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رسالة رئيس مجلس األمناء

ـ� وآالف أ
ف� كل عــام ،تتــاح ل الفرصــة ألتوجــه نيابــة عــن أعضــاء مجلــس أ
المنــاء ،بالشــكر الجزيــل لمئــات المانحـ ي ن
الصدقــاء
ي
ي
المتمــ�ة ت
يز
الــى تحظــى بهــا جامعــة يب�زيــت ف ي� قلــوب وعقــول أبنــاء شــعبنا
المكانــة
إن
للجامعــة.
الدعــم
قدمــوا
الذيــن
ي
دومــاً ســبباً رئيســياً وراء قدرتنــا عــى االســتمرار ف� تهيئــة أ
ت
الجيــال
الــى تتلقاهــا ،كانــت
ي
وأشــقائنا ،والمســاندة المســتمرة ي
الناشــئة ،ودافع ـاً معنوي ـاً وأخالقي ـاً لمواصلــة المسـ يـرة رغــم كافــة الصعوبــات والتحديــات.
ـ� المؤسســات أ
ـا� وهــي تحتــل موقعـاً متقدمـاً بـ ي ن
تدخــل الجامعــة عقدهــا العـ ش
الكاديميــة والبحثيــة العربيــة .وتشــهد فـ تـرة
ـا� عــدداً مــن ال�امــج أ
الكاديميــة والبحثيــة الجديــدة ،واســتثمرت �ف
ض
ب
ي
توســع وتطــور متســارعة؛ أحيــث أطلقــت العــام المـ ي
ئ
تز
ـد� بالفنــون ،وبـ ش
ـا�ت تأهيــل مرافقهــا الرياضيــة ،بهــدف تعزيــز
تطويــر البنيــة التحتيــة والكاديميــة .كمـ فـا عــززت ال�امهــا المبـ ي
ض
ـا� ي� الوطــن.
حضورهــا كحاضنــة للنشــاط الريـ ي
ف
ف
ـب وافـ ٌـر مــن هــذه
لب�زيــت نصيـ
ي� هــذا العــام ،اســتمرت اعتــداءات االحتــال وانتهاكاتــه لحــق شــعبنا ي� التعليــم ،وكان ي
ٌ
االعتــداءات ،حيــث اقتحمــت آليــات جيــش االحتــال حــرم الجامعــة وعاثــت فســاداً ف ي� مرافقهــا وبعــض كلياتهــا ،ف ي� انتهــاك
أ
أ
ف
ت
بالضافــة إىل االعتقــاالت
ـى تحــرم التدخــل ي� المرافــق الكاديميــة واالعتــداء عليهــا ،إ
صــارخ لكافــة المواثيــق والع ـراف الـ ي
المســتمرة لطلبــة الجامعــة وأســاتذتها وموظفيهــا وتقييــد حريتهــم وعرقلــة حركتهــم بطــرق مختلفــة.
أود أن أشــكركم مــرة أخــرى لدعمكــم لجامعــة ب�زيــت وطلبتهــا ،ومنحهــم أ
المــل بمســتقبل أفضــل يكونــون هــم صناعــه
ي
وأتمــى أن تســتمروا ف� مســاهماتكم الكريمــة ت
ن
حــى نتمكــن مــن مواجهــة التحديــات المختلفــة ،ولنســتمر ف ي�
الحقيقيــون،
ي
مسـ يـرتنا مــن أجــل غـ ٍـد حـ ٍـر كريــم.
د .حنا ناصر
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رسالة رئيس الجامعة

عــززت جامعــة يب�زيــت مكانتهــا المتقدمــة بـ ي ن
ـ� الجامعــات الفلســطينية والعربيــة ،فقــد شــهد هــذا العــام تطــوراً أكاديمي ـاً
أ
ف
ال�امــج القائمــة ،وتوســيع وتحديــث البنيــة التحتيــة
ال�امــج الكاديميــة الجديــدة ،وتطويــر ب
الفتـاً ،تمثــل ي� افتتــاح عــدد مــن ب
أ
أ
ش
ـ� ومؤسســات القطــاع
الكاديميــة ،ورفــع قــدرات نالكــوادر الكاديميــة والفنيــة .وواصلــت تعميــق �اكتهــا مــع المجتمــع أ المحـ ي
الخــاص والمجتمــع المــد� .وقــد شــكل حــرم الجامعــة حـ ي ز
ـ�اً مفتوح ـاً لمختلــف النشــاطات الكاديميــة والعلميــة والفكريــة
ي
ومرسحـاً للفعاليــات الفنيــة والثقافيــة والرياضيــة.
وقــد ح ّلــت الجامعــة ،بفضــل إنجــازات ونجاحــات أســاتذتها وطلبتهــا ،ف ي� طليعــة الجامعــات الفلســطينية ف ي� مختلــف
ن
التصنيفــات الجامعيــة العالميــة الـ ت
ـوال ،حــازت جامعــة يب�زيــت المرتبــة
ـى صـ
ـدرت هــذا العــام؛ أفللعــام الثـ ي
ـا� عــى ف التـ ي
ي
أ
الوىل عــى مســتوى الجامعــات الفلســطينية ف ي� تصنيــف  QSلفضــل  100جامعــة ي� المنطقــة العربيــة ســنة  ،2016وحجــزت
ـ� أ
ـ� الجامعــات العربيــة ،حيــث دخلــت قائمــة الجامعــات الخمسـ ي ن
متقدمــا بـ ي ن
الوىل عربياً ،وهــي الجامعة الفلســطينية
موقعــا
ً
ً
الوحيــدة ضمــن هــذه القائمــة.
وحصلــت الجامعــة عــى المرتبــة أ
ش
والع�يــن عربيـاً بنــاء عــى معطيــات منصــة الباحــث العلمــي
الوىل فلســطينياً والتاســعة
( ،)Google Scholarالــذي يعكــس نوعيــة المنشــورات العلميــة .كمــا تبــوأت المرتبــة أ
الوىل فلســطينياً والحاديــة والثالثـ ي ن
ـ�
عربيــاً ف� القائمــة أ
وتأثــر وحضــور موقــع الجامعــة ف ي�
معايــره انفتــاح
الوىل مــن تصنيــف  Webometricsالــذي تغطــي
ي
ي
ي
اللكـ تـر ن
بالضافــة لتمـ ي ز
لب�زيــت مكانــة عــى خارطــة
ـاء
الفضـ
و� ،إ
إ
ـ� منشــوراتها العلميــة .إن نتائــج هــذه التصنيفــات تخلــق ي
ي
أ
ز
التمـ يـ� الكاديمــي.
ـعد� ف� هــذا المقــام أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر لكافــة المؤسســات أ
ويسـ ن
والصدقــاء الذيــن قدمــوا الدعــم للجامعــة
ي
ي
ال�امنــا بمواصلــة مســرة التطويــر أ
ض
المــا� .وأؤكــد لكــم ت ز
وطلبتهــا خــال العــام
وتوفــر مناخــات تعليميــة
الكاديميــة،
ي
ي
ي
أ
وتربويــة غـ يـر إقصائيــة ،تشــجع البحــث واالبــداع ،وترعــى االختــاف والحريــة الكاديميــة والفكريــة.
د .عبد اللطيف أبو حجلة
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اإلنماء هذا العام

يقــدم التقريــر موجـزاً عــن أ
ف
ف
و� قــدرة الجامعــة عــى
الثــر الــذي يحدثــه أصدقــاء الجامعــة
ومســانديها ي� الحيــاة الجامعيــة ،ي
االســتمرار واالســتجابة الحتياجــات المجتمــع الفلســطي�ن ي  ،وال يســع�ن ي ف ي� هــذا المقــام إال أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر
لــكل المسـ ي ن
ـاهم� والمســاندين لجامعــة يب�زيــت وطلبتهــا.
وقعــت الجامعــة خــال العــام المـ ض
ـا� عــدداً مــن اتفاقيــات الدعــم للبــدء بتنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع التطويريــة
ي
أ
ف
ض
ن
ـا� ي� الملعــب
للبنيــة التحتيــة الكاديميــة ،مــن ضمنهــا اتفاقيــة تشــييد مبــى كليــة الفنــون الجديــدة ،و إنشــاء مــدرج ريـ ي
الرئيــ� ،وحشــد الدعــم لســد االحتياجــات ت ز
الم�ايــدة بل�نامــج المنــح الدراســية ،وتنميــة وقفيــة الجامعــة  ،ووقفيــة المنــح
ي
ف
بالضافــة إىل تحديــث المختـ بـرات التخصصيــة ي� كليــات الهندســة والعلــوم والتمريــض والمهــن الصحيــة ،وتوفـ يـر
الدراســية ،إ
الدعــم الــازم ل�امــج التطويــر أ
الكاديمــي.
ب

يقــدم التقريــر لمحــة حــول برنامــج المنــح الدراســية وتطوراتــه لهــذا العــام ،والــذي يشــكل أولويــة رئيســية لعملنــا ،ويلقــي
الضــوء عــى المنــح الـ تـى يقدمهــا أصدقــاء الجامعــة وعــى قصـ ٍـص مــن الحيــاة الطالبيــة ،ومبادراتهــم المتمـ ي ز
ـ�ة والهادفــة
ي
ومعمــل أ
ـ� .ويفــرد مســاحة خاصــة لمتحــف الجامعــة ومعرضــه الممـ ي ز
الفــكار وبصمــة الخريجـ ي ن
ـ� «ليــس
كمبــادرة نــادي الفلــك
كأي ربيــع» ،ومســاحة مماثلــة شل�كائنــا ف ي� جمعيــات أصدقــاء الجامعــة حــول العالــم.
كلنــا أمــل ف� أن تجــدوا ف� التقريــر مــا يعكــس ثمــرة دعمكــم وعطائكــم ،متطلعـ ي ن
ـ� ألن تبقــى جامعــة يب�زيــت محــط اهتمامكم
ي
ي
خصوص ـاً ف� مجــال المنــح الدراســية أ
الكاديميــة الـ ت
ـى تســاند طلبتنــا وعائالتهــم وتم ّكــن الجامعــة مــن
ـم،
ـ
أولوياتك
وضمــن
ي
ي
أ
تجــاوز الظــروف االقتصاديــة الضاغطــة ،ومواصلــة مسـ يـرتها الكاديميــة والوطنيــة.
منال عيسى
مديرة تعزيز الموارد
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أحمد سجدية يقبل التحدي

«كنــت الحالــة الـ تـى تمــت التجربــة عليها .أ
المــر كان ســهالً؛ أخذنا
ي
عــر طابعة ثالثيــة
وطباعتهــا
برســمها
وقمنــا
مقــاس الــذراع،
ب
أ
أ
ف
ف
ن
و� الثالثــة ،تكللــت
البعــاد ،فشــلنا ي� المرتـ يـ� الوىل والثانيــة ،ي
التجربة بالنجــاح» ،هكــذا تحــدث أحمــد ســجدية ،طالــب
الهندســة الميكانيكيــة ،الــذي فقــد ذراعــه خــال مواجهــات مــع
جيــش االحتــال اندلعــت عنــد حاجــز قلنديــا العســكري شــمال
ن
ـا� مــن عــام .2014
مدينــة القــدس المحتلــة منتصــف شت�يــن الثـ ي
ن
اليمــى ،فدفعتــه إرادة الحيــاة البتــكار
أفقــده االحتــال يــده
ذراع صناعيــة برفقــة ثالثــة مــن زمالئــه يمكنهــا أن تقــوم بعــدة
حــركات .ف ي� كل يــوم ،كان ســجدية يتحــدى االحتــال ويدافــع
عــن الحيــاة ،فالتجربــة والمقاســات وكل التفاصيــل كانــت تُختـ بـر
عــى يــده مبـ ش
ـا�ة.
االبتــكار عبــارة عــن مجســم لــذراع ثالثيــة أ
البعــاد ،يتلقــى
الشــارات مــن العضــات ،ليصــار إىل تحريكــه بشــكل يســاعد
إ
أ
المصــاب عــى امتــاك ذراع .ويعمــل المبتكــرون الربعــة عليــه
ليصبــح ف ي� المســتقبل القريــب يشــبه الــذراع ش
الب�يــة.
جــاءت الفكــرة تطبيقـاً لمـ شـروع التخرج بالجامعــة ف ي� تخصصهــم
ف ي� الهندســة الميكانيكيــة .نجحــت تجربــة الــذراع عــى يــد
ســجدية ،ف� الوقــت الــذي يطمــح فيــه الطلبــة أ
الربعــة إىل أن
ي
تتطــور فكرتهــم ف ي� المســتقبل القريــب ،بحيــث يصبــح لهــم
توف� المعــدات
خــط إنتــاج صناعــي لتلــك الــذراع ،يتــم فيه ي
والمــواد الخاصــة بطباعتهــا وصناعتهــا ،وتســجيل االبتــكار
كعالمــة تجاريــة فلســطينية خالصــة .ويتطلــع الطلبــة إىل تطويــر
فكرتهــم أكـرث  ،مهتمـ ي ن
ـ� كثـ يـراً بمظهــر الــذراع .كمــا ينــوون العمل
عليهــا لتصبــح اليــد الفلســطينية الصناعيــة شــبيهة إىل حــد كبـ يـر
بالــذراع ش
الب�يــة ،إذ ير ّكــب الجلــد عليهــا لتســاعد المصــاب مــن
الناحيتـ ي ن
ـ� العضليــة والنفســية.
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المنح الدراسية

ت
ـى تقــدم الجامعــة مــن خاللهــا مختلــف
برنامــج المنــح الدراســية هــو المظلــة الـ ي
أنــواع المنــح والمســاعدات الماليــة لطلبتنــا ،ويتيــح للطلبــة فرصــة التفــرغ
اس ،واالنخــراط ف ي� التجربــة الجامعيــة دون الحاجــة للعمــل بوظائــف
الــدر ي
وأعمــال جزئيــة مــن أجــل تغطيــة تكاليــف دراســتهم .ونتيجـ ٍـة الزيــادة الســنوية
ف ي� أعــداد الطلبــة ،وقســوة الوضــع االقتصــادي ،واالرتفــاع المســتمر لتكلفــة
التعليــم الجامعــي ،فــإن جامعــة يب�زيــت بحاجــة دائمــة إىل المزيــد مــن الدعــم
بل�نامــج المنــح الدراســية.
دعــم التعليــم هــو أفضــل الســبل لتمكـ ي ن
ـ� الجيــل الشــاب وإتاحــة الفرصــة
أمامــه للمســاهمة ف ي� إنجــاز تطلعــات شــعبنا نحــو الحريــة واالســتقالل
واالزدهــار .تتطلــع الجامعــة إىل حشــد المزيــد مــن التمويــل لصالــح برنامــج
لتوفــر المزيــد مــن فــرص
المنــح الدراســية ،وتســعى بــكل الســبل المتاحــة
ي
الدعــم للطلبــة.

اس
خالل العام الدر ي

: 2016/2015

٥١٥٦
٥,٤٩٥,٠٠٠

ت
ال� قدمتها الجامعة.
طالبة وطالب استفادوا من المنح إ
والعفاءات والمساعدات ي

ت
ال� وفرتها الجامعة من ي ز
م�انيتها ومن
دوالر
ي
أمريك قيمة المنح والمساعدات المالية ي
ين
الداعم�.
مساهمات
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«يشــكل الوضــع المــادي عقبــة
كبيــرة أمــام دراســتي ،خاصــة أن
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
مصاريــف بيتنــا الصغيــر وعائلتنــا
الكبيــرة التــي تضــم عشــرة إخــوة
باإلضافــة إلــى أمــي وأبــي».

ضحى جمال ي ن
حس� أبو حمد
«ســم� وملــك عبــد
منحــة وقفيــة
ي
الهــادي ».

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

روان شوخة -
مت�ع كريم من دولة عمان.
منحة ب

«تفوقــي فــي الثانويــة العامــة
أهلنــي للحصــول علــى هــذه
المنحــة ،ممــا يعطينــي دافعــ ًا
قويــ ًا ألجتهــد وأبــدع وأحافــظ
عليهــا فــي بقيــة ســنوات
الدراســة ،خاصــة أنهــا تســاهم فــي
تخفيــف العــبء عــن أهلــي فــي
ظــل وجــود أخــت لــي تــدرس فــي
الجامعــة أيض ـ ًا وتكاليــف الدراســة
مرتفعــة ودخــل أبــي ال يكفــي
لتغطيتهــا » .

ســام خالــد أحمــد عقل-بكالوريــوس لغــة
عربيــة دبلــوم ترجمــة-
منحــة «عائلــة شــكور وأم عمــر أبــو غزالــة
 -مــن خــال مؤسســة التعــاون».
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«المنحــة هــي بمثابــة بصيــص
األمــل الــذي مكننــي مــن دخــول
الجامعــة واالســتمرار فيهــا ،خاصــة
فــي ظــل الوضــع الصعــب الــذي
تمــر بــه أســرتي ،فشــكراً جزيــ ً
ا
لعطاؤكــم»

روان مسك -بكالوريوس تمريض
منحة «الشهيد أسامة عيساوي».

«لعــل أهــم مــا غيرتــه هــذه المنحة
فــي حياتــي ،هــي مــا تعلمتــه مــن
قيمــة دعــم اآلخريــن ،وكلــي أمــل
أن أكــون يومــا قــادرة علــى رد هــذا
الصنيــع الطيــب ،وأكــون داعمــة «حصلــت علــى معــدل جيــد فــي
للطلبــة والمجتمــع ،فشــكرا الثانويــة العامــة يؤهلنــي لدراســة
لكــم».
العديــد مــن التخصصــات ،إال أننــي
اختــرت دراســة هندســة أنظمــة
رزان عساف محمود بليدي
ت
ـو�  -مــن خــال الحاســوب لتعلقــي الكبيــر
منحــة «منـ يـر وهنــاء الكالـ ي
والتكنولوجيــا،
بالحواســيب
مؤسســة التعــاون».
وتوفــر لــي هــذه المنحــة كل
التركيــز الــذي أحتاجــه لرفــع
مســتواي األكاديمــي».

إيــاد أحمــد عبــد المنعــم عمــري-
بكالوريــوس هندســة أنظمــة الحاســوب-
منحــة «لجنــة كويتيــون مــن أجــل القــدس
 -مــن خــال مؤسســة التعــاون».
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لجنة تنمية الموارد

سم� عبد الهادي
المهندس ي
رئيس اللجنة

د.عبد اللطيف أبو حجلة
رئيس الجامعة

د.اسماعيل الزبري

16

د .أنيس قاسم

سم� عويضة
د .ي

السيد وضاح برقاوي

السيدة منال عيىس
مديرة تعزيز الموارد

وقفية المنح الدراسية

بــادرت الجامعــة ف� العــام ض
الما� إىل تأســيس وقفية خاصة للمنح الدراســية،
ي
ي
بحيــث تذهــب العوائــد مــن اســتثمار الوقفيــة لتوفـ يـر منــح دراســية .وتطمــح
الجامعــة إىل اســتقطاب أوســع دعــم ممكــن لهــذه الوقفيــة خــال الســنوات
القليلــة القادمــة ،بحيــث توفــر مصــدراً مســتمراً طويــل أ
المــد ،للمنــح
الدراســية .وتقــوم الوقفيــة عــى مبــدأ االســتثمار ،حيــث يقــوم المســاهم
ن ف
ـ� للجامعــة ،وتضمــن الجامعــة اســتثماراً
بوقــفأ مبلــغ معـ يـ� ي� الحســاب البنـ ي
آمنـاً لمــوال الوقفيــة مــن خــال بنــك فلسـ ي ن
ـط� .وتــدار الوقفيــة عــى أســاس
تخصيــص  %90مــن العوائــد الســنوية لتوفـ يـر منــح دراســية ،فيمــا يتــم إضافــة
أ
ن
ـاس ،بهــدف
بقيــة العائــدات بنســبة  %10كحــد أد� كل عــام إىل المبلــغ السـ ي
إجمــال وقفيــات
ضمــان الحفــاظ عــى قيمــة رأســمال الوقفيــة .وقــد بلــغ
ي
رث
ـ� ،وتســعى الجامعــة إىل تنميتــه
المنــح الدراســية أكـ مــن فمليــون دوالر أمريـ ي
بمــا يمكنهــا مــن التوســع ي� تقديــم المنــح الدراســية.

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

أنــس صالــح محمــد حمدان-بكالوريــوس
علــوم سياســية-منحة «وقفيــة الدكتــور
زهــر العلمــي وناديــا عاشــور».
ي
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برنامج إيفاد للتطوير األكاديمي

برنامــج إيفــاد هــو أحــد ركائــز عمليــة التطويــر أ
الكاديمــي ف ي�
الجامعــة ،ويهــدف إىل رفــع نســبة حملــة شــهادة الدكتــوراه
ين
بــ� أعضــاء الهيئــة التدريســية ،حيــث يتــم ابتعــاث
أ
الســاتذة الســتكمال دراســتهم ونيــل شــهادة الدكتــوراه ف ي�
ال�نامــج خــال
جامعــات عــى مســتوى عالمــي .وقــد حظــي ب
الســنوات أ
الربعــة الماضيــة بدعــم ســخي مــن مؤسســة

مجموعــة االتصــاالت للتنميــة المجتمعيــة .وتمكنــت
ال�نامــج مــن ابتعــاث ثالثــة عـ شـر مــن
الجامعــة مــن خــال ب
أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن مختلــف الدوائــر أ
الكاديميــة
لنيــل شــهادة الدكتــوراه ،أنهــى ســتة منهــم ايفادهــم وعادوا
للعمــل ف� الجامعــة ،فيمــا ال يــزال آ
الخــرون يســتكملون
ي
ال�نامــج المشـ ي ن
ـارك� فرصــة التفاعــل مــع
دراســتهم .يمنــح ب
أســاتذة مــن مختلــف أنحــاء العالــم ،ويفتــح أمامهــم آ
الفــق
ليكتســبوا معــارف جديــدة ويواكبــوا التطــور الحاصــل ف ي�
كافــة المجــاالت العلميــة ،لذلــك يبقــى برنامــج إيفــاد أحــد
أولويــات الجامعــة عــى الــدوام.
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«تطويــر الكــوادر األكاديميــة هــو حجــر األســاس
لالرتقــاء بالمســتوى األكاديمــي للجامعــة ،وأبــرز
متطلبــات اســتمرارها فــي تقديــم تعليــم نوعــي
علــى مســتوى عالمــي ،ممــا ينعكــس فــي رفــع
مســتوى خريجــي الجامعــة ،وإكســابهم معــارف
ومهــارات جديــدة وتطويــر قدراتهــم العمليــة
والتحليليــة .نحــن بحاجــة إلــى المزيــد مــن المبــادرات
التــي تعــزز العالقــة التكامليــة بيــن مؤسســات
التعليــم العالــي ومؤسســات القطــاع الخــاص».

ه�ي جقمان-نائب الرئيس للشؤون أ
د .ن
الكاديمية
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«الموســيقى تعطــي الكــون
روحـ ًا ،والعقــل أجنحة ،وجموح ًا
للخيــال ،وحيــاة لــكل شــيء».
افالطون
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اطــاق برنامــج بكالوريــوس الموســيقى
العربيــة فــي كليــة اآلداب

«إن فكــرة تدريــس الموســيقى العربيــة ف ي� الجامعــة تكونــت منــذ أربــع
ســنوات ،وهــي خطــوة أوىل نحــو تأســيس كليــة الفنــون ف ي� الجامعــة.
ـ� ال�نامــج هــو اعتمــاده عــى أ
الداء أكـرث مــن اعتمــاده عــى
إن مــا يمـ ي ز ب
الناحيــة النظريــة .كمــا أن التدريــس ســيكون بشــكل فــردي للطلبــة ف ي�
ـ�وا ف� أ
ت
ز
الداء».
بعــض المســاقات حــى يتمـ ي ي
د .مجدي المالك ،عميد كلية آ
الداب.
ي
آمــن مؤسســو الجامعــة أ
الوائــل بأهميــة الموســيقى والفنــون ف ي�
التعليــم ،وبأثرهــا ف ي� صقــل شــخصية الطلبــة وتنميتهــا .لذلــك ،كانت
النشــاطات الموســيقية والفنيــة جــزء ًا أساســياً مــن الحيــاة الجامعيــة،
ثــم جــاء تأســيس معهــد إدوارد ســعيد الوط ـن ي للموســيقى كتتويــج
لفلســفة الجامعــة الـ ت
والبــداع واســتجابة
ـى تعـ
ـ� مــن شــأن الفنــون إ
ي
ي
ـ� ،وتجســيداً لــدور الجامعــة ف ي� خدمتــه.
الحتياجــات المجتمــع المحـ ي
ف ي� هــذا العــام ،طرحــت جامعــة يب�زيــت ألول مــرة تخصــص
الموســيقى العربيــة ،ف ي� دورتهــا الدراســية لعــام  ،2017-2016ويعــد
ال�نامــج أ
ين
فلســط� ،وهــو نــادر ف ي� المنطقــة
الول مــن نوعــه ف ي�
ب
العربيــة .والرتفــاع تكلفــة تعليــم الموســيقى بشــكل عــام ،خاصــة
التعليــم الفــردي ،فقــد وفــرت مســاهمة الدكتــور عمــر عبــد الهــادي
منحـاً دراســية لكافــة الطلبــة الملتحقـ ي ن
بال�نامــج واســتطعنا إطالقــه
ـ� ب
هــذا العــام.

*مرسح نسيب عزيز شاهني
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مبنى كلية عمر العقاد للهندسة

22

كنــت ف ي� الســابعة مــن عمــري عندمــا كان والــدي وأصدقــاؤه ف ي� بيتنــا ف ي� مدينــة الريــاض،
بهجــة وفــرح يعمــان المــكان ،لــم أفهــم حينها ســبب كل هــذا الصيــاح والشــغف .تلصصت
ت
ـى حيــث مــن المفـ تـرض أن أكــون نائمـاً لكنـن ي لــم أتمكــن بســبب رصاخهــم،
مــن بــاب غرفـ ي
حاولــت أن أفهــم ســبب هــذا الصيــاح ،ومزايــدات بأرقــام ،كل واحــد منهــم يصيــح برقــم
آ
والخــر بأعــى منــه .كان والــدي عمــر العقــاد والدكتــور حنــا نــارص رئيــس جامعــة يب�زيــت ف ي�
ـاس
ذلــك الوقــت ،والــذي كان مبعــد ًا آنــذاك ،ومجموعــة أصدقــاء أتذكــر منهــم :زيــن الميـ ي
ووليــد القطــان وحمــد الحنطــي  ،جميعهــم يتحدثــون عــن فلسـ ي ن
ـط� وجامعــة يب�زيــت؛
عرفــت عندمــا كـ بـرت أنــه كان مـ شـروع بنــاء حــرم جامعــة يب�زيــت.
أ
ت
والدارة.
ـى التجــارة إ
أعلــن والــدي عطــاؤه لبنــاء كليــة الهندســة والصدقــاء أعلنــوا بنــاء كليـ ي
بم�وعهــم الوط ـن ؛ بنــاء حــرم جامعــة يب�زيــت .فلسـ ي ن
أعلنــوا ت ز
ال�امهــم ش
ـط� والتعليــم
ي
وجامعــة يب�زيــت رســالة جمعتهــم.
تعاظــم اهتمامــي بالجامعــة وكليــة الهندســة عندمــا عرفــت كــم كان هــذا المـ شـروع عزيـزاً
عــى والــدي ،والــذي هــو مهنــدس ف� أ
الصــل .فعندمــا تعهــد ببنــاء الكليــة كان مؤمنــاً
ي
فلســط� ف� ذلــك ي ن
ين
ش
وخــرات كافيــة
بالمــروع .لــم يكــن يتوفــر ف ي�
الحــ� ش�كات مقاولــة ب
ي
وطالــت فـ تـرة البنــاء حـ تـى أربــع ســنوات وتضاعفــت التكلفــة لصعوبــات وأســباب عديــدة،
ولــم يـ تـردد والــدي للحظــة ،كان يــدرك التحديــات ويــرى عظمــة الفكــرة .عندمــا زار والــدي
ف
ف
ن
و� تلــك
الكليــة ي� بدايــة التســعينات انبهــر مــن إ
النجــاز ومــن مســاحة المبــى وجمالياتــه ،ي
اللحظــة أعلــن دعم ـاً جديــداً ت ز
وال�امــه ببنــاء مشــاغل الكليــة وإلحاقهــا بالمبـ نـى .كان مؤمن ـاً
برســالة جامعــة يب�زيــت ف� فلسـ ي ن
ـط� ويؤمــن أن الغــد ســيكون أفضــل.
ي
ف
أخــذت ابنـ ت ف
ن
ـر� مشــاعر
ـى ي� زيــارة للجامعــة وتجولنــا ي� كليــة عمــر العقــاد أ للهندســة ،تغمـ ي
ي
فخــر كبـ يـرة .واليــوم وأنــا أزور الكليــة بعــد مــرور مــا يقــارب الربعـ ي ن
ـ� عامـاً عــى إنشــائها،
وبعــد تجديــد ت ز
ال�امنــا وإنجــاز مـ شـروع صيانــة مبـ نـى الكليــة ،أرى الحلــم مــازال ش
م�وع ـاً
لغــد أفضــل لشــبابنا وشــاباتنا ،الكليــة اليــوم خرجــت خمســة آالف مهندســاً ومهندســة
فلســطينية.
شــكراً للدكتــور حنــا نــارص وشــكراً لجامعــة ب�زيــت أن أتاحــوا لنــا فرصــة المســاهمة �ف
ي
ي
وطننــا الحبيــب فلسـ ي ن
ـط�.

طارق عمر العقاد
نوفم� 2016
ب
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بيرزيت في الطليعة

فريــق دائــرة القانــون يفــوز بالمركــز أ
الول كأفضــل تم�افــع
والثالــث للفــرق ف ي� مســابقة المحاكمــة الصوريــة العربيــة.
الطالبــان حســام برهــم وماثيــو ســتيفان والطالبتــان هديــل
ث
ين
غــو� يفــوزون بأربــع جوائــز ف ي�
ابــو
ياســ� وســاجدة ب
ال� ي
أ
ف
مســابقة «جــوري تــور داي» للتصميــم المعمــاري ي� الردن.
فريقــان مــن ب�زيــت يحصــدان المراكــز أ
الوىل ف ي� مســابقة Hult Prize
ي
وهــي أكـ بـر مســابقة لطلبــة الجامعــات حــول العالــم إليجــاد حلــول
خالقــة للمشــاكل إالجتماعيــة واالقتصاديــة.
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الطلبــة ت
ان�انيــك أمارزيــان ونيقــوال الشــاعر ومعتصــم
الهدمــة مــن كليــة الهندســة ت
يخ�عــون آلــة حديثــة لتجهـ ي ز
ـ�
العبــوات لعمليــة التدويــر.
طالبتــان مــن دائــرة أ
الحيــاء والكيميــاء الحيويــة تفــوزان
بجائــزة زهـ يـرة حجــاوي عــن فئــة التقنيــات الطبيــة والحيويــة
والعلــوم الزراعيــة.
يب�زيــت تحصــد ثــاث جوائــز ف ي� «مؤتمــر البحــث واالبتــكار ف ي�
الهندســة والتكنولوجيــا» ف ي� جامعــة خضــوري.

جائــزة جوجــل للبحــث العلمــي  2016ألســتاذ علــم الحاســوب
د .مصطفــى ج ـرار.
اعتمــاد د.شــادي الغضبــان ضمــن قائمــة الخـ بـراء الدوليـ ي ن
ـ�
للمــدن والقــرى التاريخيــة.
أ
يز
التمــ� لفضــل بحــث
د .ســهيل ســلطان يحصــد جائــزة
علمــي مــن «»Emerland Publishing Group
مصــور الجامعــة إيــاد جــاد هللا يحصــل عــى جائــزة أفضــل
صــورة فوتوغرافيــة عربيــة.

يب�زيــت تســتضيف المنظــر االجتماعــي والجغ ـر ف يا� المرمــوق
ف
هــار�.
ديفيــد
ي
عالم الفلك دومنيك باالرو يحا�ض ف ي� جامعة يب�زيت.
ين
المالطيــ� يحــل ضيفــاً
ايمانويــل ميفســود أشــهر الكتــاب
عــى جامعــة يب�زيــت.
أ
يتــرع بجائــزة محمــود درويــش
الديــب إليــاس خــوري ب
يز
الرسائيليــة.
لالبــداع
والتمــ� لصالــح برنامــج الدراســات إ
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بصمة الخريجين

«بصمــة الخريجـ ي ن
ـ�» هــي مســاهمة الطلبــة
الخريجـ ي ن
ـ� ف ي� التـ بـرع لصالــح زمالئهــم الذيــن
ال يزالــون عــى مقاعــد الدراســة .تجمــع
ين
الخريجــ� لتضــاف إىل «وقفيــة
بت�عــات
ت
ن
ـى تأسســت مــع إطالق
منحــة الخريجـ يـ�» الـ ي
ال�نامــج .وتقــوم هــذه الوقفيــة عــى أســاس
ب
االســتثمار؛ حيــث يتــم تخصيــص عوائدهــا
لتقديــم منــح دراســة للطلبــة ،فيمــا
ينمــو مبلــغ الوقفيــة باســتمرار مــع مــرور
الســنوات .وقــد بــادر المئــات مــن خريجينــا
بالتـ بـرع للوقفيــة ،ومــا زلنــا نســعى الجتــذاب
مســاهمات مــن الخريجـ ي ن
ـ� لتنميــة الوقفيــة
وتوفــر المزيــد مــن المنــح الدراســية.
ي

«وإنت تارك الدار..
بصمتك أحلى تذكار»
26
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معمل األفكار...طالب بيرزيت يتفاكرون في مستقبلهم
ف
الجابــة عــى
مبــادرة طالبيــة ي� الجامعــة تســعى إىل إ
الســؤال المركــزي« :كيــف يمكــن للشــباب أن يأخــذوا
قضيــة صــوغ مســتقبلهم بأيديهــم» .يجتمــع المشــاركون
ف ي� المعمــل للتفاكــر ،والنقــاش ،وإنتــاج تصــورات بديلــة
ت
الــى يواجهونهــا
لتجــاوز حالــة إ
القصــاء والتهميــش ي
ف
الحبــاط
ي� حياتهــم اليوميــة ،مــا ينتــج حالــة مــن إ
والالمبــاالة ،يشــجعهم المعمــل عــى مناقشــة كافــة
ت
الــى تؤثــر عــى مســتقبلهم.
القضايــا العامــة ي
ئ
غــر
جلســات عصــف فكــري تمتــاز بجــو
احتــوا� -ي
ي
ئ
إقصــا� ،ف� بيئــة أكاديميــة ت
تحــرم وجهــات النظــر
ي ي
ف
وتشــجع التعدديــة والتنــوع ي� مختلــف المشــارب.
يناقــش طــاب المعمــل قضايــا عديــدة ف ي� المجــاالت
السياســية ،واالقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،ويلقــي الظــرف
االســتعماري ،بالتأكيــد ،بثقلــه عــى هــذه النقاشــات ف ي�
غالبيــة المواضيــع.
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يســتضيف الطلبــة متحدثـ ي ن
ـ� ويقومــون بزيــارات ميدانيــة
ت
ـى
وجــوالت إللقــاء الضــوء عــى حواراتهــم ،والقضايــا الـ ي
تتعلــق بنقاشــاتهم الجاريــة .وتشــمل القضايــا المثــارة
ف ي� هــذه النقاشــات جــودة التعليــم ف ي� مختلــف مراحلــه،
ن
والعالقــة ي ن
والبــى االجتماعيــة ،وقضايــا
بــ� المعرفــة
البيئــة وارتباطاتهــا العلميــة مثــل إنتــاج الطاقــة البديلــة،
والســياس ،وطبيعــة
وقضايــا التنظيــم االجتماعــي
ي
ين
فلســط�.
الحركــة الطالبيــة ف ي�
أ
ت
ـى تقــوم مــن
يشــكل معمــل الفــكار إحــدى الطــرق الـ في
خاللهــا جامعــة يب�زيــت بلعــب دور ريــادي ي� المجتمــع
الفلســطي�ن  ،مــن خــال توفــر أ
الجــواء والدعــم الــازم
ي
ي
ف
للطلبــة وتشــجيعهم عــى الخــوض ي� نقاشــات جديــة
وإنتــاج تصوراتهــم الخاصــة حــول المســتقبل الــذي
أ
ت
الــى يرتــؤن لمشــاكل
يرغبــون لنفســهم ،والحلــول ي
مجتمعهــم.
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معرض يحكي قصة المجموعة الفنية لمتحف جامعة بيرزيت
«معــرض ليــس كأي ربيــع محاولــة إللقــاء الضــوء عــى مراحــل
ت
ـى تمتلكهــا
نمــو وتطــور المجموعــات الفنيــة العامــة ،كتلــك الـ ي
جامعــة يب�زيــت .كونهــا متاحــة ومتوفــرة لجمهــور واســع
ومتعــدد ،إضافــة إىل تقاطــع توظيفهــا مــع واحــدة مــن رســائل
وأهــداف الجامعــة التعليميــة ،وهــي إنتــاج ورعايــة المعرفــة»
يف�ا تماري-قيمة المعرض
«ليــس كأي ربيــع» معــرض يحتفــي بمــرور أكــرث مــن ش
ع�يــن
عامـاً عــى تأســيس مجموعــة أ
العمــال الفنيــة لجامعــة يب�زيــت،
ين
ين
التشــكيلي�
الفنانــ�
وبالعطــاء الالمحــدود لمجموعــة مــن
أ
والصدقــاء مــن فلسـ ي ن
قدمــوا أعمالهــم الفنية
ـط� والعالــم الذين ّ
ت
ـى كانــت ســببا ف ي�
ّ
القيمــة كإهــداء للجامعــة ع أـ بـر الســنوات ،فوالـ ي
تشــكيل ونمــو مجموعــة العمــال الفنيــة ي� جامعــة يب�زيــت،
ليصــل مجموعهــا إىل أك ـرث مــن  300عمــل ف ـن ي متعــدد الوســائط
ولوحــات فنيــة بتقنيــات مختلفــة ،ومنحوتــات ،و”فيديــو آرت”.

«متحــف جامعــة يب�زيــت تجربــة تعليميــة بديلــة وأداة للحــوار
ف
ـا� والتطــور االجتماعــي .شـكّل المتحــف منــذ تأسيســه عــام
الثقـ ي
 2005مركـزاً رياديـاً لتحقيــق رســالة الجامعــة المجتمعيــة ف ي� رعايــة
ف
�ن
الفنــون والثقافــة وســاهم ي� تعريــف المجتمــع الفلســطي ي
ن
ـ� والعالمــي ،مــن خــال إنتــاج وتقديــم
بالمشــهد الف ـ ي المحـ ي
وال�امــج التعليمية،
العديــد مــن المعارض الفنيــة إ
والثنوغرافيــة ،ب
بالضافــة إىل أ
الرشــفة ت
االلك�ونيــة والمعلومــات المحدثــة عــن
إ
ض
ت
ت
ا� .ويعمــل
ـى يوفرهــا الجالـ يـري االفــر ي
الفنــون المعــارصة الـ ي
المتحــف عــى تحقيــق مهمتــه مــن خــال ثالثــة برامــج هــي،
برنامــج المعــارض ،وبرنامــج المقتنيــات ،وبرنامــج التعليــم».
إيناس ي ن
ياس�  -مديرة متحف جامعة يب�زيت

يســلط المعــرض الضــوء عــى نشــأة المجموعــة الفنيــة ويكشــف
ـ� الفلسـ ي ن
ـ� الجامعــة والفنانـ ي ن
عمــق العالقــة بـ ي ن
ـطيني� والعــرب
وفنانـ ي ن
ـ� مــن ثقافــات مختلفــة.
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مرصد ميشيل وسنية حكيم

الفلــ�» منــذ افتتاحــه ف ي�
شــكّل «مرصــد ميشــيل وســنية حكيــم
ي
بتــرع كريــم مــن الســيد رامــز حكيــم تخليــداً
أيلــول عــام  2015ب
ن
المهتمــ� والهــواة بعلــم الفلــك
لذكــرى والديــه ،مركــزا يجمــع
ي
أ
ف
ين
فلســط� ليقــدم لهــم أحــدث الخبــار والتطــورات ي� علــوم
ف ي�
الفلــك والفضــاء ورصــد أ
الحــداث الفلكيــة لي ـا ً ونهــاراً .ويســعى
المرصــد للمســاهمة ف ي� خلــق جيــل مثقــف متفاعــل فلكيـاً مــن طلبــة
عــر نشــاطات علميــة
الجامعــة والمــدارس والمجتمــع
المحــ� ب
ي
ونظريــة متنوعــة.
النشــطة رصــد أ
وتتضمــن أ
الحــداث الفلكيــة مثــل كســوف الشــمس،
ـى عطــارد والزهــرة ،تواجــد الكواكــب
فخســوف القمــر ،عبــور كوكـ ب ي
ت
ي� وضــع التقابــل مــع الشــمس ،أو أعظــم اســتطالة لهــا واقــران
الفلــ� إقامــة العديــد مــن
الكواكــب .ويتضمــن برنامــج المرصــد
ي
ين
الفلكيــ�
المحــا�ض ات ف ي� المواضيــع المختلفــة بالتعــاون مــع
مــن داخــل الوطــن وخارجــه ،وإقامــة أ
المســيات الفلكيــة العامــة

والخاصــة لطلبــة الجامعــة والمــدارس وهــواة الفلــك مــن المجتمــع
ـ�.
المحـ ي
ويحتــوي المرصــد عــى ثالثــة تلســكوبات متطــورة؛ تلســكوب ثابــت
الكــر أ
أ
والول مــن نوعــه
داخــل قبــة ،محوســب ،ويعــد التلســكوب ب
عــى مســتوى جامعــات الوطــن وهــو تلســكوب إنكســاري وعاكــس
ف ي� الوقــت نفســه ،وتلســكوب محمــول محوســب يحتــوي التلســكوب
أ
بالضافــة إىل تلســكوب
عــى نظــام توجيــه للجــرام الســماوية ،إ
يــدوي التحكــم.

32

نادي الفلك
انطلــق نــادي الفلــك منــذ العــام  2014بمبــادرة طلبــة مــن هــواة العلــوم الفلكيــة مــن مختلــف التخصصــات ،حيــث دفعهــم
اهتمامهــم بهــذا الموضــوع لتأســيس النــادي عــى الرغــم مــن عــدم توفــر المكانيــات أ
والدوات الالزمــة لدراســته .واقتــرت
إ
أنشــطة النــادي عــى بعــض المحــا�ض ات والنــدوات خــال الســنة أ
الوىل لتأسيســه .وقــد جــاء تأســيس «مرصــد ميشــيل
ـ�» ،بمــا يوفــره مــن معــدات وأدوات ومســاحات بمثابــة دفعــة قويــة للنــادي لتنويــع أنشــطته وتوســيع
وســنية حكيــم الفلـ ي
ف
ف
ن
جمهــوره ،واســتقطاب المهتمـ يـ� ي� العلــوم الفلكيــة مــن كل مــكان .ويتواجــد طــاب النــادي ي� نشــاطات المرصــد ويقومــون
بتخطيــط وتنفيــذ أ
النشــطة بالتعــاون والتنســيق المبـ ش
ـا� مــع المرصــد.

ف�يــاء فلكيــة ف� الجامعــة ،وهــو تخصــص غــر متــاح ف� ف
ويأمــل طــاب النــادي أن يشــكل المرصــد نــواة الفتتــاح برنامــج ي ز
كا�
ي
ي
ي
الجامعــات الفلســطينية ،وقــد خطــت يب�زيــت خطــوات متقدمــة تقربهــا مــن هــذا االنجــاز.
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جمعيات أصدقاء الجامعة
جمعية أصدقاء جامعة يب�زيت
ي ن
فلسط�

«تســعى جمعيــة أصدقــاء جامعــة يب�زيــت ألن تســتجيب بشــكل
عاجــل الحتياجــات الطلبــة ،لذلــك وإىل جانــب المنــح التعليميــة
الفصليــة الـ ت
ـى تقدمهــا الجمعيــة فهــي تقــدم أيض ـاً الكوبونــات
ي
الغذائيــة ،والكتــب التعليميــة ،وفــرص العمــل الجزئيــة ف ي�
بالضافــة إىل المســاهمة ف ي� توفـ يـر فــرص
مشــاريعها التعاونيــة ،إ
تشــغيلية لخريجــي الجامعــة مــن خــال التشــبيك الدائــم مــع
القطــاع الخــاص الفلســطي�ن ي » ســماح حامــد ،مديــرة جمعيــة
أصدقــاء يب�زيــت.
توفــر ( )205منحــة
تمكنــت الجمعيــة خــال هــذا العــام مــن ي
ين
المحتاجــ� .وقــد طــورت عملــت ووســعت
تعليميــة للطلبــة
مشــاريعها التعاونيــة بمــا يضمــن تحقيــق الديمومــة بل�امــج
كبــرة تكاليــف المنــح
الجمعيــة ،وتمكينهــا مــن تغطيــة نســبة ي
بالضافــة إىل توفـ يـر فــرص عمــل جزئيــة لعــدد
الدراســية ذاتي ـاً ،إ
غــر المقتدريــن.
مــن الطلبــة ي
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جمعية أصدقاء جامعة يب�زيت
أوروبا
أنجــزت الجامعــة إجـراءات تســجيل الجمعيــة رســمياً ليكــون لهــا
ف
ـ� خــاص
مكتــب اتصــال ي� مدينــة بروكســل-بلجيكا ،أوحســاب بنـ ي
الت�عــات مــن مختلــف الــدول الوروبيــة.
الســتقبال ب
ش
بــا�ت الجمعيــة أعمالهــا بدايــة العــام  ،2016ونجحــت ف ي�
أ
الت�عــات الوليــة لصالــح الجامعــة ،كمــا نظمــت عــدداً
حشــد ب
مــن اللقــاءات واالجتماعــات مــع مجموعــة مــن المؤسســات
والشــخصيات والـ شـركات بهــدف تعريفهــم بالجامعــة وتعريــف
أ
ت
العــال
الــى يواجههــا التعليــم
فالجمهــور ال ب ي
ي
ورو� بالتحديــات ي
ين
فلســط� بســبب انتهــاكات االحتــال المســتمرة للحقــوق
ي�
أ
ف
�ن
الساســية للشــعب الفلســطي ي  ،ومــن بينهــا الحــق ي� التعليــم.
كمــا عقــدت الجمعيــة اجتماعــات مــع عــدد مــن الجامعــات
والمؤسســات البحثيــة أ
والكاديميــة لبحــث ســبل التعــاون
المشــرك ،وتعزيــز فــرص التبــادل أ
ت
الكاديمــي أمــام الجامعــة.

جمعية أصدقاء جامعة يب�زيت
جمعية أصدقاء جامعة يب�زيت
أ
الواليات المتحدة المريكية
المملكة المتحدة
تمكنــت جمعيــة أصدقــاء جامعــة يب�زيــت ف� المملكــة المتحــدة ،للتـ بـرع إ ت ن
�ض
ـى،
و� مــن الواليــات المتحــدة مــع إ
اللكــر ي
ي
العفــاء ال يـ ب ي
خــال الخمــس ش
عــر عامــاً الماضية ،مــن جمــع أكــرث مــن  1.6مــن خــال الرابــط:
مليــون يــورو لدعــم أولويــات ونشــاطات الجامعــة ،مــن خــال
https://bzufund.org
عــدد مــن مؤسســات الدعــم ال�يطانيــة أ
والوروبيــة .حيــث وجــه
ب
ٍ
ـال الم ّنفــذ بالتعــاون مــع
ـ
الع
ـوم
ـ
الدبل
ـج
ـ
نام
ر
ب
إىل
ـم
ـ
الدع
ـذا
هـ
ي
ـاد ِف إىل تعزيــز مهارات مستشــاري
مركــز التعليــم المسـ أـتمر ،والهـ ِ
ـ� المجتمعيـ يـ�.ن
الصحــة العقليــة والخصائيـ ي ن
ال�يطانيـ ي ن
ال�لمانيـ ي ن
ـ�،
ـ� ب
واســتطاعت الجمعيــة وبالتعــاون مــع ب
ال�يطانيــة تنظيــم الحمــات
ووكاالت إ
العــام والجامعــات ب
الــى يواجههــا التعليــم الفلســطي�ن �ف
للتعريــف بالتحديــات ت
ي ي
ي
ظـ ِّـل االحتــال ،ونـ شـر الوعــي حــول حــق الفلسـ ي ن
ـطيني� بالتعليــم
ت
الــى يواجههــا.
والصعوبــات ي
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التبرعات والمنح حسب توزيعها الجغرافي
أ
الردن
الكويت
لبنان
فلسط�ن
ي
قطر
المملكة العربية السعودية
تركيا
المارات العربية المتحدة
إ
المملكة المتحدة
أ
الواليات المتحدة المريكية
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333,121.15
416,102.46
122,500.00
8٤٧,٨٤٥.٠٢
٢,٢٤٧,٢٢٨.٤٩
671,110.20
61,190.00
1,588,089.94
53,068.86
545,370.67

التبرعات والمنح حسب البرنامج

المشاريع التطويرية
المنح الدراسية

ين
الخريج�
وقفية المنح الدراسية ووقفية منحة
صندوق الدعم السنوي
الت�عات العينية
ب
37

الئحة الشرف
السيدة

اركان عبد الرحمن سعيد أبو زينة

السيد

إبراهيم سليمان محمد لدادوة

السيد

اسحق نارص الدين

السيدة

السادة

البطريركية الالتينية ف ي� القدس

نع�ات
إرساء عبد الحكيم طاهر ي

السيد

إياد الهامي جودة

السادة

السالمي للتنمية
البنك إ

السيد

إياد صبحي عنبتاوي

السادة

الجمعيــة الكويتيــة لمســاعدة الطلبــة –بــإدارة جمعيــة
الزيتونــة للتنميــة الشــبابية

السيد

إياد كاظم نارص الدين

السيدة

إيمان أحمد محمود دحادحة

السيدة

أحالم محمود محمد بواية
أحمد الكوك

السادة

ين
الخريج�
المت�عون لوقفية
الخريجون ب
ت
يز
ش
والتجهــ�ات
للإلك�ونيــات
ال�كــة الفلســطينية الحديثــة
المكتبيــة

السيد

السادة

الصندوق السعودي للتنمية

السيد

أحمد بهجت جودة حجة

السادة

والقتصادي
الجتماعي إ
العر� للإنماء إ
الصندوق ب ي

السيد

أحمد حسن عبد هللا مرار

السيد

شعي�
أحمد سعادة عبد الرحمن ب ي

السيد

أحمد سعد الخياط
أحمد سليمان يوسف مخالفة

السادة

السادة

المجلس االقتصادي الفلسطي�ن ي للتنمية واالعمار -بكدار
المرسلون الفرنسيسكان ف� خدمة أ
الرض المقدسة
ي
المركز العر� أ
للبحاث ودراسة السياسات
بي

السيد

السادة

العر� للتطوير الزراعي
المركز ب ي

السيد

أحمد صائب دياب سمارة قواس

السادة

المؤسسة العربية للتنمية المستدامة -رواد التنمية

السيد

أحمد طاهر قاسم نتشة

السيد

الياس خوري

السيد

أحمد عبد الحميد اجبارة

السيدة

ش
ان�اح عبد الرزاق محمد حامد

السيد

أحمد عطعوط

السيد

إبراهيم جمال إبراهيم أبو فرحه

السيد

أحمد محمود لطوف

السيد

إبراهيم سالمه محمد دار سليمان

السيد

أحمد ناجح محمود بياتنة

السادة
السادة
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السيد

أحمد وائل جودت سهيل

السيدة

أنيسه محمود ابراهيم مجدوبه

السيد

أدهم بشار عبد الجليل الريماوي

السيد

أيمن أبو حجلة

السيد

أسامة عبد الهادي

السيد

ساحل
أيمن
ي

السيدة

عاص
أسماء جمعة محمد ي

السادة

ن
الكنا�
آل الخطيب الجماعي
ي

السيدة

أسيل أسماعيل محمد حرباوي

السيدة

مصبح
عل ّ
آالء احمد ي

السيدة

أسيل سامي حمدان حسونة

السيدة

آالء اكرم ناجي زهور

السيدة

أسيل سميح نصيف غنام

السيدة

آالء أحمد اسحق فليفل

السيد

شأ�ف أبو عيىس

السيدة

آالء عصام عل ب ن
غ�
ي

السيدة

أفنان مروان عبد أبو صفية

السيدة

آيات فؤاد سعيد عسيلة

السيدة

أمال مازن أحمد شاويش

السيد

باسل بدران والعائلة

السيد

أمجد غازي يوسف ي ن
حس�

السيد

باسل عبد الكريم سالمة

السيد

أمجد نبال جمال ش
عبو�
ي

السيد

باسم فريد باسم خطيب

السيدة

أمل واصف نزال

السيدة

ن
دجا�
بتول جمال فوزي ي

السيد

أم� أبو غزالة
ي

السيدة

براق يوسف حماد عودة

السيد

ين
أم� خلف

السيد

بشار ب ث
غو�
ال� ي

السيدة

أنجيال ميخائيل اندريا يونان

السيد

بشار عبد السالم موىس أبو عسكر

السيد

أنس خالص

السيد

بشاره جليل نبيل يونان قمر

السيد

أنس صالح محمد حمدان

السيد

بالل نعيم محمود ابوزينة

السيد

أنطوان يونس

السادة

بنك االتحاد
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السادة

ين
فلسط�
بنك

السادة

جمعية يب�زيت

السيد

بهاء الدين النحوي

السادة

النسانية
جمعية سبيل للإغاثة إ

السيد

بهاء غسان محمد توام

السيد

جميل أبو سعدة

السيدة

بهيه هاشم فارع دحابره

السيدة

ين
جن� وفا مرعي

السيدة

بيان خليل أحمد ش�ف

السيدة

جهان جاد حنا كونه

السيدة

عل الزرو
بيان خليل محمد ي

السيد

حاتم فرح

السيدة

بيان سعيد عمرو

السيد

حامد محي الدين أبو عواد

السيدة

بيسان عمر سعيد حمايل

السيد

ص�ي أحمد زهرة
حسام ب

السيدة

بيسان فوزي سالمة مفارجة

السيد

حسام نبيل أبومازن

السيدة

تاال عصام وديع نارص

السيد

عاص
حمزة سعيد حسن ي

السيد

تامر عصام جالل عقل

السيد

حنا فريدي عيىس خواجا

السيدة

تمارى سليمان محمد إبراهيم وعري

السيد

حنا قريطم

السيد

توفيق فوزي اسعيدة

السيد

حنا نارص

السيد

تيس� يونس جبارة
ي

السيد

حنا يونس

المرحوم

جرار نعمان عرفات القدوة

السيدة

ين
حن� خالد محمد مسالمة

السيد

عل
جمال أبو ي

السيدة

ين
حن� عبد الحفيظ حجازي مسوده

السيد

جمعة محمود خلف

السيدة

ين
عل عامر
حن� محمد ي

السادة

جمعية الرواد للثقافة والمرسح

السيدة

حياة عبد السالم نجم الدين

السادة

ين
فلسط�
جمعية أصدقاء جامعة يب�زيت –

السيد

خالد العمري
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السيد

عل عمايرة
خالد إبراهيم ي

السيد

رامز حكيم

السيد

خالد أكرم فارس

السيدة

رانيا عبد الكريم عبدهللا

السيد

خالد جمعة اسعيد

السيد

ربحي عبد الرحمن أبو عواد

السيد

خالد عبد الكريم اسماعيل دلبح

السيد

ربيع عطايا

السيد

خالد محمد الحاج

السيدة

رجاء محمد محمد بدحة

السيدة

ختام ش�يم

السيدة

السيدة

ختام شومان ي ن
حس� شومان

عل
عل شيخ ي
رحمة محمد ي

السيدة

رزان أحمد عبد السالم أبو ديه

السيد

خ�ض ترزي

السيدة

رزان سامي عقل زايد

السيد

خليل سلطي أبو عواد

السيد

رزق بسام رزق ش
ك�ة

السيدة

دانا محمد إبراهيم فوقه

السيد

رشيد والسيدة م�ن خالدي

السيدة

دانة بسام يوسف أبو لبدة

السيدة

رماح فتحي حسن أبو زيادة

السيدة

دعاء عزمي سعيد أبو الحاج

السيد

يح� ابو نمرة
رمزي غالب ي

السيدة

دعاء عمر داود الخطيب

السيدة

رميسا مهنا رشاد حواري

السيدة

موس دار أبو قرع
دعاء محمد ي

السيدة

ري ن
ن� خليل يوسف خالدي

السيدة

نان�ي
دالل صليبا عيىس ز ي

السيدة

السيدة

دالل محمود ي ن
عاص
حس� ي

ن
عل عبدالرحيم شحادة
ر ين� ي

السيدة

رواء محمد عبد الحليم شومان

السيدة

ديما حسن بكر

السيدة

روان عبد الرحمن مصطفى غيث

السيدة

دينا ناجي خليل مزاحم

السيدة

روال عماد فريد دار محمد

السيد

راسم العمري

السيد

رياض الصادق
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السيد

شل�
رياض جمال ب ي

السيدة

رسين رجا محمد نوفل

السيدة

ريم حسن عزت زبن

السيد

سعد طالب الكوك

السيدة

عل موىس جابر
ريم ي

السيد

سعيد الزاغة

السيدة

زريفة محمد عبدالمجيد عواد

السيد

سعيد أحمد سعيد درابيع

السيدة

زهراء نعيم أنيس مسالمة

السيد

سعيد جميل هيفاء

السيد

زه� علمي والسيدة ناديا عاشور
ي

السيد

سفيان النجار

السيد

زياد طالب الشيخ حسن

السيد

العل
سالم ي

السيد

زين طهبوب

السيد

سليم إدة

السيدة

زينة عبداللطيف راتب ابوحجلة

السيد

سليم داود ابراهيم سالمة

السيدة

سارة فاخر إبراهيم أبوستة

السيد

سميح كراكرة

السيد

سامر الجاغوب

السيد

سميح محمد عبد الصمد

السيد

سامر جميل أبو سعدة

السيد

سم� عادل عويضة
ي

السيدة

سامية خوري

السيد

سم� نعيم عبد الهادي
ي

السيدة

ساندرا داود عيىس ربيع

السيدة

سم�ة حجاوي
ي

السيد

سائد محمد سالم بدر

السيدة

السيدة

عاص
سجود ي
عل محمد دار ي

ســم�ة صايــج -مــن خــال جمعيــة يب�زيــت /الواليــات
ي
المتحــدة

السيدة

سجى بسام سعيد قرعان

السيدة

سه� الصايج عايد
ي

السيدة

سجى عزمي عطا سطوف

السيد

سهيل جابر

السيد

رسي عصام حنا عودة

السيد

شحادة حسن أبو عواد
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السادة

ين
ين
فلسط�
المقاولي� العرب-
ش�كة اتحاد

السيدة

السادة

ش�كة ارامكس -بإدارة الفلسطينية إلسناد الطلبة

نشاشي�
سم� صائب
صابرين ي
بي

السيد

صبحي أحمد عبد هللا

السادة

ش�كة التكافل ي ن
للتأم�

السيدة

صبحية محمد سعيد برق

السادة

ش�كة الدليل

السيدة

صمود رياض محمد ش�يتح

السادة

ش�كة الريماوي للتجارة والصناعة

السادة

السادة

ش�كة ت
ان�ماس للمقاوالت الهندسية

ثوذكس  -رام هللا
صندوق الطالب الجامعي االر
ي

السادة

صندوق قطر للتنمية

السادة

ش�كة أبو ب ن
ل� ومياه غدير

السيد

السادة

ش�كة أدوية الحكمة

العبس
صهيب اياد عزت
ي

السيد

صهيب سليمان محمود أجرب

السادة

ش�كة بوليفانت العربية

السيدة

ضحى محمد محمود خروشه

السادة

ش�كة بيت  .كوم

السيد

طالل الشاعر

السادة
السادة

ت
ش
بي� لالستثمار العقاري
�كة ي
ش�كة ب�زيت أ
للدوية
ي

السيد

ض
قا�
طه محمود عرسان ي

السيد

عارف عوده عارف سماره

السادة

ش�كة جوال

السيدة

عالية سفيان سعيد عرار

السادة

ش�كة حلول للتنمية االستشارية
ال�ق أ
ش�كة فرسان ش
الوسط لالستثمار

السيد

عامر أيوب

السيدة

عائشة يوسف عودة لدادوة

السادة

عائلة المرحوم عمر سعيد سعد

السادة

عائلة المرحوم سميح دروزة

السادة

شل�
عائلة المرحوم عناد ب ي

السادة

عائلة زالطيمو

السادة

السيدة

ين
والســتثمار الخصوصيــة
ش�كــة
فلســط� للتنميــة إ
المحــدودة – باديكــو
ش�وق أحمد ابراهيم عصفور

السيدة

شيماء جالل عبدالرحمن رمانة

السادة
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السادة

عائلة شكور أبو غزالة -من خالل مؤسسة التعاون

السيد

ن
كتا�
عمر فاروق محمد ي

السيد

عبد الجابر حسن عبيد

السيد

عمر نعيم عبد الهادي

السيد

عبد الرحمن محمد عل ي ن
حس�
ي

السيد

عودة جمعة حزمة

السيد

عبد الفتاح الطويل

السيد

عو� ن ن
ن
عو� شواهنة
ها� ي
ي ي

السيد

عدي حمدي عبدهللا دحادحة

السيد

عيىس أبو عيىس

السيد

الديس
عرفات
ي

السيد

عيىس ماجد عيىس طوطح

السيد

عرفات خلف

السيدة

القيس
غادة أحمد
ي

السيد

عرفات سامي رشيد

السيد

غازي جاموس

السيد

عزام نايف عبد الحافظ زرو

السيد

غازي كامل أبو نحل

السيدة

عطاف عبدالجواد يوسف برغال

السيد

ت
الكالو�
غالب
ي

السيد

عالء عبد الحليم سليمان حشيش

السيدة

غدير محمد عبدالغ�ن ي ثابت

السيد

عل الحاج
ي

السيدة

غدير وليد داود رصرص

السيد

عل أبو جمعة
عل خليل ي
ي

السيد

غسان الخطيب

السيد

عماد مروح سالمة

السيد

غيث اديب احمد حسن

السيد

عمار احمد صالح عبدالحق

السيدة

غيداء محمد حسن الريماوي

السيد

عمر عبد الحفيظ عبد هللا مصلح

السيد

فادي نبيل فريد مزبر

السيد

ج� طوافشة
عل ب
عمر ي

السيد

فارس سعيد

السيد

عمر عماد رفيق قبج

السيد

فارس عوض حسن زواهرة

السيد

عمر عيىس عيىس قواسمه

السيدة

فاطمة رائد خليل نجدي
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السيد

فتحي أبو الريش

السيدة

ث
برغو�
النا عبدالكريم طاهر
ي

السيد

فتحي محمد أبو سعدة

السادة

السيدة

فرح فريد بطرس رسوع

السيد

فهد ي ن
حس� أبو عواد

السادة

الخ�ي
لجنة صندوق التكافل ي
لجنــة كويتيــون ألجــل القــدس  -مــن خــال مؤسســة

السيد

عل
فهمي أبو ي

السيدة

فهيمة مصطفى لطفي داود

السيد

فؤاد الجمل

السيد

فؤاد الخ�ض ا

السيدة

يف�وز حسن خ�ض حسن

السيدة

فيفيان خلف

السيد

قاسم محمد قاسم

السييد

قتيبة الغانم واخوته

السيد

قص أحمد محمود العيساوي
ي

السادة

قناة العربية

السيد

قيس حمدي حسن سمارة

السيد

قيس محمد خ�ض
شمال
ي

السيد

كمال جميل خوجة

السيدة

الرا عماد واصف مشعشع

السيدة

النا عبد اللطيف مصطفى سطوف

التعــاون

السيدة

لمى عادل ي ن
يح�
حس� ي

السيدة

نتيس
لورين غطاس يوسف ر ي

السيدة

لولوة الزيد الخالد

السيدة

ين
ل� مازن عمر دباغ

السيدة

لينا ر ن يا� حامد يغمور

السيدة

لينا محمد محمود نفل

السيد

مازن قمصية

السيد

عل محمود معطان
مالك ي

السيد

مالك محمود رشيد

السيد

مالك يونس محمد القديمات

السيد

مت�ع كريم
ب

السيد

مت�ع كريم
ب

السيد

مت�ع كريم
ب

السيد

مت�ع كريم
ب

السيد

مت�ع كريم
ب
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السيد

مت�ع كريم
ب

السيد

محمد السيد

السيد

مت�ع كريم
ب

السيد

مت�ع كريم
ب

سمو
الشيخ

ن
ثا�
محمد بن حمد بن عبد هللا بن جاسم آل ي

السيد

مت�ع كريم
ب

السيد

تيس� اديب افقيس
محمد ي

السيد

مت�ع كريم
ب

السيد

محمد جمال محمد عالن

السيد

مت�ع كريم
ب

السيد

محمد جمعة كوك

السيد

مت�ع كريم
ب

السيد

محمد سعدي عبد الحافظ العمله

السيد

مت�ع كريم
ب

السيد

محمود سامي رشيد

السيدة

مت�عة كريمة
ب

السيد

محمود يوسف محمود سليمان

السيدة

مت�عة كريمة
ب

السيدة

تيس� عبد الحميد زق
مرام ي

السيدة

مت�عة كريمة
ب

السادة

مركز ت
ال�اث الفلسطي�ن ي  -عمان

السيدة

مت�عة كريمة
ب

السيدة

مريم محمد راغب أحمد عفيفي

السيدة

مت�عة كريمة
ب

السيد

تيس� مصطفى ابو صفية
مصطفى ي

السيدة

مت�عة كريمة
ب

السيد

سه� المقدادي
مصطفى والسيدة ي

السيد

مجد جورج مناويل كرزم

السيد

معاذ محمد طه سيد أحمد

السيدة

مجد عماد مصباح العيسة

السيد

شويك
معاذ هشام مضحي
ي

السيدة

مجد مأمون محمود دغلس

السيد

معتصم عبد السميع محمد صيام

السيد

مجدي الجالد

السيدة

مليحة محمود أبو زيد

السادة

مجموعة الصايغ

السيدة

منار وليد ايوب خلف
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السيدة

منتهى سالمة عارف فقيه

السيدة

ميس جميل محمود نارص

السيدة

منه داود فايز قواسمه

السيدة

زه� جميل هدمي
ميس ي

السيدة

م�ن والسيد باسم حشمة

السيدة

نادرة ابراهيم محمد تميمي

السيدة

نادين أسعد سنقرط

السيد

ناهض النجار

السيد

نائل عبد القادر اسعيدة

السيد

�ن
نجاد زع ي

السيدة

ندين رمزي انطون زعرور

السيدة

نزيهة درويش الخالدي

السيد

نرص الدين نوفل نوفل

السيدة

ين
نف� حازم فتحي اشتيه

السيد

ت
ـو�  -مــن خــال مؤسســة
منـ يـر وابنتــه الســيدة هنــاء الكالـ ي
التعــاون

السيد

موىس نارص والسيدة سهيلة نارص

السيد
السادة

موىس واصف موىس نزال
أ ض
ا� المقدسة
مؤسسة اتحاد الر ي

السادة

مؤسسة المرحوم رشيد خليل عريقات

السادة

مؤسسة النداء الفلسطي�ن ي الموحد
مؤسســة أميديســت -برنامــج زيــادة الفــرص مــن خــال
التعليــم والتدريــب

السادة

السادة

مؤسسة جورج وساندرا زيبق
أ ض
ا� المقدسة
مؤسسة حماية الر ي

السادة

نقابة مقاول النشاءات أ
ال ي ن
ردني�
ي إ

السيد

نقوال وليم نقوال الشاعر

السادة

العر�
مؤسسة دار الطفل ب ي

السيدة

السادة

مؤسسة راشيل كوري للسالم والعدالة

نم� عماد شحده حلس
ي

السيدة

نهى عثمان احمد اسمر

السادة

مؤسسة عبد المحسن القطان

السيد

نور الدين جاد كنعان طويل

السيدة

نور الهدى احمد مفلح جمهور
نور جمال جميل رباح
نورا سميح محمد عيايده

السادة

السادة

مؤسســة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية للتنميــة
ا لمجتمعيــة
ن
ها� القدومي للمنح الدراسية
مؤسسة ي

السيدة

السيدة

مي يوسف محمد حسن

السيدة

السادة
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السيدة

نورهان نصيف عقل تركمان

السيد

السيدة

ين
ط�
نيف� سفيان طه ابو ي

وليد ش
الج�
ي

السيدة

وليد قدر

السيد

الزع�
هاشم ب ي

السيدة

السيدة

هالة جمال جميل رباح

االسيدة

ين
الطي�
ياسم� اسماعيل عبد هللا ب ي
ين
ياسم� فتحي محمد مصلح

السيدة

هبة أسعد محمد مخيمر

السيد

يح� عبد الحميد جبارة
ي

السيدة

العل
هتاف ي

السيد

يزن محمد حسن ابو زيادة

السيدة

هديل زياد محمد مصطفى

السيد

يزيد سامر إرشيد

السيد

هشام محمود عبد هللا

السيدة

يق� عمر ي ن
ين
حس� قطنة

السيدة

هناء غالب أحمد هلسه

السيد

يوسف عامر محمد نور

السيدة

هيا عبد الكريم عبيد ي ن
ياس�

السيدة

هيفاء النجار

السيد

وائل أبو عرفة

السيدة

ن
شعبا�
وداد نبيل مصطفى
ي

السيدة

ورود محمد سميح محمد سعدي عرفه

السيدة

عاص
وسام عبد الحميد يوسف ي

السيد

وضاح برقاوي

السيد

نابلس
من� محمد
وعد ي
ي

السيدة

وفاء حامد محمود جبارين

السيدة

وفاء فيصل يوسف جمل
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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
جامعة يب�زيت
ين
فلسط�
ص.ب ١٤ .يب�زيت،
تلفاكس+٩٧٢ ٢ ٢٩٨٢٠٦٥ :
advancement@birzeit.edu
giving.birzeit.edu
www.birzeit.edu

ال�يد إ ت ن
و�
يرجى توجيه مالحظاتكم واستفساراتكم بع� ب
اللك� ي
advancement@birzeit.edu
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