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تقدمي
يهدف هذا التقرير �إىل ر�صد �إجنازات اجلامعة للعام الأكادميي  ،2013/2012على خمتلف الأ�صعدة واملحاور،
و�أهمها؛ التطوير الأكادميي ،والأبحاث ،والدوران الوطني واملجتمعي ،وخدمة املجتمع والتوا�صل معه ،واجلوائز
العلمية والأدبية ،والن�شاط الثقايف والفني ،والتعاون الدويل ،وقد حققت اجلامعة �إجنازاتها �ضمن ر�سالتها
ور�ؤيتها وقيمها.

الرسالة
عال فل�سطينية م�ستقلة غري ربحية ،ي�شرف عليها جمل�س �أمناء م�ستقل ،ت�سعى
جامعة بريزيت م�ؤ�س�سة تعليم ٍ
�إىل التميز يف التعليم والرتبية و�إىل امل�ساهمة يف تقدم املعارف عرب الأبحاث و�إىل خدمة �شعب فل�سطني .وت�ؤمن
اجلامعة �إميانا عميق ًا بحرية الفكر والتعبري واملمار�سة الدميقراطية والتعددية الفكرية واحلوار املتمدن،
وت�سعى �إىل تخريج قياديني يف كافة مناحي احلياة ملتزمني بالنزاهة ال�شخ�صية والتفكري النقدي اخلالق.

الرؤية
�أن تظل جامعة بريزيت اجلامعة الفل�سطينية الأوىل ،املعرتف لها بالتميز يف التعليم والرتبية والأبحاث وخدمة
املجتمع ،وقبلة لأف�ضل الطلبة والأكادمييني من كافة �أرجاء الوطن ،وحا�ضنة ل�صنع القادة يف كافة مناحي
احلياة ،و�أن ت�صبح على املدى املتو�سط من �أف�ضل اجلامعات يف املنطقة العربية والعامل.
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تاريخ اجلامعة
يعود تاريخ جامعة بريزيت �إىل عام  ،1924عندما � ّأ�س�ستها نبيهة نا�صر
كمدر�سة ابتدائية للبنات يف بلدة بريزيت ،لتوفري فر�ص تعليم ابتدائية
لطالبات بريزيت والقرى املجاورة ،حيث مل تتوفر املدار�س يف تلك املناطق
�آنذاك .ويف عام  ،1930تطورت لت�صبح مدر�سة ثانوية للبنات والبنني ،ومن
ثم يف عام  1942تغري ا�سمها �إىل «كلية بريزيت» رغم �أنها بقيت مدر�سة
ثانوية .ويف عام � 1953أ�ضيف ال�صف اجلامعي الأول للكلية ،وتبعه ال�صف
الثاين عام  ،1961ويف العام  1972تقرر تو�سيع الدرا�سة اجلامعية فيها
لت�صل �إىل � 4سنوات تنتهي بتح�صيل درجة البكالوريو�س يف الآداب والعلوم،
كما تقرر بناء حرم جامعي على م�شارف بلدة بريزيت .ويف  11متوز 1976
احتفلت اجلامعة بتخريج الفوج الأول من حملة درجة البكالوريو�س يف الآداب
والعلوم .وبني العامني  1978و ،1980مت �إن�شاء كلية التجارة واالقت�صاد ومن
ثم كلية الهند�سة ،بالإ�ضافة �إىل افتتاح �أول برنامج ماج�ستري يف الرتبية.
وتبلغ م�ساحة حرم اجلامعة اليوم  800دومن ،بني عليه  24مبنى رئي�سي ًا�ُ ،شيد
معظمها بتربعات فل�سطينية خا�صة من اخلارج .وت�ضم جامعة بريزيت 9
كليات توفر  46برنامج بكالوريو�س و 23برنامج ماج�ستري ،وبرناجمي دبلوم
وبرناجم ًا للطلبة الأجانب .كما وت�ضم  11معهدا ومركزا تعمل يف عدة حقول
جمتمعية و�أكادميية ومهنية.

كلمة رئيس اجلامعة
د .خليل هندي

�أنهت جامعة بريزيت هذا العام عقدً ا راب ًعا من التميز يف �أداء �أدوارها التعليمية والبحثية
واملجتمعية .ويف �شهر حزيران من هذا العام ،ان�ضمت �إىل مبادرة الأمم املتحدة للأثر الأكادميي،
عال
بعدما ا�ستوفت �شروط الع�ضوية فيها ،لت�صبح واحدة من بني  1000جامعة وم�ؤ�س�سة تعليم ٍ
متثل  120دولة مو ِقعة على املبادرة .وهي بهذه اخلطوة ت�صبح واحدة من امل�ؤ�س�سات التي تدعم
املبادئ العاملية الع�شرة املقرة من الأمم املتحدة وتلتزم بها؛ هذه املبادئ التي تتناول جماالت
خمتلفة� ،أبرزها حمو الأمية ومكافحة الفقر ،وحماية حقوق الإن�سان ،وحل الأزمات والنزاعات،
والتنمية امل�ستدامة ،وتوفري التعليم للجميع.
و ُيربز هذا التقرير ح�ضور اجلامعة الدويل من خالل تر�ؤ�سها لربنامج التعاون الأكادميي
الفل�سطيني-الأوروبي يف جمال التعليم ،الذي ي�ضم يف ع�ضويته  54جامعة �أوروبية وجميع اجلامعات
الفل�سطينية ،بالإ�ضافة �إىل ا�ست�ضافتها وم�شاركة �أع�ضائها يف عدد من امل�ؤمترات الدولية .وكان
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الفتًا انعقاد امل�ؤمتر الدويل للكيمياء بهدف تعزيز العالقة بني الأكادمييا وال�صناعة واالقت�صاد ،وعقد م�ؤمتر دويل لتطوير منوذج معريف عربي– فل�سطيني
نقدي لعلم النف�س املجتمعي ،وا�ست�ضافة اجلامعة لرياديات فل�سطينيات وعربيات يف �إطار امل�شاركة مع املنتدى العربي الدويل للمر�أة يف م�ؤمتر قيادات
ن�سائية �شابة ،وعقد �سل�سلة املوائد امل�ستديرة حول الكرامة التي نظمها برنامج مبادرة وند�سور– بريزيت للكرامة التابع لربنامج املاج�ستري يف الدميقراطية
وحقوق الإن�سان ،وغري ذلك من تقدمي �أبحاث يف جمالت علمية حمكمة ،وجهود �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف حقول معرفية بحثية متعددة ،وم�شاركة الطلبة
يف ور�شات دولية متميزة.
و�أبرز هذا التقرير �إجنازات اجلامعة املتميزة ،مبا يف ذلك دورها يف خدمة املجتمع ويف خلق بيئة تعليمية حتت�ضن الإبداع والتميز ،ما انعك�س على
�أعمالها لهذا العام .فقد عملت اجلامعة على تقدمي التعليم بنكهة عملية على �صعيد التدريب والتعليم لطلبتها ،ف�أن�ش�أت برنامج التعليم التعاوين وبرنامج
التعليم التنفيذي ،لربط التعليم الأكادميي بالتطبيق العملي ،بالإ�ضافة �إىل دعم �أبحاث طلبة البكالوريو�س ،وبرامج �أخرى عديدة .وظهر جل ًّيا اهتمام
اجلامعة بعقد امل�ؤمترات التي ا�شتملت حقول معرفة وعلم متعددة ،وبعقد الأيام العلمية والأدبية ،وغري ذلك من الن�شاطات الفنية والثقافية.
وكان الفتًا هذا العام انخراط اجلامعة يف املجتمع ،عرب تفاعل ُمنظم جنم عنه توقيع اجلامعة عدد ًا من االتفاقيات ُيعنى مب�سائل عديدة ،من �أهمها احلكم
الر�شيد ومكافحة الف�ساد والعناية بالرتاث ،بالإ�ضافة �إىل �إقامة م�شاريع كاحلديقة النباتية وغريها.
ومن خالل مكتب اخلريجني وخدمات املهنة ،عززت اجلامعة خالل العام املا�ضي عالقاتها بخريجيها ،الذين يوحدون جهودهم الآن لتعزيز
العالقة بينهم وبني اجلامعة ،كما كثفت جهدها املنظم لت�سليح الطلبة املقبلني على التخرج باملهارات الالزمة لفتح �سوق العمل �أمامهم على م�صراعيه.
ويف النهاية ،ي�سعدين الإعراب عن تقديري للطلبة املميزين الذين ح�صلوا على جوائز يف حقول علمية متعددة ،ت�ضمنها تقريرنا لهذا العام ،و�أمتنى �أن
تتوا�صل هذه النجاحات التي �إن دلت على �شيء ،ف�إمنا تدل على مدى ا�ستفادة الطلبة من فر�ص التطور الأكادميي وال�شخ�صي التي تتيحها لهم جامعتنا
والتي تتميز بها.
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وداعًا جابي
ودعت جامعة بريزيت املربي والأكادميي البارز فقيد اجلامعة الدكتور جابي برامكي،
و�أقامت حف ًال ت�أبيني ًا له يف قاعة ال�شهيد كمال نا�صر بح�ضور عدد من ال�شخ�صيات
الأكادميية وال�سيا�سية والدينية ،منها رئي�س الوزراء الأ�سبق �سالم فيا�ض ،واملطران عطا
اهلل حنا ،ورئي�س جمل�س �أمناء جامعة بريزيت د .حنا نا�صر ،وعدد من اخلريجني القدامى
واجلدد الذين �شاركوا يف مرا�سم الت�أبني ،وذلك بتذكرهم ملواقف و�إجنازات فقيد اجلامعة.
ولد الربوف�سور جابي برامكي يف مدينة القد�س يف الثالث من ت�شرين الثاين من عام ،1929
وح�صل على درجتي البكالوريو�س واملاج�ستري يف الكيمياء بامتياز من اجلامعة الأمريكية يف
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بريوت و�ساهم يف ت�أ�سي�س كلية بريزيت املتو�سطة   .
عمل �أ�ستاذ ًا و�إداري ًا مدة �أربع �سنوات �إىل حني ح�صوله على منحة لدرا�سة الدكتوراه يف جامعة ميغيل بكندا ثم عاد �إىل كلية بريزيت و�ساهم يف ت�أ�سي�س
اجلامعة.
كان رئي�سا ملجل�س العدل وال�سالم الفل�سطيني وع�ضوا فاعال يف م�ؤمترات «باغوا�ش»  Pugwashيف العلوم وال�ش�ؤون الدولية ،و�أ َّلف كتابا عام  2009ن�شرته
مطبعة «بلوتو -لندن» بعنوان «املقاومة ال�سلمية -بناء جامعة فل�سطينية حتت االحتالل» قدم له الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جيمي كارتر.
ويف الأول من ت�شرين الثاين  ،2012منحه الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ،و�سام اال�ستحقاق والتميز ،وذلك تقديرا لدوره الأكادميي املتميز يف رفع �ش�أن
التعليم العايل يف فل�سطني ،وامل�ساهمة يف بناء اجلامعة الأوىل يف فل�سطني ،جامعة بريزيت.
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التطور األكادميي
نر�صد فيما يلي �أهم الإجنازات الأكادميية للجامعة على مدار العام الدرا�سي  ،2013/2012وهي �إجنازات تراكمية ،وت�ستند �إىل ما مت حتقيقه يف العام
الأكادميي ال�سابق ،كما �أنها ت�ؤ�س�س ،من �أجل مزيد من التطور ،لتُبقي جامعة بريزيت على متيزها يف تخريج طلبة م�ؤهلني �أكادمييا ،وجمتمعيا ،وقادرين
على توليّ �أدوار ريادية وقيادية يف املجتمع.
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التعليم بنكهة عملية
ومن �أبرز هذه الإجنازات� ،إقرار م�ساق جديد يف دائرة الهند�سة املعمارية ،بعنوان «التخطيط يف فل�سطني...الربط بني النظرية والتطبيق» ،وهو جاء بنا ًء
على اتفاقية تعاون مع الوكالة الأملانية للتعاون الدويل  GIZومن خالل برنامج تطوير احلكم املحلي واملجتمع الدويل ،ويهدف �إىل ربط التعليم الأكادميي
بالعمل التطبيقي لت�أهيل الطلبة ل�سوق العمل و�إعطائهم فر�صة بناء قدراتهم وتعزيز خرباتهم يف جمال احلكم املحلي.
ويف ال�سياق �أي�ضا ،خ ّرج برنامج ماج�ستري �إدارة الأعمال واالقت�صاد يف اجلامعة  18طالبا وطالبة �شاركوا يف امل�ساق الأول من برنامج التعليم التنفيذي
يف  11ت�شرين الأول  ،2012والذي تناول مو�ضوع الإدارة الإ�سرتاتيجية ،وهدف �إىل طرح �أ�س�س و�أ�ساليب التحليل الإ�سرتاتيجي با�ستخدام حاالت درا�سية
تواجه امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية� .أغلبية امل�شاركني كانوا من القطاع اخلا�ص الفل�سطيني وي�شغلون منا�صب �إدارية يف �شركاتهم كمدراء مبيعات ومدراء ماليني،
بالإ�ضافة �إىل طلبة ماج�ستري �إدارة الأعمال .مت تنفيذ امل�ساق من قبل اخلبري العاملي يف الإدارة الإ�سرتاتيجية د .جورج توف�ستيغا.
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كما �أطلقت اجلامعة برنامج التعليم التعاوين ،الأول من نوعه يف اجلامعات
الفل�سطينية والعربية ،ويهدف الربنامج �إىل الدمج بني العمل والدرا�سة،
حيث يقوم الطالب امللتحق بالربنامج بالتناوب بالدرا�سة يف اجلامعة،
والعمل يف وظائف ذات �صلة �أكادميية ،وي�ؤدي هذا االندماج �إىل حت�سني
اخلربة الأكادميية من جهة والتطور املهني من جهة �أخرى ،وقد �شاركت
فيه كمرحلة �أوىل � 11شركة حملية ،و�سيقوم الربنامج م�ستقبال بتو�سيع
�شبكة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف الربنامج.
وقال رئي�س جلنة برنامج التعليم التعاوين �آنذاك د .عمر زمو� :إن جامعة
بريزيت ت�سعى من خالل التعليم التعاوين �إىل توفري الفر�صة لتنمية
قدرات الطلبة ال�شخ�صية واملهنية ،وتطوير اخلربات املهنية وتعزيز
مهارات البحث العلمي.
ومل يقت�صر امللف الأكادميي على تر�سيخ اخلربة العملية للطلبة وقت الدرا�سة فقط ،بل تع ّداه �أي�ضا لتقويتهم يف جمال البحث العلمي ،وهو من �أهم الركائز
التي تتبناها اجلامعة حاليا ،جلعل طلبتها يتفوقون يف املجال ،ويناف�سون طلبة من جامعات عاملية وحملية.
وقد قررت �إدارة اجلامعة تخ�صي�ص جزء من ميزانية الأبحاث ،لدعم الأبحاث العلمية والتطويرية التي يقوم بها طلبة البكالوريو�س حتت �إ�شراف من الكادر
التدري�سي ،وذلك يف �إطار �سيا�ستها الهادفة �إىل تعزيز الأداء الأكادميي املميز ،وكخطوة رائدة على م�ستوى الوطن لت�شجيع البحث العلمي يف اجلامعات
الفل�سطينية ،وطلبة بريزيت ب�شكل خا�ص.
�إىل ذلك و�ضمن �سعيها �إىل دعم التعليم على كافة امل�ستويات ،و ّقعت اجلامعة عرب كلية احلقوق والإدارة العامة يف اجلامعة وبال�شراكة مع كليتي القانون يف
جامعة النجاح وجامعة القد�س ،على اتفاقية دعم التعليم العايل يف فل�سطني واملمولة من االحتاد الأوروبي ،بقيمة �إجمالية للم�شروع ت�صل املليون وثمامنائة
�ألف يورو ،وعلى مدار ثالث �سنوات .حيث يهدف امل�شروع �إىل تطوير برنامج ماج�ستري يف القانون اجلنائي لكل من جامعة النجاح وجامعة القد�س،
وماج�ستري يف القانون املايل واالقت�صادي يف جامعة بريزيت.
التقـــــريـــــر السنــــــوي
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يف العمق اإلسرائيلي
وقعت اجلامعة ممثلة برئي�سها د .خليل هندي،
وم�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ممثلة مبدير
مكتبها يف القد�س ورام اهلل ال�سيد خالد فراج،
مذكرة تفاهم من �أجل �إن�شاء برنامج ماج�ستري يف
الدرا�سات الإ�سرائيلية.
واعترب د .هندي �أن هذه اخلطوة ت�أتي يف �إطار
الثقافة ال�سيا�سية التي ت�سعى اجلامعة لتعزيزها بني
طلبتها خ�صو�صا ،فيما يتعلق بال�ش�أن الإ�سرائيلي،
و�أهمية فهم الرتكيبة اخلا�صة ب�إ�سرائيل �سيا�سيا
و�أيديولوجيا من �أجل خدمة الق�ضية الوطنية
الفل�سطينية.

PEACE
تر�أ�ست جامعة بريزيت برنامج التعاون الأكادميي الفل�سطيني الأوروبي يف جمال التعليم ( ،)PEACEوالذي ي�ضم يف ع�ضويته  54جامعة �أوروبية وجميع
اجلامعات الفل�سطينية ،خالل لقاء ت�شاوري جرى فيه ت�سليم املهمات وال�صالحيات �إىل جامعة بريزيت ،بحيث يرت�أ�س الربنامج رئي�س جامعة بريزيت د.
خليل هندي ،وع�ضوية رئي�س اجلامعة الإ�سالمية يف غزة د .كمالني �شعث.
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وبحث امل�شاركون يف االجتماع ،والذي ي�أتي ا�ستكما ًال للم�ؤمتر الدويل
الثامن اخلا�ص بهذا الربنامج والذي عقد يف مقر اليون�سكو يف باري�س
م�ؤخر ًا� ،آلية تطوير الربنامج وتو�سيعه ،و�أو�صى امل�شاركون بعدم
اقت�صار مهمات الربنامج على ت�سهيل الدرا�سة يف اخلارج لطلبة
الدرا�سات العليا الفل�سطينيني ،بل تو�سيعه لي�شمل التبادل الأكادميي،
وتوفري الدعم للم�شاريع البحثية والتعليمية يف اجلامعات ،وت�شجيع
التعاون وتبادل اخلربات بني اجلامعات الأع�ضاء.
وحتدث امل�شاركون �أي�ض ًا عن �أهمية برنامج “ ”PEACEيف تكوين �شبكة
من اجلامعات على امل�ستوى الأوروبي لتعزيز التعاون الأكادميي الدويل
مع اجلامعات الفل�سطينية ،ودوره يف الإ�سهام يف رفع كفاءة وجودة
التعليم يف اجلامعات الفل�سطينية �إىل جانب البحث العلمي ،بالإ�ضافة
�إىل تعزيز التنمية امل�ؤ�س�ساتية للجامعات ال�شريكة ورفع م�ستوى
املوظفني من خالل تدريبهم املتخ�ص�ص ،حيث �أن الربنامج يق ّدم
عدد ًا من املنح الدرا�سية ملوظفي اجلامعات ال�شريكة ب�شكل �سنوي.
يذكر �أن الربنامج انطلق عام  ،1991خالل م�ؤمتر الت�ضامن الدويل
الذي عقدته عدة جامعات �أوروبية ،عندما �أغلق االحتالل الإ�سرائيلي
معظم اجلامعات الفل�سطينية ،و�سعى الربنامج �إىل دعم اجلامعات
الفل�سطينية يف جمال املنح الدرا�سية والتعاون العلمي ،من خالل
تخ�صي�ص املنح الدرا�سية يف الدرا�سات العليا.
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يف عامل احلكومة

الدور الوطني
متار�س اجلامعة كعادتها دور ًا ريادي ًا يف خدمة املجتمع الفل�سطيني عرب كافة مكوناته ،وت�سعى �ضمن براجمها الأكادميية ،واملجتمعية داخل اجلامعة
وخارجها �إىل رفع م�ستوى الوعي املجتمعي بالق�ضية الفل�سطينية .وخالل العام  2013/2012كان هناك العديد من املبادرات التي قدمتها كليات ومعاهد
بريزيت من �أجل تر�سيخ املفهوم الوطني.
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وقعت اجلامعة عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز مفهوم احلكم الر�شيد ،و�سيادة القانون ،وقطاع العدالة
ومنها :اعتماد دليل �صياغة الت�شريعات الرئي�سية (القوانني) ودليل �صياغة الت�شريعات الثانوية (الأنظمة واللوائح
والقرارات التنظيمية) ،للعمل مبوجبهما كدليلني ر�سميني لكافة الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية غري الوزارية التابعة
ملجل�س الوزراء عند �إعداد الت�شريعات ب�شقيها الرئي�سية والثانوية وذلك بناء على مذكرة تفاهم كانت قد عقدت بني
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء الفل�سطيني ومعهد احلقوق .وكان معهد احلقوق قد قام ب�إعداد هذه الأدلة بالتعاون مع
ديوان الفتوى والت�شريع وكافة اجلهات ذات العالقة.
ويف �شهر �آب من العام  ،2013و ّقعت كلية احلقوق والإدارة العامة يف اجلامعة ونقابة املحامني الفل�سطينيني ،مذكرة
تفاهم لتنمية التعليم والتدريب لطلبة اجلامعة ،والتعاون امل�شرتك مع النقابة يف هذا الإطار لرفع قدرات الطلبة،
ليكونوا م�ؤهلني جيدا للمناف�سة يف �سوق العمل.

معًا نحارب الفساد
وقع مركز تطوير الإعالم اتفاقية تعاون مع هيئة مكافحة الف�ساد الفل�سطينية لتنفيذ  4دورات تدريبية متخ�ص�صة لل�صحفيني والإعالميني يف و�سائل الإعالم
املختلفة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة حول كيفية التحقيق يف ق�ضايا الف�ساد وتغطيتها .كما وقع على مذكرة تفاهم مع نقابة ال�صحفيني الفل�سطينيني،
ت�سعى �إىل تعزيز التعاون بني املركز والنقابة ،يف جماالت عدة.
وتلت ذلك اتفاقية حول تعزيز امل�ساءلة ومكافحة الف�ساد يف فل�سطني ،وقعتها اجلامعة مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي /برنامج م�ساعدة ال�شعب الفل�سطيني
( .)UNDP/PAPPو�سيقوم معهد احلقوق يف اجلامعة بال�شراكة والتعاون مع هيئة مكافحة الف�ساد يف فل�سطني بتنفيذ برنامج تدريبي طويل الأمد بهدف تقوية
التقـــــريـــــر السنــــــوي
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�أ�س�س احلكم الر�شيد وال�شفافية والنزاهة وامل�ساءلة والنهو�ض بجهود
مكافحة الف�ساد ،وذلك من خالل تنمية ومتكني قدرات اجلهات الفاعلة يف
العمل على مكافحة الف�ساد وعلى ر�أ�سها طاقم هيئة مكافحة الف�ساد ونيابة
مكافحة الف�ساد وحمكمة جرائم الف�ساد.
ويف كانون الثاين  ،2013و ّقع رئي�س اجلامعة د .خليل هندي مع وزير
التخطيط حممد �أبو رم�ضان ،مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بني القطاع
الأكادميي والقطاع العام يف جمال التخطيط ،تهدف �إىل تطوير مهارات
التخطيط املكاين يف حقل التخ�ص�ص لطالب برنامج املاج�ستري يف
هند�سة التخطيط العمراين وعمارة امل�شهد ،وتطوير قدراتهم يف تقييم
العنا�صر احليوية يف البيئة املادية املحيطة.

امل�ستقبل» ،مب�شاركة فريق �إعداد املخطط الوطني املكاين و�أ�ساتذة الدوائر ذات العالقة ،وذلك من �أجل امل�ساهمة يف �إعداد الت�صور امل�ستقبلي للدولة
الفل�سطينية وزيادة التوعية بهذا اخل�صو�ص.
�إىل ذلك ا�ست�ضافت اجلامعة مهرجان توزيع جائزة احلرية لعام  ،2012والذي نظمته وزارة �ش�ؤون الأ�سرى بالتعاون مع وزارة الثقافة ،بح�ضور رئي�س
الوزراء الفل�سطيني ال�سابق د� .سالم فيا�ض ،حيث مت تكرمي ال�شاعر الفل�سطيني �سميح القا�سم على جهده الثقايف الطويل الذي كر�سه خلدمة الق�ضية
الفل�سطينية بعد �أن �ألقى ق�صيدة له بعنوان ‹�أنا مت�أ�سف› .كما ومت توزيع اجلوائز على الفائزين بامل�سابقة بحقولها الثالثة (الفيلم الق�صري ،واملقال
ال�صحفي ،والبو�سرت).

عرب احلرية :نرسم نتعلم
يف ت�شرين الأول  ،2012عقدت كلية الرتبية ور�شة عمل امتدت لثالثة �أيام ،حول تعليم العلوم ،وذلك �ضمن �أن�شطة م�شروع �إعداد معلمي العلوم قبل اخلدمة
واملمول من �صندوق حت�سني اجلودة يف وزارتي الرتبية والتعليم العايل ،وقد �شارك يف الور�شة �أ�ساتذة تعليم العلوم يف اجلامعات الفل�سطينية ،البوليتكنك،
القد�س املفتوحة ،القد�س ،النجاح ،واجلامعة الإ�سالمية يف غزة عرب الفيديو كونفرن�س ،ثم ويف ال�شهر ذاته وقعت اجلامعة اتفاقية تفاهم مع وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية تن�ص على التعاون امل�شرتك يف عدة حقول ،على ر�أ�سها القيام مب�سح اجتماعي للطلبة املحتاجني والتعاون امل�شرتك يف توفري املنح لهم ،وتطوع
طلبة اجلامعة يف برامج خدمة جمتمعية تابعة للوزارة ،و�أخريا تدريب الطلبة يف جماالت تخ�ص�صهم فيما يتعلق بالإدارة ،ال�ش�ؤون االجتماعية ،الرعاية
والت�أهيل ،وال�ش�ؤون املالية.
ويف كانون الأول  2012نظمت دائرة الهند�سة املعمارية يف اجلامعة وبالتعاون مع املخطط الوطني املكاين ،ور�شة عمل بعنوان« :يد ًا بيد لرن�سم فل�سطني
18

19

متحف علوم وأول حديقة نباتية يف فلسطني

التكافل
افتتح معهد احلقوق بالتعاون مع
املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�شرعي
يف فل�سطني وبدعم من املمثلية
الدمناركية ،دورة تدريبية لر�ؤ�ساء
دوائر الإر�شاد والإ�صالح الأ�سري يف
املحاكم ال�شرعية ،بهدف تدريبهم
على الإجراءات املتبعة �أمام هذه
الدوائر ،وتعزيز مفهوم التكاتف
االجتماعي.
ويف �آب  2013وقعت اجلامعة اتفاقية
تعاون مع اللجنة الوطنية للرتبية
والثقافة والعلوم لدعم اجلامعة
بقيمة  16٫980دوالر ًا لتنفيذ «م�شروع
الرتاث :املحافظة على الرتاث عرب
و�سائل الإعالم الرقمية والر�سوم
املتحركة» ،والذي �ستعمل دائرة
الهند�سة املعمارية يف اجلامعة على
تنفيذه بالتعاون مع اللجنة الوطنية.
20

�أطلقت كلية العلوم «متحف العلوم والتكنولوجيا» ،والذي ُي�شكل نواة مل�شروع طموح يهدف لتقريب
العلوم والتفكري العلمي للمجتمع الفل�سطيني ،وخ�صو�ص ًا لأطفال فل�سطني ،ولإتاحة الفر�صة
لربط اجلانب النظري مع التطبيقات العملية.
و�أطلقت اجلامعة وبال�شراكة مع م�ؤ�س�سة عبد املح�سن القطان ،م�شروع «احلديقة النباتية» الأوىل
يف فل�سطني ،التي �ست�ستخدم لتجميع النباتات الأ�صلية واملدخلة وحفظ املهدد منها باالنقرا�ض.
التقـــــريـــــر السنــــــوي
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مؤمترات ومبادرات
كانت اجلامعة على مدار العام الأكادميي منربا لإطالق ع�شرات املبادرات ،كما ا�ست�ضافت العديد من امل�ؤمترات الهادفة �إىل تعزيز احل�ضور الأكادميي،
واالجتماعي والوطني للجامعة ،وهي الأدوار التي ت�سعى دوما لتكري�سها ،كمكان للرتبية والتعليم يف فل�سطني.
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يف �أيلول  ،2012عقدت دائرتا اللغة الفرن�سية واللغات والرتجمة م�ؤمترا
حول تعليم اللغات الأجنبية لأهداف جامعية ،حيث �سعى امل�ؤمتر �إىل
درا�سة �أهمية �إدراج مهارات اللغة لأهداف جامعية يف �صلب دوائر اللغة
الفرن�سية والإجنليزية �أو دوائر اللغات الأجنبية ب�شكل عام كلغة �أجنبية
ثانية ،وذلك بغية بلورة �أفكار حول خ�صو�صية وميزة تعليم اللغات ،يف
�سياق الإطار اجلامعي.
كما نظمت دائرة اللغة العربية م�ؤمترا بعنوان «اللغة العربية يف اجلامعات
الفل�سطينية ،بني الواقع والطموح» ،والذي �أكد على �ضرورة متابعة تطورات
مناهج اللغة العربية ،خا�صة يف ظل ثورة املعلومات ،و�إعادة التفكري
يف متطلبات �إعداد املعلم اجلامعي ،ودمج اجلانب النظري باجلوانب
التطبيقية العملية يف تدري�س اللغة العربية يف اجلامعات.
كما نظم معهد ال�صحة العامة واملجتمعية يف اجلامعة وبالتعاون مع مركز
�أبحاث ال�سكان وال�صحة يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،امل�ؤمتر الرابع
الئتالف «ذا الن�ست» ل�صحة الفل�سطينيني.
ويف كانون الأول  ،2012عقد معهد احلقوق يف اجلامعة م�ؤمترا بعنوان
«احلالة الت�شريعية يف الأرا�ضي الفل�سطينية و�إ�شكاليات ازدواجية ال�سلطة:
واقع و�آفاق» ،وهدفه يف الأ�سا�س تقييم احلالة الت�شريعية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية �ضمن الفرتة الواقعة بني  ،2012 -2007وما �أفرزته حالة
االنق�سام ال�سيا�سي عليها.
التقـــــريـــــر السنــــــوي
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ويف �آذار  2013عقدت دائرة الكيمياء وبالتعاون مع اجلمعية الكيميائية الفل�سطينية واالحتاد العام لل�صناعيني الفل�سطينيني ،امل�ؤمتر الدويل ال�سابع يف
الكيمياء ،مرتافق ًا مع معر�ض لل�صناعات الوطنية الفل�سطينية ذات العالقة وبح�ضور �أكادمييني حمليني ودوليني ورجال �أعمال.
وقال عميد كلية العلوم د .وائل قراعني:

إن الكلية تسعى بشكل دائم الحتضان كل ما من شأنه تطوير وتعزيز

العالقة بني األكادمييا والصناعة واالقتصاد ،كما وأدعو األطراف املعنية إىل االهتمام بالطالب الفلسطيني املبدع،
والعمل على تقدمي ما يلزمه من أجل النهوض باالقتصاد الفلسطيني وتطويره
24

ويف ني�سان  ،2013عقدت كلية احلقوق والإدارة العامة ومعهد احلقوق ،م�ؤمترا بعنوان
«الق�ضاء الإداري يف فل�سطني :الواقع والتطلعات» ،وذلك بهدف ت�سليط ال�ضوء على واقع
الق�ضاء الإداري يف فل�سطني ومتطلبات تطويره ،والبحث عن النموذج الأمثل له ،مبا ي�سهم
يف �إ�صالح نظام الإدارة العامة ويعزز حماية احلقوق واحلريات.
ويف �أيار  ،2013نظم برنامج ماج�ستري علم النف�س املجتمعي بجامعة بريزيت م�ؤمترا
دولي ًا لتطوير منوذج معريف عربي -فل�سطيني نقدي لعلم النف�س املجتمعي .و�أ�شار رئي�س
الربنامج د .ابراهيم مكاوي �إىل �أن امل�ؤمتر �سي�ساهم يف تطوير برنامج املاج�ستري يف علم
النف�س املجتمعي ،و�سي�سعى بالإ�ضافة �إىل تقدمي الأوراق البحثية العلمية لتد�شني عالقات
متميزة بني برامج ريادية يف العامل.
ويف ال�شهر ذاته عقد معهد احلقوق وبالتعاون مع االئتالف الأهلي للدفاع عن حقوق
الفل�سطينيني يف القد�س وم�شروع تفكيك اال�ستعمار يف فل�سطني ،م�ؤمتر ًا دوليا حول
«اخليارات والإ�سرتاتيجيات التي يتيحها القانون الدويل للفل�سطينيني» ،بهدف �إبراز
ودعم احلوار الذي يتناول الأطر البديلة التي يوفرها القانون الدويل للتعامل مع واقع
االحتالل الإ�سرائيلي طويل الأمد.
ويف حزيران  2013اختتمت وزارة الرتبية والتعليم وبال�شراكة مع مركز تطوير الإعالم
بجامعة بريزيت ،فعاليات م�ؤمتر «الإعالم والرتبية نحو تفاعل خالق» ،والذي يهدف �إىل
البحث يف بناء �أر�ضي ٍة تعزز التكامل ّية بني قطاعي الرتبية والإعالم.
ويف ال�شهر ذاته �أي�ضا عقد املنتدى العربي الدويل للمر�أة م�ؤمتر ًا �ضمن �إطار مبادرته
الإقليمية حتت عنوان «قيادات ن�سائية �شابة – �صوت امل�ستقبل» ،وذلك بالتعاون مع �شركة
«براي�س ووتر هاو�س كوبرز» ( )PwCوبا�ست�ضافة اجلامعة .وقد ح�ضر امل�ؤمتر �شخ�صيات
ر�سمية دولية ومن املجتمع املحلي ،بالإ�ضافة �إىل �سيدات �أعمال ورياديات فل�سطينيات.
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ويف متوز  2013عقدت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)
ومركز تطوير الإعالم يف اجلامعة ،امل�ؤمتر الوطني لعر�ض ومناق�شة املخرجات
الأولية املتعلقة بتقييم تنمية و�سائل الإعالم يف فل�سطني ا�ستنادا مل�ؤ�شرات
«اليون�سكو».
ويف �آذار  2013اختتم معهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية يف اجلامعة،
فعاليات م�ؤمتره الدويل بعنوان« :ما بني التبعية واال�ستقالل� :أي م�ستقبل
لفل�سطني؟» والذي ي�أتي تتويج ًا لنتائج خم�س ور�شات عمل حول مو�ضوع
«االقت�صاد ال�سيا�سي للتبعية واال�ستقالل يف فل�سطني» .وقد �شارك يف امل�ؤمتر
جمموعة من اخلرباء والأكادمييني املخت�صني على امل�ستويني املحلي والدويل.
وبالتوازي مع ذلك عقدت «مبادرة وند�سور بريزيت للكرامة» �ضمن برنامج
املاج�ستري يف الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،عدة ندوات �ضمن �سل�سلة املوائد امل�ستديرة ،حول الكرامة واملعرفة يف ظل االحتالل ،والكرامة والثورة يف
�سوريا ،وكذلك الكرامة وو�ضع الالجئني وحقوقهم.
كما نظمت دائرة التاريخ والآثار يف اجلامعة ،وبالتعاون مع املعهد الفرن�سي
لل�شرق الأو�سط والقن�صلية الفرن�سية يف القد�س ،دورة مكثفة حول« :النميات
وعلم الآثار» ،هذا �إىل جانب امل�ؤمتر ال�سنوي اخلام�س الذي عقده معهد درا�سات
املر�أة ،وعنوانه« :التعليم من �أجل احلرية والعدالة االجتماعية».
ويف ني�سان  ،2013عقدت دائرة العلوم ال�سيا�سية يف اجلامعة ،امل�ؤمتر ال�سنوي الأول
للدائرة بعنوان «النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني :بني �إمالءات ال�ضرورة و�ضرورة
ا�ستح�صال ال�شرعية» ،تخلله ثالث جل�سات دارت حول ت�أثري الثورات العربية
على احلالة الفل�سطينية ،و�أين يقف امل�شروع الفل�سطيني يف ظل تطورات املنطقة،
وت�أرجح النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بني ال�سلطة املنظمة والدولة امل�ستقلة.
26

النشاط الثقايف والفني
تتوا�صل يف اجلامعة الأن�شطة الفنية والثقافية والتي تعك�س هوية اجلامعة ب�شكل عام ،وتعزز من روح املبادرة ،والإبداع بني الطلبة .ولتعزيز هذه ال�صبغة التي
ت�صاحب بريزيت منذ ن�ش�أتها ،كان هناك العديد من الأن�شطة التي نظمتها اجلامعة مبختلف مكوناتها الأكادميية ،ل�ضمان تعزيز الهوية الثقافية والفنية.
ففي ت�شرين الأول  ،2012ا�ست�ضافت دائرة الإعالم ،الأديب والروائي الفل�سطيني ربعي املدهون خالل ندوة �أدبية ثقافية كانت قد �أعدتها خ�صي�صا
ملناق�شة روايته «�سيدة من تل �أبيب» احلائزة على جائزة البوكر العربية لعام  .2010حتدث املدهون عن روايته ،والتي تخترب التعاي�ش الفل�سطيني والعربي
 الإ�سرائيلي ،يف عالقة �إ�شكالية ملتب�سة بني كاتب فل�سطيني وممثلة �إ�سرائيلية وابن زعيم عربي معروف.التقـــــريـــــر السنــــــوي
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ويف ال�شهر ذاته عر�ض مكتب الن�شاطات الطالبية التابع
لعمادة �ش�ؤون الطلبة ،بالتعاون مع م�سرح الطنطورة،
م�سرحية «حبل الغ�سيل» التي تدور �أحداثها حول امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية يف االنتخابات الت�شريعية
واملحلية.
ويف كانون الأول  ،2012نظم مكتب الن�شاطات اجلامعية
يف عمادة �ش�ؤون الطلبة معر�ض ًا بعنوان «ما كان يعرف»،
وذلك بالتعاون مع الفنان منذر جوابرة وبح�ضور عدد من
ال�شخ�صيات والطلبة .وت�ضمن الن�شاط عر�ض ًا لر�سومات
الفنان جوابرة عن امللثم ،ومعر�ض ًا لبيع مل�صقات ومالب�س
وحقائب يد حتمل كل منها �صورة و�شعار ًا للملثم.
ويف �أيار � 2013أقيم يف اجلامعة معر�ض لل�صور
الفوتوغرافية بعنوان« :ورد ومطر» ،والذي ي�ضم جمموعة
من ال�صور التقطها �أ�ستاذ الفيزياء يف اجلامعة �أ .زياد
عزت ،بهدف ت�سليط ال�ضوء على الطبيعة الفل�سطينية من
زهور ونباتات برية.
ويف حزيران � ،2013أحيت عمادة �ش�ؤون الطلبة وملدة
يومني ،مهرجان «ليايل بريزيت» يف ن�سخته الثالثة ،بتقدمي
عدد من العرو�ض الفنية والغنائية ال�شعبية ،بح�ضور فرق
فل�سطينية ومب�شاركة الفنان العربي �أحمد قعبور عرب نظام
«الفيديو كونفرن�س» من العا�صمة اللبنانية بريوت.
28

العالقة مع اجملتمع
تنظم اجلامعة فعاليات دورية يف �سبيل خدمة املجتمع وجمتمع اجلامعة على حد �سواء ،لأغرا�ض خمتلفة �أكادميية� ،صحية ،تثقيفية ،وغري ذلك من الأن�شطة
الهادفة �إىل تر�سيخ دور اجلامعة ور�سالتها جتاه املجتمع.
يف ت�شرين الأول من  ،2012نظم الفرع الطالبي جلمعية مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات احلدث الأول من نوعه يف اجلامعات الفل�سطينية وهو اليوم
املفتوح العاملي « ،»IEEE DAYوالذي �ضم خالله العديد من الن�شاطات التثقيفية والعلمية �إىل جانب امل�سابقات ،حيث �شهد ح�ضور ًا متميز ًا من �أ�ساتذة
دائرتي الهند�سة الكهربائية وهند�سة �أنظمة احلا�سوب وطلبة من خمتلف التخ�ص�صات والكليات.
« »IEEEهي جمعية عاملية رائدة يف جمال الأبحاث ،ت�أ�س�ست منذ خم�سني عاما وكانت ال�س ّباقة دوما يف االخرتاعات والإجنازات العلمية العاملية ،وتعترب
مكتباتها من �أغنى مكتبات العامل يف الأوراق البحثية واملوا�ضيع اجلديدة واملتجددة.
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األيام العلمية واألدبية
نظمت اجلامعة عدة �أيام علمية على مدار
 2013/2012فيما يلي �أبرزها:

اليوم األدبي

اليوم الهندسي
نظمته كلية الهند�سة وت�ضمن معار�ض هند�سية ل�شركات ومكاتب و�صناعات هند�سية ،وم�شاريع تخرج لطلبة الكلية� ،إ�ضافة �إىل ندوات علمية ومهنية وحفل
تكرمي للطلبة املتفوقني.
عميد كلية الهندسة د .عفيف حسن:

استقطب اليوم الهندسي هذا العام ما يزيد عن  30شركة ومؤسسة،

يف حني يشارك فيه ما يزيد عن  28مشروع تخرج وعمل طالبي .كما استفاد من اليوم التوظيفي املرافق أكرث من

ّ
نظمته كلية الآداب و�شمل العديد من الأن�شطة الثقافية والأكادميية والفنية ،حتت عنوان« :حكايــات كليـ ــة الآداب».
عميد كلية اآلداب د .مهدي عرار:

الهدف من هذا اليوم هو إقامة عالقة تواصل مستدامة بني كلية اآلداب

واجملتمع احمللي مبؤسساته كافة ،وفرصة للمجتمع للتعرف على الكلية بتخصصاتها ورؤيتها املستقبلية

 150طالبًا وطالبة من خريجي الكلية

30
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اليوم العلمي

اليوم التكنولوجي
عقدته كلية تكنولوجيا املعلومات و�ضم عدة فعاليات �أبرزها املعر�ض التكنولوجي الذي �شاركت فيه العديد من ال�شركات التكنولوجية الفل�سطينية والعاملية،
بالإ�ضافة �إىل معر�ض مل�شاريع الطلبة اخلريجني يف كافة اجلامعات الفل�سطينية.

نظمته كلية العلوم وا�شتمل على بع�ض التجارب املخربية واملعلومات التي �ساهم طلبة الكلية يف �إعدادها ،وذلك بهدف �إطالع الزوار وطلبة املدار�س
واجلامعات على ما يجري داخل دوائر وخمتربات الكلية املختلفة.

هذا اليوم يسعى لتفعيل الشراكة بني كلية تكنولوجيا املعلومات

تسعى الكلية لدعم املسرية العلمية يف اجملتمع الفلسطيني ،عن

عميد كلية تكنولوجيا املعلومات د .علي جابر:

32

عميد كلية العلوم د .وائل قراعني:

يف جامعة بريزيت والشركات التكنولوجية الفلسطينية من أجل النهوض باإلنتاج املعلوماتي الفلسطيني ،ليواكب

طريق تكثيف النشاطات العلمية الالمنهجية لطلبة املدارس بشكل خاص ،حيث مت دعوة العديد من املدارس

التطور الهائل واملتسارع يف تكنولوجيا املعلومات

الثانوية للمشاركة يف هذا اليوم العلمي
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يوم املناهج

اليوم االقتصادي
نظمته كلية الأعمال واالقت�صاد و�شمل معار�ض حتتوي على �صناعات يدوية وتراثية ،وفقرات فنية من رق�صات �شعبية ومقاطع غنائية ،وعرو�ض م�سرحية
لطلبة الدوائر املختلفة ،وفقرات ترفيهية للأطفال ،و�ألعاب اللياقة البدنية ،وم�سابقة بني طلبة و�أ�ساتذة دوائر الكلية ،وم�سابقات مع �أهايل الطلبة� ،إ�ضافة
�إىل �إطالق املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بالكلية.
عميد كلية األعمال واالقتصاد د .حممد نصر:

تفخر الكلية باستقطابها ألفضل الطلبة كل عام وتزويدهم

بأفضل املهارات للعمل يف مؤسسات القطاع العام واخلاص ،ورسالة اليوم هي رسالة تواصل مستدامة بني الكلية

عقدته دائرة علم االجتماع والإن�سان يف اجلامعة بال�شراكة مع املجل�س الرتبوي العربي يف �أرا�ضي الـ  ،1948حول املناهج الفل�سطينية وحتديات الهوية.
رئيس اجلامعة د .خليل هندي:

هذا اليوم يكتسب أهمية خاصة كونه يعالج مسألة الهوية واملناهج

دور ال خالف عليه ،وهذا
الفلسطينية ،فدور املناهج يف تشكيل وقولبة الهوية ومن ثم تعزيزها وتشذيبها وتهذيبها ٌ
الدور فرضه علينا تاريخ شعبنا الفلسطيني املشتت

واجملتمع احمللي مبؤسساته كافة ،وفرصة للمجتمع للتعرف على الكلية بتخصصاتها ورؤيتها املستقبلية 
34
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اليوم الرتبوي

اليوم الطبي
نظمته كلية التمري�ض وال�صيدلة واملهن ال�صحية امل�ساندة لتعزيز االهتمام بال�صحة العامة ،حيث ت�ضمنت فعاليات هذا اليوم الرابع من نوعه عدة فحو�صات
طبية جمانية �إىل جانب �إر�شادات تغذية وحمية ،و�إر�شادات للدكتور �صيديل ،وزيارة للمختربات� ،إ�ضافة �إىل عرو�ض م�سرحية وفنية متنوعة وتكرمي طلبة
الكلية املتفوقني.
عميد كلية التمريض واملهن الصحية املساندة د .تامر عيساوي:

هذا اليوم يهدف لتثقيف ورفع الوعي

الصحي يف اجملتمع الفلسطيني لتعزيز أمناط صحية سليمة كإسرتاتيجية أساسية ملقاومة املشاكل الصحية،
ويف الكشف املبكر عن األمراض
36

نظمته كلية الرتبية وا�شتمل على معر�ض ي�ضم �صناعات يدوية وتراثية ،وفقرات فنية من رق�صات �شعبية ومقاطع غنائية ،ومعار�ض كتب ،ومعار�ض منتجات
املدار�س.
عميد كلية الرتبية سابقا د .ماهر حشوة:

نؤكد على سعي الكلية من خالل اليوم املفتوح إىل زيادة التواصل

بني الكلية واملؤسسات الرتبوية وأهايل الطلبة ،وإىل إيجاد فرص عمل للطلبة اخلريجني ،باإلضافة إىل تعميق العالقة
مع املدارس
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اليوم الفني
نظمته عمادة �ش�ؤون الطلبة و�شهد عددا كبريا من الفعاليات الغنائية وال�شعرية وامل�سابقات الثقافية والريا�ضية ،بالإ�ضافة �إىل تواجد وزارة الثقافة والتي
�شاركت بتنظيم م�سابقات ثقافية وقدمت جوائز للطلبة الفائزين.

من أنشطة املعاهد

مهرجان العلوم
اختتمت كلية العلوم فعاليات مهرجان العلوم الفل�سطيني الثالث الذي عقد جزء منه يف اجلامعة ،بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم واملجل�س الثقايف
الفرن�سي وم�ؤ�س�سة النيزك ومركز القطان ،وذلك كجزء من �سل�سلة فعاليات عقدت يف عدة جامعات الفل�سطينية .و�شملت فعاليات املهرجان عرو�ض ًا علمية
يف جماالت العلوم املختلفة كالكيمياء والفيزياء والريا�ضيات والأحياء� ،شارك يف تنفيذها طلبة من كلية العلوم يف اجلامعة ومدر�سوها.

اليوم االجتماعي
عقدته دائرة علم االجتماع وعلم الإن�سان ،بالتعاون مع املعهد الفرن�سي لدرا�سات ال�شرق الأدنى  ،IFPOوتناول مو�ضوع الأبحاث عن فل�سطني والفل�سطينيني،
وح�ضره جمموعة من الباحثني الفل�سطينيني والفرن�سيني ،وهو جزء من �سل�سلة حلقات بحث �ضمن م�شروع تعاون و�شراكة بني جمموعة من الباحثني من
جامعة بريزيت واملعهد الفرن�سي ي�ستمر ملدة عامني.

اليوم التوظيفي
نظمته كلية الأعمال واالقت�صاد يف ن�سخته رقم  ،18مب�شاركة عدد كبري من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الوطنية ،لإتاحة فر�صة لطلبة اجلامعة خا�صة اخلريجني
منهم للتعرف على طبيعة عملها ،وت�سهيل ح�صولهم على وظائف فيها.
38

مركز تطوير اإلعالم
عقد مركز تطوير الإعالم ،العديد من احللقات التدري�سية ،والور�شات ،والدورات الهادفة �إىل تطوير الإعالميني الفل�سطينيني ،وتعزيز قدراتهم .حيث نظم
املركز حلقة درا�سية حول �أ�ساليب البحث الإعالمي ،م�ؤ�س�س ًا من خاللها ملجموعة بحثية متخ�ص�صة يف الإعالم هي الأوىل من نوعها يف فل�سطني.
وكان املعهد وبالتعاون مع نقابة ال�صحفيني قد �أعلن يف �آذار  ،2013عن بدء عمل وحدة النوع االجتماعي ،والتي تهدف بالأ�سا�س �إىل تعزيز دور وم�شاركة
املر�أة يف احلقل ال�صحايف ،واملطالبة بحقوقها الكاملة ،وتعزيز دورها القيادي يف النقابة ،ويف و�سائل الإعالم املختلفة ،ومراقبة تغطية ق�ضايا املر�أة يف
و�سائل الإعالم.
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واجلنوب ،ومت اختيار مندوب عن كل �إذاعة من ال�صحفيني وال�صحفيات العاملني فيها ،وتدريبهم ملدة �أربعة �أ�شهر يف املركز.
وكان املركز اختتم يف ت�شرين الأول  ،2013دورة تدريبية يف «مهارات الإلقاء الإذاعي» مدتها � 30ساعة تدريبية ،قام فيها الأ�ستاذ الإعالمي الراحل عارف
�سليم ،بتدريب  16م�شرتكا على �أ�س�س ومبادئ الإلقاء الإذاعي ملختلف فنون و�أ�شكال العمل االذاعي� ،إ�ضافة للتدريب العملي يف الأ�ستوديو.

معهد احلقوق
عقد املعهد يف �أيلول  2012لقاء بعنوان «ا ُ
خلـ ْلـع من منظور تاريخ النظريات الفقهية يف الإ�سالم».
كما عقد لقا ًء تفاكري ًا بعنوان «الدين وحقوق الإن�سان يف م�سودة الد�ستور الفل�سطيني» ،حتدث فيه �أ�ساتذة وباحثون من املعهد واجلامعة ،حول �ضرورة
البحث يف عالقة ال�شريعة الإ�سالمية مبنظومة حقوق الإن�سان ،يف حماولة لإيجاد �صيغة توفيقية بينهما.

مديرة مركز تطوير اإلعالم نبال ثوابتة:

إن

املتدربني سيكونون نواة جملموعة بحثية متخصصة
هي األوىل من نوعها يف البالد ستعمل يف إطار وحدة
األبحاث والسياسات اإلعالمية يف املركز
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كما عقد املركز بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة «اليون�سكو» يف رام اهلل ،ور�شة تدريبية ملدة يومني ،حول «�إعداد
الدرا�سة املعيارية لتطوير و�سائل الإعالم يف فل�سطني» .وت�أتي هذه الور�شة
يف �إطار الإعداد للإ�سرتاتيجية الوطنية للإعالم يف الأرا�ضي الفل�سطينية
والتي �ستبحث يف واقع الإعالم والإعالميني ،بهدف العمل على تطويره
وتنميته وتنظيم العمل فيه بال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات واجلهات امل�س�ؤولة.
ويف ت�شرين الثاين  ،2012اختتم املركز م�شروع «�صوت قرانا» املمول من
م�ؤ�س�سة «هرن�ش بول» الأملانية ،لإنتاج  19ق�صة �إذاعية ،جت�سد تاريخ
وثقافة وحياة عدد من القرى الفل�سطينية .وقد تعاون املعهد مع 13
�إذاعة حملية تابعة لع�شر حمافظات موزعة على مناطق ال�شمال والو�سط
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مدير مشروع الدين وحقوق اإلنسان يف املعهد د .مصطفى مرعي:

الهدف من هذا اللقاء هو

حماولة وضع النقاط األساسية للموضوعات الشائكة يف العالقة بني الدين والدولة ،وحقوق اإلنسان لتكون
حمل بحث ،ومن ثم اخلروج بنتائج ودراسات ،ميكن من خاللها تنظيم عالقة الشريعة بحقوق اإلنسان ،وكيفية
معاجلة هذه العالقة يف الدستور

ويف ت�شرين الأول  ،2012عقد املعهد بالتعاون مع نقابة العاملني يف
اجلامعة ،لقا ًء قانوني ًا حول �آلية االن�ضمام �إىل نظام التقاعد العام .والذي
قال فيه مدير عام املكاتب والفروع يف هيئة التقاعد الفل�سطينية الأ�ستاذ
حممد �أبو رحمة� ،إن نقابة �أ�ساتذة وموظفي جامعة بريزيت هي �صاحبة
فكرة ان�ضمام اجلامعات لنظام التقاعد العام.
ويف ال�شهر ذاته عقد املعهد بالتعاون مع املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�شرعي،
دورة تدريبية للمحامني ال�شرعيني املزاولني واملتدربني من مناطق و�سط
و�شمال ال�ضفة الغربية حول �إجراءات التقا�ضي �أمام املحاكم ال�شرعية يف
فل�سطني.
كما ّ
نظم ور�شة عمل تناولت ال�سبل املختلفة واملمار�سات الف�ضلى للتخطيط
لإجراء البحث يف ق�ضايا القانون وحقوق الإن�سان ،وهدفت للإرتقاء
مبعرفة الطاقم التعليمي والبحثي يف كليات ومعاهد القانون يف اجلامعات
الفل�سطينية.
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ويف كانون الأول  2012عقد املعهد بالتعاون مع مركز
تطوير امل�ؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية ،ندوة حول« :الدين
وحقوق الإن�سان يف م�سودة الد�ستور الفل�سطيني :الدرو�س
امل�ستفادة من جتارب دول الربيع العربي».
و�ضمن ن�شاطاته التي ت�أتي حتت مظ ّلة الع�ضو ّية يف
ال�شبكة الأكادميية العربية حلقوق الإن�سان ،وبال�شراكة
مع املعهد الق�ضائي الفل�سطينيّ ،
نظم املعهد ور�شة عمل
حول االجتهاد الق�ضائي يف جمال حقوق الإن�سان ملحاكم
خم�س دول عربية ،من بينها فل�سطني ،تناولت عنا�صر
من التجربة الق�ضائية العربية يف جمال حقوق الإن�سان،
وحول �أف�ضل ال�سبل لال�ستفادة منها يف تدري�س حقوق
الإن�سان بالتوازي مع ممار�سة العمل الق�ضائي.
و�شهد �شهر �آذار  ،2013دورة تدريبية حول �أ�س�س ومعايري حتليل و�صياغة الت�شريعات ،ولقائني تدريبيني حول ا�ستخدام املقتفي ،ولقا ًء قانوني ًا حول «احلق يف
الو�صول للمعلومات وارتباطه باحلقوق واحلريات الأخرى» ،كما �أطلق املعهد يف هذا ال�شهر برنامج الدبلوم املهني املتخ�ص�ص يف ال�صياغة الت�شريعية ،للعام
الثاين على التوايل ،وهو الربنامج الأول من نوعه على م�ستوى العامل العربي ،ونفذه بالتعاون امل�شرتك بني معهد احلقوق والأمانة العامة ملجل�س الوزراء.

لقاءات غزة
يف ت�شرين الأول  ،2012عقد املعهد يف غزة ،لقا ًء تفاكري ًا بعنوان «الدين وحقوق الإن�سان يف م�سودة الد�ستور الفل�سطيني» ،كما ّ
نظم املعهد يف غزة ،لقا ًء
قانون ًيا حول «�أبعاد �إجراء انتخابات جمال�س الهيئات املحلية على النظامني القانوين والإداري يف فل�سطني» ،حتدث فيه مدير الدائرة القانونية يف املجل�س
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الت�شريعي واملحا�ضر يف اجلامعة الإ�سالمية �أجمد الآغا ،بح�ضور عدد من املحامني والأكادمييني وممثلني عن مراكز حقوق الإن�سان ،وغريهم من القانونيني
واملهتمني.
ّ
ونظم املعهد يف غزة �ضمن �سل�سلة لقاءات بريزيت القانونية ،لقا ًء حول «القانون املدين رقم � 4سنة  2012ال�صادر يف قطاع غزة� :آثاره وحتدياته على الواقع
الفل�سطيني» ،وعقد بالتعاون مع كلية احلقوق والإدارة العامة ونادي القانون ،لقا ًء قانوني ًا بدعم من م�ؤ�س�سة «كونراد �أديناور» ،حتدثت فيه املحامية فدوى
الذويب من الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،حول دور الهيئة يف معاجلة االنتهاكات الواقعة على احلقوق واحلريات يف فل�سطني.

معهد دراسات املرأة
تنوعت ن�شاطات معهد درا�سات املر�أة ،حيث ا�ست�ضاف املفكرة الهندية نيفيديتا مينون ،يف حلقة درا�سية بعنوان�« :إعادة النظر يف �سيا�سات احلقوق من
منظور ن�سوي» ،حتدثت فيها عن الإ�شكاليات ،واملع�ضالت والتناق�ضات يف قوانني حقوق الن�ساء.
و�ضمن �سل�سلة ن�شاطات جمموعة العلمانية والدين ،ا�ست�ضاف املعهد �أ�ستاذ
الدرا�سات الدولية يف اجلامعة د .جميد �شحادة ،الذي قدم مداخلة بعنوان:
�إعادة ا�ستك�شاف العلمانية والدين يف ال�سياقني العربي والفل�سطيني.
كما ا�ست�ضاف رئي�س دائرة الفل�سفة والدرا�سات الثقافية يف كلية الآداب �أ.
جمال �ضاهر ،الذي قدم مداخلة �س ّلطت ال�ضوء على كيفية تعامل التيار
ال�سائد من الباحثني العرب القدماء واملعا�صرين ،مع عرب ما قبل الدعوة
الإ�سالمية.
و�أ�صدر املعهد يف دوريته ال�سنوية لل�سنة ال�سابعة 5 ،مقاالت علمية باللغة
العربية و 7مقاالت علمية باللغة الإجنليزية ،تناولت قوانني الأ�سرة وحقوق
املر�أة وموا�ضيع �أخرى.
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معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية
عقد املعهد العديد من املحا�ضرات والور�شات يف العام الأكادميي  ،2013/2012كان �أبرزها حما�ضرة عن �أثر الربيع العربي على اخلليج العربي ،قدمها
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة الكويت د� .شفيق الغربا ،وحما�ضرة �ضمن �سل�سلة لقاءات الدبلوما�سية حتدث فيها د .نبيل �أبو زنيد ،ال�سفري الفل�سطيني
يف هولندا عن العالقات الهولندية الفل�سطينية ،وحما�ضرة �أخرى عن العالقات الفل�سطينية الرو�سية؛ والدور الرو�سي يف عمليه ال�سالم ،قدمها ال�سفري
الفل�سطيني يف رو�سيا االحتادية د .فايد م�صطفى ،و�أخريا حما�ضرة حول العالقات الفل�سطينية الأ�سرتالية ودور اجلالية الفل�سطينية قدمها ال�سفري
الفل�سطيني يف �أ�سرتاليا عزت عبد الهادي.
كما نظم املعهد حما�ضرة حول العالقات الرتكية الفل�سطينية ،ق ّدمها ال�سفري
الرتكي يف فل�سطني ال�سيد �شاكر �أوزكان تورونالرن ،وحما�ضرة �أخرى حول
ا�ستقاللية عمل جلنة االنتخابات املركزية الفل�سطينية ،قدمها مدير دائرة
الإعالم وامل�شاريع يف جلنة االنتخابات املركزية الفل�سطينية ال�سيد فريد
طعم اهلل.
كما ا�ستقبل املعهد ال�سفري الفنزويلي دانيل �أرنندي�س لوغو ،حيث قدم
حما�ضرة �ضمن �سل�سلة لقاءات الدبلوما�سية التي ينظمها املعهد ،والتي حتدث
فيها حول العالقات الفل�سطينية-الفنزويلية .وا�ست�ضاف كذلك ال�سفري
الكوري يف فل�سطني ال�سيد �سنج جن يو ،وذلك يف �إطار اللقاءات التي يعقدها
املعهد لطالبه وجمتمع اجلامعة بح�ضور دبلوما�سيني من خمتلف دول العامل،
بهدف تبادل الآراء والنقا�ش والتعرف على الثقافات املختلفة.
وعقد معهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية ،ور�شة يف جامعة بريزيت حول الأر�شيف الرقمي الفل�سطيني بعنوان «اليوم وغد ًا» ،والتي ح�ضرها نائب رئي�س
اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية �آنذاك د .عدنان يحيى ونخبة من الأكادمييني واملهتمني مبو�ضوع الأر�شفة يف فل�سطني.
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كما عقد ور�شة حول اقت�صاد الأنفاق يف غزة ،وارتباطها بحياة املواطنني هناك واحل�صار املفرو�ض على القطاع.
وكذلك عقد املعهد بالتعاون مع م�ؤ�س�سة كونراد �أديناور �ستيفتنغ ،ور�شة عمل بعنوان «االحتاد الأوروبي :تاريخ ،قانون ،وم�ؤ�س�سات» ،وذلك ا�ستكما ًال مل�ساق مت
طرحه خالل الف�صل الدرا�سي احلايل من قبل املعهد.
مدير املعهد د .عبد الكرمي الربغوثي:

إن سلسلة الورش التي ينظمها املعهد تهدف إىل تسليط الضوء

على كيفية التأثري املتبادل بني كل من السياسات املتبعة واخليارات ،أو اإلكراه السياسي يف اجملتمع ،حيث
أن هناك سياسات يجب اتخاذها من قبل السلطة الفلسطينية ،مهما كان السيناريو القادم للفلسطينيني،
وسواء مت بناء دولة فلسطينية أو مل يتم

ويف كانون الثاين  ،2013ا�ست�ضاف املعهد الأ�ستاذ امل�شارك يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية والدرا�سات الدولية يف جامعة �شامبان (�أورجن ،كاليفورنيا) د .نوبار
هوف�سيبيان ،والذي تناول جمموعة من الأ�سئلة حول ما ي�سعى �إىل حتقيقه الفل�سطينيون ،وهل يريدون حركة حترر وطني �أم حركة من �أجل اال�ستقالل.
ويف �شباط  2013ا�ست�ضاف املعهد الكاتب الفل�سطيني في�صل احلوراين والذي حتدث يف جل�سة نقا�ش عن الأو�ضاع ال�سيا�سية يف �سوريا.

معهد ابن سينا
وا�صل كل من معهدا ابن �سينا ،والدرا�سات
البيئية واملائية �أن�شطتهما يف العام الأكادميي
 ،2013/2012حيث خ َرجت �أكادميية احلكومة
الإلكرتونية ،وهو م�شروع يقوده معهد ابن �سينا،
وبالتعاون مع جامعات ووزارات فل�سطينية
و�أوروبية ،وبتمويل من برنامج ،TEMPUS
الدفعة الأوىل والثانية من برنامج التدريب
االحرتايف الذي ا�ستفاد منه خم�سة وخم�سون
موظف ًا من القطاع احلكومي والبلديات والقطاع
اخلا�ص ،وركز على بناء كادر فل�سطيني قادر
على تطوير حكومة �إلكرتونية ب� ٍأيد فل�سطينية.
مدير أكادميية احلكومة اإللكرتونية ومدير معهد ابن سينا د .مصطفى جرار:

هذا التدريب هو اخلطوة األوىل

إلكرتونيا ،كما أن تأسيس األكادميية كجسم قانوين مستقل يتكون من الوزارات
يف مساعدة احلكومة لتقدمي خدماتها
ً
واجلامعة سيخدم ليس فقط فلسطني بل واملنطقة ،وسيساعد احلكومة ليس فقط يف التدريب بل وجلب اخلربات

املتخصصة ملا فيه فائدة للوطن
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ويف ني�سان  ،2013نظم معهد ابن �سينا يف ُكلية تكنولوجيا املعلومات،
الندوة ال�سنوية الثانية لـ «الل�سانيات احلا�سوبية واملحتوى العربي يف
فل�سطني» ،والتي تهدف �إىل تعزيز التعاون بني الباحثني وال�شركات،
لتطوير حمتوى تطبيقات ذكية ،تواكب التكنولوجيا ،دون �أن ت�ؤثر
على امل�صطلحات العربية ،وتعمل على ايجاد م�صطلحات «تعريبية»
جديدة تتواءم مع الثورة التكنولوجية.

للمعهد ،وملناق�شة �سبل التعاون امل�ستقبلي يف قطاع املياه والبيئة.
وعقد �أي�ضا ور�شة عمل بعنوان «التدابري الالزمة ملواجهة
الفي�ضانات الناجمة عن املنخف�ضات اجلوية العميقة يف
فل�سطني» ،بح�ضور عدد من م�س�ؤويل اجلامعة ومدير عام
الأر�صاد الفل�سطينية يو�سف �أبو �أ�سعد ،وممثلني عن بع�ض
البلديات واملحافظات وامل�ؤ�س�سات الأهلية واحلكومية ذات
العالقة.

الدراسات البيئية واملائية

تأتي ضمن رسالة اجلامعة من أجل خدمة اجملتمع
واستكما ًال ملبادرات مؤسسات شريكة تهدف إىل احلد من
اآلثار السلبية للمنخفضات اجلوية

التعليم املستمر
نفذ معهد الدرا�سات البيئية واملائية يوما تدريبيا حول «تطوير
�أ�ساليب التعليم العايل البيئي» ،والذي �أتى �ضمن �أن�شطة
م�شروع « »Tempus- Strategic Planبتمويل من االحتاد
الأوروبي .وقد �شارك يف هذه الور�شة عدد من املدر�سني يف
برناجمي ماج�ستري هند�سة وعلوم املياه والبيئة ويف دائرة
الهند�سة املعمارية ،حيث قدم كل منهم عر�ضا خمت�صرا
لكيفية تدري�سه يف برامج املاج�ستري ،تبع ذلك نقا�ش حول
الق�ضايا املختلفة ،والتي من �ش�أنها حت�سني الأداء ورفع جودة
التعليم.
كما عقد معهد الدرا�سات البيئية واملائية يف اجلامعة اجتماع ًا
رفيع امل�ستوى ،لت�أ�سي�س جمل�س ا�ست�شاري للمياه والبيئة تابع
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مدير املعهد د .ماهر أبو ماضي:

هذه الورشة،

يف كانون الأول  ،2012خ َرجت اجلامعة ممثلة مبعهد احلقوق ومركز التعل ـ ــيم امل�سـ ـ ــتمر ،وبالتعاون امل�شرتك مع وزارة العدل ،وبتمويل من برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي الـ ـ  ،UNDPالفوج الأول من «برنامج املهارات القانونية والإدارية»،
وذلك �ضمن برنامج «الإدارة العامة املتقدمة ملوظفي القطاع العام» كواحد من
مكونات برنامج بناء قدرات موظفي وزارة العدل ،كما احتفل املركز ب�إطالق برنامج
الكفاءات الريادية ،وهو �أحد الربامج التي يقدمها لبناء املعارف وتطوير املهارات
واالجتاهات املتعلقة بالريادة وتوليد امل�شاريع الريادية يف فل�سطني لدى خريجي
اجلامعات و�أ�صحاب امل�شاريع اخلا�صة واملوظفني.
ويف �آذار  ،2013خ ّرج املركز الفوج الثالث من برنامج الإدارة الريا�ضية ،والذي ينفذه
بال�شراكة مع االحتاد الفل�سطيني لكرة القدم واملركز الدويل للدرا�سات الريا�ضية
( )CIESالذراع الأكادميي لالحتاد الدويل لكرة القدم (.)FIFA
التقـــــريـــــر السنــــــوي
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معهد الصحة العامة واجملتمعية
�شارك معهد ال�صحة العامة واملجتمعية يف م�ؤمتر
«التغذية وعالقتها بالأمرا�ض املزمنة» ،الذي نظمته
م�ؤ�س�سة «جذور» للإمناء ال�صحي واالجتماعي،
ومب�شاركة خرباء ومتخ�ص�صني فل�سطينيني و�أجانب،
وعقد املعهد حما�ضرة عامة ،بعنوان «وبائيات �سرطان
الكلى� :سرطانة اخلاليا الكلوية» ،قدمها الأ�ستاذ يف علم
الأوبئة يف مركز العلوم ال�صحية يف جامعة فلوريدا د.
نبيه ع�سل.

مركز جناد زعني لتكنولوجيا املعلومات
افتتح مركز جناد زعني لتكنولوجيا املعلومات وبالتعاون
مع نادي الطفل الفل�سطيني -خميم الأمعري ،خمترب
(نادي) حا�سوب يف خميم الأمعري والذي �سيقدم
خدمات يف التكنولوجيا واملعلومات لأطفال املخيم
واجلوار .كما ومت توقيع اتفاقية تعاون م�شرتكة بني
املركز والنادي لتزويد الأخري ب�أجهزة حا�سوب
50

والإ�شراف على عقد دورات تدريبية لأبناء املخيم ،وتزويد
النادي بكل ما هو جديد يف عامل التكنولوجيا واملعلومات.
هذا وا�ست�ضافت اجلامعة م�سابقة «فري�ست ليغو للروبوت
التعليمي»� ،شارك فيها  20فريقا من عدة مدار�س فل�سطينية
من جميع املحافظات .وتنوعت م�شاريع البحث التي قدمتها
الفرق امل�شاركة وقامت بعر�ضها بطرق �إبداعية �أمام جلان
التحكيم ،و�ضمت جلان التحكيم يف ع�ضويتها خمت�صني
من اجلامعات الفل�سطينية والقطاعني العام واخلا�ص
برئا�سة الدكتور �أحمد �أبو هنية من جامعة بريزيت ،وترافق
مع م�شاريع البحث العلمي ت�صاميم مبتكرة لأجهزة روبوت
من عمل الفرق امل�شاركة مت برجمتها لتقوم بت�أدية وظائف
حمددة مل�ساعدة كبار ال�سن يف التغلب على بع�ض امل�شكالت
التي تواجههم.

متحف جامعة بريزيت
ي�شكل متحف جامعة بريزيت �إحدى النوافذ التي تطل من اجلامعة وعليها ،لن�شر الثقافة واالبداع ،و�إحياء وتوثيق الرتاث الفل�سطيني ،وزيادة امل�ساحة املتاحة
للطلبة والزوار على حد �سواء .وتقول نائب رئي�س جامعة بريزيت لل�ش�ؤون املجتمعية د� .سامية حليلة� ،إن ن�شاطات املعهد تعمل على دمج الطلبة من خالل
مفهوم العمل االجتماعي ،وتعمل يف الوقت ذاته على ت�سويق الأفكار و�إي�صال الر�سائل مبختلف م�ضامينها �إىل اجلمهور املحلي والعاملي.
وتنوعت �أن�شطة املتحف يف العام  ،2013/2012وكان من �أبرزها افتتاح الن�سخة الثانية من معر�ض «داخل الإطار /خارج الإطار» ،بعنوان« :التمثيالت
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نائب رئيس جامعة بريزيت للشؤون اجملتمعية د .سامية حليلة:

إن هذا املعرض سلط الضوء

على املدن الفلسطينية بشكل خمتلف عن الصورة النمطية ،وأريحا تستحق هذا االهتمام ملا فيها من
تاريخ وثقافة وحضارة ومصدر الهام لكل من أراد التعمق بتاريخ هذا الشعب

ويف �شباط  ،2013ا�ست�ضاف املتحف الفنان الت�شكيلي الفل�سطيني نا�صر ال�سومي ،والذي حتدث عن م�شروعه «ذاكرة النيلة» حيث اكت�شف عرب مكوناته
املختلفة ماهية النيلة كنبتة كانت تزرع يف فل�سطني وحتديد ًا يف �أريحا حتى بدايات القرن الع�شرين ،وك�صبغة كان لها دورها ،عرب التاريخ يف �إثراء الرتاث
الثقايف الب�صري املحلي يف منطقة �سوريا الكربى ويف مناطق �أخرى من العامل.
يف ني�سان  ،2013جرى افتتاح «قاعة كنعان» للمقتنيات الرتاثية ،بهدف توفري فر�ص �أمام الباحثني لدرا�سة الرتاث الفل�سطيني ،وتلقي التدريب على �آليات
العمل يف املتاحف .وحتتوي القاعة على حوايل مئة ثوب فل�سطيني ،و�إك�س�سوارات تقليدية ،وجمموعة الدكتور توفيق كنعان للحجب والتمائم الفل�سطينية ،والتي
يعود تاريخ توثيق �أقدم قطعة منها لعام .1905
املتغرية للمر�أة يف املمار�سة الفنية الفل�سطينية» ،وذلك يف حرم جامعة النجاح.
ً
وافتتح يف املتحف �أي�ضا املعر�ض الطالبي الأول «هذا �أنا ،هم نحن� ،أنتم هنا» ،والذي يقام للمرة الأوىل و�شارك فيه  23طالبا وطالبة من خمتلف اجلامعات
والكليات ،وجاء لت�شجيعهم على امل�ساهمة يف �إنتاج معرفة بديلة ت�شكل �أداة للحراك املجتمعي ،ويحوي على �صور تعرب عن واقع املجتمع الفل�سطيني،
وجم�سمات من �صنع الطالب .قدَ م الطلبة امل�شاركون �أعماال حتمل فكرة االعرتا�ض واالحتجاج على ما �آل �إليه املجتمع �سيا�سيا وجمتمعيا ،وطوروا �أفكارهم
من خالل نقا�ش معمق مع مقيم املعر�ض الدكتور يزيد عناين.
و�ضمن ن�شاطات الن�سخة الرابعة من معر�ض املدن ،نظم املتحف لقا ًء ثقافيا فنيا لنخبة من الفنانني املهتمني بالق�ضايا الوطنية والثقافية والفنية والتاريخية
ويحمل الن�شاط عنوان «�أريحا  -الأقرب �إىل الأر�ض الأبعد �إىل ال�سماء» ،وفيه مت �إبراز تاريخ مدينة �أريحا كونها �أقدم مدينة يف العامل ،كما �أبرزت �أهميتها
الدينية واحل�ضارية والتاريخية والإن�سانية والطبيعية.
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مديرة املتحف إيناس ياسني:

افتتاح هذه

القاعة سيشكل نقطة انطالق يف اجلامعة للبحث
ابتداء من جمموعة األثواب
يف الرتاث الثقايف املادي
ً
وجمموعة د .توفيق كنعان ،اضافة إىل أنه يوفر فرصة
لدراسة الرتاث ،والتدريب على عمل املتاحف
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وخالل �شهر �أيار  ،2013نظم معر�ض للفنان الفل�سطيني الراحل «م�صطفى احلالج» لت�سليط ال�ضوء على �أعماله ،كونه من �أوائل الفنانني الذين �ساهموا يف
ت�شكيل معامل فن املقاومة .و�شمل املعر�ض  40عم ًال للحالج ،وعر�ض ًا لوثائق و�صور لأعماله عرب �صناديق �ضوئية.

يوميات «بريزيتية»
تتوا�صل الأن�شطة املنهجية والالمنهجية يف اجلامعة ،والتي ت�شكل جمتمعة ،هوية بريزيت ،و�صبغتها املعهودة ،القائمة على التوا�صل مع املجتمع بروح املبادرة
والتعاون ،دون اغفال بناء القدرات الذاتية للطلبة وجمتمعها� ،أكادمييا ،واجتماعيا ،وثقافيا ،و�سيا�سيا ،ووطنيا.
و�ضمن الن�شاطات املتنوعة يف اجلامعة �شاركت �أ�سرة بريزيت �أهايل القرى الفل�سطينية ،مو�سم قطف الزيتون ،وذلك �ضمن احلملة التي نظمها ق�سم العمل
التعاوين يف عمادة �ش�ؤون الطلبة .وهو عرف متبع يف اجلامعة منذ عام .1972
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عميد شؤون الطلبة أ .حممد األحمد:

تأتي مشاركة

جامعة بريزيت من أجل متكني روح التضامن والعونة والتطوع
حلماية األرض وجندة أصحابها ،ومد يد العون لهم ومشاركتهم
قطف زيتونهم ،إضافة ملا ميثله غصن الزيتون من رمزية ألبناء
شعبنا يف مسعاه العادل واملثابر واملصمم على نيل حقوقه
الوطنية كاملة

الأب د .لوي�س حزبون ،وكاهن رعية جفنا للروم الأرثوذك�س الأب جورج عواد ،ومن�سق املعر�ض من املكتب الهند�سي منري �سعد.
وافتتحت مكتبة اجلامعة «معر�ض من�شورات كوادر اجلامعة» ،ال�ستعرا�ض املنتوج البحثي لكوادر اجلامعة خالل الع�شر �سنوات املا�ضية ،وت�سليط ال�ضوء على
�أهمية البحث العلمي ،والنهو�ض بحركة الت�أليف والن�شر .واحتوى املعر�ض على قرابة  450من�شور ًا من املواد املطبوعة التي توفرت ن�س ٌخ منها يف املكتبة خالل
ال�سنوات الع�شر املا�ضية.
و�ضمن �سل�سلة حماكماتها ال�صورية� ،أجرت دائرة القانون التابعة لكلية احلقوق والإدارة العامة يف اجلامعة ،حماكم �صورية ،عديدة منها «دعوى �إخالء
م�أجور» ،وحماكمة �أخرى بالتعاون مع جمل�س الق�ضاء ال�شرعي ،بعنوان «دعوى التفريق للنزاع وال�شقاق» ،كما نظمت حماكمة ثالثة �أداها عدد من الطلبة،
حتاكي الإجراءات الق�ضائية املتبعة �أمام املحاكم الفل�سطينية فيما يتعلق بق�ضايا الت�أمني والتعوي�ض عن حوادث الطرق.

كما �أطلق ق�سم العمل التعاوين يف عمادة �ش�ؤون الطلبة« ،م�شروع �صديق اليتيم» بالتعاون مع جمعية انعا�ش الأ�سرة ،ويهدف �إىل ربط الطلبة بق�ضايا وهموم
املجتمع ورفع الروح الإن�سانية وامل�س�ؤولية لديهم .وتقوم فكرة امل�شروع على توا�صل طلبة اجلامعة وب�شكل يومي ،مع الأطفال الأيتام على مدار الف�صل لتقدمي
الدعم النف�سي واالجتماعي وامل�ساندة يف رفع التح�صيل الأكادميي لهم.
و�أطلق الق�سم �أي�ضا م�شروع �شجرة لكل خريج �ضمن �سل�سلة
الن�شاطات التي تنظمها عمادة �ش�ؤون الطلبة لزراعة الأ�شجار
يف اجلامعة مل�ساعدة الطلبة يف فهم �أهمية وت�أثري الأ�شجار يف
حياتهم.
و�أقيم يف اجلامعة معر�ض الكتاب امل�سيحي الثالث ع�شر،
والذي يقام كل عام مبنا�سبة حلول عيد امليالد املجيد ور�أ�س
ال�سنة امليالدية .وح�ضر حفل الإفتتاح نائب بطريرك القد�س
�سيادة املطران ويليم ال�شوملي ،وكاهن رعية بريزيت لالتني
56
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وعقدت دائرة علم النف�س يف اجلامعة وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة
 Human Factorsال�سويدية ،ور�شة عمل بعنوان «هل �أنت �أحمر،
�أخ�ضر �أو �أزرق؟ بناء اجتماعي على الفروق الفردية» ،لت�أكيد اهتمام
جامعة بريزيت بدرا�سة الق�ضايا النف�سية للأفراد وتنمية النواحي
الإيجابية لل�شخ�صية.
هذا وكرمت اجلامعة وللف�صل الثالث على التوايل ،الطلبة املتميزين
�أكادمييا واحلا�صلني على منح وجوائز «�سهيلة مربوك ح�سونة»
و«�سعدي فار�س ح�سونة» ،والتي يقوم املدير الإداري ل�شركة الغاز
واملعدات يف �أبو ظبي ال�سيد عبد الكرمي ح�سونة بتقدميها ،دعم ًا
لطلبة اجلامعة ،وبقيمة �إجمالية تبلغ � 150ألف دوالر على مدار �أربع
�سنوات.
ويف �آذار � 2013أح َيت حملة احلق يف التعليم يف اجلامعة وبالتعاون مع
املركز الفل�سطيني لق�ضايا ال�سالم والدميقراطية� ،أ�سبوع مناه�ضة
الف�صل العن�صري «الأبرتهايد» الإ�سرائيلي ،حيث عر�ضت احلملة
�أفالم ًا توثق عددا من مظاهر الف�صل العن�صري الذي ميار�سه
االحتالل الإ�سرائيلي بحق ال�شعب الفل�سطيني.
ونظمت اجلامعة ملتقى اخلريجني ال�سنوي  ،2013بهدف تعزيز روح
التوا�صل واالنتماء بينها وبني خريجيها ،وتفعيل �شراكة اجلامعة مع
اخلريجني يف املجتمع املحلي والإقليمي والدويل ،كونهم �سفراء لها
يف الداخل واخلارج.
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مقاالت ..ومشاركات
ن�شرت جملة «الالن�سيت» وهي جملة طبية عاملية مقرها يف اململكة املتحدة ،يف عددها ال�صادر يف  8ت�شرين الأول  ،2012مقاال لأ�ستاذة ال�صحة العامة
واملجتمعية يف اجلامعة د .ريتا جقمان ،بعنوان« :ال�صحة الفل�سطينية ...العلوم للم�ساءلة» ،والذي ي�سلط ال�ضوء على البحوث التي �أجريت م�ؤخرا على احلالة
ال�صحية لل�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة وغزة وال�شتات.
كما �شارك �أ�ستاذ الهند�سة امليكانيكية يف اجلامعة د .حممد قراعني ،مبقالة علمية بعنوان « :تلوث الهواء يف فل�سطني ،يف العدد الأخري من جملة «فل�سطني
يف �أ�سبوع» ،تناولت مو�ضوع التلوث وامللوثات وتطرقت ب�شكل رئي�سي �إىل مو�ضوع تلوث الهواء ،والذي يعد من م�شكالت التلوث الرئي�سية يف العامل.
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مشاركات دولية
�شاركت الأ�ستاذة امل�ساعدة يف كلية احلقوق والإدارة العامة د .فداء ال�شافعي ،يف م�ؤمتر تيدك�س TEDx -ال�سنوي ،حيث حتدثت فيه عن �أهمية التعليم
كتجربة �شخ�صية ومهنية وم�ساهمة ذلك يف ت�شكيل هويتها نحو العدالة للنوع االجتماعي.
وا�ست�ضافت كلية برانفورد يف جامعة «يال» يف الواليات املتحدة الأمريكية� ،أ�ستاذة ال�صحة العامة يف معهد ال�صحة العامة واملجتمعية د .ريتا جقمان ،يف
حما�ضرة حول مفهوم َ
«اجل َلد» �أو «ال�صمود املقاوم» يف فل�سطني ،حيث عر�ضت ما لدى ال�شعب الفل�سطيني من �آلية عاطفية و�سلوكية تتعلق بهذا املفهوم.
وقامت الربوفي�سورة كري�ستيانا فلباوم ،من جامعة برين�ستون الأمريكية بزيارة اجلامعة ،يف �إطار تنفيذ تعاون بحثي وعلمي م�شرتك مع معهد ابن �سينا
لهند�سة املعرفة والتقنيات احلا�سوبية .حيث ق ّدمت خالل زيارتها
م�ساق ًا يف ال ّل�سان ّيات احلا�سوبية ومعاجلة اللغات الطبيعية وذلك
ال�ساد�سة ِلكلية تكنولوجيا املعلومات
ِ�ضمن ال ّدورة َ
ال�صيف ّية الدولية ّ
ا�ستمرت ملدة �أ�سبوع مك ّثف.
و�شارك عدد من طلبة ماج�ستري التخطيط العمراين وبكالوريو�س
الهند�سة املعمارية ،يف ور�شة عمل حول التخطيط وحياة النا�س يف
الأماكن التاريخية ،والتي عقدت م�ؤخر ًا يف ال�سويد ،وركزت على
اجلانب النظري والعملي للتخطيط املعماري.
كما �شارك �أ�ستاذ الإدارة العامة د� .أمين الزرو ،يف الدورة
املتخ�ص�صة حول النزاهة حتت عنوان «اال�ستثمار يف بناء النزاهة
العربية» ،والتي نظمت من قبل جامعة عمان الأهلية ومنظمة
النزاهة الربيطانية «.»Integrity Action
ومثلت اجلامعة فل�سطني يف الدورة الثامنة من برنامج مفاج�آت
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�صيف دبي للزمالة التدريبية ،من خالل الطالبة يف كلية
الأعمال واالقت�صاد مرام العلي .هذا الربنامج الذي يقام
لل�سنة الثامنة ،ت�شارك فيه فل�سطني لل�سنة الثالثة على
التوايل ممثلة بجامعة بريزيت.
�إىل ذلك ح�صل �أ�ستاذ الأعمال واالقت�صاد يف اجلامعة
د� .سهيل �سلطان ،على �شهادة تقدير ك�أف�ضل خبري
اقت�صادي خالل م�شاركته يف منتدى �أ�ستانا االقت�صادي
الذي نظمته الأمم املتحدة يف كازاخ�ستان بعد تقدميه
ورقة حول االبتكار والتنمية.
و�شارك الفرع الطالبي لـِ  IEEEجامعة بريزيت يف امل�ؤمتر
الثاين لل�شرق الأو�سط اخلا�ص برابطة مهند�سي الكهرباء
وااللكرتونيات العاملية املنعقد يف اجلامعة الأمريكية يف
�ضم امل�ؤمتر �أفرع ًا طالبية من دول عديدة
بريوت ،حيث ّ
كـفرن�سا وبولندا وم�صر والأردن ولبنان وتون�س وال�سودان.
كما �شارك الطالب حمزة قر�ش من دائرة هند�سة
�أنظمة احلا�سوب ،يف م�ؤمتر دويل للعلوم عقد يف
�سلوفاكيا لبحث علوم التكنولوجيا ،وكانت م�شاركة
بريزيت بعنوان «تكنولوجيا ب�أ�سعار معقولة للتعليم يف
فل�سطني».
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ضيوف وحماضرات
ا�ستقبلت اجلامعة عامل االجتماع مايكل بوراووي رئي�س اجلمعية العاملية لعلم االجتماع  ،ISAحيث حل �ضيفا على دائرة علم االجتماع وعلم الإن�سان ،ويرافقه
�أ�ستاذ علم االجتماع يف اجلامعة الأمريكية ببريوت د� .ساري حنفي .و�ألقى بوراووي حما�ضرة بعنوان« :احلركات االجتماعية يف عهد النيوليربالية».

وا�ست�ضافت اجلامعة و�ضمن �سل�سلة حما�ضرات الريادة والرواد ،املخرتع الفل�سطيني والعامل النووي وامل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة «،»QuarTek
د .ريا�ض �صوافطة ،يف حما�ضرة بعنوان« :متكني ريادة الأعمال العلمية والتنمية االقت�صادية يف فل�سطني» ،وبح�ضور ح�شد كبري من طلبة و�أ�ساتذة
اجلامعة.
وزار العامل يف لغات الربجمة الربوف�سور ديفيد برنا�س كلية تكنولوجيا املعلومات ،حيث ا�ستمرت الزيارة � 3أيام تخللها العديد من ور�شات العمل يف جمال
هند�سة الربجميات و�إدارة امل�شاريع للعديد من الطلبة.
وعقد مكتب العالقات العامة ودائرتا التاريخ والآثار والدرا�سات الثقافية ،ندوة عامة بعنوان« :الطائفة ال�سامرية تاريخها ،عاداتها وتقاليدها» ،وذلك
بالتعاون مع جمعية الأ�سطورة ال�سامرية.
وقالت نائب مدير العالقات العامة يف اجلامعة ال�سيدة لبنى عبد الهادي« :تكمن �أهمية هذه الندوة يف تعريف الطلبة بثقافة الطوائف والديانات الأخرى
واحرتام هذه الثقافات ،من �أجل تعزيز مفاهيم التعددية والتنوع االجتماعي و�أ�س�س املجتمعات الدميقراطية».
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وكذلك عقدت دائرة الهند�سة الكهربائية يف
اجلامعة حما�ضرة بعنوان« :ا�ستخدام �أنظمة
القوى الكهرومغناطي�سية يف توليد الطاقة
الكهربائية» قدمها املهند�س د .تامر خطيب،
والذي حتدث عن اخل�صائ�ص العلمية والتقنية
للأنظمة الكهرومغناطي�سية.
بدورها عقدت كلية تكنولوجيا املعلومات
حما�ضرة عامة ،حول الطرق ال�سليمة يف �إدارة
الإنتاج والت�صنيع يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،قدمها املهند�س املتخ�ص�ص يف جمال
الت�صنيع بهيج بيقاوي ،وذلك بح�ضور عدد من
�أ�ساتذة وطلبة كلية تكنولوجيا املعلومات.
وعقدت دائرة الفيزياء يوم ًا درا�سي ًا يف مو�ضوع
فيزياء اجل�سيمات الدقيقة ،حيث �شارك �أكرث
من  70طالب ًا وطالبة من كليتي العلوم والهند�سة
وكذلك طلبة من مدر�سة الروم الأرثوذك�س الثانوية
يف الطيبة بهذه الفعالية .وقد �شارك يف اليوم
الدرا�سي الدكتورة كيت �شو من املركز العاملي
للفيزياء النظرية يف �إيطاليا والدكتور حممد
احلروب من جتربة �أطل�س يف املنظمة الأوروبية
للأبحاث النووية يف �سوي�سرا.
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كما عقدت كلية الأعمال واالقت�صاد يف اجلامعة،
ندوة بعنوان�« :صندوق النقد الدويل :دوره عامليا
وحمليا» ،قدمها ممثل �صندوق النقد الدويل
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة د� .أودو كوك،
مب�شاركة كل من رئي�س دائرة االقت�صاد د .ريا�ض
مو�سى ،و�أ�ستاذ االقت�صاد د� .سعيد هيفاء.
و�أي�ضا عقدت اجلامعة وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة
الرتاث الفل�سطيني يف الواليات املتحدة الأمريكية،
حما�ضرة حول تاريخ ون�ش�أة التطريز الفل�سطيني،
قدمتها الباحثة يف هذا املجال حنان قرمان منيرِ .
وكذلك عقدت اجلامعة حفل تخريج ملجموعة من
امل�شاركني يف دورة تدريبية مكثفة يف التنمية والإدارة ،نظمت يف �إيطاليا ملدة ف�صل درا�سي وقد �شارك فيها  18م�شرتكا من  9جامعات فل�سطينية.
وعقدت وحدة ابن ر�شد للتطوير الرتبوي ثالث لقاءات متتالية �ضمن �سل�سلة حلقات املجاورة ,حول ابن عربي والتي تقودها د .مليحة م�سلماين ،حيث جمعت
هذه اللقاءات جمموعة من �أ�ساتذة وطلبة اجلامعة للحديث حول املفكر ابن العربي وفكره ال�صويف وتاريخه.
وعقدت دائرة علم االجتماع والإن�سان ندوة فكرية بعنوان «�صنمية الدولة» ،قدمها الربوفي�سور ال�ضيف مايكل تاو�سغ �أ�ستاذ االنرثبولوجيا الثقافية يف جامعة
كولومبيا ،حيث حتدث عن حتول الدولة �إىل معبود ُم�ش ّي�أ يف الفكر ال�سيا�سي وال�سو�سيولوجي احلداثي ،معتمدا على درا�ساته امل�سحية وامليدانية يف عدة دول
يف �أمريكا اجلنوبية والتي نتج عنها كتابه «اجلهاز الع�صبي».
يف كانون الثاين  ،2013ا�ست�ضافت اجلامعة اجتماعا �ضم عمداء �ش�ؤون طلبة اجلامعات الفل�سطينية ،لنقا�ش ق�ضيتني �أ�سا�سيتني حول :ت�أثري انقطاع الرواتب
على ت�سجيل الطلبة يف اجلامعات للف�صل الدرا�سي الثاين ،وم�سودة م�شروع قانون الإقرا�ض الفل�سطيني مل�ؤ�س�سات التعليم العايل.
وكذلك ا�ستقبلت اجلامعة الطلبة اجلدد يف برنامج الدرا�سات العربية الفل�سطينية « »PASوهو برنامج يهتم بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،وبلغ
عدد الطلبة امللتحقني يف الربنامج لهذا الف�صل الدرا�سي ،ما يقارب الـ 50طالب ًا وطالبة من دول خمتلفة.
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عضو جملس الشرف يف جملس
أمناء اجلامعة سمري عويضة:
دعم إنشاء احلديقة يأتي يف
إطار الواجب الذي من املفرتض أن
يقوم به رجال األعمال جتاه وطنهم،
وبالتحديد جتاه القطاع التعليمي
الفلسطيني

احتفاالت وجوائز
واحتفلت كلية الأعمال واالقت�صاد والبنك العربي ،بتخريج الفوج احلادي ع�شر من طلبة برنامج «�أ�صول /البنك العربي» ،واملعد خ�صي�صا لتدريب طلبة
اجلامعات الفل�سطينية حيث �شارك  29طالبا وطالبة من الكلية يف جامعة بريزيت.
واحتفلت اجلامعة بو�ضع حجر الأ�سا�س مل�شروع حديقة �سمري عوي�ضة «ال�شرفة» ،والتي قام بت�صميمها طلبة الهند�سة املعمارية يف اجلامعة ،وبتربع من رجل
الأعمال الفل�سطيني وع�ضو جمل�س �شرف يف جمل�س �أمناء اجلامعة ال�سيد �سمري عوي�ضة.
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متيزت اجلامعة على مدار العام  2013/2012بنجاحات حققها الطلبة والأ�ساتذة يف جماالت عديدة ،كان نتاجها جوائز واجنازات تعك�س مدى حر�ص
اجلامعة على رفع �إمكانات الطلبة واملدر�سني ،من �أجل حتقيق جناحات على ال�صعيدين العملي والأكادميي مبا ي�شرف الوطن �أوال وبريزيت ثاني ًا.
يف �أيلول  ،2012فاز فريق اجلامعة من معهد احلقوق باملرتبة الثانية يف جولة املرافعة ال�شفوية مب�سابقة املحاكمة ال�صورية يف حقوق الإن�سان للعام ،2012
التي ّ
نظمتها ال�شبكة الأكادميية العربية حلقوق الإن�سان ( )AAHRNيف بريوت ،مب�شاركة جمموعة من طلبة القانون من املغرب ولبنان والأردن.
وفاز فريق دائرة القانون يف امل�سابقة الوطنية للمحكمة ال�صورية �ضمن برنامج تعزيز العدالة الفل�سطينية املمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
( ،)USAIDوالذي �أهله �إىل متثيل كليات احلقوق الفل�سطينية يف م�سابقة املحكمة ال�صورية الدولية .و�شارك يف امل�سابقة طلبة من كليات احلقوق من جامعات
بريزيت ،النجاح الوطنية ،القد�س ،اخلليل ،بيت حلم الأهلية ،واجلامعة الأمريكية يف جنني.
يف ت�شرين الأول  ،2012ح�صل فريق جامعة بريزيت بالفرع الطالبي جلمعية مهند�سي الكهرباء وااللكرتونيات  ،IEEEعلى املرتبة الأوىل على جامعات
فل�سطني واملرتبة الرابعة على م�ستوى اجلامعات العربية ،وبرتتيب  156من �أ�صل  1900فريق م�شارك على م�ستوى العامل ،مب�سابقة برجمة ي�شارك فيها
�أع�ضاء الـ  IEEEيف الأفرع الطالبية يف جميع �أنحاء العامل .
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ويف ت�شرين الثاين  ،2012ح�صلت الطالبة يف كلية احلقوق والإدارة العامة يف اجلامعة هند رم�ضان البطة ،على املركز الثالث يف م�سابقة البحوث العلمية
للطلبة العرب يف امللتقى الإبداعي اخلام�س ع�شر ،والذي عقد يف ال�سعودية ،و�شارك فيه ما يزيد عن  150طالب ًا من اجلامعات العربية املختلفة.
و�شاركت الطالبة هند يف حمور البحث العلمي والتنمية بتقدمي بحث بعنوان« :دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي ال�سيا�سي  ،»2012-1987تناول
دور اجلامعات الفل�سطينية يف تنمية الوعي ال�سيا�سي.
وحازت دائرة الهند�سة الكهربائية يف اجلامعة ،على املرتبة الأوىل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ( ،)ICTوذلك يف امل�ؤمتر الذي نظمته جمعية
ال�شبكة العربية لالبتكار يف دولة الإمارات العربية املتحدة .و�شاركت الدائرة ببحث علمي قدمته طالبات هند�سة الكهرباء ،متارا �صندوقة ،ومرمي يحيى،
وهديل عز ،حول ا�ستخدام تقنيات التعرف على ال�صوت يف عامل التكنولوجيا.
وح�صلت اجلامعة على املرتبة الثالثة يف م�سابقة برنامج «القادة البيئيون» ،وذلك عن م�شروع لزراعة �أ�سطح البنايات� ،ضمن م�سابقة عقدت يف جامعة
النجاح الوطنية ،وقدمت خاللها م�شاريع ت�ساهم يف احلفاظ على البيئة وال�سري قدم ًا نحو «فل�سطني خ�ضراء».
وح�صلت الطالبة رنا يغمور من دائرة الكيمياء يف اجلامعة على جائزة زهري حجاوي للبحث العلمي للعام  ،2013وذلك من خالل م�شاركتها ببحث للتعامل
مع تلوث املياه ،ب�إ�شراف �أ�ستاذ الكيمياء يف جامعة بريزيت د .طالل �شهوان.
وح�صد فريق اجلامعة لكرة ال�سلة لفئة لطالبات ،املرتبة الأوىل يف بطولة كرة ال�سلة للطالبات ،بعد تغلبه على فريق جامعة بيت حلم ،وذلك لل�سنة الثالثة
على التوايل.

التعاون واملسؤولية االجتماعية
توا�صل اجلامعة تعاونها على امل�ستويني الدويل والإقليمي من �أجل النهو�ض �أكرث بامل�ستوى الأكادميي وتعزيز قدرات طلبتها ومدر�سيها ،دون �إغفال �أهمية
عمليات تبادل اخلربات والتعاون مع القطاعات ال�شريكة يف تعزيز مكانة وح�ضور اجلامعة ،ودورها الريادي على م�ستوى الوطن.
يف �شهر حزيران  2013ان�ضمت جامعة بريزيت �إىل مبادرة الأمم املتحدة للأثر الأكادميي ،بعدما ا�ستوفت �شروط الع�ضوية فيها ،لت�صبح واحدة من بني
عال متثل  120دولة موقعة على املبادرة.
 1000جامعة وم�ؤ�س�سة تعليم ٍ
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�أكد رئي�س اجلامعة ،د .خليل هندي �أنه «بهذه اخلطوة ت�صبح جامعتنا
واحدة من امل�ؤ�س�سات التعليمية التي تدعم املبادئ العاملية الع�شرة املقرة
من قبل الأمم املتحدة ،والتي تتناول جماالت خمتلفة� ،أبرزها حمو الأمية
ومكافحة الفقر ،وحماية حقوق الإن�سان ،وحل الأزمات والنزاعات،
والتنمية امل�ستدامة وتوفري التعليم للجميع».
�إىل ذلك وقعت اجلامعة عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون ،منها مذكرة
تفاهم من �أجل تطوير وتعزيز التعاون املتبادل يف جمايل الهند�سة
املعمارية والتخطيط احل�ضري بني دائرتي الهند�سة املعمارية يف جامعتي
بريزيت و«دوي�سبورغ �إي�سن» الأملانية.
وقال د .عفيف ح�سن ،عميد كلية الهند�سة« :هذا التعاون �سي�ساهم يف ت�أهيل الطلبة ل�سوق العمل يف امل�ستقبل ،و�إعطاء الفر�ص للطلبة لبناء قدراتهم وتعزيز
خرباتهم يف جمال التخطيط العمراين للمدن».
كما وقعت اجلامعة ممثلة برئي�سها ،وجامعة «فاالدوليد» الإ�سبانية ممثلة ب�أ�ستاذ الطب د .جناتي جعربي ،مذكرة تفاهم على التعاون يف الربامج ذات
امل�صلحة امل�ستدامة بني اجلامعتني .وتهدف االتفاقية �إىل بحث �سبل
التعاون يف جماالت التدري�س والبحث العلمي وتبادل اخلربات وم�شاريع
البحث امل�شرتك ون�شر الأبحاث وامل�شاركة يف الندوات� ،إ�ضافة �إىل تبادل
الطلبة بني اجلامعتني.
ووقعت اجلامعة �أي�ضا اتفاقيتي تعاون مع رئي�س مكتب املمثلية الدمناركية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ال�سيد الر�س �آدم راهوف ،تهدف الأوىل لتطوير
م�شروع الأر�شيف الفل�سطيني الرقمي يف جامعة بريزيت والذي يحت�ضنه
معهد ابراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية ،والثانية تتعلق بدعم م�شروع
«الد�ستور وحقوق املر�أة :الو�صول �إىل العدالة» والذي يحت�ضنه معهد
70

احلقوق يف اجلامعة.
كذلك مت توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ،يف حقول التدريب وخدمة املجتمع والأبحاث العلمية يف جمال ال�صيدلة .وت�ضمنت
االتفاقية العديد من البنود التي تعزز العالقات الثنائية بني اجلامعتني ،و�أبرزها الت�شارك يف كتابة الأبحاث العلمية وتبادل املعلومات واملعرفة اخلا�صة
بعلوم ال�صيدلة وال�صيدلة ال�سريرية.
ووقعت كلية احلقوق والإدارة العامة ممثلة بعميدها د .عا�صم خليل ،مذكرة تفاهم مع القن�صلية الفرن�سية العامة يف القد�س ممثلة بامللحق الثقايف ال�سيد
«بنوا تادييه ،وتق�ضي هذه االتفاقية �أن تقوم القن�صلية الفرن�سية بتمويل  5زيارات تعليمية لأ�ساتذة فرن�سيني لتنفيذ مهام بحثية وتدري�سية يف كلية احلقوق
والإدارة العامة.
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و�أطلقت كلية تكنولوجيا املعلومات العام الدرا�سي الثاين من م�شروع مدر�سة ابن �سينا لعلوم احلا�سوب ،الهادف �إىل تطوير معارف وقدرات الطلبة اجلامعيني
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف علوم الكمبيوتر ،ب�إ�شراف علماء دوليني .وقد التحق بالربنامج والذي مت بال�شراكة مع جامعة كاليفورنيا40 ،
طالبا من كليات تكنولوجيا املعلومات يف ت�سع جامعات حملية.
ويف العام الأكادميي  ،2013/2012ا�ست�ضافت عمادة �ش�ؤون الطلبة ،الطالبتني من جامعة فيالدلفيا الأردنية �آالء ودعاء �أبو �شريعة ،للتدريب يف جمموعة
االت�صاالت الفل�سطينية ،وذلك �ضمن برنامج تدريب طلبة اجلامعات العربي .وت�أتي اال�ست�ضافة بعد م�شاركة جامعة بريزيت يف امللتقى الثامن ع�شر لتبادل
عرو�ض تدريب طلبة اجلامعات العربية ،والذي ينبثق عن املجل�س العربي لتدريب طالب اجلامعات العربية التابع الحتاد اجلامعات العربية.
ويف حزيران  ،2013نظمت عمادة �ش�ؤون الطلبة يف اجلامعة خميم العمل التطوعي الدويل للعام  ،2013والذي ا�ستمر ملدة �أ�سبوعني و�ضم  50من طلبة
اجلامعة وطلبة من خمتلف دول العامل ،كالواليات املتحدة الأمريكية ،وبريطانيا ،وتركيا ،والربازيل ،والإمارات العربية املتحدة ،و�أملانيا .وت�ضمن برنامج
املخيم زيارات عديدة �إىل مدن وقرى فل�سطينية للتعرف على الرتاث الفل�سطيني ،وتخلله �أعمال تطوعية ولقاءات مع �شخ�صيات فل�سطينية ،بالإ�ضافة �إىل
عقد حما�ضرات وندوات.

املسؤولية االجتماعية
ويف �إطار حتملها للم�س�ؤوليات االجتماعية جتاه فل�سطني وطنا
ومواطنني عموما ولطلبتها خ�صو�صا ،وقعت اجلامعة والبنك
الإ�سالمي العربي اتفاقية لت�أ�سي�س «�صندوق العطاء» ،لدعم التعليم
�سيكون م�صدره �أموال الزكاة الإ�سالمية والهبات والتربعات،
بحيث �ستوجه �أمواله لدعم الطلبة غري املقتدرين مادي ًا يف جامعة
بريزيت وت�صرف لهم كمنح درا�سية ومعي�شية� ،إىل جانب �صرف
منح تطوير �أكادميي حمددة .ويقوم ال�صندوق بف�صل املبالغ
املدفوعة كزكاة عن غريها من التربعات والهبات ل�ضمان �إنفاقها
يف الأوجه املحددة لها ،وي�شرف على ال�صرف من �أموال الزكاة
هيئة فتوى ورقابة �شرعية وتديره جامعة بريزيت.
كما وقعت مع �شركة جوال ،مذكرة تفاهم م�شروع «�أنا جوال» للمرة
ال�ساد�سة ،والتي بد�أت ب�إن�شاء ك�شك لل�شركة يف اجلامعة يتم فيه تدريب طلبة كلية الأعمال واالقت�صاد على ممار�سة �أن�شطة البيع والت�سويق خلدمات ال�شركة
للطلبة والعاملني يف اجلامعة و�إك�سابهم مهارات الت�سويق والتعامل مع الزبائن و�إدارة املرفق.

رئيس اجلامعة د .خليل هندي:

اتفاقية تأسيس صندوق العطاء ستساهم يف منح طلبة اجلامعة

ً
متكافئة للدراسة يف اجلامعة بعيدًا عن االعتبارات املالية
فرصًا
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كتب وإصدارات

ووقعت اجلامعة مع �شركة الوطنية موبايل اتفاقية تعاون لرعاية ن�شاطات جامعة بريزيت ،ون�صت االتفاقية على قيام �شركة الوطنية موبايل بتقدمي
م�ساهمات مالية لرعاية اليوم املفتوح لكلية الأعمال واالقت�صاد ،واليوم املفتوح لكلية العلوم ،ورعاية رئي�سية لـ� ،IT Expoإ�ضافة �إىل تقدمي م�ساهمة عينية
للن�شاط الإر�شادي للطلبة اجلدد .فيما توفر اجلامعة موقعا دائما ل�شركة الوطنية موبايل يف حرم اجلامعة لتقدمي خدمات مل�شرتكيها من الطلبة وت�سويق
وبيع منتجاتها.
ووقعت اجلامعة مع م�ؤ�س�سة التعاون اتفاقية �أخرى �ضمن «برنامج التميز الأكادميي» ،وهو برنامج املنح الدرا�سية للطلبة املتفوقني �أكادميي ًا وغري املقتدرين
مالي ًا ،الذي يغطي تكاليف الدرا�سة اجلامعية للطلبة يف مرحلة البكالوريو�س منذ ح�صولهم على القبول يف اجلامعة وعلى مدار مرحلة البكالوريو�س.
ويف متوز  ،2013افتتح يف اجلامعة مبنى حممد م�سروجي للإعالم ،بح�ضور رئي�س جمل�س �أمناء بريزيت د .حنا نا�صر ،ورئي�س اجلامعة د .خليل هندي،
وال�سيد حممد م�سروجي رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام �شركة القد�س للم�ستح�ضرات الطبية ،و�أع�ضاء جمل�س الأمناء و�إدارة و�أ�سرة اجلامعة وطلبتها وعدد
كبري من ال�شخ�صيات الفل�سطينية .ويت�ألف مبنى امل�سروجي للإعالم من  6طوابق تبلغ م�ساحتها  3.000مرت مربع ،وي�ضم مركز تطوير الإعالم ،ودائرة
الإعالم ،ويحتوي على ا�ستوديوهات اذاعة ومونتاج وكذلك ا�ستوديو تلفزيوين �ضخم� ،إ�ضافة �إىل مكاتب املوظفني.
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�أطلقت اجلامعة كتاب ًا ير�صد تاريخها الريا�ضي ،حمل عنوان 45« :عام ًا...
كمال �شم�شوم وم�شوار العمل الطويل» ا�ستعر�ض فيه �أ�ستاذ الريا�ضة املتقاعد
كمال �شم�شوم كافة �أوجه الن�شاط الريا�ضي يف جامعة بريزيت وكلية بريزيت،
على مدى �أربعني عاما ،وما يجلبه من ذكريات جميلة لآالف الطلبة الذين
قام الأ�ستاذ �شم�شوم بتدري�سهم.
عمل متخ�ص�ص ُي ْعنى بت�سليط ال�ضوء على الق�ضاء الديني يف فل�سطني
ويف ٍ
ب�شقيه ال�شرعي والكن�سي� ،أ�صدر معهد احلقوق كتاب الق�ضاء ال�شرعي
والكن�سي يف فل�سطني ،ك�أحد ن�شاطات تنفيذ م�شروع بناء قاعدة الأحكام
ال�شرعية والكن�سية الذي نفذه معهد احلقوق يف الفرتة الواقعة ما بني
كانون الثاين  2011وكانون الأول  2012بدعم من مكتب املمثلية الدمناركية
وبالتعاون مع املجل�س الأعلى للق�ضاء ال�شرعي.
كما �أ�صدر املعهد �سل�سلة «القانون والنوع االجتماعي» ،وهي �سل�سلة لثالثة
كتب رئي�سية ،تتناول املنهاج التدريبي اخلا�ص بالنوع االجتماعي يف قطاعي
العدالة واحلكم املحلي.
كما وت�سلمت مكتبة اجلامعة �شحنة كتب من مكتبة الكاتب والباحث واملفكر
الفل�سطيني الراحل �أني�س �صايغ ،مهداة من عائلته ،وحتتوي على ما يزيد
عن  6000كتاب وجمالت �أكادميية وفكرية و�سيا�سية خمتلفة.
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وفود
يزور اجلامعة �سنويا ع�شرات الوفود وامل�س�ؤولني الأكادميني� ،ضمن �إطار بحث �آليات التعاون ،وتعزيز العالقات الأكادميية ،والتعرف على جامعة بريزيت
وما متثله من عراقة على امل�ستوى الإقليمي.
يف �أيلول  ،2012زار وفد �أكادميي �أيرلندي اجلامعة ،لبحث �سبل التعاون امل�شرتك بني اجلامعة واجلامعات الأيرلندية يف العديد من املجاالت ،حيث التقى
الوفد برئي�س اجلامعة د .خليل هندي ونائبه لل�ش�ؤون الأكادميية �آنذاك د .يحيى عدنان ،وم�س�ؤولة العالقات اخلارجية يف اجلامعة �أ .دويل كعيبني.
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كما زار اجلامعة وفد �أمريكي من م�ؤ�س�سة «نظرة عاملية»� ،ضم �أع�ضاء من الفرع
املحلي للم�ؤ�س�سة بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤولني من املقر الرئي�س يف الواليات املتحدة،
للتعرف على اجلامعة وبراجمها والت�أكيد على ا�ستمرار التعاون بينهما وخا�صة دعم
برامج حملة احلق يف التعليم.
ويف �شباط  ،2013التقى وفد من املمثلية الأملانية ترت�أ�سه الرئي�سة اجلديدة للممثلية
ال�سيدة بربارا ولف ،برئي�س جامعة بريزيت د .خليل هندي ،ونائب الرئي�س لل�ش�ؤون
االكادميية �آنذاك د .عدنان يحيى ،ونائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الإدارية د .عادل
الزاغة.
كما زار وزير خارجية �سريالنكا د .جاميني الك�شمان بريي�س اجلامعة ،والتقى
برئي�سها د .خليل هندي ونائبه لل�ش�ؤون الأكادميية �سابقا د .عدنان يحيى ،ونائبه
ل�ش�ؤون التنمية واالت�صال د .غ�سان اخلطيب ،حيث بحث الطرفان �سبل التعاون يف
جمال التعليم .كما والتقى د .بريي�س عدد ًا من طلبة اجلامعة ،للوقوف على جتربتهم
يف اجلامعة و�آليات الت�شبيك مع طلبة اجلامعات ال�سريالنكية.
ويف ذات الفرتة ،زار �سفري اململكة الأردنية الها�شمية �إىل فل�سطني �آنذاك عواد
ال�سرحان ،جامعة بريزيت ،حيث التقى رئي�س اجلامعة د .خليل هندي ،ومديرة
مركز تطوير االعالم ال�سيدة نبال ثوابتة ،ورئي�س دائرة الإعالم ال�سابق د� .إيهاب
ب�سي�سو ،ونقيب ال�صحفيني عبد النا�صر النجار ،ونائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون
املجتمعية د� .سامية حليلة ونائب مدير العالقات العامة ال�سيدة لبنى عبد الهادي.
كما ا�ستقبل نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون التنمية واالت�صال د .غ�سان اخلطيب ،وفدا
من جمل�س الأمناء العاملي جلامعة بيت حلم جاء للتعرف على تاريخ جامعة بريزيت
ومرافقها حاليا ،ومن �أجل بحث �سبل التعاون الأكادميي وتبادل اخلربات.
التقـــــريـــــر السنــــــوي
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ويف �شهر �آذار  ،2013زار وفد من جامعة  Gentيف بلجيكا كلية التمري�ض وال�صيدلة واملهن ال�صحية امل�ساندة يف اجلامعة ،حيث �ضم الربوفي�سور Tommy

 Schellensوالربوفي�سور  ،Henri Verhaarenوهدفت الزيارة �إىل متابعة امل�شروع امل�شرتك بني جامعة  Gentوكلية التمري�ض وال�صيدلة واملهن ال�صحية
يف جامعتي بريزيت والقد�س ،بعنوان« :كفاءة التعلم من خالل م�صادر املعلومات الرقمية يف العلوم ال�صحية».
وزار رئي�س جمل�س �إدارة البنك اال�سالمي الفل�سطيني د .حممد فايز زكارنة اجلامعة ،والتقى بنائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون التنمية واالت�صال د .غ�سان
اخلطيب ،ونائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون املالية د .ب�شارة دباح ،ومديرة مكتب تعزيز املوارد منال عي�سى .كما ورافق زكارنة مدير دائرة التدقيق الداخلي يف
البنك د� .سامر مفارجة ،حيث بحث الطرفان �سبل تعزيز التعاون والتوا�صل بني البنك واجلامعة.
وا�ستقبلت اجلامعة وفدا �أرجنتينيا من �سيا�سيني ومثقفني و�صحفيني ،و�أع�ضاء من جمل�س ال�شيوخ وبلدية بيون�س �أير�س الأرجنتينية برئا�سة «ركاردو فرير»،
حيث التقى الوفد بنائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون التنمية واالت�صال د .غ�سان اخلطيب.
وزار وفد �أكادميي نرويجي اجلامعة ،والتقى نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية �آنذاك د .عدنان يحيى ،حيث بحث الطرفان �سبل التعاون.
كما زار وفد �أمريكي من جمموعة
«مكتب َيون وم�ؤر�شفون من �أجل
فل�سطني» اجلامعة ،والتقى بنائب
رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية
�آنذاك د .عدنان يحيى ،ومدير
مكتبة اجلامعة ال�سيدة ديانا �صايج
نا�صر ،ومدير معهد ابراهيم �أبو
لغد للدرا�سات الدولية د .عبد
الكرمي الربغوثي .واجتمع �أي�ضا
مع فريق الأر�شيف الفل�سطيني
الذي يحت�ضنه معهد ابراهيم �أبو
لغد للدرا�سات الدولية.
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وزار رئي�س جمهورية املالديف د .حممد وحيد
والوفد الر�سمي املرافق له اجلامعة ،والتقى
برئي�سها د .خليل هندي و�إدارتها قبل �أن يلتقي
بطلبة اجلامعة و�أ�ساتذتها يف ندوة حوارية،
تناول فيها عمق العالقة الفل�سطينية املالديفية،
داعي ًا �إىل تعميق العالقات الأكادميية خلدمة
وتطور الدولتني .يف متوز  ،2013ا�ست�ضافت
اجلامعة وفدا من ر�ؤ�ساء ونواب ر�ؤ�ساء جامعات
كندية تر�أ�سته ممثلة كندا لدى ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ال�سيدة كاثرن فري�شت ،لبحث �سبل
التعاون بني الطرفني وبناء عالقات �أكادميية
م�شرتكة .كما التقى رئي�س اجلامعة د .خليل
هندي ،القن�صل الرتكي العام يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ال�سيد �شاكري تورنالر ،حيث بحث
الطرفان �سبل التعاون الأكادميي خا�صة يف
جمال املنح الدرا�سية لطلبة اجلامعة ،والتعارف
الأكادميي مع اجلامعات الرتكية.
كذلك التقى هندي ،ممثل ال�صني يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ليو ايت�شونغ ،وبحث الطرفان �سبل
التعاون الأكادميي ،خا�صة يف ابتعاث �أ�ساتذة
وطلبة بني الدولتني.
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حقائق وأرقام

الطلبة
	احت�ضنت اجلامعة يف العام الأكادميي  10.005 ،2013-2012طالب وطالبات ،منهم  8.466بكالوريو�س و 1.390درا�سات عليا ،و 152دبلوم ودرا�سة
خا�صة.
 %63.6من اجل�سم الطالبي �إناث ،و %36.4من الذكور.
تخرج يف العام الأكادميي  2.144 ،2013-2012طالب ًا وطالبة .فيما خرجت جامعة بريزيت منذ عام  1976وحتى هذا العام  27.486طالب ًا وطالبة.

الكليات
كلية الآداب
كلية العلوم
كلية الأعمال واالقت�صاد

كلية الهند�سة
كلية احلقوق والإدارة العامة
كلية تكنولوجيا املعلومات

كلية التمري�ض وال�صيدلة واملهن ال�صحية
كلية الرتبية
كلية الدرا�سات العليا

املعاهد
معهد ال�صحة العامة واملجتمعية
معهد الدرا�سات البيئية واملائية
معهد احلقوق
معهد درا�سات املر�أة
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معهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية
مركز خمتربات جامعة بريزيت للفحو�ص
مركز التعليم امل�ستمر
مركز درا�سات التنمية

مركز تطوير الإعالم
مركز جناد زعني لتكنولوجيا املعلومات
معهد ابن �سينا لهند�سة املعرفة والتقنيات العربية

الكادر الوظيفي
يعمل يف اجلامعة  1155موظف ًا وموظفة ،منهم  652من الكادر الأكادميي مبن يف ذلك  538من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية و 114باحث ًا وباحثة وم�ساعد
تدري�س .فيما يعمل  503من الكادر الوظيفي كمدراء و�إداريني وفنيني وعمال خدمات.
 %39من الكادر الوظيفي هم من الن�ساء.
 %56من الهيئة التدري�سية املنتظمة هم من حملة �شهادة الدكتوراة ،و %41هم من حملة �شهادة املاج�ستري.

املوازنة واملساعدات املالية
بلغ جمموع �إنفاق اجلامعة يف العام الأكادميي  ،2013-2012حوايل  25مليون دينار.
بلغ العجز اجلاري يف موازنة اجلامعة حوايل  4.324مليون دينار.
يف نف�س العام ،حوايل  %32من الطلبة ا�ستفادوا من م�ساعدات اجلامعة املالية والتي بلغت  2.07مليون دينار .فيما ا�ستفاد �أكرث من  %20من الطلبة
من جدولة وتق�سيط الأق�ساط اجلامعية.
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من مرافق اجلامعة

82

متحف جامعة بريزيت

مركز احلاسوب (مركز هيلني قطان)

مت ت�أ�سي�س متحف اجلامعة وموقع اجلالريي االفرتا�ضي عام  2005كربناجمني رياديني لتحقيق ر�سالة اجلامعة املجتمعية يف رعاية الفنون والثقافة.
وت�أتي اال�ستجابة لهذه الر�سالة ابتدائ ًا مبهمة رعاية املقتنيات الرتاثية التي امتلكتها اجلامعة يف نهاية الت�سعينيات والتي ت�ضمنت جمموعة توفيق كنعان
للحجب الفل�سطينية ,الأزياء ال�شعبية ،امل�شغوالت الفخارية التقليدية ,واملجموعة الفنية.
وقد ا�ستطاع الربناجمان وعرب خم�س �سنوات من تقدمي العديد من املعار�ض الفنية والرتاثية بالإ�ضافة �إىل برامج يف التعليم املدر�سي واجلامعي مع
�أر�شفة الكرتونية للفنون املعا�صرة و�صفحات �إخبارية حول الفنون املعا�صرة قدمت عرب املوقع االلكرتوين او اجلالريي االفرتا�ضي.
واجلدير بالذكر انه مت افتتاح قاعة للمقتنيات الرتاثية يف عام  ،2012وهي ت�شتمل على الأثواب التقليدية الفل�سطينية وجمموعة توفيق كنعان للحجب
الفل�سطينية ,الأزياء ال�شعبية ،امل�شغوالت الفخارية التقليدية ,واملجموعة الفنية.
�شكل متحف اجلامعة واجلالريي االفرتا�ضي ،ومنذ ت�أ�سي�سهما� ،أهم املراكز الفنية بحيث يقدمان للمجتمع املحلي فر�صة لالطالع على الإنتاج الفني
املحلي والعاملي من خالل �أول �صالة عر�ض فنية فل�سطينية مبوا�صفات مهنية متقدمة .كما ُت َق َّدم معار�ضهما بحرفية عالية و�ضمن برنامج �سنوي م�ستمر
مما جعلهما عن�صرين ا�سا�سيني يف امل�شهد الثقايف منذ بداياتهما.
وي�أتي كل هذا باال�ضافة اىل الدور الذي لعبه اجلالريي االفرتا�ضي يف جامعة بريزيت كم�صدر الكرتوين للمعلومات ومرجعية رئي�سية حول الفنون
املعا�صرو والرتاث الثقايف من خالل اخلدمات التي يقدمها يف �أربعة فئات رئي�سية هي :الفن والفنانني ،برامج التعليم ،املكتبة االلكرتونية ،و �صفحة
املتحف واملقتنيات.

يوفر مركز احلا�سوب امل�ساعدة الفنية لوحدات اجلامعة الأكادميية والإدارية واملجتمعية ،كما يوفر الدعم الفني لبوابة رتاج االلكرتونية (البوابة
الأكادميية والإدارية جلامعة بريزيت) ،حيث متكن �أ�سرة اجلامعة من معاجلة �أمورها الإدارية والأكادميية من خالل هذه البوابة الإلكرتونية.

مكتبات اجلامعة
حتتوي املكتبة الرئي�سية (مكتبة يو�سف �أحمد الغامن) على �أكرث من  299.767جملد ( 145149كتاب مطبوع 3857 ،ن�شرة 88328 ،كتاب الكرتوين،
 25250دورية مطبوعة 34451 ،دورية الكرتونية� 60 ،شريط فيديو 38 ،قاعدة بيانات على اقرا�ص مدجمة 1491 ،ر�سالة ماج�ستري 1028 ،ر�سالة
دكتوراة 3 ،جرائد مطبوعة 74 ،قاعدة بيانات �آلية 38 ،ميكروفورمز)  .اعتُمدت املكتبة كمركز �إيداع ملن�شورات اليون�سكو منذ عام  ،1979ومركز �إقليمي
ملن�شورات البنك الدويل منذ عام  ،2005ومركز دعم لنظام «مينيزي�س» املحو�سب يف فل�سطني منذ عام  ،1998كما تقوم املكتبة بالتن�سيق والتعاون مع
املكتبات الفرعية اخلا�صة باملراكز واملعاهد املختلفة يف اجلامعة وهي :مكتبة معهد احلقوق ،مكتبة معهد درا�سات املر�أة ،املكتبة/مبنى �سعيد خوري
لدرا�سات التنمية (دمج لـ  3مكتبات فرعية :مكتبة معهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية ،مكتبة برنامج درا�سات التنمية ،ومكتبة معهد ال�صحة
العامة واملجتمعية).
توفر املكتبة جلمهور الطلبة والباحثني العديد من اخلدمات وت�شرتك بالعديد من قواعد البيانات للكتب واملجالت العلمية الإلكرتونية بالن�ص الكامل،
والتي ت�صل �إىل  74قاعدة بيانات ،بع�ضها با�شرتاك والبع�ض الآخر ح�صلت عليه املكتبة جمانا.
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مكتب العالقات العامة ،جامعة بريزيت
ص .ب ،14 .بريزيت ،فلسطني ،تلفاكس+972 2 298 2059 :
pr@b ir zeit. ed u
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