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 وطلبتها 
ِ
2018. وهو التقرير الّذي يرصد بعض إنجازات الجامعة ُأقّدَم لكم تقرير العطاء الّسنوي لعام  أْن  يسّرني 

وخريجيها بفضل عطائكم المتجدد والكريم. 

الجامعة مرحلًة  بتحقيق ذلك، تشهد  أكمِل وجٍه، ولالستمرار  تأدية رسالتها على  بيرزيت على  لقد حرصت وتحرُص جامعة 

من التوّسع والتطّورات المتسارعة؛ من استمرار التطوير على البرامج األكاديمّية وفتح برامج أكاديمّية جديدة ونوعّية، ومن 

تطويرٍ على الُبنية التحتّية والحرِص على البيئة عن طريق تطبيق مشاريع الّطاقة الّنظيفة. وتأتي كّل هذه التطّورات النوعّية، 

رغم تحّدياٍت عصيبة مّرت بها الجامعة، من اقتحاماٍت ُمتكّررٍة من ِقبل جيش االحتالل، وصواًل لالعتقاالت الُمستمّرة للطلبة 

وعرقلة حركة سفرهم بطرٍق ُمختلفة. 

الّزمن، تحّولت من مدرسة صغيرة للفتيات في بلدة  اّلتي خالل قرابة قرٍن من  إّننا نفتخُر بكم، وبعطائكم المدرار للجامعة 

بيرزيت، إلى الجامعة الفلسطينية األكثر تأثيرًا في مسيرة التعليم العالي الفلسطينّي، وما رافق ذلك من تأثير على تشكيل 

رســــالـــة رئيــــس مجلس اأُلمنـــــــاء
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وأتمنى  بيرزيت،  لجامعة  دعٍم  من  قدمتموه  ما  على  جميعًا  أشكركم 

الجامعة  تمكين  في  بالغة  أهمية  من  له  لما  دعمكم،  مواصلة  عليكم 

من مواصلة رسالتها ومواكبة تطورات العصر، وتلبية احتياجات المجتمع، 

والمساهمة  في بناء الدولة الفلسطينية.

د. حنا ناصر

الوعي والّثقافة بمعناها المعرفي ومعناها المقاوم. وهو ما ُعرفت به بيرزيت خالل تاريخها، عبر اإلصرار على القيام بدورها 

التنويري، ودعم صمود الطلبة الذي ما زالت تقوم به بثباٍت، مشكلًة داخل حرمها مجتمعًا فلسطينّيًا متعدد الثقافات، قادرًا 

على الحوار والتواصل، ورافًضا لالحتالل كوصي على العقول والثقافة، على سبيل التحرر منه. 

أتقّدُم نيابًة عن ُمجتمع جامعة بيرزيت، بالّشكر لكم جميعًا على دعمكم الّسخّي، وأتمّنى أْن تستمّروا في مساهماتكم الكريمة، 

مساهمتكم اّلتي َتنمُّ عن االنتماء واإلخالص الحقيقّي لصرح الجامعِة واإليمان بعمق رسالتها. وشكرًا لكل تبرعاتكم الماّدية 

الُمثلى  البيئة  وتوفير  الجامعة  تطوير  في  أسهمت  واّلتي  الجامعة،  بها  شاركتم  التي  وخبراتكم  وجهدكم  ووقتكم  والعينّية 

لطلبتها، وتأمين جٍو مناسٍب لالبتكار واإلبداع وإثراء المعرفة.
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رســــالـــة رئيـــــس الجامعــــــة

عاًما بعد عام، تبدو آثار األيادي البيضاء لمحبي بيرزيت وداعميها أكثر وضوحًا في مختلف أنحاء الحرم الجامعي، الذي 

بدأت المباني والمرافق تنمو فيه بكثرة كشجر الزيتون الذي يطرح خيره سريعًا، فيستفيد من هذه المرافق طلبة 

الجامعة الذين نعمل دومًا على أن يكونوا قادة المستقبل.

لقد شهدت الجامعة هذا العام انطالق مشروع توليد الكهرباء من الّطاقة الشمسّية، وهو مشروع واعد تسعى 

من خالله الجامعة إلى تكثيف اعتمادها على الطاقة الّنظيفة والمتجددة، والهدف المنشود هو الوصول إلى الحّد 

األقصى الُممكن من االعتماد على الطاقة الشمسّية لتوفير احتياجات الجامعة من الكهرباء.

وأحبُّ أن أشير في هذه الكلمة إلى ملتقى الخريجين الذي نظمته الجامعة هذا العام في اإلمارات العربّية المتحدة، 

المتحدة، وهم مصدر  العربية  اإلمارات  الذين يعملون في  الجامعة،  150 خريجًا من خريجي  قرابة  وشهد حضور 

في  رئيسّيًا  سببًا  الجامعة  جو  كان  وظائف  في  ليعملوا  األكفياء  أبناؤها  يتوزع  التي  ولفلسطين،  للجامعة  فخر 
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رســــالـــة رئيـــــس الجامعــــــة

د. عبداللطيف أبو حجلة
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صقل شخصياتهم وبناء عقلهم األكاديمي كي ينافسوا على شغلها، والفوز بها، واإلبداع خاللها. في هذا التقرير إضاءات 

مختلفة على مشاريع مهمة تعمل الجامعة على إنجازها، كجناح الرياضيات، وصيانة المكتبة، وحاضنات األعمال، وغيرها من 

المشاريع التي ال تتوقف في الجامعة، كي تحافظ على مستواها األكاديمي، وكي تواكب كل التطورات التي يشهدها حقل 

األكاديميا، ويحتاج إليها سوق العمل.

برسالة  المؤمنين  واألشّقاء  األصدقاء  من  الجامعة  بها  حظيت  اّلتي  الحقيقّية  والمؤازرة  الّدعم  دون  أّنه  ثقٍة،  على  ونحُن 

QS للعامين  الجامعة ورؤيتها، لما استطعنا خوض غمار الرحلة الّطويلة التي كان آخرها دخول القائمة العالمّية لتصنيف 

2018-2019، لتؤكَد بذلك مكانَتها وتصبَح ضمَن أفضل %3 من جامعات العالم والبالغ عددها أكثر من 26 ألف جامعة.

وال يفوتني أن أكرر شكر الجامعة لكل المانحين الذين ما بخلوا على الجامعة، وما زالت أياديهم الكريمة مفتوحة للعطاء، 

متطلعين إلى مزيد من التعاون، لما فيه مصلحة طلبة جامعة بيرزيت، صناع المستقبل.
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اســتمرارًا لإلنجــازات فــي الّســنوات الّســابقة، يخطــو اإلنمــاء فــي جامعــة بيرزيــت خطــوات اســتراتيجّية نحــو التطويــر وفقــًا 

لرؤيــة الجامعــة. يضــع بيــن أيديكــم، هــذا التقريــر، لمحــة عــن إنجــازات دائــرة تعزيــز المــوارد هــذا العــام، ويأتــي علــى ذكــر الفعالّيــات 

ــًا وتقّدمــًا فــي برامــج اإلنمــاء الُمختلفــة.  والنشــاطات اّلتــي حّققــت اختالفــًا نوعّي

وكمــا ُتخــّرج الجامعــة اآلالف مــن الطلبــة، فإّنهــا تحــرص علــى لقائهــم وعلــى الّتواصــل الّدائــم معهــم. فجــاء لقــاء الخريجيــن فــي 

اإلمــارات العربّيــة الُمتحــدة تجســيدًا لهــذا الحــرص، ومنبثقــًا مــن رؤيــة الجامعــة نحــو خّطــة التوّســع فــي الّتواصــل مــع خريجيهــا 

فــي كّل مــكان فــي العالــم، وُمتابعــة أخبارهــم وإنجازاتهــم، وإلبقــاء الخريجيــن علــى تواصــٍل دائــٍم ومعرفــٍة بمــا يــدور فــي الجامعــة 

وجديدهــا. وتســير الجامعــة بتطــّورٍ فــي مختلــف برامجهــا اإلنشــائّية وكذلــك فــي برامــج دعــم الطلبــة وتمكينهــم كبرنامــج المنــح 

الدراســّية. وقــد حّققــت الجامعــة خطــوة نوعّيــة ضمــن رؤيتهــا المســتقبلّية لحــرٍم جامعــّي مســتدام، عبــر تدشــيِن مشــروع 

الّطاقــة الّشمســّية وهــو مــا ســُيعّزز ســير الجامعــة باتجــاه رعايــة ثقافــة الّطاقــة الّنظيفــة والمُتجــّددة. 

ــر فــي جعلكــم تســتمتعون بتكويــن صــورة عــن اإلنمــاء هــذا العــام فــي جامعــة بيرزيــت، وهــو األمــر  نأمــُل أْن ينجــح هــذا الّتقري

اّلــذي تحّقــق بفضــل المانحيــن الكــرام وأصدقــاء الجامعــة والمتطوعيــن اّلذيــن يبذلــون قصــارى جهودهــم لتعزيــز اإلنتمــاء، 

اّلذيــن يســعون الــى دفــع جامعــة بيرزيــت نحــو التمّيــز العالمــّي فــي إنتــاج معــارف جديــدة إنســانّية، والمســاهمة فــي هــذا الّتــراث 

اإلنســانّي بنوعّيــٍة كمــا ســتقرأون فــي قّصــة جميــل ســعد، خريــج الجامعــة، واإلتجــاه نحــو تطويــر الُمجتمــع الفلســطينّي وتعزيــز 

ــًا للجامعــِة، وكّلنــا أمــْل أْن نواصــَل معــًا تحقيــق أهدافنــا  صمــود طلبتنــا األعــّزاء. نؤمــُن بدوركــم اإليجابــّي الّداعــم معنوّيــًا ومادّي

نحــو تطويــرِ صــرٍح تعليمــّي متكامــٍل، يســيُر نحــو التمّيــزِ فــي تحقيــق الّرســالتين األكاديمّيــة والمعرفّيــة. 

اإلنمـــــــــاء هذا العـــــــــام

القائم بأعمال مديرة تعزيز الموارد نادين سّنقرط
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برنامـــــــــج المنــــــــــــح الدراسيـــــــــــــــــة

منحة غازي أبو نحل

تأسســت المنحــة فــي عــام 2014 بتبــّرٍع كريــٍم مــن الســّيد غــازي أبــو نحــل، وبفضــل هــذا التبــّرع، اســتفاد العشــرات مــن طلبتنــا 

المتفّوقيــن وغيــر المقتدريــن خــالل الّســنوات األربــع الماضيــة.

الطالبة رهيفة سلطان  |  برنامج بكالوريوس التمريض

منحتكم الكريمة ساهمت بشكل كبير في التخفيف من الّظروف المادّية الّصعبة 

لعائلتي. أتمّنى أّنني من خالل تخّصصي في الّتمريض أن أرّد هذه الجميل عن طريق 

رسم البسمة على وجوه المرضى وخاصة األطفال منهم. شكرًا لكم على منحي 

الحياة، فالتعليم هو الحياة بالنسبة لي.
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منحة مؤّسسة رايتشل كوري

منحة مركز التّراث الفلسطينّي

تقوم مؤسسة رايتشل كوري من أجل الّسالم والعدالة بتنفيذ ودعم المشاريع التي تعمل على تعليم وتشجيع وتسهيل المشاركة الشعبية 

الفاعلة والفردية في تحقيق رؤية عالمية إيجابية. ويأتي دعم المؤّسسة لبرنامج المنح الدراسّية وهو األمر اّلذي ُيعّزز المشاركة االجتماعّية من 

خالل دعم الطالبة لميس. إّن التعليم العالي هو وسيلة يستطيع األفراد من خاللها أْن يكونوا فاعلين في عملّية التغيير االجتماعي. 

تأّسست منحة مركز الّتراث الفلسطينّي مع تأسيس دائرة تعزيز الموارد في جامعة بيرزيت، بحيث تدعم مجموعة من 

الطلبة كّل فصل. كما أتاحت المنحة فرصة للعشرات من طلبتنا الستكمال دراستهم واالنطالق نحو آفاق جديدة. 

الطالبة لميس دار أبو رحمة  |  برنامج بكالوريوس رئيسي االعالم - صحافة / فرعي العلوم السياسية

الطالب محمد خبيصه  |  برنامج بكالوريوس الهندسة المدنية

ساعدتني المنحة بشكل كبير إذ مكنتني من التركيز على الدراسة. 

وبلدي من  نفسي  لتطوير  أطمح  عائلتي.  ثقياًل عن  حماًل  وخّففت 

معارفي  باستخدام  الطرق  وإصالح  األبنية  وتطوير  إنشائية،  ناحية 

أتقدم  أن  وأريد  لي  الكثير  المنحة  تعني  المدنّية.  الهندسة  في 

على  ساعدني  الذي  الفلسطينيّ  الّتراث  لمركز  الشكر  بجزيل 

استكمال مشواري األكاديميّ.
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ساعدتني هذه المنحة كثيرًا التمام دراستي الجامعية والتخرّج وكّل ذلك بفضلكم، 

لكي  لي  الداعمة  الثانية  العائلة  كنتم  ألّنكم  الجزيل  بالّشكر  لكم  وعائلتي ممتّنة 

لم  بهذا االسم. وهذا  لطالما حلمت  بيرزيت، وصحافية  اليوم خريجة جامعة  أكون 

يكن ليحدث لوال أّنكم تعتبرون أّن اإلخالص في العمل هو أساس التطور في أي 

غير  القلوب ونبل كادر مؤسسة كوري وتفانيهم  مجال، وهو عالمة على صفاء 

المنقطع، وحرصهم الكبير على التقدم والتطور.
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منحة أبو مريد

بــادر الســّيد أبــو مريــد منــذ ســنوات، إلــى تأســيِس منحــٍة ســنوّية لدعــم طلبــة جامعــة بيرزيــت مــن المتفوقيــن وغيــر المقتدريــن. 

واســتفاد مــن هــذه المنحــة عشــرات مــن طلبتنــا األعــّزاء مــن تخّصصــات مختلفــة. كمــا يحــرص المانــح الكريــم علــى تطويــر المنحــة، 

وتطويــر برنامــج المنــح الدراســّية فــي الجامعــة. والجديــر بالّذكــر أّن عائلــة المرحــوم أبــو مريــد هــم مــن يديــرون المنحــة اليــوم.

الطالب وليد أبو نفسّية  |  برنامج بكالوريوس الّلغة األلمانّية

اّللغات من مختلف  ُمختلفة، فاجتهدت دومًا الكتساب معرفة  لغات  أُتقن  أن  حلمت منذ صغري 

للجهة  والتقدير  بالّشكر  أتقّدم  األلمانّية.  اّللغة  اآلن  أدرس  أّنني  كما  معرفتي،  إلثراء  الوسائل 

الدراسة دون  المنحة استطعت  التعليمية، بفضل هذه  المانحة على دعمي الستكمال مسيرتي 

انقطاع بسبب أيّ عائق مادي.

NSCC منحة

بمبــادرٍة مــن عائلــة خــوري الكــرام، بــدأت منحــة NSCC العــام الفائــت بدعــم برنامــج المنــح الدراســّية فــي جامعــة بيرزيــت، بتوفيــرِ منــح 

علــى أســاس التكلفــة األكاديمّيــة يســتفيد منهــا طالــب وطالبــة فــي كّل فصــل دراســّي.

الطالبة كريستين شّنارة  |  برنامج بكالوريوس المحاسبة

الكريمة،  منحتكم  بفضل  واليوم،  محاسبة،  أُصبَح  أْن  حلمي  كان  صغيرة  كنت  أْن  منذ 

 )CPA( العالمي  المحاسبين  للتقديم المتحان  الحلم. وأسعى كذلك  لتحقيق هذا  أسعى 

ألعمل في مجال التدقيق المحاسبات في المستقبل. لقد ساعدتني منحتكم كثيرًا للسير 

ومعنوّيًا،  مادّيًا  عائلتي  وشّجعت  شّجعتني  المنحة  هذه  أّن  كما  حلمي،  نحو  باطمئنان 

وساهمت بالتخفيف عن والدي أعباء تكاليف الجامعة.
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صندوق الّزكاة

تــم تأســيس صنــدوق الــّزكاة فــي جامعــة بيرزيــت بالشــراكة مــع البنــك اإلســالمّي العربــّي، لدعــم الّتعليــم مــن 

الّصنــدوق لدعــم الطلبــة غيــر المقتدريــن مادّيــًا فــي جامعــة  أمــوال  الــّزكاة والهبــات والتبّرعــات. توّجــه  أمــوال 

بيرزيــت، وُتصــرف لهــم كمنــٍح دراســّية ومعيشــّية، إلــى جانــب صــرف منــح تطويــر أكاديمــّي ُمحــّددة. ُيشــرف علــى 

الّصنــدوق هيئــة الفتــوى والّرقابــة الّشــرعية فــي البنــك اإلســالمّي العربــّي، وُتديــره لجنــة فــي جامعــة بيرزيــت مكّونــة 

ــل  ــة، وممث ــح المالّي ــن، ومنســق المن ــة العاملي ــل عــن نقاب ــة(، وُممّث مــن: مســاعد رئيــس الجامعــة )رئيــس اللجن

عــن شــؤون الطلبــة، وممثــل عــن مجلــس الطلبــة، وممثــل عــن البنــك اإلســالمّي العربــّي. باإلضافــة إلــى خمســة 

أكاديمييــن يتــم تعيينهــم مــن قبــل رئيــس الجامعــة.

   ُيتيــح هــذا الّصنــدوق الُفرصــة أمــام الطلبــة غيــر المقتدريــن مادّيــًا الســتكمال تحصيلهــم األكاديمــّي فــي 

الجامعــة لدرجــة البكالوريــوس. كمــا ُيقــّدم الصنــدوق مســاعدات معيشــّية للطلبــة المحتاجيــن.

  ُيشــّجع أهــل الخيــر علــى إخــراج زكاتهــم لصالــح الّتعليــم بطريقــة تتوافــق مــع الضوابــط الشــرعية، وتشــجيع 

الهبــات والتبرعــات أيضــًا.

  تنفذ المنح الطالبية المقدمة لصندوق الّزكاة تبعًا لوثيقة المنح الطّلابية المعتمدة في جامعة بيرزيت. 

وصــدرت فتــوى مكتوبــة مــن قبــل هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعّية الفلســطينّية ُتجيــز صــرف جــزء مــن أمــوال الــزكاة 

لصالــح صنــدوق الــزكاة فــي الجامعة.
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الطالبة ديانا أبو عياش  |  برنامج بكالوريوس اإلدارة العامة

استكمال عملّية  الزكاة بشكٍل مباشرٍ في  قد ساهمت منحة صندوق 

التسجيل، وستكون سبب في تمّيزي وإبداعي في عملي مستقباًل، ألني 

أطمح أن أكون فردًا منتجًا فّعااًل في المجتمع، حيث أسعى ألحقق ذاتي 

في إطار إدارة الشركات وأماكن اإلنتاج.
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حــاز مشــروع “اليــد الصناعيــة” لفريــق مــن طلبــة بيرزيــت، علــى الميداليــة الذهبيــة كأفضــل مشــروع ضمــن فئــة مشــاريع 

 ،)IEI & WIIF 2018( الــذكاء الصناعــي، وذلــك فــي فعاليــات المعــرض الدولــي لإلبــداع والمنتــدى الدولــي لإلبــداع واالبتــكار

الــذي عقــد مؤخــرا فــي مدينــة فوشــان فــي جمهوريــة الصيــن.

وكانــت مشــاركة فلســطين مــن خــالل “مشــروع اليــد الصناعيــة” لفريــق مــن طلبــة الجامعــة يضــم كل مــن أحمــد البشــر 

ومحمــود عاشــور، وأحمــد ســجدية، بإشــراف د. ســامح أبــو عــّواد. والمشــروع عبــارة عــن يــد صناعيــة ذكيــة متحركــة يتــم التحكــم 

بهــا باســتخدام اإلشــارات العضليــة للــذراع بعــدة حــركات أساســية، وذلــك مــن أجــل مســاعدة أصحــاب األطــراف المبتــورة 

وتمكينهــم مــن أداء المهــام اليوميــة بشــكل شــبه طبيعــي.

الطالــب ســجدية كان الحالــة التــي اختبــرت االبتــكار، كونــه أصيــب برصــاص جيــش االحتــالل اإلســرائيلي خــالل مواجهــات اندلعــت 

ــرت تلــك  ــي مــن عــام 2014، وبت ــة منتصــف نوفمبر/تشــرين الثان ــة القــدس المحتل ــا العســكري شــمال مدين ــد حاجــز قلندي عن

الرصاصــات كــف يــده.

طلبتنــــــــــا يبتكـــــــــــرون

مشروع »اليد الّصناعية« لطلبة من جامعة بيرزيت يفوز 
بذهبية دولّية للّذكاء الّصناعي
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ابتكــر ثالثــة مــن طلبة هندســة الحاســوب في جامعــة بيرزيــت هــم: أحمــد خطيــب، وباســل اشــتية ومحمــود أبــو فرحــة، وبإشــراف 

مــن أســتاذ هندســة الحاســوب د. عبــد الســالم صيــاد، جهــاز محمــول ســهل االســتعمال يقــوم بقــراءة نبــض أي شــخص 

والكشــف عــن أعــراض تســبق تعرضــه إلــى ســكتة قلبيــة مــن خــالل تحليــل نبضــه، ويصــدر الجهــاز إنــذارًا مقــروءًا ومســموعًا فــي 

حــال ظهــرت حالــة غيــر طبيعّيــة، حتــى يتــم االتصــال باإلســعاف وتقديــم المســاعدة للمريــض علــى الفــور.

وقــال الطلبــة إن فكــرة الجهــاز تقــوم علــى التعلــم اآللــي عــن طريــق تحليــل قاعــدة بيانــات عالميــة تحتــوي علــى قــراءات النبــض 

لمجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن المرضــى.

ويعمــل الطلبــة حالّيــًا علــى تطويــر تطبيــق للهاتــف المحمــول بحيــث يتيــح اســتعمال الجهــاز بطريقــة أســهل وأســرع وتســمح 

بمراقبــة حالــة المريــض الســلكيًا مــن مــكان بعيــد إن لــزم، بحيــث يمكــن أي شــخص مــن وضــع الجهــاز بشــكٍل مســتمرٍّ خــالل 

قيامــه بنشــاطاته اليومّيــة لمراقبــة قلبــه.

ثالثة طلبة يبتكرون جهازًا للكشف المبكر عن الّسكتات القلبّية
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لجنة تنمية الموارد

م. سمير عبدالهادي  |  عضو مجلس أمناء
رئيس لجنة تنمية الموارد

السيدة منال عيسى  |  مديرة تعزيز المواردد. عبد اللطيف أبو حجلة  |  رئيس الجامعة



17

رد
وا

م
ال

ة 
مي

تن
ة 

جن
ل

السيد وضاح برقاوي |  عضو مجلس أمناء
عضو لجنة تنمية الموارد

السيد سمير عويضة |  عضو مجلس أمناء
عضو لجنة تنمية الموارد

د. إسماعيل الزبري |  عضو مجلس أمناء
عضو لجنة تنمية الموارد

د. أنيس قاسم |  عضو مجلس أمناء
عضو لجنة تنمية الموارد



كرســي الّشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي للقانــون الّدســتوري والدولــي فــي كلّيــة الحقــوق واإلدارة العاّمــة بجامعــة بيرزيــت، هــو 

أول كرســي متخّصــص فــي القانــون الّدســتوري والدولــي فــي فلســطين، أنشــأته الجامعــة عــام 1996، وأعــادت تفعيلــه عــام 

2015. تجيــئ تســمية الكرســي تكريمــًا مــن الجامعــة لدولــة قطــر علــى وقفيتهــا الكريمــة للجامعــة منــذ العــام 1996. ويعمــل 

ــة بالجامعــة. ــة الحقــوق واإلدارة العاّم الكرســي بالّتشــبيك مع وحــدة القانــون الّدســتوري في كلّي

ــة الفلســطينية الســتغاللها بمــا يخــدم  ــد الحال ــة وبالتحدي ــة الّدســتورية والدولّي يعمــل الكرســي لالرتقــاء بالمواضيــع القانونّي

مصالــح الشــعب الفلســطيني، وخدمــة المجتمــع وتطويــر مؤسســات المجتمــع المختلفــة. ويشــغل الكرســي الدكتــور عاصــم 

خليــل، أســتاذ فــي القانــون العــام، ونائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون الُمجتمعّيــة.

ويأتــي كرســي الّشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي للقانــون الدســتوري والقانــون الدولــي ضمــن تبــّرٍع ســخّي مــن حكومــة دولــة قطــر. 

حيــُث يضــمُّ التبــّرع دعمــًا لبرنامــج المنــح الدراســّية ضمــن ذات الرؤيــة اّلتــي تؤمــن بأهمّيــة دعــم األجيــال المســتقبلّية، وتمكينهــا 

مــن أجــل تعبيــد طريــق التنميــة الُمســتدامة للمجتمعــات العربّيــة، مــن خــالل دعــم المؤّسســات التعليمّيــة والبحثّيــة حّتــى 

تتمّكــن مــن مواكبــة التطــورات المتســارعة فــي التعليــم العالــي فــي العالــم.

كـــرسي الّشيـــخ حمـــد بـــن خليفـــة آل ثـــاني
للقانـــون الدستـــوري والقانـــون الـــدولي

العــام،  القانــون  فــي  أســتاذ     | خليــل   د.عاصــم 
الُمجتمعّيــة. للشــؤون  الجامعــة  رئيــس  ونائــب 
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ــة وآدابهــا فــي  ُيعــّد كرســي الّشــيخ تميــم بــن حمــد بــن خليفــة آل ثانــي نقطــَة انطــالٍق وتكثيــٍف لبعــض إنجــازات اللغــة العربّي

جامعــة بيرزيــت. حيــُث يشــغل الّدكتــور مهــدي عــرار وهــو أســتاذ فــي دائــرة اّللغــة العربّيــة وآدابهــا فــي الجامعــة، وعميــد كلّيــة 

ــذي تــّم تدشــينه عــام 2015.  الدراســات العليــا هــذا الكرســّي اّل

ومــن الجديــر بالّذكــر أّنــُه تــّم المشــاركة فــي تحكيــم عــّدة جوائــز عربّيــة وعالمّيــة تحــت مســّمى »أســتاذ اّللســانيات والعلــوم 

ــة فــي  ــة، وأســتاذ كرســي الّشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي« خــارج فلســطين. كمــا تّمــت الُمشــاركة فــي محاضــرات عاّم اللغوّي

مختلــف الــدول فــي الوطــن العربــي والعالــم. 

وعلــى صعيــد تأليــف الكتــب، فقــد صــدر كتــاب »معجــم المــرأة فــي القــرآن الكريــم: مفــردات الــكالم، واألحــكام، واألعــالم، عــن دار 

الكتــب العلمّيــة، بيــروت، 2017، وقــد صــدر باســم كرســّي الّشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي للغــة العربّيــة وآدابهــا.

كرسي الّشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني 
لّلغة العربّية وآدابها

العربيــة  اللغــة  فــي  أســتاذ     | عــرار   مهــدي  د. 
العليــا. الدراســات  كليــة  عميــد  وآدابهــا. 



ملتقــــــــــى الخريجيـــــــــــن

احتفلــت جامعــة بيرزيــت بخريجيهــا المقيميــن والعامليــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث نظمــت وحــدة الخريجيــن فــي دائــرة تعزيــز 

ــر مــن 150 مــن خريجــات  ــي حضرهــا أكث ــوم دب ــد ميليني المــوارد ومكتــب العالقــات العامــة فــي الجامعــة، أمســية خاصــة فــي فنــدق جران

وخريجــي الجامعــة، حيــث التقــوا برئيــس الجامعــة ومديــرة دائــرة تعزيــز المــوارد ومديــرة العالقــات العامــة وطاقــم عمــل مــن الجامعــة.

ويأتــي لقــاء الخريجيــن فــي إمــارة دبــي فــي إطــار ســعي الجامعــة الدائــم للتشــبيك مــع خّريجيهــا، لتســتمّر بالتأثيــر المجتمعــّي الــذي بدأتــُه 

قبــل قرابــة قــرن مــن الزمــن، ولتشــّكل شــبكة تضــم أكثــر مــن 37,000 شــخصًا حــول العالــم يفتخــرون بأنهــم خريجــوا جامعــة بيرزيــت. 

وعلــى مــدار العقــود التســعة الماضيــة، بــرزت إنجــازات وخبــرات خريجينــا فــي مختلــف الحقــول حــول العالــم، مــا يجعــل الجامعــة تســعى 

إلبقــاء خريجيهــا علــى تواصــل دائــم ومعرفــة بمــا يــدور فــي الجامعــة وجديدهــا وإنجازاتهــا.

وبرنامج إدماج الخريجين
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ومــن خــالل برنامــج الخريجيــن، تحــاول الجامعــة إلبقــاء الخريجيــن علــى تواصــٍل دائــٍم بمجتمــع الجامعــة وبشــبكة 

الخّريجيــن حــول العالــم. فتعزيــز الّتواصــل يفتــح أمامهــم فرصــًا جديــدًة ويســاعدهم بالتقــدم فــي حياتهــم المهنيــة، 

ويبقيهــم علــى تواصــل دائــم مــع زمالئهــم وأصدقائهــم.  

وكمــا شــّكلت داخــل حرمهــا مجتمعــًا فلســطينّيًا متعــّدد الّثقافــات، تســعى جامعــة بيرزيــت، إلعــادة إنتــاج هــذا 

التشــكيل بالعالقــة مــع خّريجيهــا. وفــي هــذا الّســياق، يكــّون اّللقــاء مــع الخّريجيــن ُمرّكبــًا أساســّيًا للتشــبيك بينهــم 

وبيــن الجامعــة، كذلــك، بينهــم أنفســهم، مــا يســاهم فــي توطيــد العالقــات، واإلنفتــاح علــى عوالــم مختلفــة عنــد 

لقاءهــم ببعضهــم.
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تقــوُم فكــرة برنامــج بصمــة الخّريجيــن، علــى المســاهمِة فــي دعــم الجامعــة مــن هــذه المرحلــة اّلتــي يتــرك فيهــا الطلبــة مقاعــد 

دراســتهم نحــو الحيــاة العملّيــة. يحمــُل برنامــج بصمــة الخريجيــن قيمــة العطــاء، وُيجّســدها بيــن الطلبــة بصــورٍة تكاملّيــة 

وتكافلّيــة، فــي ظــّل حاجــة الُمجتمــع الفلســطينّي لهكــذا مبــادرات تســعى لتعزيــز النســيج االجتماعــّي، وتنشــر فكــرة العطــاء 

اّلتــي توهــب الُفــرص للطلبــة مــن غيــر المقتدريــن. 

ولقــد بلــغ عــدد المتبّرعيــن/ات مــن الطلبــة منــذ انطــالق البرنامــج فــي عــام 2012 حوالــي 1200 طالــب/ة. مــا ســاهم بتقديــم 4 

منــح دراســّية، كانــت آخرهــا فــي العــام الدراســّي 2017/2018. 

وفــي حفــٍل ُأقيــم لتكريــم الطلبــة المتبرعيــن فــي برنامــج البصمــة، ثّمــن رئيــس الجامعــة الدكتــور عبــد اللطيــف أبــو حجلــة، هــذه 

الُمبــادرة الخّلاقــة والُممتــّدة، وعّبــر عــن فخــرِه بالطلبــة حيــُث قــال: ‘‘ أنتــم هــو الجيــل اّلــذي نفتخــر بأّنــُه تخــّرج مــن جامعــة بيرزيــت، 

جيــل بــدأ مســيرتُه بالعطــاء والمســاهمة الُمجتمعّيــة واإلحســاس بالغيــر، مــا يجعلنــي مطمئّنــًا علــى مســتقبلكم، وعلــى 

ــة واإلنســانّية فــي الُمجتمــع الفلســطينّي، فــي طريقنــا نحــو التحــررِ.’’ مســاهماتكم المعرفّي

برنامــــــج بصمـــــــة الخريجيـــــــن

أنتم الجيل اّلذي نفتخر بأّنُه تخرّج من جامعة بيرزيت، جيل بدأ مسيرتُه بالعطاء والمساهمة 

الُمجتمعّية واإلحساس بالغير، ما يجعلني مطمئّنًا على مستقبلكم، وعلى مساهماتكم 

المعرفّية واإلنسانّية في الُمجتمع الفلسطينيّ، في طريقنا نحو التحرر.

د. عبداللطيف أبو حجلة
رئيس الجامعة
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الخريجـــون المساهمـــون
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إبراهيم إسماعيل محمد انجوم
إبراهيم شكري إبراهيم نافع

إبراهيم فتحي عبد المجيد شباك
أحمد حسن أحمد لدادوة
أحمد محمد إبراهيم حمد

أريج أحمد محمد داود
أريج أحمد موسى الخطيب

أريج فؤاد حيدر ترهي
أريج مالك عزات قبطي

ازدهار تيسير شفيع مصلح
أسامة جمال مصطفى فقهاء

أسامة حسام نايف مصفر
إسراء سمحان حسين برغوثي

إسالم نصر هللا عبد الفتاح مناصرة
أسماء سليمان إبراهيم شملة
أسماء عبد الرؤوف حسن عمار

أسماء محمد عبد القادر الخواجا
أسيل حسني إبراهيم جلبوش

أشرف أحمد أمين دار صالح
أفنان موسي خميس ريحان

إكرام نزار علي أبو التين
آالء محمد خليل عطون

آالء نزار عبد هللا مسالمة
آمال رضوان شحادة أبو رحمه

أمير عالء بدوي حمدان
أمير محمد إسماعيل عنقاوي

أمين فايز محمد عاصي
أمينة داوود حميدان شقيرات

أنس مالك أحمد سالم
أنس محمد موسى بزبز

أنس مصطفى عيسى سالمة
أنس نزار عبد الحميد صندوقة
أنوار عبد الغني ربحي التميمي

أنوار يونس جميل أبو حاج
آيرين يعقوب خليل فواضلة

إيمان صالح حسين ربيع
إيمان فؤاد إسماعيل ضيف هللا

أيمن سامر صالح طه

إيناس صالح طه معطان
إيناس علي صالح داغر

بانة عزت عبد الرحيم زيدان
بيان محفوظ أحمد صافي

بيان وليد مصطفى أبو الهوى
تسنيم »محمد باهر« منير خاروف

تقى جميل عبد هللا نواوره
جادا نادي حسين عوض

جميلة أحمد صبحي عميرة
جميلة شحادة عز الدين شلو

جميلة فؤاد عبد العزيز أبو نجمة
جنان فريد علي معطان

جهاد عماد طه نمري
جوسلين موسى جريس شاهين

جيدا مهند إسماعيل فقهاء
حامد منذر حامد حمايل

حسام سامي عبد الهادي دار مطور
حسين صابر حسن ظاهر

حكمت ماهر محمد فوزي أبوسارة
حال عادل محمود عواد

حليمة محمود يوسف بدحة
حميدي باجس فزاع عبد هللا

حنان تيسير محمد طبيب
حنين جالل إبراهيم ثبتة
دالية أنور فؤاد أبو الفي
دالية فهمي علي أبوليل

دانية زهدي محمد عليان
دعاء محمد صالح أبوغوش

دعاء منير محمود ناصر
ديما سامي عبد الهادي دار مطور

ديمه زاهر بديع الكيالني
دينا جواد فؤاد زعرور

دينا عادل عبد الرحمن سلمان
رأفت بشير عبد الرحمن أحمد

راما أنور زكي صندوقة
رامي أسامة إسماعيل مصلح

راية راتب فهد رواجبة
ربا حازم إسماعيل حباس
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ربا وائل يوسف يوسف
ربا يحيى محمد بكر شويكي

ربى سامي حربي قرش
رحمة عطا هللا محمد انجاص

رزان عساف محمود بليدي
رزان محسن حسن عبد الوهاب

رشيد محمد رشيد سلمان
رغد حسام عيسى جعبة
رغد علي محمد مرداوي

رندة روحي سميح فار
رنين عبد هللا أحمد داود

رهام علي إبراهيم أبو خديجة
رهف شاهر هالل ريماوي

روزاليه غسان محمد عوايصه
روزان يحيى صالح حمايل

رؤى صالح الدين ناصر دراغمة
زهية عطية عدنان جعبري

زيد خالد حسن سمارة
زينب عبد الكريم أحمد أقرع

زينة رائد محمد يوسف تميمي
ساجد حسام عبد الهادي عوده

ساجدة تيسير إسحاق رجبي
سارة جمال فوزي دجاني
ساندرا سامي سالم عز

سجود محمد خليل ناجي
سجود وائل خليل فرعون
سرية تيسير سليم بدحة
سعد أحمد علي الدراس

سنا ماهر حسن شتية
سهى إبراهيم صالح أبو شمة

سيف عبد الرحمن محمد الشوملي
سيماء مازن عبد الفتاح صالح

شادن عماد أديب ريماوي
شروق أحمد يوسف عليان

شروق خميس سليمان عبيد
شهد أحمد سالم شوبكي
شيماء محمد سعيد برق

صمود مصطفى هالل منصور

طارق نادر عبد المحسن أبو عيشه
عادل محمد عادل قدادحة

عبد هللا أمل عبد هللا شقير
عبد هللا محمد عبد هللا بني مفلح

عبد الناصر خضر يوسف مصلح
عبد الرحمن إسماعيل ظاهر أبو ظاهر

عبد الكريم موسى عثمان سويلم
عبير عاصم عيسى جعبة
علي يوسف علي عساف

عمر مصطفى محمد طوري
عمرو أحمد عبد الرحمن جالمنه

عهد يزيد أحمد األعرج
عيسى ماجد عيسى رشماوي

غزل وفيق خالد الناطور
غسان نائل جميل صيام

فاطمة حربي إبراهيم مصطفى
فاطمة عوض هللا سليمان عبيد

فتون منتصر حسن دحنون
فخرية عبد الغني صبحي حميدة

فداء جمال خيري فياله
فوزي ماهر فوزي درس

قسطة طوني قسطة بهو
قيس محمد محمود عبد المجيد

كامل جالل كامل نخلة
كنعان عبد الهادي عبد النبي الشاللده

النا غازي نوري بزار
لما مازن لطفي الجوالني

لمياء محمود علي فرج
لميس طارق فخري أبو غربية

لؤي أحمد محمود عويضات
لؤي قيس عادل حسيبا

ليث مزهر سعيد قعدان
ليلى عبد القادر محمد أبو عليا

ليلى لؤي يوسف عاروري
ليلى نوفل نصر الدين نوفل

لين فراس نبيل سعادة
لينا مفيد محمد دار أبو عادي

ليندا أحمد عبد الغني مصطفى
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مجد جمال عبد الرحمن الملخ
مجدي سمير نصري اللدعة

محمد إبراهيم سعيد دار موسى
محمد إبراهيم محمود الحسني

محمد إسماعيل إبراهيم حوشيه
محمد أيمن حمزة عبد الصمد

محمد تيسير يوسف أبو زيد
محمد رامي يحيى مطور

محمد شاكر عثمان سعادة
محمد عبد هللا حسن عيدة
محمد عيسى محمد سالم

محمد فائق فتحي حامده
محمد قيس عواد عيسى

محمد ماهر إسماعيل مصلح
محمد ناصر عبد الغني جوالني

محمد نائل حسن عملة
محمد هاشم محمد بدر
محمد هشام راشد بزار

محمد يوسف موسى الكالوتي
محمود جميل محمود سليمان
محمود صبحي أحمد العواشره

مرجان مشهور راغب علوان
مرح نضال روحي خليلي

مرح هاني حسن عامر
مروة عبد الرحمن أحمد صوالحة

مروة منير أحمد عاروري
مصعب خالد عبد الكريم حسن

معاذ نضال محمد موسى
مالك محمود محمد رمانه

منار رائد محمد سمارة
منى محمد محمود أبو قطيش

مهدي عمر يوسف ابورحمة
مؤيد منذر حسني قرط

ميس عبد الكريم عبد هللا احويطي
ميس محمد خالد محمود

ميساء سمحان حسين برغوثي
ميسان سمير بهائي النشاشيبي

نبال ربحي حسن عاصي

نبيلة بسام رزق عيسى
نداء نظام جميل يوسف

ندى خالد عبد ناصيف
ندى عمر إسحاق قراعين
نسرين باسم نصر نعيم
نهلة خضر عمر سليمان
نهى خالد أحمد الخضور

نور أحمد خميس حمد
نور الدين محمد عبد هللا ديك

نور ياسر علي أبوحديد
نورا عماد سيف الدين النحاس
نيبال فاروق عبد العزيز البكري
هاجر عبد القادر محمود عمران
هبة موسى نعمة هللا نابلسي

هبة فرهود نمر التميمي
هديل محمد عبد العزيز ياسين

هال أبراهيم محمد دحبور
هيا زياد صالح حسون

وفاء صالح حسين حماد
ياسمين منير أحمد إسماعيل

يزن أسعد رشدي الشوا
يزن زين العابدين أحمد علمي
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نشــرت المجلــة اإللكترونيــة "STRUCTURE" فــي شــهر تشــرين أّول، عــن حــّل الّرمــز األخيــر وغيــر المعــروف مــن بُنيــة 

فايــروس نقــص المناعــة البشــرية والــذي يســّبب اإليــدز. وقــد جــاء هــذا اإلكتشــاف مــن خّريــج جامعــة بيرزيــت، الّدكتــور 

جميــل ســعد. 

اســتطاع خّريــج جامعــة بيرزيــت واألســتاذ المســاعد لعلــم األحيــاء المجهريــة فــي جامعــة أالبامــا، الدكتــور جميــل ســعد، حــّل 

ــوا، بعــد عاميــن مــن  ــدز. فتمّكن ــي ُتســّبب اإلي ــروس نقــص المناعــة البشــرية والت ــر المعروفــة لفاي ــة غي ــة النهائي وفــّك التركيب

العمــل الثابــت والمثابــر مــن تحديــد هيــكل ذيــل الفايــروس، المكــون مــن 15 جــزًءا. ولقــد أوضــح الدكتــور ســعد بأّنــه يحتــاج قرابــة 

الســبع ســنوات وخمســة مليــارات دوالر، مــن نقطــة بدايــة صنــع الــدواء حتــى وصولــه رفــوف الصيدليــات. 

تخــّرج الّدكتــور ســعد مــن جامعــة بيرزيــت فــي عــام 1996 بشــهادة بكالوريــوس فــي الكيميــاء، وقــد عمــل بعــد تخرجــِه كمســاعد 

باحــث مــع الدكتــور عبــد اّللطيــف أبــو حجلــة، الرئيــس الحالــي لجامعــة بيرزيــت. ولقــد ذكــر الدكتــور ســعد فــي مقابلتنــا معــُه عــن 

تأثيــر جامعــة بيرزيــت فــي مهنتــِه الحاليــة، بأّنهــا تركــت أثــًرا كبيــًرا عليــه وعلــى توجهــه الحالــّي فــي حياتــه.

فقــال: "إّن تجربتــي فــي جامعــة بيرزيــت كانــت رائعــة، الــذي يجعــل جامعــة بيرزيــت متمّيــزة. إّن حيــاة الطلبــة فــي جامعــة بيرزيــت 

ال تقتصــر علــى التعليــم فقــط، بــل تمتــّد إلــى الحيــاة السياســّية والثقافّيــة المتنّوعــة. ومــن حيــث الحيــاة المهنّيــة، فــإّن جامعــة 

ــا فــي الّتعليــم واّلــذي بــدورِه مّكننــي مــن الّتنافــس مــع مــن هــم األفضــل فــي العالــم فــي مجالــي.  بيرزيــت قــد غــرزت أساًســا قويًّ

لذلــك أنــا مديــن لهــا بالكثيــر لمــا حققتــه." 

خريج الجامعة د.جميـــل سعـــد
واإلضـــــافة إلى المعرفـــــــة اإلنســــــانّيـــــــة
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ويتأّمــل الدكتــور ســعد بــأنَّ هــذا التقــدم العلمــي ســيؤدي إلــى تمهيــد الّطريــق أمــام تطويــر عــالج ناجــح لإليــدز، مــا يفتــح 

البــاب إلمكانيــات القضــاء علــى الفايــروس فــي المســتقبل. فكمــا ذكــر فــي مقابلتــِه "إنَّ الدراســة التــي أجريناهــا، حّددت 

ُبنيــة بروتيــن مهــم مــن الفايــروس الــذي ُيســبب اإليــدز. هــذا البروتيــن هــو جــزء مــن نظــام أكبــر وهــو بالوقــت الحالــي 

ــا مــن عناصــر هــذا النظــام، وســوف  تحــت التطويــر كمرّشــح لّلقــاح. ونعتقــد بــأنَّ هــذا الدراســة سُتشــكل عنصــًرا هامًّ

تســّرع الجهــود إليجــاد العــالج." 

وُيقــّر الدكتــور ســعد بالصعوبــات التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني علــى العديــد مــن المســتويات. مــن احتــالٍل، 

النعــدام البنيــة التحتيــة والمــوارد، مــا يجعــل مجــال البحــوث ُيعتبــر ترفــًا. ومــع ذلــك، فهــو يــرى اإلمكانيــات الموجــودة 

عنــد شــعبه الفلســطينّي وزمالئــه الفلســطينيين، مــن عملهــم الجــاد والمثابــر فــي محاولــة لجعــل المســتحيل 

ُممكنــًا. فأضــاف قائــاًل "مــا يزعجنــي هــو أّنــه علــى الرغــم مــن هــذه الّصعوبــات، فــإنَّ الجامعــات فــي فلســطين غالبــًا 

مــا تجــد المــوارد لالســتمرار." 
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الطلبة في  حياة  إّن  بيرزيت متمّيزة.  يجعل جامعة  الذي  رائعة،  بيرزيت كانت  تجربتي في جامعة  إّن 

جامعة بيرزيت ال تقتصر على التعليم فقط، بل تمتّد إلى الحياة السياسّية والثقافّية المتنّوعة. ومن 

حيث الحياة المهنّية، فإّن جامعة بيرزيت قد غرزت أساًسا قويًّا في الّتعليم واّلذي بدورِه مّكنني من 

الّتنافس مع من هم األفضل في العالم في مجالي. لذلك أنا مدين لها بالكثير لما حققته.
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فــي نهايــة شــهر نيســان الماضــي، افتتحــت جامعــة بيرزيــت مشــروع توليــد الّطاقــة باســتخدام الخاليــا الّشمســّية علــى ســطح 

مبنــى كلّيــة ُعَمــر العّقــاد للهندســة، وذلــك بقــدرة إنتاجّيــة تصــل إلــى 259 كيلــو واط، وبتبــّرٍع مــن الّشــركة العربّيــة الفلســطينّية 

لالســتثمار “أيبــك”. ولكــن هــذا المشــروع ليــس األول مــن نوعــِه فــي الجامعــة، فتوّجــه بيرزيــت نحــو التحــّول لالعتمــاد علــى 

الّطاقــة الّنظيفــة والمتجــددة بــدأ كفكــرٍة فــي التســعينيات.

ــه قبــل 25 عاًمــا تولــدت قناعــة لــدى إدارة الجامعــة  يقــول مديــر المكتــب الهندســي فــي جامعــة بيرزيــت د. بشــارة أبــو غنــام أّن

ــى أرض  ــِة تنفيذهــا عل ــك الوقــت بمحاول ــدأت فــي ذل ــاء، فب ــد الكهرب ــى الّطاقــة الشمســّية لتولي ــه لالعتمــاد عل بضــرورة التوّج

ــا الّشمســّية . ــاه فــي مبنــى آل مكتــوم مــن الخالي الواقــع بتســخين المي

 هــي: )معهــد 
ٍ
وخــالل خمــس ســنوات، نجحــت الّجامعــة فــي نصــْب الخاليــا الّشمســّية علــى أســطح 5 مبــان

العاّمــة، وُملحــق  للحقــوق واإلدارة  الّصــادق  توفيــق  ريــاض  الدوائّيــة، وكلّيــة  للّصناعــات  ســميح دروزة 

الحقــوق، وكلّيــة عمــر العقــاد للهندســة، ومشــاغل الهندســة( مــن أصــل 14 مبنــى صالًحــا ومهيــأ الســتقبال 

الخاليــا الّشمســّية.

جامعـة بيرزيـت نحو الطاقـة البديلـة

 بقـــدرة إنتاجيـــــة

259KWh

 %100 
طاقـة شمسّيـة

مستقبــاًل

نسبة االعتماد الحالي على الطاقة الشمسية

سنــــــــــــــــــــــــــــــويًا
  100K

مما ساعد في توفير
 %20–15$
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جامعـة بيرزيـت نحو الطاقـة البديلـة
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ووفقــُا ألبــو غنــام، فــإن لــدى الّجامعــة ُخّطــًة لالعتمــاد علــى الّطاقــة الّشمســّية بنســبة %100 مســتقباًل، علًمــا أنَّ نســبة االعتماد 

فــي الوقــت الحالــي وصلــت إلــى 15–%20، وهــذا ســاهم فــي توفيــر نحــو 100 ألــف دوالر ســنويًا مــن فاتــورة الكهربــاء التــي تبلــغ 

قيمتهــا حوالــي 600 ألــف دوالر.

بدورهــا، أوضحــت لورانــس ثيــودوري مســؤولة اإلنمــاء فــي دائــرة تعزيــز المــوارد فــي جامعــة بيرزيــت أّنــه طالمــا وجدت المشــاريع 

التطويريــة، ســيزداد حجــم وعــدد المبانــي فــي الجامعــة، وبالتالــي ســيزداد اســتهالك الكهربــاء والضغــط علــى الجامعــة، خاصــة 

أنــه يمكــن اســتثمار المــال الــذي ينفــق علــى الكهربــاء فــي مشــاريع جديــدة.

وتابعــت: “الفكــرة مــن مشــروع الطاقــة الشمســية هــي أن تكــون المبانــي قــادرة علــى تغطيــة جــزء مــن احتياجهــا، ألنــه ال إمكانيــة 

ألن يغطــي أي مبنــى احتياجاتــه بشــكل كامــل، ولكــن فــي حــال قمــت بتغطيــة %65 مثــال مــن احتيــاج المبنــى مــن الطاقــة، فأنــت 

تتحــدث عــن توفيــر مبلــغ مــن المــال لتغطيــة نفقــات أخــرى للكليــة، ويمكــن أن يســاعد ذلــك علــى إنشــاء مشــروع جديــد علــى 

المــدى البعيــد”.
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لقــد تزامــن إنشــاء مكتبــة جامعــة بيرزيــت الرئيســّية، مــع إنشــاء مدرســة بيرزيــت عــام 1924. ومــن حينــِه، اســتمّرت المكتبــة فــي 

النمــو والتطــّور. 

أصبحــت مكتبــة جامعــة بيرزيــت ِقبلــًة لكاّفــة الباحثيــن فــي الُمجتمعيــن الفلســطينّي والعربــي عبــر وســائل االتصــال الُمتاحــة مــن 

فاكــس، وبريــد إلكترونــي. وقــد اكتســبت هــذه الّصفــة مــن الجهــد المســتمّر بجعلهــا تشــمُل عــددًا هائــاًل مــن المصــادر والمراجــع 

ــداع منشــورات اليونســكو ومنشــورات اأُلمــم  ــة، عــدا أّنهــا ومــن العــام 1979 أصبحــت مركــزًا إلي فــي شــّتى الحقــول األكاديمّي

الُمتحــدة اإللكترونّيــة، وُأعتمــدت كمركــز إقليمــي لمنشــورات البنــك الدولــّي. 

عملــْت المكتبــة علــى تطبيــق التكنولوجيــا الحديثــة فــي تقديــم خدماتهــا، إذ تســتخدم نظــام )مينيزيــس( المحوســب فــي إدارة 

ــة، ونظــام أوراكْل إلدارة اإلعــارة المحوســبة. كما عملــت علــى تطويــر صفحــة إلكترونّيــة خاّصــة بهــا  األعمــال الفنّيــة والخدماتّي

ُيشــرف عليهــا موّظــف مؤّهــل وتحتــوي علــى العديــد مــن قواعــد البيانــات العربيــة واألجنبيــة لتمّكــن الباحثيــن مــن الحصــول علــى 

المعلومــات مــن مصــادر متنوعــة. وتعتمــد المكتبــة نظــام الرفــوف المفتوحــة، ونظــام تصنيف مكتبــة الكونغرس فــي ترتيــب 

مجموعاتهــا. وتقــوم أيضــًا بتنســيق األعمــال الفّنيــة المتعّلقــة بالمكتبــات الفرعّيــة الخاّصــة بالمراكــز والمعاهــد الُمختلفــة فــي 

الجامعــة وذلــك بهــدف التوحيــد لتســهيل عمليــات البحــث لــرّواد المكتبــة.

مكتبة يوسف أحمد الغانم
ودورها اإلثرائي

155,5121730384
مجلدًا باللغتين العربية 

واإلنجليزية

 دورية مجلدة
منها جارية وباللغتين 

العربية واإلنجليزية

تحتــوي مكتبــة جامعــة بيزيــت علــى مجموعــة كبيــرة مــن المــواد المكتبيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وبعــض المــواد باللغــات 

األخــرى مثــل: الفرنســية واأللمانيــة، وتشــكل المــواد باللغــة اإلنجليزيــة مــا نســبته %60 مــن المقتنيــات . وُتقّســم المجموعــات 

علــى النحــو التالــي:





33

ــت  ــي بات ــة، واّلت ــى المكتب ــة، فلقــد ُشــّيد مبن ــخ المكتب ــة فــي تاري ــة النوعّي ــت النقل وفــي العــام 1985، حصل

ُتعــرف باســم "مكتبــة يوســف أحمــد الغانــم"، بتبــّرٍع ســخيٍّ مــن مصنوعــات الغانــم فــي الكويــت. كمــا ُأضيف 

ملحقــًا للتوّســع مــن ثالثــة طوابــق فــي العــام 2005. وهــو مــا مّيــز مكتبــة جامعــة بيرزيــت بالريــادة فــي 

توفيــر مــوارد وخدمــات لمجتمــع الجامعــة، والباحثيــن والمفّكريــن فــي فلســطين وخارجهــا إلنتــاج المعرفــة 

ونشــرها، ودعــم عملّيــة التعليــم والتعّلــم، ومســاندة البحــث العلمــي عبــر إتاحــة الوصــول إلــى مصــادر 

ــة( فــي الوقــت المناســب بموظفيهــا  ــة واإللكترونّي المعلومــات بأشــكالها وأنواعهــا الُمختلفــة )التقليدّي

ــن، فتفــوق توقعــات روادهــا ومســتخدميها، وتســاهم فــي تطــور المجتمــع، وتكــون مؤّسســة  المتمّيزي

رائــدة فــي العصــر الرقمــّي.

وبعــد ثــالث وثالثيــن عــام مــن إنشــاء مبنــى المكتبــة، إن الحاجــة تشــتّد عامــًا بعــد عــام ألعمــال صيانــة 

شــاملة للمبنــى، وذلــك لضمــان اســتمرار المكتبــة فــي تقديــم خدماتهــا الرياديــة فــي البحــث العلمــّي 

لمســتخدميها مــن مجتمــع الجامعــة والُمجتمــع الخارجــي عبــر الوســائل التكنولوجّيــة المتطــّورة للوصــول 

إلــى مصــاف المكتبــات الرقمّيــة العالمّيــة. 

م
ان

 غ
مد

أح
ف 

س
يو

ة 
تب

مك

1979

وثائــق ومــواد مكتبيــة موجــودة علــى شــكل ميكروفيلــم وميكروفيــش، بمــا فيهــا 

بعــض المراجــع والصحــف العربيــة القديمــة .

وثائق ومجموعات خاصة عن الشؤون الفلسطينية .

الصحف المحليـــة ويعود تـــاريخها الى أكثر من حـــوالي عشـــــر سنـــوات )األّيام، الحياة 

الجديــدة، القــدس، االتحــاد(.

أصبحــت المكتبــة منــذ عــام 1979 مركــز إيــداع لمطبوعــات اليونســكو، وقــد تــم تصنيف 

معظــم المــواد وفــق نظــام تصنيــف الكونغــرس، كمــا تــم ضمهــا إلــى مجموعــات 

المكتبــة اأُلخــرى.



34

مبنى سمير عبد الهادي
تحــرص جامعــة بيرزيــت بشــكٍل ُمســتمرٍّ علــى تطويــر بيئــة منفتحــة علــى المعــارف، والعلــوم الُمتقّدمــة. ولضمــان تحقيــق هــذا 

الهــدف، شــرعت الجامعــة بتوســعة كلّيــة العلــوم –جنــاح الرياضّيــات-، بتبــّرٍع ســخيٍّ مــن المهنــدس ســمير عبــد الهــادي.

وُتقــّدر مســاحة مبنــى ســمير عبــد الهــادي الُمكــّون مــن ثالثــة طوابــق 1,100م2، وســيُضم قاعــات تدريســّية، ومكاتــب ُمســاعدي 

التدريــس، وكذلــك قســم لالجتماعــات، إضافــًة إلــى مطعــم للطلبــة. 

وسيســاعد الجنــاح الجديــد علــى تحقيــق اســتخدام أفضــل للمســاحات فــي المبانــي، وسيســهل الّتواصــل بيــن طواقــم دائــرة 

الرياضّيــات. كمــا ســُيمّكن الجنــاح مــن زيــادة الُقــدرة االســتيعابّية لُتصبــح كلّيــة العلــوم أكثــر قــدرًة علــى التماشــي مــع الزيــادة 

فــي عــدد الطلبــة، مــع تطــّور فــي الخدمــات والمســاحات.
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مبنى سمير عبد الهادي
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عضــو مجلــس أمنــاء ورئيــس لجنــة تنميــة المــوارد. وعضــو مجلــس ُأمنــاء مؤّسســة فلســطين 

الدولّيــة لألبحــاث فــي األردن، والمؤّسســة العالمّيــة لمســاعدة الطلبــة العــرب فــي األردن.

المهندس سمير عبدالهادي



ُأعلــن خــالل شــهر شــباط 2018 فــوز كل مــن المشــروعْين الريادييــن "بوابــة الّســماء" و"صيادلــة 

فــي كل مــكان"، وذلــك ضمــن مشــروع حاضنــات األعمــال، وهــو مشــروع نبعــت فكرتــه من الّشــعور 

ــادّي، وتشــجيع أفكارهــم الخّلاقــة، مــا ُيعــّزز الّســير تجــاْه  ــة دعــم الّشــباب الفلســطينّي الري بأهمّي

خلــق ُفــرص عمــل لطلبــة الجامعــة. 

وُيذكــر أّن المشــروعين قــد فــازا بعــد منافســٍة مــع عشــرة مشــاريع قامــت بعرضهــا عشــر فــرق 

أمــام لجنــة التحكيــم المكّونــة مــن بعــض أســاتذة الجامعــة، وتــّم اإلعــالن عــن المشــروعين الفائزين 

اّلذيــن حصــْل كّل منهمــا علــى دعــٍم بقيمــة )25,000( دوالر أمريكــي، وبحاضنــٍة ســتوّفر المســاعدة 

التقنّيــة والقانونّيــة، علــى أْن يدعــم مشــروع حاضنــات األعمــال 4 مشــاريع خــالل الّســنة القادمــة.

"بوابــة الّســماء" هــي لعبــة ســياحية هادفــة ســتتوفر للهواتــف المحمولــة مــن خــالل تطبيقيــن 

بمدينــة  النــاس  تعريــف  إلــى  تهــدف  ألعــاب عديــدة  هــو تطبيــق يشــمل  األّول  متصليــن معــًا، 

القــدس مــن حيــث: عــادات أهــل القــدس وتقاليدهــم، وبعــض األماكــن الســياحّية، وكذلــك، األكالت 

ــا التطبيــق الّثانــي فســيكون تطبيــق واقــع افتراضــي يتيــح للنــاس  ــة. أّم ــاء الّتراثي الّشــعبية واألزي

التجــول بالبلــدة القديمــة فــي القــدس كأّنهــم فيهــا. 

أّمــا "صيادلــة فــي كّل مــكان" فهــو تطبيــق للهواتــف الذكّيــة ُيقــّدم خدمــات صحّيــة صيدالنيــة، 

ُيســّهل علــى المريــض الحصــول علــى األدويــة وكيفيــة اســتخدامها وتجنــب نســيان أي جرعــة 

دوائيــة حتــى ال يؤثــر علــى ســير العــالج، كمــا تمكــن المريــض مــن معرفــة الصيدليــات المتاحــة فــي 

منطقــة جغرافيــة معينــة فــي أي وقــت.

وبمشــروع حاضنــات األعمــال، تتشــارك جامعــة بيرزيــت مــع رجــل األعمــال الفلســطينّي وليــد قــادر، 

واّلــذي ســيقوم بدعــم المشــاريع تماشــيًا مــع رؤيــة الجامعــة بأهمّيــة تمكيــن األجيــال المســتقبلّية 

ــداد  ــة، واالمت ــر المجتمــع الفلســطينّي، والمجتمعــات العربّي ــٍة فــي تطوي مــن أجــل مشــاركٍة فاعل

باألثــر علــى العالــم أجمــع. وســتقوم الجامعــة بتوفيــر الحاضنــة اّلالزمــة للمشــاريع الفائــزة. 

مشروع حاضنات األعمال

بوابة الّسماء وصيادلة في كل مكان 
يفوزان ضمن مشروع حاضنات األعمال
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بوابة الّسماء صيادلة في 
تطبيق لعبة سياحية، تتيح للمستخدم التعرف على كل مكان

القدس وزيارتها ضمن عالم افتراضي.
تطبيق طبي، يساعد المرضى 

في إيجاد األدوية المناسبة، 

وتذكيرهم بمواعيدهم.

بوابة الّسماء وصيادلة في كل مكان
 يفوزان ضمن مشروع حاضنات األعمال
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المحلــّي  المجتمــع  فــي  واالقتصادييــن  واألكاديمييــن  األعمــال  رجــال  مــن  ُنخبــٍة  تجّمــِع  مــن  بمبــادرٍة 

ُمشــّكلًة  هللا،  رام  مدينــة  فــي   1993 عــام  بيرزيــت  جامعــة  أصدقــاء  جمعّيــة  تأسســت  الفلســطينّي، 

ــًا، وفــق اســتراتيجّية واضحــٍة  ــًا وعلمّي ــًا ومادّي بتأسيســها ذراعــًا داعمــًا لجامعــة بيرزيــت وطلبتهــا معنوّي

تتلّخــص فــي أهــداٍف عديــدة منهــا: توفيــر المســاعداِت والمنــح للطلبــة المحتاجيــن، وتوفيــر فــرص عمــٍل 

لخريجــي الجامعــة، كذلــك تعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــّي، إضافــًة إلــى تشــجيع المؤّسســات االقتصادّيــة 

الوطنّيــة لالســتفادة مــن نشــاطات الجامعــة العلمّيــة وخبراتهــا الفنّيــة.

وضمــن تقويــة الروابــط الثقافّيــة واالجتماعّيــة بيــن الجامعــة والمجتمــع، تعمــل جمعّيــة أصدقــاء جامعــة 

بيرزيــت وبالشــراكة مــع العديــد مــن المؤّسســات االقتصادّيــة الفلســطينّية، إلــى بنــاء وافتتــاح عــددًا مــن 

المشــاريع اّلتــي ُتســاهم بشــكٍل فّعــاٍل باســتمرارّية المنــْح التعليمّيــة والتــي بدورهــا تســاعد الطلبــة مــن 

ذوي الّدخــل المحــدود إيمانــًا مــن الجمعّيــة بأهمّيــة تمكيــن األجيــال المســتقبلّيِة، فــي خطــوٍة لتطويــر 

مجتمــٍع خــّلاق وُمنتــج للمعرفــة. 

وُتعــّد تعاونّيــة “إيــد بإيــد” واّلتــي انطلقــت فــي العــام 2008 إحــدى أهــّم المشــاريع اّلتــي تحافــظ علــى 

تعزيــز التــراث الفلســطينّي عــن طريــق إنتــاج أعمــال يدوّيــة مــن المطــّرزات وتســويقها للقطــاع الخــاّص 

الفلســطينّي، مــا يعــّزز أحــد أبــرز أهــداف الجمعّيــة وهــو توفيــر المســاعدات والمنــح للطلبــة غيــر المقتدرين. 

لقــد طــوّرت جمعّيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت مشــاريعها التعاونّيــة بمــا يضمــن تغطيــة نســبة كبيــرة مــن 

تكاليــف المنــح الدراســّية ذاتّيــًا، باإلضافــِة إلــى توفيــر فــرِص عمــٍل جزئّيــٍة لعــدٍد مــن الطلبــة غيــر المقتدريــن. 

جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت
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صنــدوق أصدقــاء الكلّيــات

أطلقــت دائــرة تعزيــز المــوارد بالّتعــاون مــع كلّيــة الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات وكلّيــة الصيدلــة والتمريــض والمهــن 

الصحّيــة، صندوقــًا ألصدقــاء الكلّيــات، بحيــْث يهــدُف إلــى بنــاِء شــراكٍة ُمباشــرٍة بيــن كلّيــات الجامعــة ومؤّسســات القطــاع 

الخــاّص. وتســعى دائــرة تعزيــز المــوارد لتعميــم هــذه التجربــة علــى باقــي الكلّيــات بنــاًء علــى تجربــة الّصنــدوق مــع كليتــّي 

والصيدلــة. الهندســة 

أتــاح صنــدوق أصدقــاء الكلّيــات، اّلــذي يضــم مجموعــًة من الّشــخصّيات والّشــركات الفلســطينّية، الفرصة لتعزيز قــدرة الكلّيات 

ــة. ويســاهم هــذا الّصنــدوق بشــكٍل  ــة للطلب ــد مــن التدريبــات والرحــالت العلمّي ــة العدي ــة، وتغطي علــى دعــم نشــاطات الطلب

فاعــٍل علــى تطويــر قــدرة دعــم الكليــات لتصــل إلــى آفــاٍق جديــدٍة مــن مســاندٍة للطلبــة، وعقــد نشــاطات ُمشــتركة بيــن الطلبــة 

واألكاديمييــن، هــذه الّنشــاطات اّلتــي تســعى نحــو التفــّرد فــي إنتــاج معــارٍف جديــدٍة لمزيــٍد مــن الرِفعــة للجامعــِة وطلبتهــا.

الفلســطينّي،  بالمجتمــع  الكلّيــات  ربــط  إلــى  الّصنــدوق،  دعمهــم  خــالل  مــن  الكلّيــات  أصدقــاء  صنــدوق  أعضــاء  ُيســاهم 

ويســاهمون كذلــك برفــد الكلّيــات بأفــكارٍ مســاندٍة أللولوّياتهــا فــي طريقهــا لتحقيــق التمّيــز فــي أداء رســالة الكلّيــة األكاديمّيــة. 

ــرٍ مباشــرٍ ُيســاهم  ــات لمــا لهــذا العطــاء مــن أث نتقــّدُم بالّشــكر مــن كّل المســاهمات والمســاهمون فــي دعــم صناديــق الكلّي

بإثــراء طلبــة الجامعــِة.
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أياٍد في العطاء

منحة السيدة إبتسال عواشرة

منحة المرحوم إبراهيم سرحان

منحة شركة أبو لبن للتجارة العامة

منحة أبو مريد

منحة اتحاد أطفال الشرق األوسط

منحة مؤسسة اتحاد األراضي المقدسة

منحة السيد أحمد عبد الرحيم رابي

منحة السيد أحمد عمار

 منحة المهندس أحمد عطعوط

منحة السيد أحمد لطوف وزوجته السيدة وفاء فتح هللا

منحة الدكتور أحمد والسيدة دوليس عيسى

منحة شركة أرامكس

منحة الشهيد أسامة أحمد عيساوي

منحة السيد أسامة حديد

منحة السيد أسامة عبد الرحمن علوي

منحة السيدة أسماء سالم

منحة جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت - فلسطين

منحة جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت - لندن

منحة السّيدة افتخار الفرخ بدران

منحة السيد أكرم حسن

منحة السيدة آالء أبو عدس

منحة االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

منحة السيد آلبرت عادي

منحة البطريركية الالتينية في القدس

منحة الجمعية الثقافية العربية

منحة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة –بإدارة جمعية الزيتونة للتنمية الشبابية 44

تفتخــر جامعــة بيرزيــت وتحتفــي دائمــًا بــكل األيــادي البيضــاء التــي قّدمــت دعمــًا للجامعــة علــى مــدار الســنوات. فــكل 

تأديــة  المالّيــة والعينّيــة مهمــا كان حجمهــا وطبيعتهــا ســاعدتنا علــى االســتمرار فــي  المســاهمات والتبرعــات 

رســالتنا وتطويــر برامجنــا وتوســيع وتحديــث حرمنــا الجامعــي. فلكــم مّنــا كّل الّشــكر والتقديــر. 

أواًل: المنح الدراسّية للعام 2018/2017
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منحة شركة الدليل

منحة جمعية الرواد للثقافة والمسرح

منحة مؤسسة الشرق األوسط لألطفال

منحة الشركة المركزية للتجارة والمركبات

منحة الشهيد الشيخ عبد هللا

منحة السيدة ألفت أبو عدس

منحة اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس

منحة المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار - بكدار

منحة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

منحة جمعية المرأة الفلسطينية األمريكية في جنوب كاليفورنيا - باوا

منحة المرسلون الفرنسيسكان في خدمة األرض المقدسة

منحة شركة المشرق للتأمين

منحة جمعية المقاوليين األردنيين

منحة المؤسسة العربية للتنمية المستدامة- رواد التنمية

منحة مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد

منحة السيد إلياس داود خليل

منحة إلياس وجهينة عقلة

منحة أم عمر يرحمها هللا - بإدارة مؤسسة التعاون

منحة السيدة أمل عبد الرحيم جردانة

منحة السيدة أمينة أحمد

منحة السيدة أمينة مرزة

منحة السيدة إنتصار جردانة

منحة السيدة إنتصار عبد الرحمن

منحة السيد أنطوان يونس

منحة مؤسسة أهداف

منحة السيد إياد كاظم ناصر الدين

منحة السيدة آية رّزاق

منحة الدكتورة إيمان أنصاري

منحة السيدة إيمان حج

منحة السيدة إيمان حمايل

منحة السيد أيمن مفارجة

منحة السيدة إيناس عدنان داغر

منحة السيد باسل عبد الجابر

منحة الدكتورة بتول خليفة
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منحة برنامج النهوض بالشباب الفلسطيني للمنح الدراسية للطلبة المتفوقين وغير المقتدرين

منحة السيد بسام فؤاد عبد الهادي

منحة السيدة بشائر أبو عاصي

منحة السادة عائلة المرحوم بشير العلمي

منحة بنك االتحاد

منحة السيد بهاء النحوي

منحة السيدة بهيسة العربي - بإدارة مؤسسة التعاون

منحة شركة بيت.كوم

منحة جمعية بيرزيت

منحة السيد تامر جميل أبو سعدة

منحة السيدة تغريد أبو سليم

منحة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني –حفظُه هللا-

منحة الحاج توفيق فوزي اسعيدة

منحة السيد تيسير بركات - بإدارة مؤسسة التعاون

منحة السيد تيسير يونس جبارة

منحة السيد جمال أبو علي

منحة السيد جمعة محمود خلف

منحة السيد جميل مصطفى سالمة

منحة الدكتور جنيد محمود الخزنجي

منحة السيدة جوي جيحا

منحة جمعية جيري ورسمية فتاح الخيرية

منحة السيد جيمي شامية

منحة السيد حامد محي الدين أبو عواد

منحة السيد حربي حسن

منحة السيد حسام يعقوب

منحة السيد حسان خان

منحة السيد حسن الحدي

منحة السيد حسن خضر محاميد

منحة السيد حسن قاسم

منحة السيد حسني شديد

منحة السيدة حسنية جمل

منحة حلويات عالء الدين

منحة مؤسسة حماية األراضي المقدسة

منحة السيد حمدي بلقاضي

منحة السيد حنا عيسى باشا

منحة السيد حنا يونس

46



اء
ط

ع
ال

ي 
 ف

ي
اد

أي منحة السيدة حنين مازن موسى أبو عواد

منحة السيد خالد العمري

منحة السيد خالد جمعة شلبي

منحة السيد خالد وهدان

منحة السيد خليل العمري

منحة السيد خليل سلطي أبو عواد

منحة مؤسسة دار الطفل العربي

منحة السيدة داليا فراج

منحة مؤسسة دالية

منحة السيدة ديانا عفيشات

منحة الدكتور راتب أبو حجلة لطلبة الرياضيات

منحة السيد راسم العمري

منحة السيد رامز ميخائيل فواضلة

منحة شركة رامكو للتجارة والمقاوالت

منحة السيدة رانيا عبد الكريم عبدهللا

منحة السيدة رانيا مصطفى

منحة السيد ربيع عطايا السنوية

منحة الدكتور رجا ترزي

منحة السيدة رسيل توفيق قدادحة

منحة السيدة رشا بزبز

منحة مؤسسة المرحوم رشيد خليل عريقات

منحة الدكتور رشيد والسيدة منى خالدي

منحة السيد رضا سلعاوي

منحة السيدة رغدة منكو

منحة السيد رمزي حنا سالم جابر وزوجته السيدة ناهدة وديع إبراهيم جابر

منحة الدكتورة رنا عفيفي

منحة السيدة رنا عواد

منحة السيدة رندة بدوان

منحة السيدة روال بربخ

منحة السيد رومي سالم

منحة الحاج رياض جمال موسى شلبي

منحة السيد رياض كمال

منحة السيدة ريحان العلمي

منحة السيد زاهي خوري

منحة لجنة زكاة القدس

منحة عائلة زالطيمو
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منحة الدكتور زهير علمي والسيدة ناديا عاشور

منحة الدكتور زين العابدين طهبوب

منحة السيد زين طويل

منحة السيدة زينة رمزي رزق هللا

منحة السيد سابا مصطفى

منحة السيد ساجي ناصر الشيخ

منحة السيدة سارة برقاوي

منحة السيدة سارة بشير

منحة السيدة سارة حسيني

منحة السيد سامر الجاغوب

منحة السيد سامر بو جودة

منحة السيد سامي قندح

منحة السيد سامي واصف

منحة السيدة سامية جاردلي

منحة مؤسسة سبارك

منحة السيدة سجا الزرقا جردانة

منحة مكتبة  سراج

منحة السيدة سعاد الحسيني- الجفالي

منحة الشيخ سعيد الخطيب، إمام وخطيب المسجد األقصى، يرحمه هللا

منحة السيد سعيد طالب

منحة المهندس سفيان النجار

منحة السيدة سلوى شكري المهتدي

منحة الدكتورة سماح أبو عصب

منحة السيدة سمر خميس

منحة السيدة سمية إقبال

منحة السيد سميح العبد

منحة السيد سميح عبد الرحمن طوقان

منحة السيد سميح محمد عبد الصمد

منحة الدكتور سمير الرمال

منحة السيد سمير ذيب نمر عيسى

منحة المهندس سمير والسيدة ملك عبد الهادي

منحة السيدة سميرة حجاوي

منحة السيدة سميرة صايج

منحة الدكتورة سندس سمارة

منحة السيدة سندس محمد عثمان حماد

منحة السيدة سهى عباسي طوقان
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منحة شركة Triple R للتجارة والتسويق

منحة السيدة  شروق عمارة

منحة عائلة شكور أبو غزالة - بإدارة مؤسسة التعاون 

منحة لجنة صندوق التكافل الخيري

منحة صندوق الطالب الجامعي األرثوذكسي - رام هللا

منحة صندوق ووقفية القدس

منحة السيد صهيب مقبل جبر طوافشة

منحة السيد طارق زياد خطيب

منحة السيد طارق طارق

منحة السيد طالل جبارة

منحة السيد طه محمد مخلوف

منحة السيد ُعال ريان

منحة السيد عبد الباسط اسماعيل

منحة السيد عبد الجابر حسن عبيد

منحة السيد عبد الحكيم غنيم

منحة السيد عبد الكريم أسعد

منحة السيد عبد هللا شلبي

منحة السيد عبد المجيد سالمة

منحة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين

منحة المرحوم عبد هللا أحمد سرحان

منحة السيد عبود أبو عدس

منحة السيد عدنان حماد

منحة السيد عدنان فاتح

منحة السيد عدي دويكات

منحة السيد عرفات خلف

منحة السادة عطاري وعليان

منحة السيدة عفاف عيسى أبو هابيل

منحة السيد علي الجعفري

منحة السيد عمر ذيب

منحة الدكتور عمر عبد الهادي لطلبة برنامج الموسيقى

منحة السيد عمر منصور

منحة السيد عنان دحادحة

منحة السيد عودة محمد حزمة

منحة السيد عوض جمعة

منحة السيد غازي جاموس

منحة المهندس فادي الفرا

منحة السيدة فاطمة مدهون
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منحة السيدة فاطمة معروف

منحة السيد فتحي أبو الريش

منحة الدكتور فتحي خالد

منحة السيد فراس تماري

منحة شركة فرسان الشرق األوسط لالستثمار

منحة السيدة  فريال المهتدي - بإدارة مؤسسة التعاون

منحة السيدة فريدة شما

منحة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار الخصوصية المحدودة - باديكو

منحة السيد فهمي أبو علي

منحة السيد فواز ضمرة

منحة الدكتور فؤاد الجمل

منحة الدكتور فؤاد الخضرا

منحة السيد فيصل عرنكي

منحة السيد قاسم محمد قاسم

منحة شركة قبطان للمالبس

منحة السيد كريم السيد

منحة الدكتور كمال حمزة عباس

منحة السيد كمال خوجة

منحة لجنة كويتيون ألجل القدس - بإدارة مؤسسة التعاون

منحة السيدة الرا أديب

منحة السيدة النا أبو حجلة

منحة شركة لوتس للتجارة والمقاوالت

منحة السيدة لورا بدوان

منحة السيد لؤي اسعيد

منحة السيد لؤي عويضات

منحة السيدة لين برقاوي

منحة الدكتورة ليندا مصيطف لطلبة الكيمياء

منحة السيد مازن أبو نبعة

منحة السيد/ة متبرع/ة كريم/ة )55(

منحة السيد مجاهد الخطيب

منحة السيد مجد ريماوي

منحة مؤسسة مجموعة االتصاالت الفلسطينية للتنمية المجتمعية

منحة المهندس محمد السيد

منحة سمو الشيخ محمد بن حمد بن عبدهللا بن جاسم آل ثاني

منحة السيد محمد صفوري

منحة السيد محمد صالح الدين



منحة السيد محمد عبد القوي والسيد مازن قمصية

منحة السيد محمد مصلح

منحة السيد محمد نبيل األسمر

منحة السيد محمود أبو جودة

منحة السيد محمود أحمد إسماعيل

منحة السادة أبناء المرحوم محمود جوهر

منحة السيد محمود سامي رشيد

منحة مؤسسة محمود عباس

منحة مركز التراث الفلسطيني- عّمان

منحة السيدة مريم هندية

منحة شركة مسار العالمية

منحة جمعية مشروع الرعاية - صندوق فاطمة أبو السعود

منحة مشروع بطاقة الطالب الجامعي

منحة المهندس مصطفى العمري

منحة السيد مصطفى والسيدة سهير المقدادي

منحة السيد معتز مشعل

منحة السيدة منال فاخوري

منحة السيدة منال كيالي

منحة منظمة الواليات المتحدة لإلحتياجات الطبية والتعليمية

منحة السيد منير الكالوتي - بإدارة مؤسسة التعاون

منحة الدكتور موسى ناصر والسيدة سهيلة ناصر

منحة السيدة ميرنا زياد محمد يوسف

منحة السيدة ميساء حسني أبو غيدا

منحة السيد ناجح قريع

 منحة المهندس نادر رزق

منحة السيد نادر سالم

منحة السيد نادر عبد هللا الميمي

منحة نادي ليونز رام هللا

منحة السيدة ناديا نور الدين عبد الهادي

منحة المهندس ناهض النجار

منحة السيد نبيه والسيدة عايدة خوري السنوية

منحة السيدة نتالي قشوع

منحة المهندسة نجالء كايد

منحة السيد نجيب عبد هللا إسماعيل

منحة السيد نزيه عرنكي

منحة السيد نصر الدين ذياب
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منحة الحاج نصر الدين نوفل

منحة السيد نضال بركات لتخليد ذكرى السيدة رحاب يعقوب

منحة السيد نضال حمد

منحة السيدة نوال خلف

منحة السيدة نيروز وتد

منحة السيد هادي هاني عوض

منحة السيد هاشم الزعبي

منحة السيدة هانم شهاب

منحة مؤسسة الدكتور  هاني الشوا للتنمية المجتمعية

منحة السيد هاني القاسم

منحة مؤسسة هاني القدومي للمنح الدراسية

منحة السيدة هبة أبو لبدة

منحة السيدة هتاف العلي

منحة السيدة هدى البدير العلمي

منحة السيدة هدى الشوا

منحة السيدة هدى الطويل

منحة السيدة هدى جميل نواورة

منحة السيدة هدى عبد الرحيم جردانة

منحة السيدة هديل الحمايدة

منحة السيدة هال جاد هللا

منحة السيدة هناء سعد الدين

منحة السيدة  هند حسن

منحة السيدة هويدة صوالح

منحة السيدة هيا أبو سير

منحة السيد هيثم عدنان مبارك

منحة السيد واصف مطيع

منحة السيد وائل صفوري

منحة وزارة شؤون القدس

منحة السيدة وصال عباس ناصر الدين

منحة السيدة وفاء مشهور أبو مخو

منحة السيد وليد أبو الهموم

منحة السيد وليد فتيحة

منحة وليد و ليلى الجشي

منحة السيدة يارا عدنان الحاج داود

منحة السيدة ياسمين عصام شرف
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منحة شركة يافا. نت للبرمجيات

منحة السيد يحيى عبد الحميد جبارة

منحة السيد يحيى عريان

منحة السيد يزن الطحان

منحة السيد يوسف انعيم

Mr. Adrian and Katrin Herzog Giger Scholarship

Anna McVittie De Bailetti Scholarship

Mrs. Anne Macksoud Scholarship

Aruri-Kazimi Scholarship

Mrs. Asmaa Bawla Scholarship

Bears for Palestine - University of California Berkeley Scholarship

Mrs. Bernice Youtz Scholarship

Mr. Chris Blauvelt Scholarship

Mrs. Elizabeth Milligan Scholarship

Ms. Esther m. Brown Scholarship

Hala Attallah Fund Scholarship

Mrs. Jennifer Marles Malone Scholarship

Johannes Heijmans and Janis Schiller Scholarship

Mr. Jonas & Mrs. Farah Herzog Scholarship

Mr. Killian McGinnis Scholarship

Mr. Kristin Glen Scholarship

Ms. Nazia Haque through BuildPalestine Scholarship

Mrs. Nourajiking Samoun Scholarship

Quiz Night Event Donors Scholarship

Ms. Reetu Sukhramani Scholarship

Mrs. Rosalind Petchesky Scholarship

Ms. Sabine Herzog Scholarship

Mr. Tim Harper Scholarship

Mr. Tom O'Keefe Scholarship
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الئحة الشرف

السيدة إبتسال عواشرة

السادة عائلة أبو غزالة - من خالل مؤسسة 

التعاون

السادة شركة أبو لبن للتجارة العامة

السادة مؤسسة اتحاد األراضي المقدسة

السادة اتحاد أطفال الشرق األوسط

السيد أحمد عبد الرحيم رابي

المهندس أحمد عطعوط

السيد أحمد عمار

الدكتور أحمد عيسى

المهندس أحمد محمود لطوف

السادة شركة أرامكس

السيد أسامة حديد

السيد أسامة عبد الرحمن علوي

السادة مكتب أسس للهندسة والتصميم

السيدة أسماء الباولة

السيدة أسماء سالم

السادة جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت - 

فلسطين

السادة جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت - لندن

السادة جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت - 

ميتشيغان

السادة عائلة افتخار الفرخ بدران

السيد أكرم حسن

السادة بنك االتحاد

السادة االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

السادة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

السيدة آالء أبوعدس

السادة شركة البداوي ألنظمة المعلومات

السيد آلبرت عادي

السادة البطريركية الالتينية في القدس

السادة البنك اإلسالمي للتنمية

السادة شركة التوريدات والخدمات الطبية

السادة الجمعية الثقافية العربية

السادة الجمعية الفلسطينية للتنمية 

المجتمعية
السادة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة –

بإدارة جمعية الزيتونة للتنمية الشبابية

السادة الخريجون المتبرعون لوقفية الخريجين

السادة آل الخطيب الجماعي الكناني

السادة شركة الدليل

السادة جمعية الرواد للثقافة والمسرح

السادة مؤسسة الشرق األوسط لألطفال

السادة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

المحدودة )أيبك(
السادة الشركة العربية للمستحضرات الطبية 

والزراعية

ثانيًا: المساهمون أبجديًّا للعام 2018/2017

تشمل الئحة الشرف هذه كل المتبرعين الذين قدموا دعمًا للجامعة على اختالف حجمه وطبيعته خالل العام األكاديمي 2018/2017
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الئ السادة الشركة المركزية للتجارة والمركبات

السادة الصندوق السعودي للتنمية

السيدة ألفت أبوعدس

السادة اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس

السادة المجلس االقتصادي الفلسطيني 

للتنمية واإلعمار - بكدار
السادة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية 

للتنمية
السادة جمعية المرأة الفلسطينية األمريكية في 

جنوب كاليفورنيا - باوا
السادة المرسلون الفرنسيسكان في خدمة 

األرض المقدسة
السادة المركز العربي لألبحاث ودراسة 

السياسات

السادة شركة المشرق للتأمين

السادة الممثلية التشيكية

السادة المؤسسة العربية للتنمية المستدامة- 

رواد التنمية

السادة مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد

السادة شركة الوطنية موبايل

السيد إلياس داود خليل

السيدة أمل عبد الرحيم جردانة

السيدة أمينة أحمد

السيدة أمينة مرزة

السيدة إنتصار جردانة

السيدة إنتصار عبد الرحمن

السيد أنطوان يونس

السادة مؤسسة أهداف

السادة شركة اومنيبال للتجارة و التسويق

السيد إياد كاظم ناصر الدين

السيدة آية رّزاق

الدكتورة إيمان أنصاري

السيدة إيمان حج

السيدة إيمان حمايل

الدكتور أيمن أبو حجلة

السيد أيمن مفارجة

السيدة إيناس عدنان داغر

السيد باسل عبد الجابر

الدكتورة بتول خليفة

الدكتورة بديعة بجالي شامية

السادة برنامج النهوض بالشباب الفلسطيني 

للمنح الدراسية

السيد بسام ولويل

السيدة بشائر أبو عاصي

السادة عائلة المرحوم بشير العلمي

السيد بهاء النحوي

السادة شركة بيت جاال لألدوية

السادة شركة بيت.كوم

السادة شركة بيتي لالستثمار العقاري

السادة جمعية بيرزيت

السادة مكتب بيرزيت الهندسي

السادة شركة بيرزيت لألدوية

السيد تامر جميل أبو سعدة

الدكتور تامر عيساوي

السادة شركة ترست للتأمين

السيدة تغريد أبو سليم

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- 

بإدارة وزارة الخارجية القطرية

الحاج توفيق فوزي اسعيدة

السيد تيسير بركات - بإدارة مؤسسة التعاون

السيد تيسير يونس جبارة

السادة عائلة المرحوم جرار نعمان القدوة
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السيد جمال أبو علي

السيد جمعة محمود خلف

السيد جميل مصطفى سالمة

الدكتور جنيد محمود الخزنجي

السيد جهاد أبو ستة

السيدة جهينة عقلة

السيدة جوي جيحا

السادة جمعية جيري ورسمية فتاح الخيرية

السيد جيمي شامية

السيد حامد محي الدين أبو عواد

السادة مكتب حبش مهندسون استشاريون

السيد حربي حسن

السيد حسام يعقوب

السيد حسان خان

السيد حسن الحدي

السيد حسن أبو الرب

السيد حسن خضر محاميد

السيد حسن قاسم

السيد حسني شديد

السيدة حسنية جمل

السادة مؤسسة حماية األراضي المقدسة

السيد حمدي بالقاضي

السيد حنا عيسى باشا

السيد حنا يونس

السيدة حنين مازن أبو عواد

السيد خالد العمري

السيد خالد جمعة شلبي

السيد خالد فراج

السيد خالد وهدان

السيد خضر ترزي

السيد خليل العمري

السيد خليل سلطي أبو عواد

السادة شركة دار الشفاء لصناعة األدوية

السادة مؤسسة دار الطفل العربي

السيدة داليا فراج

السادة مؤسسة دالية

السيدة ديانا عفيشات

السيد راسم العمري

السيد رامز ميخائيل فواضلة

السادة شركة رامكو للتجارة والمقاوالت ذ.م.م

السيدة رانيا عبد الكريم عبدهللا

السيدة رانيا مصطفى

السيد ربيع عطايا

السيدة رسيل توفيق قدادحة

السيدة رشا بزبز

السادة مؤسسة المرحوم رشيد خليل عريقات

الدكتور رشيد والسيدة منى خالدي

السيد رضا سلعاوي

السيدة رغدة منكو

السيد رمزي رزق هللا

الدكتورة رنا عفيفي

السيدة رنا عواد

السيدة رندة بدوان

السيدة روال بربخ
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الئ السيد رومي سالم

الدكتور رياض الصادق

الحاج رياض جمال شلبي

السيد رياض كمال

السيدة  ريحان العلمي

السيد زاهي خوري

السادة عائلة زالطيمو

الدكتور زهير علمي والسيدة ناديا عاشور

الدكتور زين طهبوب

السيد زين طويل

السيد سابا مصطفى

السيد ساجي ناصر الشيخ

السيدة سارة بشير

السيدة سارة حسيني

السيد سامر الجاغوب

السيد سامر بو جودة

السيد سامي قندح

السيد سامي واصف

السيدة سامية جاردلي

السيدة سامية خوري

السادة مؤسسة سبارك

السيدة سجا الزرقا جردانة

السادة مكتبة سراج

السيدة سعاد الحسيني- الجفالي

السيد سعيد طالب

المهندس سفيان النجار

السيدة سلوى شكري المهتدي

السيد سليم إدة

الدكتورة سماح أبو عصب

السيدة سمر خميس

السيدة سمية إقبال

السيد سميح العبد

السيد سميح عبد الرحمن طوقان

السيد سميح محمد عبد الصمد

الدكتور سمير الرمال

السيد سمير ذيب عيسى

الدكتور سمير عادل عويضة

المهندس سمير نعيم عبد الهادي

السيدة سميرة حجاوي

السيدة  سميرة صايج

الدكتورة سندس سمارة

السيدة سندس محمد حماد

السيدة سهى عباسي طوقان

السيد سهيل جابر

السادة شركة Triple R للتجارة والتسويق

السيدة شروق عمارة

السيد شوقي شاهين

السادة شركة صبري ألنظمة الكمبيوتر

السادة لجنة صندوق التكافل الخيري

السادة صندوق الطالب الجامعي األرثوذكسي 

- رام هللا

السادة صندوق ووقفية القدس

السيد صهيب مقبل طوافشة

السادة صيدلية الزهراء

السيد طارق خطيب
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السيد طارق طارق

السيد طالل الشاعر

السيد طالل جبارة

السيد طه محمد مخلوف

السيد ُعال ريان

السيد عبد الباسط اسماعيل

السيد عبد الجابر حسن عبيد

السيد عبد الحكيم غنيم

السادة مؤسسة عبد الحميد شومان

السادة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين 

الثقافية

السيد عبد الفتاح الطويل

السيد عبد الكريم أسعد

السيد عبد هللا حسن يبرودي

السيد عبد هللا شلبي

السيد عبد المجيد سالمة

السيد عبود أبو عدس

السيد عدنان حماد

السيد عدنان فاتح

السيد عدي دويكات

السيد عرفات خلف

السادة عطاري وعليان

السيدة عفاف عيسى أبو هابيل

السيد عالء عطالله

السيد علي الجعفري

السيد علي الحاج

السيد علي صوان

السيد عمر فيصل ذيب

السيد عمر منصور

الدكتور عمر نعيم عبد الهادي

السيد عنان حمدي دحادحة

السيد عودة محمد حزمة

السيد عوض جمعة

السيد غازي جاموس

السادة شركة غطاشة للتكنولوجيا واالستثمار

المهندس فادي عبد المنعم الفرا

الدكتور فاروق عمر عشي

السيدة فاطمة مدهون

السيدة فاطمة معروف

السيد فتحي أبو الريش

الدكتور فتحي خالد

السيد فراس تماري

السادة شركة فرسان الشرق األوسط 

لالستثمار

السيدة فريدة شما

السادة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار 

الخصوصية المحدودة - باديكو

السيد فهمي أبو علي

السيد فواز ضمرة

الدكتور فؤاد الجمل

الدكتور فؤاد الخضرى

السيد فؤاد عبد الهادي

السيد فيصل عرنكي

السيدة فيفيان خلف

السيد قاسم محمد قاسم
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ح
الئ السادة شركة قبطان للمالبس

السادة قرش موتور مول

السيد كريم السيد

السيد كريم شحيبر

السيد كمال جميل خوجة

الدكتور كمال حمزة عباس

السادة لجنة كويتيون ألجل القدس - بإدارة 

مؤسسة التعاون

السيدة الرا أديب

السيدة النا أبو حجلة

السادة لجنة زكاة القدس

السادة شركة لوتس للتجارة والمقاوالت

السيدة لورا بدوان

السيد لؤي اسعيد

السيد لؤي عويضات

الدكتورة ليندا مصيطف

السيد مازن عبد القادر أبو نبعة

السيد/ة متبرع/ة كريم/ة  )55(

السيد مجاهد الخطيب

السيد مجد ريماوي

المهندس مجد محمد سرحان

السادة مؤسسة مجموعة االتصاالت 

الفلسطينية للتنمية المجتمعية

السادة مجموعة المال

السيد محفوظ شحيبر

المهندس محمد السيد

سمو الشيخ محمد بن حمد بن عبد هللا بن 

جاسم آل ثاني

السيد محمد صفوري

السيد محمد صالح الدين

المرحوم محمد عبد القوي والسيد مازن قمصية

السيد محمد مصلح

السيد محمد نبيل األسمر

السيد محمود أبو جودة

السيد محمود أحمد اسماعيل

السيد محمود جوهر

السيد محمود سامي رشيد

السادة مؤسسة محمود عباس

السادة مركز التراث الفلسطيني- عّمان

السادة مركز الفحوصات الجيوتقنية والمواد

السيدة مريم هندية

السادة جمعية مشروع الرعاية

المهندس مصطفى العمري

السيد مصطفى والسيدة سهير المقدادي

السيد معتز مشعل

السادة نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين

السيدة منال فاخوري

السيدة منال كيالي

السادة منظمة الواليات المتحدة لالحتياجات 

الطبية والتعليمية

السيد منير الكالوتي - بإدارة مؤسسة التعاون

الدكتور موسى ناصر والسيدة سهيلة ناصر

السادة مؤسسة دروزة

السيدة ميرنا زياد يوسف

السيدة ميساء حسني أبو غيدا

السيد ناجح اقريع

المهندس نادر رزق
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السيد نادر سالم

السيد نادر عبد هللا الميمي

السادة نادي ليونز رام هللا

السيدة ناديا نور الدين عبد الهادي

المهندس ناهض النجار

السيدة نتالي ماهر قشوع

المهندسة نجالء نزار كايد

السيد نجيب عبد هللا اسماعيل

السيد نزيه عرنكي

السيد نصر الدين ذياب

الحاج نصر الدين نوفل نوفل

السيد نضال بركات

السيد نضال حمد

السيدة نيروز وتد

السيد هادي هاني عوض

السيد هاشم الزعبي

السيدة هانم شهاب

السادة مؤسسة الدكتور هاني الشوا للتنمية 

المجتمعية

السيد هاني القاسم

السادة مؤسسة هاني القدومي للمنح الدراسية

السيدة هبة أبو لبدة

السيدة هتاف العلي

السيدة هدى البدير العلمي

السيدة هدى الشوا

السيدة هدى جميل نواورة

السيدة هدى عبد الرحيم جردانة

السيدة هديل الحمايده

السيدة هال جادهللا

السيدة هناء سعد الدين

السيدة هند حسن

السيدة هويدة صوالح

السيدة هيا أبو سير

السيد هيثم عدنان مبارك

السيد واصف مطيع

السيد وائل صفوري

السادة وزارة شؤون القدس

السيدة وصال عباس ناصر الدين

السيد وضاح برقاوي

السيدة وفاء مشهور أبو مخو

السيد وليد الجشي

السيد وليد أبو الهموم

السيد وليد فتيحة

السيد وليد قادر

السيد وليد قطان

السادة وليد ووسيم عطية

السيدة يارا عدنان الحاج داود

السيدة ياسمين عصام شرف

السادة شركة يافا لشبكات وأنظمة الكمبيوتر

السيد يحيى عبد الحميد جبارة

السيد يحيى عريان

السيد يزن الطحان

السيد يوسف انعيم
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Mr. Adrian and Katrin Herzog Giger

Mrs. Adelaid Smith

Anna McVittie De Bailetti

Mrs. Anne Macksoud

Bears for Palestine - University of California 

Berkeley

Mrs. Bernice Youtz

Cezar Health

Mr. Chris Blauvelt

Mrs. Deborah Jackson

Electronic Information for Libraries )EIFL(

Mrs. Elizabeth Milligan

Ms. Esther m. Brown

Mr. Hugh Beal

Mrs. Jennifer Marles Malone

Mr. Johannes )Hans( Heijmans

Mr. Jonas & Mrs. Farah Herzog

Mr. Killian McGinnis

Mr. Kristin Glen

The Late Mrs. Mary Barwise

N.S.C.C International Limited

Ms. Nazia Haque through BuildPalestine

Mrs. Nourajiking Samoun

Quiz Night Event Donors

Ms. Reetu Sukhramani

Mrs. Rosalind Petchesky

Ms. Sabine Herzog

Mr. Tim Harper

Mr. Tom O'Keefe

Trans-Arab Research Institute



يسعدنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة المتطوعات والمتطوعين األعزاء الذين ساهموا بدعم جهود 

تحديث  الزكاة، وفريق  لجنة  الموارد، خاصة  تعزيز  دائرة  الفاعلة في دعم نشاطات  المشاركة  اإلنماء من خالل 

بيانات الخريجين، وحملة تستحق عطاءك، وبرنامج بصمة الخريجين.

شكرًا لعطائكم المستمر



للتواصل:

دائرة تعزيز الموارد

جامعة بيرزيت، ص.ب 14

71939 بيرزيت، فلسطين

وللتبّرع إلكترونّيًا ُيرجى زيارة الموقع

+970 )2( 2982065

advancement@birzeit.edu

giving.birzeit.edu

NS

giving.birzeit.edu/give-today

لمالحظاتكم واالستفسار:

nsinokrot@birzeit.eduنادين سّنقرط




