17آذار 2022

انطالق الفصل الدراسي الثاني من العام األكاديمي 2022-2021

أرحب بكم مع بداية الفصل الثاني من العام األكاديمي  ،2022-2021آملا أن يكون
فصلا دراسيا ا مثمرا ا ومتميزاا.
لقد بدأنا يومنا األول في هذا الفصل باستقبال أكثر من  200طالب متضامن مع الشعب
الفلسطيني من جامعات كولمبيا وهارفرد ونيويورك في الواليات المتحدة األمريكية،
جاؤوا ليعرفوا أكثر عن القضية الفلسطينية ،األمر الذي يؤكد على عدالة هذه القضية
وأهميتها وأهمية الدور الوطني الذي تلعبه جامعة بيرزيت.
كما ونبدأ هذا الفصل ولنا ،لألسف ،طلبة يعانون في معتقلت االحتلل وسجونه ،وال
زالت مؤسساتنا التعليمية تعاني من محاوالت التضييق واالنتهاك لحقوقها األساسية ،
والتي تمثل آخرها بإصدار قرار عسكري جائر جديد يقيّد دخول األكاديميين والطلبة
األجانب وغير الحاملين للجنسية الفلسطينية للضفة الغربية الراغبين في التعليم أو التعلم بإحدى مؤسسات التعليم العالي
الفلسطيني ،في محاولة لتحجيم البيئة الجامعية واختزال دورها والحدّ من قدرتها على التواصل ،ولكن هذه االنتهاكات لن
تزيد جامعة بيرزيت إال صلبة واصرارا ا على إنتاج المعرفة ،والمضي في رسالتها األكاديمية والمجتمعية والوطنية.

إال أن هذا الفصل الدراسي سيكون فصلا استثنائياا ،حيث سنشهد فيه انتخابات مجلس الطلبة ،بعد عامين من توقف العملية
الديمقراطية ،بسبب تفشي وباء كوفيد ،19-وكلنا ثقة أن االنتخابات في جامعتنا كانت ولم تزل تؤسس لعمل ديمقراطي حر
ونزيه ،مما يضفي عليها صبغة فريدة .نحن جميعا ا نؤمن أن التعددية واحترام االختلف في الرأي هو أهم تقليد أسسته
جامعة بيرزيت منذ أن انطلقت ،وهذا يستوجب منا جميعا ا موقفا ا صلبا ا يضمن أن تظل الجامعة ساحة رحبة لكل اآلراء
ووجهات النظر.
كما وسيكون فصلا مختلفا ا قليلا عن المعتاد من ناحية التقويم األكاديمي  ،وذلك لضمان تخرج الطلبة في الموعد المطلوب،
وللحفاظ على انعقاد الدورة الصيفية في موعدها بعد األزمة التي مرت بها الجامعة مؤخرااولهذا سيطلب هذا الفصل ،منكم
ومن أساتذتكم ،جهدا ا أكبر لتلبية المتطلبات األكاديمية ،إال أني كلي ثقة أنكم على قدر عال من المسؤولية إلتمام هذه المهمة.
مرة أخرى ،أمنياتي للجميع بفصل دراسي ناجح ،كي تواصل جامعة بيرزيت ،بجهود الطلبة واألكاديميين واإلداريين،
حصد المزيد من اإلنجازات في جميع المجاالت ،وسنستمر بالقيام بدورنا التنموي والتنويري ،وترسيخ ثقافة المعرفة
والثقافة الوطنية واإلنسانية القائمة على الحرية في بيئة تحترم الرأي والرأي اآلخر.
كل عام والجميع بخير،
د .بشارة دوماني
رئيس الجامعة









ترحيب من نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية مع بداية الفصل الثاني
بيان صادر عن جامعة بيرزيت حول إجراءات االحتالل التعسفية لدخول األكاديميين
األجانب إلى الضفة الغربية
فوز طلبة القانون بالمركز األول في مسابقة المحكمة الصورية العربية الثامنة
تبرع لمتحف الجامعة بقطع أثرية
يتوجون بالمركز الثالث األولى على مستوى فلسطين في
طلبة جامعة بيرزيت ّ
مسابقةGoogle Hash Code
المؤرخ الفرنسي جون بيير فيليو يقدم محاضرة حول تاريخ غزة
متابعة إجراءات الوقاية من كوفيد 19

 22آذار 14:30 — 13:00 -2022
ندوة إطالق كتاب :مفهمة فلسطين الحديثة ...نماذج من المعرفة التحررية
 21آذار 19:30 — 15:00 -2022
ندوة افتراضيّة حول المدينة العربية وقضايا العمران المعاصر
19آذار 14:00 — 10:00 -2022
البازار األخضر األول من نوعه في جامعة بيرزيت
إرسال فعالية

ابقوا على تواصل
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