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يشرف مكتب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية على دوائر املالية واملوارد
البشرية وتكنولوجيا املعلومات .وهذه الدوائر كل حسب اختصاصه تقدم الدعم
الضروري للجامعة في أداء رسالتها األكاديمية والبحثية .ويحكم عمل هذه
الدوائر هيكلية تنظيمية ووظيفية لتمكينها من أداء مهامها بصفتها دوائر مساندة
على أكفأ وجه .ولقد أولينا اهتمامنا لتعزيز هذه الوحدات على ضوء التقارير
التي وضعها املدقق الخارجي الذي تعاقد معه مجلس األمناء لدراسة أوضاع
هذه الدوائر لتطويرها من جهة ولتقليل املخاطر املحيطة بأعمالها ،علما بأن هذه
العملية متواصلة ومرتبطة كذلك بالخطط االستراتيجية للجامعة التي تشمل كذلك
الخطط االستراتيجية للدوائر ذاتها ومساهماتها في تنفيذ تلك الخطط.
فعلى صعيد الدائرة املالية بذلنا جهودا مستمرة لتنفيذ تعديل البنية التنظيمية
للدائرة من بنية مسطحة إلى بنية هرمية وذلك لضمان حسن العمل من جهة،
وثانيا ،وهو األهم ،لتمكني الدائرة من وضع تقارير واقتراح سياسات تساهم في تعزيز فعالية تكلفة األعمال
والنشاطات التي تقوم بها الجامعة ،وتعزيز كفاءة إدارة النشاطات األكاديمية للجامعة .ولقد جرت محاوالت هامة في
السابق لوضع هذه الهيكلية موضع التنفيذ إال أنها واجهت مصاعب جمة ما أخر تنفيذ التعديل املنشود .ولقد واصلنا
هذا الجهد وتمكنا أخيرا من إجراء التعديل الذي تضمن خلق منصبني لنائبني للمدير/ة املالي/ة ،وتم تعيني النائبني
وهما السيد محمد باسم أحمد ،وإسماعيل بشير ،كما تم تعيني رؤساء األقسام التابعة لكل منهما .وأتوجه هنا
بالشكر لكافة الزمالء العاملني في الدائرة على تعاونهم البناء لتحقيق هذا التعديل .كما تم في نفس الوقت اعتماد
دليل اإلجراءات املالية واملبني على النظام املالي والتعليمات املقترنة به في نسخته األولى والتي تعمل الدائرة على
تنقيحها واإلضافة عليها بما يحسن من عمل الدائرة لتحقيق االنضباط املالي املطلوب .ولقد ملست إدارة الجامعة
تحسنا في مستوى ونوعية التقارير املالية التي تتلقاها في مجاالت عديدة ،ولنا الثقة في أن ذلك سيسير خطوات
إلى األمام في املستقبل القريب.
لالطالع على الكلمة كاملة
د .عادل الزاغة
نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية واملالية

عورتاني يستعرض خالل ندوة في جامعة بيرزيت رؤية الوزارة
لتطوير منظومة الثانوية العامة
نظمت جامعة بيرزيت يوم األربعاء  13نيسان  2022لقاًء مع وزير
التربية والتعليم األستاذ الدكتور مروان عورتاني بعنوان" :إدارة
التغيير :إصالح منظومة الثانوية العامة نموذجًا" ،تناول...

للمزيد
توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس العربي للعلوم االجتماعية
يستهدف الشغوفين العرب بالعلوم االجتماعية
وقعت جامعة بيرزيت واملجلس العربي للعلوم االجتماعية في بيروت
مذكرة تفاهم مدتها عامان ملشروع "زمالة الجيل الجديد" الذي يسعى
إلى تخريج علماء في العلوم االجتماعية من الطلبة...

للمزيد
نشر بحث جديد في مجال الرياضيات في المجلة العالمية
المحكمة Optimization
نشر عضو الهيئة األكاديمية في دائرة الرياضيات الدكتور عبد الرحيم
موسى بالتعاون مع طالب املاجستير معاذ حوشية...

للمزيد
عمادة شؤون الطلبة تطلق مشروع إضاءات للعمل التطوعي
أطلق برنامج العمل التعاوني في عمادة شؤون الطلبة ،يوم األحد 10
نيسان  2022مشروع اضاءات للعمل التطوعي بالشراكة مع وزارة
التنمية االجتماعية وجمعية الياسمني الخيرية لرعاية...

للمزيد

* محاضرة في الجامعة تناقش دور فلسطينيي الخارج في املشروع الوطني
نظمتها دائرة العلوم السياسية بالتعاون مع معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،وتحدث فيها األستاذ الدكتور
أحمد نوفل ،أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية السابق في جامعة اليرموك املزيد.
* دائرة اللغة الفرنسية تنظم لقاء حول التواصل واالبتكار الثقافي
هدفت الدورة والتي عقدت على مدار ثالث أيام إلى التفكير في مفهوم التواصل إضافة إلى تعزيز كفاءات املشاركني
في التواصل واالبتكار الثقافي في التعليم .املزيد.
* دائرة العلوم السياسية تستضيف مدربني في مجال القانون الدولي واملنظمات الدولية
هدف اللقاء إلى محاولة فهم الضغوطات املؤثرات السياسية في اتخاذ القرار وصناعته داخل املؤسسة املزيد.
*معهد الحقوق يعقد لقاًء قانونيًا
حول " :القرارات بقانون املعّدلة للقوانني اإلجرائية؛ البينات ،التنفيذ ،أصول املحاكمات املدنية والتجارية ،اإلجراءات
الجزائية " املزيد.
* محاضرة لبرنامج الدكتوراة في علم الحاسوب حول تطوير الخوارزميات
تطرق البروفيسور كارم ساق اهلل إلى كيفية تطوير خوارزميات منطقية لفحص وتدقيق األنظمة والدوائر
الكهربائية املزيد
* معهد الحقوق يعقد لقاًء قانونيًا حول "التعميمات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء
الشرعي بغزة"
أهمها حق الزوجة املطلقة تعسفيًا من الحصول على تعويض مادي" تحدث فيه املحامي عبد اهلل شرشرة ،وذلك
بمشاركة عدد من املحامني والقانونيني واملهتمني املزيد.

 20نيسان 14:30- 13:00 -2022
محاضرة بعنوان :حيز البحث امليداني املستعَم ر :ما هي أدوات وطرق البحث املنهجية؟
 20نيسان 14:30-12:30 -2022
دعوة لحضور محاضرتني ضمن سلسلة الندوات املشتركة لجامعة بيرزيت واملعهد الفرنسي للشرق األدنى
 23نيسان 16:00- 14:00 -2022
ندوة عامة رقمية بعنوان" :الدين والدولة في السياق العربي"

إرسال فعالية

ابقوا على تواصل
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