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 احتفاالت التخرجكلمة رئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة في 
 )الفوجان الخامس واألربعون والسادس واألربعون(

 
 الدكتور حنا ناصر، رئيس مجلس األمناء

 الزميالت والزمالء، أعضاء مجلس األمناء،
 أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية في جامعة بيرزيت،

 والخريجين المحترمين،أهالي الخريجات 
 األعزاء،والخريجون الخريجات العزيزات، 

 الضيوف الكرام،
 

بتخريج عًا مأوقاتكم بكل الخير، وأهاًل وسهاًل بكم في جامعة بيرزيت، لنحتفل أسعد هللا 
ن من خريجي هذه الجامعة العريقة، الذي الفوجين الخامس واألربعين والسادس واألربعين

زادوا عن األربعين ألفًا منذ تأسيس الجامعة، ينتشرون في كافة بقاع األرض، ويتبؤون 
 مواقع مهمة على كافة الصعد.

 
نحتفل اليوم بهذه الكوكبة من الخريجين والوطن ليس بأحسن أحواله، فمن جهة ال يزال 

، ومن جهة أخرى يعاني الوطن من تداعياتهاو  الوطن يئن تحت تأثير جائحة كورونا
هجمات مستعرة من قبل الجماعات االستيطانية تهدف إلى نهب األراضي والبيوت 

وتهجير أصحابها خاصة في الشيخ جراح، وسلواد، وجبل صبيح بالقرب من قرية بيتا.  
 ،ويتعرض الوطن في األيام األخيرة إلى أزمة داخلية حقيقية تهدد النسيج الوطني

 وتتطلب الكثير من الحكمة والتعقل لتجاوزها إلى بر األمان.
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ويسعدني أن أهنئ الخريجين وأهاليهم الذين يرون اليوم حصاد تعبهم وسهرهم، بعد 
جائحة كورونا، من فيه العالم  عانىام صعب، سنوات من الدراسة والجهد، وبعد ع

ننا وعدنا خريجي الفو  التي حالت دون أن ننظم هذا االحتفال العام الماضي. وأل
الخامس واألربعين، أن الجامعة ستحتفل بهم ومعهم في تخرجهم عند عودة الحياة إلى 

 طبيعتها، فها نحن ننفذ وعدنا، ونحتفل بهم وبالفو  السادس واألربعين.
 

من احتفاالت التخريج، نحتفل بتخريج الفو  الخامس واألربعين  هذا وفي اليوم األول
من طلبة الدراسات العليا، والفوجين الخامس واألربعين والسادس واألربعين من طلبة 

 .كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية، وطلبة كلية الفنون والموسيقى والتصميم
، ويدرس على مقاعدها مركزاً  11كليات و 9والتي تضم  وقد نجحت جامعة بيرزيت

الفصل الثاني من العام األكاديمي الماضي  ابتداًء من ألف طالب وطالبة، 15حوالي 
نظام التعليم اإللكتروني "عن بعد"، حيث دعمت أنظمة تبني واستخدام في  وحتى اآلن

ة التعليمية دم استمرار العمليالتعليم اإللكتروني، وطورت البنية التحتية الرقمية بما يخ
 .في الظروف الطارئة، خاصة الظروف األخيرة التي تسببت بها جائحة كورونا

 
هذا باإلضافة إلى تقديمها منح دراسية كاملة أو جزئية لطلبتها غير المقتدرين بمبلغ 

لمساعدتهم على استكمال مسيرتهم التعليمية، خصص جزء  مليون دينار كل عام 5.4
منحة لطلبة  20منحة لطلبة القدس واألغوار، و 50منها للطلبة الجدد، من بينها 

مسافر يطا، في مبادرة لدعم ومساندة العائالت الفلسطينية التي تواجه خطر تنفيذ 
 م.لعيش الكريمخطط الضم واالستيطان، الذي سيحرمهم من حقوقهم األساسية في ا
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 الحضور الكريم،
 

رغم الظروف الصعبة التي واجهتها جامعة بيرزيت، خالل العام الماضي، بسبب 
 جائحة كورونا، إال أنها واصلت مسيرة التطور واإلنجاز واإلبداع في مختلف المجاالت.
 اواحتلت مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية في األداء األكاديمي والبحثي وفي قضاي

خمسة من أكاديميي جامعة بيرزيت ضمن أفضل وجاء  تتعلق بالتنمية والطاقة البديلة،
لت حصو  من الباحثين في مجاالتهم الفرعية. %2ألف باحث في العالم ومن أعلى  100

على مستوى  47جامعة بيرزيت على المرتبة األولى على مستوى الوطن، والمرتبة 
العالمية، التي تنظمها جمعية مهندسي الكهرباء  IEEEXtremeالعالم في مسابقة 

 من جميع أنحاء العالم. ةفرق 3503واإللكترونيات العالمية، وشارك بها لهذا العام 
 

بة فاز مشروعان لطلوواصل طلبة الجامعة وأكاديميوها حصد العديد من الجوائز، فقد 
ين في ألولى عن مشروعوخريجي دائرة الهندسة المعمارية بجامعة بيرزيت في المرتبة ا

ر واآلخ ،بيروت ميناء إعادة إعمارإمكانيات أحدهما حول  برنامج جائزة حيفا الدولي
حصدت األستاذة المصورة روال حلواني، عضو الهيئة األكاديمية . و حول مخيم قلنديا

في كلية الفنون والموسيقى والتصميم، جائزة الشيخ سعود آل ثاني للمشاريع الفوتوغرافية 
 .2021عام لل
حصل فريق دائرة القانون في جامعة بيرزيت على المركز األول في الجوالت اإلقليمية و  

لمنطقة الشرق األوسط في مسابقة المحكمة الصورية لقانون اإلعالم باللغة االنجليزية 
 .اوكسفورد سنوي  أالتي تنظمها جامعة ا، برايس ميدي
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حصلت جامعة بيرزيت على اعتماد كلية متوسطة للتعليم في الجانب األكاديمي، و 
مي تقني توفير تعليم أكادي هدف إلىتالتقني والمهني على مستوى الدبلوم المتوسط، 

، برنامج دكتوراة 2022-2021جامعة ابتداًء من العام األكاديمي التطرح و . ومهني
ا: لحاسوب، همفي علم الحاسوب يركز على حقلين بحثيين في مجال علم ا اجديدً 

حصلت جامعة بيرزيت على اعتماد  كما الذكاء االصطناعي وأنظمة البرمجيات.
  ،لبرنامج دكتوراة جديد في الرياضيات

جامعة على اعتماد لبرنامج ماجستير جديد في التنمية المجتمعية، سيبدأ الحصلت و 
جمع بين كونه ي ،يعتبر األول من نوعه ، الذيالتدريس به مطلع العام األكاديمي القادم

التعليم النظري والعمل الميداني في مجال التنمية المجتمعية، مع التركيز على المناطق 
حصلت دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب على اعتماد و  المهمشة في فلسطين.

، امماجستير تمريض األور كما بدأ التدريس في  لبرنامج ماجستير هندسة الحاسوب.
ول معرفية وهو يتميز بدمجه لحق، نقلة نوعية لقطاع التمريض في فلسطينيعتبر  الذي

ومفاهيمية عديدة تشمل العلوم األساسية التمريضية، والمتخصصة بأنواع السرطان 
وطرق التشخيص والعال  والرعاية التلطيفية وإدارتها والوقاية واالنخراط في األبحاث 

 معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية برنامجكما أطلق . والتدريب السريري المتزامن
ماجستير الهجرة الدولية واللجوء، الذي يأتي استجابة للحاجة الملحة لدراسة وبحث 

ماجستير  ، وتم البدء بتدريسايدة في المنطقة العربية والعالمحاالت اللجوء والهجرة المتز 
 إدارة الطاقة البديلة. 

 
معة بيرزيت على اعتماد لبرنامج بكالوريوس منفرد في حصلت دائرة الجغرافيا في جاو 

-2021الجيومعلوماتية، سيبدأ التدريس به مع بداية الفصل األول من العام األكاديمي 
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برنامج بكالوريوس الترجمة في كلية اآلداب، وهو برنامج وأطلقت الجامعة  .2022
 ي الترجمة فييهدف إلى إعداد مترجمين متخصصين ذوي مهارات متميزة في مجال

ا في رئيسي   اكما استحدثت دائرة العلوم السياسية برنامجً  .اللغتين العربية واإلنجليزية
العالقات الدولية ليساهم في رفد المجتمع بباحثين مختصين يتمتعون بقدرات ومهارات 

 . عالية في قراءة البيئة الدولية
 

الطاقة  زيت وشركة قدرة لحلولافتتحت جامعة بير أما على صعيد البنية التحتية، فقد 
سُتسهم في تغطية معظم التي ميغاواط،  1محطة الطاقة الشمسية بقدرة  مؤخًراالمتجّددة 

 . ائيةمن الطاقة الكهربمباني الجامعة ومختبراتها ومختلف أقسامها الداخلية احتياجات 
بقيمة  للجامعة،جامعة تنفيذ أعمال إلعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية البدأت كما 

ركي، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، تشمل إنشاء شبكة يدوالر أم 2,500,000
الطرق الخارجية والداخلية، وإنشاء مواقف سيارات للطلبة والعاملين والزائرين لحرم 

 .الجامعة، وإنشاء بوابات للحرم الجامعي
 
لى جامعة بيرزيت عحصل فريق دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب في و 

المركز األول على مستوى فلسطين، وتصنيفه ضمن قائمة أفضل الحلول المبتكرة لدعم 
حصل و. و  .التعليم الرقمي على مستوى العالم، وذلك في هاكثون التعليم االلكتروني

مدير متحف جامعة بيرزيت وأستاذ التاريخ واآلثار د. نظمي الجعبة، وعضو مجلس 
يت ريما ترزي، مناصفة على جائزة فلسطين الّتقديرّية عن مجمل أمناء جامعة بيرز 

 . 2020األعمال، ضمن جوائز فلسطين في اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانّية للعام 
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 الحضور الكريم،
 

هيد ششهداء جامعة بيرزيت وآخرهم الال ننسى في هذه اللحظات أن نستذكر بفخر 
ص قوات االحتالل، وأن نفخر أيًضا بخريجة الطالب فادي وشحة، الذي استشهد برصا

منى الكرد، التي استطاعت أن تقود معركة حي الشيخ جراح الطالبة جامعة بيرزيت، 
 اإلعالمية، ضد محاوالت االحتالل تهجير المواطنين من بيوتهم وسرقتها.

 
 بناتي الخريجات، وأبنائي الخريجين،

لوا عودة الحياة إلى طبيعتها، لتسجرب قهذا يوم فرحكم أنتم وأهاليكم، ونحن سعداء ب
 في ذاكرتكم هذا اليوم الذي كنتم تنتظرونه من يومكم األول في جامعة بيرزيت.

سننتظر أن نشاهدكم تحفرون طريق نجاحكم في حياتكم العملية، راجين لكم التوفيق 
 والنجاح الدائمين.

ألف مبروك، وأصدق الدعاء بالتوفيق الدائم، واحرصوا على التواصل مع بيتكم لتكونوا 
 حصنه المنيع. 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 


