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31 تشرین األول 2022

رسالة ترحیبیة من رئیس الجامعة د. بشارة دوماني  لمناسبة انطالق العام األكادیمي 2022/2023

مع انطالق العام األكادیمي الجدید 2022/2023، نترحم على أرواح شھدائنا الذین ارتقوا في عدوان االحتالل المستمر على
شعبنا، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى، والحریة لألسرى، ال سیما أسرى جامعة بیرزیت، الذین یساھمون بنضالھم

وكفاحھم في تحقیق الحریة واالستقالل لشعبنا، والمساھمة في بناء مجتمعنا وتقدمھ وتطوره.

وأود أن أرحب بطلبتنا الجدد والقدامى، وأؤكد لكم أن جامعة بیرزیت مستمرة في سعیھا الدؤوب للتمیز األكادیمي في خدمة
المجتمع على أساس فلسفة تعلم تفاعلیة ال تفصل الفكر عن الممارسة، وتؤدي إلى صقل شخصیة خریجیھا لیتمتعوا بصفات

قیادیة.

وعلى مستوى أسرتھا، فإن الجامعة تسعى إلى جعل حرمھا الجامعي بیئة حیاتیة غنیة، تزخر بتجلیات نموذجیة للمجتمع
الفلسطیني الذي نرید.

 

وضمن رؤیة الجامعة لتطویر برامجھا لتتناسب وحاجة المجتمع وسوق العمل، انطلق
برنامج الدكتوراة في الریاضیات لیضاف إلى برنامجْي دكتوراة تقدمھما الجامعة، في علم
الحاسوب والعلوم االجتماعیة، كما طرحت الجامعة برنامجین جدیدین في البكالوریوس،
ھما: أمن المعلومات والتواصل اإلستراتیجي، وثالث برامج في الماجستیر، ھي: صحة

المرأة والقانون والتكنولوجیا، والتربیة البدنیة والعلوم الریاضیة.

وأبّشركم أن استراحة الطلبة ستكون جاھزة الستقبالكم بعد أیام، وستشكل فضاًء لممارسة
نشاطاتكم الثقافیة والفكریة واإلبداعیة، وذلك كجزء من مشروع العمل على تطویر الحیّز

العام للجامعة وتحسینھ، لیكون أكثر مالءمة لألنشطة الطالبیة ویعكس ھویة الجامعة
المرتكزة على الشفافیة والتشاركیة.

 

أعزائي الطلبة،

في العام 1972، أي قبل خمسین عاماً، وقف الدكتور حنا ناصر، رئیس كلیة بیرزیت في حینھ، على منصة تخریج الكلیة،
لیعلن أن مجلس األمناء اتخذ قراراً بتطویر كلیة بیرزیت لتصیر جامعة تدّرس أربع سنوات جامعیة، لیتخرج طلبتھا بشھادة

بكالوریوس.

إن ھذه الرؤیا االستثنائیة في سبعینیات القرن الماضي، المبنیة على اإلیمان الحقیقي بالتطویر والتحرر، وتعزیز دور التعلیم
في بلورة ھویة الشعب الفلسطیني ووجوده، جاءت لتبني مھمتنا األساسیة في جامعة بیرزیت لبناء جیل أكثر وعیاً بواقعھ

وبحقوقھ الوطنیة واإلنسانیة، وأكثر إیماناً بالعدالة االجتماعیة، وأكثر قدرة على التفكیر الخالق، وأكثر استعداداً لتقبل
التنوع، ومسلح بالعلم، باعتباره الطریق األنجع لحریة الشعوب وازدھارھا، وأنتم الیوم سفراء جدد لھذا الصرح لنقل

المعرفة، والمساھمة في بناء الوطن وحمل رسالة الجامعة للمجتمع.
ّ
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لقد نجحت جامعة بیرزیت بالبقاء والتجّذر، وانتصرت على التحدیات الوجودیة الكثیرة، باالستناد إلى مكامن قوتھا التي
یجب البناء علیھا وتعزیزھا، وھي تمسكھا برسائلھا األساسیة من تمیز أكادیمي وخدمة مجتمعیة والتزام وطني، وكلي أمل

أن نحافظ على حیاة جامعیة زاخرة بالتفاعل البنّاء وبالعطاء العلمي والمجتمعي والوطني. وسیتم العمل على إیجاد آلیات
وسبل لضمان عدم تكرار اإلغالق وتوقف المسیرة التعلیمیة والحفاظ على الجودة األكادیمیة مستقبالً. وكلي تفاؤل وثقة أنھ
من خالل الحوار البناء، والمشاركة في صنع القرار، والحفاظ على مصداقیة المؤسسة، واحترام التعددیة والتنوع، وحمایة

كرامة وحقوق كافة أفراد أسرة الجامعة، فإن بإمكاننا أن نجعل من جامعتنا نموذجاً لما نحب أن تكون علیھ فلسطین التي
نحلم بھا.

لنعمل جمیعاً على الحفاظ على جامعة بیرزیت مؤسسة وطنیة مستقلة، ولنحرص علیھا وعلى تطویر مكانتھا وتعزیزھا
عالمیّاً، ونحافظ على اإلنجازات التي حققتھا، ونراكم علیھا، لتبقى بیرزیت منارة للتعلیم العالي في فلسطین والمنطقة.

اعلموا أن اختیاركم لجامعة بیرزیت ھو اختیار صائب، فالسنوات التي ستمضونھا لیست فقط سنوات للتحصیل األكادیمي،
بل ھي فترة مناسبة تماماً لبناء الشخصیة، وتنمیة روح التعاون والعمل والخدمة المجتمعیة، لتنطلقوا بعدھا متسلحین

بالمعرفة والشخصیة القیادیة، لتكونوا لبِنة متینة في طریق التحرر وبناء المجتمع والمعرفة.

كل عام والجمیع بخیر،

                                                                                               د. بشارة دوماني

رئیس جامعة بیرزیت

جامعة بیرزیت تحتفل بتخریج طلبة الدورة الصیفیة من الفوج
47

احتفلت جامعة بیرزیت الیوم الخمیس 27 تشرین األول 2022، بتخریج ما
یزید عن 240 طالباً وطالبة من طلبة الدورة الصیفیة، وذلك استكماالً

الحتفاالت تخریج الفوج 47، وبحضور رئیس الجامعة...

للمزید

برنامج ماجستیر في التربیة البدنیة وعلوم الریاضة تطرحھ
جامعة بیرزیت ابتداًء من الفصل األول من العام األكادیمي

2023-2022

حصلت جامعة بیرزیت على اعتماد الھیئة الوطنیة لالعتماد والجودة
والنوعیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لبرنامج ماجستیر جدید

في...

للمزید

ندوة رقمیة لصحفیي تحقیقات فازت في مشروع سنوي بین
مركز تطویر اإلعالم ومؤسسة كونراد أدیناور

نظم مركز تطویر اإلعالم في جامعة بیرزیت ومؤسسة كونراد أدیناور
الیوم اإلثنین 24/10/2022، ندوة رقمیة تحدث فیھا ستة صحفیین فازوا
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في تحقیقات أجروھا ضمن مشروع سنوي للتحقیقات بین...

للمزید

 

31 تشرین األول 2022 - 2 تشرین الثاني 2022

مؤتمر مراجعة االنتداب البریطاني على فلسطین

5 تشرین الثاني 2022 - الساعة: 14:00

معرض "الرجل الذي تَكلََّم حتى اختفى: باني عبیدي في فلسطین"

 

إرسال فعالیة

ابقوا على تواصل

    

جامعة بیرزیت، ص.ب. 14، بیرزیت، الضفة الغربیة، فلسطین

مكتب العالقات العامة
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https://www.birzeit.edu/ar/events/Reassessing-The-British-Mandate-In-Palestine-Conference
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PR@birzeit.edu
بیرزیت، فلسطین
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