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كلمة رئيس الجامعة

كلمة رئيس الجامعة
واصلت جامعة بيرزيت خالل العام األكاديمي  2017/2016عملها
على تطوير برامجها وبنيتها التحتية وعالقاتها المجتمعية.
في هذا التقرير استعراض لبرامج البكالوريوس والماجستير التي
أطلقتها الجامعة ،والبرامج التي طورتها ،والمساقات الجديدة
سعيا إلى المحافظة على
التي طرحتها في كلياتها الثماني،
ً
ودوليا ،التي كشفت
وعربيا
محليا
المكانة المرموقة التي تتبوأها
ًّ
ًّ
ًّ
عنها مختلف التصنيفات الدولية للجامعات.
وواصلت الجامعة تطوير بنيتها التحتية ،عبر االستمرار في بناء
الكليات التي تستوعب األعداد المتزايدة من الطلبة ،والمؤهلة
بشكل كامل لتوفير بيئة تعليمية جامعية مالئمة لتعليم نوعي.
وخالل هذا العام األكاديمي ،استضاف حرم جامعة بيرزيت
العديد من المؤتمرات الدولية والورشات والندوات المتخصصة
أوراقا مهمة
ً
في مختلف الحقول ،قدم فيها أكاديميون وخبراء
ومداخالت قيمة.
كما شارك العديد من أعضاء الهيئة األكاديمية في مؤتمرات
ودورات تدريبية دولية ،لتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
وحصد عدد من طلبة الجامعة جوائز مختلفة في مسابقات متعددة
في الوطن وخارجه ،نافسوا فيها عشرات الفرق من مختلف
الجامعات المحلية والعربية والدولية.
وواصلت معاهد الجامعة ومراكزها تنظيم الفعاليات المجتمعية
والشراكات التي نقلت المعرفة والفائدة من داخل حرم الجامعة
إلى المجتمع.
المزيد من التفاصيل حول هذه اإلنجازات وغيرها ،يستعرضها هذا
التقرير ،الذي نأمل أن تراكم عليه الجامعة في العام المقبل المزيد
من اإلنجازات والنجاحات.
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تقديم
يهدف هذا التقرير إلى رصد إنجازات الجامعة للعام األكاديمي  ،2017-2016على مختلف األصعدة
والمحاور ،وأهمها :التطوير األكاديمي ،واألبحاث ،والدورين الوطني والمجتمعي ،وخدمة المجتمع
والتواصل معه ،والجوائز العلمية واألدبية ،والنشاط الثقافي والفني ،والتعاون الدولي .وقد حققت
الجامعة إنجازاتها ضمن رسالتها ورؤيتها وقيمها.

الرسالة
توفير بيئة مستنيرة ذات استقاللية تتيح حرية الفكر والتعبير ،وتحرص على الممارسات الديمقراطية
والحوار ،وتحفز التميز واإلبداع واالبتكار والريادية في التعليم والتعلم والبحث ،لرفد المجتمع بالكفاءات
والمعارف التي من شأنها قيادة التغيير والمساهمة في رقيه وتقدمه.

الرؤية
مؤسسة ريادية بكافة مكوناتها تساهم في اإلنتاج المعرفي في بعديه الوطني والعالمي.

القيم
تتبنى الجامعة ضمن قانونها وأنظمتها وإجراءاتها ونشاطاتها المبادئ والقيم التي تكفل توجيه أداء
المؤسسة بكافة مكوناتها لتحقيق رسالة الجامعة ورؤيتها على أكمل وجه:
التميز :توفير بيئة جامعية محفزة على التعلم والبحث والريادة واإلبداع واإلسهام في التنمية المجتمعية.
العدالة والمساواة :إتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع على قدم المساواة ودون تمييز ،وتعزيز دور
المرأة مع إيالء األولوية لذوي االحتياجات الخاصة والفئات المهمشة.
حرية التعبير :صون الحرية األكاديمية والقدرة على البحث والنشر وتشجيع التبادل المعرفي والحوار في
ظل اختالف اآلراء وتعدد وجهات النظر.
النزاهة والمهنية :تعزيز أخالقيات العمل الحميدة والممارسات الفضلى وأسس الجودة والتأكيد على
المسؤولية الشخصية والمصداقية والنزاهة والعدل والمثابرة.
التنوع :تنوع مجتمع الجامعة من طلبة وعاملين من أجل تعزيز االنتماء والتكامل والمشاركة.
التنمية المستدامة :المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع من خالل بناء القدرات وتطوير السياسات
واإلستراتيجيات ونشر الوعي البيئي والمحافظة على الموارد المحدودة لضمان ديمومة المؤسسة
وتطور مخرجاتها.
التعلم مدى الحياة :االلتزام بتطوير الذات بشكل مستمر وصقل المهارات والكفاءات وتبادل المعارف
والفكر كنَ هج حياة.
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تاريخ الجامعة
وبأيد وعقول
ٍ
يعود تاريخ جامعة بيرزيت إلى عام  ،1924عندما تأسست كمدرسة ابتدائية للبنات في بلدة بيرزيت،

ً
حديثا ،يقع على أطراف مدينة رام الله.
جامعيا
حرما
ًّ
وموارد فلسطينية ،أصبحت اآلن الجامعة المتميزة التي تمتلك ً

جاء إنشاء جامعة بيرزيت استجابة للطلب المتنامي على التعليم العالي في األراضي الفلسطينية المحتلة ،ورغم
الصعوبات والمعيقات التي فرضها االحتالل اإلسرائيلي ،وطالت الحريات األكاديمية والوطنية والفردية كافة،
استطاعت الجامعة أن تشق طريقها لتكون مصدر إلهام وفخر للشعب الفلسطيني.
احتفلت جامعة بيرزيت عام  1976بتخريج فوجها األول ،وهو العام الذي انضمت فيه الجامعة إلى اتحاد الجامعات
العربية .وفي عام  ،1977انضمت الجامعة لعضوية االتحاد العالمي للجامعات .وفي نهاية السبعينيات وخالل
مزيدا من التخصصات ،وبنت الكليات
الثمانينيات ،نهضت الجامعة نهضة أكاديمية وعمرانية ضخمة ،فأطلقت
ً
والمكتبة الرئيسية ،وانطلقت إلى خدمة المجتمع المحلي بإنشاء المراكز والمعاهد.

دخلت جامعة بيرزيت األلفية الثالثة ،متكئة على إرث أكاديمي متميز ،وحرم جامعي راسخ ،فواصلت عملها بثقة،
بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفلسطينية لتسهم في تطوير نظام تربوي قادر على تزويد الطلبة
بالمعرفة والمهارات والوعي الالزم لخدمة مجتمعاتهم.
تقدم الجامعة من خالل كلياتها الثماني( :كلية اآلداب ،وكلية العلوم ،وكلية األعمال واالقتصاد ،وكلية الحقوق
واإلدارة العامة ،وكلية الهندسة والتكنولوجيا ،وكلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية ،وكلية التربية ،وكلية
الدراسات العليا) ،العديد من البرامج التي تؤدي إلى درجة البكالوريوس ،كالتخصصات الرئيسية /الفرعية ،والتخصصات
عددا من برامج الدراسات العليا ،التي تؤدي إلى
فضال عن كلية الدراسات العليا،
الفرعية ،كما تقدم هذه الكليات،
ً
ً
ً
ً
واحدا في الدكتوراة في العلوم االجتماعية.
برنامجا
الحصول على درجة الماجستير ،كما تقدم
وتتمتع الجامعة بسجل حافل في مجال المشاركة والتنمية المجتمعية ،فقد تنوعت البرامج المجتمعية من محو
األمية ،والصحة العامة والمجتمعية في الثمانينيات من القرن الماضي ،لتضم إليها تطوير اإلعالم ،واإلصالحات
القضائية والمرأة ،والتعليم المستمر ،ودراسات البيئة والمياه ،والتنمية ،والتربية ،والصحة ،والتطوير التكنولوجي
والصناعات الدوائية.
تقوم المعاهد والمراكز المجتمعية وعددها  ،11بتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني من خالل عملها في مجاالت
تعكس األهداف التنموية في فلسطين.
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أحداث وإنجازات

مبان ومنشآت ،لمواكبة
شهد العام األكاديمي  2017-2016إطالق عدة تخصصات أكاديمية وافتتاح
ٍ
ودولي ًا .وواصلت الجامعة تحقيق اإلنجازات على
محلي ًا
التطور األكاديمي ،والحفاظ على تميز الجامعة
ّ
ّ

مستوى األكاديميين والطلبة والتصنيفات العالمية .وترافق ذلك مع مشاريع أكاديمية نفذتها كليات
ً
أبحاثا ودراسات متخصصة.
الجامعة ودوائرها ومعاهدها ومراكزها .كما أصدر عدد من أكاديمييها

«بيرزيت» في قائمة أفضل  %3من جامعات العالم
للمرة األولى في تاريخ الجامعات المحلية ،تُ صنف جامعة بيرزيت ضمن الالئحة العالمية لتصنيف  ،QSالتي تشتمل على أفضل
 %3من جامعات العالم ،لتحصل بذلك على أعلى مرتبة لها منذ ظهورها في الئحة التصنيف الخاصة بالجامعات العربية في
العام .2015
ونجحت الجامعة هذا العام في دخول الالئحة العالمية للتصنيف التي احتوت على ما يقارب  950جامعة عالمية تم اختيارها من
بين  26ألف جامعة في العالم .وقد حازت على هذا التصنيف العالمي  32جامعة عربية تم اختيارها من بين  500جامعة عربية
من  12دولة شاركت في هذا التصنيف ،وكانت جامعة بيرزيت إحداها.
8

 8تشرين الثاني 2016

وضع حجر األساس للحديقة التكنولوجية في حرم جامعة بيرزيت
رئيس مجلس أمناء جامعة بيرزيت ،د .حنا ناصر« :إن الجامعة تنظر للمشروع باهتمام كبير ،كونه سيمثل لها اكتمال حلقات
بدءا بالبرامج األكاديمية الجامعية ،والحلقة الثقافية المتمثلة
تنموية ثالث كخدمة للمجتمع الفلسطيني داخل حرم الجامعة،
ً

ً
دونما من أراضي الجامعة كانت الجامعة قد خصصتها لمؤسسة التعاون في العام
بمتحف فلسطين (الذي تم إنشاؤه على 40

 2007لهذا الغرض) ،واآلن بالحديقة التكنولوجية التي يتم إنشاؤها على حرم الجامعة ،وذلك كحلقة رفد اقتصادي مبني على
المعرفة».

 17تشرين األول 2016

إطالق المستودع المعلوماتي الرقمي «فضا»
أطلقت مكتبة الجامعة المستودع المعلوماتي الرقمي»فضا »Fada /الذي يهدف إلى حفظ اإلنتاج الفكري والمعلوماتي
للمؤسسة وكوادرها المختلفة من أعضاء هيئة أكاديمية ،وباحثين ،ودارسين ،وطلبة ،وعاملين.

 5نيسان 2017

مبنى كلية رياض توفيق الصادق للحقوق واإلدارة العامة
يخدم المبنى  1600طالب وطالبة في ثالث دوائر( :القانون ،واإلدارة العامة ،والعلوم السياسية) ،تضم عشرة تخصصات بين
بكالوريوس وماجستير ،وتزامن افتتاح المبنى مع إطالق الجامعة مؤخرا برنامج ماجستير في القانون واالقتصاد ،كثمرة للمشروع
األوروبي المشترك الذي شاركت فيه الكلية.
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 12نيسان 2017

«بيرزيت» األولى فلسطينياً والثانية عربياً والرابعة عالمياً

في البطولة الدولية الرابعة لمناظرات الجامعات باللغة العربية
في مشاركتها األولى في هذه البطولة ،حققت جامعة بيرزيت نتائج مبهرة في البطولة الدولية الرابعة لمناظرات الجامعات
ً
فريقا من  46دولة حول العالم ،وقد حلت بيرزيت األولى
باللغة العربية ،التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة ،بمشاركة 87
ً
ً
ً
عالميا في هذه البطولة.
عربيا ،والرابعة
فلسطينيا ،والثانية

ومثل الجامعة في هذه البطولة طالب الماجستير عمران تميمي ،وكل من طلبة البكالوريوس :أمجد أبو الفي ،وياسمين
خميس ،وداليا حمايل ،وبإشراف د .عبد الرحمن حاج إبراهيم.

10

جوائز وإنجازات
حققت أسرة جامعة بيرزيت إنجازات كبيرة وحصد طلبتها وأساتذتها وموظفوها جوائز عدة في المحافل المحلية والدولية.

هكذا تؤدي «الكوال» إلى السمنة
أظهر بحث أجراه رئيس دائرة األحياء والكيمياء الحيوية جوني استيبان ،بمشاركة الطالبتين دارين سمندر عويس ،وفداء عابد ،أن
غاز ثاني أكسيد الكربون في المشروبات الغازية (سواء العادية أو الخاصة بالحمية) ،يساهم في زيادة الوزن عند الثدييات ،حيث
تم إجراء التجربة داخل مختبرات جامعة بيرزيت على مجموعة من الفئران.

المرتبة األولى في مسابقة المحاكمة الصورية العربية في الكويت
حصد فريق دائرة القانون في كلية الحقوق واإلدارة العامة المكون من الطلبة( :عال عمر ،وصابرين عابد ،وتامر هادية ،وحمزة
سويد) ،وبإشراف وتدريب من رئيس دائرة القانون د .مصطفى عبد الباقي ،على المرتبة األولى في الجولة النهائية في
مسابقة المحكمة الصورية العربية في الكويت ،كما حصد الطالب حمزة سويد جائزة أفضل مترافع بالمسابقة.
التقرير السنوي 2017-2016

11

هيئة أكاديمية وإدارية مميزة
أفضل ورقة بحثية بالمؤتمر الدولي لحقوق

اإلنسان الثامن عشر في فرنسا :حصلت أستاذة
اإلدارة العامة أ .لونا شامية على الجائزة ،وذلك
عن بحث ناقشت خالله موضوع األمن البشري
في الدول الهشة والضعيفة الواقعة تحت
الحروب واالستعمار.

المكتبيات الرائدات لعام  :2017حصلت مديرة
مكتبة يوسف أحمد الغانم ديانا صايج ناصر ،على
المرتبة الثانية في ترشيحات المكتبيات الرائدات
لعام  2017على مستوى الوطن العربي،
التي ينظمها مجتمع خبراء المكتبات «Library
.”Experts

الحزام األسود في رياضة الجوجيتسو البرازيلية:
حصل عليه أستاذ التربية الرياضية رامي الشولي
في بطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو ،التي
شارك فيها ما يقارب  7000آالف العب ،وعقدت
في اإلمارات العربية المتحدة.

بطولة فلسطين لرواد االسكواش :فاز أستاذ
التربية الرياضية د .وليد شاهين في بطولة

ً
عاما وحتى .50
فلسطين لالسكواش ،ألعمار 35

جائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية :فاز
الدكتور ماهر أبو ماضي من معهد الدراسات
البيئية والمائية بالمركز األول لجائزة اتحاد مجالس
البحث العلمي العربية للبحث العلمي المتميز
في مجال المياه للعام  ،2016عن بحثه بعنوان
«وجهات النظر على مستوى المزرعة بشأن أسعار
مياه الري في محافظة طولكرم ،فلسطين“.
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طلبة مبدعون

حصلت جامعة بيرزيت على المرتبة األولى على الوطن ،والمرتبة  93على العالم في مسابقة  IEEE Xtremeالعالمية ،التي
تنظمها جمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات ”.»IEEE

للسنة الثالثة على التوالي ،حصدت دائرة العلوم السياسية جائزتي أفضل تمثيل وأفضل وفد في المؤتمر الدولي لمحاكاة
جامعة الدول العربية ،الذي عقد في الجامعة األمريكية في القاهرة ،ومثلت دائرة العلوم السياسية الطالبات روكسانا سالمة
في مجلس شؤون عربية ايرانية ومريم أبو لبن في مجلس الدفاع المشترك ومي الصغير في مجلس االرهاب والتطرف.
التقرير السنوي 2017-2016
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مسابقة توم كيه للرسم المعماري الحر :حصد طلبة دائرة الهندسة المعمارية المركزين األول والثاني من أصل ثالث جوائز
في مسابقة توم كيه السنوية للرسم المعماري الحر للعام .2017
جائزة إلياس خوري للتفوق :فاز بها الطالبان في برنامج الدراسات اإلسرائيلية مرح خليفة وفارس الشوملي.
مسابقة أفضل تصميم إلعادة إعمار القرى الفلسطينية المدمرة  :1949-1947حصل على المركز األول الطالب حسام برهم
من دائرة الهندسة المعمارية في المسابقة التي تنظمها مؤسسة «هيئة أرض فلسطين» ومقرها لندن.

14

مسابقة البرمجة العالمية “ :”ACMفاز فريقا كلية الهندسة والتكنولوجيا بالمركزين الثاني والثالث في المسابقة التي أقيمت
في جامعة النجاح الوطنية ،إذ حقق فريق دائرة علم الحاسوب المؤلف من نبيل خلف ،وسجى الجنيدي ،ولؤي عويضات المركز
الثاني في المسابقة .فيما حقق فريق دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب المؤلف من محمد برهم ،وعبد اللطيف
سليمان ،وأحمد زيد المركز الثالث.
مسابقة مايكروسوفت لكأس التخيل على مستوى الجامعات المحلية :حصد فريقا دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة
الحاسوب المرتبتين األولى والثانية على مستوى الجامعات الفلسطينية في مسابقة مايكروسوفت لكأس التخيل ،التي
عقدت في جامعة القدس /أبو ديس .وحصل على المركز األول الفريق الطالبي المكون من :قصي صفا ورياض يحيى وعمر
محتسب .بينما حصد المركز الثاني الفريق المكون من الطلبة :سارة ياسين وعلي النوباني وأمير علقم.
مسابقة جائزة «الحرية  :”2017حصد الطالب في دائرة الهندسة المعمارية محمد إبراهيم الحسني على المركز الثاني في

ً
ً
وثقافيا.
فنيا
المسابقة التي تنظمها هيئة شؤون األسرى والمحررين بهدف تسليط الضوء على قضية األسرى
مسابقة  :IMS Manufacturing Challengeفاز بها
طالب الهندسة الميكانيكية محمد عابدة ،والتي عقدت
ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للشبكة
العربية لالبتكار «عينك»  2016في العاصمة األردنية
عمان.
ً
مجسما
طلبة من دائرة الهندسة المعمارية يصممون

في حديقة سمير عويضة بإشراف كل من م .سامر
حماد جرى تصميم وتركيب المجسم
ونّ ان وم .عبد الله ّ

في الحديقة ضمن إطار تعزيز تواصل الطلبة بفراغات
الجامعة وفضاءاتها.

مبادرة « »Jury tour dayشارك  11طالبا من دائرة الهندسة المعمارية بستة مشاريع في المبادرة التي نظمتها أسرة
الملتقى المعماري في األردن ،وحل الطالب أمجد عليان والطالبة زينة الخطيب ضمن أفضل  10مشاريع أكاديمية معمارية
من أصل  90مشروعا مشاركا.
ً
ً
المنظمة
ّ
تدريبيا في
صيفي ًا
برنامجا
المنظمة األوروبية لألبحاث النووية «سيرن» :أنهت طالبة ماجستير الفيزياء مها زيود
ّ

األولية
السويسرية ،وركزت على دراسة قياس خصائص الجسيمات
األوروبية لألبحاث النووية (سيرن) قرب مدينة جنيف
ّ
ّ

ذرات الهيدروجين.
الناتجة عن تصادم أنوية ّ

الرب يشارك في المهرجان الوطني الخامس عشر في علم الفلك الجماهيري في الجزائر :كان من
خطاب أبو ُّ
طالب الفيزياء ّ

المكون من ستّ ة أفراد من فلك فلسطين الحاصلين على عضوية كرسي اليونسكو لعلوم الفلك
ضمن الوفد الفلسطيني
ّ

والفضاء.

جائزة «يوسف نعواس» لإلبداع :فاز الطالبان محمد الحسني وحسام برهم من دائرة الهندسة المعمارية بجائزة «يوسف
ً
ً
تقديرا لطلبتها المتميزين ،حيث حصل الحسني على الجائزة
سنويا
نعواس لإلبداع» للعام  ،2017التي تقدمها جامعة بيرزيت

إلبداعه في مجال الفن البصري والرسم .أما برهم فكان لموهبته في التأليف والموسيقى والعزف المتميز على الكمان إلى
جانب الرسم.
التقرير السنوي 2017-2016
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خريجون مميزون
جائزة «سارة سبلز» البريطانية ألفضل رسالة ماجستير :فازت بها
خريجة الجامعة تمارا تميمي ،عن رسالتها التي تناولت ممارسات
االحتالل القمعية تجاه المواطنين المقدسيين ،والجائزة تقدمها كلية
القانون في جامعة الدراسات الشرقية واإلفريقية التابعة لجامعة لندن.
الشخصية اإلعالمية النسائية المتميزة لعام  :2016اختارت األميرة
بسمة بنت طالل ،خريجة دائرة اإلعالم عام  2010زينة صندوقة لهذا
اللقب.
الجائزة الذهبية ألفضل برنامج بيئي على مستوى العالم العربي:
حصل عليها خريج دائرة اإلعالم المخرج نمر أمين نمر عن برنامجه
«بيئتي» وذلك بمونديال األعمال الفنية واإلعالم الذي عقد في
القاهرة.
مجلة «ذا فانامبيولست» العالمية :اختارت هذه المجلة المرموقة
الصادرة في باريس وتهتم بمجال العمارة والتصميم مشروع تخرج
لطالبتي دائرة الهندسة المعمارية بيرزيت اديل جرار وحنين عودة الله
وبإشراف أستاذ الهندسة المعمارية د .يزيد عناني لنشره في عددها
تحت شعار «العمارة والكولونيالية».
جائزة المخرج الناشئ في مهرجان األرض الرابع عشر :فازت خريجة
المر» ،في
دائرة اإلعالم إيليا غربية بهذه الجائزة عن فيلمها «الحبر ُ

المهرجان الذي عقد في جزيرة سردينيا اإليطالية.

محلي ًا في المنافسة الدولية للطاقة :حصلت خريجة
المرتبة األولى
ّ

برنامج الماجستير من معهد الدراسات البيئية والمائية في جامعة
محلي ًا في المنافسة الدولية
بيرزيت «رويدا علي» على المرتبة األولى
ّ

للطاقة ،وذلك عن مشروع بعنوان «نظام هاضم ال هوائي خالق ،معزز
بالطاقة الشمسية إلنتاج الغاز الحيوي والدبال من مخلفات الدواجن»،
بإشراف مدير المعهد د .راشد الساعد ،وبتمويل من مجلس البحث
العلمي في الجامعة.
مسابقة «سقوط الجدران» :فاز بالمرتبة األولى خريج كلية األعمال
واالقتصاد محمد دغامين ،وذلك عن فكرة شاشة األلياف البصرية التي
تمكن من ابتكارها وتطويرها.
16

مشاريع طالبية مبتكرة
إلى جانب التميز األكاديمي ،استطاع طلبة الجامعة تحقيق إنجازات فردية

ومشاريع مبتكرة تستحق تسليط الضوء عليها:

آلة قصارة آلية :تمكن الطلبة محمد عابدة وفضل العجولي ودانة
الرمحي وعبد شيشان من دائرة الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس
من تصميم آلة قصارة أوتوماتيكية عالية الدقة بإشراف أستاذ الدائرة
د .عالن طبيلة.
واآللة تعمل على نقل طينة القصارة إلى الحائط بشكل آلي من خالل
حزام خاص ،وتعمل على تسوية الطينة أثناء حركتها لألعلى باستخدام
مالج مثبت عليها.
نظام ذكي لتنظيم المواصالت :تمكنت الطالبات سندس دحبور ويارا
الشافعي ورغد قطينة من تخصص الهندسة الكهربائية من ابتكار نظام
مواصالت ذكي لتنظيم حركة المركبات واألفراد في الشوارع العامة
داخل المدن ،وذلك بإشراف األستاذ في دائرة الهندسة الكهربائية
وهندسة الحاسوب د .إياد طومار.
تطبيق لقياس حجم قلب اإلنسان :ابتكر الطلبة قصي صفا ورياض
يحيى وعمر المحتسب من دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب
تطبيقا لقياس حجم قلب اإلنسان من خالل صور الرنين المغناطيسي،
بإشراف أستاذ الدائرة أ.عزيز قرعوش.
مشروع إلدارة األعمال اإلنشائية لبناء نفق في قطر :قدمه طلبة
دائرة الهندسة المدنية ،وهم :مصعب مرقة ومحمد المصلح وعبد
الحميد الميمي ،ويهدف إلدارة األعمال اإلنشائية لبناء نفق في مدينة
لوسيل القطرية ،وذلك بإشراف أستاذ الهندسة المدنية مصطفى عبد
موسى والمهندس عماد حمدان من شركة  .cccوتضمن المشروع
إعداد خطة زمنية وفاتورة مفصلة لكافة أنشطة المشروع ،بهدف
الحد من األخطاء البشرية خاصة في عملية حساب الكميات واألموال
الالزمة إلنجاز النفق من خالل االعتماد على برامج الحاسوب المختلفة .
تطبيق هاتفي إلدارة بيانات المرضى من تصميم ثالث طالبات من

الهندسة الكهربائية :تمكنت الطالبات إيمان أبو عياش وسالم ردايدة
وفيفيان داوون من تخصص الهندسة الكهربائية من تصميم تطبيق
ذكي ألجهزة الهاتف المحمول يساعد على تنظيم إدارة بيانات المرضى
ضمن بيئة سريرية محددة ،وذلك بإشراف األستاذ في دائرة الهندسة
الكهربائية د .جمال صيام.
التقرير السنوي 2017-2016
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موقع تواصل من إنتاج طالبات في دائرة علم الحاسوب “HAT

 :”societyصممته ثالث طالبات هن :هديل مصلح وآمنة سالمة
وتسنيم البرغوثي ،وهو يهدف للتواصل االجتماعي ويساعد طلبة
الجامعة وأكاديمييها على التواصل فيما بينهم لتبادل المعلومات
أوال
واإلجابة على االستفسارات ومعرفة أخبار الجامعة األكاديمية
ً
بأول.

روبوت ذكي لتنظيف اللوحات الشمسية :تمكن الطالب مسلم
البرغوثي من دائرة الميكانيك والميكاترونكس من تصميم روبوت
ذكي يعمل على تنظيف اللوحات الشمسية ،وذلك بإشراف أستاذ
الدائرة أمير سدر .ويقوم الروبوت بأداء مهمة التنظيف لجميع اللوحات
الشمسية بغض النظر عن شكلها أو حجمها ،وكحد أقصى للميل
بزاوية  35درجة ،علما بأن درجة ميل اللوحات الشمسية المعتمدة في
فلسطين هي  30درجة فقط.
كسارة حجارة لألراضي الزراعية :تمكن الطلبة سامح أبو غوش وصهيب
منصور وباسل دلبح ومهدي السالم من كلية الهندسة والتكنولوجيا
من اختراع كسارة حجارة لألراضي الزراعية ،وذلك بإشراف أستاذ دائرة
الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس د .سامح أبو عواد .وتعمل اآللة
من خالل جرها بواسطة جرار زراعي ،وتقوم بجمع الحجارة وتكسيرها
ألجزاء صغيرة جدا.
نظام لكشف اإلشاعات على شبكات التواصل االجتماعي :طورته
ثالث طالبات من هندسة الحاسوب ،هن :إسراء عليان ،ووفاء ابو مخو،
وازدهار شنينة ،وهو نظام للمعلومات يخص المحتوى العربي ويحاكي
الزمن الحقيقي لكشف اإلشاعات على شبكات التواصل االجتماعي،
وذلك بإشراف أستاذ هندسة الحاسوب د .محمد حسين ،وطالب
الدكتوراة من جامعة تولوز مهدي وشحة المتخصص في شبكات
التواصل االجتماعي.
برنامج يلخص ملفات الفيديو :طورته ثالث طالبات من دائرة علم
الحاسوب هن :سجى الجنيدي ويمان قنداح وتاال الترزي ،وهو برنامج
حاسوبي يعمل على تحليل ملفات الفيديو وتلخيصها في ملفات
ً
معتمدا على خوارزميات
معينة ،ما يجعلها أقصر وقتا وأقل حجما،

محددة قادرة على تحليل ملفات الفيديو والصور المختلفة وتصنيفها
بحسب موضوعها وإزالة اللقطات غير الضرورية منها ،وذلك بإشراف
أستاذ الدائرة د .راضي جرار.
“بدي تكسي» :تطبيق صممه الطلبة محمد سعد ومحمد قعد وعالء
حمايل من دائرة علم الحاسوب ،وهو تطبيق للهواتف الذكية يساعد
على إدارة حجوزات سيارات األجرة في المدن الفلسطينية ،بإشراف
أستاذ الدائرة د .إياد جابر.
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تصنيفات عالمية
ً
ً
وفقا
عربيا
تصنيف الموقع التعليمي « :»4icuحققت الجامعة المرتبة األولى بين الجامعات المحلية والثانية والعشرين
لقائمة حديثة ألول  200جامعة عربية احتوت على ثماني جامعات فلسطينية.
تصنيف مستند لمعطيات  :Google Scholarأصدر موقع  Webometricsنسخة جديدة من تصنيفه الذي يستند لمعطيات
منصة الباحث العلمي ( .)Google Scholarوبحسب القائمة المعلنة فقد حصلت جامعة بيرزيت على الترتيب األول بين
الجامعات المحلية ،والتاسع والعشرين بين الجامعات العربية ،وحلت في المرتبة  1678بين  4999جامعة عالمية شملها
التصنيف.
تصنيف” :”UniRankتصدرت جامعة بيرزيت قائمة تصنيفات محرك البحث التعليمي «International Colleges and 4
ً
عربيا ،لتقفز بذلك عشر مراتب
 »Universitiesللعام  ،2017على المستوى المحلي ،كما حصلت على المرتبة الثانية عشرة

لألمام مقارنة بنسخة العام الماضي من تصنيف الجامعات العربية.
موقع جامعة بيرزيت ومواقعها على التواصل االجتماعي في الصدارة فلسطينيا :أظهر التقرير السنوي الثالث الذي أطلقه
«سوشال ستوديو» ،بعنوان :وسائل التواصل االجتماعي في فلسطين  ،2016تفوق جامعة بيرزيت على مستوى الوطن
من حيث تصفح موقعها اإللكتروني ،واالنتشار والتفاعل الواسع مع مواقعها على وسائل التواصل.
ً
وفقا لقواعد البيانات العالمية
منشورات جامعة بيرزيت العلمية في تزايد

ً
ً
ملحوظا لعدد األبحاث المنشورة من جامعة
تزايدا
أظهرت المعطيات المتوفرة في قاعدة البيانات العالمية ‘’SCOPUS
ً
ً
منشورا في دوريات علمية معروفة ،محققة بذلك زيادة تصل لـ  %25عن
بحثا
بيرزيت ،والتي وصلت في العام  2016لـ 83

العام .2015
ً
ً
ً
متقدما بين الجامعات
عالميا
موقعا
موقع جامعة بيرزيت على  facebookيحتل

ً
عالميا مرتبة بحسب شعبية مواقعها على منصة
أصدر محرك البحث التعليمي « »uniRankقائمة بالجامعات الـ  200األوائل
التواصل االجتماعي  facebookللعام  .2017وقد تم ترتيب مواقع الجامعات بحسب عدد االعجابات التي حصل عليها كل
ً
ً
ً
عالميا.
عربيا والثامن والخمسين
محليا والسادس
موقع ،وجاء ترتيب جامعة بيرزيت األول
«فضا» في طليعة المستودعات الرقمية

المحلية والعربية

حاز المستودع الرقمي لجامعة بيرزيت (فضا)

ً
محليا والخامس عشر
على الترتيب األول
ً
ً
عالميا ،وفق
عربيا ،وجاء في المرتبة 1425

موقع .Webometrics

التقرير السنوي 2017-2016

19

20

تعليم وتعلّ م

التقرير السنوي 2017-2016

21

ً
ً
متقدما في
حضورا
تواصل جامعة بيرزيت تطوير برامجها األكاديمية في البكالوريوس والماجستير والدكتوراة والدبلوم ،وتحقق
ً
ً
متزايدا .وقد نظمت الجامعة واستضافت عدة مؤتمرات متخصصة .وشارك
دعما
منصات البحث العلمي الذي توليه الجامعة

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

برنامج اللغة اإلنجليزية unlock
كلية الهندسة والتكنولوجيا تحصل على االعتماد الدولي “ ”ABETفي برامج الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية ونالت
الجامعة االعتماد لمدة ست سنوات ،حتى أيلول .2023

برامج أكاديمية جديدة
بكالوريوس
برنامج «الصحافي الشامل” في دائرة اإلعالم
سيتكون البرنامج الجديد من  136ساعة ،وفيه يتعلم
الطالب جميع أسس الصحافة ،بحيث يكون عند تخرجه
مؤهال للعمل في أي مجال من مجاالت اإلعالم ،سواء
ً

في التلفزيون ،أو الراديو ،أو الصحافة المطبوعة أو
االلكترونية ،أو النشر على وسائل التواصل االجتماعي،
كما يحتوي ،وألول مرة ،على مساقات عديدة لتعزيز
صحافة الموبايل ،التي أصبحت الشغل الشاغل
لوسائل اإلعالم في العالم.
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الصينية إلى جانب سبع لغات أجنبية تدرسها جامعة بيرزيت
بدأت جامعة بيرزيت مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام األكاديمي  2017/2016تعليم لغة جديدة لطلبتها ،تضاف إلى
سبع لغات أجنبية أخرى ت ُـدرس في الجامعة ،وكلها تندرج ضمن مشروع طموح يهدف لتدريس عشرات اللغات األجنبية داخل
ً
سعيا للتميز في الخدمات التعليمية المقدمة.
أروقة الجامعة،

ماجستير
برنامج ماجستير في القانون واالقتصاد
أطلقت كلية الحقوق واإلدارة العامة هذا البرنامج الذي يعد األول من نوعه في فلسطين والوطن العربي من حيث الفلسفة
وهندسة المساقات ،ويسعى إلى سد فجوة معرفية لدى خريجي القانون واالقتصاد وبخاصة من يسهمون في صياغة
السياسات االقتصادية عبر تخريج كوادر قانونية تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل في العلوم االقتصادية وتخريج كوادر
اقتصادية تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل في العلوم القانونية.
 ..وبرنامج في «الحكومة والحكم المحلي»
حصلت كلية الحقوق واإلدارة العامة على اعتماد الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم العالي لبرنامج
ماجستير جديد في «الحكومة والحكم المحلي» ،ويعتبر هذا البرنامج االول من نوعه في فلسطين من حيث فلسفته ونوعية
مخرجاته األكاديمية والبحثية .جاء هذا البرنامج بناء على دراسة معمقة لحاجة السوق الفلسطينية بقطاعاتها المختلفة لمتخصصين
في مجال إدارة مؤسسات القطاع العام واألهلي وهيئات الحكم المحلي على المستويين الوطني والمحلي.

برنامج ماجستير في إدارة األعمال التنفيذي
عميدة كلية األعمال االقتصاد د .غريس الخوري« :سيعمل البرنامج الجديد على استقطاب كفاءات عالية المستوى من الدول
األوروبية والواليات المتحدة لتدريس المساقات المطروحة ،وسيتميز البرنامج بالمحتوى بالمحتوى الذي تم تصميمه بالشراكة
مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص».
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مشاريع تطوير أكاديمي
برنامج زمالة :وهو برنامج ممول من بنك فلسطين وتتولى إدارته مؤسسة التعاون ،ويهدف إلى تحسين نوعية التعليم

وتقنيا ،وذلك بتوفير
ومهنيا
أكاديميا
العالي وأساليب التدريس في الجامعات الفلسطينية ،من خالل تأهيل مدرسي الجامعات
ً
ً
ً
زيارات مهنية وتقنية تدريبية لفترات تتراوح بين شهرين إلى عام دراسي كامل ،في مؤسسات عالمية مرموقة .فاز عدد من
أعضاء هيئة التدريس بمنح زمالة للعام  ،2016كما يظهر في الجدول التالي:
اسم المبتعث

الكلية أو الجهة المبتعثة

ماري عبد ربه

كلية التمريض والصيدلة والمهن الصحية

أروى أبو كويك

كلية العلوم /دائرة األحياء والكيمياء الحيوية

جوني استبان

كلية العلوم /دائرة األحياء والكيمياء الحيوية

ثائر عاصي

معهد سميح دروزة للصناعات الدوائية

برنامج الحراك األكاديمي إراسموس :)Erasmus+( +هو برنامج ممول من االتحاد األوروبي يتيح لطلبة البكالوريوس

والماجستير والدكتوراة دراسة مساقات في الجامعات الشريكة لجامعة بيرزيت ،ويتيح لألساتذة فرص التبادل بين الجامعات
الشريكة من وإلى جامعة بيرزيت.
ً
طالبا من جامعة بيرزيت إلى مختلف الجامعات االوروبية (مستوى بكالوريوس وماجستير)،
استفاد من منح التبادل الطالبي 37
واستفاد  8طالب أجانب من الجامعات األوروبية بمنح التبادل الى جامعة بيرزيت على مختلف المستويات األكاديمية (1
دكتوراة 4 ،ماجستير 3 ،بكالوريوس).

ً
أستاذا ،في حين
بلغ عدد األساتذة الذين شاركوا في برامج التبادل األكاديمي مع الجامعات الشريكة من جامعة بيرزيت 25
ً
أستاذا من الجامعات االوروبية استضافتهم الجامعة ضمن البرنامج.
أن 11

بلغ عدد اتفاقيات التبادل الطالبي مع الجامعات االوروبية من خالل مشروع ايراسموس  27 +اتفاقية شراكة.

مشاركات دولية وبحثية وابتعاث وتدريب
شارك العديد من أساتذة الجامعة في زيارات بحثية ومنح دراسية بحثية ،أبرزها:
دورة تدريبية في الطب البديل في الصين :شارك كل من د .معتز دريدي وأ .إسراء أبو صبحة من دائرة التمريض في كلية
الصيدلة والتمريض والمهن الصحية ،في دورة تدريبية في السياسات وإدارة الطب الصيني التقليدي (الطب البديل).
المدرسة العربية األولى للفيزياء الفلكية بالمغرب :شارك طلبة دائرة الفيزياء سامح عثمان وشروق نيروخ ومحمود العواشرة،
في المدرسة العربية الشتوية األولى للفيزياء الفلكية ،التي أقيمت في جامعة القاضي عياض في المملكة المغربية.
24

دورات وورشات عمل ومحاضرات في فرنسا وبلجيكا :شاركت أستاذات اللغة الفرنسية د .بسمة العمري ،وأ .منى عبيه،
وديما بامية في هذه الورشات والمحاضرات ،التي هدفت لتطوير الكادر األكاديمي في دائرة اللغة الفرنسية وتعزيز عالقاته
مع الجامعات العالمية.
منح  HESPALفي الجامعات البريطانية :حصل  7من أعضاء
الهيئة األكاديمية الجامعة على هذه المنحة للعام ،2017
وهم :ايناس عطاري ،ومجد دغلس ،ومي الصيرفي،
وإبراهيم أبو فرحة ،وعهد عثمان ،وبلقيس شلبي ،وهبة
بالطية.
برنامج للتبادل األكاديمي في ايسلندا :حصل ثالثة من طلبة
الدراسات العليا في الجامعة وهم :والء شماسنة وحنين
سالمة ورامي أبو أسعد على فرصة للتبادل األكاديمي
في جامعة ايسلندا ،وذلك ضمن برنامج « إيراسموس ،»+
بهدف تطوير التعاون بين الجامعة وبرنامج دراسات النوع
االجتماعي والمساواة في جامعة األمم المتحدة.
شارك د .مروان غانم من دائرة الجغرافيا بتبادل أكاديمي الى جامعة برشلونة ضمن التعاون القائم ما بين الجامعتين.
دورة تدريبية في جامعة ديستو في اسبانيا حول التبادل األكاديمي ومشاريع االتحاد األوروبي :شارك بها مدير مكتب
العالقات االكاديمية الخارجية د .أمير خليل ،ومديرة برنامج الدراسات العربية والفلسطينية تينا رفيدي ،ومسؤولة مكتب المنح
والعقود االستاذة نادين خوري.
دورة تدريبية في جامعة برشلونة في اسبانيا حول التبادل األكاديمي ضمن مشروع إيراسموس  :+شارك بها كل من مدير
مكتب العالقات االكاديمية الخارجية د .أمير خليل ،واألستاذ في كلية الهندسة والتكنولوجيا د .أحمد أبو هنية.
دورة تدريبية في جامعة غرناطة :شارك بها ثالثة موظفين من مركز الحاسوب وهم :عبد عثمان ،وسامح عوض ورائد هنديلة،
وذلك ضمن مشاريع إيراسموس .+
وفد من كلية التربية يزور بريطانيا لمناقشة سبل تطوير

التعليم بفلسطين :شارك الوفد المكون من عميد كلية
التربية د .حسن عبد الكريم ود .أنور عبد الرازق ود .موسى
الخالدي والسيد محمود أبو شامة في ورشات عمل تهدف
لتأهيل المعلمين وبناء قدراتهم الشخصية ومساعدتهم
على تطوير المناهج األكاديمية ،وذلك في جامعة كنيسة
المسيح في مدينة كانتربري البريطانية.
مؤتمر العلماء الشباب في برشلونة :شارك به رئيس دائرة
األحياء والكيمياء الحيوية د .جوني استبان Young Scientist
 ،Networking Meeting 2017والذي أقيم في برشلونة/
إسبانيا.
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مؤتمر اليونسكو بروسيا حول تعدد اللغات والفضاء اإللكتروني :شارك فيه أستاذ اإلعالم صالح مشارقة وقدم ورقة
تطبيقية ،وعقدته منظمة اليونسكو في مدينة خانتي مانسي في سيبيريا الروسية.
مؤتمر االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات :شارك فيه د .عبد السالم الصياد من دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة
الحاسوب والمهندس صالح حسين الطالب في برنامج الماجستير في هندسة البرمجيات الذي ُعقد في الجامعة األردنية في
عمان.

مؤتمر المجلس الثقافي البريطاني «نحو العالمية» :شارك فيه رئيس دائرة الهندسة المعمارية د .يزيد الرفاعي ،وأستاذة
الهندسة المعمارية في الجامعة أ .ديمة ياسر ،ورئيسة برنامج الدراسات العربية والفلسطينية أ .تينا رفيدي وهو تحت عنوان:
«نحو العالمية « الذي أقيم في بريطانيا بهدف أهمية ربط المواهب القيادية بين المدن العالمية.
المؤتمر الدولي الخامس في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في تركيا :شاركت فيه دائرة الفيزياء ممثلة باألستاذ د .ادوارد
صادر واألستاذة دعاء أبو مرة واألستاذة أريج عبد الرحمن والذي عقد في جامعة بهجيشهر( )Bahcesehir Universityفي
إسطنبول.
المؤتمر الدولي للنساء العربيات للحوسبة في الجامعة األمريكية في بيروت :شاركت به دائرة علم الحاسوب ،وتم خالله
إدراج جامعة بيرزيت كأحد الرعاة الذهبيين للمؤتمر لعدد المشاركات الواسع واستعداد أعضاء هيئتها األكاديمية لتقديم ورشات
عمل متخصصة خالل فترة المؤتمر.
دورة إدارة مراكز األبحاث في إيطاليا :شاركت فيها كلية األعمال واالقتصاد ممثلة بمنيس الفار ،وفيروز درويش وشيرين
باشا ووجدان فراج وهي حول أساليب البحث في عالم اإلنترنت وإدارة مراكز األبحاث وعقدت في جامعة الكويال اإليطالية،
ضمن مشروع «تطوير قدرات مراكز البحوث التجارية واالقتصادية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية» التابع لبرنامج
«إيراسموس .»+
الثقافة التراثية وعلوم المتاحف :ورشة عمل شارك فيها أمين مجموعات متحف جامعة بيرزيت الفنية أيمن الشويكي ،وهي
الدورة الثانية لورشة العمل للمستشارين العرب في مجال الثقافة التراثية وعلوم المتاحف ،التي عقدت في مدينة هانغزهو
بجمهورية الصين الشعبية.
حوكمة وبناء قدرات إدارة الجامعات في الصين :تدريب شارك فيه ثالثة أساتذة هم :د .أمير خليل ،ود .محمود دودين ،د.
محمد القيسي ،وهو حول بناء قدرات إدارة الجامعات في البلدان النامية بجامعة تشجيانغ في الصين.
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مؤتمرات
متغير»:
«فلسطين في عالم
ّ

نظم هذا المؤتمر الدولي معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية

قال رئيس جامعة بيرزيت د .عبد اللطيف أبو حجلة« :إن التغيرات الكبيرة على الخارطة الدولية تؤدي إلثارة النقاش
ُ
ً
ً
استثنائيا بسبب
وضعا
تعيش
حول موقع فلسطين من األحداث اإلقليمية والعالمية كإحدى البؤر المؤثرة التي
االحتالل اإلسرائيلي الذي يرفض االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ،وأوضح أن هذا المؤتمر يسعى لفهم أثر
التغيرات العالمية واإلقليمية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية».
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التحديات المركبة أمام الجامعات الفلسطينية :هل من مخرج؟ :هو المؤتمر السنوي الثاني والعشرون الذي عقده معهد
مواطن ،وهو باكورة لنشاطات معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان الذي أنشأته مؤسسة مواطن في جامعة بيرزيت
ً
مؤخرا ،والذي سيقدم برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وسينفذ عدة نشاطات بحثية ،ومعلوماتية،

واجتماعية.

ً
عددا من القضايا والتحديات واألسئلة التي تواجه الجامعات ،منها ما إذا كانت تعاني من أزمة هوية ،فهل
وناقش المؤتمر
هي جامعات محلية تعنى بالتعليم أساسا أم جامعات بحثية تسعى للتنافس مع الجامعات العالمية وهل توجد المقومات
الضرورية ألي من الخيارات ،وما هو تأثير النظام السياسي الفلسطيني الحالي على عمل الجامعات وهل يمكن تحييد أية آثار
سلبية له على عملها ،وما هو دور الدولة في التعليم العالي ،وهل تلبي الجامعات حاجات سوق العمل وما هي حاجات هذه
السوق بوجود قيود متنوعة تحت االحتالل ،وما إذا كان هناك فائض من الخريجين أصال وهل ما تحتاجه فلسطين عدد أقل
من الخرجين ومن ثم عدد أقل من الجامعات.

«فاعلية سياسات الحكومة تحت االحتالل :الواقع ،والتوقعات والتحديات» ،نظمته دائرة اإلدارة العامة وسعى المؤتمر
لتدارس المشكالت ذات العالقة باإلدارة
للعمل عن قرب مع كافة شرائح المجتمع ومؤسساته العامة واألهلية والخاصة،
ُ

والسياسات العامة والحكم الرشيد.

ً
مجددا :أين منظومة السيطرة اإلسرائيلية ،وما هي سبل المواجهة الفلسطينية اليوم؟” :نظم المؤتمر
«قانون المحتل
طلبة برنامج ماجستير الدراسات اإلسرائيلية ،وسعى المؤتمر إلى رفد طلبة البرنامج والدراسات المتعلقة بإسرائيل باألدوات
التحليلية الالزمة إلنتاج المعرفة المتعلقة بالمجتمع اإلسرائيلي.
«الشباب الفلسطيني :الهوية والمكان والمشاركة المجتمعية والسياسية” :عقد هذا المؤتمر نتيجة لدراسة قام بها مركز
دراسات التنمية في أراضي فلسطين التاريخية وبعض مخيمات الشتات في لبنان ،لتقديم مداخالت تحليلية حول أثر
الشرذمة والتجزئة على الهوية الفلسطينية.
مؤتمر معمل األفكار الطالبي الثاني «صنع في بيرزيت – فكر عضوي» :ناقش ظاهرة غياب مشاركة الشباب في صياغة
الواقع والمستقبل والمساهمة الفاعلة في تشكيل وصياغة الحيز العام.
المؤتمر السنوي الثامن لتحالف الالنست لصحة الفلسطينيين :نظمه معهد الصحة العامة والمجتمعية بحضور مجموعة من
الباحثين الفلسطينيين واإلقليميين والدوليين الملتزمين بالمعايير العلمية لوصف وتحليل وتقييم الرعاية الصحية للشعب
الفلسطيني.
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إصدارات
«إدوارد سعيد ونقد تناسخ االستشراق :الخطاب ،اآلخر ،الصورة»:
ألستاذ اإلعالم د .وليد الشرفا ،وينتقد الكتاب التناسخ الذي حدث
في إعادة إنتاج الشرق اعتمادا على األطروحات النظرية الكبرى التي
أنجزها سعيد في كتابه العالم والنص والناقد.
ً
أرشيفيا :نحو نظام فوضوي” :كتاب صدر عن
«عولمة فلسطين
معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية من تحرير أستاذ التاريخ في
المعهد د .روجر هيكوك.
كتاب حول إعادة اندماج النساء الناجيات من العنف القائم على

النوع االجتماعي :جوهر عملية مناهضة العنف ضد المرأة في
ويضم
المجتمع الفلسطيني» :صدر عن معهد دراسات المرأة،
ّ

الكتاب دراسة أنجزتها الباحثة د .نداء أبو عواد من معهد دراسات
كل من الباحثتين الميدانيتين إيمان عساف
المرأة وساهم فيها ٌّ
هواري.
وعرين ّ
رواية «مالته لوريدز بريغه» لراينر ماريا ريلكه :ترجمها أستاذ األدب
الحديث د .إبراهيم أبو هشهش ،وهذه الرواية تمت ترجمتها إلى
أكثر من لغة عالمية ،ويعد نقل وترجمة هذه الرواية إلى اللغة
العربية إنجازا مهما وإضافة نوعية للمكتبة العربية.
نشر بحث في المجلة التركية للفيزياء :ألستاذ الفيزياء د .حازم أبو
سارة ،بالتعاون مع د .شكيب أحمد من جامعة عليكرة اإلسالمية
في الهند ،وتمحور البحث حول ثبات العناصر الثقيلة والبحث عن
أرقام سحرية على حد أبعد من جزر االستقرار باستخدام نظرية كثافة
الدالة.
عدد خاص لمجلة  :Journal of Palestine Studiesتضمن مجموعة
من األوراق العلمية المحكمة نشرها مركز دراسات التنمية في عدد
خاص نشرته  ،Journal of Palestine Studiesوتأتي هذه األوراق
ضمن سلسلة «نقاش مجتمعي حول البدائل المتاحة لمقاربة
الليبرالية الجديدة للتنمية والمساعدات في األراضي الفلسطينية
المحتلة».

29

30

حياة جامعية
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تهتم جامعة بيرزيت بتكثيف النشاطات الثقافية والفنية ،ورفع مستواها ،وتجنيدها لصالح أهداف وقيم
الجامعة ،كما تنظم فعاليات ثابتة ،كاحتفال التخريج وانتخابات مجلس الطلبة ،كما تنظم الجامعة مهرجان
ليالي بيرزيت الذي يعد أحد المهرجانات الوطنية التي تعمل على ترسيخ الهوية الثقافية والوطنية
الفلسطينية بين الجمهور الفلسطيني ،ويرصد ريع األمسيات الفنية التراثية والوطنية لحشد الدعم
المادي لصندوق دعم الطالب في الجامعة.

االحتفال بتخرج الفوج 42

ً
طالبا وطالبة ،لينضموا إلى أكثر من
أقامت جامعة بيرزيت حفل التخرج السنوي على مدار ثالثة أيام ،لتحتفل بتخريج حوالي 2050
ً
ألفا ممن تخرجوا بشهادة البكالوريوس أو الماجستير من الجامعة.
35
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انتخابات مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت
للعام 2018-2017

قال رئيس اللجنة التحضيرية لالنتخابات
عميد شؤون الطلبة د .محمد األحمد:
ً
طالبا من أصل 10859
«إن 8032

توجهوا لالنتخاب ممن يحق لهم االقتراع،
حيث وصلت نسبة االقتراع إلى .74%
وحصلت كتلة الوفاء اإلسالمية على 25
ً
مقعدا متقدمة على كتلة الشهيد ياسر

ً
مقعدا ،وجاء
عرفات التي حصلت على 22
القطب الطالبي الديمقراطي التقدمي»
حاصال على  4مقاعد
في المرتبة الثالثة
ً

بمجموع ،فيما لم تحصل بقية الكتل
الطالبية المتنافسة على أية مقاعد».
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أنشطة ومعارض فنية وثقافية
غيدون كريمر ..موسيقى بحر البلطيق تصدح في بيرزيت
قدم عازف الكمان العالمي غيدون كريمر وفرقته «أوركسترا البلطيق» حفلته األولى في فلسطين ،على مسرح نسيب عزيز
شاهين في الجامعة .وتأتي األمسية في إطار جولة كريمر حول العالم ،في أكثر من  35دولة ،بمناسبة مرور  70سنة على
ميالده ،وعشرين سنة على تأسيس فرقته التي تتألف من موسيقيين من الشباب من دول البلطيق الثالث (ليتوانيا والتفيا
واستونيا).

مهرجان ليالي بيرزيت
أحيت عمادة شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت ،مهرجان «ليالي بيرزيت» في نسخته السادسة ،بتقديم عدد من العروض الفنية
والغنائية الشعبية ،في حرم الجامعة .وقدم خالل المهرجان عرض موسيقي فولكلوري بعنوان «غنى الحادي» من انتاج سامر
جرادات ،باإلضافة لعرض للفنانة سناء موسى ،وبمشاركة فرقة صمود للدبكة الشعبية ،وأصايل للفنون الشعبية ،وفرقة اوف
االستعراضية ،وفنونيات للدبكة الشعبية ،وفرقة نقش للفنون الشعبية ،وفرقة سرية رام الله األولى ،وفرقة وشاح للرقص
الشعبي.

34

«غزة -إعادة إعمار» معرض المدن الخامس في جامعة بيرزيت
تناول المعرض مفهوم التدمير المتكرر والممنهج وعالقته بمشروع إعادة اإلعمار ،وطرح أسئلة حول ما إذا كان المشروع
مكمال للتدمير العسكري اإلسرائيلي المستمر لقطاع غزة ،وذلك عبر إزالة ما
االقتصادي إلعادة اإلعمار ،الذي ال مفر منهُ ،يعتبر
ً
تبقى من األشكال االجتماعية القادرة على الصمود والمقاومة ،واستبدالها بغزة ذات ثقافة استثمارية نيو ليبرالية.

األوبرالي الفلسطيني شامية يحيي حفال في الجامعة
ويعتبر شامية أحد أبرز مغني األوبرا الفلسطينيين حيث
قدم شامية مجموعة كبيرة من األغاني األوبرالية بلغات متنوعةُ ،

بدأ مشواره الغنائي بدور في عرض «الناي السحري» في أدنبره ،ثم تبعه بالعديد من األدوار المختلفة في أيرلندا وفرنسا
والدنمارك وألمانيا وغيرها من دول أوروبا والعالم.

عرضا لألوركسترا الوطنية الفلسطينية
ً
مسرح نسيب عزيز شاهين يحتضن
على مسرح نسيب عزيز شاهين ،تجمع حوالي  45موسيقيا وموسيقية من األوركسترا الوطنية الفلسطينية بقيادة المايسترو
الهولندي فنسنت دو كورت ،وبمشاركة الموسيقي الفلسطيني العالمي سيمون شاهين.
لمدة ساعتين ،ذهل الحضور بجمال ما يقدم على المسرح ،فاألوركسترا الوطنية الفلسطينية المكونة من موسيقيين محترفين
من أصول فلسطينية ،وأجانب تربطهم صداقة بفلسطين ،ومن بينهم موسيقيون يعملون في أوركسترات ودور أوبرا،
وعازفون مستقلون ،وأساتذة يعلمون في مدارس الموسيقى في العالم.
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«أالقي زيك فين يا علي» مونودراما تبوح بتفاصيل إنسانية للثورة الفلسطينية
على خشبة مسرح نسيب عزيز شاهين في جامعة بيرزيت ،وبموسيقى قديمة تسكنها روح الماضي وصوت أم كلثوم وعبد
الحليم حافظ وغيرهما ،تعود بنا الممثلة والكاتبة «رائدة طه» إلى ذاك الزمن الجميل ،حيث المسرح شبه العاري إال من أريكة
وطاولة صغيرة وشاشة كتب عليها اسم الشهيد «علي طه» ،أحد خاطفي طائرة سابينا البلجيكية التي كانت تقوم برحلة من
فيينا إلى تل أبيب في عام  ،1972وخطفت بهدف اإلفراج عن أسرى فلسطينيين ،لكنها انتهت باستشهاد «علي» ورفيقه عبد
الرؤوف األطرش واعتقال «تيريز هلسة» و»ريما عيسى».

«يوم مالطا» في الجامعة
يهدف هذا اليوم إلى تعريف الطلبة بالثقافة والسياحة والفن في جمهورية مالطا ،وتضمن النشاط مجموعة متنوعة من
ً
ومعرضا للصور باإلضافة للقاءات أدبية مع كتاب وأدباء مالطيين.
الندوات الثقافية

مسرحية رحالت أبو الخيزران تعكس الواقع المرير لسكان اليرموك
موسيقى الموت عبقت بالمكان ،مسرح بجدار نصفه مهدم ونصفه اآلخر ينتظر مصيره ،صراعات المعارضة والنظام أقفلت
جميع الدروب أمام سكان المخيم ولم تترك أمامهم خيار آخر سوى اللجوء والهجرة ،معاناة أشد من حرب النكبة صورها المسرح
الشعبي بمسرحية «رحالت أبو الخيزران» التي عرضت في الجامعة ضمن سلسلة فعاليات األسبوع الثقافي.

األسبوع الثقافي األكوادوري الثاني
قال نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية د .هنري جقمان إن الجامعة تسعى دائما لتعزيز عالقات التعاون مع دول أمريكا
الالتينية الداعمة للقضية الفلسطينية ،فيما أوضح مسؤول العالقات األكاديمية الخارجية د .أمير خليل أن الجامعة تدعم وتشجع
هذه األنشطة والفعاليات في محاولة لفتح المجال أمام الطلبة لتوطيد عالقتهم مع الجامعات األجنبية.
36

عرض موسيقي وغنائي لطلبة برنامج الموسيقى العربية
ً
ً
ً
وغنائيا قدمه طلبة البرنامج بتوجيه وقيادة عازف العود العالمي أ .أحمد الخطيب،
موسيقيا
عرضا
نظم برنامج الموسيقى العربية
ومشاركة أساتذة البرنامج .وقال عميد كلية اآلداب د .مجدي المالكي « :يهدف هذا البرنامج إلى خلق حالة ثقافية في الوطن،
ويساعد على تطوير الذوق الفني واألدائي في الموسيقى .ويسعى إلى بسط هذه الحالة الجديدة في أروقة الجامعة إلى
خلق حالة تكامل مع األنشطة الفنية المتعددة داخل الحرم الجامعي لتعزيز الثقافة الفنية الرفيعة لدى الطلبة ،ليكون ذلك الخطوة
األولى لما هو قادم وأكبر في كلية الفنون والموسيقى».

«المزبلة» ..مسرحية كوميدية تحاكي الواقع الفلسطيني
مصاعب الحياة الفلسطينية والعربية عموما جسدها مسرح الحارة بمسرحية «المزبلة» التي عرضت في قاعة الشهيد كمال ناصر
في جامعة بيرزيت ،وهي من إخراج فراس أبو صباح وتمثيل أوس الزبيدي ومنذر بنورة.

«مروح على فلسطين»
شؤون الطلبة تعرض مسرحية
ّ
عرض مكتب النشاطات الجامعية بعمادة شؤون الطلبة مسرحية «مروح على فلسطين» من إنتاج مسرح الحرية ،وذلك ضمن
سلسلة فعاليات األسبوع الثقافي «كزهر اللوز او أبعد» الذي تنظمه العمادة.

«كورال الثورة» تحيي األغاني الوطنية على مسرح نسيب شاهين
ً
فني ًا لفرقة «كورال الثورة» على مسرح نسيب شاهين بالجامعة ،وذلك
نظم معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى
عرضا ّ

ضمن برنامج «الخريف» الذي يضم أعماال فنية مختلفة لفرق محلية وعربية ودولية.
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معرض فني في متحف الجامعة يوثق مذبحة كفر قاسم
ست عشرة لوحة فنية تسرد بقوالبها الفنية المختلفة مذبحة جرت في عام  1956في قرية كفر قاسم ،للفنانة التشكيلية
الفلسطينية سامية حلبي في معرضها الذي احتضنه متحف جامعة بيرزيت ،حيث أحيت الفنانة بألوانها وفرشاتها شجون أبناء
هذه القرية التي لم تبددها ستة عقود من الزمان .اعتمدت الفنانة في معرضها على ما جرى في قرية كفر قاسم من قتل
لتسعة وأربعين فلسطينيا.

برنامج الموسيقى العربية يقدم عرضا للموسيقى اإليرلندية
قدم برنامج البكالوريوس في الموسيقى العربية عرضا للموسيقى اإليرلندية ،بمشاركة عازف الفلوت العالمي د .نيال كيغن،
وعازفة الكمان أفريل مكلوخلن وعدد من طلبة التخصص.

38

إنجازات رياضية
بيرزيت تظفر بالمركز الثاني في بطولة اتحاد الجامعات الفلسطينية لكرة القدم
التي أقيمت فعالياتها النهائية على ملعب جامعة بيرزيت بمشاركة أحد عشر فريقا جامعيا من مختلف محافظات الوطن.

فريق بيرزيت النسائي يحقق لقب بطولة الجامعات لكرة السلة
توج فريق جامعة بيرزيت بكرة السلة ببطولة الجامعات للطالبات التي احتضنتها صالة جامعة بيرزيت بمشاركة  4فرق جامعية هي:
بيرزيت المستضيف ،والنجاح الوطنية ،والقدس ،وبيت لحم.
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اتفاقيات
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ً
وإيمانا بأهمية تبادل القيم الثقافية،
في إطار رؤية جامعة بيرزيت لتوسيع عالقاتها مع الجامعات الدولية،
والتعليمية ،وتوقيع االتفاقيات ومذكرات التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية خدمة للجامعة
والطلبة ،وتعزيز التبادل العلمي بين الجامعات البحثية الدولية ،والعمل على تبادل أعضاء هيئة التدريس
والباحثين والطلبة ،تقوم الجامعة بتوقيع اتفاقيات مع جامعات من مختلف أنحاء العالم ،ومؤسسات
محلية ودولية.
ووقعت الجامعة لهذا العام ما يزيد على  76مذكرة تفاهم واتفاقية على المستوى المحلي ،واإلقليمي،
والدولي ،وأبرزها لهذا العام:

اتفاقية تعاون مع جامعة ماتيي بل في سلوفاكيا وكلية الحقوق واإلدارة العامة.
مذكرة تفاهم بين معهد دراسات المرأة وجامعة إلينوي -شيكاغو ،لدعم أبحاث ومواضيع دراسية حول المرأة والصراع.
ً
انطالقا من إيمان الطرفين العميق بالتكاملية التي يمكن أن
اتفاقية تعاون بين الجامعة والمتحف الفلسطيني ،وذلك
ً
ً
وترسيخا للعمل المتحفي ،من خالل شراكات حقيقية مع مراكز ومعاهد الجامعة ،وأقسامها البحثية والتقنية
تطويرا
تحقق

والخدماتية ،ولجعل المقتنيات واألبحاث والمعرفة متاحة ألكبر عدد ممكن من المجتمع الفلسطيني.
اتفاقية تعاون بين كلية الحقوق واإلدارة العامة والوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي في مكتب القدس؛ تتضمن خطة تنفيذية
لمشروع تعزيز مناظرات وأنشطة حول عقوبة اإلعدام ،كجزء من مشروع «كرامة»  -نحو احترام نظام حقوق اإلنسان وكرامة
الشخص.
42

اتفاقية لتطوير مركز الفحوص في جامعة بيرزيت من قبل صندوق األوبك للتنمية الدولية.
اتفاقية تعاون بين «التعليم المستمر» واليونيسف لتطوير «البنك الوطني للبنات التعلم».
اتفاقية شراكة لتحسين جودة الخدمات التعليمية لالجئين السوريين في لبنان واألردن من قبل مركز التعليم المستمر.
اتفاقية ومذكرة للتعاون المشترك بين جامعة بيرزيت واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.
اتفاقية تعاون لتطوير المستحضرات الطبية واألبحاث العلمية ،وتطوير أدوية حديثة للمعالجة البيطرية ،إلى جانب إجراء
األبحاث والدراسات لحل مشاكل تواجهها شركة فلسطين أو تحسين أصناف موجودة بين جامعة بيرزيت وشركة فلسطين
لألدوية البيطرية.
اتفاقية تعاون لتطوير المستحضرات النباتية واألبحاث التطويرية بين جامعة بيرزيت وشركة بالوليا.
اتفاقية تعاون مع هيئة مكافحة الفساد بشأن اعتماد مساقات أكاديمية حول مكافحة الفساد في كلية الحقوق واإلدارة العامة.
مذكرة تفاهم بين جامعة بيرزيت وبنك القاهرة عمان لرعاية برنامج مساري «القيادة والمواطنة الفاعلة».
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مذكرة تفاهم لتعزيز الثقافة المالية والمصرفية لدى الطلبة بين سلطة النقد وجامعة بيرزيت.
اتفاقية للتعاون األكاديمي مع جامعة محمد الخامس في الرباط  -المملكة المغربية ،للتبادل األكاديمي وإجراء األبحاث
المشتركة.
اتفاقية للتعاون بين مركز تطوير اإلعالم وشبكة الجزيرة اإلعالمية ،لعقد دورات وتدريبات لإلعالميين الفلسطينيين.
توقيع مذكرة تفاهم خاصة «بتطوير الحوار الثقافي وتعزيز التعاون بين أصحاب الحرف التقليدية والمؤسسات المعنية في
مدينة الخليل» ،وتهدف لدعم اإلبداع في مجاالت الفنون والحرف والتصميم اإلبداعي كوسائل لتجديد مجتمع المدينة
القديمة في الخليل.
ً
تعزيزا لمبدأ الشراكة والتعاون بين
مذكرة تعاون وتفاهم مشتركة بين جامعة بيرزيت والمديرية العامة للشرطة الفلسطينية،
القطاع األكاديمي والقطاع األمني وتطوير قدراتهما ،وتنمية القدرات والمهارات وتطوير إجراءات وآليات العمل المشتركة.
توقيع اتفاقية بين جامعة بيرزيت واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم لدعم مشروع إقامة المؤتمر
األكاديمي األول حول اللغة العربية كلغة أجنبية «نحو ممارسات تعليمية وتعلمية فاعلة» -التحديات األجنبية في تعليم اللغة
العربية للناطقين بغيرها ،إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون واالستشارة والتمثيل المتبادل بين الجانبين.
اتفاقية مع وزارة السياحة واآلثار حول تدريب الطلبة في مجاالت :المتاحف والمواد المتحفية وطرق توثيقها وعرضها
44

وتسويقها ،وأرشفة وتوثيق القطع األثرية في السجل الوطني ،وفي مجال إدارة المواقع االثرية والمرافق السياحية ومواقع
اآلثار.
اتفاقية مع جامعة بكين للدراسات الدولية ،تتضمن برامج تبادل للطلبة واألساتذة والتعاون البحثي والعلمي والمشاريع
المشتركة.
اتفاقية تعاون مع جامعة كوبنهاجن بالدنمارك تهدف للتعاون المشترك في مجال التدريب والتبادل األكاديمي وفي مجال
البحث العلمي المشترك ما بين الجامعتين.
اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة جوهانسبرج في جنوب افريقيا إلنشاء مركز دراسات افريقية في معهد ابراهيم ابو لغد
للدراسات الدولية ،وعقد مؤتمرات دولية والتعاون في مجال البحث العلمي.

كما بدأت الجامعة تنفيذ مشاريع بحثية هامة ،أبرزها:
«إدارة مخرجات البحث العلمي عبر المستودعات المؤسسية متاحة الوصول في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية
(رومور)» ،تنفذه كلية الدراسات العليا خالل الفترة من  15تشرين األول  2016إلى  14تشرين األول .2019
«رفع جودة برامج إعداد المعلمين في فلسطين» تنفذه كلية التربية خالل الفترة من  1تشرين األول  2015إلى  14تشرين
األول .2018
«ذكريات التعددية في فلسطين» تنفذه كلية اآلداب خالل الفترة من  1أيار  2014إلى  31كانون األول .2019
«تطوير مناهج المعلوماتية الصحية المتكاملة في الحوسبة» وهو يستهدف طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا ،انطلق
المشروع عام  ،2015ويستمر حتى .2018
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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.

ماراثون الحق في التعليم األول ..أركض من أجل جامعة بيرزيت
بمشاركة ما يزيد على  2000مواطن ومواطنة ،انطلق ماراثون الحق في التعليم األول من أمام جامعة بيرزيت تحت شعار
« ،»Run For Birzeit Universityوصوال إلى البلدة القديمة .ونجح الماراثون األول الذي تنظمه جمعيةأصدقاء جامعة بيرزيت
باألهداف المرجوة منه ،وهي دعم صندوق الطالب المحتاج في الجامعة.

تخرج مئات الطلبة في الدبلومات المهنية التي تقدمها معاهد ومراكز الجامعة ،وأبرزها:
تخريج الفوج السادس من برنامج اإلدارة الرياضية في مركز التعليم المستمر.
تخريج الفوج األول من برنامج بناء قدرات موظفي التنمية االقتصادية في البلديات الفلسطينية في مركز التعليم المستمر.
المتخصص في االستراتيجية والتواصل الدولي في معهد إبراهيم أبو لغد
األول من طلبة الدبلوم المهني
تخريج الفوج
ّ
ّ

ً
خريجا وخريجة يعملون في القطاع الحكومي ،والقطاع الخاص والمؤسسات المدنية.
للدراسات الدولية ،والبالغ عددهم 35

تخريج كوادر محافظة القدس ضمن برنامج التطوير المهني في مركز التعليم المستمر ،الذي استهدف اإلداريين والعاملين
في مجال التواصل واإلعالم.
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تخريج طلبة برامج الدبلومات المهنية المتخصصة في الصياغة التشريعية والمهارات القانونية والدبلومات المهنية االدارية
والتطوير المؤسسي ،في معهد الحقوق ومركز التعليم المستمر ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون في األرض الفلسطينية
المحتلة :العدالة واألمن للشعب الفلسطيني «سواسية» ،حيث تم تخريج ما يقارب  150مشاركًا.

فعاليات مجتمعية:
عقد مركز التعليم المستمر ،بالتعاون مع سلطة جودة البيئة الفلسطينية فعالية «رياديون بيئيون من أجل المناخ ،»2016
بهدف خلق وعي عام على أمور البيئة والمناخ والتحديات التي باتت تؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية لإلنسان.
حصول مركز التعليم المستمر على اعتماد لدبلوم مهني في إدارة التوريدات.
عمل مركز التعليم المستمر على مجموعة من المبادرات االستراتيجية التي تساهم في تطوير قدرات المؤسسات التعليمية،
توفير فرص العمل للشباب ،وتعزيز القدرات المؤسساتية للجهات التي تقدم خدمات للصحة النفسية واالجتماعية للمجتمع.

تدريبية حول إنتاجية المياه في قطاع
ً
نظم معهد الدراسات البيئية والمائية وبالتعاون مع معهد اليونيسكو IHE Delft-ورشة
الزراعة .كما نظم ورشة عمل بعنوان« :الصحة البيئية وربطها بالواقع الفلسطيني» .استهدفت هذه الورشة موظفي وزارة
الحكم المحلي من مختلف البلديات والمجالس القروية على مستوى الوطن من الشمال والوسط والجنوب.
كذلك أطلق المعهد المرحلة الثانية من مشروع برنامج التعاون األكاديمي الفلسطيني الهولندي حول المياه «بادوكو»،
بتمويل من الحكومة الهولندية وبمشاركة عشر جامعات فلسطينية وهولندية.

التقرير السنوي 2017-2016

49

«الريادة :الرافعة األساسية لالقتصاد العالمي» :قال رجل األعمال والعالم المتخصص في الكيمياء واألبحاث الطبية والتطوير
ّ
مجلي إن تفجير الطاقات الكامنة لدى اإلنسان بشكل إيجابي هو الطريقة األمثل لبناء
الدوائي الدكتور الفلسطيني عدنان

المجتمعات وتنمية اقتصادها ،وذلك خالل محاضرة ألقاها في الجامعة.
عقد معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية عددا من المحاضرات في المواضيع الدولية والمحلية أبرزها:

قدمها أستاذ العالقات الدولية ومدير مركز الدراسات شرق األوسطية في ّ
كل ّية لندن لالقتصاد والعلوم
سلسلة محاضرات ّ

السياسية البروفيسور توبي دودج حول العراق وليبيا وتنظيم الدولة اإلسالمية.
لقاء طاولة مستديرة مع شانتا ديفاراجان من البنك الدولي.
ندوة في الذكرى األربعين الختفاء حنا ميخائيل.

المتوسط» ،ألقتها أستاذة الدراسات المجتمعية والتعليم النقدي في جامعة
محاضرة بعنوان «أزمة الالجئين في منطقة البحر
ّ

مالطا د .ماريا بيساني ،ركّزت خاللها على السياق المالطي.

لقاء مع سفير ممثلية روسيا االتحادية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية د .حيدر اغانين ،حول السياسة الخارجية الروسية.
معهد الحقوق:
تميز معهد الحقوق بعدد من الندوات والمحاضرات التي ناقشت الوضع القانوني الفلسطيني والدولي ،وناقشت القضايا
المجتمعية والتطورات الحاصلة من ناحية قانونية وأبرز هذه المحاضرات واللقاء القانونية:
التعديالت الحاصلة بخصوص القتل بدافع الشرف.
طرق تسريب األراضي خدمة للتوسع االستعماري.
دور مجموعة الدول « »77في تطوير عالقات التعاون والتنمية.
شرعنة االستيطان.
الجرائم االلكترونية.
الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق -اإلطار القانوني والدور المجتمعي.
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قامت عمادة شؤون الطلبة بنشاطات هامة خدمة للمجتمع أبرزها:

مشروع صديق المسن :بالتعاون مع جمعية االتحاد العربي النسائي في البيرة .ويساهم الطلبة من خالله بتقديم الدعم
والمساندة للمسنات.
«مبادرة في قلوبنا أمل» :أطلق قسم العمل التعاوني في عمادة شؤون الطلبة مبادرة «في قلوبنا أمل» التي تهدف

لدعم القطاع الصحي من خالل العمل التطوعي ورفد الطلبة للمساهمة والمساعدة في تقديم الدعم للمرضى وذويهم
ومساعدتهم بالتحفيف من أعباء المرض ورفع روح العمل اإلنساني ،وذلك بالشراكة مع مؤسسة أرماء المقدسية ومستشفى
المطلع.
حمالت قطف الزيتون :نظمها قسم العمل التعاوني ،تستهدف عدة قرى ،إضافة إلى الحرم الجامعي ،وذلك لتلبية احتياجات
األهالي والمواطنين ولتجسيد العالقة التاريخية معهم ،وقد اعتادت عليها الجامعة منذ سبعينيات القرن الماضي.

طلبة الجامعة يشاركون أطفال السرطان أمنياتهم :قال عميد شؤون الطلبة د .محمد األحمد إن« :مشاركة طلبة الجامعة
ضمن «حملة تمنى» الموجهة لألطفال المصابين بمرض السرطان ،تهدف إلى تقديم الدعم المعنوي واالجتماعي لألطفال
وأسرهم ورفع معنوياتهم ،حيث إن الطفل يتعرض إلى انتكاسة من المرض بشكل دوري ،ويحتاج هو وأسرته اإلسناد المادي
المعنوي ،وليس أقلها أن تشارك بيرزيت في تحقيق جزء من أمنياته سواء أكانت مادية أو معنوية».
«مشروع إعارة الكتب» :ويهدف هذا المشروع الى تعزيز روح العمل التطوعي والمسؤولية االخالقية بين الطلبة ،حيث
يقوم فريق من الطلبة المتطوعين بجمع الكتب من الطلبة وتصنيفها إلى تخصصات ،ومن ثم اعارة هذه الكتب إلى زمالئهم
بدال من اتالفها.
اآلخرين ،ويعزز هذا المشروع استفادة الطلبة من الكتب
ً
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حقائق وأرقام
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البرامج األكاديمية

101
67

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

417

%31

أعضاء الهيئة األكاديمية

الموظفون اإلداريون

%61
PHD

54

444

مكتبات

%43

الجسم الطالبي

13,000
الطلبة الملتحقون

11,540

بكالوريوس

108

1,356

دبلوم وبرامج أخرى

دراسات عليا

توزيع طلبة الجامعة حسب الكليات

اآلداب %21.7
الدراسات العليا %10.5

%64
%36

العلوم %4.7
الصيدلة والتمريض والمهن الصحية %6
الحقوق واإلدارة العامة %12.9
الهندسة والتكنولوجيا %21.6
األعمال واالقتصاد %20.8
التربية %1.7

الخريجون

34,100
حوالي

3.9

وخريجــة /
خريــج
ّ
ّ
بكالوريوس وماجستير

منذ العام األكاديمي 1976/1975
لغاية العام األكاديمي 2016/2015

المنح الدراسية والمساعدات المالية

مليون دينار أردني

(حوالي  5.4مليون دوالر)
العام األكاديمي 2016/2015

%43

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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