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الجامعة األمريكية في بيروت تمنح رئيس مجلس أمناء جامعة بيرزيت د .حنا ناصر
الدكتوراة الفخرية

منذ ِن شأتها وحتى اآلن ،فإن كلية التربية تسعى الى تحقيق رسالتها املتمثلة في
املساهمة في تعزيز التحرر والعدالة واملساواة والديمقراطية والتعددية ،والتميز
في البحث العلمي واملسئولية املجتمعية ،وتحسن عملية التعلم والتعليم في
فلسطني عبر إثراء الفكر التربوي التحرري ،بفتح فضاءات عادلة في التربية
والتربية التخصصية والرياضية وفي التعلم الرقمي ،آخذة بعني االعتبار التنوع
االجتماعي والثقافي واملعيشي في املجتمع؛ ولتحقيق ما سبق فقد انطلقت
الكلية ببرنامج التعليم الجامع والتربية الخاصة مع بداية الحالي إليمانها بأهمية
توفير كوادر تربوية مؤهلة لتعليم وتعلم متحسس وواعي للفروقات والتباينات
الفردية والجماعية وخاصة لفئة ذوي اإلعاقة من الطلبة ،كما تعمل الكلية على
رقمنة مساقات دبلوم التأهيل التربوي ،لتحقيق أحد األهداف الهامة
االستراتيجية املتمثل في أن" جامعة بيرزيت هي جامعة الفلسطينيني أينما
كانوا" ،إلتاحة برامج أكاديمية خاصة ملجتمع الالجئني في لبنان ،باعتباره فرصة
وطنية معرفيًا وتعليميًا ومعنويًا.
ويعمل كوادر الكلية على تعزيز املكانة األكاديمية للجامعة على املستويني املحلي والعاملي ،ولتحقيق ذلك تم تشكيل 4
مجموعات بحثية خالل العام ،مجموعتان منهما مع باحثني من جامعات عاملية ،وفرق بحثية داخل الكلية ،وقد فازت
إحدى هذه الفرق واملكونة من  9أعضاء من الهيئة األكاديمية بمشروع بحثي من لجنة البحث العلمي في الجامعة،
بهدف إجراء دراسة تحليلية لعينة من الكتب املدرسية املستخدمة في املدارس اإلسرائيلية من حيث تصويرها
للفلسطيني .وتمّك نت مدرسات ومدرسو الكلية من نشر العديد من األبحاث في مجالت عاملية محكمة وذات معامل
تأثير .كما نجحت طالبات في برنامج ماجستير التربية باشراف مدرساتهن ومدرسيهن من نشر ما يزيد عن 20
بحث مستل من رسائلهن الجامعية في مجالت تربوية محكمة خالل العاميني املاضيني واستطاعت الطالبة غدير
حامد هي ومشرفها من الحصول على جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي للعام األكاديمي
ًا

 .2021-2020كما حقق طلبتنا في دائرة التربية الرياضية خالل األعوام القليلة املاضية بإنجازات نفخر بها جميعًا،
فقد فاز الطالب أحمد هالل األسبوع املاضي بلقب بطل العالم للعام  2022في لعبة املواي تاي ،وبذلك يكون قد سار
على درب الطالب " يزن جابر" الذي حصل في شهر آب املاضي على لقب بطل العالم في بطولة جاما اآلسيوية
للفنون القتالية.
تعمل الكلية أيضا بمنظور استراتيجي يعزز من الشراكة والتعاون مع املجتمع املحلي والعاملي ،ومؤخرًا أبرمت
الكلية عّدة مذكرات تفاهم مع مؤسسات تربوية محلية ،وبناء مشاريع مشتركة مع جامعات فلسطينية خاصة في
قطاع غزة ،ومزيد من العمل على التشبيك مع مؤسسات تربوية في دول االقليم مثل لبنان وغيرها .كما فازت الكلية
بعدة مشاريع بحثية وتطويرية بالشراكة مع جامعات عاملية مثل جامعة هلسنكي ،وجامعة شرق فنلندا ،وجامعة
ليميرك في إيرلندا ،وتعمل على التشبيك والشراكة مع جامعة فيينا في النمسا.
لالطالع على الكلمة كاملة
د .رفاء الرمحي
عميدة كلية التربية

طلبة بيرزيت يمثلون فلسطين في بطولة المواي تاي ويحصدون
الميداليات على مستوى العالم
اختتم الطلبة أحمد هالل وأمير العملة ودانة عاكف ،مشاركتهم في
بطولة العالم للمواي تاي ضمن املنتخب الوطني لهذه الرياضة ،والتي
أقيمت في اإلمارات ،بتحقيق إنجاز غير مسبوق ،بالحصول...

للمزيد
"ماجستير في صحة المرأة" برنامج جديد ينطلق قريبا في
جامعة بيرزيت
حصلت كلية الصيدلة والتمريض واملهن الصحية في جامعة بيرزيت،
مؤخرًا على اعتماد من الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية في
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبرنامج ماجستير...

للمزيد
إطالق العيادة القانونية في كلية الحقوق واإلدارة العامة
عقدت كلية الحقوق واإلدارة العامة بالتعاون مع معهد الحقوق في
جامعة بيرزيت ،وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،UNDP
وتحديدا مشروع سواسية  ،2يوم اإلثنني  6حزيران  ،2022لقاء...

للمزيد

كلية التربية تنظم يومًا تربويًا وتوظيفيًا لطلبتها
نظمت كلية التربية يوم األربعاء  8حزيران  ،2022اليوم التربوي
التوظيفي" التعليم والعمل حق للجميع" والذي يأتي في إطار تعزيز
التشبيك املجتمعي ،وتعريف الطلبة باملدارس واملؤسسات...

للمزيد
اختتام دورات التربية اإلعالمية للمرحلة الثانية من مشروع
التثقيف اإلعالمي 2022 - 2021
اختتم مركز تطوير اإلعالم -جامعة بيرزيت ،بالشراكة مع املؤسسة
الفنلندية للتعليم املستمر ومعهد الشراكة املجتمعية -جامعة بيت لحم،
األسبوع املاضي دوراته في التربية اإلعالمية...

للمزيد
ندوة رقمية حول فلسطين في عالم "انتشار القوة" ...مداخل
النظام الدولي واإلعالم الجديد
عقدت دائرة العلوم السياسية في كلية الحقوق واإلدارة العامة
بالتعاون مع معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية ،يوم الخميس 9
حزيران  ،2022ندوة رقمية عامة بعنوان "فلسطني ..في...

للمزيد
دائرة اللغة العربية تنظم يومًا دراسيًا حول المخطوط العربي
عقدت دائرة اللغة العربية وآدابها السبت  4حزيران  ،2022يوًم ا
دراسًّيا بعنوان“ :املخطوط العربي :تنظيًرا وتحقيًقا " ،بحضور
عدد من الضيوف واألساتذة وطلبة...

للمزيد
وفد أكاديمي من مركز األبحاث الفلسطيني األمريكي PARC
يزور جامعة بيرزيت ويبحث آفاق التعاون

زار وفد من مركز األبحاث الفلسطيني األمريكي ( )PARCيوم
األربعاء  25أيار  2022جامعة بيرزيت ،لبحث آفاق التعاون بني
الجامعات األمريكية وجامعة بيرزيت.
وتضمن...

للمزيد
مركز تطوير اإلعالم يشارك في مؤتمر دولي بورقة حول مراصد
التحقق االقليمية والتربية اإلعالمية
شارك منسق األبحاث والسياسات في مركز تطوير اإلعالم -جامعة
بيرزيت صالح مشارقة في مؤتمر دولي حول تنظيم املعلومات
واالتصال في العصر الرقمي ،نظمته منظمة اليونسكو الروسية
وجاهيًا...

للمزيد
ندوة في الجامعة حول "أسرى القدس"
ضمن فعاليات مساق "دفاتر السجن :الحركة الفلسطينية األسيرة"،
عقدت دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية ،بالتعاون مع حملة الحق في
التعليم ،في جامعة بيرزيت الندوة الخامسة من سلسلة ندوات
الحرية...

للمزيد
"الجوع والحرية" محاضرة تناقش إضرابات األسرى
الفلسطينيين عن الطعام
ضمن فعاليات مساق "دفاتر السجن :الحركة الفلسطينية األسيرة"،
عقدت دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية ،بالتعاون مع حملة الحق في
التعليم ،في جامعة بيرزيت ونادي...

للمزيد
دائرة اإلدارة العامة تنظم تدريبًا لطلبتها حول المهارات
الشخصية للعرض والتقديم
عقدت دائرة االدارة العامة في كلية الحقوق واإلدارة العامة يوم
األربعاء األول من حزيران  2022ورشة بعنوان :املهارات الشخصية
للعرض والتقديم...

للمزيد

دائرة اإلدارة العامة تبحث التعاون البحثي واألكاديمي مع جامعة
ماتي بيل في سلوفاكيا
ضمن مشروع ايراسموس بالس املوقع بني جامعة بيرزيت وجامعة
ماتي بيل في بانسكا بيستريتسا سلوفاكيا ،زار وفد من أساتذة دائرة
االدارة العامة ،املكون من رئيس الدائرة د .جهاد العيسة ود...

للمزيد
معهد الحقوق يعقد لقاًء قانونيًا في قطاع غزة حول "واقع
مشاركة النساء العامالت في مرافق العدالة "
عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم االربعاء املوافق  18أيار
 ،2022لقاًء قانونيًا بعنوان "واقع مشاركة النساء العامالت في مرافق
العدالة" .تحدث فيه املحامي الدكتور محمد سليمان...

للمزيد

 13حزيران 11:15 — 10:00 -
ندوة بعنوان" :مفهمة امللكية من خالل تجربة منزوعي امللكية في منطقة شمال افريقيا واملشرق"
 13حزيران 14:45 — 13:00 -
محاضرة :التطورات الحاصلة في القطاع املصرفي وخدمات التقنيات املالية الحديثة والدفع االلكتروني
 14حزيران
اختتام معرض 100-100

إرسال فعالية

ابقوا على تواصل
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