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تقرير العطاء السنوي

رسالة رئيس مجلس األمناء
يســعدني أن أقــدم تقريــر العطــاء الســنوي لهــذا العــام، وهــو أكثــر مــن مجــرد قوائــم 
ماليــة؛ إنــه توثيــق لعــام كامــٍل مــن العطــاء واإلخــاص االســتثنائي واالنتمــاء الحقيقــي ألســرة 

ــت. ــة بيرزي جامع

إن األثــر العميــق لهــذا العطــاء ُيلمــس كل يــوم فــي حيــاة طلبتنــا؛ الشــباب والشــابات الذيــن 
نتطلــع إليهــم لصناعــة غــٍد أفضــل لشــعبنا. وســواء ســاهمتم بالتبــرع بمبلــغ مالــي - مهمــا 
كان حجمــه، أو بتوفيــر أجهــزة أو معــدات، أو منحتــم الجامعــة وقتكــم وخبراتكــم، أو 
قدمتــم الرعايــة ألنشــطة الجامعــة؛ فعطاؤكــم يصنــع الفــارق ويســاهم فــي تطويــر 

ــا. ــة فيه ــاة الطابي ــراء الحي ــة وإث الجامع

ومــن خــال الوقفيــات والمنــح الدراســية، والمختبــرات والمرافــق العلميــة الحديثــة، والبرامــج 
األكاديميــة المتقدمــة، فنحــن جميعــً نســهم فــي إعــداد الجيــل القــادم مــن القــادة الذيــن 

سيشــاركون فــي بنــاء دولتنــا العتيــدة.

إن جامعــة بيرزيــت تبعــد ســنوات قليلــة فقــط عــن إتمــام مئويتهــا األولــى فــي خدمــة 
فلســطين وشــعبها، وهــذه الســنوات ســتكون ســنوات مهمــة فــي تشــكيل مســتقبل 
الجامعــة. فــإذا كنــا نريــد تقديــم تعليــم علــى مســتوى عالمــي، تعليــم يــزود طلبتنــا بــاألدوات 
والقيــم التــي تمكنهــم مــن المشــاركة فــي ابتــكار حلــول تســاهم فــي بنــاء مجتمعــات أكثــر 
ــر، ونحــن بحاجــة لمســاهمة كل فــرد مــن المهتميــن بالتعليــم  ــا أمــام تحــدِّ كبي قــدرة، فإنن

ــطين.   ــي فلس ــي ف العال

ــا،  ــية، وموظفيه ــا التدريس ــا، وهيئته ــا، وإدارته ــس أمنائه ــت: مجل ــة بيرزي ــن جامع ــة ع بالنياب
وطلبتهــا، أشــكر لكــم جميعــً دعمكــم وعطاءكــم الســخي، الــذي نأمــل أن يتواصــل، حتــى 
تظــل جامعــة بيرزيــت، جامعــة تحتضــن  الفلســطينيين أينمــا كانــوا، ولتحافــظ على المســتوى 

األكاديمــي الــذي حققتــه علــى المســتويات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة.

د. حنا ناصر
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تقرير العطاء السنوي

رسالة رئيس الجامعة 
علــى مــدار اثنيــن وأربعيــن عامــً مــن العمــِل الــدؤوِب والعطــاِء المســتمر، اســتطاعت جامعــُة 
بيرزيــت التــي كانــت تقيــُم فــي مبنــى صغيــر، وتقــدُم بضعــَة برامــَج فــي البكالوريــوس لقرابــِة 
أربعِمئــة طالــب؛ أن تتــوزَع كلياُتهــا ومبانيهــا فــي حــرٍم جامعــٍي واســٍع وأنيــق، وتضــمُّ اليــوم 
ثمانــَي كليــات، وتطــرُح عشــراِت برامــِج البكالوريــوس والماجســتير، وبرنامــَج دكتــوراة، ويــدرُس 

فيهــا قرابــُة أربعــة عَشــَر ألــَف طالــٍب وطالبــة، تشــكُل اإلنــاُث ثلثْيهــم.  

إن الجامعــَة وخــاَل مســيرِتها، تُحــثُّ الخطــى بثبــاٍت نحــَو التميــِز واإلبــداع، ويحــقُّ لنــا أن نفخــَر 
بأننــا أوُل جامعــٍة فلســطينية تدخــُل تصنيــَف QS للجامعــاِت العالميــة، الــذي يعتبــُر أحــَد أهــمِّ 
ثاثــِة تصنيفــاٍت للجامعــاِت حــول العالــم، ولتصبــَح جامعــُة بيرزيــت ضمــَن أفضــِل ثــاٍث بالمئــِة 
مــن جامعــاِت العالــم. إن خطَطنــا المســتقبليَة ترتكــُز علــى التطويــِر المســتمِر وتحديــِث 
برامِجنــا األكاديميــِة وأداِئنــا اإلداري، وقــد أطلقــِت الجامعــُة العــام الماضــي برنامَج الماجســتيِر 
فــي القانــوِن واالقتصــاد، وماجســتيَر الحكومــِة والحكــم المحلــي، وماجســتيَر إدارِة األعمــال 
ــوِن  ــوس الفن ــة وبكالوري ــِة االكتواري ــوِم المالي ــوس العل ــاد بكالوري ــم اعتم ــا ت ــذي،  كم التنفي

البصريــِة المعاصــرِة.

وإلن الجامعــة تســعى إلعــداد طلبتهــا وإتاحــة الفــرص لهــم ليصبحــوا ريــادُي أعمــال ناجحيــن، 
فقــد أطلقنــا ملتقــى األعمــال ، وهــو برنامــج متكامــل يوفــر مســاحة جديــدة تجمــع اإلبــداع 
والموهبــة لتوفيــر الحلــول لواقــع الشــباب فــي ظــل نســب البطالــة المرتفعــة فــي الوطــن.  
باإلضافــة إلــى برنامــج مســاري و هــو رحلــة تعلــم تفاعليــة تقــوم الجامعــة علــى تطويرهــا 

وتصميمهــا وتنفيذهــا لتســتهدف طلبــة الســنة األولــى فــي كافــة التخصصــات.

التــي  واإلعفــاءات  والمســاعداِت  المنــِح  مــن  اســتفاد  المنصــرم  األكاديمــي  العــاِم  خــاَل 
رتهــا الجامعــُة  تقدمهــا الجامعــَة أكثــُر مــن خمســِة آالِف طالــب وطالبــة بِنســٍب متفاوتــة، وفَّ
مــن مســاهماِت الداعميــن الخّيريــن مــن مؤسســات وأفــراد إيمانــً منهــم بــدوِر الجامعــِة فــي 
النهضــِة المجتمعيــة، وأنتهــُز هــذه الفرصــَة ألشــكَر كلَّ األيــادي البيضــاِء التــي مــا َبِخَلــت يومــً 
فــي دعــِم الجامعــة، فاالســتثماُر فــي التعليــِم وفــي اإلنســاِن الفلســطينِي هــو خيــُر اســتثمار، 

لبنــاِء مجتمــٍع متقــدٍم ووطــٍن متحــرٍر نطمــُح أن نعيــَش فيــه.

د. عبداللطيف أبوحجلة
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اإلنماء هذا العام
نفــذت الجامعــــة خــــال العــــام  الماضــي عــــددا مــــن المشــاريع التطويريــة، منهــا 
مبنــى ريــاض الصــادق لكليــة الحقــوق واإلدارة العامــة، ومــدرج علــي الحــاج الرياضــي 
الــذي احتضــن ألول مــرة حفــل تخريــج الفــوج الثانــي واألربعيــن، كمــا انطلــق العمــل 
فــي مبنــى ســمير عويضــة للفنــون. باإلضافــة إلــى توقيــع عدد مــن اتفاقيــات الدعم 
منهــا مشــروع تطويــر مركــز مختبــرات الفحــوص المركزيــة مــن خــال صنــدوق 
األوبــك للتنميــة الدوليــة، واتفاقيــة إنشــاء مبنــى أحمــد عطيــة لألعمــال واإلقتصاد)2( 

بتبــرع كريــم مــن الســادة وليــد ووســيم عطيــة ابنــي المرحــوم أحمــد عطيــة.

وبلغــت حصــة المشــاريع التطويريــة قرابــة )62%( مــن إجمالــي التبرعــات.  فيمــا 
ــر  ــتعرض التقري ــية. ويس ــح الدراس ــج المن ــح برنام ــات لصال ــن التبرع ــت )31%( م خصص
أهــم هــذه المشــاريع ويلقــي الضــوء علــى  التطــورات فــي برنامــج المنــح الدراســية. 
ــة  ــا الجامع ــي أطلقته ــادرات الت ــول المب ــث ح ــاحة للحدي ــر مس ــرد التقري ــا يف فيم
مثــل صنــدوق أصدقــاء كليــة الهندســة، وبرنامــج بصمــة الخريجيــن. وكالعــادة 
التبرعــات؛ مصادرهــا  الماليــة حــول  نختتــم تقريرنــا الســنوي بنشــر المعلومــات 

ــا. ــه صرفه وأوج

كلنــا أمــل أن ينجــح التقريــر فــي إبــراز الفــارق الــذي يصنعــه أصدقــاء الجامعــة 
ــم  ــة. فبجهودك ــة التطويري ــيرة الجامع ــي مس ــة، وف ــاة الطلب ــي حي ــا ف وداعموه
وعطائكــم تصنــع بيرزيــت مكانهــا، وتشــق طريقهــا لتصبــح جامعــة مــن مســتوى 
عالمــي.  وال يســعنا  فــي هــــذا المقــــام إال  أن أتقــــدم بخالــــص الشــــكر والتقديــــر  
ــى  ــين  ألن تبقــ ــا، متطلعــ ــة  وطلبتهــ ــاندين للجامع ــاهمين والمســ ــكل المســ لــ
جامعــــة بيرزيــت محــــط اهتمامكــم وضمــــن أولوياتكــــم خصوصــــا فــي مجــــال 
المنــــح الدراســــية األكاديميــة التي تســاند طلبتنــــا وعائاتهــم وتمكــن الجامعــة 
مــــن تجــاوز الظــروف االقتصاديــة الضاغطــة ومواصلــة مســيرتها األكاديميــــة 

والوطنيــــة.

                                                                                                         

                                                                                                         طاقم تعزيز الموارد
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المنح الدراسية
منحة السيدة

سعاد الحسيني - الجفالي

بتبــرع   2015 العــام  فــي  المنحــة  تأسســت 
الحســيني  ســعاد  الســيدة  مــن  كريــم 
-الجفالــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية. 
وبفضلهــا يتــم توفيــر منحتيــن دراســيتين علــى 
أســاس التكلفــة األكاديميــة فــي كل فصــل 

دراســي.

سجى الجنيدي
بكالوريوس علم الحاسوب

سنة رابعة

ــان  ــكر واالمتن ــل الش ــدم جزي ــد ان أق                 أري
لــي  الدعــم  لتقديمهــا  الكريمــة  للمتبرعــة 
والمســاهمة فــي تحقيــق حلمــي في الدراســة 
كنــت  مــا  فلوالهــا  بيرزيــت.  جامعــة  فــي 
ــص  ــت التخص ــت ودرس ــة بيرزي ــت بجامع التحق
الــذي كنــت أحلــم بــه منــذ الصغــر. وســأبذل 
التعليميــة  مســيرتي  لمواصلــة  جهــدي  كل 

بتفــوق.

            أطمــح ألن أصبــح علــى مســتوى عــاٍل 
ــى  ــل إل ــة، وأن أص ــم الترجم ــي عال ــدم ف ومتق
اختــرت  فقــد  األكاديميــة.  الدرجــات  أعلــى 
المجــال  أتطلــع ألفــق  التخصــص النــي  هــذا 
ــدى  ــي إح ــة ه ــاط الجامعي ــه. األقس ــي ب العمل
ــدرة  ــدم ق ــي وع ــي تواجهن ــات الت ــرز الصعوب أب
معضلــة  تشــكل  تســديدها  علــى  عائلتــي 
دومــا، وبهــذه المنحــة أصبــح بإمكانــي الدراســة 
ــى  ــح عل ــكر المان ــاط. أش ــن االقس ــق م دون القل
لمســاعدة  جهــوده  وأقــدر  الفرصــة  هــذه 

الطــاب.

 منحة السادة شركة أبو لبن
 للتجارة العامة

تأسســت المنحــة فــي العــام 2015  بمبــادرة 
العــام  المديــر  لبــن  أبــو  هشــام  الســيد  مــن 
وأحــد  العامــة،  للتجــارة  لبــن  أبــو  لشــركة 
خريجــي الجامعــة. تغطــي المنــح األقســاط 
الجامعيــة لعــدد مــن طلبــة الجامعــة، كمــا 
يحــرص المانــح علــى زيــادة عــدد المســتفيدين 

منهــا فــي كل فصــل.

ساجدة سرور
بكالوريوس اللغة اإلنجليزية وأدابها/ فرعي ترجمة

سنة ثانية
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تقرير العطاء السنوي

 منحة سمو
 الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

 من خالل وزارة الخارجية القطرية

طلبتنــا  مــن  آالف  اســتفاد   2013 العــام  منــذ 
المتفوقيــن وغيــر المقتدريــن مــن منحــة ســمو 
الشــيخ تميــم بــن حمــد.  لقــد شــكلت المنحــة 
الدراســية  المنــح  لبرنامــج  عظمــى  مســاندة 
وأتاحــت  الماضيــة.  األربعــة  الســنوات  خــال 
الســتكمال  طلبتنــا  مــن  للكثيــر  الفرصــة 

رحبــة. آفــاق  نحــو  واالنطــاق  دراســتهم 

            أود أن أشــكر المانحيــن لمســاعدتهم 
ــون  ــى أن أك ــأحرص عل ــي، ٍوس ــم ب ــي و ثقته ل
عنــد حســن ظنهــم و أجتهــد أكثــر و أكثــر .فــا 
كلمــات تســتطيع أن تصــف شــعوري عندمــا 
تلقيــت رســالة حصولــي علــى المنحــة  ولــن 

ــا. ــظ عليه ــي أحاف ــدًا لك ــر جه أدخ

نتالي حن
بكالوريوس القانون 

سنة ثالثة
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تقرير العطاء السنوي

القافــي  عبــد  محمــد  المرحــوم  منحــة 
قمصيــه مــازن  والســيد 

عبــد  والســيدان  طويلــة  ســنوات  منــذ 
للطلبــة  الدعــم  يقدمــون  وقمصيــه  القافــي 
المنحــة  هــذه  خــال  ومــن  الفلســطينين، 
ــن  ــدد م ــر ع ــي توفي ــا ف ــاهما مع ــتركة س المش
المنــح لطلبــة الجامعــة خاصــة مــن تخصصــي 
الرياضيــات والفيزيــاء. وقــد رحــل عنــا هــذا العــام 
الســيد محمــد عبــد القافــي،  وســتبقى ذكــراه 

جميعــا. ذاكرتنــا  فــي  حاضــرة  وأعمالــه 

                حصولــي علــى المنحــة أحــدث تغييــرا كبيــرا 
ــر  ــل أكب ــع وأم ــدي داف ــيكون عن ــي، س ــي حيات ف
ــي  ــق أهداف ــي وتحقي ــتي وتعليم ــل دراس أن أكم
وآمالــي دون الشــعور بالقلــق والخــوف أال أتمكــن 
مــن توفيــر قســطي الجامعــي، حلمــي أن أقــوم 
بمشــاريع إنســانية واقتصاديــة تســاعد مجتمعنــا 
تحقيــق  فــي  الشــباب  وتســاعد  نهضتــه  فــي 
التطوعيــة  باألعمــال  القيــام  أحــب  احامهــم. 

ــم. ــات والرس ــراءة الرواي وق

رهان عاصي
بكالوريوس الرياضيات التطبيقية في االقتصاد

سنة ثانية

12



تقرير العطاء السنوي

منحة السيد أمير أبو غزالة

تأسســت المنحــة فــي العــام 2013 بتبــرع كريــم 
مــن الســيد أميــر أبــو غزالــة. ويســتفيد منهــا 
خمســة  مــن  طلبتنــا فــي  كل فصــل دراســي. 

ــح  ــان للمان ــكر واالمتن ــل الش ــدم بجزي                أتق
الســيد أميــر أبــو غزالــة الــذي قــدم لــي هــذه 
المنحــة، التــي تتعــدى بالنســبة لــي كونهــا دعمــا 
ماديــً ولكــن تمثــل أيضــً دعمــً معنويــً ونفســيً 
أيضــً وأعطانــي دفعــة أمــل جديــدة الســتكمال 
دراســتي واســتكمال مســيرتي الجامعيــة بقــوة 
ــع  ــكل الوض ــاٍل دون أن يش ــوح ع ــرار وبطم و بإص

ــي. ــق أمام ــادي أي عائ الم

منحة السيد بسام العكر

بــادر الســيد بســام العكــر المقيــم فــي دولــة 
قطــــر الشــقيقة إلــى تأســــيس منحــة ســنوية 
ضمــــن برنامــــج المنــــح الدراســــية. يقــــدم مــــن 
ــاس  ــى أســ ــنوية علــ ــح ســ ــرة منــ ــا عشــ خاله
التكلفــــة االكاديميــــة والمعيشــــية ، يســــتفيد 
منهـــا طلبتنـا مـــن المتفوقيـن وغيـــر المقتدريـن 
مــــن كليــــات العلــــوم والهندســــة والتمريــض.

جهودكــم  أشــكر  أن  إال  يســعني  ال 
خــال  لــي  قدمتمــوه  مــا  علــى  المباركــة 
لمــا  جهودكــم  فلــوال  التعليميــة،  مســيرتي 
اســتطعت إكمــال مســيرتي الجامعيــة والتخــرج 

جــدًا. جيــد  بمســتوى 

سرين يحيى
بكالوريوس دكتور صيدلي

سنة ثانية

أحمد قصراوي
بكالوريوس الهندسة المدنية

سنة رابعة

13



تقرير العطاء السنوي

لجنة تنمية الموارد في مجلس األمناء

د. عبد اللطيف أبو حجلة
رئيس الجامعة

السيدة منال عيسى
مديرة تعزيز الموارد

المهندس سمير عبدالهادي
رئيس اللجنة
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تقرير العطاء السنوي

السيد وضاح برقاوي

د. إسماعيل الزبري

السيد سمير عويضة

د. أنيس القاسم
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تقرير العطاء السنوي

حملــة  اســتمرت  التوالــي،  علــى  السادســة  للســنة 
ــرع  ــى التب ــن عل ــث الخريجي ــي ح ــن ف ــة الخريجي بصم
بمبلــغ الوديعــة البســيط الموجــود فــي حســاباتهم 
لصالــح منحــة بصمــة الخريجيــن. وتقــوم الفكــرة مــن 
ــاهمة  ــى المس ــن عل ــجيع الخريجي ــى تش ــة عل الحمل
فــي دعــم الجامعــة وزمائهــم الطلبــة، ترســيخً 
تبــرع  التــي  المبالــغ  ســاهمت  وقــد  العطــاء.  لــروح 
بهــا الخريجــون فــي تقديــم ثــاث منــح دراســية فــي 
 1000 قرابــة  وتــرك   ،2016-2015 األكاديمــي  العــام 

طالــب وطالبــة بصمتهــم منــذ العــام 2012.

وقــد نّظمــت دائــرة تعزيــز المــوارد حفــًا لتكريــم 
الطلبــة الخريجيــن الذيــن شــاركوا فــي حملــة »بصمــة 
الخريجيــن«، فــي مســرح نســيب عزيــز شــاهين فــي 
جامعــة بيرزيــت وذلــك بحضــور رئيــس الجامعــة د. 

ــة. ــو حجل ــف أب ــد اللطي عب

وفــي كلمتــه، ثمــن د. أبــو حجلة جهــود الطلبــة الذين 
شــاركوا فــي الحملــة وســاعدوا زماءهــم، حيــث قــال 
»هــذا هــو الجيــل الــذي نفتخــر بأنــه تخــرج مــن جامعــة 
بيرزيــت، جيــل تعــّود علــى العطــاء والمســاهمة فــي 
المجتمــع، بالوقــت والجهــد والمــال، وراهــن عليــه 

ليكــون مشــاركً فــي بنــاء مجتمعــه وبلــده«.

برنامج بصمة الخريجين

وأنت تارك الدار بصمتك أحلى تذكار
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تقرير العطاء السنوي

 عبدالحميد زياد عبدالحميد
ميمي

انس نايف وجيه الرفاعي

شهد خليل اسعد عمري

رزان فضل عبدالفتاح البطران

 فاطمة الزهراء ابراهيم علي
عمايرة

فراس محمد فارس ابوسليم

دانية عبد الناصر محمود نجار

اياد جميل محمد االسعد

 عبد الرحيم مفيد عبدالرحيم
شيشان

ابرار طارق زكريا ابو رميلة

خالد فيصل محمد العالم

فريد طاهر عزت داود

احمد سمير عقاب عدوان

اريج رشاد علي حميدات

ايهاب بدر طالب مكي

شيرين عماد أديب ريماوي

فتحي ماهر فتحي حسن

أحمد فتحي أحمد صالح بكر

احمد ابراهيم عبد الحميد داغر

 شادي عدي عبداللطيف
قمحية

مؤمن نصفت عزت موسى

زينة صاح إبراهيم عياد

هبه فايز احمد موسى

اندريه حنا سليم فواضله

روال ضرار محمد موسى

زينب خليل ابراهيم شريتح

ميناس خالد حسن بويطل

أحمد تيسير شريف صندوقة

احمد واصف عبداهلل حجير

خضر نايف خليل كسواني

داليا رزق نموره نموره

ماجد نور الدين ماجد الخالدي

محمد محرز علي طلول

 محمد محمود عبد الرحمن
التلبيشي

 مريم محمود عبدالرحيم
حمدان

نرمين جمال محمد شريم

باسل الياس جريس جرايسة

عمر هاني احمد عيساوي

لين زياد عبدالحميد ميمي

معن حسام عبد اللطيف صاع

مياد راشد محمد أبوعيسى

وئام رائد سمير مكاوي

أحمد أمين أحمد أبو غزالة

بيان دين رفقي جمال الدين

لؤي ماجد محمد حموضه

يزن اياد مروح حرزاهلل

ذكرى فراس خليل شماسنة

هبة حيدر لطفي فلنة

الخريجون المساهمون
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تقرير العطاء السنوي

تاال وضاح خليل بعباع

 مرهف وسيم صبحي عبد
القادر

مها ثائر محمد الظاهر

هدى جميل عبداهلل نواوره

 حليمه محمود عبدالرحيم
حمدان

وعد حسن محمد لدادوه

حمزه خالد سامي امريزيق

علي محمود علي ابو حجلة

أثير عائد أنيس إسناف

أسماء جمال أحمد الحاج

 حسب ابراهيم مصطفى
وعري

النا سفيان عبد الرازق تميمي

امير حسن صاح حموري

بهان بسام محمود عميره

دالل عمر راجح سلمان

عدي فريد داود ادكيدك

أمل حمزة علي بني عودة

 تغريد حسن عبدالرحمن
عطشان

معتصم حكم موسى عيد

يزن زاهر بديع الكياني

 اخاص نائل عطا اهلل ابو
فخيدة

الرا وليم نجيب نصار

سالي عاء سليم سيسالم

رونق عاهد راتب خضور

محمد ناصر محمد ابو ليل

قمر خالد علي عوض اهلل

هالة سمحان فايز أبوعلي

أحمد جمال طالب عان

هيا عمر يوسف عليان

خليل ابراهيم طه الخطيب

ريم نسيم عبد سالم

 عبداهلل حسام عبداهلل بني
شمسه

محمد صالح محمد حوشية

اولفت علي محمد عويسات

براء منتصر عبدالكريم حاج

امال نواف يونس قدادحة

تامر خالد عمر حسين

محمد تيسير حسين سيف

محمد خالد احمد أبوسارة

مريم خالد احمد عقل

ياسمين محمد فايز مطير

ابرار ربحي خطاب حمدان

 اسراء شفيق عبد القادر
قواسمي

بتول منير موسى عثمان

سما حسن ذياب قاسم

 عبداللطيف عيسى
عبداللطيف بلوط
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تقرير العطاء السنوي

مادلين سلطان سعيد الحداد

مجدولين يوسف الياس دولة

مرح عامر عبدالعظيم جيطان

معتز محمود ياسين حسان

نور يوسف ابراهيم نابلسي

يوسف علي يوسف أبو زيد

عودة شكري عودة يوسف

فراس ابراهيم يعقوب سعد

لينا سمير محمد زعيتر

 أريج سمير عبد المحسن
دحادحة

 محمد عودة اهلل بدوي
مشارقة

جريس فيليب بطرس عبد ربه

خضرة أمجد أحمد

 حنين مصلح مصطفى دار
النخلة

مريم زياد محمد أبو لبن

داليا عماد محمد بشير

 سامر محمد عبد الرحيم
بواطنة

عمر كريم رزق الطافش

لوجين عدنان جمعة قرش

ايفلين ماهر ايليا الاتي

نسرين خليل فضل كتانة

عثمان سمارة عثمان بزار

احمد نعيم احمد ابوطير

عبد الرحمن أنور قاسم عيسى

 غادة محمد مصطفى
قواسمه

مرام جاك فؤاد ثيودوري

اصاله حاتم نصار امطير

 االء سامي محمد رشيد سيد
احمد

ايهاب حفظي نصر عامرية

ديما نجم علي عبيدات

رزان جويل فؤاد ثيودوري

رزان سميح محمد عباسي

رشا محمد امين شديد

رغد ناصر محمد ابوليل

رودين وليم عيسى نجار

سالي غسان عيسى داود

 شروق محمد عبد الحميد
كليب

شهد محمد ربحي داري

شهد يوسف خالد خلوف

 عاء الدين بكر عبد الخالق
اسكافي

ليلى روحي محمد طميزه

محمد أحمد محمد حرب

 محمد زيد )مصطفى محمد(
ناطور

 محمود محمد عبد الكريم
محمود

مروه وليد ناجي وهدان

منال جمال خميس خصيب

ميسون محمود حسن زهران

وعد زياد يوسف الجردات

الخريجون المساهمون
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جوليانا كريم منصور شاهين

حنين هاني درويش بيتوني

دعاء مجدي اكرم ابو الهوى

سارة موفق فؤاد أبو الفي

لجين صاح مجاهد حج مير

لينا سيمون نعيم األعرج

هبة اهلل حسن عبداهلل مغربي

 رناد عبد المجيد محمد ابو
حلوى

ريان حمدي صبري علوي

فاتن ايمن احمد الغزال

مرام احمد داوود عناتي

نوران قاسم محمد عبدالحق

 ياسمين محمد ماجد صبري
الزغير

يوسف عمر حسين أبو الهوى

أحمد شوقي صالح عويضة

حنان بشار عزات الطويل

سامية هاني ابراهيم زعرور

ضحى وجدي سليم شعيبي

غيداء ساهر توفيق أبوعيطة

اسراء عاء الدين محمد حامد

اميرة اياد محمد عبد اهلل

مهند راسم حسن عبدالحي

 استفاني جوزيف يعقوب
اسحاق

عبد الرحمن رزق خالد هبل

عدله مصطفى بدوي عالول

محمد عواد عبداللطيف عواد

أفنان قاسم محمد عبدالحق

تاال ابراهيم خليل برهم

عيسى خالد عيسى حتو

 مانديا سالم ابراهيم ابو
هواش

 سندس محمد عبد الفتاح
شاهين

دنيا مروان شفيق شوملي

عهد باسم فهمي علوي

اسراء محمد يونس مسالمة

تمارا ادريس ابراهيم ناطور

افنان نمر خالد يوسف

طارق منير محمد خطيب

 قصي عبد الرحيم عباس
حواري

منذر ابراهيم محمد صبيح

صائب صالح نبيه برغوثي

ضحى نعيم موسى محيسن

عدي مروح حسين شبانة

مجد فرحان عبدالمنعم خليل

فؤاد امين فؤاد مسعد

 امير محمد عزالدين محمد
صالح علقم

دينا هيثم صاح الحموري

امير امعالي علي علوان

أشيرة عبداهلل هاشم قرابصة
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ُيعــد مركــز مختبــرات الفحــوص الــذي تأســس فــي جامعــة بيرزيــت كأّول مختبــر تخّصصــّي مــن نوعــه 
فــي فلســطين، أحــد الركائــز األساســّية اّلتــي ســاهمت فــي تطويــر قطاعــات الميــاه والّصناعــات 
الدوائّيــة والغذائّيــة. بــدأ المركــز عملــه فــي العــام 1982، فــي مجــال تطويــر وتنميــة الصناعــات الدوائيــة 
فــي فلســطين، ومنــذ ذلــك الحيــن اســتمر المركــز فــي التطــور والنمــو وتوســيع نطــاق خدماتــه ليصبــح 
اآلن مــن أكبــر مختبــرات مراقبــة الجــودة فــي فلســطين مــن حيــث تنــوع الخدمــات والفحوصــات، كمــا 
تــم فــي العــام 1993 تــم تأســيس فــرع فــي قطــاع غــزة متخصــص فــي مجــال مراقبــة جــودة البيئــة 

مــن ميــاه وميــاه عادمــة وتربــة.

يضــم المركــز اليــوم كل مــن وحــدة ســامة االغذيــة، ووحــدة ســامة األدويــة، ووحــدة التحاليــل 
البيئيــة، ووحــدة البتــرول والمشــتقات المعدنيــة ومختبــرات فحــص المــواد اإلنشــائية والتربــة. وتعمــل 
المختبــرات ضمــن ثاثــة محــاور أساســّية هــي: الفحوصــات ورقابــة الجــودة والتدريــب والمشــاريع 
التنموّيــة ومســاندة ودعــم البحــث العلمــي. إن عمــل مركــز مختبــرات الفحــوص ُيمّثــل تجســيدًا 
ــم  ــي دع ــً ف ــب دورًا هام ــث يلع ــت، حي ــة بيرزي ــانية لجامع ــة واإلنس ــة واالجتماعي ــؤولية المدني للمس
المؤسســات الوطنيــة العاملــة فــي قطاعــات الصناعــة والزراعــة وحمايــة البيئــة والمصــادر الطبيعيــة، 

ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــه ف ــدم خدمات ــذي يق ــد ال ــو الوحي وه

بدعم من منظمة األوبك للتنمية الدولية )أوفيد(

تأهيل مركز مختبرات الفحوص
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ــن  ــً م ــن عام ــن ثاثي ــر م ــال أكث ــز خ ــن المرك تمك
ســمعة  علــى  الحفــاظ  مــن  المتواصــل  العمــل 
ممتــازة على مســتوى الوطــن وذلك بفضل تســخير 
تــم اكتســابها  التــي  الطاقــات والخبــرات  كافــة 
علــى مــدى األعــوام الماضيــة والمحافظــة علــى 
مجــاالت  مختلــف  فــي  متخصــص  بشــري  كادر 
العمــل وذو خبــرة طويلــة فــي العمــل المخبــري 
واألبحــاث.  ويعتبــر المركــز الجهــة المعتمــدة لــدى 
الكثيــر مــن المنتجيــن والمســتوردين الفلســطينيين 
فــي القطاعــات الزراعيــة والغذائية والدوائيــة، لذلك 
فالمركــز هــو بمثابــة خط الدفــاع األول للمســتهلك 
الفلســطيني، وداعــم رئيســي للقطاعــات اإلنتاجيــة 
والعمليــة التنمويــة فــي الوطــن. كمــا أن المركــز 
 ISO/IEC ــودة ــات الج ــهادة متطلب ــى ش ــل عل حاص

.17025:2005

وفــي شــهر شــباط مــن عــام 2017  وقعــت جامعــة 
ــد«  ــة »أوفي ــة الدولي ــك للتنمي ــة األوب ــت ومنظم بيرزي
اتفاقيــة لتطويــر المركــز، حيــث أنَّ ِقــدم أجهــزة 
َيحــّد  لهــا  التشــغيلّية  التكلفــة  وارتفــاع  المركــز، 
ــا أنَّ  ــرِه. كم ــن تطوي ــز، وم ــل المرك ــاع عم ــن اتس م
التقــّدم الُمســتمّر للتكنولوجيــا يخلــق أدوات أدّق 
للفحــص والكتشــاف كائنــات أدّق. ومــن ُهنــا كانــت 
ــب  ــز. وحس ــر المرك ــروع تطوي ــة لمش ــة ُملّح الحاج
هــذا  فــإن  عمــوص،  بــال  المركــز  مديــر  تعبيــر 
المشــروع بهــذا الوقــت هــو إنقــاذ للمركــز، وتكمــن 
أهمّيتــه فــي دعــم المركــز الســتكمال المهــام 
المجتمعّيــة، والبنــاء عليهــا، وكذلــك لمزيــٍد مــن 
البحــث وفحــص مــواد جديــدة لــم يكــن باإلمــكان 

فحصهــا بدّقــة باألجهــزة القديمــة. 

ــدات  ــزة ومع ــد أجه ــروع توري ــال المش ــن خ ــم م ت
متطــورة تواكــب أحــدث التكنولوجيــات فــي مجــال 
الفحــوص المخبريــة، مــن شــأنها أن تفتــح البــاب 
أمــام إجــراء عــدد أكبــر مــن الفحــوص المخبريــة 

ــة. ــة واالعتمادي ــي الدق ــة ف ــج غاي ــروج بنتائ والخ
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أطلقــت دائــرة تعزيــز المــوارد بالتعــاون مــع كليــة الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات صندوقا 
ألصدقــاء الكليــة، يهــدف إلــى بنــاء شــراكة مباشــرة بيــن الكليــة ومؤسســات القطــاع الخــاص 
ــنوية  ــاهمات س ــى مس ــدوق عل ــرة الصن ــوم فك ــية. وتق ــاالت الهندس ــي المج ــل ف ــي تعم الت
مــن أصدقــاء الكليــة تخصــص لدعــم مشــاريع الطلبــة، ورحاتهــم وأنشــطتهم العلميــة، بمــا 

يعــزز مــن قدراتهــم ويكســبهم معــارف جديــدة ويســاعد فــي تهيئتهــم للحيــاة العلميــة.

وقــد أتــاح الصنــدوق فــور إطاقــه تمويــل العديــد مــن الرحــات العلميــة لطلبــة الكليــة منهــا، 
ــيخ،  ــرم الش ــي ش ــة ف ــة للبرمج ــابقة )ACM( الدولي ــي مس ــة ف ــق الكلي ــاركة فري ــم مش دع
ودعــم رحلــة علميــة لطلبــة دائــرة الهندســة المعماريــة. وكانــت كليــة الهندســة قــد نظمــت 
حفــًا تكريميــً ألعضــاء الصنــدوق وّزعــت خالــه شــهادات االنتســاب بحضــور عميــد الكليــة د. 
خالــد أباظــة.  وتتطلــع دائــرة تعزيــز المــوارد إلــى تعميــم هــذه التجربــة علــى باقــي الكليــات.

صندوق أصدقاء كلية الهندسة
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مؤسسة مجموعة االتصاالت
تجدد دعمها لبرنامج إيفاد

»كنــت محظوظــة بمــا فيــه الكفايــة لحصولــي 
مجموعــة  مؤسســة  دكتــوراة  منحــة  علــى 

االتصــاالت مــن خــال برنامــج إيفــاد. 

التكنولوجيــا  فــي  الدكتــوراة  برنامــج  بــدأت 
الصيدالنيــة منــذ أيلــول عــام 2016 فــي جامعــة 
تطويــر  علــى  حاليــً  وأعمــل  غنت-بلجيــكا، 
باســتخدام  المســتدام،  اإلفــراج  تركيبــات 
الجديــدة.  للبوليمــرات  تقليديــة  غيــر  اســاليب 

االتصــاالت  أن أشــكر مؤسســة مجموعــة  أود 
فــي  والكبيــرة  المســتمرة  مســاهمتها  علــى 
برنامــج إيفــاد. أنــا أتمنــى أن تســتمر مؤسســة 
للهيئــة  بدعمهــا  االتصــاالت  مجموعــة 
بيرزيــت للمســاهمة  التدريســية فــي جامعــة 
فــي  المتمثــل  النبيــل  الهــدف  تحقيــق  فــي 

فلســطين«. فــي  المســتدامة  التنميــة 

أصيل سمارو
مبتعثة من خال برنامج إيفاد

جامعة غنت- بلجيكا
دكتوراة صيدلة

االتصــاالت  مجموعــة  مؤسســة  وقعــت 
للتنميــة المجتمعيــة اتفاقيــة لتجديــد دعمهــا 
لمــدة  بيرزيــت  جامعــة  فــي  إيفــاد  لبرنامــج 
ثــاث ســنوات إضافيــة. وقدمــت المجموعــة 
ــة $500,000  ــس الماضي ــنوات الخم ــال الس خ
خالهــا  مــن  اســتطاعت  البرنامــج  لصالــح 
الجامعــة إيفــاد ثاثــة عشــر مــن أعضــاء الهيئــة 
التدريســية مــن كليــات الجامعــة المختلفــة  
ــرى  ــي كب ــوراة ف ــة الدكت ــى درج ــول عل للحص

العالــم.  الجامعــات حــول 

التفاعــل  البرنامــج األســاتذة فرصــة  يمنــح 
ــم  ــاء العال ــف أنح ــن مختل ــم م ــع أقرانه م
ــارف  ــبوا مع ــق ليكتس ــم األف ــح أمامه ويفت
فــي  الحاصــل  التطــور  ويواكبــوا  جديــدة 
وســيحظى  العلميــة.  المجــاالت  كافــة 
بهــذه  الجامعــة  أســاتذة  مــن  المزيــد 
الفرصــة، مــا ســينعكس فــي رفــع مســتوى 
العلميــة  قدراتهــم  وتطويــر  خريجينــا، 
إيفــاد  برنامــج  يبقــى  لذلــك  والتحليليــة. 
الــدوام. علــى  الجامعــة  أولويــات  أحــدى 
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المباني الجديدة

افتتحــت الجامعــة يــوم األربعــاء 5 نيســان 2017، كليــة ريــاض توفيــق الصــادق لكليــة 
الحقــوق واإلدارة العامــة، وذلــك بحضــور رئيــس مجلــس األمنــاء د. حنــا ناصــر، ورئيــس 
ــوق  ــة الحق ــد كلي ــاء،  وعمي ــس األمن ــاء مجل ــة، وأعض ــو حجل ــف أب ــد اللطي ــة د. عب الجامع
واإلدارة العامــة د. ياســر العمــوري وأعضــاء الهيئــة األكاديميــة واإلداريــة فــي الكليــة وإدارة 
ــس  ــو مجل ــطيني عض ــال الفلس ــل األعم ــر رج ــكر د. ناص ــا.  وش ــة وطلبته ــرة الجامع وأس
أمنــاء الجامعــة، ريــاض الصــادق، علــى دعمــه إلقامــة المبنــى، مشــيرًا إلــى أن دعــم مشــاريع 
البنــاء فــي الجامعــة يعــزز قدراتهــا ويقــوي دورهــا فــي تخريــج األجيــال الفلســطينية 

ــطينية. ــة الفلس ــاء الدول ــي بن ــاهمة ف ــع والمس ــي المجتم ــة ف الفاعل

ــع،  ــر مرب ــة 5.200 مت ــاحتها اإلجمالي ــغ مس ــق، تبل ــة طواب ــن أربع ــة م ــى الكلي ــف مبن ويتأل
وتشــمل الطوابــق قاعــات مدرجــة للمحاضــرات، وغــرف تدريــس، ومكاتــب ألعضــاء الهيئــة 
التدريســية، وقاعــة عامــة يمكــن اســتعمالها كمنبــر محكمــة للتدريــب، إضافــة إلــى مرافق 
عامــة وأماكــن مخصصــة الســتراحة أعضــاء الهيئــة األكاديميــة والموظفيــن والطلبــة، 

ــيارات. ــف للس ومواق

يذكــر أن الســيد ريــاض الصــادق ولــد فــي ديــر القاســي فــي فلســطين عــام 1943، ونــزح مــع 
أســرته عــام 1948 إلــى لبنــان، التــي أتــم تعليمــه فيهــا، حيــث التحــق بالجامعــة األمريكيــة 
فــي بيــروت وتخــرج منهــا بعــد حصولــه علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة 
الحبتــور  مجموعــة  الحبتــور  خلــف  الســيد  مــع  أســس   ،1970 أوائــل  وفــي   .1964 فــي 
للمشــروعات الهندســية، التــي أصبحــت اآلن شــركة كبــرى لهــا عمليــات فــي العديــد مــن 

دول الخليــج وغيرهــا مــن الــدول فــي منطقــة الشــرق األوســط.

كلية رياض توفيق الصادق للحقوق واإلدارة العامة
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فــي إطــار حــرص الجامعــة علــى توفيــر فضــاء أكاديمــي وفنــي متميــز قــادر علــى تقديــم منظومــة 
تعليميــة متكاملــة فــي مجــاالت الفنــون البصريــة واألدائيــة ، احتفلــت الجامعــة فــي 20 نيســان 2017 
ــل  ــن رج ــخّي م ــرع س ــك بتب ــم، وذل ــون والتصمي ــة للفن ــمير عويض ــى س ــاس لمبن ــر األس ــع حج بوض

األعمــال الفلســطيني الســيد ســمير عويضــة، مديــر شــركة الخليــج للتنميــة واإلعمــار »إنمــاء«.

ُيشــكل مبنــى الكليــة الخطــوة األولــى تجــاه بنــاء نمــوذج تعليمــي مغايــر للفنــون، وقــادر علــى تطويــر 
أســاليب وأدوات جديــدة لتنشــيط المشــهد الثقافــي والفنــي فــي فلســطين، وخلــق فضــاءات تجريبية 
للتعبيــر واإلبــداع وتشــجيع التفاعــل مــع جمهــور واســع فــي الجامعــة والمجتمــع. وتتطلــع الجامعــة 
لتنفيــذ نمــوذج تعليمــي مبتكــر يتمحــور حــول المتعلــم، ويحفــز البحــث والنقــد، ويغــذي المهــارات، 

مــن خــال بيئــة تعليميــة مميــزة تعتمــد الممارســة العمليــة والتطبيقيــة.

تعــود فكــرة إنشــاء مبنــى فــي جامعــة بيرزيــت يحتضــن البرامــج األكاديميــة الفنيــة والثقافيــة  فــي 
ــً.  ــً وعمودّي الجامعــة إلــى أكثــر مــن ثاثيــن عامــً، تطــورت خالهــا الجامعــة وامتــدت برامجهــا أفقّي
ورغــم أن الفنــون والنشــاطات الثقافيــة كانــت جــزءًا ال يتجــزأ مــن رحلــة التعليــم والتعلــم فــي 
الجامعــة منــذ بداياتهــا، إّلا أن هــذا االهتمــام بــرز بشــكل أوضــح فــي الثمانينيــات، حيــث أخــذت الفنــون 
مكانهــا فــي  مســاقات حــرة فــي تاريــخ الفــن والموســيقى، وتبعــه تبلــور المجموعــة الفنيــة والتراثيــة 
واالثنوغرافيــة فــي الجامعــة التــي أسســت متحــف جامعــة بيرزيــت، إلــى جانــب غيرهــا مــن المســاعي 

الحريصــة علــى خلــق مســاحات فنيــة فريــدة مــن نوعهــا علــى المســتوى المحلــي والدولــي.

يذكــر أن الســيد عويضــة ولــد فــي القــدس وتخــرج مــن الكليــة الوطنيــة فــي رام اهلل. عمــل بعــد التخرج 
فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة فــي األردن، ثــم مترجًمــا ومحــرًرا فــي عــدد مــن دول الخليــج، عمــل بعــد 
ذلــك فــي إذاعــة الكويــت ، وبعدهــا مديــًرا للمبيعــات فــي شــركة يوســف أحمــد الغانــم ، ثــم أصبــح 
المديــر العــام لشــركة معــدات الخليــج العربيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. أســس بعدهــا 
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــروع ف ــبعة ف ــا س ــاء«، وله ــار »إنم ــة واإلعم ــج للتنمي ــركة الخلي ش
ــاء  ــه ببن ــاء تبرع ــت، وج ــة بيرزي ــاء جامع ــس أمن ــي مجل ــو ف ــو عض ــة ه ــيد عويض ــر. والس ــان، وقط وعم

المبنــى، انطاقــً مــن إيمانــه بأهميــة الفنــون كحقــل أكاديمــي وممارســة تطبيقيــة.

مبنى سمير عويضة لكلية الفنون والتصميم 
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افتتحــْت الجامعــة فــي اُلربــع األول مــن عــام 2017 المــدرج الجديــد بجــوار مضمــار الجامعــِة الرئيســّي، 
وقــد تــّم إنشــاء المــدرج بتعّهــٍد مــن ابــن الجامعــِة الســّيد علــي الحــاج، واّلــذي قــّررت الجامعــة تكريمــً 

لــه وتقديــرًا لعطائــِه الســخّي تســمية هــذا المــدرج باســمه؛ ليكــون »مــدرج علــي الحــاج«. 

يكتســب تشــييد هــذا المــدرج أهميــًة قصــوى فــي ظــّل افتتــاح برنامــج البكالوريــوس فــي التربيــة 
الرياضيــة بدايــة العــام األكاديمــي 2017/2016، فالجامعــة عاقــدة العــزم علــى تطويــر مرافقهــا 
وبرامجهــا الرياضيــة إليمانهــا بأهميــة الرياضــة كفــرٍع أكاديمــّي وكممارســٍة يومّيــة ُتعــّزُز القيــم 

اإليجابّيــة لــدى الطلبــة.

ويضــّم المــدرج الــذي تصــْل قدرتــه االســتيعابّية إلــى 1000 متفــّرج، ماعــب لكــرة الّســلة والتنــس، فضــًا 
عــن غرفــة اللياقــة البدنّيــة وصالــة ألعــاب رياضيــة داخليــة.

يقــول الســيد علــي الحــاج »بالّنســبة لــي، بيرزيــت وفلســطين تحّتــان مكانــًة خاّصــًة فــي قلبــي، ُأقــّدر 
التعليــم قبــل أي شــيء، لقــد عملنــا بجــّد لتوفيــر تعليــٍم نوعــّي ألبنائنــا، ليتمّكنــوا مــن النجــاح واالعتمــاد 

علــى أنفســهم. أردنــا أن نفعــَل شــيئً أكبــر وأفضــل، شــيئً أكثــر تأثيــرًا، ألجــِل بلدنــا ومســقط رأســنا«.

مدّرج علي الحاج 
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باشــرت الجامعــة منــذ شــهر تشــرين األول أعمــال التشــييد والبنــاء فــي مبنــى أحمــد عطيــة لألعمــال 
ــرع  ــاءه بتب ــم إنش ــاد، ويت ــال و اإلقتص ــة األعم ــاٍن لكلي ــى ث ــة مبن ــى بمثاب ــذا المبن ــد ه ــاد  ويع واإلقتص
كريــم مــن الســادة وســيم ووليــد عطيــة إكرامــا لــروح والدهمــا الشــيخ أحمــد عطيــة، مؤســس 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة القابض ــة عطي مجموع

ويتأّلــف المبنــى مــن أربعــة طوابــق بمســاحٍة إجمالّيــة 2250 متــر مرّبــع، تضــّم قاعتيــن مدرجتيــن 
ــدًا،  ــى 50 مقع ــا إل ــع كل منه ــس تتّس ــرف تدري ــدًا، وغ ــى 130 مقع ــا إل ــع كّل منه ــرات تتس للمحاض
ــن  ــاء م ــيتم اإلنته ــة. وس ــق عاّم ــى مراف ــة إل ــات، إضاف ــات وخدم ــة اجتماع ــاتذة، وقاع ــب لألس ومكات

ــباط 2019.  ــهر ش ــي ش ــييد ف ــال التش أعم

ــث  ــاب، حي ــدد الط ــث ع ــن حي ــة م ــي الجامع ــات ف ــر الكلي ــن أكب ــاد م ــال واإلقتص ــة األعم ــر كلي وتعتب
يــدرس فيهــا قرابــة 1000 طالــب وطالبــة. وقــد كانــت الكليــة تتشــارك نفــس المبنــى مــع كليــة اآلداب 
ــة  ــنوات الماضي ــر س ــال العش ــة اآلداب. وخ ــل لكلي ــى منفص ــاء مبن ــم إنش ــث ت ــام 2007، حي ــى الع حت
تضاعــف عــدد طلبــة الكليــة مــا شــكل ضغطــا كبيــرا علــى مرافــق المبنــى الخدماتيــة، وســبّب 
إكتظاظــا فــي الغــرف التدريســية وقاعــات المحاضــرات. عــدا عــن قــدم عهــد المبنــى أساســا وحاجتــه 

إلــى أعمــال صيانــة شــاملة.

لذلــك، فــإن تشــييد هــذا المبنــى يأتــي علــى درجــة كبيــرة مــن األهميــة بالنســبة ألســاتذة وطلبــة الكلية 
ــح  ــدة ويتي ــية الواح ــة التدريس ــي الغرف ــة ف ــدد الطلب ــص ع ــي تقلي ــاعد ف ــث سيس ــواء، حي ــى الس عل
مســاحات أوســع  وأفضــل لتفاعــل الطلبــة و األســاتذة، ويســاهم فــي خلــق بيئــة جامعيــة وتعليميــة 

أفضــل للجميــع.

مبنى أحمد عطية لألعمال واإلقتصاد
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االنتهــاء  القادمــة  األســابيع  خــال  ســيتم 
خلــف  العلمــي  زهيــر  د.  مبنــى  إنشــاء  مــن 
ــت  ــة. وكان ــاد للهندس ــر العق ــة عم ــى كلي مبن
الجامعــة باشــرت العــام الماضــي بتشــييد هــذا 
العلمــي،  زهيــر  د.  بتبــرع ســخي مــن  المبنــى 
ليتــم اســتخدامه كمبنــى للمكتــب الهندســي 
مســاحة  وُتقــّدر  العامــة.  الخدمــات  ودائــرة 
قرابــة  طوابــق  ثــاث  مــن  الُمكــّون  المبنــى 
المكتــب  طواقــم  مكاتــب  تضــم  1000م2 
الهندســي وموظفــي وعاملــي دائــرة الخدمات 
للمعــدات  مخــازن  إلــى  باإلضافــة  العامــة، 
ــة  ــام بحاج ــذه األقس ــت ه ــث كان واألدوات. حي

حرصــت الجامعــة نتيجــة تزايــد أعــداد الطلبــة 
فــي األعــوام األخيــرة علــى تطويــر تقديــم 
والخدماتّيــة  الصحّيــة  الخدمــات  كاّفــة 
لكاّفــة الطلبــة. لــذا باشــرت الجامعــة بتوســيع 
العيــادة بطابقيــن جديديــن، الطابــق الُســفلي 
اســتخدامُه  ســيتم  واّلــذي  80م2،  بمســاحة 
ــوي  ــّي، والُعل ــن الصح ــب التأمي ــل مكت ــن ِقب م

120م2، وهــو عيــادة الطــوارئ.  بمســاحة 

ســُتمّكن هــذه التوســعة مــن زيــادة القــدرة 
علــى  قــادرًة  لُتصبــح  للعيــادة  االســتيعابّية 
الطلبــة،  عــدد  فــي  الزيــادة  مــع  التماشــي 
ــي  ــة اّلت ــات الصحّي ــر الخدم ــن تطوي ــك م وكذل

مبنى الدكتور زهير العلمي

مبنى عزيز شاهين - عيادة الجامعة

إلــى مســاحات ومكاتــب إضافــة، عــاوة علــى تشــتتها فــي مبانــي عــدة فــي الحــرم الجامعــي.

وسيســاعد المبنــى الجديــد علــى تحقيــق اســتخدام أفضل للمســاحات فــي المبانــي، وسيســهل التواصل 
بيــن طواقــم الدوائــر المســتفيدة، خاصــة أنهــم بحاجــة إلــى مســتوى عالي من التنســيق المشــترك.

ــي  ــم ف ــاص، وللتعلي ــكل خ ــة بش ــيرة الجامع ــن لمس ــرز الداعمي ــن أب ــي م ــر أن د. العلم ــر بالذك وجدي
الوطــن والعالــم العربــي علــى حــد ســواء، وهــو أحــد مؤسســي شــركة خطيــب وعلمــي والتــي تعتبــر 
مــن أهــم الشــركات الهندســية فــي العالــم العربــي، وأحــد رواد العمــل الخيــري فــي العالــم العربــي.

ُتقّدمهــا العيــادة. كمــا ســيتم تزويــد العيــادة بســّيارة إســعاف كهربائّيــة للعمل داخــل الحــرم الجامعّي. 

وقــد تّمــت توســعة العيــادِة بدعــم كريــٍم مــن الســّيد شــوقي عزيــز شــاهين، اســتمرارًا لمســيرة عطــاء 
هــذه العائلــة الكريمــة. وجديــٌر بالّذكــر أنَّ عيــادة الجامعــة اّلتــي تحمــُل اســم عزيــز شــاهين كانــت قــد 

افتتحــت بتاريــخ 19 آذار مــن عــام  1998.
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ــع  ــي المجتم ــن ف ــن واالقتصاديي ــال واألكاديميي ــال األعم ــن رج ــٍة م ــِع ُنخب ــن تجّم ــادرٍة م بمب
ــة  ــي مدين ــام 1993 ف ــت ع ــة بيرزي ــاء جامع ــة أصدق ــت جمعّي ــطينّي، تأسس ــّي الفلس المحل
لًة بتأسيســها ذراعــً داعمــً لجامعــة بيرزيــت وطلبتهــا معنوّيــً ومادّيــً وعلمّيــً،  رام اهلل، ُمشــكّ
ــح  ــاعداِت والمن ــر المس ــا: توفي ــدة منه ــداٍف عدي ــي أه ــص ف ــٍة تتلّخ ــتراتيجّية واضح ــق اس وف
ــل  ــة العم ــز ثقاف ــك تعزي ــة، كذل ــي الجامع ــٍل لخريج ــرص عم ــر ف ــن، وتوفي ــة المحتاجي للطلب
التطوعــّي، إضافــًة إلــى تشــجيع المؤّسســات االقتصادّيــة الوطنّيــة لاســتفادة مــن نشــاطات 

ــة. ــا الفنّي ــة وخبراته ــة العلمّي الجامع

ــزة مــن العاقــات مــع رجــال األعمــال والُمحســنين مــن خــارج  ــة شــبكة متمّي أنشــأت الجمعّي
ــاء  ــة أصدق ــت جمعي ــا أقام ــي. كم ــارة دب ــي إم ــه ف ــذي أقامت ــري ال ــاء الخي ــر العش ــن، عب الوط

جمعّية أصدقاء جامعة بيرزيت -فلسطين 
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جامعــة بيرزيــت وتحــت رعايــة معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي د. صبــري صيــدم، حفــل 
ــت  ــت، تح ــة بيرزي ــة جامع ــم طلب ــك لدع ــاهين، وذل ــوب ش ــان يعق ــاُه الفن ــري أحي ــاٍء خي عش

ــدًا«. ــتقبًا غ ــع مس ــوم، اصن ــً الي ــم طالب ــعار: »ادع ش

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 
ــة  ــن الجمعّي ــً م ــدود إيمان ــل المح ــن ذوي الّدخ ــة م ــاعد الطلب ــا تس ــي بدوره ــة والت التعليمّي
بأهميّــة تمكيــن األجيــال المســتقبليّةِ، فــي خطــوةٍ لتطويــر مجتمــعٍ خــلّاق ومُنتــج 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 
ــة وهــو توفيــر  ــرز أهــداف الجمعّي وتســويقها للقطــاع الخــاّص الفلســطينّي، مــا يعــّزز أحــد أب
المســاعدات والمنــح للطلبــة الُمحتاجيــن. لقــد طــوّرت جمعّيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت 
ــً،  ــة بمــا يضمــن تغطيــة نســبة كبيــرة مــن تكاليــف المنــح الدراســّية ذاتّي مشــاريعها التعاونّي

ــن.  ــر المقتدري ــة غي ــن الطلب ــدٍد م ــٍة لع ــٍل جزئّي ــرِص عم ــر ف ــى توفي ــِة إل باإلضاف

ُتســاهم جمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت بدعــم الجامعــة وطلبتهــا، وذلــك مــن خــال 
تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع. مــا يجعلهــا تقــّدم خــال الفصليــن عــام 2017/2016 مــا يقــارب 
)205( منحــة. باإلضافــة إلــى )230( كوبونــً معيشــّيً للطلبــة. وأكثــر مــن )950( طالبــً وطالبــة 
قــد اســتفادوا مــن برنامــج الكتــب الدراســّية المجانّيــة، وغيــر ذلــك مــن التبرعــات العينّيــة 
والتدريبــات المهنّيــة. كل هــذه الجهــود لتصــب فــي خدمــة الطلبــة وتعزيــز برامــج المنــح 

ــة.  ــة الجمعي ــق رؤي ــاد لتحقي ــعي الج ــة، والس الطابي

لإلستفسار والتواصل مع الجمعية:

العنوان: رام اهلل، عمارة الماسة - الطابق الخامس. 

هاتف: 00972-2-2959247

info@bzufa.ps :البريد اإللكتروني
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إجمالي التبرعات حسب التوزيع الجغرافي

المعلومات المالية

المشاريع

التبرعات حسب جهات الصرف

المنح الدراسية

الوقفيات

صندوق الدعم السنوي

برنامج بصمة الخريجين

اإلمارات
3,004,547

جنوب إفريقيا
1,107

ماليزيا
9,915

السعودية
1,698,917

فلسطين
774,474

أوروبا
543,330

المملكة المتحدة
81,356

لبنان
100,000

تركيا
20,284

الكويت
158,849

قطر
2,375,366

األردن
472,142

%62
%31

%1

10,598,101
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الواليات المتحدة وكندا
1,396,900

2017

2017

2016

2016

2015

2015

عدد الطلبة المستفيدين من برنامج المنح الدراسية

إجمالي التبرعات

5,972

5,156

3,891

10,599,136

7,547,210

6,250,619
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108800
%70

28
84 74

4
6

%32%61
PHD

%45

24:1

13,963%38

%62

12,2971,518148

حقائق وأرقام

العام األكاديمي 2016 / 2017
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2017/2016 1976/1975

36,000ّ ّ

%40

%60

المنح والمساعدات المالية التي وفرتها الجامعة من مساهمات الداعمين مؤسسات وأفراد 

2017/2016

4.2
مليون دينار أردني

حوالي 5.9 مليون دوالر
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أواًل: المنح الدراسية للعام 2017/2016

الئحة الّشرف

منحة السيد إبراهيم بدران
منحة افتخار بدران

منحة السادة البطريركية الالتينية في القدس
منحة السادة الجمعية الثقافية العربية

منحة السادة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة- بإدارة جمعية الزيتونة للتنمية الشبابية
منحة السادة المتبرعون لصندوق العطاء

منحة السادة المجلس االقتصادي للتنمية واإلعمار-بكدار
منحة السادة المرسلون الفرنسيسكان في خدمة األراضي المقدسة
منحة السادة المؤسسة الدولية للتربية والعلوم والثقافة )ايسكو(

منحة السادة المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب
منحة السادة المؤسسة العربية للتنمية المستدامة-رواد التنمية

منحة السيدة انتصار عباس جردانة
منحة السيدة انشراح فرسخ

منحة السيد إياد كاظم ناصر الدين
منحة أبو مريد

منحة السيد أحمد الكوك
منحة السيد أحمد سعد الخياط

منحة السيد أحمد عطعوط
منحة المرحوم  أحمد فايق  أحمد جالد

منحة السيد أحمد محمود لطوف وزوجته السيدة وفاء فتح اهلل
منحة السيدة أريج محمود

منحة الشهيد أسامة عيساوي
منحة أم عمر وشكور أبو غزالة-بإدارة مؤسسة التعاون

منحة السيدة أمل عبد الرحيم جردانة
منحة السيد أمير أبو غزالة

 تضّم هذه الالئحة قائمًة بأسماء المنح الدراسّية للعام 2016-2017، وقائمًة أخرى بأسماء أصحاب
األيدي البيضاء الذين قّدموا دعمًا للجامعة لذات العام، فلكلِّ من دعمنا الشكر والتقدير.
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منحة السيد أنطوان يونس
منحة المرحومة برنيس لوتس

منحة السيد بسام العكر
منحة السيد بهاء الدين النحوي

منحة السيدة بهيسة العربي-بإدارة مؤسسة التعاون
منحة السيدة بيان عمرو

منحة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-بإدارة وزارة الخارجية القطرية
منحة السيد تيسير يونس جبارة

منحة السادة جامعة لوزيرن
منحة السيد جمال أبو علي

منحة السيد جمعة محمود خلف
 منحة السادة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

منحة السادة جمعية المرأة الفلسطينية األمريكية في جنوب كاليفورنيا
منحة السادة جمعية أصدقاء بيرزيت-فلسطين

منحة السادة جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت-لندن
منحة السادة جمعية بيرزيت

منحة السادة جمعية جيري ورسمية فتاح الخيرية
منحة السادة جمعية سبيل لإلغاثة اإلنسانية

منحة السادة جمعية صندوق الطالب الجامعي في شمال غرب القدس
منحة السادة جمعية فلسطين للتعليم

منحة السادة جمعية مشروع الرعاية-صندوق فاطمة أبو السعود
منحة السادة جمعية يوم القدس

منحة السيد جميل مصطفى سالمة
منحة السيدة جنا حامد
منحة السيد جون نايت

منحة السيد حامد الحاج
منحة السيد حربي حسن

منحة السيد حنا يونس
منحة السيد خالد أكرم فارس
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الئحة الّشرف

منحة السيد خالد جمعة شلبي
منحة السيد خليل العمري

منحة السيد خليل سلطي أبو عواد
منحة السيدة دارين جاد عويس

منحة السيدة دانا الكرد
منحة السيدة دورين انجرامز-من خالل جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت-لندن

منحة راتب أبو حجلة لطلبة الرياضيات
منحة السيد راسم العمري

منحة السيدة رانيا عبد الكريم عبد اهلل
منحة السيد ربيع عطايا السنوية

منحة السيد رجا ترزي
منحة السيدة رغده منكو
منحة السيدة رنا عفيفي
منحة السيد رياض كمال

منحة الحاج رياض موسى شلبي
منحة السيدة ريما برتقش

منحة السيد زاهي موسى شحادة
منحة الدكتور زهير العلمي والسيدة ناديا عاشور

منحة السيدة سارة برقاوي
منحة السيد سالم حنا خميس-من خالل جمعية أصدقاء بيرزيت-لندن

منحة السيد سامر الجاغوب
منحة السيدة سجى الزرقا جردانة

منحة السيدة سحر مصطفى
منحة السيدة سعاد الحسيني- الجفالي

منحة الشيخ سعيد الخطيب، إمام وخطيب المسجد األقصى المبارك، يرحمه اهلل
منحة الدكتور سعيد جميل هيفا

منحة السيد سعيد والسيدة مبرة الزاغة للتميز األكاديمي
 منحة السيد سفيان النجار
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 منحة السيدة سالم العلي
منحة السيد سلطان بن مبارك العبد اهلل

منحة السيدة سلوى شكري المهتدي
منحة السيدة سمر خميس
منحة السيدة سمية العطا

منحة السيد سمير ذيب نمر
منحة السيد سمير عبد الهادي والسيدة ملك عبد الهادي

منحة السيدة سميرة حجاوي
منحة السيدة سميرة صايج

منحة األستاذة سناء عودة
منحة السيدة سوزان ناصر

منحة السيدة سوسن فاهوم-جعفر
منحة السادة شركة ارمكس

منحة السادة شركة الدليل
منحة السادة شركة انتر ماس للمقاوالت الهندسية

منحة السادة شركة أبو لبن للتجارة العامة
منحة السادة شركة بوليفانت العربية

 منحة السادة شركة بيت.كوم
منحة السادة  شركة تربل آر للتجارة والتسويق

منحة السادة شركة رامكو للتجارة والمقاوالت ذ.م.م
منحة السادة شركة فرسان الشرق األوسط

 منحة السادة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار الخصوصية المحدودة
منحة السادة شركة لوتس للتجارة والمقاوالت

منحة السادة شركة مسار العالمية
منحة السادة شركة مكتبة سراج الغير ربحية

منحة السيد شريف ديسي
منحة السيد شريف سازاد

منحة السادة صندوق التكافل الخيري
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الئحة الّشرف

منحة السادة صندوق الطالب الجامعي األرثوذكسي-رام اهلل
منحة السيد طارق جار اهلل

منحة السيد طه محمد مخلوف
منحة السادة عاروري وكاظمي

منحة السيد عامر الحواري
منحة السادة عائلة المرحوم عناد شلبي

منحة السيد عبد الجابر حسن عبيد
منحة المرحوم عبد السالم محمد أبو عيسى

منحة السيد عبد الفتاح الطويل
منحة السيد عبد الكريم أسعد

منحة الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة
منحة السيد عرفات خلف

منحة السادة عطاري وعليان
منحة السيد عمر عبد الهادي لطلبة برنامج الموسيقى

منحة السيد عمر محمد جردانة
منحة السيد عودة جمعة حزمة

منحة السيد عوني فرسخ
منحة السيد غازي جاموس

منحة السيد غازي كامل أبو نحل
منحة السيد غسان بشار العلمي

منحة السيدة فايزة معدي
منحة السيد فتحي أبو الريش

منحة السيد فتحي خالد
 منحة السيدة فرح لؤي جردانة

منحة السيدة فريال المهتدي-بإدارة مؤسسة التعاون
منحة السيد فهد حجاز

منحة السيد فهمي أبو علي
منحة السيد فواز ضمرة
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منحة السيد فؤاد الخضرا
منحة السيد قتيبة الغانم
منحة السيدة كاثلين ترزي

منحة السيد كمال جميل خوجة
منحة السيد كمال حمزة عباس

منحة السيدة كورتني شيرف
منحة السادة لجنة زكاة القدس

منحة السادة لجنة كويتيون من أجل القدس-بإدارة مؤسسة التعاون
منحة السيدة ليلى والسيدة وليد الجشي

منحة السيدة لين برقاوي
منحة السيدة ليندا مصيطف

منحة السيد مازن الشريف
منحة السيد مازن أبو نبعه

منحة السادة مجموعة الماجد
منحة السيد محمد السيد

منحة سمو الشيخ محمد بن حمد بن عبداهلل بن جاسم آل ثاني
منحة السيد محمد صفوري

منحة المرحوم محمد عبد القافي ومازن قمصيه
منحة السيد محمد وليد الغول

منحة السيد محمود أبو عرفة
منحة السيد محمود جوهر

منحة السادة  مركز التراث الفلسطيني-عمان
منحة السيد مصطفى عماد مصباح العيسة

منحة السيد مصطفى والسيدة سهير المقدادي
منحة السيد معاذ لبيشه

منحة السادة مكتب ممثلية جنوب أفريقيا في فلسطين
منحة السادة  منظمة الواليات المتحدة لإلحتياجات الطبية والتعليمية

منحة السيد منير وابنته السيدة هناء الكالوتي-بإدارة مؤسسة التعاون
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الئحة الّشرف

منحة السيدة مورا جايمز
منحة الدكتور موسى ناصر والسيدة سهيلة ناصر

منحة السيد موسى ناصر والسيدة ليندا ناصر
منحة السادة  مؤسسة اتحاد األراضي المقدسة

منحة السادة  مؤسسة اتحاد أطفال الشرق األوسط
منحة السادة مؤسسة االتصاالت الفلسطينية للتنمية المجتمعية

منحة السادة مؤسسة الشرق األوسط لألطفال
منحة السادة مؤسسة المرحوم رشيد خليل عريقات

منحة السادة مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد
منحة السادة مؤسسة أصدقاء بيرزيت-أمريكا

منحة السادة مؤسسة أهداف
منحة السادة مؤسسة أهداف/ من خالل جمعية أصدقاء بيرزيت-لندن

منحة السادة مؤسسة حماية األراضي المقدسة
منحة السادة مؤسسة دار الطفل العربي

منحة السادة مؤسسة راشيل كوري للسالم والعدالة
منحة السادة مؤسسة ريتش اديوكيشن فند

منحة السادة مؤسسة سبارك
منحة السادة مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية

منحة السادة مؤسسة هاني الشوا للتنمية المجتمعية
منحة السادة مؤسسة هاني القدومي للمنح الدراسية

منحة السيد نادر عبد اهلل الميمي
 منحة السيد ناهض النجار

منحة السيد نائل عبد القادر علي سعيدة
منحة السيد نبيه والسيدة عايدة خوري السنوية

منحة السيد نجاد زعني
منحة السيد نديم معدي

منحة السيد نصر الدين نوفل يوسف نوفل
 منحة السيدة نوال خلف
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منحة السيدة نور ثلجي
منحة السيدة نور عزوز

منحة السيد نيقوال “صبحي” زيبق
منحة السيد هاشم الزعبي

منحة السيد هاشم هاشم-بإدارة مؤسسة التعاون
منحة السيد هاني القاسم

منحة السيد هاني بدوي عباس
منحة السيدة هتاف العلي

منحة السيدة هدى عبد الكريم جردانة
منحة السيدة هدى محمد البدير العلمي

منحة السيدة هال محمد جردانة طيبي
منحة السيدة وارن س. وايت

منحة السيدة وصال عباس ناصر الدين
منحة وقفية الخريجين

منحة وقفية برنامج النهوض بالّشباب الفلسطيني للمنح الدراسّية
منحة السيد وليد فتحية

منحة السيد يعقوب بلبل
منحة السيد يوسف خوري

منحة السيدة يوهانس هيجمانز
 منحة متبرع كريم

 منحة متبرعة كريمة
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الئحة الّشرف

          السيدة أريج محمود
        السيد أسامة عبد الهادي

         المهندس أمجد الشعيبي
        السيدة أمل عبد الرحيم جردانة

         السيد أمير أبو غزالة
          المهندس أنس الهودلي

          السيد أنطوان يونس
         الدكتور أيمن أبو حجلة

        السادة آل الخطيب الجماعي الكناني
          المرحومة برنيس لوتس

          السيد بسام ولويل
          السيد بسام العكر

      السادة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل/ اإلدارة العامة
         السادة بنك القاهرة عمان

          السادة بنك فلسطين
         السيد بهاء الدين النحوي

        السيدة بهيسة العربي-بإدارة مؤسسة التعاون
          السيدة بيان عمرو

          الدكتور تامر عيساوي
         السيد تيسير يونس جبارة

          السادة جامعة لوزيرن
          السيد جمال صبيح

         السيد جمال أبو علي
         السيد جمعة محمود خلف

       السادة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
 السادة جمعية المرأة الفلسطينية األمريكية في

     جنوب كاليفورنيا
         السادة جمعية أصدقاء بيرزيت-فلسطين

        السادة جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت-لندن
          السادة جمعية بيرزيت

ثانيًا: المساهمون أبجديًا للعام 2017/2016

        السادة البطريركية الالتينية في القدس
         السادة البنك اإلسالمي للتنمية

         السادة الجمعية الثقافية العربية
 السادة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة-بإدارة

    جمعية الزيتونة للتنمية الشبابية
السادة الشركة الفنية للتطبيقات الهندسية

 صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-بإدارة
  وزارة الخارجية القطرية

        السادة الشركة المتحدة لتجارة السيارات
 السادة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي

  واالجتماعي
         السادة الصندوق السعودي للتنمية
         السادة المتبرعون لصندوق العطاء

        السادة المجلس االقتصادي للتنمية واإلعمار-بكدار
 السادة المرسلون الفرنسيسكان في خدمة األراضي

      المقدسة
        السادة المركز االعربي لألبحاث ودراسة السياسات
 السادة المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة

      )ايسكو(
       السادة المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب
 السادة المؤسسة العربية للتنمية المستدامة-رواد

       التنمية
         السيدة انتصار عباس جردانة

          السيدة انشراح فرسخ
          السيد إبراهيم بدران

        السيد إياد كاظم ناصر الدين
          السيد أحمد الكوك

         السيد أحمد سعد الخياط
          السيد أحمد عطعوط

 السيد أحمد محمود لطوف وزوجته السيدة وفاء فتح
    اهلل
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       السادة جمعية جيري ورسمية فتاح الخيرية
        السادة جمعية سبيل لإلغاثة اإلنسانية

 السادة جمعية صندوق الطالب الجامعي في شمال
    غرب القدس

         السادة جمعية فلسطين للتعليم
 السادة جمعية مشروع الرعاية-صندوق فاطمة أبو

      السعود
         السادة جمعية يوم القدس

         السيد جميل مصطفى سالمة
          السيدة جنا حامد

          السيد جهاد الجاغوب
          السيد جون نايت

          السيد حامد الحاج
          السيد حربي حسن

         المهندس حسن أبو شلبك
          السيد حسن قاسم

         السادة حكومة دولة الهند
          الدكتور حنا ناصر
          السيد حنا يونس

         السيد خالد أكرم فارس
         السيد خالد جمعة شلبي

          السيد خضر ترزي
          السيد خليل العمري

        السيد خليل سلطي أبو عواد
         السيدة دارين جاد عويس

          السيدة دانا الكرد
 السيدة دورين انجرامز-من خالل جمعية أصدقاء

     جامعة بيرزيت-لندن
          السيد راسم العمري

       السيدة رانيا عبد الكريم عبد اهلل

          السيد ربيع عطايا
        الدكتور رشيد والسيدة منى الخالدي

          السيدة رغده منكو
          السيدة رنا عفيفي

          السيد رياض الصادق
          السيد رياض كمال

         الحاج رياض موسى شلبي
          السيدة ريما برتقش

          السيدة ريما ترزي
         السيد زاهي موسى شحادة

       الدكتور زهير العلمي والسيدة نادية عاشور
 السيد سالم حنا خميس-من خالل جمعية أصدقاء

     بيرزيت-لندن
          السيد سامر الجاغوب
          السيدة سامية خوري

         السيدة سجى الزرقا جردانة
          السيدة سحر مصطفى

   السيدة سعاد الحسيني-الجفالي
         السيد سعيد يونس دراوشة

         الدكتور سعيد جميل هيفا
          السيد سفيان النجار
          السيدة سالم العلي

         السيد سالمة محمد عواودة
       السيد سلطان بن مبارك العبد اهلل

         السيدة سلوى شكري المهتدي
          السيد سليم إدة

          السيدة سمر خميس
          السيدة سمية العطا
          المرحوم سميح دروزة
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الئحة الّشرف
         السيد سمير عادل عويضة

         السيد سمير ذيب نمر
     السيد سمير عبد الهادي والسيدة ملك عبد الهادي

          السيدة سميرة حجاوي
          السيدة سميرة صايج

          األستاذة سناء عودة
          السيدة سوزان ناصر

          السيدة سوسن فاهوم-جعفر
         السادة شركة اجزولت تكنولوجيز

        السادة شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية-جوال
        السادة شركة البداوي ألنظمة المعلومات

         السادة شركة الزيتونة لإلتصاالت
         السادة شركة انتر تك

        السادة شركة انتراكو اإلمارات المحدودة
        السادة شركة ألتيمت للحلول المتكاملة

         السادة شركة أنظمة بيسان
         السادة شركة بيرزيت لألدوية

       السادة شركة تربل آر للتجارة والتسويق
        السادة شركة زبانة للتجارة العامة

        السادة شركة صبري ألنظمة الكمبيوتر
        السادة شركة صفد للهندسة وااللكترونيات

         السادة شركة عسل للتكنولوجيا
        السادة شركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية

         السادة شركة كول نت
       السادة شركة يافا لشبكات وأنظمة الكمبيوتر

          السادة شركة ارمكس
          السادة شركة الدليل

       السادة شركة انتر ماس للمقاوالت الهندسية
       السادة شركة أبو لبن للتجارة العامة

         السادة شركة بوليفانت العربية

         السادة شركة بيتي لالستثمار العقاري
 السادة شركة بيت.كوم لطلبة هندسة أنظمة

      الحاسوب
       السادة شركة رامكو للتجارة والمقاوالت ذ.م.م

        السادة شركة فرسان الشرق األوسط
 السادة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار

      الخصوصية المحدودة
        السادة شركة لوتس للتجارة والمقاوالت
       السادة شركة مكتبة سراج الغير ربحية

          السيد شريف ديسي
          السيد شريف سازاد

          السيد شوقي شاهين
         السادة صندوق التضامن اإلسالمي

       السادة صندوق أوبك للتنمية الدولية )أوفيد(
        السادة صندوق عزيز شاهين الخيري

         السادة صندوق التكافل الخيري
 السادة صندوق الطالب الجامعي األرثوذكسي-رام

       اهلل
          السيد طارق العقاد
         السيد طارق جار اهلل
          السيد طالل الشاعر

         السيد طه محمد مخلوف
          الدكتور عادل الزاغة

          السادة عاروري وكاظمي
          السيد عامر الحواري

        السادة عائلة  افتخار بدران
       السادة عائلة المرحوم جرار نعمان القدوة

 السادة عائلة شكور وأم عمر أبو غزالة-بإدارة
    مؤسسة التعاون

        السادة عائلة المرحوم عناد شلبي
        السيد عبد الجابر حسن عبيد
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         السيد عبد الفتاح الطويل
         السيد عبد الكريم أسعد

        الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة
          السيد عرفات خلف

          السادة عطاري وعليان
         السيد عالم أحمد كنعان

          السيد علي الحاج
         السيد علي صوان المحترم

         السيد عماد مصباح العيسة
        السيد عمر نعيم عبد الهادي

         السيد عمر عبد الهادي
         السيد عمر محمد جردانة
         السيد عودة جمعة حزمة

          السيد عوني فرسخ
         السيد عيسى أبو عيسى

          السيد غازي جاموس
        السيد غازي كامل أبو نحل

         الدكتور غسان بشار العلمي
          السيدة فايزة معدي

         السيد فتحي أبو الريش
          السيد فتحي خالد

         السيدة فرح لؤي جردانة
        السيدة فريال المهتدي-بإدارة مؤسسة التعاون

          السيد فهد حجاز
         السيد فهمي أبو علي

          السيد فواز ضمرة
          السيد فؤاد الخضرا

 السادة في برنامج النهوض بالّشباب الفلسطيني
     للمنح الدراسّية

         السيد قاسم محمد قاسم
          السيد قتيبة الغانم

          السيدة كاثلين ترزي
         السيد كمال جميل خوجة

         الدكتور كمال حمزة عباس
          السيدة كورتني شيرف

         السادة لجنة زكاة القدس
 السادة لجنة كويتيون من أجل القدس-بإدارة

     مؤسسة التعاون
          الدكتورة ليندا مصيطف

         السيد مازن حسين المحترم
          السيد مازن الشريف
         السيد مازن أبو نبعه

          متبرع كريم
          متبرعة كريمة

       السيد مجدي الجالد والسيدة يلينا حمودة
          السادة مجموعة الماجد
          السيد محفوظ شحيبر

 سمو الشيخ  محمد بن حمد بن عبداهلل بن جاسم
آل ثاني

         السيد محمد سميح بركات
          السيد محمد السيد

          السيد محمد صفوري
    المرحوم محمد عبد القافي والسيد مازن قمصية

         السيد محمد وليد الغول
          السيد محمود جوهر

      السادة مركز  التراث الفلسطيني-عمان
        السادة مركز الفحوصات الجيوتقنية والمواد

         السيد مصطفى حسن المصلح
        السيد مصطفى والسيدة سهير المقدادي

          السيد معاذ لبيشه
      السادة مكتب ممثلية جنوب أفريقيا في فلسطين

 السيد منير وابنته السيدة هناء الكالوتي-بإدارة
     مؤسسة التعاون

49تقرير العطاء السنوي



الئحة الّشرف
          السيدة مورا جايمز

       الدكتور موسى ناصر والسيدة سهيلة ناصر
       السادة مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية

       السادة مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية
          السادة مؤسسة اتحاد األراضي المقدسة

      السادة مؤسسة اتحاد أطفال الشرق األوسط
 السادة مؤسسة الدكتور هاني الشوا للتنمية

المجتمعية
 السادة مؤسسة االتصاالت الفلسطينية للتنمية

       المجتمعية
        السادة مؤسسة الشرق األوسط لألطفال

       السادة مؤسسة المرحوم رشيد خليل عريقات
        السادة مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد

         السادة مؤسسة أصدقاء بيرزيت-أمريكا
          السادة مؤسسة أهداف

 السادة مؤسسة أهداف/ من خالل جمعية أصدقاء
     بيرزيت-لندن

        السادة مؤسسة حماية األراضي المقدسة
        السادة مؤسسة دار الطفل العربي

       السادة مؤسسة راشيل كوري للسالم والعدالة
        السادة مؤسسة ريتش اديوكيشن فند

          السادة مؤسسة سبارك
       السادة مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية

       السادة مؤسسة هاني القدومي للمنح الدراسية
 السادة منظمة الواليات المتحدة األمريكية لالحتياجات

       الطبية والتعليمية
         السيد نادر نعيم البياع

        السيد نادر عبد اهلل الميمي
          السيد ناصر زلوم

          السيد ناهض النجار
       السيد نائل عبد القادر علي سعيدة

       السيد نبيه والسيدة عايدة خوري السنوية

          السيد نجاد زعني
          السيد نديم معدي

          السيد نصار نصار
       السيد نصر الدين نوفل يوسف نوفل

          السيدة نوال خلف
          السيدة نور ثلجي
          السيدة نور عزوز

         السيد نيقوال صبحي زيبق
          السيد هاشم الزعبي

        السيد هاشم هاشم-بإدارة مؤسسة التعاون
          السيد هاني حسن

          السيد هاني القاسم
         السيد هاني بدوي عباس

          السيدة هتاف العلي
        السيدة هدى عبد الكريم جردانة

        السيدة هدى محمد البدير العلمي
        السيدة هال محمد جردانة طيبي

         السيدة وارن س. وايت
         الدكتور وائل أبو عرفة

        السادة وجيه الطميزي لإلنشاءات المعدنية
         السادة وزارة الخارجية القطرية

        السيدة وصال عباس ناصر الدين
          الدكتور وضاح برقاوي

          السادة وليد ووسيم عطيه
        السيد وليد والسيدة ليلى الجشي

          السيد وليد فتحية
          السيد يعقوب بلبل

          السيدة يوهانس هيجمانز
EIFL (Electronic Information for Libraries)

BZU Fund - USA
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ــر  ــكر والتقدي ــل الش ــدم بجزي ــعدنا أن نتق يس
األعــزاء  والمتطوعيــن  المتطوعــات  لكافــة 
الذيــن ســاهموا بدعــم جهــود اإلنمــاء مــن 
نشــاطات  فــي  الفاعلــة  المشــاركة  خــال 
ــث  ــق تحدي ــة فري ــوارد، خاص ــز الم ــرة تعزي دائ
بيانــات الخريجيــن، وحملــة تســتحق عطــاءك، 

و برنامــج بصمــة الخريجيــن.
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