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منذ انطالقها ،تمّيزت جامعة بيرزيت باهتمام عميق بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،وما يتصل بها من فكر تحرري
ونقدي .ونحن في كلية اآلداب نواصل بذل الجهود للحفاظ على هذا التمّيز ،على مستويي البكالوريوس واملاجستير،
عبر تطوير برامجنا وموادنا وأساليبنا التدريسية ،واالستجابة الهتمامات الطلبة وتطويرها.
ال يخفى على أحد أننا نعيش فترة صعبة من املتغيرات الجيوسياسية
واالقتصادية والثقافية-االجتماعية ،التي ال يمكن ضبط اتجاهاتها
وايقاعاتها .وهذا ينعكس بشكل مباشر على نمط اإلقبال على الكلية
وبرامجها .فاألرقام واملعطيات تدّل كل عام على أن خيرة الطلبة يختارون
تخصصات محدودة ،اعتقادا منهم أنها تفتح أبواب العمل أكثر من غيرها
بعد التخرج .ولكن ذلك يبدو لنا رد فعل على انحسار االقتصاد والخوف من
املبادرات الجديدة ،وهو ليس الحّل األمثل للجميع .فكّلما انحسر االهتمام
بعدد أقّل من التخّص صات ،كلما قّلت فرصة التوظيف فيها.
ولذا ندعو الطلبة أن يختاروا ما يحبون ،ال ما يعتقدون أنه األكثر جدوى اآلن
في السوق .ونحن بدورنا نسعى إلى املساهمة في إيجاد حلول عملية
ملساعدتهم في توسيع فرص العمل والتوظيف .إذ اننا اآلن بصدد إعادة
تقييم بنية الكلية والتخصصات وتقديم أفكار جديدة ،بهدف توسيع وتنويع الخيارات املتاحة أمام الطلبة في أكثر من
حقل .يمكن لزيادة عدد التخصصات الفرعية املتاحة ،واملزج بني التخصصات البينية التي تتجاوز الحدود التقليدية
للمعرفة ،مثال ،أن تحدث فروقا كبيرة بالنسبة للطلبة .سنعمل بجد لدراسة كافة الخيارات واضعني مصلحة الطلبة
العليا نصب أعيننا .وسنسعى أيضا إلى توفير التدريبات املهنية الالزمة لتلبية حاجات السوق العاجلة.
نذّك ر أخيرا أن الجامعة هي املؤسسة املتفردة في املجتمع ،التي تتيح لرّوادها االنخراط في القضايا الوطنية
واإلنسانية الكبرى واكتشاف أنفسهم واهتماماتهم .باعتقادنا إن الدافع العميق وراء االلتحاق بالجامعة ،هو الشغف
بفهم العالم وتغييره ،ليس فقط تقنيا ،إنما أيضا من خالل الفكر ونقد الظواهر االجتماعية والثقافية .في نهاية
املطاف ،مهمتنا في العلوم االجتماعية واإلنسانية هي أن نلمس ما يؤرقنا كمجتمع يناضل ألجل التحرر والعدالة،
وأن نرفد قوى املجتمع بالفكر والخبرة ألجل هذه املهمة السامية .وذلك ال يكون من خالل املهنة والوظائف التي
نشغلها فحسب ،بل أيضا من خالل كوننا مشاركني أحرارا في املجتمع .نضع كل آمالنا فيما نلمس ونرى من فرص
مستقبلية لتجديد تمّيز جامعتنا واالرتقاء بها ،من خالل طلبتها وبرامجها ومجتمعها وعامليها.
د .منير فخر الدين
عميد كلية اآلداب

سلسلة من المحاضرات االسبوعية نّظ مها برنامج الماجستير في
الدراسات اإلسرائيلية
أعلن برنامج الدراسات اإلسرائيلية بداية هذا الفصل الثاني
 2021\2022انطالق سلسلة محاضرات أسبوعية من تنظيم وتقديم
طلبة البرنامج ،حيث تم حتى األن عقد ثالث...

للمزيد
"دفاتر السجن" في ندوة حول االعتقال اإلداري ومقاطعة
المحاكم الصهيونية
ضمن فعاليات مساق "دفاتر السجن :الحركة الفلسطينية األسيرة"،
عقدت دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية بالتعاون مع حملة الحق في
التعليم في جامعة بيرزيت ومؤسسة الضمير لرعاية األسير...

للمزيد
 18أيار موعد انتخابات مجلس الطلبة جامعة بيرزيت
أقرت اللجنة التحضيرية النتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت،
موعد انتخابات املجلس في  18أيار  2022املقبل ،على أن يكون
يوم...

للمزيد

 9أيار  -2022حتى  16أيار 2022
معرض الكتاب تحت عنوان" :عائد الى حيفا"
 9أيار 14:30-13:00 -2022
عرض مسرحية "َع الدوار" ضمن فعاليات أسبوع النكبة تحت عنوان "نحب البالد كما ال يحب البالد أحد"

 11أيار 12:30-11:00 -2022
ندوة بعنوان" :قطاع الهايتك اإلسرائيلي كأداة اقتصادية وسياسية"
 14أيار 13:30-12:00 -2022
محاضرة" :املحددات اإلجتماعية لصحة السكان األصليني ألستراليا"

إرسال فعالية

ابقوا على تواصل
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