنوان: »دور اجلامعات العربية يف مواجهة 
التحديات املعا�صرة«، والذي عقد يف جامعة الإ�صكندرية يف جمهورية م�صر العربية. وقد تناولت اأبحاثهما، الرتاث العربي والفل�صطيني، 

والثقافة واللغة العربية يف ظل العوملة. 

عميد �صوؤون الطلبة، اأ. حممد الأحمد
 جامعة بيرزيت تشارك سنويا في هذا الملتقى وتحصد مراكز متقدمة من بين الجامعات العربية.
إن حجم الفائدة الذي يعود على الجامعة وطلبتها من هذه المشاركات العلمية كبير جداً، حيث تخضع 

المشاركات ألفضل نُُظم التحكيم والتقييم 

المرتبة األولى والثانية في مسابقة بحث التميز القانوني على مستوى 
كليات الحقوق الفلسطينية في فلسطين / 7 كانون األول 2011 

بلتاجي  املاج�صتري غيداء  فازت طالبة  فقد  امل�صابقة.  املرتبة اخلام�صة يف هذه  اإىل  اإ�صافة  والثانية،  الأوىل  املرتبتني  ح�صدت اجلامعة 
الطالبة �صلوى احلذوة على املرتبة  الثقافية يف فل�صطني«، فيما ح�صلت  امل�صابقة، عن بحثها »حماية املمتلكات  اأف�صل بحث يف  بجائزة 
الثانية عن بحثها »د�صتورية اإ�صدار م�صروع قانون العقوبات عن طريق قرار بقانون«، والطالبة مرام نا�صر على املرتبة اخلام�صة عن بحثها 

»التعوي�س عن التوقيف التع�صفي.« 

وسام شبكة االتحاد الدولي لكرة القدم )FIFA( والمركز الدولي 
للدراسات الرياضية )CIES( / كانون الثاني 2012

�صمن فعاليات برنامج الإدارة الريا�صية التابع ملركز التعليم امل�صتمر يف اجلامعة بالتعاون مع الحتاد الفل�صطيني لكرة القدم وجامعة 
)CIES( الذراع الأكادميي لالحتاد الدويل لكرة القدم )FIFA(، فازت جمموعة من طلبة الربنامج، اآيات �صعافني ويو�صف بدر�صاوي 
ونائل دغريي وح�صني ال�صيخ، بجائزة �صبكة الحتاد الدويل لكرة القدم )FIFA( واملركز الدويل للدرا�صات الريا�صية )CIES(، وذلك 
تقديرًا مل�صروعهم الريادي والبداعي »التدوير من اأجل الريا�صة«، والذي يهدف اىل اإعادة تدوير الإطارات امل�صتعملة لإنتاج مواد اأ�صا�صية 

لإن�صاء مرافق ريا�صية.

جائزة خاصة بالقانون الدولي  
 JESSUP Public م�صابقة  بجائزة خالل  بريزيت  العامة يف جامعة  والإدارة  احلقوق  كلية  القانون يف  دائرة  طالبات  من  فريق  فاز 
International Law Moot Court Competition والتي عقدت يف عا�صمة الوليات املتحدة الأمريكية وا�صنطن يف الفرتة الواقعة 
بني 25 و 31 اآذار 2012. تعد هذه امل�صابقة اأهم م�صابقة دولية ملحكمة �صورية يتناف�س عليها اأكرث من 500 كلية للقانون يف اأكرث من 80 دولة 

يتم اختيار 132 فرقة فقط للم�صاركة على امل�صتوى الدويل، وذلك منذ 53 عاما حتى الآن. 

جائزة »نعمة فارس« للتميز في اللغة اإلنجليزية وآدابها / حزيران 2012

فازت الطالبة �صروق ب�صارات من كلية الآداب، بجائزة »نعمة فار�س للتميز يف اللغة الإجنليزية واآدابها«، وهي جائزة رمزية تقدم لأحد 
الطلبة املتميزين يف حقل اللغة الإجنليزية واآدابها، ومتنحها اجلامعة لأحد الطلبة املنتظمني امللتحقني بربنامج البكالوريو�س يف اللغة 

53الإجنليزية.  52
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كتاب »الصحة العامة في العالم العربي« 

�صاركت الربوفي�صور ريتا جقمان، من معهد ال�صحة العامة واملجتمعية يف حترير هذا الكتاب، كما �صاركت مع جمموعة من الباحثني يف 
معهد ال�صحة العامة واملجتمعية يف كتابة عدد من الف�صول يف هذا الكتاب، خا�صة فيما يتعلق بالأمرا�س املزمنة، ال�صيا�صات ال�صحية 
والأدوية. واحتل هذا الكتاب مرتبة عالية مع ع�صرة كتب من �صمن 54 كتاب يف جمال تخ�ص�س ال�صحة العامة �صمن احتفال جوائز اأيلول 
املنظم من قبل British Medical Association* Medical Awards 2012، هذا ون�صر معهد ال�صحة العامة هذا العام 11 مقال 

بحثيا يف جمالت علمية حمكمة. كذلك مت اإعداد تقريرين حمليني حول مر�س ال�صكري وال�صحة الن�صائية يف منطقة رام اهلل.  

تعليم وتعلم الرياضيات في فلسطين 

الإمرباطورية  تاريخية خمتلفة منذ  فل�صطني يف فرتات  ال�صائد يف  الرتبوي  الرتبوية واخلطاب  ت�صور حول طبيعة احلياة  لبناء  درا�صة 
العثمانية مرورًا بالنتداب الربيطاين و�صوًل اإىل الحتالل الإ�صرائيلي، وفرتات اإحلاق ال�صفة الغربية وقطاع غزة بكل من الأردن وم�صر 

منذ عام 1967، انتهاًء باإن�صاء ال�صلطة الفل�صطينية عام 1994.

المساواة بين الجنسين والتنمية 

تقرير بحثي اأعّده مركز درا�صات التنمية بالتعاون مع البنك الدويل، وركز على التحديات الإقليمية ذات ال�صلة يف املنطقة ب�صكل عام 
وفل�صطني ب�صكل خا�س.

رئي�ض اجلامعة، د. خليل هندي
  مارست جامعة بيرزيت دوراً تنمويًا كبيراً من خالل اهتمامها بتوظيف النساء بشكل خاص، وساهمت 
في عملية التنمية والتطور، رغم سعي االحتالل المتواصل إلى كبح التنمية وتعقيدها وإبطائها، إال أنه 
وفي ذات الوقت لم تزل المراتب العليا في الجامعة تشهد فقراً واضحًا في توظيف النساء، نتمنى أن 

نشهد في الوقت القريب تالشيها 

»الالجئون الفلسطينيون: حقوق، وروايات، وسياسات«

كتاب ن�صرته وحدة الهجرة الق�صرية والالجئني يف معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�صات الدولية، ويحتوي على جمموعة من املقالت لطالب 
اجلامعات  من  وغريها  بريزيت  جامعة  يف  وباحثون  تدري�صية  هيئة  واأع�صاء  املختلفة،  العليا  الدرا�صات  برامج  يف  �صابقني  اأو  حاليني 

الفل�صطينية، وخرباء ومتخ�ص�صون يف ق�صايا اللجوء الفل�صطيني. 

»غزة - فلسطين: الخروج من التهميش«

كتاب ن�صرته وحدة الهجرة الق�صرية والالجئني يف معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�صات الدولية باللغة النكليزية ُيعنى مبو�صوع تهمي�س قطاع 
غزة على امل�صتوى ال�صيا�صي والفكري، وعلى م�صتوى �صناعة القرار الفل�صطيني، وهو توثيق لأوراق مت تقدميها يف موؤمتر دويل عقده املعهد 

العام املا�صي ويحمل العنوان نف�صه. 

»جغرافية فلسطين الحضرية« 

كتاب �صدر موؤخرًا عن اأكادميية لمربت للن�صر يف اأملانيا، لأ�صتاذي اجلغرافيا يف اجلامعة د. �صامل ذوابة ود.ح�صني الرمياوي. ي�صلط هذا 
الكتاب ال�صوء على جغرافية فل�صطني والتغريات املكانية التي وقعت منذ منت�صف القرن التار�صع ع�صر، وي�صتهدف بالأ�صا�س الطلبة الذين 

يدر�صون اجلغرافيا ال�صيا�صية لفل�صطني وال�صراع العربي الإ�صرائيلي. 

المياه العادمة  

كتاب �صارك باإحدى مقالته د. ن�صال حممود، الباحث يف معهد الدرا�صات البيئية واملائية مع جمموعة من الأ�صاتذة واخلرباء العامليني 
 .)Biological Wastewater Treatment( وهو حول معاجلة املياه العادمة بالطرق البيولوجية بعنوان

لقي هذا الكتاب حول معاجلة عملية هدر املياه، جناحا كبريا يف الأو�صاط الأكادميية واملهنية حيث مت بيع ما يزيد عن 1500 ن�صخة منه 
 .)International Water Association( 57م�صجال بذلك ت�صنيف ثالث اأف�صل كتاب مت بيعه ون�صرته موؤ�ص�صة 56



 Rights and Development under siege

يهدف امل�صروع ملعهد درا�صات املراأة اإىل اإ�صدار تقرير يلخ�س وي�صتعر�س و�صع املراأة الفل�صطينية من النتفا�صة الثانية يف العام 1999 
وحتى عام 2008 مع الرتكيز على العنف، حرية احلركة، والأمان بالإ�صافة اإىل ق�صايا عديدة اأخرى.

 The Gender Dimensions of Violence in the World of Work

يهدف امل�صروع ملعهد درا�صات اإىل عمل تقرير يو�صح ويقي�س ا�صتخدام العنف يف اأماكن العمل يف املناطق الفل�صطينية املحتلة.

AFWG مجموعة عمل العائلة العربية

الفل�صطينية  الأرا�صي  لبنان،  وال�صباب يف م�صر،  العربية  الأ�صر  اأ�ص�س علمية عن  اأبحاث على  اإنتاج  اإىل  امل�صروع ملعهد درا�صات  يهدف 
وال�صتات ل�صتخدام الأكادمييني و�صانعي ال�صيا�صات واملخططني واملنظمات غري احلكومية ومقدمي اخلدمات.

إعداد وصياغة اللوائح التنفيذية لقانون الشراء العام 

م�صروع بحثي ينفذه معهد احلقوق ويهدف اإىل الرتقاء مب�صتوى اأداء املوؤ�ص�صات الفل�صطينية العاملة على اإدارة عملية امل�صرتيات العامة. 
وتفعيل �صيادة القانون يف فل�صطني من خالل اإيجاد الت�صريعات القابلة للتنفيذ، والدفع بعملية الإ�صالح القانوين قدما. 

قضايا حقوق اإلنسان والدين في الدستور 

م�صروع بحثي ملعهد احلقوق يت�صّمن درا�صة الطرق املختلفة، املتبعة دوليًا ويف املنطقة العربية، التي مت من خاللها تناول م�صاألة دور الدين 
يف �صياغة الد�صتور، ويهدف اإىل التعرف على امل�صاحة املتوفرة لتعزيز حقوق الإن�صان وال�صكالت والعقبات اأمامها. 

الصياغة القانونية لألنظمة التنفيذية لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل

ويهدف هذا امل�صروع ملعهد احلقوق اإىل و�صع الأنظمة التنفيذية الالزمة لو�صع التنظيم القانوين ملراكز ال�صالح والتاأهيل يف فل�صطني 
مو�صع التنفيذ؛ مبا ي�صاهم يف خلق بيئة اآمنة م�صتقرة واإن�صانية يف هذه املراكز. 

تطوير مهارات مدرسي حقوق اإلنسان في الوطن العربي
 

نظم معهد احلقوق هذا امل�صروع بهدف تطوير عملية تدري�س حقوق الإن�صان يف الوطن العربي بالتعاون مع معهد راوؤول والنبريغ حلقوق 
الإن�صان والقانون الإن�صاين - لوند، ال�صويد، وذلك يف اإطار من تبادل اخلربات بني طواقم عدد من اجلامعات العربية. 

تمكين األصوات المحلية: منتدى النوع االجتماعي والتنمية 

واحلروب؛  الطوارئ  حالت  وجود  ظل  يف  الجتماعي  النوع  جمال  يف  الأكادميي  الدعم  توفري  اإىل  يهدف  املراأة  درا�صات  ملعهد  م�صروع 
59ويت�صمن درا�صة املراأة الفل�صطينية باعتبارها من امل�صتفيدين واملقدمني لالإغاثة يف ظل الحتالل. 58
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إنشاء مجموعات بحث مع جامعات دولية 

�صاهم معهد درا�صات املراأة يف تاأ�صي�س جمموعات بحثية خا�صة تلك املتعلقة بالبحث يف العائلة العربية حتت قيادة بروف�صور �صعاد جوزيف، 
من جامعة كاليفورنيا دافي�س، جمموعة بحث »م�صارات يف متكني املراأة« بال�صراكة مع جامعة �ص�صك�س والعديد من اجلامعات العربية حتت 
قيادة اأندريا كورنويل من جامعة �ص�صك�س. كما �صاهم املعهد يف تاأ�صي�س الهتمام بفح�س درا�صات املراأة يف اجلامعات العربية واحلث على 

عقد اجتماعات دورية لربامج درا�صات املراأة يف اجلامعات العربية )بريوت، ال�صارقة، وعمان(.

تدريب إقليمي، المراجعة الدورية ودراسة الحاالت المرضية 
 

متت م�صاركة معهد ال�صحة العامة واملجتمعية يف تدريب اقليمي �صم الكثري من الدول العربية بهدف التعريف باأهمية نظام املراجعة 
الدورية ودرا�صة احلالت املر�صية لالأمهات ومواليدهن يف امل�صت�صفيات، وكيفية تطبيق هذا النظام يف الدول العربية امل�صاركة. وقد اأقيم 
لندن  الن�صاء يف  واأمرا�س  التوليد  لأطباء  امللكية  الكلية  بالتدريب جمموعة خرباء من  قام  و  الأمريكية يف بريوت  التدريب يف اجلامعة 
من  وقابالت  ومقيمني  اأخ�صائيني  اأطباء   7 بدعم  املعهد  قام  وقد   .»Royal College of Obstetricians and Gynecologists«

م�صت�صفى رام اهلل احلكومي - وزارة ال�صحة للم�صاركة يف هذا التدريب.

 »SAP« تزويد الجامعة بالمصادر والمواد التعليمية لبرمجيات شركة
لتمكين الجامعة من تأهيل مختصين بها، من طلبتها... مركز نجاد زعني

اتفاقية تعاون وقعتها اجلامعة ممثلة مبركز جناد زعني مع �صركة »SAP« الأملانية، وهي اأكرب �صركات الربجميات الأوروبية.

د. اإبراهيم اأبو قطي�ض، مدير املركز
المحلية  البيئة  مع  تتناسب  التي  الحاسوبية  البرامج  تطوير  في  سيساهم   »SAP« مع  التعاون  إن   

سواء لغرض التعليم أو لتسهيل األعمال اإلدارية، أو ألغراض الصناعة والتسويق 

كلية الهندسة والتعاون الدولي 

وقعت كلية الهند�صة اتفاقية تفاهم مع جامعة KTH ال�صويدية والتي تهدف اإىل التبادل واملعرفة يف جمال التخطيط واملوروث املعماري .

جامعة بيرزيت: 
معلومات وإحصاءات 
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الكليات

الرتبية كلية  	•
الآداب كلية  	•
العلوم كلية  	•

الأعمال والإقت�صاد كلية  	•
الهند�صة كلية  	•

المراكز والمعاهد

واملجتمعية العامة  ال�صحة  معهد  	•
معهد احلقوق 	•

املراأة درا�صات  معهد  	•
الدولية للدرا�صات  لغد  اأبو  اإبراهيم  معهد  	•

واملائية البيئية  الدرا�صات  معهد  	•
الإعالم  تطوير  مركز  	•

اجلامعة حاليا حوايل 10 اآلف طالب وطالبة، منهم 1388 طالب درا�صات عليا.  حتت�صن  	•
من الذكور. و%36  الإناث،  من  اجلامعة  طلبة  من   %64 	•

و39% من الذكور.  الإناث  من  العليا  الدرا�صات  طلبة  من   %61	 	•
يف  فوق  فما   90 نتيجة  على  ح�صلوا   ،2013  /2012 الدرا�صي  العام  خالل  اجلامعة  يف  املقبولني  الطلبة  من   %44.9 	•

التوجيهي، و41.1% ح�صلوا على نتائج تراوحت بني 89-80.
خَرجت جامعة بريزيت 25666 طالب وطالبة منذ عام 1976 حتى العام الدرا�صي 2012/2011. 	•

املالية واملنح التي تقدمها اجلامعة، والتي بلغت ميزانيتها للعام الدرا�صي  امل�صاعدات  من  ا�صتفادوا  وطالب  طالبة   2500 	•
2012/2011 مليون دينار. 

الكادر الوظيفي

و 503  باحثني،  اأو  تدري�صية  تدري�صية و114 م�صاعدي هيئة  موظفا وموظفة، 538 منهم هيئة   1155 اجلامعة  يف  يعمل  	•
موظف وموظفة. 

القوى العاملة يف اجلامعة من الإناث، و61% من الذكور. من   %39 	•
65% من الهيئة التدري�صية املنتظمة من حملة الدكتوراة، و41% من حملة املاج�صتري و3% من حملة البكالوريو�س. ت�صكل  	•

الإناث 35% من حملة الدكتوراة، و61% من حملة املاج�صتري و4% من حملة البكالوريو�س. 

الموازنة 

مليون دينار.  28 حوايل  ال�صنوية  اجلامعة  موازنة  تبلغ  	•
حوايل 4 مليون دينار. بلغ  املوازنة  يف  جاري  عجز  من  املوازنة  تعاين  	•

من املوازنة.  %60-%50 من  الطلبة  اأق�صاط  	تغطي  	•

أكاديميًا 

باجلامعات  مقارنة  اجلودة  مبعايري  بريزيت  جامعة  متيزت  العايل،  والتعليم  الرتبية  لوزارة  الإح�صائيات  لدليل  وفقًا  	•
الفل�صطينية الأخرى، حيث كانت ن�صبة الطلبة اإىل الأ�صاتذة 23.3 مقابل 26.9 و32.9 يف جامعات اأخرى. 

عاملية ذات اأثر يف كافة ال�صنوات )دون اأخذ املوا�صيع بالعتبار( 731 من�صورًا  جمالت  يف  العلمية  املن�صورات  عدد  	بلغ  	•
جلامعة بريزيت مقابل 522 و512 من�صورًا يف جامعات اأخرى. 

العامة والإدارة  احلقوق  كلية  	•
املعلومات تكنولوجيا  كلية  	•

امل�صاندة  ال�صحية  واملهن  وال�صيدلة  التمري�س  كلية  	•
العليا الدرا�صات  كلية  	•

جامعة بريزيت للفحو�س خمتربات  مركز  	•
التنمية درا�صات  مركز  	•
امل�صتمر التعليم  مركز  	•

جناد زعني للتكنولوجيا املعلومات  مركز  	•
العربية والتقنيات  املعرفة  لهند�صة  �صينا  ابن  معهد  	•

اجلامعة متحف  	•

هذا ويوجد يف جامعة بريزيت »جالريي افرتا�صي« يقدم م�صاقات اأكادميية عن الفن الفل�صطيني والعربي والعاملي املعا�صر 
للطالب اجلامعيني، عن طريق ا�صتخدام نظام التعليم الإلكرتوين.

الطلبة
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