 16أيار 2022

كلمة رئيس الجامعة د .بشارة دوماني حول الذكرى الـ  74للنكبة

بداية نترحم على روح شهيدة الحق والحقيقة الشهيدة شيرين أبو عاقلة ،الشهيدة الجامعة ،التي جمعت ووحدت
األلوان واألطياف السياسية ،ووحدت األديان وجمعت األجراس لكافة الكنائس املسيحية في القدس ،وجمعت
املشاعر ،مشاعر الفخر واالعتزاز باستشهادها ومشاعر الحزن واأللم على الفراق ،حيث عملت شيرين على نقل
الحقيقة للعالم في حياتها وفي مماتها ،وكانت شاهدة على جرائم االحتالل وشهيدة تلك الجرائم.
يصادف هذا األسبوع انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة التي انقطعت في
السنتني املاضيتني بسبب جائحة كورونا وسط اهتمام شعبي واجتماعي
وسياسي واسع ،وكعادتها تحرص جامعة بيرزيت على عقد انتخابات مؤتمر
مجلس الطلبة سنويًا ،كإرث يميز الجامعة ويرسخ ممارسة الديمقراطية وقيم
الجامعة ورؤيتها ،في عملية انتخابية مشهود لها بالنزاهة والشفافية
واملسؤولية ،وفي هذا العام تتنافس خمس كتل طالبية على  51مقعدًا تشكل
مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة ،للدورة القادمة .وكعميد لشؤون الطلبة احييكم
جميعًا مباركا الوجه املشرق لصرحنا األكاديمي الشامخ وجامعتنا الحريصة
اشد الحرص على أن يكون لطلبتنا صوتهم الديمقراطي املسموع في جو من
حرية الفكر والتعبير واحترام الرأي والرأي اآلخر.
ما يميز انتخابات هذا العام ليس فقط انها تأتي بعد انقطاع دام ألكثر من عامني حيث سيمارس غالبية الطلبة
حقهم االنتخابي للمرة األولى ،ولكن أيضا ألنها تزامنت وترافقت مع ذكرى النكبة التي تدعونا إلى العمل الوحدوي،
الذي يجب أن تتعانق به ألوان العلم الفلسطيني لتؤكد أننا نؤمن باالختالف ونرفض الخالف ذلك ألن هدفنا األعلى
هو أن نكون كما نريد ال كما يريد لنا اعداؤنا.

نحرص دوما في عمادة شؤون الطلبة على الرقي بطلبتنا وطنيا ومجتمعيا ومساعدتهم في تطوير وتنمية قدراتهم
ومهارتهم الفكرية والثقافية والفنية والرياضية واهتماماتهم املجتمعية والالمنهجية وفي توصيل رسالتهم وصوتهم
لجمهور الطلبة وللمجتمع الفلسطيني ،كما نحرص دوما على دعمهم في كافة املبادرات والنشاطات الطالبية
الخالقة ،وعلى توفير فرصًا ُتثري تجارب الطلبة وحياتهم التعليمية والالمنهجية ،من خالل األنشطة االجتماعية
والثقافية واملهنية والفكرية والتطوعية والديمقراطية ،التي تستكمل حياة الطلبة األكاديمية .كما نعمل دوما على تعزيز
الجو الديمقراطي الُح ر والحفاظ عليه وعلى هذا االرث الهام ،حيث ُيحترم الجميع وُيقبل اآلخر على أساس الحوار،
باإلضافة إلى تنمية الطلبة وتمكينهم من العيش والتعلم واإلبداع والتسامح والتمّيز في التعلم وتنمية الروح القيادية،
لخلق مواطن منتج في املستقبل .كما تمكن العمادة الطلبة من ممارسة النشاط الثقافي والفكري وتشجيع اإلبداع
والفكر املنفتح ،والتشجيع على االلتزام والتطوع ،والتغلب على املعيقات املادية.
لإلطالع على الكلمة كاملة

د .إياد طومار
عميد شؤون الطلبة

جامعة بيرزيت تطلق منحة دراسية وجائزة للتميز اإلعالمي
باسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة
أعلنت جامعة بيرزيت اليوم الخميس  12أيار  ،2022عن اطالقها
جائزة "شيرين أبو عاقلة للتميز اإلعالمي" وهي جائزة سنوية
تستهدف اإلعالميني الفلسطينيني ،وتهدف إلى تحفيز اإلبداع
والعمل...

للمزيد
شيرين أبو عاقلة ..التغطية األخيرة
استشهدت اليوم الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص االحتالل ،خالل
تغطيتها لعدوان االحتالل اإلسرائيلي واقتحامه ملدينة جنني ومخيمها،
في اغتيال متعمد لصوتها ورسالتها.
...

للمزيد
ق

"ع الدوار" عرض كوميدي ساخر يحاكي الواقع الفلسطيني
ضمن فعاليات أسبوع النكبة وتحت عنوان "نحب البالد كما ال يحب
البالد أحد" ،نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت اإلثنني 9
أيار  ،2022عرضًا مسرحيًا...

للمزيد
جامعة بيرزيت تستعد لعقد مؤتمر دولي بعنوان" :القضية
الفلسطينية في مهّب إقليم مضطرب"
يستعد معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت
وبالتعاون مع برنامج ماجستير...

للمزيد

معهد الحقوق يعقد لقاًء قانونيًا في غزة حول "الحقوق الصحية ملرضى قطاع غزة والتحويالت
الطبية "
أوصى املشاركون بضرورة توفير الخدمات الصحية بشكل متكامل للتخصصات األكثر احتياجًا للتحويل ،سواء في
مستشفيات وزارة الصحة أو القطاع الخاص ،والعمل على االرتقاء بالنظام الطبي الفلسطيني ورفع مستوى
اإلمكانيات في املؤسسات الطبية .للمزيد
كلية العلوم تشارك في ورشة حول واقع وتحديات كليات العلوم في فلسطني
ركزت مداخلة عميدة كلية العلوم د .وفاء خاطرحول وضع الكّلية في جامعة بيرزيت ما بني املاضي والحاضر،
واالستراتيجيات التي تّتبعها الكّلية في جذب الطلبة إلى الّتخّص صات العلمّية ،من تقديم منح دراسّية للطلبة،
وإشهار قصص نجاح خّر يجي الكلّية على املستويني املحّلي والعاملي .للمزيد
الطالب محمد أبو مارية يتوج باملركز األول عن فئته في البطولة العربية للفنون القتالية املختلطة
تّو ج الطالب في دائرة االقتصاد في الجامعة محمد أبو مارية باملركز األول عن فئته في بطولة السوبر العربية للفنون
القتالية املختلطة ،التي أقيمت في العاصمة السورية دمشق مؤخرًا ،والتي شارك بها  45العًبا مثلوا  8دول عربية.
للمزيد
اختتام ورشة عملية املشاورات الوطنية التحضيرية ملؤتمر ستوكهولم 50 +
أكد د .دوماني أن جامعة بيرزيت بمختلف دوائرها ومراكزها ومعاهدها تتبنى فلسفة واعية تجاه القضايا البيئية
وعملت على تحويل الجامعة ومساحاتها إلى أنماط صديقة للبيئة وتعزيز مفاهيم البيئة وقضاياها في التعليم مشيرا
إلى سعي الجامعة لتصبح أول جامعة خضراء في فلسطني .للمزيد

مركز تطوير اإلعالم في جامعة بيرزيت ينعى الزميلة شيرين أبو عاقلة
كانت الشهيدة زميلة مهنية ومحترفة ،ولم تتواَن يوًم ا عن تطوير أدواتها اإلعالمية ،فقد التحقت في بداية عملها
اإلعالمي بدبلوم اإلذاعة في مركز تطوير اإلعالم بجامعة بيرزيت ،عام  ،1997وعادت إلى املركز عام  2020لتكون
ضمن الفوج األول من طلبة دبلوم اإلعالم الرقمي .للمزيد
كلية التربية وعمادة شؤون الطلبة تنظمان سباق الضاحية الذي حمل اسم الشهيدة شيرين أبو
عاقلة
فاز بالسباق من اإلناث كل من :شرين جودة ،شهد حمدان ،ندين حيله .فيما فاز من الذكور :قتيبة أبو نجم ،أحمد
صدقة ،بدر دار بحر .للمزيد

من  23أيار حتى  26أيار 20:00 — 18:00 - 2022
مؤتمر "القضية الفلسطينية في مهّب إقليم مضطرب"
 19أيار 14:00 — 12:45 - 2022
محاضرة رقمية بعنوان":هيئة األمم املتحدة :إشكالياتها ومستقبلها"

إرسال فعالية

ابقوا على تواصل
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