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رسالة رئيس مجلس األمناء
ف وآلف الأصدقــاء  ي كل عــام، تتــاح لي الفرصــة لأتوجــه نيابــة عــن أعضــاء مجلــس الأمنــاء، بالشــكر الجزيــل لمئــات المانحــ�ي

�ف
ــعبنا  ــاء ش ــول أبن ــوب وعق ي قل

ــت �ف زي ــة ب�ي ــا جامع ــى به ي تحظ
ــىت ة ال ف ــ�ي ــة المتم ــة. إن المكان ــم للجامع ــوا الدع ــن قدم الذي

ــال  ــة الأجي ي تهيئ
ــتمرار �ف ــى الس ــا ع ــياً وراء قدرتن ــبباً رئيس ــاً س ــت دوم ــا، كان ي تتلقاه

ــىت ــتمرة ال ــاندة المس ــقائنا، والمس وأش
ــات.  ــات والتحدي ــة الصعوب ة رغــم كاف ــة المســ�ي ــاً لمواصل ــاً وأخالقي الناشــئة، ودافعــاً معنوي

ة  ف المؤسســات الأكاديميــة والبحثيــة العربيــة. وتشــهد فــ�ت تدخــل الجامعــة عقدهــا العــا�ش وهــي تحتــل موقعــاً متقدمــاً بــ�ي
ي 

امــج الأكاديميــة والبحثيــة الجديــدة، واســتثمرت �ف ي عــدداً مــن ال�ب
توســع وتطــور متســارعة؛ حيــث أطلقــت العــام المــا�ف

ت تأهيــل مرافقهــا الرياضيــة، بهــدف تعزيــز  ي بالفنــون، وبــا�ش
امهــا المبــد�أ ف تطويــر البنيــة التحتيــة والأكاديميــة. كمــا عــززت ال�ت

ي الوطــن. 
ي �ف

حضورهــا كحاضنــة للنشــاط الريــا�ف

زيــت نصيــٌب وافــٌر مــن هــذه  ي التعليــم، وكان لب�ي
ي هــذا العــام، اســتمرت اعتــداءات الحتــالل وانتهاكاتــه لحــق شــعبنا �ف

�ف
ي انتهــاك 

ي مرافقهــا وبعــض كلياتهــا، �ف
العتــداءات، حيــث اقتحمــت آليــات جيــش الحتــالل حــرم الجامعــة وعاثــت فســاداً �ف

ضافــة إل العتقــالت  ــا، بالإ ــداء عليه ــة والعت ي المرافــق الأكاديمي
ي تحــرم التدخــل �ف

ــىت ــق والأعــراف ال ــة المواثي صــارخ لكاف
المســتمرة لطلبــة الجامعــة وأســاتذتها وموظفيهــا وتقييــد حريتهــم وعرقلــة حركتهــم بطــرق مختلفــة.

زيــت وطلبتهــا، ومنحهــم الأمــل بمســتقبل أفضــل يكونــون هــم صناعــه  أود أن أشــكركم مــرة أخــرى لدعمكــم لجامعــة ب�ي
ي 

ــتمر �ف ــة، ولنس ــات المختلف ــة التحدي ــن مواجه ــن م ــىت نتمك ــة ح ــاهماتكم الكريم ي مس
ــتمروا �ف ــىف أن تس ــون، وأتم الحقيقي
تنا مــن أجــل غــٍد حــٍر كريــم. مســ�ي

د. حنا ناصر
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٦

رسالة رئيس الجامعة
ف الجامعــات الفلســطينية والعربيــة، فقــد شــهد هــذا العــام تطــوراً أكاديميــاً  زيــت مكانتهــا المتقدمــة بــ�ي عــززت جامعــة ب�ي
امــج القائمــة، وتوســيع وتحديــث البنيــة التحتيــة  امــج الأكاديميــة الجديــدة، وتطويــر ال�ب ي افتتــاح عــدد مــن ال�ب

لفتــاً، تمثــل �ف
اكتهــا مــع المجتمــع المحــىي ومؤسســات القطــاع  الأكاديميــة، ورفــع قــدرات الكــوادر الأكاديميــة والفنيــة. وواصلــت تعميــق �ش
اً مفتوحــاً لمختلــف النشــاطات الأكاديميــة والعلميــة والفكريــة  ف . وقــد شــكل حــرم الجامعــة حــ�ي ي

الخــاص والمجتمــع المــد�ف
وم�حــاً للفعاليــات الفنيــة والثقافيــة والرياضيــة. 

ــف  ي مختل
ــة الجامعــات الفلســطينية �ف ي طليع

ــا، �ف ــازات ونجاحــات أســاتذتها وطلبته ــة، بفضــل إنج وقــد حّلــت الجامع
زيــت المرتبــة  ، حــازت جامعــة ب�ي ي عــى التــوالي

ــا�ف ي صــدرت هــذا العــام؛ فللعــام الث
التصنيفــات الجامعيــة العالميــة الــىت

ــة ســنة ٢٠١٦، وحجــزت  ي المنطقــة العربي
ي تصنيــف QS لأفضــل ١٠٠ جامعــة �ف

الأول عــى مســتوى الجامعــات الفلســطينية �ف
ف الأول عربياً، وهــي الجامعة الفلســطينية  ف الجامعــات العربيــة، حيــث دخلــت قائمــة الجامعــات الخمســ�ي موقًعــا متقدًمــا بــ�ي

الوحيــدة ضمــن هــذه القائمــة. 

يــن عربيــاً بنــاء عــى معطيــات منصــة الباحــث العلمــي  وحصلــت الجامعــة عــى المرتبــة الأول فلســطينياً والتاســعة والع�ش
ف  ــ�ي ــة والثالث ــة الأول فلســطينياً والحادي ــوأت المرتب ــة. كمــا تب ــة المنشــورات العلمي ــذي يعكــس نوعي )Google Scholar(، ال
ي 

ــة �ف ــع الجامع ــور موق ــ�ي وحض ــاح وتأث ه انفت ــ�ي ــي معاي ــذي تغط ــف Webometrics ال ــن تصني ــة الأول م ي القائم
ــاً �ف عربي

زيــت مكانــة عــى خارطــة  ف منشــوراتها العلميــة. إن نتائــج هــذه التصنيفــات تخلــق لب�ي ضافــة لتمــ�ي ، بالإ ي
و�ف لكــ�ت الفضــاء الإ

ف الأكاديمــي.  التمــ�ي

ي هــذا المقــام أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر لكافــة المؤسســات والأصدقــاء الذيــن قدمــوا الدعــم للجامعــة 
ي �ف

ويســعد�ف
ــة  ــات تعليمي ــ�ي مناخ ــة، وتوف ــر الأكاديمي ة التطوي ــ�ي ــة مس ــا بمواصل امن ف ــم ال�ت ــد لك . وأؤك ي

ــا�ف ــام الم ــالل الع ــا خ وطلبته
وتربويــة غــ�ي إقصائيــة، تشــجع البحــث والبــداع، وترعــى الختــالف والحريــة الأكاديميــة والفكريــة. 

 د. عبد اللطيف أبو حجلة
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٨

اإلنماء هذا العام
ي قــدرة الجامعــة عــى 

ي الحيــاة الجامعيــة، و�ف
يقــدم التقريــر موجــزاً عــن الأثــر الــذي يحدثــه أصدقــاء الجامعــة ومســانديها �ف

ي هــذا المقــام إل أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر 
ي �ف

، ول يســعىف ي
الســتمرار والســتجابة لحتياجــات المجتمــع الفلســطيىف

زيــت وطلبتهــا. ف والمســاندين لجامعــة ب�ي لــكل المســاهم�ي

ــة  ــذ مجموعــة مــن المشــاريع التطويري ــدء بتنفي ــات الدعــم للب ي عــدداً مــن اتفاقي
وقعــت الجامعــة خــالل العــام المــا�ف

ي الملعــب 
ي �ف

للبنيــة التحتيــة الأكاديميــة، مــن ضمنهــا اتفاقيــة تشــييد مبــىف كليــة الفنــون الجديــدة، و إنشــاء مــدرج ريــا�ف
نامــج المنــح الدراســية، وتنميــة وقفيــة الجامعــة ، ووقفيــة المنــح  ايــدة ل�ب ف ، وحشــد الدعــم لســد الحتياجــات الم�ت الرئيــ�ي
ي كليــات الهندســة والعلــوم والتمريــض والمهــن الصحيــة، وتوفــ�ي 

ات التخصصيــة �ف ضافــة إل تحديــث المختــ�ب الدراســية، بالإ
امــج التطويــر الأكاديمــي. الدعــم الــالزم ل�ب

يقــدم التقريــر لمحــة حــول برنامــج المنــح الدراســية وتطوراتــه لهــذا العــام، والــذي يشــكل أولويــة رئيســية لعملنــا، ويلقــي 
ة والهادفــة  ف ي يقدمهــا أصدقــاء الجامعــة وعــى قصــٍص مــن الحيــاة الطالبيــة، ومبادراتهــم المتمــ�ي

الضــوء عــى المنــح الــىت
ف »ليــس  . ويفــرد مســاحة خاصــة لمتحــف الجامعــة ومعرضــه الممــ�ي ف كمبــادرة نــادي الفلــك ومعمــل الأفــكار وبصمــة الخريجــ�ي

ي جمعيــات أصدقــاء الجامعــة حــول العالــم.
كائنــا �ف كأي ربيــع«، ومســاحة مماثلــة ل�ش

زيــت محــط اهتمامكم  ف لأن تبقــى جامعــة ب�ي ي التقريــر مــا يعكــس ثمــرة دعمكــم وعطائكــم، متطلعــ�ي
ي أن تجــدوا �ف

كلنــا أمــل �ف
ــن الجامعــة مــن  ي تســاند طلبتنــا وعائالتهــم وتمّك

ي مجــال المنــح الدراســية الأكاديميــة الــىت
وضمــن أولوياتكــم، خصوصــاً �ف

تها الأكاديميــة والوطنيــة. تجــاوز الظــروف القتصاديــة الضاغطــة، ومواصلــة مســ�ي

منال عيسى
مديرة تعزيز الموارد
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أحمد سجدية يقبل التحدي
ي تمــت التجربــة عليها. الأمــر كان ســهالً؛ أخذنا 

»كنــت الحالــة الــىت
مقــاس الــذراع، وقمنــا برســمها وطباعتهــا عــ�ب طابعة ثالثيــة 
ي الثالثــة، تكللــت 

ف الأول والثانيــة، و�ف ي المرتــ�ي
الأبعــاد، فشــلنا �ف

طالــب  ســجدية،  أحمــد  تحــدث  هكــذا  التجربة بالنجــاح«، 
الهندســة الميكانيكيــة، الــذي فقــد ذراعــه خــالل مواجهــات مــع 
جيــش الحتــالل اندلعــت عنــد حاجــز قلنديــا العســكري شــمال 
ي مــن عــام ٢٠١٤.

ــا�ف يــن الث مدينــة القــدس المحتلــة منتصــف ت�ش

ــكار  ــاة لبت ــه إرادة الحي ، فدفعت ــىف ــده اليم ــالل ي ــده الحت أفق
ذراع صناعيــة برفقــة ثالثــة مــن زمالئــه يمكنهــا أن تقــوم بعــدة 
ــع  ــالل ويداف ــدى الحت ــجدية يتح ــوم، كان س ي كل ي

ــركات. �ف ح
عــن الحيــاة، فالتجربــة والمقاســات وكل التفاصيــل كانــت تُختــ�ب 

ة. عــى يــده مبــا�ش

البتــكار عبــارة عــن مجســم لــذراع ثالثيــة الأبعــاد، يتلقــى 
ــاعد  ــكل يس ــه بش ــار إل تحريك ــالت، ليص ــن العض ــارات م ش الإ
المصــاب عــى امتــالك ذراع. ويعمــل المبتكــرون الأربعــة عليــه 

يــة. ي المســتقبل القريــب يشــبه الــذراع الب�ش
ليصبــح �ف

ي تخصصهــم 
وع التخرج بالجامعــة �ف جــاءت الفكــرة تطبيقــاً لمــ�ش

يــد  الــذراع عــى  تجربــة  الميكانيكيــة. نجحــت  الهندســة  ي 
�ف

ــة إل أن  ــة الأربع ــه الطلب ــح في ــذي يطم ــت ال ي الوق
ــجدية، �ف س

ــم  ــح له ــث يصب ــب، بحي ــتقبل القري ي المس
ــم �ف ــور فكرته تتط

ــدات  ــم فيه توف�ي المع ــذراع، يت ــك ال ــي لتل ــاج صناع ــط إنت خ
البتــكار  وتســجيل  وصناعتهــا،  بطباعتهــا  الخاصــة  والمــواد 
كعالمــة تجاريــة فلســطينية خالصــة. ويتطلــع الطلبــة إل تطويــر 
اً بمظهــر الــذراع. كمــا ينــوون العمل  ف كثــ�ي ، مهتمــ�ي فكرتهــم أكــ�ش
عليهــا لتصبــح اليــد الفلســطينية الصناعيــة شــبيهة إل حــد كبــ�ي 
يــة، إذ يرّكــب الجلــد عليهــا لتســاعد المصــاب مــن  بالــذراع الب�ش

ــة والنفســية.  ف العضلي ــ�ي الناحيت
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المنح الدراسية
ي تقــدم الجامعــة مــن خاللهــا مختلــف 

برنامــج المنــح الدراســية هــو المظلــة الــىت
ــرغ  ــة التف ــة فرص ــح للطلب ــا، ويتي ــة لطلبتن ــاعدات المالي ــح والمس ــواع المن أن
ي التجربــة الجامعيــة دون الحاجــة للعمــل بوظائــف 

، والنخــراط �ف الــدراسي
وأعمــال جزئيــة مــن أجــل تغطيــة تكاليــف دراســتهم. ونتيجــٍة الزيــادة الســنوية 
ــة  ــتمر لتكلف ــاع المس ــادي، والرتف ــع القتص ــوة الوض ــة، وقس ــداد الطلب ي أع

�ف
زيــت بحاجــة دائمــة إل المزيــد مــن الدعــم  التعليــم الجامعــي، فــإن جامعــة ب�ي

نامــج المنــح الدراســية.  ل�ب

ــل الشــاب وإتاحــة الفرصــة  ف الجي ــ�ي ــم هــو أفضــل الســبل لتمك ــم التعلي دع
والســتقالل  الحريــة  نحــو  شــعبنا  تطلعــات  إنجــاز  ي 

�ف للمســاهمة  أمامــه 
ــج  ــح برنام ــل لصال ــن التموي ــد م ــد المزي ــة إل حش ــع الجامع ــار. تتطل والزده
ــرص  ــن ف ــد م ــ�ي المزي ــة لتوف ــبل المتاح ــكل الس ــعى ب ــية، وتس ــح الدراس المن

ــة. ــم للطلب الدع

خالل العام الدراسي 2016/2015 :

5156
ي قدمتها الجامعة.

عفاءات والمساعدات الىت طالبة وطالب استفادوا من المنح والإ

5,٤٩5,000
انيتها ومن  ف ي وفرتها الجامعة من م�ي

دولر أمريكي  قيمة المنح والمساعدات المالية الىت
 . ف مساهمات الداعم�ي
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عقبــة  المــادي  الوضــع  »يشــكل 
أن  خاصــة  دراســتي،  أمــام  كبيــرة 
لــي أختــان تدرســان فــي الجامعــة. 
حاولــت العمــل أكثــر من مــرة ألوفر 
مصاريفــي وأخفــف عــن عائلتــي، 
خاصــة أن أبــي ال يعمــل بشــكل 
منتظــم، وبالــكاد يســتطيع توفيــر 
بيتنــا الصغيــر وعائلتنــا  مصاريــف 
الكبيــرة التــي تضــم عشــرة إخــوة 

ــي«.  ــي وأب ــى أم ــة إل باإلضاف
ف أبو حمد ضحى جمال حس�ي

عبــد  وملــك  »ســم�ي  وقفيــة  منحــة 
.» لهــادي ا

»هــذه المنحــة ســوف تســاعدني 
وأهدافــي  حلمــي  تحقيــق  علــى 
للمحافظــة  دافعــًا  وإعطائــي 
عــال«. أكاديمــي  مســتوى  علــى 

روان شوخة - 

ع كريم من دولة عمان. منحة مت�ب

العامــة  الثانويــة  فــي  »تفوقــي 
هــذه  علــى  للحصــول  أهلنــي 
دافعــًا  يعطينــي  ممــا  المنحــة، 
وأحافــظ  وأبــدع  ألجتهــد  قويــًا 
ســنوات  بقيــة  فــي  عليهــا 
الدراســة، خاصــة أنهــا تســاهم فــي 
تخفيــف العــبء عــن أهلــي فــي 
ظــل وجــود أخــت لــي تــدرس فــي 
الجامعــة أيضــًا وتكاليــف الدراســة 
يكفــي  ال  أبــي  ودخــل  مرتفعــة 

 . » لتغطيتهــا
ســالم خالــد أحمــد عقل-بكالوريــوس لغــة 

عربيــة دبلــوم ترجمــة-

منحــة »عائلــة شــكور وأم عمــر أبــو غزالــة 
- مــن خــالل مؤسســة التعــاون«. 
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بصيــص  بمثابــة  هــي  »المنحــة 
األمــل الــذي مكننــي مــن دخــول 
الجامعــة واالســتمرار فيهــا، خاصــة 
ــذي  ــب ال ــع الصع ــل الوض ــي ظ ف
جزيــًا  فشــكراً  أســرتي،  بــه  تمــر 

لعطاؤكــم«
روان مسك- بكالوريوس تمريض

منحة »الشهيد أسامة عيساوي«.

»لعــل أهــم مــا غيرتــه هــذه المنحة 
فــي حياتــي، هــي مــا تعلمتــه مــن 
ــل  ــي أم ــن، وكل ــم اآلخري ــة دع قيم
أن أكــون يومــا قــادرة علــى رد هــذا 
الصنيــع الطيــب، وأكــون داعمــة 
فشــكرا  والمجتمــع،  للطلبــة 

لكــم«.
رزان عساف محمود بليدي

ي - مــن خــالل 
منحــة »منــ�ي وهنــاء الكالــو�ت

مؤسســة التعــاون«. 

»حصلــت علــى معــدل جيــد فــي 
الثانويــة العامــة يؤهلنــي لدراســة 
العديــد مــن التخصصــات، إال أننــي 
أنظمــة  هندســة  دراســة  اختــرت 
الكبيــر  لتعلقــي  الحاســوب 
والتكنولوجيــا،  بالحواســيب 
كل  المنحــة  هــذه  لــي  وتوفــر 
لرفــع  أحتاجــه  الــذي  التركيــز 

األكاديمــي«.  مســتواي 
عمــري- المنعــم  عبــد  أحمــد  إيــاد 
ــوب- ــة الحاس ــة أنظم ــوس هندس بكالوري

منحــة »لجنــة كويتيــون مــن أجــل القــدس 
- مــن خــالل مؤسســة التعــاون«. 
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لجنة تنمية الموارد

المهندس سم�ي عبد الهادي 
رئيس اللجنة

د.عبد اللطيف أبو حجلة 
رئيس الجامعة

السيد وضاح برقاويد. سم�ي عويضة

السيدة منال عي� د. أنيس قاسمد.اسماعيل الزبري
مديرة تعزيز الموارد
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وقفية المنح الدراسية
ي إل تأســيس وقفية خاصة للمنح الدراســية، 

ي العــام الما�ف
بــادرت الجامعــة �ف

بحيــث تذهــب العوائــد مــن اســتثمار الوقفيــة لتوفــ�ي منــح دراســية. وتطمــح 
الجامعــة إل اســتقطاب أوســع دعــم ممكــن لهــذه الوقفيــة خــالل الســنوات 
القليلــة القادمــة، بحيــث توفــر مصــدراً مســتمراً طويــل الأمــد، للمنــح 
ــث يقــوم المســاهم  ــدأ الســتثمار، حي ــة عــى مب الدراســية. وتقــوم الوقفي
ي الحســاب البنــكي للجامعــة، وتضمــن الجامعــة اســتثماراً 

ف �ف بوقــف مبلــغ معــ�ي
. وتــدار الوقفيــة عــى أســاس  ف آمنــاً لأمــوال الوقفيــة مــن خــالل بنــك فلســط�ي
تخصيــص 9٠% مــن العوائــد الســنوية لتوفــ�ي منــح دراســية، فيمــا يتــم إضافــة 
، بهــدف  بقيــة العائــدات بنســبة ١٠% كحــد أد�ف كل عــام إل المبلــغ الأســاسي
ــات  ــالي وقفي ــغ إجم ــد بل ــة. وق ــمال الوقفي ــة رأس ــى قيم ــاظ ع ــان الحف ضم
، وتســعى الجامعــة إل تنميتــه  المنــح الدراســية أكــ�ش مــن مليــون دولر أمريــكي

ي تقديــم المنــح الدراســية.
بمــا يمكنهــا مــن التوســع �ف

فأنــا  كثيــرا،  المنحــة  »تســاعدني 
أعيــل  لكــي  للعمــل  مضطــر 
مــن  المنحــة  وتخفــف  أســرتي، 
عاتقــي،  علــى  الملقــى  الحمــل 
وتعطينــي الدافعيــة الســتمر فــي 
صعوبــات  عــن  رغمــا  دراســتي 

الحيــاة«.
ــوس  ــد حمدان-بكالوري ــح محم ــس صال أن
علــوم سياســية-منحة »وقفيــة الدكتــور 

ــور«. ــا عاش ــي ونادي ــ�ي العلم زه
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برنامج إيفاد للتطوير األكاديمي
ي 

برنامــج إيفــاد هــو أحــد ركائــز عمليــة التطويــر الأكاديمــي �ف
الجامعــة، ويهــدف إل رفــع نســبة حملــة شــهادة الدكتــوراه 
ابتعــاث  يتــم  حيــث  التدريســية،  الهيئــة  أعضــاء  ف  بــ�ي
ي 

ــوراه �ف ــهادة الدكت ــل ش ــتهم وني ــتكمال دراس ــاتذة لس الأس
نامــج خــالل  جامعــات عــى مســتوى عالمــي. وقــد حظــي ال�ب
الســنوات الأربعــة الماضيــة بدعــم ســخي مــن مؤسســة 
وتمكنــت  المجتمعيــة.  للتنميــة  التصــالت  مجموعــة 
نامــج مــن ابتعــاث ثالثــة عــ�ش مــن  الجامعــة مــن خــالل ال�ب
أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن مختلــف الدوائــر الأكاديميــة 
لنيــل شــهادة الدكتــوراه، أنهــى ســتة منهــم ايفادهــم وعادوا 
ي الجامعــة، فيمــا ل يــزال الآخــرون يســتكملون 

للعمــل �ف
ــع  ف فرصــة التفاعــل م ــج المشــارك�ي نام ــح ال�ب دراســتهم. يمن
أســاتذة مــن مختلــف أنحــاء العالــم، ويفتــح أمامهــم الآفــق 
ي 

ليكتســبوا معــارف جديــدة ويواكبــوا التطــور الحاصــل �ف
ــاد أحــد  ــك يبقــى برنامــج إيف ــة، لذل ــة المجــالت العلمي كاف

ــدوام. ــى ال ــة ع ــات الجامع أولوي



األســاس  حجــر  هــو  األكاديميــة  الكــوادر  »تطويــر 
وأبــرز  للجامعــة،  األكاديمــي  بالمســتوى  لارتقــاء 
نوعــي  تعليــم  تقديــم  فــي  اســتمرارها  متطلبــات 
رفــع  فــي  ينعكــس  ممــا  عالمــي،  مســتوى  علــى 
معــارف  وإكســابهم  الجامعــة،  خريجــي  مســتوى 
العمليــة  قدراتهــم  وتطويــر  جديــدة  ومهــارات 
والتحليليــة. نحــن بحاجــة إلــى المزيــد مــن المبــادرات 
مؤسســات  بيــن  التكامليــة  العاقــة  تعــزز  التــي 
الخــاص.«  القطــاع  ومؤسســات  العالــي  التعليــم 

ي جقمان-نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية   د. ه�ف
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»الموســيقى تعطــي الكــون 
روحــًا، والعقــل أجنحة، وجموحًا 

للخيــال، وحيــاة لــكل شــيء«.
افالطون
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اطــاق برنامــج بكالوريــوس الموســيقى 
العربيــة فــي كليــة اآلداب 

ي الجامعــة تكونــت منــذ أربــع 
»إن فكــرة تدريــس الموســيقى العربيــة �ف

ي الجامعــة. 
ســنوات، وهــي خطــوة أول نحــو تأســيس كليــة الفنــون �ف

نامــج هــو اعتمــاده عــى الأداء أكــ�ش مــن اعتمــاده عــى  ف ال�ب إن مــا يمــ�ي
ي 

الناحيــة النظريــة. كمــا أن التدريــس ســيكون بشــكل فــردي للطلبــة �ف
ي الأداء.« 

وا �ف ف بعــض المســاقات حــىت يتمــ�ي

، عميد كلية الآداب.  د. مجدي المالكي

ي 
 آمــن مؤسســو الجامعــة الأوائــل بأهميــة الموســيقى والفنــون �ف

ي صقــل شــخصية الطلبــة وتنميتهــا. لذلــك، كانت 
التعليــم، وبأثرهــا �ف

النشــاطات الموســيقية والفنيــة جــزءاً أساســياً مــن الحيــاة الجامعيــة، 
ي للموســيقى كتتويــج 

ثــم جــاء تأســيس معهــد إدوارد ســعيد الوطــىف
بــداع واســتجابة  ي تعــىي مــن شــأن الفنــون والإ

لفلســفة الجامعــة الــىت
ي خدمتــه.

، وتجســيداً لــدور الجامعــة �ف لحتياجــات المجتمــع المحــىي

مــرة تخصــص  زيــت لأول  ب�ي العــام، طرحــت جامعــة  ي هــذا 
�ف

ــد  ــام ٢٠١٦-٢٠١٧، ويع ــية لع ــا الدراس ي دورته
ــة، �ف ــيقى العربي الموس

ي المنطقــة 
، وهــو نــادر �ف ف ي فلســط�ي

نامــج الأول مــن نوعــه �ف ال�ب
ــام، خاصــة  ــيقى بشــكل ع ــم الموس ــة تعلي ــاع تكلف ــة. ولرتف العربي
التعليــم الفــردي، فقــد وفــرت مســاهمة الدكتــور عمــر عبــد الهــادي 
نامــج واســتطعنا إطالقــه  ف بال�ب منحــاً دراســية لكافــة الطلبــة الملتحقــ�ي

هــذا العــام. 

*مرسح نسيب عزيز شاهني
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ــاض،  ــة الري ي مدين
ــا �ف ي بيتن

ــاؤه �ف ــدي وأصدق ــا كان وال ــن عمــري عندم ي الســابعة م
ــت �ف كن

بهجــة وفــرح يعمــان المــكان، لــم أفهــم حينها ســبب كل هــذا الصيــاح والشــغف. تلصصت 
ي لــم أتمكــن بســبب رصاخهــم، 

ض أن أكــون نائمــاً لكنــىف ي حيــث مــن المفــ�ت
مــن بــاب غرفــىت

حاولــت أن أفهــم ســبب هــذا الصيــاح، ومزايــدات بأرقــام، كل واحــد منهــم يصيــح برقــم 
ي 

زيــت �ف والآخــر بأعــى منــه. كان والــدي عمــر العقــاد والدكتــور حنــا نــارص رئيــس جامعــة ب�ي
ذلــك الوقــت، والــذي كان مبعــداً آنــذاك، ومجموعــة أصدقــاء أتذكــر منهــم: زيــن الميــاسي 
ــت؛  زي ف وجامعــة ب�ي ــون عــن فلســط�ي ــد القطــان وحمــد الحنطــي ، جميعهــم يتحدث وولي

زيــت.  وع بنــاء حــرم جامعــة ب�ي ت أنــه كان مــ�ش عرفــت عندمــا كــ�ب

دارة.  ي التجــارة والإ
أعلــن والــدي عطــاؤه لبنــاء كليــة الهندســة والأصدقــاء أعلنــوا بنــاء كليــىت

ــم  ف والتعلي ــت. فلســط�ي زي ــاء حــرم جامعــة ب�ي ؛ بن ي
ــم الوطــىف وعه امهــم بم�ش ف ــوا ال�ت أعلن
زيــت رســالة جمعتهــم.  وجامعــة ب�ي

وع عزيــزاً  تعاظــم اهتمامــي بالجامعــة وكليــة الهندســة عندمــا عرفــت كــم كان هــذا المــ�ش
ــاً  ــة كان مؤمن ــاء الكلي ــد ببن ــا تعه ــل. فعندم ي الأص

ــدس �ف ــو مهن ــذي ه ــدي، وال ــى وال ع
ــة  ات كافي ــ�ب ــة وخ كات مقاول ف �ش ــ�ي ــك الح ي ذل

ف �ف ــط�ي ي فلس
ــر �ف ــن يتوف ــم يك وع. ل ــ�ش بالم

ة البنــاء حــىت أربــع ســنوات وتضاعفــت التكلفــة لصعوبــات وأســباب عديــدة،  وطالــت فــ�ت
دد والــدي للحظــة، كان يــدرك التحديــات ويــرى عظمــة الفكــرة. عندمــا زار والــدي  ولــم يــ�ت
ي تلــك 

نجــاز ومــن مســاحة المبــىف وجمالياتــه، و�ف ي بدايــة التســعينات انبهــر مــن الإ
الكليــة �ف

. كان مؤمنــاً  امــه ببنــاء مشــاغل الكليــة وإلحاقهــا بالمبــىف ف اللحظــة أعلــن دعمــاً جديــداً وال�ت
ف ويؤمــن أن الغــد ســيكون أفضــل.  ي فلســط�ي

زيــت �ف برســالة جامعــة ب�ي

ي مشــاعر 
ي كليــة عمــر العقــاد للهندســة، تغمــر�ف

ي زيــارة للجامعــة وتجولنــا �ف
ي �ف

أخــذت ابنــىت
ف عامــاً عــى إنشــائها،  ة. واليــوم وأنــا أزور الكليــة بعــد مــرور مــا يقــارب الأربعــ�ي فخــر كبــ�ي
وعــاً  ــة، أرى الحلــم مــازال م�ش ــة مبــىف الكلي وع صيان ــا وإنجــاز مــ�ش امن ف ــد ال�ت وبعــد تجدي
ــة  ــاً ومهندس ــة آلف مهندس ــت خمس ــوم خرج ــة الي ــاباتنا، الكلي ــبابنا وش ــل لش ــد أفض لغ

فلســطينية.

ي 
ــاهمة �ف ــة المس ــا فرص ــوا لن ــت أن أتاح زي ــة ب�ي ــكراً لجامع ــارص وش ــا ن ــور حن ــكراً للدكت ش

 . ف ــا الحبيــب فلســط�ي وطنن

طارق عمر العقاد
نوفم�ب ٢٠١٦

مبنى كلية عمر العقاد للهندسة
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بيرزيت في الطليعة

ــع  اف ــل م�ت ــز الأول كأفض ــوز بالمرك ــون يف ــرة القان ــق دائ فري  
ي مســابقة المحاكمــة الصوريــة العربيــة.

والثالــث للفــرق �ف

الطالبــان حســام برهــم وماثيــو ســتيفان والطالبتــان هديــل   
ي 

ي يفــوزون بأربــع جوائــز �ف
غــو�ش ف وســاجدة ال�ب ابــو ياســ�ي

ي الأردن.
مســابقة »جــوري تــور داي« للتصميــم المعمــاري �ف

 Hult Prize ي مســابقة
زيــت يحصــدان المراكــز الأول �ف فريقــان مــن ب�ي  

يجــاد حلــول  وهــي أكــ�ب مســابقة لطلبــة الجامعــات حــول العالــم لإ
ــة. ــة والقتصادي خالقــة للمشــاكل الإجتماعي

ومعتصــم  الشــاعر  ونيقــول  أمارزيــان  انيــك  ان�ت الطلبــة   
ف  ــة لتجهــ�ي ــة حديث عــون آل ــة الهندســة يخ�ت الهدمــة  مــن كلي

التدويــر. العبــوات لعمليــة 

طالبتــان مــن دائــرة الأحيــاء والكيميــاء الحيويــة تفــوزان   
ة حجــاوي عــن فئــة التقنيــات الطبيــة والحيويــة  بجائــزة زهــ�ي

والعلــوم الزراعيــة. 

ي 
ي »مؤتمــر البحــث والبتــكار �ف

زيــت تحصــد ثــالث جوائــز �ف ب�ي  
ي جامعــة خضــوري.

ــا« �ف الهندســة والتكنولوجي
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جائــزة جوجــل للبحــث العلمــي ٢٠١٦ لأســتاذ علــم الحاســوب   
ــرار.  ــى ج د. مصطف

ف  ــ�ي اء الدولي ــان ضمــن قائمــة الخــ�ب اعتمــاد د.شــادي الغضب  
للمــدن والقــرى التاريخيــة.

ف لأفضــل بحــث    د. ســهيل ســلطان يحصــد جائــزة التمــ�ي
»Emerland Publishing Group« مــن  علمــي 

مصــور الجامعــة إيــاد جــاد هللا يحصــل عــى جائــزة أفضــل   
ــة.   ــة عربي ــورة فوتوغرافي ص

ي المرمــوق 
زيــت تســتضيف المنظــر الجتماعــي والجغــرا�ف ب�ي  

. ي
ــار�ف ــد ه ديفي

زيت. ي جامعة ب�ي
عالم الفلك دومنيك بالرو يحارصف �ف  

ــاً  ــل ضيف ف يح ــ�ي ــاب المالطي ــهر الكت ــود أش ــل ميفس ايمانوي  
زيــت. عــى جامعــة ب�ي

ع بجائــزة محمــود درويــش    الأديــب إليــاس خــوري يتــ�ب
�ائيليــة. الإ الدراســات  برنامــج  لصالــح  ف  والتمــ�ي لالبــداع 
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»وإنت تارك الدار.. 
بصمتك أحلى تذكار« 

بصمة الخريجين
« هــي مســاهمة الطلبــة  ف »بصمــة الخريجــ�ي
ع لصالــح زمالئهــم الذيــن  ي التــ�ب

ف �ف الخريجــ�ي
الدراســة. تجمــع  ل يزالــون عــى مقاعــد 
»وقفيــة  إل  لتضــاف  ف  الخريجــ�ي عــات  ت�ب
ي تأسســت مــع إطالق 

« الــىت ف منحــة الخريجــ�ي
نامــج. وتقــوم هــذه الوقفيــة عــى أســاس  ال�ب
الســتثمار؛ حيــث يتــم تخصيــص عوائدهــا 
فيمــا  للطلبــة،  دراســة  منــح  لتقديــم 
ينمــو مبلــغ الوقفيــة باســتمرار مــع مــرور 
الســنوات. وقــد بــادر المئــات مــن خريجينــا 
ع للوقفيــة، ومــا زلنــا نســعى لجتــذاب  بالتــ�ب
ــة  ــة الوقفي ف لتنمي مســاهمات مــن الخريجــ�ي

ــية. ــح الدراس ــن المن ــد م ــ�ي المزي وتوف
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ي الجامعــة تســعى إل الإجابــة عــى 
مبــادرة طالبيــة �ف

الســؤال المركــزي: »كيــف يمكــن للشــباب أن يأخــذوا 
قضيــة صــوغ مســتقبلهم بأيديهــم«. يجتمــع المشــاركون 
ي المعمــل للتفاكــر، والنقــاش، وإنتــاج تصــورات بديلــة 

�ف
يواجهونهــا  ي 

الــىت والتهميــش  قصــاء  الإ حالــة  لتجــاوز 
الإحبــاط  مــن  حالــة  ينتــج  مــا  اليوميــة،  حياتهــم  ي 

�ف
والالمبــالة، يشــجعهم المعمــل عــى مناقشــة كافــة 

ــتقبلهم. ــى مس ــر ع ي تؤث
ــىت ــة ال ــا العام القضاي

غــ�ي   - ي
احتــوا�أ بجــو  تمتــاز  فكــري  عصــف  جلســات 

النظــر  وجهــات  م  تحــ�ت أكاديميــة  بيئــة  ي 
�ف  ، ي

إقصــا�أ
المشــارب.  مختلــف  ي 

�ف والتنــوع  التعدديــة  وتشــجع 
ي المجــالت 

يناقــش طــالب المعمــل قضايــا عديــدة �ف
ــي الظــرف  ــة، ويلق ــة، والجتماعي السياســية، والقتصادي
ي 

ــه عــى هــذه النقاشــات �ف ــد، بثقل الســتعماري، بالتأكي
المواضيــع. غالبيــة 

معمل األفكار...طاب بيرزيت يتفاكرون في مستقبلهم
ف ويقومــون بزيــارات ميدانيــة  يســتضيف الطلبــة متحدثــ�ي
ي 

لقــاء الضــوء عــى حواراتهــم، والقضايــا الــىت وجــولت لإ
ــارة  ــا المث ــمل القضاي ــة. وتش ــاتهم الجاري ــق بنقاش تتعل
ي مختلــف مراحلــه، 

ي هــذه النقاشــات جــودة التعليــم �ف
�ف

ف المعرفــة والبــىف الجتماعيــة، وقضايــا  والعالقــة بــ�ي
البيئــة وارتباطاتهــا العلميــة مثــل إنتــاج الطاقــة البديلــة، 
وطبيعــة   ، والســياسي الجتماعــي  التنظيــم  وقضايــا 

. ف ــط�ي ي فلس
ــة �ف ــة الطالبي الحرك

ــن  ــوم م ي تق
ــىت ــكار إحــدى الطــرق ال ــل الأف يشــكل معم

ي المجتمــع 
زيــت بلعــب دور ريــادي �ف خاللهــا جامعــة ب�ي

، مــن خــالل توفــ�ي الأجــواء والدعــم الــالزم  ي
الفلســطيىف

ــة  ــات جدي ي نقاش
ــوض �ف ــى الخ ــجيعهم ع ــة وتش للطلب

وإنتــاج تصوراتهــم الخاصــة حــول المســتقبل الــذي 
لمشــاكل  يرتــؤن  ي 

الــىت والحلــول  لأنفســهم،  يرغبــون 
مجتمعهــم.  
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معرض يحكي قصة المجموعة الفنية لمتحف جامعة بيرزيت

ــاء الضــوء عــى مراحــل  لق ــة لإ ــع محاول ــس كأي ربي »معــرض لي
ي تمتلكهــا 

نمــو  وتطــور المجموعــات الفنيــة العامــة، كتلــك الــىت
واســع  لجمهــور  ومتوفــرة  متاحــة  كونهــا  زيــت.  ب�ي جامعــة 
ومتعــدد، إضافــة إل تقاطــع توظيفهــا مــع واحــدة مــن رســائل 
ــة« ــة المعرف ــاج ورعاي ــي إنت ــة، وه ــة التعليمي ــداف الجامع وأه

ا تماري-قيمة المعرض ف�ي

ــن  ي ــن ع�ش ــ�ش م ــرور أك ــي بم ــرض يحتف ــع« مع ــس كأي ربي »لي
زيــت،  عامــاً عــى تأســيس مجموعــة الأعمــال الفنيــة لجامعــة ب�ي
ف  التشــكيلي�ي ف  الفنانــ�ي مــن  لمجموعــة  الالمحــدود  وبالعطــاء 
ف والعالــم الذين قّدمــوا أعمالهــم الفنية  والأصدقــاء مــن فلســط�ي
ي 

ي كانــت ســببا �ف
ــىت القّيمــة كإهــداء للجامعــة عــ�ب الســنوات، وال

ــت،  زي ــة ب�ي ي جامع
ــة �ف ــال الفني ــة الأعم ــو مجموع ــكيل ونم تش

ي متعــدد الوســائط 
ليصــل مجموعهــا إل أكــ�ش مــن ٣٠٠ عمــل فــىف

ــو آرت”. ــات، و”فيدي ــة، ومنحوت ــات مختلف ــة بتقني ولوحــات فني

يســلط المعــرض الضــوء عــى نشــأة المجموعــة الفنيــة ويكشــف 
ــرب  ف والع ــطيني�ي ف الفلس ــ�ي ــة والفنان ف الجامع ــ�ي ــة ب ــق العالق عم

ف مــن ثقافــات مختلفــة.  وفنانــ�ي

زيــت  تجربــة تعليميــة بديلــة وأداة للحــوار  »متحــف جامعــة ب�ي
ي والتطــور الجتماعــي. شــّكل المتحــف منــذ تأسيســه عــام 

الثقــا�ف
ي رعايــة 

٢٠٠5 مركــزاً رياديــاً لتحقيــق رســالة الجامعــة المجتمعيــة �ف
ي 

ي تعريــف المجتمــع الفلســطيىف
الفنــون والثقافــة وســاهم �ف

ي المحــىي والعالمــي، مــن خــالل إنتــاج وتقديــم  
بالمشــهد الفــىف

امــج التعليمية،  ثنوغرافيــة، وال�ب العديــد مــن المعارض الفنيــة والإ
ــن  ــة ع ــات المحدث ــة والمعلوم وني ــفة اللك�ت ــة إل الأرش ضاف بالإ
ــل  . ويعم ي

ا�ف ــ�ت ي الف ــ�ي ي يوفرهــا الجال
ــىت ــون المعــارصة ال الفن

ــي،  ــج ه ــة برام ــالل ثالث ــن خ ــه م ــق مهمت ــى تحقي ــف ع المتح
ــم.« ــات، وبرنامــج التعلي برنامــج المعــارض، وبرنامــج المقتني

زيت ن - مديرة متحف جامعة ب�ي إيناس ياس�ي
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مرصد ميشيل وسنية حكيم
ي 

ــه �ف ــذ افتتاح « من ــكي ــم الفل ــنية حكي ــيل وس ــد ميش ــّكل »مرص ش
ــداً  ــم تخلي ــز حكي ــيد رام ــن الس ــم م ع كري ــ�ب ــام ٢٠١5 بت ــول ع أيل
ــك  ــم الفل ــواة بعل ف واله ــ�ي ــع المهتم ــزا يجم ــه، مرك ــرى والدي لذك
ــوم  ي عل

ــورات �ف ــار والتط ــدث الأخب ــم أح ــدم له ف ليق ــط�ي ي فلس
�ف

ــاراً. ويســعى  ــالً ونه ــة لي ــك والفضــاء ورصــد الأحــداث الفلكي الفل
ي خلــق جيــل مثقــف متفاعــل فلكيــاً مــن طلبــة 

المرصــد للمســاهمة �ف
الجامعــة والمــدارس والمجتمــع المحــىي عــ�ب نشــاطات علميــة 

ــة.  ــة متنوع ونظري

وتتضمــن الأنشــطة رصــد الأحــداث الفلكيــة مثــل كســوف الشــمس، 
ــب  ي عطــارد والزهــرة، تواجــد الكواك ــىب ــور كوك ــر، عب خســوف القم
ان  ــل مــع الشــمس، أو أعظــم اســتطالة لهــا واقــ�ت ي وضــع التقاب

�ف
ــن  ــد م ــة العدي ــكي إقام ــد الفل ــج المرص ــن برنام ــب. ويتضم الكواك
ف  الفلكيــ�ي مــع  بالتعــاون  المختلفــة  المواضيــع  ي 

�ف ات  المحــارصف
ــة  ــة العام ــة الأمســيات الفلكي ــن داخــل الوطــن وخارجــه، وإقام م
والخاصــة لطلبــة الجامعــة والمــدارس وهــواة الفلــك مــن المجتمــع 

 . المحــىي

ويحتــوي المرصــد عــى ثالثــة تلســكوبات متطــورة؛ تلســكوب ثابــت 
داخــل قبــة، محوســب، ويعــد التلســكوب الأكــ�ب والأول مــن نوعــه 
عــى مســتوى جامعــات الوطــن وهــو تلســكوب إنكســاري وعاكــس 
ي الوقــت نفســه، وتلســكوب محمــول محوســب يحتــوي التلســكوب 

�ف
ــكوب  ــة إل تلس ضاف ــماوية، بالإ ــرام الس ــه لالأج ــام توجي ــى نظ ع

يــدوي التحكــم. 
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نادي الفلك 
انطلــق نــادي الفلــك منــذ العــام ٢٠١٤ بمبــادرة طلبــة مــن هــواة العلــوم الفلكيــة مــن مختلــف التخصصــات، حيــث دفعهــم 
مكانيــات والأدوات الالزمــة لدراســته. واقتــرت  اهتمامهــم بهــذا الموضــوع لتأســيس النــادي عــى الرغــم مــن عــدم توفــر الإ
ــيل  ــد ميش ــاء تأســيس »مرص ــد ج ــنة الأول لتأسيســه. وق ــالل الس ــدوات خ ات والن ــارصف ــض المح ــى بع ــادي ع أنشــطة الن
«، بمــا يوفــره مــن معــدات وأدوات ومســاحات بمثابــة دفعــة قويــة للنــادي لتنويــع أنشــطته وتوســيع  وســنية حكيــم الفلــكي
ي نشــاطات المرصــد ويقومــون 

ي العلــوم الفلكيــة مــن كل مــكان. ويتواجــد طــالب النــادي �ف
ف �ف جمهــوره، واســتقطاب المهتمــ�ي

بتخطيــط وتنفيــذ الأنشــطة بالتعــاون والتنســيق المبــا�ش مــع المرصــد. 

ي كا�ف 
ي الجامعــة، وهــو تخصــص غــ�ي متــاح �ف

يــاء فلكيــة �ف ف ويأمــل طــالب النــادي أن يشــكل المرصــد نــواة لفتتــاح برنامــج ف�ي
زيــت خطــوات متقدمــة تقربهــا مــن هــذا النجــاز. الجامعــات الفلســطينية، وقــد خطــت ب�ي
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جمعيات أصدقاء الجامعة
زيت جمعية أصدقاء جامعة ب�ي

أوروبا

أنجــزت الجامعــة إجــراءات تســجيل الجمعيــة رســمياً ليكــون لهــا 
ي مدينــة بروكســل-بلجيكا، وحســاب بنــكي خــاص 

مكتــب اتصــال �ف
عــات مــن مختلــف الــدول الأوروبيــة.  لســتقبال الت�ب

ي 
�ف ونجحــت   ،٢٠١٦ العــام  بدايــة  أعمالهــا  الجمعيــة  ت  بــا�ش

ــدداً  ــا نظمــت ع ــح الجامعــة، كم ــة لصال ــات الأولي ع حشــد الت�ب
مــن اللقــاءات والجتماعــات مــع مجموعــة مــن المؤسســات 
كات بهــدف تعريفهــم بالجامعــة وتعريــف  والشــخصيات والــ�ش
ــالي  ــم الع ــا التعلي ي يواجهه

ــىت ــات ال ي بالتحدي ــور الأورو�ب الجمه
ف بســبب انتهــاكات الحتــالل المســتمرة للحقــوق  ي فلســط�ي

�ف
ي التعليــم. 

، ومــن بينهــا الحــق �ف ي
الأساســية للشــعب الفلســطيىف

ــات  ــن الجامع ــدد م ــع ع ــات م ــة اجتماع ــدت الجمعي ــا عق كم
التعــاون  ســبل  لبحــث  والأكاديميــة  البحثيــة  والمؤسســات 
ــة.  ــام الجامع ــي أم ــادل الأكاديم ــرص التب ــز ف ك، وتعزي ــ�ت المش

زيت جمعية أصدقاء جامعة ب�ي
ن  فلسط�ي

زيــت لأن تســتجيب بشــكل  »تســعى جمعيــة أصدقــاء جامعــة ب�ي
عاجــل لحتياجــات الطلبــة، لذلــك وإل جانــب المنــح التعليميــة 
ي تقدمهــا الجمعيــة فهــي تقــدم أيضــاً الكوبونــات 

الفصليــة الــىت
ي 

�ف الجزئيــة  العمــل  وفــرص  التعليميــة،  والكتــب  الغذائيــة، 
ي توفــ�ي فــرص 

ضافــة إل المســاهمة �ف ــة، بالإ مشــاريعها التعاوني
تشــغيلية لخريجــي الجامعــة مــن خــالل التشــبيك الدائــم مــع 
ــة  ــرة جمعي ــد، مدي ــماح حام « س ي

ــطيىف ــاص الفلس ــاع الخ القط
ــت. زي ــاء ب�ي أصدق

ــة  ــ�ي )٢٠5( منح ــن توف ــام م ــذا الع ــالل ه ــة خ ــت الجمعي تمكن
ــعت  ــت ووس ــورت عمل ــد ط . وق ف ــ�ي ــة المحتاج ــة للطلب تعليمي
امــج  مشــاريعها التعاونيــة بمــا يضمــن تحقيــق الديمومــة ل�ب
ــح  ــف المن ة تكالي ــ�ي ــبة كب ــة نس ــن تغطي ــا م ــة، وتمكينه الجمعي
ضافــة إل توفــ�ي فــرص عمــل جزئيــة لعــدد  الدراســية ذاتيــاً، بالإ

ــن.   ــ�ي المقتدري ــة غ ــن الطلب م
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زيت جمعية أصدقاء جامعة ب�ي
المملكة المتحدة

ي المملكــة المتحــدة، 
زيــت �ف تمكنــت جمعيــة أصدقــاء جامعــة ب�ي

ــن ١.٦  ــ�ش م ــع أك ــن جم ــاً الماضية، م ــ�ش عام ــس ع ــالل الخم خ
مليــون يــورو لدعــم أولويــات ونشــاطات الجامعــة، مــن خــالل 
يطانيــة والأوروبيــة. حيــث وجــه  عــدٍد مــن مؤسســات الدعــم ال�ب
هــذا الدعــم إل برنامــج الدبلــوم العــالي المّنفــذ بالتعــاون مــع 
مركــز التعليــم المســتمر، والهــاِدِف إل تعزيــز مهارات مستشــاري 

. ف ف المجتمعيــ�ي الصحــة العقليــة والأخصائيــ�ي

 ، ف ــ�ي يطاني ف ال�ب ــ�ي لماني ــة وبالتعــاون مــع ال�ب واســتطاعت الجمعي
الحمــالت  تنظيــم  يطانيــة  ال�ب والجامعــات  عــالم  الإ ووكالت 
ي 

ي �ف
ي يواجههــا التعليــم الفلســطيىف

للتعريــف بالتحديــات الــىت
ف بالتعليــم  ظــلِّ الحتــالل، ونــ�ش الوعــي حــول حــق الفلســطيني�ي

ــا. ي يواجهه
ــىت ــات ال والصعوب

زيت جمعية أصدقاء جامعة ب�ي
الوليات المتحدة الأمريكية

  ، ي يــىب عفــاء الرف ي مــن الوليــات المتحــدة مــع الإ
و�ف لكــ�ت ع الإ للتــ�ب

مــن خــالل الرابــط: 

 https://bzufund.org
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333,121.15الأردن 

416,102.46الكويت 

122,500.00لبنان
ن 84٧,845.02فلسط�ي

2,24٧,228.4٩قطر 

6٧1,110.20المملكة العربية السعودية

61,1٩0.00تركيا

مارات العربية المتحدة  1,588,08٩.٩4الإ

53,068.86المملكة المتحدة

545,3٧0.6٧الوليات المتحدة الأمريكية 

التبرعات والمنح حسب توزيعها الجغرافي
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التبرعات والمنح حسب البرنامج

المشاريع التطويرية

المنح الدراسية

ن وقفية المنح الدراسية ووقفية منحة الخريج�ي

صندوق الدعم السنوي

عات العينية الت�ب
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الئحة الشرف

٣٨٣٨

اركان عبد الرحمن سعيد أبو زينةالسيدة

اسحق نارص الدينالسيد

ي القدسالسادة
البطريركية الالتينية �ف

سالمي للتنميةالسادة البنك الإ

السادة
الجمعيــة الكويتيــة لمســاعدة الطلبــة –بــإدارة جمعيــة 

الزيتونــة للتنميــة الشــبابية

فالسادة عون لوقفية الخريج�ي الخريجون المت�ب

السادة
ات  ف ــ�ي ــات والتجه وني لك�ت ــة لالإ ــطينية الحديث ــة الفلس ك ال�ش

ــة المكتبي

الصندوق السعودي للتنميةالسادة

قتصاديالسادة نماء الإجتماعي والإ ي لالإ الصندوق العر�ب

ي للتنمية والعمار- بكدارالسادة
المجلس القتصادي الفلسطيىف

ي خدمة الأرض المقدسةالسادة
المرسلون الفرنسيسكان �ف

ي لالأبحاث ودراسة السياساتالسادة المركز العر�ب

ي للتطوير الزراعيالسادة المركز العر�ب

المؤسسة العربية للتنمية المستدامة- رواد التنميةالسادة

الياس خوريالسيد

اح عبد الرزاق محمد حامدالسيدة ان�ش

إبراهيم جمال إبراهيم أبو فرحهالسيد

إبراهيم سالمه محمد دار سليمانالسيد

إبراهيم سليمان محمد لدادوةالسيد

اتالسيدة إ�اء عبد الحكيم طاهر نع�ي

إياد الهامي جودةالسيد

إياد صبحي عنبتاويالسيد

إياد كاظم نارص الدينالسيد

إيمان أحمد محمود دحادحةالسيدة

أحالم محمود محمد بوايةالسيدة

أحمد الكوكالسيد

أحمد بهجت جودة حجةالسيد

أحمد حسن عبد هللا مرارالسيد

يالسيد أحمد سعادة عبد الرحمن شعيىب

أحمد سعد الخياطالسيد

أحمد سليمان يوسف مخالفةالسيد

أحمد صائب دياب سمارة قواسالسيد

أحمد طاهر قاسم نتشةالسيد

أحمد عبد الحميد اجبارةالسيد

أحمد عطعوطالسيد

أحمد محمود لطوفالسيد

أحمد ناجح محمود بياتنةالسيد
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أحمد وائل جودت سهيلالسيد

أدهم بشار عبد الجليل الريماويالسيد

أسامة عبد الهاديالسيد

أسماء جمعة محمد عا�يالسيدة

أسيل أسماعيل محمد حرباويالسيدة

أسيل سامي حمدان حسونةالسيدة

أسيل سميح نصيف غنامالسيدة

ف أبو عي�السيد أ�ش

أفنان مروان عبد أبو صفيةالسيدة

أمال مازن أحمد شاويشالسيدة

فالسيد أمجد غازي يوسف حس�ي

يالسيد
أمجد نبال جمال عبوسش

أمل واصف نزالالسيدة

أم�ي أبو غزالةالسيد

ف خلفالسيد أم�ي

أنجيال ميخائيل اندريا يونانالسيدة

أنس خالصالسيد

أنس صالح محمد حمدانالسيد

أنطوان يونسالسيد

أنيسه محمود ابراهيم مجدوبهالسيدة

أيمن أبو حجلةالسيد

أيمن ساحىيالسيد

يالسادة
آل الخطيب الجماعي الكنا�ف

آلء احمد عىي مصّبحالسيدة

آلء اكرم ناجي زهورالسيدة

آلء أحمد اسحق فليفلالسيدة

فالسيدة آلء عصام عىي غ�ب

آيات فؤاد سعيد عسيلةالسيدة

باسل بدران والعائلةالسيد

باسل عبد الكريم سالمةالسيد

باسم فريد باسم خطيبالسيد

يالسيدة
بتول جمال فوزي دجا�ف

براق يوسف حماد عودةالسيدة

يالسيد
غو�ش بشار ال�ب

بشار عبد السالم موس أبو عسكرالسيد

بشاره جليل نبيل يونان قمرالسيد

بالل نعيم محمود ابوزينةالسيد

بنك التحادالسادة



الئحة الشرف
فالسادة بنك فلسط�ي

بهاء الدين النحويالسيد

بهاء غسان محمد توامالسيد

بهيه هاشم فارع دحابرهالسيدة

فالسيدة بيان خليل أحمد �ش

بيان خليل محمد عىي الزروالسيدة

بيان سعيد عمروالسيدة

بيسان عمر سعيد حمايلالسيدة

بيسان فوزي سالمة مفارجةالسيدة

تال عصام وديع نارصالسيدة

تامر عصام جالل عقلالسيد

تمارى سليمان محمد إبراهيم وعريالسيدة

توفيق فوزي اسعيدةالسيد

تيس�ي يونس جبارةالسيد

جرار نعمان عرفات القدوةالمرحوم

جمال أبو عىيالسيد

جمعة محمود خلفالسيد

جمعية الرواد للثقافة والم�حالسادة

فالسادة زيت – فلسط�ي جمعية أصدقاء جامعة ب�ي

زيتالسادة جمعية ب�ي

نسانيةالسادة غاثة الإ جمعية سبيل لالإ

جميل أبو سعدةالسيد

ف وفا مرعيالسيدة جن�ي

جهان جاد حنا كونهالسيدة

حاتم فرحالسيد

حامد محي الدين أبو عوادالسيد

ي أحمد زهرةالسيد حسام ص�ب

حسام نبيل أبومازنالسيد

حمزة سعيد حسن عا�يالسيد

حنا فريدي عي� خواجاالسيد

حنا قريطمالسيد

حنا نارصالسيد

حنا يونسالسيد

ف خالد محمد مسالمةالسيدة حن�ي

ف عبد الحفيظ حجازي مسودهالسيدة حن�ي

ف محمد عىي عامرالسيدة حن�ي

حياة عبد السالم نجم الدينالسيدة

خالد العمريالسيد
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خالد إبراهيم عىي عمايرةالسيد

خالد أكرم فارسالسيد

خالد جمعة اسعيدالسيد

خالد عبد الكريم اسماعيل دلبحالسيد

خالد محمد الحاجالسيد

يمالسيدة ختام �ش

ف شومانالسيدة ختام شومان حس�ي

خرف ترزيالسيد

خليل سلطي أبو عوادالسيد

دانا محمد إبراهيم فوقهالسيدة

دانة بسام يوسف أبو لبدةالسيدة

دعاء عزمي سعيد أبو الحاجالسيدة

دعاء عمر داود الخطيبالسيدة

دعاء محمد موسي دار أبو قرعالسيدة

يالسيدة دلل صليبا عي� زنان�ي

ف عا�يالسيدة دلل محمود حس�ي

ديما حسن بكرالسيدة

دينا ناجي خليل مزاحمالسيدة

راسم العمريالسيد

رامز حكيمالسيد

رانيا عبد الكريم عبدهللاالسيدة

ربحي عبد الرحمن أبو عوادالسيد

ربيع عطاياالسيد

رجاء محمد محمد بدحةالسيدة

رحمة محمد عىي شيخ عىيالسيدة

رزان أحمد عبد السالم أبو ديهالسيدة

رزان سامي عقل زايدالسيدة

ةالسيد رزق بسام رزق ك�ش

رشيد والسيدة مىف خالديالسيد

رماح فتحي حسن أبو زيادةالسيدة

رمزي غالب يحىي ابو نمرةالسيد

رميسا مهنا رشاد حواريالسيدة

ف خليل يوسف خالديالسيدة رن�ي

ف عىي عبدالرحيم شحادةالسيدة رن�ي

رواء محمد عبد الحليم شومانالسيدة

روان عبد الرحمن مصطفى غيثالسيدة

رول عماد فريد دار محمدالسيدة

رياض الصادقالسيد
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يالسيد رياض جمال شلىب

ريم حسن عزت زبنالسيدة

ريم عىي موس جابرالسيدة

زريفة محمد عبدالمجيد عوادالسيدة

زهراء نعيم أنيس مسالمةالسيدة

زه�ي علمي والسيدة ناديا عاشورالسيد

زياد طالب الشيخ حسنالسيد

زين طهبوبالسيد

زينة عبداللطيف راتب ابوحجلةالسيدة

سارة فاخر إبراهيم أبوستةالسيدة

سامر الجاغوبالسيد

سامر جميل أبو سعدةالسيد

سامية خوريالسيدة

ساندرا داود عي� ربيعالسيدة

سائد محمد سالم بدرالسيد

سجود عىي محمد دار عا�يالسيدة

سجى بسام سعيد قرعانالسيدة

سجى عزمي عطا سطوفالسيدة

�ي عصام حنا عودةالسيد

�ين رجا محمد نوفلالسيدة

سعد طالب الكوكالسيد

سعيد الزاغةالسيد

سعيد أحمد سعيد درابيعالسيد

سعيد جميل هيفاءالسيد

سفيان النجارالسيد

سالم العىيالسيد

سليم إدةالسيد

سليم داود ابراهيم سالمةالسيد

سميح كراكرةالسيد

سميح محمد عبد الصمدالسيد

سم�ي عادل عويضةالسيد

سم�ي نعيم عبد الهاديالسيد

ة حجاويالسيدة سم�ي

السيدة
زيــت/ الوليــات  ة صايــج- مــن خــالل جمعيــة ب�ي ســم�ي

المتحــدة

سه�ي الصايج عايدالسيدة

سهيل جابرالسيد

شحادة حسن أبو عوادالسيد

الئحة الشرف
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فالسادة ف العرب- فلسط�ي كة اتحاد المقاولي�ي �ش

سناد الطلبةالسادة كة ارامكس- بإدارة الفلسطينية لإ �ش

فالسادة كة التكافل للتأم�ي �ش

كة الدليلالسادة �ش

كة الريماوي للتجارة والصناعةالسادة �ش

ماس للمقاولت الهندسيةالسادة كة ان�ت �ش

ف ومياه غديرالسادة كة أبو ل�ب �ش

كة أدوية الحكمةالسادة �ش

كة بوليفانت العربيةالسادة �ش

كة بيت . كومالسادة �ش

ي لالستثمار العقاريالسادة
كة بيىت �ش

زيت لالأدويةالسادة كة ب�ي �ش

كة جوالالسادة �ش

كة حلول للتنمية الستشاريةالسادة �ش

ق الأوسط لالستثمارالسادة كة فرسان ال�ش �ش

السادة
الخصوصيــة  ســتثمار  والإ للتنميــة  ف  فلســط�ي كــة  �ش

باديكــو  – المحــدودة 

وق أحمد ابراهيم عصفورالسيدة �ش

شيماء جالل عبدالرحمن رمانةالسيدة

يالسيدة صابرين سم�ي صائب نشاشيىب

صبحي أحمد عبد هللاالسيد

صبحية محمد سعيد برقالسيدة

يتحالسيدة صمود رياض محمد �ش

صندوق الطالب الجامعي الرثوذك�ي - رام هللاالسادة

صندوق قطر للتنميةالسادة

صهيب اياد عزت العب�يالسيد

صهيب سليمان محمود أجربالسيد

ضحى محمد محمود خروشهالسيدة

طالل الشاعرالسيد

يالسيد
طه محمود عرسان قا�ف

عارف عوده عارف سمارهالسيد

عالية سفيان سعيد عرارالسيدة

عامر أيوبالسيد

عائشة يوسف عودة لدادوةالسيدة

عائلة المرحوم عمر سعيد سعدالسادة

عائلة المرحوم سميح دروزةالسادة

يالسادة عائلة المرحوم عناد شلىب

عائلة زلطيموالسادة
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عائلة شكور أبو غزالة- من خالل مؤسسة التعاونالسادة

عبد الجابر حسن عبيدالسيد

فالسيد عبد الرحمن محمد عىي حس�ي

عبد الفتاح الطويلالسيد

عدي حمدي عبدهللا دحادحةالسيد

عرفات الدي�يالسيد

عرفات خلفالسيد

عرفات سامي رشيدالسيد

عزام نايف عبد الحافظ زروالسيد

عطاف عبدالجواد يوسف برغالالسيدة

عالء عبد الحليم سليمان حشيشالسيد

عىي الحاجالسيد

عىي خليل عىي أبو جمعةالسيد

عماد مروح سالمةالسيد

عمار احمد صالح عبدالحقالسيد

عمر عبد الحفيظ عبد هللا مصلحالسيد

عمر عىي ج�ب طوافشةالسيد

عمر عماد رفيق قبجالسيد

عمر عي� عي� قواسمهالسيد

يالسيد
عمر فاروق محمد كتا�ف

عمر نعيم عبد الهاديالسيد

عودة جمعة حزمةالسيد

ي شواهنةالسيد
ي عو�ف

ي ها�ف
عو�ف

عي� أبو عي�السيد

عي� ماجد عي� طوطحالسيد

غادة أحمد القي�يالسيدة

غازي جاموسالسيد

غازي كامل أبو نحلالسيد

يالسيد
غالب الكالو�ت

ي ثابتالسيدة
غدير محمد عبدالغىف

غدير وليد داود رصرصالسيدة

غسان الخطيبالسيد

غيث اديب احمد حسنالسيد

غيداء محمد حسن الريماويالسيدة

فادي نبيل فريد مزبرالسيد

فارس سعيدالسيد

فارس عوض حسن زواهرةالسيد

فاطمة رائد خليل نجديالسيدة

الئحة الشرف
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فتحي أبو الريشالسيد

فتحي محمد أبو سعدةالسيد

فرح فريد بطرس �وعالسيدة

ف أبو عوادالسيد فهد حس�ي

فهمي أبو عىيالسيد

فهيمة مصطفى لطفي داودالسيدة

فؤاد الجملالسيد

االسيد فؤاد الخرف

وز حسن خرف حسنالسيدة ف�ي

فيفيان خلفالسيدة

قاسم محمد قاسمالسيد

قتيبة الغانم واخوتهالسييد

قصي أحمد محمود العيساويالسيد

قناة العربيةالسادة

قيس حمدي حسن سمارةالسيد

قيس محمد خرف شماليالسيد

كمال جميل خوجةالسيد

لرا عماد واصف مشعشعالسيدة

لنا عبد اللطيف مصطفى سطوفالسيدة

يالسيدة
لنا عبدالكريم طاهر برغو�ش

يالسادة لجنة صندوق التكافل الخ�ي

السادة
لجنــة كويتيــون لأجــل القــدس - مــن خــالل مؤسســة 

التعــاون

ف يحىيالسيدة لمى عادل حس�ي

لورين غطاس يوسف رنتي�يالسيدة

لولوة الزيد الخالدالسيدة

ف مازن عمر دباغالسيدة ل�ي

ي حامد يغمورالسيدة
لينا را�ف

لينا محمد محمود نفلالسيدة

مازن قمصيةالسيد

مالك عىي محمود معطانالسيد

مالك محمود رشيدالسيد

مالك يونس محمد القديماتالسيد

ع كريمالسيد مت�ب

ع كريمالسيد مت�ب

ع كريمالسيد مت�ب

ع كريمالسيد مت�ب

ع كريمالسيد مت�ب
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ع كريمالسيد مت�ب

ع كريمالسيد مت�ب

ع كريم السيد مت�ب

ع كريم السيد مت�ب

ع كريم السيد مت�ب

ع كريم السيد مت�ب

ع كريم السيد مت�ب

ع كريم السيد مت�ب

عة كريمةالسيدة مت�ب

عة كريمةالسيدة مت�ب

عة كريمةالسيدة مت�ب

عة كريمةالسيدة مت�ب

عة كريمة السيدة مت�ب

عة كريمة السيدة مت�ب

مجد جورج مناويل كرزمالسيد

مجد عماد مصباح العيسةالسيدة

مجد مأمون محمود دغلسالسيدة

مجدي الجالدالسيد

مجموعة الصايغ السادة

محمد السيدالسيد

سمو 
يالشيخ

محمد بن حمد بن عبد هللا بن جاسم آل ثا�ف

محمد تيس�ي اديب افقيسالسيد

محمد جمال محمد عالنالسيد

محمد جمعة كوكالسيد

محمد سعدي عبد الحافظ العملهالسيد

محمود سامي رشيدالسيد

محمود يوسف محمود سليمانالسيد

مرام تيس�ي عبد الحميد زقالسيدة

- عمانالسادة ي
اث الفلسطيىف مركز ال�ت

مريم محمد راغب أحمد عفيفيالسيدة

مصطفى تيس�ي مصطفى ابو صفيةالسيد

مصطفى والسيدة سه�ي المقداديالسيد

معاذ محمد طه سيد أحمدالسيد

معاذ هشام مضحي شويكيالسيد

معتصم عبد السميع محمد صيامالسيد

مليحة محمود أبو زيدالسيدة

منار وليد ايوب خلفالسيدة

الئحة الشرف
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منتهى سالمة عارف فقيهالسيدة

منه داود فايز قواسمهالسيدة

مىف والسيد باسم حشمةالسيدة

السيد
ي - مــن خــالل مؤسســة 

منــ�ي وابنتــه الســيدة هنــاء الكالــو�ت
التعــاون

موس نارص والسيدة سهيلة نارصالسيد

موس واصف موس نزالالسيد

ي المقدسةالسادة
مؤسسة اتحاد الأرا�ف

مؤسسة المرحوم رشيد خليل عريقاتالسادة

ي الموحدالسادة
مؤسسة النداء الفلسطيىف

السادة
مؤسســة أميديســت- برنامــج زيــادة الفــرص مــن خــالل 

التعليــم والتدريــب

مؤسسة جورج وساندرا زيبقالسادة

ي المقدسةالسادة
مؤسسة حماية الأرا�ف

يالسادة مؤسسة دار الطفل العر�ب

مؤسسة راشيل كوري للسالم والعدالةالسادة

مؤسسة عبد المحسن القطانالسادة

السادة
للتنميــة  الفلســطينية  التصــالت  مجموعــة  مؤسســة 

لمجتمعيــة ا

ي القدومي للمنح الدراسيةالسادة
مؤسسة ها�ف

مي يوسف محمد حسنالسيدة

ميس جميل محمود نارصالسيدة 

ميس زه�ي جميل هدميالسيدة

نادرة ابراهيم محمد تميميالسيدة

نادين أسعد سنقرطالسيدة

ناهض النجارالسيد

نائل عبد القادر اسعيدةالسيد

يالسيد
نجاد زعىف

ندين رمزي انطون زعرورالسيدة

نزيهة درويش الخالديالسيدة

نر الدين نوفل نوفلالسيد

ف حازم فتحي اشتيهالسيدة نف�ي

فالسادة نشاءات الأردني�ي نقابة مقاولي الإ

نقول وليم نقول الشاعرالسيد

نم�ي عماد شحده حلسالسيدة

نهى عثمان احمد اسمرالسيدة

نور الدين جاد كنعان طويلالسيد

نور الهدى احمد مفلح جمهورالسيدة

نور جمال جميل رباحالسيدة

نورا سميح محمد عيايدهالسيدة
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نورهان نصيف عقل تركمانالسيدة

ف سفيان طه ابو ط�يالسيدة نيف�ي

يالسيد هاشم الزعىب

هالة جمال جميل رباحالسيدة

هبة أسعد محمد مخيمرالسيدة 

هتاف العىيالسيدة

هديل زياد محمد مصطفىالسيدة

هشام محمود عبد هللاالسيد

هناء غالب أحمد هلسهالسيدة

فالسيدة هيا عبد الكريم عبيد ياس�ي

هيفاء النجارالسيدة

وائل أبو عرفةالسيد

يالسيدة
وداد نبيل مصطفى شعبا�ف

ورود محمد سميح محمد سعدي عرفهالسيدة

وسام عبد الحميد يوسف عا�يالسيدة

وضاح برقاويالسيد

وعد من�ي محمد نابل�يالسيد

وفاء حامد محمود جبارينالسيدة

وفاء فيصل يوسف جملالسيدة

يالسيد
وليد الج�ش

وليد قدرالسيدة 

يالسيدة ف اسماعيل عبد هللا الطيىب ياسم�ي

ف فتحي محمد مصلحاالسيدة ياسم�ي

يحىي عبد الحميد جبارةالسيد

يزن محمد حسن ابو زيادةالسيد

يزيد سامر إرشيدالسيد

ف قطنةالسيدة ف عمر حس�ي يق�ي

يوسف عامر محمد نورالسيد

الئحة الشرف
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 Experts Turnkey Solutions

AHDAF Organization

Bernice Youtz

Doreen Ingrams- through Friends of Birzeit University- London

Duke University- through EIFL 

Generous Donor- through Friends of Birzeit University-London

Janice Hayden

Kalman D. Resnick

Mark Zivin

Middle East Children’s Alliance

Mohammad Abdul Qavi

Palestinian American Women’s Association of Southern California )PAWA(

Rachel Corrie Foundation

Reach Education Fund

Dr. Salem Hanna Khamis Memorial- Friends of Birzeit University- London

Stephen Gasteyer

The Dorset- Friends of Birzeit University- London

Triple R for Trading and Marketing 

Warren S Wright

Adela Every -through Friends of Birzeit University-London

Peter Holliday- through Friends of Birzeit University-London
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مكتب تعزيز الموارد
زيت  جامعة ب�ي

ف زيت، فلسط�ي ص.ب. ١٤ ب�ي

تلفاكس: ٢9٨٢٠٦5 ٢ 9٧٢+

advancement@birzeit.edu
giving.birzeit.edu
www.birzeit.edu

ي 
و�ف لك�ت يد الإ يرجى توجيه مالحظاتكم واستفساراتكم ع�ب ال�ب

advancement@birzeit.edu


