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تقديم
يهدف هذا التقرير إلى رصد إنجازات الجامعة للعام األكاديمي  ،2016/2015على مختلف األصعدة
والمحاور ،وأهمها :التطوير األكاديمي ،واألبحاث ،والدوران الوطني والمجتمعي للجامعة ،وخدمة
المجتمع والتواصل معه ،والجوائز العلمية واألدبية ،والنشاط الثقافي والفني ،والتعاون الدولي .وقد
حققت الجامعة إنجازاتها ضمن رسالتها ورؤيتها.

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

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

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

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

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

من الخارج .وتضم جامعة بيرزيت  8كليات تقدم  48برنامج بكالوريوس و 23برنامج ماجستير وبرنامج
معهدا ومركزً ا
دكتوراة في العلوم االجتماعية ،وبرنامجي دبلوم وبرنامج للطلبة األجانب .كما تضم 12
ً
تعمل في عدة حقول مجتمعية وأكاديمية ومهنية.
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كلمة الرئيس
يسعدني أن أكتب لكم مقدمة هذا التقرير السنوي ،الذي يرصد إنجازات جامعة
بيرزيت للعام األكاديمي .2016-2015
شهد هذا العام قفزة نوعية في مجال البحث العلمي والمنشورات في مجالت
علمية محكمة ،وشهد نجاحات باهرة ألساتذة الجامعة وطلبتها ،كما وازداد إقبال
أساتذة وطلبة الجامعة على شبكة  ،Research Gateوازداد بشكل مستمر عدد
منشورات الجامعة التي تم تحميلها على الشبكة.
وأبرز هذا التقرير إنجازات الجامعة المتميزة ،بما في ذلك دورها في خدمة المجتمع
وفي خلق بيئة تعليمية تحتضن االبداع والتميز ،ولعل أبرز هذه اإلنجازات فوز الجامعة
ضمن تصنيف  QSألفضل  100جامعة في المنطقة العربية لسنة 2016بالمرتبة
األولى على مستوى الجامعات الفلسطينية .ونجحت في دخول قائمة الجامعات الـ
عربي ًا ،وهي الجامعة الفلسطينية الوحيدة ضمن هذه القائمة .ويعد هذا
 50األوائل
ّ

مهم ًا للطلبة
التصنيف أحد أهم ثالثة تصنيفات عالمية ،فهو يشكل مصدر توجيه
ّ

في الدول المتقدمة عند اختيار جامعاتهم وتخصصاتهم.

وتلبية لالحتياجات المتنامية للتعليم العالي في فلسطين ،ولمواكبة أحدث
الوسائل التعليمية والتدريبية ،تم افتتاح المرصد الفلكي «مايكل وسنية حكيم»،
والذي يهدف إلى نشر الثقافة الفلكية بين قطاعات المجتمع كافة ،خاصة الطلبة
منهم ،من أجل رصد السماء الفلسطينية ووضع فلسطين على خارطة األبحاث
الفلكية ،كما وافتتحت الجامعة معهد سميح دروزة للصناعات الدوائية والذي
سيلتزم بتقديم المشورة العلمية وإجراء األبحاث الصيدالنية والتدريب وتطوير
تعاونية مميزة بين المعهد ومصانع األدوية المحلية
ٍ
مستحضرات جديدة ،وخلق بيئة
واإلقليمية والمؤسسات ذات العالقة.
ً
حراكا ثقافيا مهما ،فكانت
وعلى المستوى الثقافي ،شهد هذا العام األكاديمي
الجامعة حاضنة للكثير من المعارض الفنية والحفالت الفنية ،والمهرجانات الشعبية
والوطنية ،وشكل افتتاح مسرح نسيب عزيز شاهين حاضنة لهذه النشاطات
والعروض الثقافية المحلية والعالمية المتميزة.
ودأبت الجامعة على االستمرار في الدور الذي تؤديه كمركز رئيسي للمؤتمرات
ً
ً
واسعا ،وعقدت الجامعة
نشاطا
وورش العمل والدورات حيث شهد هذا العام

واستضافت مؤتمرات وندوات ثقافية وسياسية واجتماعية ،كان لها األثر الكبير
على مجتمعنا الفلسطيني.
وفي النهاية يسعدني أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم في رفع اسم جامعة
ً
ً
متمنيا أن تتواصل هذه اإلنجازات وتزدهر ،وأن يستفيد الطلبة من
عاليا،
بيرزيت

فرص التطور األكاديمي والشخصي الذي تنتهجه الجامعة.
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أحداث وإنجازات

ً
رئيسا لجامعة بيرزيت .وشهد هذا العام افتتاح عدة
بدأ العام األكاديمي  2016/2015بتنصيب الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة

ودولي ًا .وواصلت الجامعة تحقيق اإلنجازات
محلي ًا
مبان ومنشآت ،لمواكبة التطور األكاديمي ،والحفاظ على تميز الجامعة
ّ
ّ
ٍ
بشكل عام ،وعلى مستوى األكاديميين والطلبة .وترافق ذلك مع مشاريع أكاديمية نفذتها كليات الجامعة ودوائرها ومعاهدها

ً
أبحاثا ودراسات متخصصة.
ومراكزها .كما أصدر عدد من أكاديمييها

 8أيلول 2015

حفل تنصيب رئيس جامعة بيرزيت د .عبد اللطيف أبو حجلة
رئيس مجلس األمناء د .حنا ناصر« :االنتقال في قيادة الجامعة من فرد إلى آخر يتم بسالسة ..جامعة بيرزيت مؤسسة عريقة تفتخر
بهذه العراقة وتفتخر بأن أنظمتها مؤسساتية تتيح لها هذا االنتقال القيادي الدوري دون أية تعقيدات ،وتدرك الجامعة أن القيادات
تختلف في أساليبها وأنماطها وتصوراتها ،وهذا أمر إيجابي يقبله مجتمع الجامعة ما دام الهدف هو المحافظة على روح جامعة
بيرزيت».
رئيس الجامعة د .عبد اللطيف أبو حجلة« :سأعمل كرئيس جديد لهذه الجامعة ،بالتعاون مع أسرتها المتكاتفة ،من مجلس أمناء
وإدارة وعاملين وطلبة ،كيد واحدة ،وسنعمل سويا على تحديث البرامج التدريسية ،وستقوم الدوائر األكاديمية المعنية بمراجعة
مناهجها وبرنامجها األكاديمي لتواكب التطور العالمي ومعايير الجودة“.

 10أيلول 2015

افتتاح المرصد الفلكي «مايكل وسنية حكيم»
ً
تخليدا لذكرى والديه ،ويهدف إلى نشر الثقافة الفلكية بين قطاعات المجتمع كافة ،خاصة
تبرع بإنشاء المرصد السيد رامز حكيم
الطلبة منهم ،من أجل رصد السماء الفلسطينية ووضع فلسطين على خارطة األبحاث الفلكية.
6

 3تشرين األول 2015

معهد سميح دروزة للصناعات الدوائية
سيسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة في التصنيع الدوائي وتطبيق معايير الجودة لفلسطين لتلبية احتياجات الصناعة الدوائية،
تعاونية مميزة
ٍ
كما سيلتزم بتقديم المشورة العلمية وإجراء األبحاث الصيدالنية والتدريب وتطوير مستحضرات جديدة ،وخلق بيئة
بين المعهد ومصانع األدوية المحلية واإلقليمية والمؤسسات ذات العالقة.
د .أبو حجلة« :افتتاح المعهد يأتي تلبية لالحتياجات المتنامية للتعليم العالي في فلسطين ،ولمواكبة أحدث الوسائل التعليمية
والتدريبية“.

 19كانون األول 2015

مسرح نسيب عزيز شاهين بتبرع من المرحوم نسيب حسيب شاهين
وموسيقي ًا ،وسيشكل حاضنة
ومسرحي ًا
فكري ًا
حر ًا للحركة واإلبداع ،وسيتألق بنشاطات هادفة
ّ
ّ
ّ
د .ناصر« :المسرح سيشكل فضاء ّ

للنشاطات والعروض الثقافية المحلية والعالمية المتميزة».
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تصنيف  QSألفضل 100

جامعة في المنطقة العربية لسنة 2016

فازت جامعة بيرزيت بالمرتبة األولى على مستوى الجامعات الفلسطينية .ونجحت في دخول قائمة الجامعات الـ 50األوائل
عربي ًا ،وهي الجامعة الفلسطينية الوحيدة ضمن هذه القائمة .ويعد هذا التصنيف أحد أهم ثالثة تصنيفات عالمية ،فهو
ّ

مهم ًا للطلبة في الدول المتقدمة عند اختيار جامعاتهم وتخصصاتهم.
يشكل مصدر توجيه
ّ

 19تموز 2016

تصنيف يستند لمعطيات Google Scholar
فلسطيني ًا ،وحازت على المرتبة  29بين الجامعات العربية ،والمرتبة  1606بين الجامعات العالمية
بيرزيت األولى
ّ

المشمولة في التصنيف ،التي بلغ عددها  4128جامعة.

 16أيار 2016

استوديو التلفزيون لدائرة اإلعالم
بتكلفة بلغت  100ألف دوالر ،نصفها من الجامعة والنصف اآلخر تبرعت به مؤسسات وشركات محلية ،أعيد تأهيل األستوديو ،الذي
وتقني ًا إلجادة مختلف
معرفي ًا
سيشكّل نقلة أكاديمية نوعية ،ال سيما بعد اعتماد برنامج بكالوريوس إعالم جديد سيؤهل الطلبة
ّ
ّ

قطاعات العمل اإلعالمي.
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جوائز ومسابقات
مسابقة  IEEE Xtremeالعالمية
فازت الجامعة بالمرتبة األولى على الوطن والرابعة على العالم العربي ،فيما حققت المرتبة  111على العالم .نظمت المسابقة
جمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات IEEE.

جائزة أفضل صورة فوتوغرافية عربية
حصل عليها مصور مكتب العالقات العامة في الجامعة
إياد جاد الله ،ضمن جائزة التميز اإلعالمي العربي في
دورتها األولى خالل أعمال الدورة الـ 47لمجلس وزراء
اإلعالم العرب ،الذي عقد في مقر األمانة العامة لجامعة
الدول العربية ،الصورة الفائزة تم التقاطها أثناء المواجهات
مع قوات االحتالل على مدخل البيرة الشمالي.

جائزة الملك عبد الله الثاني لإلبداع واإلنجاز الشبابي “ ”KAAYIAلعام 2015
فاز بها خريج جامعة بيرزيت سائد كرزون ،وقيمة الجائزة المنعقدة على مستوى العالم العربي  50ألف دوالر ،ما أهله إلى جانب أحد
عشر آخرين متأهلين لمواجهة تحدي العقول السلبية في المجتمع والمحاربة والمقاومة للتغيير اإليجابي.

التقرير السنوي 2016-2015

9

أساتذة متميزون وجوائز
جائزة التميز ألفضل بحث علمي لعام  ،2015فاز بها مدير برنامج ماجستير إدارة األعمال
في جامعة بيرزيت د .سهيل سامي سلطان ،خالل حفل اختتام المؤتمر األورومتوسطي
السنوي ،الذي عقد في جامعة فيرونا بإيطاليا خالل الفترة  18-16أيلول  2015من
مؤسسة النشر العلمية ”. ”Emerald Publishing Group
اعتماد د .شادي غضبان أستاذ الهندسة المعمارية ضمن قائمة خبراء اللجنة الدولية للمدن
والقرى التاريخية (.)CIVVIH-ICOMOS
حصل أستاذ المحاسبة ميرابو شماس على شهادة «معتمد» في معايير المحاسبة
الدولية في القطاع العام.
صمم المحاضر في الهندسة المعمارية مؤيد الريماوي «طوبة ذكية» ،وحصل على
شهادة تسجيل من وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني ،وآلية عملها يتشابك الطوب
مع بعضه كقطع «الليغو» ،ما يوفر الوقت والجهد والمال في عملية البناء.
فاز د .إبراهيم نمر موسى بجائزة دولة فلسطين للدراسات االجتماعية والعلوم اإلنسانية
ّ
«تجليات الوطن واستبطان الذات في شعر كمال ناصر».
 2015عن كتابه

حصل أستاذ علم الحاسوب د .مصطفى جرار على منحة جوجل المخصصة لدعم األبحاث
العلمية المميزة في مجال اللسانيات الحاسوبية ومنحة «جوجل» للبحث العلمي في
هندسة المعاجم العربية ،ومنحة جوجل مخصصة لدعم األبحاث العلمية المميزة في مجال
اللسانيات الحاسوبية بقيمة خمسين ألف دوالر.

طلبة متميزون وجوائز
جائزة التميز واإلبداع
حصل الطلبة التالية أسماؤهم على جوائز التميز واإلبداع للعام األكاديمي :2016/2015
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ندين عرنكي

جائزة د .توفيق كنعان

مجد دغلس

خولة كحلة

جائزة يوسف نعواس

مريم البرغوثي

جائزة د .برامكي للتميز واإلبداع
جائزة نعمة فارس في األدب اإلنجليزي

إنجازات طالبية
ً
أيضا حققوا إنجازات فردية تستحق تسليط الضوء عليها ،فهي إنجازات
إلى جانب التميز األكاديمي لطلبة جامعة بيرزيت ،فإنهم

نمت في الجامعة وخرجت إلى آفاق أرحب.

معاذ النتشة ..من بكالوريوس بيرزيت إلى الدكتوراة مباشرة
أنهى معاذ النتشة دراسته الجامعية في تخصص الفيزياء في جامعة بيرزيت في ثالث سنوات ،وودع الجامعة واسمه على رأس
لوحة الشرف ،بعد أن اقترن اسمه بذات اللوحة لكافة فصوله الدراسية ،ما ّ
أهله إللقاء كلمة الخريجين في حفل الخريجين السنوي،

كونه األول على الجامعة.
بعد تخرجه من الجامعة ،قدم النتشة امتحان «جي آر إي للفيزياء» في أميركا ،ما يؤهله لدراسة الدكتوراة بدون ماجستير ،وقد حقق
عالمة كاملة ،وكان ذلك بعد فترة استعداد مدتها شهر ،وكانت هذه الفترة هي األصعب ،ألنه كان يجب أن يقرأ عن مواضيع
ً
فيه
كثيرة في الفيزياء لم يسبق له أن سمع عنها ،واليوم ،بعد كل ذلك الجد واالجتهاد ،يدرس معاذ النتشة الدكتوراة في جامعة
نيويورك بمنحة كاملة.

ثالث طالبات يعملن على تصميم برنامج لكشف اإلشاعات
عملت ثالث طالبات من برنامج هندسة أنظمة الحاسوب ،وهن :إسراء عليان ،ووفاء ابو مخو ،وازدهار شنينة ،على تطوير نظام
للمعلومات يخص المحتوى العربي ويحاكي الزمن الحقيقي لكشف اإلشاعات على شبكات التواصل االجتماعي .هذا المشروع
يتم بإشراف أستاذ هندسة الحاسوب محمد حسين وخريج جامعة بيرزيت طالب الدكتوراة في جامعة تولوز مهدي وشحة المتخصص
في شبكات التواصل االجتماعي.

آلة لتجهيز العبوات لعملية التدوير
بتاريخ  7أيار  ،2016اخترع ثالثة طالب من كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة بيرزيت آلة سموها كانبوت  ،CanBotتقوم
بتجهيز عبوات الماء والعصير المعدنية والبالستيكية والزجاجية لعملية الفرز والتدوير .المشروع من انجاز الطلبة انترانيك امرزيان
ونيقوال الشاعر من الهندسة الميكانيكية ،ومعتصم الهدمي من هندسة أنظمة حاسوب ،وباشراف الدكتور سيمون االعرج من
دائرة الهندسة الميكانيكية .وتعمل على تجهيز عبوات الماء والعصير المعدنية والبالستيكية والزجاجية لعملية الفرز والتدوير عبر
رقم الباركود الخاص بالعلبة.
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كما وحصل طلبة الجامعة على عدة جوائز ،أبرزها:

جوائز مؤتمر البحث واالبتكار في الهندسة والتكنولوجيا
فازت الجامعة بثالثة مراكز ضمن أفضل عشرة مشاريع طالبية تتعلق بالهندسة والتكنولوجيا ،وهي :مشروع الطالب عبد الله حماد،
ومشروع الطلبة عالء طه وبشار مصفر ومحمد زيد وأمجد حماد ،ومشروع الطلبة محمد عساف ومعاذ شماسنة وطارق تلحمي.
ووزعت الجوائز في مؤتمر البحث واالبتكار في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ،الذي تعرض فيه مشاريع تخرج الطلبة ،وقد ُعقد

في جامعة خضوري بطولكرم بمشاركة  100مشروع إبداعي.

مسابقة “”HULT PRIZE
تمكن فريقان من طلبة الجامعة من حصد المراكز األولى في المسابقة العالمية التي يترأسها الرئيس األميركي السابق بيل
كلينتون ،ضمن موضوع «مضاعفة الدخل لعشرة ماليين شخص من سكان األماكن الحضرية المزدحمة في جميع أنحاء العالم
في غضون خمس سنوات» ،وهم طلبة من تخصص الهندسة المعمارية ومجموعة من خريجي وطلبة كلية التجارة واالعمال :رازي
فاروق ورمزي ابو نمرة وساجي الزاغة ومجد دغلس وشيماء مفرح ومهران ابو الحمص واياد قفة وزين جرار.

مسابقة ضمن مبادرة ()Jury tour day
مشروعا مشاركًا وهم :حسام
فاز أربعة من طلبة دائرة الهندسة المعمارية ضمن أفضل  10مشاريع أكاديمية معمارية من أصل 60
ً
برهم وماثيو ستيفان وهديل ابو ياسين وساجدة البرغوثي ،بتاريخ  23نيسان  .2016وهي مبادرة في عامها السادس ،نظمها

الملتقى المعماري في األردن.

برنامج مناظرات بتونس
فاز طالب اإلعالم أحمد نبهان في المركز الثالث ضمن مسار اللغة اإلنجليزية عن فلسطين في برنامج المناظرات الذي أقامه
المنتدى االقليمي للشباب في تونس ،وذلك في المرة األولى التي تشارك بها فلسطين في هذه المناظرة.

 6منح لطالبات ماجستير
تنفيذ معهد دراسات المرأة ،بتمويل من التعاون اإليطالي ،بهدف توفير منح برنامج ماجستير النوع االجتماعي والتنمية.
12

مسابقة “البحث القانوني المتميز في مجال مكافحة الفساد لطلبة الجامعات
الفلسطينية» للعام 2016
فاز بها ثالثة من طلبة كلية الحقوق واالدارة العامة من أصل خمسة شاركوا في المسابقة .وحصل الطلبة على المراتب الثانية
والثالثة والرابعة على التوالي وهم :مريم ياسين من دائرة القانون وعبد الله الحاج علي من دائرة االدارة العامة ونجمة حداد من

ً
ً
قانونيا من مختلف كليات الحقوق
بحثا
دائرة القانون .وقد بلغ عدد األبحاث القانونية التي تقدمت للمشاركة في هذه المسابقة 20
في الجامعات الفلسطينية في الضفة وغزة.

جوائز لدائرة الهندسة المعمارية
فازت الطالبة نادية العسلي من دائرة الهندسة المعمارية بجائزة بيركلي للعمارة المجتمعية .كما حصل طلبة الدائرة على  4جوائز
من أصل  8في مسابقة المشاريع المعمارية لطلبة سنة ثالثة ورابعة التي أقيمت في عمان بمشاركة  16جامعة عربية .وحصل
مشروع تخرج روال خليلي وخلدون عويوي على المرتبة الثالثة .وحصل مشروع تخرج والء عياد على مرتبة الشرف في مسابقة
مشاريع التخرج للوطن العربي (عمرانية) في عمان .وحصل عبدالله حماد ورغد حماد على جائزة مؤتمر فلسطين الهندسي في
جامعة فلسطين التقنية الخضوري ،وتأهل المشروع إلى المرحلة النهائية في مسابقة تقييم مشاريع التخرج في اسبانيا ،التي
شارك فيها اكثر من  280مشروعا.

 5جوائز في مهرجان فيالدلفيا الجامعي العربي
للمسرح
فازت الفرقة المسرحية الطالبية «مواسم» بخمس جوائز عن مسرحية (بيت
برناردا البا) ،فحصل مخرج المسرحية فتحي عبد الرحمن على جائزة أفضل
إخراج مسرحي ،وحصلت الرا نصر على جائزة أفضل مكياج مسرحي ،فيما
فازت الطالبة مرح ياسين بجائزة أفضل ممثل بدور ثان ،ونالت المسرحية
جائزتي أفضل أزياء وأفضل ديكور .ووزعت الجوائز في مهرجان المسرح
العربي الجامعي الدورة  12-جامعة فيالدلفيا– عمان.

مشروع برنامج أمواج فرح في دورته الثامنة
فاز به فريق من طلبة الجامعة وحصلوا على المركز األول ،وتنافسوا مع  22فريقا من  6دول عربية على منحة مالية قدرها  10آالف

ً
ً
متخصصا في تعليم الموسيقى لألطفال في
مركزا
دوالر ،استخدمها فريق طلبة الجامعة لتمويل وتوسيع مشروعهم الذي أنشأ

قرية صفا بمحافظة رام الله والبيرة .وبرنامج «أمواج فرح» برنامج تدريبي يهدف لتحفيز المسؤولية المجتمعية لدى طلبة الجامعات
من أجل إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم.

جوائز مسابقة توم كاي السنوية للرسم المعماري الحر
فاز بها طلبة الجامعة وحصدوا  6جوائز من أصل عشر في المسابقة للعام  .2016المسابقة تمت بتنظيم من «رواق» مركز المعمار
الشعبي .وحصلت الطالبتان شذا محمود دحيدل وأسيل منصور على المركز الثاني مناصفة ،فيما حصلت أربع طالبات على جوائز
تقديرية ،وهن :ساجدة فايز براغيني ،وسجى رائد شحادة ،وزينة موسى خطيب ،وسوسن نزار بصالت .وقد شارك في المسابقة
هذا العام  54طالبا من مختلف الجامعات الفلسطينية.
التقرير السنوي 2016-2015
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مسابقة “حق المرأة في الميراث”
نظمتها جمعية الشبان المسيحية في القدس وفاز بها ثالثة طلبة من دائرة اإلعالم بجوائز قيمة كل منها  200يورو ،إذ حصلت
الطالبة سارة الدجاني على جائزة أفضل تقرير تلفزيوني ،وحنان بعيرات على أفضل قصة قصيرة ،ومحمد أبو ربيع على أفضل
مقال صحفي.

«جائزة أفضل مشروع إعالمي في مكافحة الفساد لطلبة اإلعالم» لعام 2016
حصدتها خريجة بيرزيت رناد الوعري كما فازت الطالبة نادين مسلم بالمرتبة الثانية ،وفازت هديل ابو فخيدة وهناء شماسنة بالمرتبة
الرابعة .المسابقة كانت بتنظيم هيئة مكافحة الفساد والهيئة األهلية الستقالل القضاء وسيادة القانون (استقالل) ،وبلغ عدد
المشاركات من مختلف الجامعات الفلسطينية  20مشاركة بمشاريع تخرج إعالمية تناولت مواضيع تخص الفساد.

«جائزة اإلبداع والتميز»
حصل عليها مشروع آلة بيع الكتب ،وهو آلة بيع وإعارة أوتوماتيكية للكتب يتم التحكم بها عن طريق جهاز لوحي أو عبر الهواتف
الذكية ،وقد صممه ثالثة من طلبة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس ،وهم :محمود برهم وطوره عمرو الريماوي وأحمد برهم،
وذلك في المنتدى الوطني األول للمبدعين في فلسطين ،بتنظيم المجلس األعلى لإلبداع والتميز.

«جائزة زهير حجاوي» عن فئة التقنيات الطبية والحيوية والعلوم الزراعية
حصلت عليها الطالبتان دارين جاد عويس ،وفداء عبد الله عابد ،من دائرة األحياء والكيمياء الحيوية،عن بحثهما بعنوان «غاز ثاني
أكسيد الكربون في المشروبات الغازية يؤدي إلى إفراز هرمون الغريلين وزيادة استهالك الغذاء لدى ذكور الفئران :آثاره على ظهور
السمنة المفرطة في الثدييات” .تحت إشراف الدكتور جوني استبان ،رئيس دائرة األحياء والكيمياء الحيوية.

مسابقة القنصلية الفرنسية لألفالم القصيرة
فاز طلبة دائرة اللغة الفرنسية بالمرتبتين األولى والثانية عن األفالم الوثائقية القصيرة التي تمت كتابة نصوصها وتصويرها
وإنتاجها من قبل الطلبة أنفسهم ،وذلك ضمن ورشة عمل ومسابقة الكتابة الوثائقية تحت عنوان« :اروي لي قصة – قصة
الواقع» التي نظمتها القنصلية الفرنسية بإشراف الصحفية الفرنسية صوفي فرنيه لمدة أسبوعين.
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أفضل فيلم في مهرجان سينما الشباب الدولي الثالث -فئة األفالم الفلسطينية
ً
حاضرا” .ويعرض
فاز بها خريج دائرة اإلعالم في جامعة بيرزيت محمود الخواجا عن فئة األفالم الفلسطينية عن فيلمه “ال زلت
الفيلم في  7دقائق الجانب اإلنساني للشهيد عبد القادر الحسيني من خالل ذكريات ابنته هيفاء.

أول حزام احترافي عالمي وشهادة تحكيم دولية
حصل على الحزام في الكيك بوكسينغ والمواي تاي الطالب في كلية الحقوق واإلدارة العامة أحمد أبو دخان ،فيما حصل الطالب
في كلية األعمال واالقتصاد عدنان حصري على شهادة تحكيم دولية ،ليمثال فلسطين أثناء مشاركتهما في بطولة العالم للكيك
بوكسينغ والمواي تاي ،التي أقيمت في العاصمة التايلندية بانكوك.

مسابقة المحاكمة الصورية العربية
حصل فريق طلبة دائرة القانون على المركز الثالث في المسابقة التي استضافتها جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان.

مسابقة المحاكمة الصورية لحقوق اإلنسان لعام 2015
فاز فريق طلبة القانون بالمركز الثاني في المسابقة ،وجميع جوائز التميز الفردية األخرى ألفضل مترافعين وأفضل مذكرات خطية
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وعقدت في جامعة تونس المنار بتنظيم من معهد راؤول والينبرغ لحقوق اإلنسان
والقانون اإلنساني.

منحة لدراسة الفيزياء الطبية في معهد  ICTPفي إيطاليا
حصل عليها الطالب نهاد ابو عواد بتاريخ  5تشرين الثاني  ،2015بعد حصوله على إحدى أعلى العالمات على مستوى العالم في
امتحان القبول الخاص بالمنحة.

مشروع « »Brain Control Remoteلتركيب األطراف الصناعية
يصل للمرحلة األخيرة في بطولة كأس التخيل الثالثة عشرة ،وصمم المشروع الطلبة محمد عتيق وحسان بكر وأيهم جرادات
بإشراف د .واصل غانم.
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ً
ً
متقدما
حضورا
تواصل جامعة بيرزيت تطوير برامجها األكاديمية في البكالوريوس والماجستير والدكتوراة والدبلوم ،وتحقق

ً
ً
متزايدا .وقد نظمت الجامعة واستضافت عدة مؤتمرات متخصصة.
دعما
في منصات البحث العلمي الذي توليه الجامعة

وشارك عدد من أكاديمييها في ورشات وندوات محلية وإقليمية ودولية .وتزامن ذلك مع إنجازات للطلبة على الصعيد
األكاديمي ،وفي مسابقات ومنافسات داخلية وخارجية.

برامج أكاديمية جديدة
بكالوريوس

بكالوريوس الموسيقى العربية
األول من نوعه في فلسطين ،وهو تخصص نادر في المنطقة العربية ،ويهدف إلى خلق حالة ثقافية في الوطن ،وسيساعد على
تطوير الذوق الفني واألدائي في الموسيقى .وتأمل الجامعة أن يكون هذا البرنامج الخطوة األولى لما هو قادم وأكبر في كلية
الفنون الجميلة.

بكالوريوس إعالم
سيتكون البرنامج الجديد من  136ساعة ،وفيه يتعلم الطلبة كل أسس الصحافة ومجاالتها؛ كالتلفزيون ،والراديو ،والصحافة
المطبوعة واإللكترونية ،أو النشر على وسائل التواصل االجتماعي .كما يحتوي على مساقات عديدة لتعزيز صحافة الموبايل ،التي
أصبحت الشغل الشاغل لوسائل اإلعالم في العالم.

بكالوريوس تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية
منهاج مصمم لدعم احتياجات الطلبة والمعلمين .فقد تم تعديل متطلبات الجامعة من مساقات اللغة االنجليزية لتتماشى مع
الممارسات العالمية ومعايير االختبارات الدولية المعتمدة ،ما سيسهل على الطلبة متابعة تحصيلهم ،بالتركيز على تعزيز المهارات
اللغوية االربع :القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة.

بكالوريوس اللغة األلمانية
افتتحته دائرة اللغات والترجمة بتاريخ  10تشرين األول  ،2015بدعم من الهيئة األلمانية للتبادل الثقافي ( ،)DAADوبدأ تدريسه
بشكل رسمي في الفصل الدراسي األول لعام .2015
18

ماجستير
ماجستير في القانون واالقتصاد
السياسات االقتصادية ،عبر
يسعى للتطوير المعرفي لدى خريجي القانون واالقتصاد ،وبخاصة من يسهمون في صياغة
ّ

تخريج كوادر قانونية تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والتّ أهيل في العلوم االقتصادية ،وكوادر اقتصادية تتمتع بدرجة عالية من
المعرفة والتّ أهيل في العلوم القانونية .ويستهدف البرنامج الخريجين من برامج القانون والعلوم االقتصادية والمالية ،إضافة
إلى الممارسين للمهن القانونية والقضائية ،مثل القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة ،والمستشارين القانونيين في القطاع
العام ،والمستشارين القانونيين بمؤسسات القطاع الخاص.

ماجستير الصناعات الدوائية
ابتداء من الفصل األول للعام األكاديمي
بدأ التدريس به
ً

 ،2016/2015ويهدف إلى إعداد كادر من الكفاءات
العلمية المتخصصة في الصناعات الدوائية .وسيعمل
على تخريج طلبة مميزين ذوي خبرة عملية للعمل في
المصانع الدوائية المحلية أو المؤسسات الحكومية ذات
الصلة وإحداث التغيير والتطوير المطلوب في قطاع
الصناعات الدوائية وضبط الجودة والنوعية ،من خالل
توفير فرص تدريب في مصنع األدوية النموذجي في
حرم الجامعة وتقديم دورات تدريبية متخصصة ذات
جودة عالية لتطوير العاملين في حقل الصناعة الدوائية.

أبحاث وابتعاث
توفر الجامعة ميزانية لدعم أبحاث ومشايع تقدم بها أعضاء الهيئة األكاديمية في العام  2016/2015في مجاالت

اختصاصهم ،بما في ذلك مشاريع أبحاث تم تقديمها باالشتراك مع طلبة ماجستير يشرفون على رسائلهم ،ونشاطات أكاديمية
مختلفة ،منها دعم جزئي أو ّ
كلي ألعضاء الهيئة األكاديمية لمشاركاتهم في مؤتمرات عالمية وإقليمية قدموا فيها أوراق عمل

ً
مشروعا للعام الدراسي .2016/2015
وأبحاثا ،باإلضافة إلى دعم أبحاث طلبة البكالوريوس ،وبلغ عدد المشاريع المدعومة ()17

ً
أبحاثا ونفذت مشاريع ،سواء بدعم من الجامعة ،أو بالتعاون مع جامعات ومؤسسات متخصصة.
وقد تفذت كليات الجامعة

تطوير مناهج تعليم هندسية وتكنولوجية موجهة لمهن صيانة المركبات
تنفيذ كلية الهندسة والتكنولوجيا خالل الفترة من  1كانون الثاني  2014إلى  31كانون األول 2016

يهدف المشروع إلى خلق نموذج مستدام للشراكة األكاديمية الرسمية المهنية التي يمكن أن توفر نتائج ملموسة من خالل توجيه

التعليم العالي وخلق فرص للعمل .ولخدمة هذا الغرض تم إنجاز المشروع لتطوير مهارات ومعارف الفئات المستهدفة من خالل
التنفيذ المشترك ألنشطة متعددة ومحددة ومن خالل المبادرات الجماعية ،وكل ذلك من أجل تطوير مناهج موجهة لسوق العمل
في مجال صيانة السيارات الحديثة.
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يهدف المشروع إلى تطوير نموذج للمناهج الموجهة لمهن صيانة المركبات ليغطي المستويات الثالثة (هندسي وتقني ومهني)
وإرساء األسس إلنشاء مركز تميز لرفد سوق العمل ،باإلضافة إلى خلق شراكة بين المؤسسات األكاديمية والرسمية والمهنية
لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية لرفع المستوى التقني من خالل التدريب المهني على صيانة المركبات الحديثة .وتعمل وزارة
التعليم العالي ووزارة العمل في فلسطين على إقامة مركز تميز لصيانة السيارات.

مشاريع أخرى
«التحول الحضري في جنوب المشرق العربي» تنفذه كلية اآلداب خالل الفترة من  1تموز  2014إلى  1تموز .2019
«تمكين الطالب والطالبات من خالل سد الفجوة بين الجنسين في جامعة بيرزيت» ،تنفيذ معهد دراسات المرأة ،خالل الفترة
من  15نيسان  2016إلى  30تشرين الثاني .2016
«توعية طلبة جامعة بيرزيت بالصحة اإلنجابية والجنسية» ،تنفيذ كلية الحقوق واإلدارة العامة خالل الفترة من  1كانون األول
 2015إلى  1كانون األول .2016
«قياس وتفسير عدم المساواة في الصحة والحصول على الرعاية الصحية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا»،
تنفيذ معهد الصحة العامة والمجتمعية خالل الفترة من  1كانون الثاني  2015إلى  1كانون األول .2016
«تحليل فعالية التكلفة لإلرشاد وتقديم العالج بالعقاقير المتعددة للوقاية من النوع الثاني من مرض السكري في الضفة

الغربية» ،تنفيذ معهد الصحة العامة والمجتمعية خالل الفترة من  30أيار  2016إلى  15كانون األول .2016

«مشروع مساق لغة اإلشارة» ،تنفيذ كلية اآلداب خالل الفترة من  1كانون الثاني  2016إلى  31كانون األول .2016
«منهج األسرة المتعددة في التأهيل المجتمعي» ،تنفيذ معهد الصحة العامة والمجتمعية خالل الفترة من  1كانون الثاني
 2016إلى  31كانون األول .2016
«إدارة النشاط التشريعي في فلسطين :أوراق السياسات الهامة (السنة الثانية من الشراكة االستراتيجية مع مؤسسة

كونراد أديناور ( ،»)2017-2015تنفيذ معهد الحقوق خالل الفترة من  1كانون الثاني  2016إلى  31كانون األول .2016

«محو األمية اإلعالمية للصحفيين الفلسطينيين الشباب» ،تنفيذ مركز تطوير اإلعالم خالل الفترة من  1نيسان  2015إلى 16
كانون األول .2016
«تعميم حقوق األطفال ذوي اإلعاقة» ،تنفيذ مركز دراسات التنمية خالل الفترة من  1نيسان  2016إلى  31كانون األول
.2016
«تطوير برنامج أكاديمي حول اآلثار الفلسطينية في الجامعة لصالح السياحة الريفية في فلسطين» ،تنفيذ كلية اآلداب خالل
الفترة من  1تشرين الثاني  2014إلى  28شباط .2017
«مواءمة التشريعات» تنفيذ معهد الحقوق خالل الفترة من  1نيسان  2016إلى  30نيسان .2017
«فرق االبتكار في المهارات اإلدارية -سيادة القانون» ،تنفيذ مركز التعليم المستمر خالل الفترة من  20نيسان  2015إلى 30
نيسان .2017
«التبادل للمتعلمين والموظفين» ،تنفيذ مكتب العالقات الخارجية األكاديمية خالل الفترة من  20حزيران  2016إلى  15حزيران
.2017
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«تعزيز البحث والتدريس في االقتصاد السياسي في األراضي الفلسطينية المحتلة» ،تنفيذ معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات
الدولية خالل الفترة من  1آب  2015إلى  1تموز .2017
«تحديث منهجيات التدريس في التعليم العالي :نقل تجربة االتحاد األوروبي لألردن واألراضي الفلسطينية» ،تنفيذ كية
الهندسة والتكنولوجيا خالل الفترة من  15تشرين األول  2015الى  14تشرين األول .2018
«دعم ثالث وحدات دبلوم ،والتفكير االستراتيجي ،واالتصال السياسي الدولي» ،تنفيذ معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات
الدولية خالل الفترة من  1كانون األول  2015إلى  1كانون األول .2018
«خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في فلسطين :نموذج ديناميكي مصغر للمحاكاة» تنفيذ معهد الصحة العامة
والمجتمعية ،خالل الفترة من  1أيلول  2015إلى  31آب .2017
«تقييم منهج األسر المتعددة في قرى الضفة الغربية» ،تنفيذ معهد الصحة العامة والمجتمعية خالل الفترة من  1أيلول
 2014إلى  31آب .2017
«تدريب األساتذة ومستشاري التدريب على التعليم الجامع» ،تنفيذ كلية التربية خالل الفترة من  1نيسان  2015إلى  12كانون
األول .2017
«برنامج دكتوراة متعدد التخصصات في العلوم االجتماعية» ،تنفيذ كلية الدراسات العليا خالل الفترة من  15كانون الثاني
 2015إلى  15كانون الثاني .2018
متطلبات التصميم :متطلبات هندسية لتطبيق على ( )I Dohaلكأس العالم  ،2022تنفيذ كلية الهندسة والتكنولوجيا خالل
الفترة من  1آذار  2015إلى  1آذار .2018
«دراسات االتحاد األوروبي بناء المؤسسة» ،تنفيذ معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية خالل الفترة من  1أيلول 2015
إلى  31آب .2018
«منهج من أسفل إلى أعلى للتعليم المفتوح في بلدان جنوب المتوسط» تنفيذ مركز التعليم المستمر خالل الفترة من 15
تشرين األول  2015إلى  15أيلول .2018
التقرير السنوي 2016-2015
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«تطوير المناهج الدراسية المعلوماتية الصحية في الحوسبة والصحة -لدرجة البكالوريوس» ،تنفيذ كلية الهندسة والتكنولوجيا
خالل الفترة من  15تشرين األول  2015إلى  14تشرين األول .2018
«رفع مستوى جودة برامج تعليم المعلمين في فلسطين» ،تنفيذ كلية التربية خالل الفترة من  15تشرين األول  2015إلى
 14تشرين األول .2018
«ماجستير في المعلوماتية الصحية» ،تنفيذ كلية الهندسة والتكنولوجيا خالل الفترة من  15تشرين األول  2015إلى 14
تشرين األول .2018
«االحتراف في البرامج اإلذاعية» ،تنفيذ مركز تطوير اإلعالم خالل الفترة من  15ايلول  2015الى  1كانون األول .2018
«البث اإلذاعي المشترك مع إذاعة مونتي كارلو الدولية» ،تنفيذ مركز تطوير اإلعالم خالل الفترة من  1تموز  2014الى 31
كانون األول .2018
مكتبة مونتيسكيو القانونية ،تنفيذ معهد الحقوق ،وتتيح المكتبة للمجتمع القانوني بفئاته المختلفة وخاصة األكاديميين
والباحثين من القانونيين ابتداء من الطلبة ووصوال الى القضاء ،حرية الوصول والحصول على المعلومات الالزمة على مدار
الساعة.
برنامج اإلدارة الرياضية ،تنفيذ مركز التعليم المستمر ،بتمويل من  ،FIFA IIويهدف إلى تحسين أداء العاملين في قطاع إدارة
المؤسسات الرياضية ،بما في ذلك مهارات اإلدارة واإلدارة المالية والتسويق واالتصال والتواصل وإدارة الفعاليات الرياضية
والقانون الرياضي.
 ،BIG DATA in environment and scienceتنفيذ مركز التعليم المستمر ،بتمويل من  ،AUC 2 - BIG DATAويسعى
المشروع لبناء القدرات في مجال علوم البيانات.
 ،N|AS-PEERتنفيذ معهد الدراسات البيئية والمائية ،بتمويل من  ،National Academy of Sciencesويهدف المشروع
لتحليل مياه األمطار من خالل تطوير أداة تقييم حصاد المياه.
َف َل ْس َطنَ ة التنمية بالتعاون مع مركز التنمية في الجامعة ،تنفيذ معهد دراسات المرأة ،بتمويل من Commission for
 ،Development at theويهدف المشروع لفهم واقع العمل التعاوني اإلنتاجي وبنيته ،وعالقات النوع االجتماعي فيه من

خالل دراسة ديناميكيات النوع االجتماعي وتقسيم العمل.
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مشاركات بحثية ومنح دراسية وإيفاد
شارك العديد من أساتذة الجامعة في زيارات بحثية ومنح دراسية بحثية ،كانت كالتالي:
شارك د .شريف غيظان في ملتقى لينداو السادس والستين للباحثين الشباب مع ثلة من حاملي جائزة نوبل في الفيزياء
والكيمياء.
حصل أستاذ الدراسات الثقافية والفلسفة د .عبد الرحيم الشيخ ،وأستاذ القانون د .عاصم خليل على منحة  Fulbrightفي
الواليات المتحدة لما بعد الدكتوراة.
حصلت أستاذة علم المكتبات أ .بهية جابر على منحة  Fulbrightلمدة سنتين لدراسة موضوع علوم المكتبات .MILS
حصل أستاذ التربية د .جهاد الشويخ على منحة إلجراء أبحاث في تعليم الرياضيات (ما بعد الدكتوراة) في جنوب افريقيا لمدة
عامين.
حصل د .أحمد الجنازرة على منحة إلجراء أبحاث في تكنولوجيا التعليم في ألمانيا بمشاركة باحثين ألمان.
حصلت أستاذة علم التغذية د .لينا عدوان على منحة زمالة إلجازة بحثية في جامعة كامبردج.
حصلت أ .أصيل سمارو على منحة شركة االتصاالت لمتابعة دراستها العليا والحصول على درجة الدكتوراة في العلوم
الصيدالنية.

مشاريع تطوير أكاديمي
برنامج زمالة
ممول من بنك فلسطين وتتولى إدارته مؤسسة التعاون ،ويهدف إلى تحسين نوعية التعليم العالي وأساليب
وهو برنامج
ّ

وتقني ًا ،وذلك بتوفير زيارات مهنية وتقنية
ومهني ًا
أكاديمي ًا
التدريس في الجامعات الفلسطينية ،من خالل تأهيل مدرسي الجامعات
ّ
ّ
ّ

تدريبية لفترات تتراوح بين شهرين إلى عام دراسي كامل ،في مؤسسات عالمية مرموقة.
فاز عدد من أعضاء هيئة التدريس بمنح زمالة للعام  ،2015كما يظهر في الجدول التالي:
اسم المبتعث

موضوع المنحة

لينا عدوان

دراسة تأثير بروتينات تاو وألفا ساينوكلين على مرض ألزهايمر

غريس خوري

Role of institutions, government support and family policies for promoting mum- entrepreneurs

سالم عوض مالول في ألمانيا من أجل تطوير االمكانيات البحثية  ULMمشروع بحثي بالتعاون مع جامعة
ميساء بربار

تدريب واكتساب مهارات جديدة في العلوم االدارية

مروان غانم

مشروع زمان ألمانيا
التقرير السنوي 2016-2015
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إصدارات
حضور متزايد وتأثير متميز لمنشورات بيرزيت على شبكة Research Gate
خالل العامين الماضيين ،ازداد إقبال أساتذة وطلبة الجامعة على شبكة  ،Research Gateوازداد بشكل مستمر عدد منشورات
الجامعة التي تم تحميلها على الشبكة .يذكر أن مجموع األعضاء من جامعة بيرزيت حتى إعداد التقرير وصل إلى  584من أساتذة
ً
نظرا لعدم وجود حسابات
وباحثين وطلبة .وبلغت عالمة  RGالكلية لهم  ،1290وهو رقم ال يعكس مستوى الجامعة الحقيقي
ومنشورات للكثير من أساتذة الجامعة على الشبكة .أما عند التدقيق في عالمات التأثير للمنشورات ،فإن تفوق منشورات الجامعة
ً
جليا؛ فحسب المعطيات المتوفرة على شبكة  ،Research Gateفقد تم تحميل  337من
على مثيالتها للجامعات المحلية يبدو
منشورات الجامعة على الشبكة ،وحصلت المنشورات على ما مجموعه  1026من نقاط التأثير .وعند احتساب معدل عالمات التأثير
للمنشور الواحد من منشورات الجامعة ،فإن جامعة بيرزيت تتصدر القائمة بمعدل  3.04نقاط ،في حين يبلغ نفس المعدل ،2.65
 ،1.30 ،1.79و 1.27للمنشورات الصادرة عن كبريات الجامعات المحلية األخرى التي تلي جامعة بيرزيت.
وعلى مستوى الجامعة ،يتصدر معهد الصحة العامة والمجتمعية القائمة من حيث عدد نقاط التأثير للمنشورات ،تليه دائرة الفيزياء،
ومن ثم دائرة الكيمياء .أما بالنسبة لعدد األعضاء المسجلين على الشبكة ،فتأتي دائرة الهندسة المعمارية في الطليعة ،تليها
دائرتا علوم وهندسة الكمبيوتر.

األمن المناخي المتعدي الحدود :الحساسية المناخية وسبل العيش الريفية في حوض نهر
األردن
تأليف رئيس دائرة الهندسة المدنية في جامعة بيرزيت د .زياد الميمي واألستاذ في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية د.
مايكل ميسون.

شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني
تأليف أستاذ القانون في الجامعة د .مصطفى عبد الباقي .وهذا الكتاب هو اإلصدار الثاني لكلية الحقوق واإلدارة العامة ضمن
سلسلة مناهج تدريسية ،ويساهم الكتاب في تعزيز التعليم القانوني في فلسطين وفي العالم العربي.

كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي-العدد  18والمجلد 19
صدر المجلد  19عن معهد الحقوق وتضمن موضوعات مختلفة في القانون الدولي ،خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية
أو بالقضايا العربية عامة ،أو بعض النقاشات المهمة في القانون الدولي العام ،فيما تضمن العدد  18أوراق مؤتمر القانون
الدولي.

االرتقاء بمدى انسجام التشريعات األمنية الفلسطينية مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الفساد
صدر عن معهد الحقوق ،تأليف أستاذ القانون محمود عالونة.

فلسطنة التنمية
منشور بحثي صدر عن مركز دراسات التنمية ،إعداد أيمن عبد المجيد.
24

دراستان ضمن مشروع «نحو رصد انتهاكات حقوق العامالت وظروف عملهن في قطاعي
الخدمات الصغيرة والزراعة
صدرتا عن مركز دراسات التنمية .الدراسة األولى حول رصد واقع ظروف وحقوق العامالت في قطاع الخدمات الصغيرة ،أعدها
ناهد سمارة وأيمن عبد المجيد ،والثانية حول نحو رصد واقع ظروف وحقوق النساء العامالت في الزراعة ،أعدها عماد الصيرفي
وأيمن عبد المجيد.

قراءة في بعض التغيرات السوسيو -حضرية في رام الله وكفر عقب 2015
صدر عن مركز دراسات التنمية ،أعده د .أباهر السقا وجميل هاللphoto 08 .

الدليل اإلرشادي لحصاد مياه األمطار على المستوى المنزلي
صدر ضمن مشروع األكاديمية الوطنية للعلوم  ،NASعن معهد الدراسات البيئية والمائية ،وأشرف عليه د .عصام الخطيب.

دليل التربية اإلعالمية االلكتروني
بالتعاون ما بين مركز تطوير اإلعالم والمؤسسة الفنلندية للتعليم المستمر.

أخالقيات مهنة الصحافة في سياق الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
صدر عن مركز تطوير اإلعالم.
التقرير السنوي 2016-2015
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اإلعالم العمومي الفلسطيني
صدر عن مركز تطوير اإلعالم.

مساءلة المؤسسات األجنبية العاملة في فلسطين
دراسة من تأليف أستاذة العلوم السياسية لورد حبش ،صدرت عن مؤسسة أمان.

التشريعات الفلسطينية زمن االنقسام
ساهمت ألستاذة العلوم السياسية د .لورد حبش في تأليف فصل في هذا الكتاب الذي صدر عن مؤسسة مواطن.

التطور القانوني للهيئات المحلية في فلسطين
كتاب ألفه أستاذ القانون أ .أحمد خالد وصدر عن كلية الحقوق واإلدارة العامة -جامعة بيرزيت.

القرار اإلداري المنعدم في ضوء أحكام محكمتي العدل العليا الفلسطينية واألردنية
كتاب من تأليف أستاذ القانون أشرف صيام وصدر عن كلية الحقوق واإلدارة العامة– جامعة بيرزيت.

كتاب لمعهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية حول أوضاع الالجئين
يتضمن ورقتين بحثيتين؛ األولى ورقة تحليلية للجوانب السياسية واالجتماعية – االقتصادية لالجئين الفلسطينيين في مخيمات
ّ

الضفة الغربية وقطاع غزة .أما الثانية فهي ورقة قانونية تحلل القوانين الدولية المعنية بالالجئين وحقوق اإلنسان والحماية
الدولية وفجوة الحماية.
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مؤتمرات
االقتصاد الفلسطيني :التجزئة واالستعمار ،بالتعاون مع مرصد السياسات االقتصادية واالجتماعية ،ومعهد كنيون،

وشبكة السياسات الفلسطينية .ونظمه معهدا دراسات المرأة وأبو لغد للدراسات الدولية ،وهدف الى إحياء منظور االقتصاد
السياسي النقدي في دراسة قضايا فلسطين.

النضال من أجل الحرية :األسر ،القمع ،والتضامن :حركات المقاومة في فلسطين والواليات المتحدة -المؤتمر السنوي

السابع ،ونظمه معهد دراسات المرأة بالتعاون مع دراسات الجاليات العربية والمسلمة في المهجر .وهدف المؤتمر إلى
تناول واستعراض تجارب النضال التحرري للشعب الفلسطيني ولشعوب العالم بمختلف أشكالها ،ومناقشة األبعاد المشتركة
لحركات التحرر الوطني في فلسطين وفي أماكن أخرى من العالم.
المؤتمر الفلسطيني حول حصاد مياه األمطار وإدارتها ،نظم المؤتمر بتمويل من مؤسسة  NSFوجامعة توليدو وجامعة

يوتاه في الواليات المتحدة األميركية .وقد سعى إلى تعزيز حصاد مياه االمطار وادارتها بالشكل االمثل في فلسطين ،عن
طريق تبادل الخبرات بين المؤسسات الفلسطينية المختلفة االكاديمية والبحثية والمجتمعية والحكومية ذات العالقة .وخرج
بمجموعة توصيات وتصور مشترك عن الواقع الفلسطيني في هذا المجال وسبل تعزيزه.
إستراتيجيات التدخل النفسي واالجتماعي بالواقع الفلسطيني الراهن ،بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة في

الجامعة .وكان يهدف للتعريف بالتأثيرات النفسية واالجتماعية ،وإستراتيجيات التدخل النفسي في الواقع الفلسطيني،
وحاول وضع خطة مستقبلية تعمل بها المؤسسات المختصة بشؤون التدخل النفسي.
اإلعالم الثقافي ،بتنظيم من دائرة اإلعالم ووزارة الثقافة ،وبالشراكة مع وزارة اإلعالم .هدف المؤتمر لطرح أهم القضايا

والصعوبات التي تواجه اإلعالم الثقافي وتشخيص الواقع ،لوضع خطة وطنية قادرة على تحقيق التنمية الثقافية المستدامة،
وتأصيل العالقة المتبادلة بين اإلعالم والثقافة ،والتأسيس لجيل جديد قادر على التعامل مع اإلعالم الثقافي.
التقرير السنوي 2016-2015
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ضياع فلسطين :ما بين نكبة ونكسة ،نظمته دائـرة التاريـخ واآلثار في جامعة بيرزيت بمشاركة من طلبة مساق حلقة بحث

في التاريخ الحديث بإشراف د .موسى سرور .ويأتي هذا المؤتمر تشجيعا للطلبة كونهم كانوا على وشك تقديم أبحاثهم
وابداعاتهم البحثية أمام أساتذتهم وزمالئهم ومجتمع الجامعة.
والتر بنجامين في فلسطين :مكان وال مكان الفكر الراديكالي ،نظمته دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية بالتعاون مع

معهد دراسات المرأة ،حيث استضاف المؤتمر باحثين دوليين مرموقين مثل :سوزان باك -مورس ،وريبيكا كومي ،وسالفوي
جيجك؟

مشاركات في مؤتمرات دولية
المؤتمر العالمي للهندسة الميكانيكية « : »IWME-2015شارك في المؤتمر الذي نظمته التعاونات العلمية في

اسطنبول بتركيا ،رئيس دائرة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس د .محمد قراعين ومساعد البحث والتدريس فيها المهندس
محمد وحيد عودة ،وقدم د .قراعين والمهندس عودة ورقة بحثية بعنوان :مصائد الندى كمصدر للمياه في المناطق الجبلية
الوسطى للضفة الغربية في فلسطين».
مؤتمر «إعادة كتابة السرد» :التعليم العالي للقرن الـ :»21شارك في المؤتمر الذي عقدته قمة قادة الجامعات في

دول العالم االسالمي بماليزيا ،أستاذة التربية في جامعة بيرزيت د .خولة شخشير ،وقدمت ورقة بحثية بعنوان« :التنمية
المستدامة في التعليم العالي الفلسطيني».
مؤتمر «تدريس اإلعالم في العالم العربي بين األسلوب التقليدي والثوري» :شارك في المؤتمر الذي نظمته

أكاديمية دويتشه فيليه بالشراكة مع المعهد العالي لإلعالم واالتصال في الرباط ،دائرة اإلعالم ممثلة بكل من الدكتور بسام
عويضة ،والدكتور وليد الشرفا ،واألستاذة جمان قنيص .ناقش المؤتمر وضع تدريس الصحافة بعد «الربيع العربي» ،والدور
الذي يلعبه اإلعالم في المجتمع ،والمعرفة والقدرات التي يجب أن تكون متوفرة لدى الصحفي الشاب لدى تخرجه من معاهد
الصحافة.
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مؤتمر دولي للتربية الخاصة في جامعة أبو ظبي :شارك عميد كلية التربية د .حسن عبد الكريم وأستاذ التربية د .أحمد

فتيحة في مؤتمر دولي للتربية الخاصة عقد في جامعة أبو ظبي بعنوان« :التربية الخاصة وتحديات الدمج».

مؤتمر «التربية الخاصة وتحديات الدمج» :شارك في المؤتمر الدولي الذي عقدته جامعة أبو ظبي ،عميد كلية التربية د.

ً
بحثا بعنوان« :التحديات التي تواجه معلمي المدارس
حسن عبد الكريم وأستاذ التربية د .أحمد فتيحة ،وقدم د .عبد الكريم
الفلسطينية في دمج طلبة صعوبات التعلم ودور مدراء المدارس في مواجهتها».
مؤتمر «ويكي عربية  :»2016مثل الجامعة في

المؤتمر الذي أقامته مجموعة ويكي ميديا الشام في
العاصمة األردنية عمان ،رئيس دائرة األحياء والكيمياء
الحيوية د .جوني استبان ،والطالبتان ضحى الشلة
وتغريد فريد وتم تكريم الجامعة باختيار الطالبتين
المذكورتين لكي يشرحوا للحاضرين عن تجربتهم مع د.
استبان بصنع المعرفة خالل مساق جامعي.

المؤتمر العربي-التركي للتعليم العالي :نظم

المؤتمر اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة
اسطنبول مدينيت في اسطنبول ،ومثل الجامعة عميد
الدراسات العليا د .طالل شهوان ،واشتمل المؤتمر
على أربعة محاور أساسية ،هي التعاون البحثي بين
مؤسسات التعليم العالي العربية والتركية ،وتبادل الطلبة واألساتذة ،والدرجات العلمية المشتركة ،وموضوع التعليم عن بعد.
«المؤتمر العلمي السنوي الخمسون للرابطة األوروبية لألبحاث الكلينيكية» :شارك في المؤتمر الذي نظمته

الجمعية األوروبية للتحقيقات الكلينيكية بباريس في فرنسا ،دائرة األحياء والكيمياء الحيوية في الجامعة ممثلة برئيسها د.
جوني استبان ،وكذلك في مؤتمر اليوبيل الذهبي للرابطة األوروبية لألبحاث الكلينيكية the 50annual scientific meeting
 . of the European society for clinical investigationوكان من أهم أهداف المؤتمر جمع األطباء والعلماء من جميع
أنحاء أوروبا لالجتماع سويا في جو ودي ومناقشة وتحفيز فرص التعاون والعمل فيما بينهم لتعزيز التعاون العلمي.
المؤتمر الثامن عشر لهندسة الفضاء واالتصاالت الحديثة :نظمت المؤتمر األكاديمية العالمية للعلوم والهندسة

والتكنولوجيا بباريس في فرنسا .وشارك بالمؤتمر د .محمد حسين من دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب .وهدف
المؤتمر لجمع كبار العلماء واألكاديميين والباحثين لتبادل الخبرات ونتائج البحوث في جميع الجوانب المتعلقة باألقمار الصناعية
واالتصاالت الفضائية .وبشكل أساسي بحث سبل استخدام االقمار الصناعية لتوفير خدمة االنترنت في كل مكان على سطح
الكوكب ،في البحار ،والطائرات ،وغيرها.
مؤتمر «الحريات األكاديمية وحرية التعبير في الجامعات الفلسطينية» :شاركت الجامعة في المؤتمر المنظم بمبادرة

من مركز الدراسات والتطبيقات التربوية «كير» ،والشبكة الدولية للصحافة األخالقية ،وعقد في جامعة النجاح بنابلس .هدف
المؤتمر لتعزيز الحرية األكاديمية ،وحق التعبير عن الرأي ،وحرية التعبير ،وحق النشر والوصول إلى المعلومات والمعارف
وتبادلها .كما شمل حق المجتمع األكاديمي في إدارة نفسه بنفسه ،إضافة لدور المجتمع والثقافة والقيم في الحريات
األكاديمية.
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حياة جامعية
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سنويا ،كاحتفال التخريج ،وانتخابات مجلس الطلبة ،وأسبوع التوظيف
في جامعة بيرزيت فعاليات ثابتة تحرص على تنظيمها
ًّ

وأبنت أستاذين رحال بعد عطاء دام
السنوي .وقد شهد العام األكاديمي تكريم شخصيات عربية ومحلية دعمت الجامعةّ ،

سنوات.

االحتفال بتخريج الفوج الحادي واألربعين
ً
طالبا وطالبة من ثماني كليات وبدرجتي
نُ ظم االحتفال على مدار ثالثة أيام من  20أيار الى  22أيار  ،2016وتم تخريج 1930
البكالوريوس والماجستير ،وشكلت اإلناث ما نسبته  %70مقابل  30%من الذكور من الخريجين.
وقال رئيس جامعة بيرزيت :إن الجامعة التي بدأت عام  1924مدرسة ابتدائية للبنات ،تحتفل هذه األيام بتخريج  1930طالبة
وطالبا ،وتواصل مراكمة اإلنجازات.
ً

32

تكريم إلياس خوري
كرمت الجامعة الروائي والكاتب المسرحي في  24أيار  ،2016الذي حاز على جائزة محمود درويش لإلبداع في دورتها السابعة،
وتبرع بقيمتها المادية لجامعة بيرزيت.

وقال خوري« :أشكر جامعة بيرزيت على هذا التكريم ،وأقف ممتلئً ا بالشوق إلى صديقي محمود درويش الذي أنال جائزته».

تبرع إلنشاء مدرج رياضي حديث
تعهد رجل األعمال الفلسطيني وخريج جامعة بيرزيت علي الحاج ،بالتبرع بمبلغ مليون دوالر أمريكي إلنشاء مدرج ومرافق رياضية
ً
ً
ً
وعرفانا لعطائه السخي ،فقد قررت الجامعة تسمية المدرج باسمه؛
وتقديرا
وتكريما له
في ملعب ومضمار الجامعة الرئيسي.

ليكون «مدرج علي الحاج».
يقول السيد الحاج« :بالنسبة لي ،بيرزيت وفلسطين تحتالن مكانة خاصة في قلبي ،كما أننا عائلة تقدر التعليم قبل أي شيء،
بجد لتوفير تعليم نوعي ألبنائنا ،ليتمكنوا من النجاح واالعتماد على أنفسهم .كما راعينا الكثير من الطالب في الواليات
لقد عملنا ّ

المتحدة ،وفي فلسطين ،ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم.

انتخابات مجلس الطلبة لعام 2017/2016
بتاريخ  27نيسان  ،2016نظمت انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت للعام  ،2017/2016وفازت كتلة الوفاء اإلسالمية «الذراع
ً
مقعدا بمجموع  3481صوتا متقدمة على كتلة الشهيد ياسر عرفات «الذراع الطالبي لحركة فتح»،
الطالبي لحركة حماس» بـ 25

ً
مقعدا بمجموع  3035صوتا.
التي حصلت على 21

تنافست  6كتل طالبية في انتخابات الجامعة لهذا العام للفوز بمقاعد مجلس الطلبة الـ  51وهي :كتلة الشهيد ياسر عرفات ،وكتلة
الوفاء اإلسالمية ،والقطب الطالبي الديمقراطي التقدمي ،وتحالف جامعة بيرزيت الطالبي ،وتجمع المبادرة الطالبي ،وكتلة
فلسطين للجميع.
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أنشطة فنية

لوحات
ٍ
معرض «ليس كأي ربيع» ،تنفيذ متحف جامعة بيرزيت ،اشتمل على أكثر من  300عمل فني متعدد الوسائط ،من

فنية ،ومنحوتات ،و«فيديو آرت» .ويسلط المعرض الضوء على نشأة المجموعة الفنية التي كشفت عمق العالقة التاريخية بين
ٍ
الجامعة والفنانين الفلسطينيين والعرب والعالميين ،التي بدأت بأول تبرع قدمه الفنان السويسري رينيه فورير عام  ،1994وما
زالت مستمرة حتى اليوم.

معرض المدن النسخة الخامسة :إعادة اعمار غزة ،تنفيذ متحف جامعة بيرزيت ،بتمويل من آفاق الصندوق العربي للثقافة

والفنون ومؤسسة روزا لوكسمبورغ ،وهو النسخة الخامسة من سلسلة معرض المدن ،وتختبر فيه عملية ما يسمى «إعادة
إعمار غزة» ،من خالل منهج الشك ،وطرح التساؤالت.
معرض جيفارا قارئ بال حدود ،تنفيذ متحف جامعة بيرزيت ،ويروي قصة تشي جيفارا كقارئ والقراءات التي اثرت في تكوين

فكرة الثوري.

34

بطولة دولية للتايكواندو
شهدت جامعة بيرزيت ،منافسات بطولة فلسطين الدولية األولى للعبة التايكواندو  ،G1التي تحتضنها فلسطين ألول مرة في
تاريخها ،وكأول دولة عربية تستضيف هذا الحدث الرياضي الكبير بمشاركة  13دولة».
وتشكل البطولة الحدث الرياضي األبرز الذي تستضيفه فلسطين ،بمشاركة جميع الفرق المصنفة دوليا تحت راية االتحاد الدولي
للعبة ( )WTFبعد اعتماده من االتحاد الدولي.

أسبوع التوظيف السنوي
ينظم في أيار من كل عام بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات ،نظمت من خالله مئات المقابالت مع خريجي الجامعة
ومع طلبة من جميع التخصصات.

التقرير السنوي 2016-2015

35

36
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سعيا من جامعة بيرزيت لتعزيز حضورها على المستوى المحلي ،بما يخدم طلبتها وأكاديمييها ،فقد شهد العام األكاديمي
ً
 2016/2015توقيع العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من مؤسسات المجتمع المحلي ،وأخرى دولية.

تعاون دولي
تعاون مع الحكومة الفرنسية لتقديم منح دراسية ضمن درجتي البكالوريوس والماجستير .حصل عليها طلبة

متميزون من كلية الحقوق واإلدارة العامة ،كالتالي:

منحة جامعة السوربون للتبادل األكاديمي ضمن برنامج إراسموس بلس :حصل عليها الطلبة أحمد الشويكي وأمير
العزايزة وعرين معدي ،وجميعهم من دائرة القانون.
منح صندوق الدعم الدولي في معهد الدراسات السياسية في رين :حصلت عليها الطالبتان ميرال ابو ميزر وحال مرعي
لدراسة فصل دراسي واحد في معهد الدراسات السياسية في مدينة رين الفرنسية.
تعاون مع جامعة محمد الخامس -المغرب ،بهدف إعداد اتفاقية تنفيذية بين كلية الحقوق واإلدارة العامة في جامعة

بيرزيت وكلية العلوم القانونية في جامعة محمد الخامس لتعزيز التعاون بين الكليتين.

توقيع مذكرة تفاهم مع  Open Society Instituteتحت عنوان «الحقوق الجنسانية والصحة اإلنجابية».
تعاون كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية مع اتحاد االطباء والصيادلة في ألمانيا ،وقد ابتعث  5طالب

للتدريب في مستشفى دورتموند ومستشفى ليبشتيانت لمدة  3شهور.

تعاون دوائر كلية الهندسة والتكنولوجيا ومن خالل شراكات محلية وإقليمية ودولية إلنجاز مشاريع تطويرية

وبحثية مع  Erasmus Plusللحصول على الدعم المالي لهذه المشاريع .وقد استمر العمل على تنفيذ عدة مشاريع ممولة
خارجي ًا ،وبالشراكة مع عدة جامعات محلية وعربية واوروبية كما يلي:
ّ

مشروع من صندوق قطر الوطني للبحث العلمي :يهدف المشروع الى بناء نموذج المواصفات وتطبيقه على المدن

الذكية.
مشاريع ضمن برنامج  :Tempusتعمل دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب بالتعاون مع دائرة علم الحاسوب في
مشروعين من برنامج TEMPUSالتابع لالتحاد األوروبي حول تطوير المناهج الدراسية في مسار االلعاب الهادفة في علم
الحاسوب وبرنامج الماجستير في هندسة البرمجيات.
مشروع ممول من تمبوس لتطوير برنامج ماجستير في الهندسة الكهربائية بالشراكة مع جامعات محلية واوروبية ،وقد تم
تقديم البرنامج لهيئة االعتماد في بداية العام .2015
تعاون دائرة الهندسة المعمارية مع جامعة بورج– فرنسا :ضمن مشروع مذكرة التفاهم مع جامعة يورج ومشروع (Re-

 )Territoriesتم تبادل الزيارات من الدائرة وجامعة بورج ،كما تم تنظيم ورشتي عمل في الدائرة شارك فيهما مجموعة من
طالب الدائرة وطالب من الجامعة الفرنسية .كما شارك الزمالء في الدائرة زمالء من جامعة بورج .وسيتم االستمرار في هذا
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المشروع الذي من المتوقع أن ينتهي بمعرض ومنشور علمي ومؤتمر في فرنسا ،مع العلم أنه سيتم تنظيم رحلة تبادل

ً
طالبا من الدائرة لزيارة جامعة بورج في فرنسا خالل هذا الصيف.
علمي لـ 12

تعاون معهد إبراهيم أبو لغد مع المؤسسات التعليمية في جنوب أفريقيا ضمن برنامج الدراسات اإلفريقية؛

لبناء عالقات تعاونية بينه وبين المؤسسات التعليمية في جنوب أفريقيا بشكل عام ،وجامعة جوهانسبرغ بشكل خاص ،بحيث
ً
فلسطينيا من تجربة جنوب
سد الفجوة المعرفية بين جنوب إفريقيا وفلسطين ،وإمكانية االستفادة
يسعى هذا البرنامج إلى ّ

أفريقيا في التحرر.

تم توقيع مذكرة تفاهم
تعاون معهد إبراهيم أبو لغد مع جامعة سيينا في إيطاليا ضمن برنامج  ،Erasmus+إذ ّ

بهدف تشجيع عمليات التبادل بين الجامعتين ،بما يشمل طلبة الماجستير والهيئة التدريسية.

كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية ومجلس األبحاث البريطانية في بالد
تعاون معهد إبراهيم أبو لغد مع ّ
قدم خالله سلسلة
كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية على مدار أسبوعّ ،
الشام ،وتمت استضافة جيسون هايكل من ّ

من المحاضرات في سياق التنمية الدولية واالقتصاد السياسي العالميphoto 01 .

تعاون مركز دراسات التنمية مع مؤسستي الكويكرز و BROTاأللمانيتين :ضمن مشروع تدريبي بعنوان «شباب من

أجل التغيير» ،ويهدف إلى التعاون على رفع القدرات المفاهيمية وخلق مبادرات مجتمعية قابلة للتنفيذ.

تعاون مركز دراسات التنمية مع جامعة فيينا :ضمن مشروع «تأصيل التنمية في السياق الفلسطيني» ،بهدف تطوير

أجندة تنموية فلسطينية ،وتدريب باحثين.

هيئة مكافحة الفساد :وقعت جامعة بيرزيت مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون مع مركز تطوير اإلعالم في الجامعة من أجل

تعزيز الدور الرقابي الذي يقوم به اإلعالم.
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تعاون معهد الدراسات البيئية والمائية مع الحكومة والمؤسسات الهولندية بهدف توطيد العالقة ضمن مشاريع

تنموية ،تعنى بدراسات بحثية أو تطوير أكاديمي ،من أجل تحسين أداء خدمة قطاع المياه في فلسطين.

تعاون معهد الصحة العامة والمجتمعية ضمن مشروع “ ”iPIERمع منظمة الصحة العالمية ،بهدف تطوير البحوث

وتنمية القدرات وفرص الباحثين .وتعاون ضمن مشروع «التطوير المؤسساتي على المدى الطويل» “WHO-long term
 ”institutional developmentبين معهد الصحة ومنظمة الصحة العالمية ،ويهدف إلى التعاون لتحليل وتقييم نوع
الخدمات الصحية اإلنجابية المقدمة على مستوى الرعاية الصحية األولية.
تعاون معهد الصحة العامة والمجتمعية مع باحثين من دول وجامعات مختلفة ضمن إطار تحالف الالنست لصحة

الفلسطينيين ،ويهدف التعاون الى بناء قدرات البحث العلمي في المجال الصحي وعمل حلقات تدريبية وتقديم ملخصات
للمؤتمرات .وتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ( )ESCWAلدراسة الوضع الصحي لسكان
قطاع غزة بعد الحرب .وتعاون ضمن مشاريع أبحاث ،مع جامعة  Kings collageفي لندن ،لرصد وتقييم منهج تعدد األسر في
التأهيل المجتمعي في قرى الضفة الغربية .وتعاون ضمن مشاريع األبحاث مع كلية لندن لالقتصاد ،بهدف التعاون الكتساب
معرفة جديدة حول العوامل التي تؤثر على صحة المرأة في فلسطين خاصة اللواتي يتزوجن دون سن .18
تعاون

بين

مركز

تطوير

اإلعالم

والقنصلية الفرنسية بالشراكة مع إذاعة
مونت كارلو ،حيث تم تقديم  20تقريرا

إذاعيا وبثها على الهواء مباشرة .ومع
المركز الفنلندي للتعليم المستمر ،ضمن
تنفيذ

مشروع

«التثقيف

اإلعالمي»

للعمل على اكتساب معلومات جديدة
حول اإلعالم وتطويره.
تعاون

معهد

الدراسات

الببئية

والمائية مع الجامعات الهولندية
ضمن المرحلة الثانية من الشراكة

األكاديمية الفلسطينية -الهولندية

حول المياه (بادوكو) .من أهم محاور

التعاون البحث العلمي وبناء قدرات الجامعات الفلسطينية من أجل تحسين أدائها في خدمة قطاع المياه الفلسطيني
واالستفادة من الخبرات الهولندية العريقة في هذا المجال.
تعاون كلية الهندسة والتكنولوجيا وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركة رد كرو للتعاون البحثي وتدريب الطلبة من دائرة

علم الحاسوب وشركة اكسبرس للحلول المتكاملة ،تسعى الستحداث برنامج تدريبي لطلبة دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة
الحاسوب.
تعاون كلية الهندسة والتكنولوجيا مع شركة اتحاد المقاولين ( )CCCحيث ساهمت الشركة في إعطاء دورات متخصصة

ورعاية اليوم الهندسي والتكنولوجي ،ومقابلة وتوظيف عدد من خريجي الكلية في تخصصات الهندسة المدنية ،والهندسة
الكهربائية ،والهندسة الميكانيكية.
تعاون كلية الهندسة والتكنولوجيا مع االتحاد االوروبي ( )Erasmus+لمشاريع تطويرية وبحثية.
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اتفاقية

البنك

مع

اإلسالمي

للتنمية :وقعتها جامعة بيرزيت لتنفيذ

أعمال مشروع تأهيل البنية التحتية
األكاديمية

للجامعة،

بقيمة

مليون

ونصف المليون دوالر أميركي .ويشمل
االتفاق البنية التحتية األكاديمية لكليتي
الهندسة
المحوسبة

والعلوم
في

وكذلك

الجامعة.

الشبكة
المشروع

ممول من المصرف العربي للتنمية
االقتصادية واالجتماعية في أفريقيا
بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية ،وهو
عبارة

عن

المختبرات

تطوير

وتحسين

العلمية

لكلية

قدرات
الهندسة

حتى تستطيع مواكبة تطور التكنولوجيا
والتقدم العلمي.
وفد من بيرزيت يزور جامعة تالين ومؤسسات أكاديمية في استونيا :بتاريخ  ،2015/10/10زار وفد من الجامعة ضم

د .جهاد العيسة من دائرة االدارة العامة ،ود .أمير خليل من دائرة القانون ،ود .مصطفى جرار من دائرة علم الحاسوب؛ جامعة
تالين للتكنولوجيا ،وعدة مؤسسات في استونيا بهدف التبادل المعرفي وبحث سبل التعاون األكاديمي في عدة مجاالت
أهمها :الحوكمة االلكترونية ،والتعليم االلكتروني ،وقوانين تكنولوجيا المعلومات ،وريادة األعمال واإلبداع .وانبثق عن هذه
الزيارة فكرة استحداث مشروع سياسة عامة يمكن طرحه على الحكومة الفلسطينية باسم جامعة بيرزيت بغرض تأسيس قاعدة

ً
إلكترونيا.
بيانات مدنية ألبناء الشعب الفلسطيني في الشتات ومحاولة ربطهم

كلية التربية تشارك في زيارة تعليمية لجامعة «فونتس» في هولندا :بتاريخ  27نيسان  ،2016شارك د .أحمد فتيحة

ود .عبد الله بشارات من كلية التربية ،في زيارة تعليمية لجامعة فونتس بمدينة أيندهوفن الهولندية ،بمشاركة د .نبيل الجندي
من جامعة الخليل ،وممثلين لجامعة شرق فنلندا وجامعة كانتربري في بريطانيا .تضمنت الزيارة التدريب على استخدام البحوث
العملية في العملية التعليمية لطلبة الجامعات المشاركة في المشروع .وتأتي هذه الزيارة ضمن مشروع «إيراسموس بلس»
لتحسين جودة التعليم في الجامعات الفلسطينية بمشاركة ودعم من ثالثة جامعات أوروبية ومشاركة ثالث جامعات فلسطينية.
مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع شبكة أوكونوميز االقتصادية :وقعت كلية األعمال واالقتصاد هذه االتفاقية التي

ستوفر فرص تدريب وتوظيف لطلبة وخريجي الكلية ،واستمزاج رأي شبكة أوكونوميز حول المهارات التي تنصح بإضافتها إلى
مناهج وبرامج الكلية لتزويد الطلبة بما يحتاجون إليه من تلك المهارات للمنافسة في سوق العمل.
اتفاقية تعاون مع مؤسسة مسار العالمية :وقعتها كلية األعمال واالقتصاد في جامعة بيرزيت في برنامج التعليم

التعاوني « ،»Cooperative CO-OP Educationالذي يتيح الفرصة للطلبة العمل بالتناوب خالل ثالثة فصول في مناصب
أو أشغال ذات صلة بتخصصهم األكاديمي ،ويهدف إلى تحسين الخبرة األكاديمية من جهة والتطور المهني من جهة أخرى.
تعاون مع دائرة األدب الحديث في جامعة مونتبلييه  /3بول فاليري  Paul Valéry / Montpellier3في فرنسا:

ألقت أستاذة اللغة الفرنسية د .بسمة العمري من دائرة اللغة الفرنسية ومساعدة عميد كلية اآلداب في جامعة بيرزيت في
الفترة  2016/10/1 –2016/9/17محاضرتين :األولى بعنوان الواقع والخيال في كتاب أسير عاشق جان جينيه ،والثانية في
السياسات اللغوية وتعليم اللغة الفرنسية في فلسطين.
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تعاون مع مجلس أمناء جامعة إلينوي -شيكاغو :وقعت جامعة بيرزيت ،بمبادرة من معهد دراسات المرأة ،مذكرة تفاهم

في حزيران  2016لمدة خمس سنوات ،إلقامة عالقة تعاون بينهما ،إذ سيتضمن التعاون تبادل خبرات أعضاء الهيئة التدريسية
والطلبة ،وكذلك النشاطات البحثية والبرامج التدريسية والمواد األكاديمية المشتركة.
اتفاقية تعاون مع جامعة ماتيي بل في سلوفاكيا :تأتي هذه االتفاقية في إطار رؤية الجامعة لتوسيع عالقاتها مع

الجامعات الدولية ،وتأكيدا على أهمية تبادل القيم الثقافية ،والتعليمية ،والتبادل العلمي بين الجامعات البحثية الدولية،
وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة.
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع بلدية البيرة :تستمر المذكرة حتى نهاية شهر كانون األول ،2017
لتساعد جامعة بيرزيت البلدية في حل بعض االشكاليات القائمة لديها ،واكساب طلبة الجامعة الخبرة العملية من خالل البحث
عن مشاكل موجودة على أرض الواقع ،والعمل على ايجاد حلول خالقة تخدم المصلحة العامة ،واالستفادة من النتائج ،وتطبيق
أفكارهم ،ما يعطي حافزا للطلبة لالبداع والتميز.

مشروع العمل في موقع «تل التل» األثري في قرية دير دبوان بمحافظة رام الله والبيرة :إطالق المرحلة األولى

من هذا المشروع الذي ستنفذه جامعة بيرزيت بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار وبتمويل من مؤسسة نوراد النرويجية ،تل
التل من أقدم المواقع األثرية في فلسطين ويعتبر نموذجا للمدن الحضرية في الفترة الكنعانية .من المتوقع انجاز المشروع
خالل خمس سنوات.وقعت كلية التمريض والصيدلة والمهن الصحية واالتحاد العام لألطباء والصيادلة الفلسطينيين فرع
ألمانيا مذكرة تفاهم وتعاون مشترك ،لتقديم تدريب طلبة كليات الطب المساعد والتمريض من فلسطين في المستشفيات
األلمانية .وتأتي االتفاقية في إطار رغبة االتحاد العام لألطباء والصيادلة في ألمانيا بتقديم الدعم الطبي للشعب الفلسطيني،
وكمساهمة من الجالية الفلسطينية في ألمانيا في تقديم العون للطلبة الفلسطينيين.
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مذكرة تفاهم مع وزير التربية والتعليم العالي :تهدف إلى تنظيم وتوثيق العالقات التعاونية بين الوزارة والجامعة
في مختلف المجاالت التعليمية والتربوية والبحثية .وتشمل مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجاالت :تأهيل المعلمين

والمشرفين واإلداريين والفنيين التربويين وتطوير قدراتهم ما قبل وبعد الخدمة ،والبحث العلمي التطبيقي ،والتعليم
المهني والفني ،وتطوير الموارد التعليمية وإثراء المناهج.
مشروع تخطيط المسار السياحي لبلدية بيرزيت :وقعت الجامعة االتفاقية مع صندوق تطوير البلديات بخصوص مشروع

تخطيط المسار السياحي لبلدية بيرزيت ووضع خارطته.

مذكرة تفاهم مع الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في فلسطين :وقعتها كلية الحقوق واإلدارة العامة في جامعة

بيرزيت ،لتعزيز سيادة القانون وتحقيق المصلحة الوطنية من خالل إعداد دراسات وأبحاث قانونية مشتركة بينهما في مجاالت
ذات عالقة بحقوق األطفال الوطنية والدولية.
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في قلب
المجتمع
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نظمت مراكز جامعة بيرزيت ومعاهدها ودوائرها فعاليات مع المجتمع المحلي ،بهدف إفادته ،واالنتقال من حرم الجامعة إلى
مساحات أوسع تستفيد منها شرائح مجتمعية مختلفة.

نظم معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية مجموعة من الندوات في قضايا سياسية ودولية عدة أبرزها« :الحماية الدولية»
والمصالحة الفلسطينية ،والسياسة الخارجية البرازيلية :األزمة السورية» ،و«المنظمات غير الحكومية في فلسطين»،
وفاعليتها في التأثير على المجتمع
و«الدبلوماسية الفلسطينية في هيئة األمم المتحدة» ،و«الدبلوماسية الفلسطينية
ّ

الدولي».

ً
مؤتمرا وورشة في محاور تخدم المجتمع المحلي ،وهما:
كما ونظم معهد الحقوق
مؤتمر اإلستراتيجيات البديلة لتحقيق العدالة في فلسطين :عقده المعهد في سياق بحث الفلسطينيين عن إستراتيجيات
بديلة قابلة وقادرة على إيصال الفلسطينيين للتحرر من االستعمار اإلسرائيلي باالستناد إلى حقهم الطبيعي في تقرير
المصير.
بوابة بيرزيت للمعرفة القانونية :هي ورشة عقدها معهد الحقوق تهدف إلى تطوير أداة معلوماتية تختص بتعزيز المعرفة
القانونية بالمنظومة القانونية الفلسطينية ،من خالل التركيز على عمل السلطات الثالث ،وتعزيز الوعي القانونية لدى كافة
شرائح المجتمع ،وإيجاد نوع من التشاركية والتفاعل المجتمعي.

معهد الدراسات البيئية والمائية:
إيجاد حلول عملية لمشكالت المياه في فلسطين :ساهم بها المعهد من خالل تقديم الخدمات االستشارية ورفع مستوى
الوعي المجتمعي.
حملة الستصالح قطعة أرض بجوار عين بوبين في قرية دير بزيع وزراعتها بالخضراوات والمحاصيل الموسمية:

نفذها ثالث من طلبة الجامعة ،في إطار دعم صمود المزارعين وتثبيتهم في أرضهم كإحدى أهم وسائل مقاومة ومواجهة
االستيطان.
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معهد الصحة العامة والمجتمعية:
إدماج القابالت في  6مستشفيات حكومية ،وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في أقسام الوالدة :طبق المشروع المعهد
لتطوير المعرفة العامة لدى المجتمع من خالل سلسلة من النشاطات المختلفة ،أهمها دعم بناء القدرات البحثية لمقدمي
خدمات صحة األمهات في المستشفيات المختلفة.
وضع السياسة الوطنية للحد من األمراض المزمنة :قدمها المعهد كدعم فني لوزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الغوث
الدولية ،من خالل المشاركة في نظام رصد وفيات االمهات بفلسطين وغيرها وتطويره.
مختبرات جامعة بيرزيت للفحوص:
يعمل المركز مع قطاعات ريفية وحضرية تعمل على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي في مجاالت الصحة والزراعة
والتربية .ويقدم خدمات في المجاالت التالية:
األغذية :الطعام والشراب واألعالف الحيوانية والمواد الخام التي تدخل في صناعة األغذية.
البيئة :نباتات ،التربة ،مياه عادمة ،كيماويات ،مواد تنظيف ،مستحضرات تجميل ،مستحضرات العناية الشخصية ،مواد
بالستيكية ومعدنية ،وغيرها.
األدوية :األدوية البشرية والبيطرية.
مشتقات البترول والزيوت المعدنية.

مركز تطوير اإلعالم:
تشكيل وقيادة الفريق الوطني لمبادرة تطوير االعالم :قاد المبادرة مركز تطوير اإلعالم على رأس أكثر من  80مؤسسة
حكومية وغير حكومية تعمل في مجاالت اكاديمية وحقوقية واعالمية ومجتمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،للعمل
على تطوير مهنة االعالم عبر تسعة محاور.
وضع وتنفيذ الشق االعالمي من الخطة االستراتيجية لهيئة مكافحة الفساد :شارك به مركز تطوير اإلعالم.
ً
ً
كبيرا من الدورات التي شارك فيها موظفو المركز والطلبة محليا ودوليا.
عددا
عقد مركز تطوير اإلعالم
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أطلق مركز تطوير اإلعالم منصة تعليم إلكترونية حول التثقيف اإلعالمي ،بالتعاون مع المؤسسة الفنلندية للتعليم
المستمر ،كجزء من المشروع التعليمي «المهارات المدنية عبر التربية اإلعالمية في فلسطين» ،وهي أول مادة تعليمية
شاملة في مجال محو األمية اإلعالمية ووسائل اإلعالم واالتصاالت في فلسطين ،وتم تصميم المنصة بحيث يتمكن
الجميع من االطالع عليها والتفاعل معها واالستفادة منها مجانً ا على الرابطwww.mediaguide.fi :
عقد مركز تطوير اإلعالم ورشة إلعداد ومناقشة اإلطار العام للخطة االستراتيجية الوطنية للمشاركة النسائية.
حملة «تمنى» لدعم األطفال المصابين

بمرض السرطان :زار رئيس الجامعة ومسؤولون

وطلبة في كانون األول  2015مركز الحياة لمكافحة
السرطان ،ونظمت فعاليات ترفيهية لألطفال
المرضى ،وشارك طلبة بيرزيت االطفال الغناء
والرقص والرسم.
مركز دراسات التنمية:
عمل المركز على توسيع دائرة العمل وتنفيذ
نشاطات وورش عمل مع مختلف مكونات الشعب
الفلسطيني ،وبالتعاون مع الشركاء حول الشباب
والهوية في كل من لبنان واألردن والداخل
الفلسطيني المحتل والضفة الغربية وقطاع
غزة ،حيث عقدت ورشة حول النساء العامالت
في قطاعي الزراعة والخدمات ،وورشة مع وفد
من جامعة جنت في بلجيكا حول الواقع والسياق
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الفلسطيني ،وورشة للباحثات الميدانيات من اجل تنفيذ الدراسة المسحية «مسح متخصص في فلسطين المحتلة والشتات
الفلسطيني حول الهوية وقضايا أخرى».
وقامت عمادة شؤون الطلبة بنشاطات هامة لخدمة المجتمع أبرزها:
التوعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي :مبادرة أطلقتها عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع كلية الصيدلة والتمريض
والمهن الصحية ،بالتعاون مع مركز دنيا ألورام النساء ،وذلك ضمن فعاليات الحملة العالمية للتوعية بسرطان الثدي ،التي
تقام خالل شهر تشرين األول من كل عام.
مشروع صديق المسن :بالتعاون مع جمعية االتحاد العربي النسائي /البيرة .ويساهم الطلبة من خالله بتقديم الدعم
والمساندة للمسنات.
حمالت قطف الزيتون :نظمها قسم العمل التعاوني ،تستهدف عدة قرى ،إضافة إلى الحرم الجامعي ،وذلك لتلبية
احتياجات األهالي والمواطنين ولتجسيد العالقة التاريخية مع األهالي ،وقد اعتادت عليها الجامعة منذ سبعينيات القرن
الماضي.
مشروع «فريق إضاءات التطوعي» :أطلقته عمادة شؤون الطلبة في آذار  2016بالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية
وبلدية البيرة ،بهدف دعم المؤسسات االجتماعية ومساندتها.
أسبوع األرض :نظمته عمادة شؤون الطلبة في نيسان  ،2016بالتعاون مع جمعية «الشباب العرب -بلدنا حيفا».
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البرامج األكاديمية

99
65

بكالوريوس

برامج أكاديمية

30

ماجستير

1

800

2

برنامج الدكتوراة في
العلـوم االجتمــاعيـــة

الحرم الجامعي

المساحة الكلية

دونم

%70

25
8
6

كليات
كافتيريات
مرصد

حدائق خضراء
ومناطق مفتوحة

1

برنـامـــج الـدراســـات العــربيـــة
والفلسطينية للطلبة األجانب

برنامج دبلوم
فـي التـربيـــة

رئيسي ًا
مبنى
ّ

8
4

معاهد

5

4

مـراكـز

عيادة

متحف

مالعب رياضية

قاعة رياضية

مسرح

محطة معالجة مياه الصرف الصحي

الكادر األكاديمي واإلداري

529

%36

أعضاء الهيئة األكاديمية
بدوام كامل وجزئي

الموظفون اإلداريون

%61
PHD

52

520

بدوام كامل وجزئي

مكتبات

%43

الجسم الطالبي

12,101
الطلبة الملتحقون

10,710

بكالوريوس

101

1,290

دبلوم وبرامج أخرى

دراسات عليا

توزيع طلبة الجامعة حسب الكليات

اآلداب %23
الدراسات العليا %11

%64
%36

العلوم %5
الصيدلة والتمريض والمهن الصحية %6
الحقوق واإلدارة العامة %13
الهندسة والتكنولوجيا %21
األعمال واالقتصاد %19
التربية %2

الخريجون

32,000
حوالي

3.3

وخريجــة /
خريــج
ّ
ّ
بكالوريوس وماجستير

منذ العام األكاديمي 1976/1975
لغاية العام األكاديمي 2015/2014

المنح الدراسية والمساعدات المالية

مليون دينار أردني

(حوالي  4.7مليون دوالر)
العام األكاديمي 2015/2014

%45

نسبة الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية
واإلعفاءات والمساعدات المالية

%60

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