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يشرف مكتب نائب الرئيس لتنمية وإدارة املرافق على الوحدات الخدماتية
واللوجستية في الحرم الجامعي (دائرة الخدمات العامة ،املكتب الهندسي ،دائرة
الخدمات الطبية) .وتقوم طواقم عمل هذه الوحدات واملكونة من حوالي 115
موظفة وموظفا بتنفيذ العديد من املهام وتقديم الخدمات املساندة ملجتمع الجامعة
لضمان سير العمل في مختلف مرافق الجامعة التعليمية واإلدارية .ويستمر عمل
هذه الوحدات بتنفيذ مهامها والتنسيق مع الجهات ذات العالقة في الجامعة
وخارجها وفي مختلف األوقات والظروف لضمان إيفاء الجامعة بالتزاماتها
ولضمان استمرارية العمل في الحرم الجامعي وتوفير الدعم الالزم لوحدات
الجامعة األخرى خاصة في حاالت الطوارئ واإلغالقات التي يتعرض لها الحرم
الجامعي من وقت آلخر.
وفي هذا اإلطاللة السريعة أود أن أشير إلى أبرز إنجازات هذه الوحدات خالل
الفترة املاضية ،فمع العودة للتعليم الوجاهي بعد حوالي عامني من الظروف القسرية التي فرضتها جائحة كورونا،
قامت هذه الوحدات بتنفيذ العديد من املهام وفي وقت قياسي لضمان جهوزية املرافق التعليمية ورفدها باالحتياجات
الالزمة وتقديم الدعم الالزم للجنة الجهوزية مع بداية الفصل الدراسي األول ( )2021/2022واإلشراف على دعم
العديد من نشاطات الطلبة والجامعة وتوفير الدعم الالزم ملوردي الخدمات .كما تم خالل العام األكاديمي الحالي
( )2021/2022اإلشراف على استالم الطابق اإلضافي في مبنى منيب املصري لتكنولوجيا املعلومات وتأثيثه
ومتابعة تنفيذ األعمال الخاصة بتحديث وتطوير مداخل الحرم الجامعي ومواقف املركبات واألشراف على تنفيذ مبنى
القاعات التعليمية ،باإلضافة لصيانة خط املياه الرئيسي الواصل بني مبنى كلية األعمال واالقتصاد ومبنى كلية
الهندسة وتنفيذ العديد من مهام وأوامر الصيانة العامة.
وعلى صعيد آخر ولضمان إيفاء هذه الوحدات بالتزاماتها ،تم رفد دائرة الخدمات العامة – قسم الحرس الجامعي
بالطواقم البشرية الالزمة باإلضافة إلى تعيني طبيب ومشرفة للمختبر الطبي في عيادة الجامعة ،ويجري العمل
حاليا على رفد املكتب الهندسي بالفنيني املختصني بشبكات الكهرباء وأنظمة الصوت.
وإذ أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بالشكر الجزيل لجميع الزميالت والزمالء العاملني في هذه الدوائر وفي مكتب نائب
الرئيس لتنمية وإدارة املرافق وموردي الخدمات على التزامهم وتعاونهم املستمر ،فإنني أود تذكيركم بأهم أنشطة
وخدمات هذه الوحدات متمنيا من جميع العاملني والطلبة في الجامعة التعاون مع طواقم العمل فيها ملا فيه مصلحة
العمل.

لالطالع على الكلمة كاملة
د .زياد امليمي
نائب رئيس الجامعة لتنمية وإدارة املرافق

مساق دفاتر السجن ينظم محاضرة "جلبوع"  :2021النفق
واألفق"
ضمن مساق "دفاتر السجن :الحركة الفلسطينية األسيرة" ،أطلقت
دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية الدورة الخامسة من سلسلة "ندوات
الحرية" يوم الخميس  7نيسان  .2022وقد استضافت في...

للمزيد
جامعة بيرزيت تحيي فعاليات أسبوع مقاومة االستعمار
واألبارتهايد اإلسرائيلي
أحيت حملة الحق في التعليم في جامعة بيرزيت فعاليات أسبوع
مقاومة االستعمار واألبارتهايد اإلسرائيلي ،بالتعاون مع نادي BDS
في الجامعة ،وذلك بني الفترة ...-11

للمزيد
ممثل التشيك في فلسطين يبحث التعاون وتعميق التواصل مع
جامعة بيرزيت
ناقش رئيس املكتب التمثيلي للجمهورية التشيكية في رام اهلل جاكوب
أولوساريك ،سبل تعزيز التعاون وتوسيع العالقات األكاديمية والتعاون
البحثي مع جامعة بيرزيت ،وذلك خالل لقاء مع رئيس...

للمزيد
طلبة برنامج التعليم الجامع والتربية الخاصة ينظمون زيارة

ع
م
ج
علمية لمركز جبل النجمة للتأهيل
نظم برنامج التعليم الجامع والتربية الخاصة في كلية التربية برفقة
الدكتورة بيهان القيمري منسقة البرنامج والدكتور أيمن عبد املجيد
زيارة علمية ملركز جبل النجمة للتأهيل  /أبوقش ...،

للمزيد
اختتام دورة تدريبية حول صياغة وتحليل أوراق السياسات
العامة
كّرمت دائرة العلوم السياسية ،اليوم املوافق  19نيسان  ،2022الطلبة
املشاركني في الدورة التدريبية الثانية التي تنظمها الدائرة لصياغة
وتحليل أوراق السياسات العامة ،والتي عقدت...

للمزيد

 26نيسان 15:30- 14:00 -2022
ندوة عامة رقمية بعنوان" :الدين والدولة في السياق العربي"
 26نيسان 16:00-14:00 -2022
ندوة عامة رقمية بعنوان" :الدين والدولة في السياق العربي"
 27نيسان 12:45- 11:00 -2022
"والدة الذات املهربة :النطف املحررة وسياسات اإلنجاب في سياق استعمار استيطانّي"
 27نيسان 14:00- 13:00 -2022
حوار "املنهجيات األصالنية في قراءة التراث من منظور غير استشراقي"

إرسال فعالية

ابقوا على تواصل
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