 24آذار 2022

تطورات الخطة االستراتيجية للجامعة 2027-2022
تتواصل عملية التحضير للخطة االستراتيجية الجديدة للجامعة لألعوام  2027 -2022والتي بدأت مطلع العام األكاديمي
الحالي مستندة في تطويرها وبنائها على الجهد الجماعي والتشاركي بين كافة وحدات ومكونات الجامعة المختلفة والجهات
ذات العالقة .يأتي ذلك باالستناد إلى عدد من المبادئ األساسية التي يتشارك الجميع القناعة بها ومن أهمها الحفاظ على هوية
الجامعة وتعزيزها كمؤسسة وطنية مستقلة غير ربحية ،قائمة
على التعددية والتنوع واالنفتاح وعلى االختالف البناء.
وجامعة تسعى للتميز األكاديمي وإنتاج المعرفة التي تخدم
المجتمع واإلنسانية بهدف صقل شخصية الخريجين
بمواصفات قيادية تستند لفلسفة تعليم تفاعلي يربط بين الفكر
والممارسة الفعلية في التطبيق ،في حرم جامعي وبيئة حياتية
غنية ،تزخر بتجليات نموذجية للمجتمع الفلسطيني الذي نصبو
إليه ،مع األخذ بعين االعتبار مواكبة التغيرات العالمية
واالستفادة من التجارب للعمل والدراسة عن بعد وضمن
االحتياجات المحلية.
واشتملت اآلليات التي تم اتباعها لتحضير الخطة على خطوات متدرجة بدأت بتطوير خطط على مستوى الوحدات المختلفة
بالجهد الجماعي والتشاركي بينها وبين كافة مكونات الجامعة والجهات ذات العالقة ،لتحديد التحديات والتوجهات الرئيسية
واألولويات على مستوى الوحدات .وتم على مراحل مختلفة بعد ذلك مناقشة الخطط وإثرائها من خالل العديد من
المشاورات واالجتماعات مع الوحدات بشكل فردي وبشكل جماعي .وتم الحقًا اعتماد اإلطار العام واألولويات الرئيسية
للخطة ،والعمل جار على تحديد أولويات الخطة على مستوى الجامعة والتي تم تجميعها من الوحدات المختلفة ،ومناقشة
آليات تنفيذها العتمادها وإقراراها .هذا باإلضافة إلى تطوير عدد من أوراق الموقف التي توضح التوجهات العامة.
وخالل مراحل التحضير للخطة تم مراجعة الخطة السابقة ،وتحليل التحديات القائمة والفرص المتاحة ،وتحليل البيئة الداخلية
والخارجية ،واإلستفادة من فرص التشبيك المتاحة واالستثمار بها ،والبناء على النجاحات واإلنجازات والجهود السابقة
والمتراكمة .يأتي ذلك بهدف تحقيق انطالقة للجامعة نحو مكانة أفضل ضمن مؤشرات كمية ونوعية معتمدة ضمن الواقع
السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والصحي والبيئي العام محليًا وإقليميًا وعالميًا ،مع الحفاظ على هوية الجامعة
المتوارثة وتعزيزها.
وفي هذا السياق يتم التحضير حاليًا لعقد ورشة عمل موسعة ستشارك بها كافة مكونات الجامعة بهدف مناقشة وإقرار سلم
األولويات من توجهات وتدخالت ومبادرات جديدة ،تمهيدًا إلقرارها واعتمادها ،حيث من المتوقع أن يتم إقرار واعتماد
خطة الجامعة مطلع شهر أيار القادم استكماًال لتحقيق رؤية الجامعة وأدوارها األكاديمية والوطنية والمجتمعية.

د .رنا الخطيب
نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير

وقفة في جامعة بيرزيت إسنادا لألسرى في سجون االحتالل
شارك المئات من طلبة جامعة بيرزيت ،اليوم الثالثاء  22آذار  ،2022في
وقفة مساندة لألسرى في سجون االحتالل ،ورفع المشاركون في الوقفة
التي دعت لها حملة الحق في التعليم والحركة...

للمزيد
برنامج الدكتوراة ينظم حفل إطالق لكتاب "مفهمة فلسطين
الحديثة :نماذج من المعرفة التحريرية"
نظم برنامج الدكتوراة في العلوم االجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،يوم الثالثاء  22آذار  ،20222حفل إطالق كتاب
"مفهمة فلسطين الحديثة :نماذج من المعرفة التحريرية...

للمزيد
جامعة بيرزيت تحتفي بيوم المرأة في حفل نظمته نقابة العاملين
نظمت نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت ،اليوم الثالثاء  22آذار
 ،2022حفًال على شرف الثامن من آذار "يوم المرأة العالمي" ،حضره
عدد كبير من العامالت والعاملين في الجامعة ،إضافة...

للمزيد
د .دوماني يستقبل طالبات القانون الفائزات بمسابقة المحكمة
الصورية العربية الثامنة
استقبل رئيس الجامعة د .بشارة دوماني ،اليوم الثالثاء  22آذار ،2022
الطالبات الفائزات بالمركز األول في مسابقة المحكمة الصورية العربية
الثامنة وهن :آية عويضة ،وتاال الحلبي...،

للمزيد

* جامعة بيرزيت تشارك في الملتقى  27للمجلس العربي للتدريب واالبداع الطالبي:
شهدت المشاركة هذا العام حضورًا مميزًا من خالل تبادل فرص التدريب أو اللقاءات الثنائية التي تم عقدها مع ممثلي
الجامعات العربية ،حيث تم تقديم  50فرصة تدريب عن بعد في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للطلبة العرب

المزيد.
* انطالق برنامج ماجستير إدارة سلسلة التوريد:
يركز على لى تزويد الطلبة باألدوات والتقنيات واألطر األساسية التي يمكن استخدامها إلدارة عمليات سلسة التوريد بكفاءة
وفاعلية في شركات التصنيع والخدمات المزيد.

* اختتام برنامج تدريبي حول أساليب البحث الكمي والكيفي في مجال حقوق االنسان:
هدف إلى لتعزيز المعرفة البحثية لدى باحثي الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان تجاه أساليب البحث القانونية في القانون الدولي
لحقوق اإلنسان المزيد.
* جامعة بير زيت تنجز المرحلة األخيرة من الورشة التوعوية المجتمعية الثانية في الخليل:
ضمن أنشطة مشروع " تعزيز ثقافة الصناعات التدويرية واالقتصاد الدائري من خالل االبتكار والتعليم في الصناعات
الثقافية واإلبداعية في المدن المتوسطية ،والذي تشارك به دائرة الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط العمراني المزيد.

* المشاركة في اللقاء اإلرشادي الجامعي لطلبة القدس:
هدف اللقاء إلى تعريف طلبة القدس بالبرامج األكاديمية التي تقدمها جامعة بيرزيت ،وتشجيعهم على االلتحاق بالجامعات
الفلسطينية بشكل عام وبيرزيت بشكل خاص المزيد.

* ملتقى اإلبداع واألعمال ينظم بزارًا أخضرا داخل الجامعة:
احتوى على العديد من المنتجات الصديقة للبيئة كمنتجات العناية بالبشرة ،والديكور المنزلي ،وخضروات عضوية،
ومنتجات تراثية من السيراميك والخشب ،ومالبس وإكسسوارات المزيد.
* حملة الحق في التعليم تشارك في مارثون فلسطين الدولي الثامن:
هدفت المشاركة إلى تسليط الضوء تسليط الضوء على االنتهاكات التي يتعرض إليها طلبة الجامعات الفلسطينية ،السيما
جامعة بيرزيت ،من قبل االحتالل اإلسرائيلي المزيد.
* نهاد أبو زيادة وثائرة فواضلة من جامعة بيرزيت تفوزان بمسابقة "المعلم المبدع":
أشرفت على المسابقة لجنة داخلية وخارجية وتم اإلعالن عن الفائزين خالل المؤتمر التربوي األول الذي نظمته مدارس
البطريركية المزيد.
* افتتاح ورشة العمل الوطنية التحضيرية األولى لمؤتمر ستوكهولم :50+
تهدف الورشة للوصول الى تقرير وطني يقدم الى المؤتمر الذي سيعقد في بداية حزيران ،يتضمن عدة محاور متمثلة في
كوكب صحي مزدهر والتعافي من كوفيد 19وسبل تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة البيئية المزيد.
* اطالق برنامج دعم المنشآت التجارية في عملية التحول الرقمي:
يهدف المشروع الى تطوير وتنفيذ رحلة تعليمية من اجل تعزيز قدرات الشركات الكبيرة والشركات الناشئة من خالل
تمكينهم من استخدام أدوات ونماذج التحول الرقمي لتوسيع وتطوير عملياتهم اإلنتاجية المزيد.

 26آذار 14:30 — 13:30 -2022
ندوة بعنوان :ماذا يعني أن تكون طالب دكتوراة

 28آذار 19:15 — 17:00 -2022
ندوة حول كتاب ""Screen shots: State Violence on Camera in Israel and Palestine
 29آذار 20:00 — 18:30 -2022
ندوة حول كتاب من "الحضارة العربية إلى الحضارة العربية اإلسالمية"
 30آذار 16:00 — 15:00 -2022
ندوة رقمية عامة بعنوان" :األزمة األوكرانية :قراءة من منظور روسي"
 31آذار 12:00 — 11:00 -2022
جلسة تعريفية لمنح فولبرايت لدرجة الماجستير

إرسال فعالية

ابقوا على تواصل
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