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تحتضن كلية الدراسات العليا في الجامعة برامج الدراسات العليا البينية،
وتشّك ل موطنا لهذه البرامج ،كما تشكل املحطة الرئيسة للتشبيك بني مختلف
برامج الدراسات العليا في الجامعة ،في مسعى لتعزيز تميز هذه البرامج
أكاديميًا ،وتقوية انتاجها معرفيًا ،وتحسني تجاوبها مع أولويات واحتياجات
املجتمع .تضع الكلية لنفسها مهمة ترشيد وتجديد برامج الدراسات العليا
القائمة ،لتعزيز ربط محتوى ومخرجات هذه البرامج بحاجات املجتمع
وأولوياته التنموية .كما تدعم الكلية تطوير برامج جديدة ،خصوصًا البرامج
البينية ،وتلك تربط الجوانب النظرية بالتطبيقية ،والدولي باملحلي.

تحتضن الكلية لجنة األبحاث في الجامعة ،وهي الجسم الرئيسي الذي أوكلت
له مهمة تعزيز البحث العلمي وتمكني الباحثني النشطني من طاقم الجامعة .هناك في الوقت الحالي أكثر من 40
مشروع بحثي ممول من قبل الجامعة ينخرط فيها أكاديميو الجامعة ،بالشراكة في بعضها مع طلبة الدراسات
العليا .تنتج هذه األبحاث معرفة ،يشاركها منتجوها مع أقرانهم في العالم من خالل النشر في أوعية مرموقة.

ال يقتصر تشجيع الجامعة للنشر ،خصوصًا في أوعية محّك مة مرموقة ،على تغطية الكلفة املباشرة ألبحاث
األكاديميني في الجامعة ،بل يضاف لهذا أحيانًا التفريغ بهدف البحث ،وتغطية تكلفة النشر املفتوح .وال يسعني
سوى اإلشادة باإلقبال امللحوظ في الدورة األخيرة على الدعم الذي توفره لجنة األبحاث ،خصوصُا من الباحثني
الشباب ،ممن يتقدمون للجنة بطلبات للدعم ألول مرة .كما تشجع اللجنة انخراطًا أكبر من النساء في األبحاث التي
تدعمها اللجنة.
أشير أخيرًا إلى أن كلية الدراسات العليا تشّج ع وتدعم تطوير مساقات وبرامج وأبحاث ومنشورات موجهة ،جزئيًا أو
كليًا ،لتحقيق هدف الجامعة االستراتيجي ،للوصول إلى الكل الفلسطيني ،بما في ذلك من ال يتمكن من الوصول
إلى الحرم الجامعي.

د .عاصم خليل
عميد الدراسات العليا

الجامعة تبدأ أولى ندواتها ضمن سلسلة "أي مستقبل نريد"
عقد مكتب رئيس الجامعة ،يوم الثالثاء  26نيسان  ،2022أولى حلقات
سلسلة ندوات "أي مستقبل نريد؟" ،بعنوان" :كيف نحرر...

للمزيد

ندوة حول "الحمالت الشعبية لتحرير األسرى الفلسطيني"
ضمن فعاليات مساق "دفاتر السجن :الحركة الفلسطينية األسيرة"،
عقدت دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية بالتعاون مع حملة الحق في
التعليم في جامعة بيرزيت الندوة الثانية بعنوان "...

للمزيد
توقيع اتفاقية إلنشاء عيادة قانونية تابعة لكلية الحقوق واإلدارة
العامة
وقعت كلية الحقوق واإلدارة العامة في جامعة بيرزيت وبرنامج األمم
املتحدة اإلنمائي ملساعدة الشعب الفلسطيني ،من خالل برنامج
سواسية  ٢املشترك لتعزيز القانون في فلسطني ،يوم الخميس...

للمزيد
جامعة بيرزيت واالهتمام بالبيئة
يتم االحتفال بيوم األرض ،املعروف أيًض ا باسم #اليوم_العاملي ألِّم نا
األرض  ،كل عام في  22نيسان بهدف نشر الوعي حول قضايا،
تشمل الزيادة الكبيرة في التلوث واالحتباس الحراري وإزالة
الغابات...

للمزيد

متحف الجامعة ينظم حوارية حول املنهجيات األصالنية في قراءة التراث من منظور غير
استشراقي
تأتي هذه الحوارية من ضمن برنامج حكاوي املتحف بشكل مستمر ،إذ تمحور النقاش حول تساؤالت عن كيفية
املشاركة في مجموعات متحف جامعة بيرزيت الغنية وخاصة مجموعة توفيق كنعان ومشاركتها من خالل امكانيات
املفتوحة للتعامل معها للمزيد
ندوة رقمية حول "العالقة بني الدين والدولة في السياق العربي"
ناقشت الندوة محورين إثنني :األول ،كيف يمكن تحقيق اإلنسجام بني الدين والدولة ،والثاني ،كيف يمكن للدولة
التصدي لالستبداد من جهة ،وكيف يمكن للدين التصدي لألصولية من جهة أخرى للمزيد
"ابدأ بنفسك" حملة من الطلبة للحفاظ على نظافة الجامعة
تأتي هذه الحملة في إطار الجهود التي يقوم بها برنامج العمل التعاوني لرفع الوعي واملسؤولية املجتمعية عند الطلبة
وترسيخ ثقافة النظافة والحفاظ على البيئة للمزيد
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