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تأسست كلية الهندسة في جامعة بيرزيت عام  1979في ثالث تخصصات
رئيسية ،وفي العام  2014تم دمج كلية الهندسة مع كلية تكنولوجيا املعلومات
لتصبح كلية الهندسة والتكنولوجيا .تقدم الكلية برامج متنوعة على مستوى
البكالوريوس واملاجستير والدكتوراة وتقوم بتطوير برامجها بشكل دائم ملواكبة
التطور العلمي املتسارع في مجاالت التكنولوجيا املختلفة وذلك لتحقيق التوازن
املنشود بني العلوم النظرية والتطبيقية ،ولتحقيق رؤيتها في انتاج علمي وبحثي
متميز وإعداد خريجني قادرين على املنافسة في املجتمع املحلي والعاملي.
تسعى الكلية بشكل دائما الستقطاب كفاءات علمية وبحثية مميزة لالندماج بكافة
برامجها ،إضافة إلى السعي الدائم لتطوير مختبراتها ومرافقها لتواكب التطور
العاملي في املجاالت التكنولوجية الحديثة .كما وبذلت الكلية جهودًا كبيرة للتعاون
واملشاركة مع جهات محلية وعاملية لتوفير فرص بحثية ومنح دراسية الستكمال
التحصيل العلمي في جامعات عاملية.
تولي الكلية أهمية كبيرة ملشاركة طلبتها في املسابقات املحلية والعاملية وتوفر لهم الدعم املطلوب للحصول على
مراتب متقدمة ،كما حصل خالل السنوات املاضية .ألهمية ذلك في اظهار صورة مشرقة عن الجامعة وابراز قدرتها
على إعداد طلبة مؤهلني للتنافس على املستوى املحلي والعاملي.
تحرص الكلية على تشجيع أعضاءها على املشاركة مع املؤسسات املحلية املختلفة وتقديم الدعم العلمي والتقني
انطالقا من مسؤوليتها تجاه املجتمع واحتياجاته الخاصة وتوفير بيئة لالنخراط في املجاالت العملية التطبيقية
لألكاديميني والطلبة ،كما وتقدم منحا لاللتحاق في برامج الدراسات العليا بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املحلي.
وضمن خطتها االستراتيجية للسنوات القادمة ،تهدف الكلية الستحداث مراكز داخل الجامعة لتوجيه أبحاث الطلبة
والباحثني لحل املشاكل التي يواجهها املجتمع املحلي ،إضافة إلى بناء مراكز لتوفير خدمات تقنية حديثة غير متوفرة
محليًا.

د .عالن طبيلة
عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا

تطوير تجربة فيزيائية تغطي المفاهيم والتطبيقات المرتبطة
بالتأثيرات الكهرو-حرارية
طّو ر الطالبان في برنامج ماجستير الفيزياء رند أقرع وخطاب أبو
الرب ،وتحت إشراف من أستاذهما د....

للمزيد
لقاء حول تجربة األسيرات في سجون االحتالل
عقد برنامج املاجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان في معهد
مواطن لقاًء حول تجربة األسيرات في سجون االحتالل.
...

للمزيد
حملة الحق في التعليم تناقش إجراءات االحتالل التعسفية لدخول
األكاديميين والطلبة األجانب لفلسطين في مؤتمر حرية الحركة
والتنقل والسفر
شاركت حملة الحق في التعليم في جامعة بيرزيت بمؤتمر "حرية
الحركة والتنقل والسفر" الذي نظمه مركز الدفاع عن الحريات
والحقوق املدنية-حريات ،ضمن مشروع الحق في الحركة والسفر
املمول...

للمزيد
وفد من جامعة بيرزيت يزور جامعتي هلسنكي وجامعة شرق
فنلندا ضمن مشروع زيتونة
ضمن مشروع زيتونة املمول من قبل وزارة الخارجية الفنلندية وتشارك
به جامعات بيرزيت واألزهر من فلسطني وجامعتي هيلسنكي وشرق
فنلندا حيث يتكون املشروع من عدة أقسام من ضمنها التربية...

للمزيد
ورشة حول دور الضحك والفكاهة في العالج الطبي
نظمت عمادة شؤون الطلبة -مكتب النشاطات الجامعية وبالتعاون مع
كلية الصيدلة والتمريض واملهن الصحية ومؤسسة األنوف الحمراء
فلسطني يوم اإلثنني  23أيار  ،2022ورشة حول دور الضحك...

للمزيد
مساق دفاتر السجن يناقش في ندوة أوضاع األسرى األطفال في
السجون الصهيونية
ضمن فعاليات مساق "دفاتر السجن :الحركة الفلسطينية األسيرة"،
عقدت دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية بالتعاون مع حملة الحق في

التعليم في جامعة بيرزيت ونادي...

للمزيد

جامعة بيرزيت تشارك في أسبوع التدريب الدولي في ليتوانيا
شاركت الجماعة ممثلة برئيس دائرة االقتصاد د.مهند اسماعيل واملساعدة اإلدارية في مكتب العالقات الخارجية
األكاديمية أ .نادية فواضلة بأسبوع التدريب الدولي للموظفني والذي انعقد على مدار خمسة أيام في ليتوانيا
للمزيد
طلبة دائرة اإلدارة العامة يّطلعون على عمل بلدية رام اهلل
وذلك ضمن مساق الحكم املحلي واالدارة املحلية ،بهدف التعرف على أهم الصالحيات التي تتمتع بها الهيئات
املحلية للمزيد
دائرة العلوم السياسية تنظم دورة تدريبية في أساسيات البحث العلمي
قدم املحاضرة الباحث واملحرر في مركز األبحاث ،واملختص بالشأن اإلسرائيلي األستاذ خلدون البرغوثي للمزيد
دائرة الفيزياء تنظم محاضرة حول التركيب الذري والدينامية املغناطيسية
استعرضت الباحثة نور مرايطة نتائج فحص التاثير املغناطيسي في بعض املركبات املغناطيسية عن طريق القياس
املباشر في مجال مغناطيسي نبضي ومقارنتها مع النتائج املحسوبة من التمغنط والسعة الحرارية في مجال
مغناطيسي ثابت للمزيد
محاضرة بعنوان تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في نظام التعليم الفنلندي
عرضت الندوة تجارب دولة فنلندا في نظام التعليم والتعلم وكيف هذا النظام يدعم ويعزز التعليم الجامع وفئات ذو
االحتياجات الخاصة في البيئة املدرسية والصفية  ،واملناهج واملعلم للمزيد
معهد مواطن للديمقراطية وحقوق واإلنسان يشارك في تبادل أكاديمي في جامعة باليرمو االيطالية
تم خالل الزيارة نقاش سبل التعاون في املستقبل بني الجامعتني وإمكانية التعاون واستمرار التبادل ،مع العلم أن
املعهد أوفد  6من طلبة برنامج املاجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان الى جامعة باليرمو مع بداية الفصل
الدراسي الثاني للمزيد

 6حزيران 14:00 — 12:00 -
فعالية نباتات فلسطني
 6حزيران 13:00 — 12:00 - 2022
إطالق العيادة القانونية في كلية الحقوق واإلدارة العامة
 7حزيران 14:30 — 12:30 - 2022
محاضرةُ" :بنية التقويم العربي في العقد األول من اإلسالم في املدينة"
 8حزيران 13:30 — 09:30 - 2022
اليوم التربوي التوظيفي "التعليم والعمل حق للجميع"
 8حزيران 20:00 — 18:00 - 2022
حلقة دراسية حول تجربة الحكم املحلي في جنوب افريقيا
 9حزيران 16:00 — 14:00 - 2022
ندوة رقمية "فلسطني ..في عالم "انتشار القوة" مداخل النظام الدولي واإلعالم الجديد"
 9حزيران 14:15 — 12:45 - 2022
"مقاطعة األسرى اإلدرايني ملحاكم االحتالل الصهيوني"

إرسال فعالية

ابقوا على تواصل
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