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تطورات الخطة االستراتیجیة للجامعة 2027-2022

تتواصل عملیة التحضیر للخطة االستراتیجیة الجدیدة للجامعة لألعوام 2022- 2027 والتي بدأت مطلع العام األكادیمي
الحالي مستندة في تطویرھا وبنائھا على الجھد الجماعي والتشاركي بین كافة وحدات ومكونات الجامعة المختلفة والجھات

ذات العالقة. یأتي ذلك باالستناد إلى عدد من المبادئ األساسیة التي یتشارك الجمیع القناعة بھا ومن أھمھا الحفاظ على ھویة
الجامعة وتعزیزھا كمؤسسة وطنیة مستقلة غیر ربحیة، قائمة

على التعددیة والتنوع واالنفتاح وعلى االختالف البناء.
وجامعة تسعى للتمیز األكادیمي وإنتاج المعرفة التي تخدم

المجتمع واإلنسانیة بھدف صقل شخصیة الخریجین
بمواصفات قیادیة تستند لفلسفة تعلیم تفاعلي یربط بین الفكر

والممارسة الفعلیة في التطبیق، في حرم جامعي وبیئة حیاتیة
غنیة، تزخر بتجلیات نموذجیة للمجتمع الفلسطیني الذي نصبو

إلیھ، مع األخذ بعین االعتبار مواكبة التغیرات العالمیة
واالستفادة من التجارب للعمل والدراسة عن بعد وضمن

االحتیاجات المحلیة.

واشتملت اآللیات التي تم اتباعھا لتحضیر الخطة على خطوات متدرجة بدأت بتطویر خطط على مستوى الوحدات المختلفة
بالجھد الجماعي والتشاركي بینھا وبین كافة مكونات الجامعة والجھات ذات العالقة، لتحدید التحدیات والتوجھات الرئیسیة

واألولویات على مستوى الوحدات. وتم على مراحل مختلفة بعد ذلك مناقشة الخطط وإثرائھا من خالل العدید من
المشاورات واالجتماعات مع الوحدات بشكل فردي وبشكل جماعي. وتم الحقاً اعتماد اإلطار العام واألولویات الرئیسیة
للخطة، والعمل جار على تحدید أولویات الخطة على مستوى الجامعة والتي تم تجمیعھا من الوحدات المختلفة، ومناقشة

آلیات تنفیذھا العتمادھا وإقراراھا. ھذا باإلضافة إلى تطویر عدد من أوراق الموقف التي توضح التوجھات العامة.

وخالل مراحل التحضیر للخطة تم مراجعة الخطة السابقة، وتحلیل التحدیات القائمة والفرص المتاحة، وتحلیل البیئة الداخلیة
والخارجیة، واإلستفادة من فرص التشبیك المتاحة واالستثمار بھا، والبناء على النجاحات واإلنجازات والجھود السابقة

والمتراكمة. یأتي ذلك بھدف تحقیق انطالقة للجامعة نحو مكانة أفضل ضمن مؤشرات كمیة ونوعیة معتمدة ضمن الواقع
السیاسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والصحي والبیئي العام محلیاً وإقلیمیاً وعالمیاً، مع الحفاظ على ھویة الجامعة

المتوارثة وتعزیزھا.

وفي ھذا السیاق یتم التحضیر حالیاً لعقد ورشة عمل موسعة ستشارك بھا كافة مكونات الجامعة بھدف مناقشة وإقرار سلم
األولویات من توجھات وتدخالت ومبادرات جدیدة، تمھیداً إلقرارھا واعتمادھا، حیث من المتوقع أن یتم إقرار واعتماد

خطة الجامعة مطلع شھر أیار القادم استكماالً لتحقیق رؤیة الجامعة وأدوارھا األكادیمیة والوطنیة والمجتمعیة.

 

د. رنا الخطیب

نائب رئیس الجامعة للتخطیط والتطویر



 

وقفة في جامعة بیرزیت إسنادا لألسرى في سجون االحتالل

شارك المئات من طلبة جامعة بیرزیت، الیوم الثالثاء 22 آذار 2022، في
وقفة مساندة لألسرى في سجون االحتالل، ورفع المشاركون في الوقفة

التي دعت لھا حملة الحق في التعلیم والحركة...

للمزید

برنامج الدكتوراة ینظم حفل إطالق لكتاب "مفھمة فلسطین
الحدیثة: نماذج من المعرفة التحریریة"

نظم برنامج الدكتوراة في العلوم االجتماعیة وبالتعاون مع مؤسسة
الدراسات الفلسطینیة، یوم الثالثاء 22 آذار 20222، حفل إطالق كتاب

"مفھمة فلسطین الحدیثة: نماذج من المعرفة التحریریة...

للمزید

جامعة بیرزیت تحتفي بیوم المرأة في حفل نظمتھ نقابة العاملین

نظمت نقابة أساتذة وموظفي جامعة بیرزیت، الیوم الثالثاء 22 آذار
2022، حفالً على شرف الثامن من آذار "یوم المرأة العالمي"، حضره

عدد كبیر من العامالت والعاملین في الجامعة، إضافة...

للمزید

د. دوماني یستقبل طالبات القانون الفائزات بمسابقة المحكمة
الصوریة العربیة الثامنة

استقبل رئیس الجامعة د. بشارة دوماني، الیوم الثالثاء 22 آذار 2022،
الطالبات الفائزات بالمركز األول في مسابقة المحكمة الصوریة العربیة

الثامنة وھن: آیة عویضة، وتاال الحلبي،...

للمزید
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* جامعة بیرزیت تشارك في الملتقى 27 للمجلس العربي للتدریب واالبداع الطالبي:
شھدت المشاركة ھذا العام حضوراً ممیزاً من خالل تبادل فرص التدریب أو اللقاءات الثنائیة التي تم عقدھا مع ممثلي

الجامعات العربیة، حیث تم تقدیم  50 فرصة تدریب عن بعد في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت للطلبة العرب
المزید.

* انطالق برنامج ماجستیر إدارة سلسلة التورید:
 یركز على لى تزوید الطلبة باألدوات والتقنیات واألطر األساسیة التي یمكن استخدامھا إلدارة عملیات سلسة التورید بكفاءة

وفاعلیة في شركات التصنیع والخدمات المزيد.

* اختتام برنامج تدریبي حول أسالیب البحث الكمي والكیفي في مجال حقوق االنسان:
ھدف إلى لتعزیز المعرفة البحثیة لدى باحثي الھیئة المستقلة لحقوق اإلنسان تجاه أسالیب البحث القانونیة في القانون الدولي

لحقوق اإلنسان المزید.

* جامعة بیر زیت تنجز المرحلة األخیرة من الورشة التوعویة المجتمعیة الثانیة في الخلیل:
 ضمن أنشطة مشروع " تعزیز ثقافة الصناعات التدویریة واالقتصاد الدائري من خالل االبتكار والتعلیم في الصناعات

الثقافیة واإلبداعیة في المدن المتوسطیة، والذي تشارك بھ دائرة الھندسة المعماریة والتصمیم والتخطیط العمراني المزید. 

* المشاركة في اللقاء اإلرشادي الجامعي لطلبة القدس:
ھدف اللقاء إلى تعریف طلبة القدس بالبرامج األكادیمیة التي تقدمھا جامعة بیرزیت، وتشجیعھم على االلتحاق بالجامعات

الفلسطینیة بشكل عام وبیرزیت بشكل خاص المزید.

* ملتقى اإلبداع واألعمال ینظم بزاراً أخضرا داخل الجامعة:
 احتوى على العدید من المنتجات الصدیقة للبیئة كمنتجات العنایة بالبشرة، والدیكور المنزلي، وخضروات عضویة،

ومنتجات تراثیة من السیرامیك والخشب، ومالبس وإكسسوارات المزید.

* حملة الحق في التعلیم تشارك في مارثون فلسطین الدولي الثامن:
 ھدفت المشاركة إلى تسلیط الضوء تسلیط الضوء على االنتھاكات التي یتعرض إلیھا طلبة الجامعات الفلسطینیة، السیما

جامعة بیرزیت، من قبل االحتالل اإلسرائیلي المزید.

* نھاد أبو زیادة وثائرة فواضلة من جامعة بیرزیت تفوزان بمسابقة "المعلم المبدع":
أشرفت على المسابقة لجنة داخلیة وخارجیة  وتم اإلعالن عن الفائزین خالل المؤتمر التربوي األول الذي نظمتھ مدارس

البطریركیة المزید.

* افتتاح ورشة العمل الوطنیة التحضیریة األولى لمؤتمر ستوكھولم +50:
تھدف الورشة للوصول الى تقریر وطني یقدم الى المؤتمر الذي سیعقد في بدایة حزیران، یتضمن عدة محاور متمثلة في

كوكب صحي مزدھر والتعافي من كوفید19 وسبل تحقیق وتنفیذ أھداف التنمیة المستدامة البیئیة المزید.

* اطالق برنامج دعم المنشآت التجاریة في عملیة التحول الرقمي:
یھدف المشروع الى تطویر وتنفیذ رحلة تعلیمیة من اجل تعزیز قدرات الشركات الكبیرة والشركات الناشئة من خالل

تمكینھم من استخدام أدوات ونماذج التحول الرقمي لتوسیع وتطویر عملیاتھم اإلنتاجیة المزید.

26 آذار 2022- 13:30 — 14:30

ندوة بعنوان: ماذا یعني أن تكون طالب دكتوراة
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28 آذار 2022- 17:00 — 19:15

 "Screen shots: State Violence on Camera in Israel and Palestine" ندوة حول كتاب

29 آذار 2022- 18:30 — 20:00

ندوة حول كتاب من "الحضارة العربیة إلى الحضارة العربیة اإلسالمیة"

30 آذار 2022- 15:00 — 16:00

ندوة رقمیة عامة بعنوان: "األزمة األوكرانیة: قراءة من منظور روسي"

31 آذار 2022- 11:00 — 12:00

 جلسة تعریفیة لمنح فولبرایت لدرجة الماجستیر

إرسال فعالیة

ابقوا على تواصل
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