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14 تشرین الثاني 2022

تلبیة لحاجة المجتمع الفلسطیني، نشأت وصممت المعاھد والمراكز المجتمعیة في كنف جامعة بیرزیت في مراحل تاریخیة
مختلفة، مقدمة مساھمات مجتمعیة نشطة وممنھجة ضمن اختصاصات  محددة  في مواضیع الفن والصحة و المیاه والبیئة
والقانون واالعالم والدراسات الدولیة  ودراسات المرأة والتعلیم المستمر والتنمیة، محققةً انسجاماً في تعزیز دور الجامعة

المجتمعي إلى جانب دورھا األكادیمي. واستطاعت وفق رؤیة اجتماعیة ووطنیة أن تحظى بالثقة والمكانة محلیاً ودولیاً،
والتي راكمتھا عبر سنوات طویلة من العمل والنشاط النوعي الملحوظ.

لعبت معاھد ومراكز الجامعة دوراً محوریاً في تنمیة المجتمع
الفلسطیني، وقدمت نموذجاً في ربط العمل األكادیمي والمھني

باالحتیاجات المجتمعیة، كضرورة لتحقیق التكامل، من خالل بناء
شراكات محلیة ودولیة فاعلة تدعم مبادئ التبادل الفكري واالنفتاح

والتنوع واالختالف.

عدیدة ھي قصص النجاح الخاصة بكل معھد ومركز، والتي تعدى
تأثیرھا حدود المختصین والمعنیین محلیاً ودولیاً، وشكلت بتراكمھا

واستمرار جودتھا رافعة أساسیة لمكانة الجامعة األكادیمیة وسمعتھا،
وعززت عالقة الجامعة التشاركیة مع المجتمع كنھج أصیل. فمن

نجاحات معھد ابراھیم أبو لغد للدراسات الدولیة ومؤتمراتھ الدولیة
السنویة المتعاقبة واصداراتھ المرجعیة الھامة من أوراق سیاساتیة
ومنشورات بمشاركة مئات من المختصین والباحثین واألكادیمیین

الفلسطینیین والدولیین، إلى اسھامات مؤتمرات معھد مواطن
للدیموقراطیة وحقوق االنسان السنویة ومشاریعھ البحثیة. ومن مرجعیة

معھد الحقوق القانونیة والبحثیة في فلسطین عبر إصدار أوراق الموقف،
ً وإتاحة بوابة المقتفي اإللكترونیة، وإصدارات الكتاب السنوي الھام محلیا

ودولیاً، إلى إسھامات أبحاث ومقاالت معھد الصحة العامة والمجتمعیة ومؤتمرات الالنسیت لصحة الفلسطینیین ودورھا في 
وصف الممارسات واالنتھاكات الصحیة في فلسطین.  ومن نجاحات مركز التعلیم المستمر ودوراتھ المتخصصة  وتطویره

لمشروع "لبنات التعلم" في مدارس االونوروا في الضفة الغربیة، إلى برامج ودورات مركز تطویر االعالم التدریبیة
واسعة التأثیر واالنتشار، وأبحاث واصدارات معھد دراسات المرأة ومركز دراسات التنمیة ومشاریعھم البحثیة واالكادیمیة

مع الفئات المھمشھ، ومن قصص نجاح  معارض متحف الجامعة ومجموعاتھ الفنیة واالثنوغرافیة وخدماتھ المتعددة
للباحثین والطلبة والدارسین، ودوره كمساحة فنیة تفاعلیة، إلى إسھامات معھد الدراسات البیئیة والمائیة البحثیة ومشاركاتھا

الفاعلة في التوعیة البیئیة.

تمكنت المعاھد والمراكز كمكون أساسي من مكونات جامعة بیرزیت، بكوادرھا االداریة واألكادیمیة والتقنیة المؤھلة، رغم
كل الظروف االقتصادیة والسیاسیة الصعبة والمربكة التي مرت بھا، من تحقیق اسھامات مجتمعیة حقیقیة في مجاالت
اختصاصھا المتعددة والمتنوعة.  وقدمت -وال زالت-العدید من األنشطة والفعالیات والخدمات النوعیة، من مؤتمرات

سنویة، ومحاضرات عامة وندوات، ودورات متخصصة، ومعارض وحلقات نقاش، وتمتاز بالریادة في نشاطات البحث
والنشر واصدارھا للدراسات وأوراق الموقف.

ّ ً
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وایماناً منھا  بمفھوم "التعلّم مدى الحیاة"، الذي یتیح فرصة عادلة للجمیع في بناء الخبرات التعلیمیة والمعرفیة، توفر
 المعاھد والمراكز العدید من أشكال برامج التدریب قصیرة وطویلة األمد، باإلضافة إلى برامج الدبلوم المھني المتخصص

في العدید من الموضوعات، إضافة إلى طرحھا وادارتھا لبرامج ماجستیر نوعیة ومتخصصة في مجاالت القانون
والدراسات الدولیة والصحة العامة والمیاه والبیئة والنوع االجتماعي والتنمیة.

بذلك كلھ صارت المعاھد والمراكز مرجعاً في اختصاصھا، ومثلت "ذراع الجامعة المجتمعي"، من خالل تیسیرھا للنقاش
مع المجتمع المحلي، واستھدافھا لخدمة القطاعات المھمشة، واھتمامھا بإجراء البحوث التطبیقیة، إضافة إلسھامھا في خلق
بیئة داعمة للریادة المجتمعیة وریادة األعمال واالبتكار، والمساھمة في تطویر الحلول اإلبداعیة لقضایا المجتمع الحساسة
والملحة، بإشراك مكونات الجامعة والمجتمع الفلسطیني أفراداً ومؤسسات من القطاعات: العام والخاص واألھلي، األمر

الذي عزز من حضورھا على المستوى المحلي والدولي.

كلنا فخر بھذه األدوار واإلنجازات والنجاحات، التي نتطلع لتعزیزھا وتطویرھا والبناء علیھا استراتیجیاً خالل السنوات
القادمة.  وسنعمل على تحقیق انعكاسھا لیشمل كافة مكونات الجامعة اإلداریة واألكادیمیة، وأال یبقى محصوراً في نشاطات

المعاھد والمراكز-، بالتنسیق مع األساتذة والكلیات والدوائر االكادیمیة، في ضوء رؤیة الجامعة من ضرورة تفعیل البعد
المجتمعي وتمكین ودعم جھود الكوادر األكادیمیة في الدوائر والكلیات في مساھمتھم المجتمعیة وتوثیقھا، وتطویر الخطط

والبرامج التي من شأنھا تعزیز عالقة الجامعة بالمجتمع وخدمتھ، ولنسھم في بناء وتحصین المجتمع الفلسطیني المتقدم
الواعي الحر الذي نسعى إلیھ.  

 

القنصل الفنلندي تزور جامعة بیرزیت وتبحث التعاون ضمن
مشروع زیتونة

زارت القنصل الفنلندي في األراضي الفلسطینیة Päivi Peltokoski یوم
األربعاء 9 تشرین الثاني 2022، جامعة بیرزیت، والتقت بنائب رئیس

الجامعة للشؤون األكادیمیة د. طالل شھوان ونائبھ...

للمزید

طلبة وأساتذة من الھندسة المعماریة یشاركون في المھرجان
الدولي الثامن IFAS 2022 في الیونان

شاركت دائرة الھندسة المعماریة في المھرجان الدولي الثامن للمدارس
المعماریة (IFAS 2022)، والذي ُعقد في الیونان مؤخراً.

تناول المھرجان موضوع التطویر الحضري...

للمزید

"باني عبیدي: الرجل الذي تكلم حتى اختفى" معرض فني
یفتتحھ متحف جامعة بیرزیت

افتتح متحف جامعة بیرزیت یوم السبت 5 تشرین الثاني 2022، وبالتعاون
مع مؤسسة عبد المحسن القطان، معرضاً فنیاً بعنوان «باني عبیدي: الرجل

الذي تكلم حتى اختفى»،...
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للمزید

خریجة الجامعة أشجان عجور تفوز بجائزة الكتاب الفلسطینّي
العالمیة للعام 2022

فازت خریجة جامعة بیرزیت في درجتي البكالوریوس والماجستیر د.
أشجان عجور بجائزة (الكتاب الفلسطینّي العالمیة للعام 2022) لفئة الكتب

األكادیمیة، والتي تنظمھا مؤسسة میدل إیست (...

للمزید

ثالثة طلبة من دائرة الھندسة المعماریة یفوزون في مسابقة
"ھاكاثون" ویسافرون إلى فرنسا

شارك طلبة دائرة الھندسة المعماریة في مسابقة "ھاكاثون" التي نظمھا
المعھد الفرنسي األلماني عام 2020 حول القصص المصورة الرقمیة.

وحصل سارة شحادة وورد حنتولي ودانیة العمري في...

للمزید

توفیر أجھزة تساھم في تحسین البیئة التعلیمیة لطلبة ذوي
اإلعاقة

ضمن عمل مركز دراسات التنمیة المجتمعي المؤثر والفعال، یعنى مركز
دراسات التنمیة بتنفیذ التدخالت التنمویة في المجتمع عامة وفي حرم

الجامعة بشكل خاص، وضمن ھذه الفلسفة والتي تقوم...

للمزید

"بیرزیت" و"برلین التقنیة" تختتمان ورشة حول االمتداد
العمراني وتغولھ في المشھد الریفي الفلسطیني

اختتمت دائرة الھندسة المعماریة ووحدة الموئل في جامعة برلین التقنیة
ورشة عمل حول طرح بدائل إلشكاالت االمتداد العمراني وتغولھ في

المشھد الریفي الفلسطیني. حیث شارك في الورشة د....

للمزید

د. ایاد طومار یبحث التعاون مع أمین عام المجلس األعلى
للشباب والریاضة الوزیر عصام القدومي

التقى عمید شؤون الطلبة د. إیاد طومار بأمین عام المجلس األعلى للشباب
والریاضة معالي الوزیر عصام القدومي بمقر المجلس. وأكد الوزیر على

أ
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أھمیة التواصل بین المجلس وجامعة بیرزیت،...

للمزید

طلبة بیرزیت یشاركون األھالي موسم قطف الزیتون

شارك طلبة جامعة بیرزیت األھالي موسم قطف الزیتون، وذلك ضمن
الحملة التي ینظمھا قسم العمل التعاوني في عمادة شؤون الطلبة سنویاً

كجزء من المسؤولیة الوطنیة واالجتماعیة تجاه المجتمع...

للمزید

مكتب النشاطات الجامعیة یشارك في المخیم السنوي للمناظرة

شارك 6 من طلبة الجامعة وبإشراف من مكتب النشاطات الجامعیة في
عمادة شؤون الطلبة في المخیم السنوي للمناظرة، الذي یھدف إلى تعزیز

ثقافة الحوار وتنمیة القدرات القیادیة للطلبة...

للمزید

دائرة اللغة الفرنسیة تشارك في فعالیات جائزة غونكور األدبیة
(خیار الشرق) للعام 2022

شاركت دائرة اللغة الفرنسیة للعام التاسع على التوالي في فعالیات النسخة
الحادیة عشرة من الجائزة االدبیة الفرنكوفونیة Goncourt  (خیار

غونكور للشرق) والتي تنظمھا الوكالة الجامعة...

للمزید

الجامعة تشارك في ورشة لتطویر خطة وطنیة توعویة حول
قضایا النفایات الصلبة في فلسطین

شارك منسق النشاطات الثقافیة والفنیة في عمادة شؤون الطلبة محمد الحاج
احمد في ورشة عمل عقدتھا وزارة الحكم المحلي مؤخراً، حول تطویر

خطة وطنیة توعویة لقضایا النفایات الصلبة في...

للمزید

مركز تطویر اإلعالم في بیرزیت یختتم دورة التعامل مع ذوي
اإلعاقة في التدریبات

اختتم مركز تطویر اإلعالم- جامعة بیرزیت، مؤخراً، دورة التعامل مع
ذوي اإلعاقة في التدریبات، ضمن مشروع "التمكین من خالل التثقیف

اإلعالمي في فلسطین للعام 2021 – 2022"، المنفذ...
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للمزید

اختتام مؤتمر تیدكس بیرزیت للیافعین "منبر الصوت الحر
والملھم"

تحت عنوان: "عقول شابة، تطلعات كبیرة" نظمت مؤخراً ...

للمزید

كلیة التربیة تنظم لقاًء إرشادیاً لطلبتھا الجدد

عقدت كلیة التربیة یوم االثنین 7 تشرین الثاني 2022 لقاًء ارشادیاً لطلبة
البكالوریوس الجدد للعام األكادیمي 2022/2023، وبدأ اللقاء بالوقوف

دقیقة صمت وقراءة الفاتحة على روح...

للمزید

دائرة الھندسة المعماریة تستقبل طلبتھا الجدد

نظمت دائرة الھندسة المعماریة استقباالً للطلبة الجدد للعام 2022\2023،
حیث حضر االستقبال رئیسة الدائرة د. منال البیشاوي وأساتذة ومساعدي

دائرة الھندسة المعماریة وطلبة نادي...

للمزید

 

من 14 وحتى 17 تشرین الثاني 2022 

أسبوع الحق في التعلیم
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16 تشرین الثاني 2022

 لقاء حول: "محاكمة النیولیبرالیة: القانون والعدالة االجتماعیة بین ثورتین في مصر"

22 تشرین الثاني 2022

محاضرة بعنوان "نتائج اإلنتخابات اإلسرائیلیة األخیرة: قراءة واستشراف"

23 تشرین الثاني 2022

استقصاء الحقوق الرقمیة في فلسطین: تفسیر المحكمة الدستوریة للقانون األساسي

17تشرین الثاني في جامعة بیرزیت و26 تشرین الثاني في بیت لحم

عرضان موسیقیان ألوركسترا الموسیقى العربیة في شھر تشرین الثاني2022
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