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اإنها ملفخرة ل�سعبنا الفل�سطيني العظيم اأنه رغم تاريخه املعذب ورغم 
ق�سوة الحتالل الإ�سرائيلي وع�سفه ا�ستطاع اأن يبني �سرحًا اأكادمييًا 
امل�سطرب  احلا�سر  من  الرغم  وعلى  بريزيت.  جامعة  هو  �ساخمًا 
م�ستقبل  يف  الثقة  كامل  لدينا  تنتظرنا،  التي  الهائلة  والتحديات 
الفل�سطينية  الإعجاب اجلامعة  اأنها �ستظل بو�سوح يثري  جامعتنا، يف 
املجتمع  وخدمة  والبحث  التدري�س  يف  متميزة  �ستظل  واأنها  الأوىل، 
اأن  اإىل  ال�سعي  �ستوا�سل  كما  والأكادمييني،  الطالب  اأف�سل  وجتتذب 
تكون على املدى املتو�سط اإحدى اأف�سل اجلامعات يف املنطقة العربية 

وجامعة من م�ستوى عاملي يف املدى البعيد.

لقد اأعدت جامعة بريزيت جيدًا جيلني من الرجال والن�ساء واألهمتهم 
�سك  اأدنى  بال  ذلك  على  ي�سهد  كما  احلياة،  دروب  يف  م�ساعيهم  يف 
كّل، خريجيها، هم  يكن  اإن مل  البارزون، وهم جّل،  خريجو اجلامعة 
والعلوم  والتعليم  والأعمال  ال�سيا�سة  يف  لمعًا  متيزًا  حققوا  الذين 
والثقافة والفنون يف فل�سطني، بل يف اأنحاء املنطقة العربية وما عداها.

على اأن اأحد م�سادر ثقتنا يف امل�ستقبل هو اإمياننا العميق بجود وكرم 
لها  تنحني  م�سرفة  جتربة  على  املبني  الإميان  ذلك  �سعبنا،  واإباء 
الهامات اإعجابا. فما كان جلامعة بريزيت اأن تبلغ ال�ساأو العظيم الذي 
الذين  وال�سرفاء  اخلريين  من  مدرار  بعطاء  اإل  عليه  وحتافظ  بلغته 
رفيع.  م�ستوى  على  والتعليم  بالعلم  كله مرهون  م�ستقبلنا  اأن  يدركون 
املجيد  التقليد  هذا  على  احلفاظ  ت�ساهموا جميعًا يف  اأن  لناأمل  واإننا 
اأ�سباب احلياة احلرة  �ستوفر  نبيل هو جامعة  ب�سخاء ملق�سد  بالتربع 
اإىل  �سعبنا  �سعي  بذلك يف  فت�سهم  واأجيال،  لأجيال  املعطاءة  الكرمية 

العي�س يف وطن حر �سعيد.

د. خليل الهندي  

 الجامعات العظيمة عظيمة بخريجيها، وجامعتكم بهذا المقياس عظيمٌة بحق، فمن 
باحترافية  مهنته  بمهام  يقوم  ومن  والناس،  المجتمع  لخدمة  نفسه  نذر  من  بينكم 
بالغة العلو، ومنكم قادة فكر وسياسة وأكاديميون المعون، ورواد أعمال ورجال أعمال. 
باختصار كلكم  ينفع الناس، وما ينفع الناس يمكث في األرض، فهنيئًا لكم ولجامعتكم 

مكوثكم باألرض بأشخاصكم وبطيب السمعة.
نمضي  ومعكم  ونفخر،  نزهو  بكم  وزيتها،  وزيتونها  وملحها  الجامعة  هذه  خبز  أنتم 

لألمام.
رئيس الجامعة في كلمة أمام ملتقى الخريجين

رسالة من رئيس اجلامعة

د. خليل الهندي، رئي�س اجلامعة
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ن�ساأت جامعة بريزيت ونه�ست لتعتلي م�ساحة وا�سعة متتد فوق جبال 
مدينة بريزيت يف حرم يزداد عراقة وجماًل يومًا بعد يوم، وذلك عرب 
عقود من العطاء قدمه اأ�سحاب الأيادي البي�ساء ممن اآمنوا بالتعليم 
جامعة  قادته  الذي  والعلمي  الوطني  الدور  وباأهمية  فل�سطني  يف 
بريزيت يف مراحل عديدة من العمل والكفاح. وبفخر ن�ستطيع القول 
اأن اجلامعة ا�ستطاعت اأن توفر الركائز الأ�سا�سية لال�ستمرار والتطور 

عرب ت�سعة عقود انطلقت عام 1924 وت�ستمر حتى يومنا هذا.

العطاء خالل ما يقارب عامني منذ ماأ�س�سة جهود  ن�ساطات  تركزت 
تعزيز املوارد على امل�ساريع ذات الأولوية التي تنه�س بالبنية التحتية 
الأكادميية، اإىل جانب دعم موازنة امل�ساريف الأكادميية والت�سغيلية. 
يف  ان�سوت  التي  امل�ساريع  من  مبجموعة  الن�ساطات  هذه  ومتيزت 
اإطار هذه الروؤية، ف�سملت �سراكات مع القطاع اخلا�س �سمن برامج 
رائدة يف امل�سوؤولية الجتماعية، فتم اإطالق برنامج »زمالة« لتدريب 
الأ�ساتذة يف اخلارج، و»اإيفاد« لبتعاثهم ل�ستكمال درجة الدكتوراه، 
العلمي«،  للبحث  برامكي  جابي  د.  »�سندوق  تاأ�سي�س  نواة  واإطالق 
ا�ستقرار  ل�سمان  للجامعة  العامة  الوقفية  تاأ�سي�س  م�سروع  وانطلق 

مايل م�ستقبلي. 

العطاء 2011 - 2013 

احلديقة  م�سروع  جاء  اجلامعية،  والتجربة  البيئة  تطوير  اإىل  و�سعيًا 
حرًا  ومنربًا  ف�ساًء  لتوفر  اجلامعي  احلرم  تتو�سط  التي  الطالبية 
للطلبة، اإىل جانب برنامج دعم الطلبة ذوي الإعاقة لتوفري جو جامعي 
املنح  برنامج  مع  جنب  اإىل  جنبًا  لحتياجاتهم،  وتفهمًا  راحة  اأكرث 
الدرا�سية الذي يقدم دعمًا للطلبة غري املقتدرين. ومع هذه امل�ساريع 
�ستتميز مبا  التي  فل�سطني  الأوىل يف  النباتية  انطلق م�سروع احلديقة 
والتعليم  للت�سلية  عام  ف�ساء  من  ككل  الفل�سطيني  للمجتمع  �ستقدمه 
والتدريب والبحث على م�ساحة 20 دومنًا داخل احلرم اجلامعي. كما 
افتتح مبنيان جديدان؛ مبنى الإعالم ومبنى كلية تكنولوجيا املعلومات 
كلية  مبنى  واأولها  الأقدم،   الكليات  مباين  �سيانة  مع  بالتزامن 
قدمت  التي  بردق�س  ليلى  املرحومة  بو�سية  التنويه  ويجدر  الهند�سة. 

دعمها للجامعة والطالب �سمن برنامج املنح الدرا�سية. 

الدعم  لول  وامل�ساريع  الربامج  هذه  واإطالق  تاأ�سي�س  ممكنًا  يكن  مل 
الأ�سيل من اأ�سحاب العطاء الذين �ساندوا اجلامعة اأي�سًا يف تاأ�سي�س 
لتاأ�سي�س  م�ساهمات  تقدمي  خالل  من  املوارد  تعزيز  جهود  واإطالق 
مكتب تعزيز املوارد الأول يف اجلامعة وبناء القدرات يف هذا املجال، ما 
�سي�ساهم يف ا�ستمرارية ا�ستقطاب الدعم لأولويات اجلامعة وللوقفية 

العامة، �سعيًا اإىل التقدم الأكادميي وال�ستقرار املايل. 
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وا�ستلمت  ال�سفية،  املقاعد  على  باجللو�س  التزمت  اأن  وما  اأظفاري  نعومة  منذ 
ال�سفراء  الطاقية  تلك  مهند�سًا،  ما  يوم  يف  اأكون  باأن  اأحلم  واأنا  يل  �سهادة  اأول 
كلية  اأكون يف  لأن  �سوقًا  ازددت  انتباهي كطفل �سغري، عندما كربت  التي جذبت 
هذه  كل  حتولت  اأن  وبعد  والآن  الوطن.  يف  واأطور  واأبني  اأ�سمم  لكي  الهند�سة، 
يل  بالن�سبة  كانت  جامعة  يف  الهند�سة  كلية  يف  طالب  اأنا  وها  واقع،  اإىل  الأحالم 
حلما اأ�سبح حقيقة، الآن اأحلم باأن اأتخرج بتفوق لأرفع راأ�س من رباين واأنفق علي، 
حدوث  منع  يف  اأ�ساهم  حتى  واجل�سور  الطرق  ولأ�سمم  واحلدائق  البيوت  ولأبني 
فلن�سر  املجتمع.  هذا  يف  فعال  فرد  باأين  اأ�سعر  فقط  فحينها  واملخاطر  الكوارث 
نحو امل�ستقبل مع ال�سموخ وب�سمة البناء لنزيد جمال بلدنا جماًل. اإنني موؤمن بروح 
العطاء التي ل تن�سب فينا جيل ال�سباب لذلك اأنا اأثق بامل�ستقبل واأنظر اإليه بتفاوؤل 

واأمل فامل�ستقبل اليوم لالأمم التي تعتمد على �سباب واعدين طموحني.
لن اأرجع اإىل الوراء، ولن اأتردد يف التقدم اإىل الأمام خلدمة اأهلي وبلدي واأمتي. 

يو�سف ا�سماعيل حالحلة - كلية الهند�سة

اأ�سعى لأن اأكون اأحد املهند�سني املتميزين الذين يقدمون ما هو مفيد ملجتمعهم. 
ل  جهودًا  الإن�سان  يبذل  اأن  يتطلب  النجاح  حتقيق  جمايل.  يف  التميز  اإىل  اأ�سعى 
النجاح  وحتقيق  النجاح،  معادلة  يف  �سروري  عن�سر  فالإ�سرار  الياأ�س،  تعرف 

يتطلب اأن يبذل الإن�سان جهودًا ل تعرف الياأ�س.
اأهمية مادية ومعنوية على حد �سواء حيث مكنتني من احل�سول  هذه املنحة لها  

على معدل 80% وكّونت لدي حافزًا داخليًا للتميز والبتكار والإبداع.

اأحمد عالن - هند�سة اأنظمة حا�سوب

هنا في جامعة بيرزيت، حيث التبادل 
الحر والمنفتح لألفكار واآلراء والذي ببساطة 
ال يوجد بمكان آخر في العالم العربي   
إدوارد سعيد

املنح الدراسية
فرصة ملستقبل أفضل
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األقساط اجلامعّية والتكلفة األكادميية

اأنا  اأرغب يف  اإنهاء درا�ستي اجلامعية بتفوق واحل�سول على درجة البكالوريو�س 
يف تخ�س�س الهند�سة املعمارية من جامعة بريزيت، ثم العمل يف جمال تخ�س�سي 
درا�سية  منحة  على  ح�سويل  معينة.  لفرتة  العمل  بعد  املاج�ستري  درجة  واإكمال 
يخفف العبء املادي عن عائلتي خا�سة  اأن طبيعة تخ�س�سي -هند�سة معمارية- 
يتطلب م�ساريف اإ�سافية على امل�ساريع عالوة على الق�سط اجلامعي فهذه املنحة 

متكنني من توفري مبلغ ل�سراء املواد الالزمة لإجناز امل�ساريع املطلوبة.

اإ�سراء وجيه عليان - كلية الهند�سة

اأعي�س يف اأ�سرة تتكّون من �سبعة اأفراد معظمهم من الطلبة ونعي�س بدخل ل يكفي 
ل�سداد كافة احتياجاتنا اليومية والدرا�سية. كلي ثقة باأنني اأ�ستطيع احل�سول على 
معدٍل عاٍل اإذا كان هذا يعني م�ساعدة اأهلي. و�ساأعمل م�ستقباًل يف توفري خدمات 
ودعم  والدرا�سّية  املالّية  الناحية  من  ودعمهم  وم�ساعدتهم  املحتاجني  للطلبة 
الأفكار الريادية، وكذلك �ساأدعم الأعمال اخلريية ورمبا �ساأحاول عمل �سركة يف 
اأن يذكرين التاريخ كفتاة حققت واأجنزت الكثري  هذا املجال. �سيكون من الرائع 
لي�س يف احلياة الدرا�سية فقط بل واأي�سًا يف احلياة الجتماعية، و�ساأعمل لتحقيق 

هذا الطموح.

�ساجدة اأحمد -  كلية االأعمال واالقت�ساد

اأف�سل  ب�سكل  للعمل  ويعطيني احلافز  تعليمي  اإمتام  ي�ساعدين يف  املنحة  توفر  اإن 
حيث اأعمل جاهدًا على حت�سني م�ستواي ال�سخ�سي وحت�سيلي مما ي�ساعدين على 
�سقل �سخ�سيتي املهنية ومتكيني يف جمال تخ�س�سي، كما اأطمح خلدمة جمتمعي 
خا�سة  عام؛  ب�سكل  العربي  وجمتمعنا  خا�س  ب�سكل  املحلية  وبيئتي  الفل�سطيني 
واأن جمتمعنا بحاجة اإىل كوادر ب�سرية عاملة ب�سكل جدي وفّعال. اأواجه واأ�سرتي 
ظروفًا مادية �سعبة ب�سبب احلالة القت�سادية العامة التي ت�سود البالد واملتمثلة يف 
البطالة وقلة فر�س العمل، فلدى اأبي التزامات كثرية واملنحة حتل يل م�سكلة الأزمة 
اأهدايف وهي حتقيق �سخ�سية مهنية  وبلوغ  وت�ساعدين يف حتقيق طموحي  املادية 

مدربة وفاعلة يف البناء والعطاء يف املجتمع.

عبد الرحيم �سي�سان - كلية الهند�سة

املنحة الدرا�سية ذات اأهمية كبرية بالن�سبة يل لأنها �ستمكنني من اإكمال درا�ستي 
اجلامعية على اعتبار اأنني طالب متفوق يعي�س يف اأو�ساع اقت�سادية �سيئة جدًا ول 
اأمتكن من دفع اأق�ساط اجلامعة ب�سكل كامل. اأود التخرج واحل�سول على وظيفة 
وال�ستمرار يف حياتي دون العتماد على اأحد و اأن اأجنح واأ�ساعد الطلبة املحتاجني 
يف امل�ستقبل حيث اأن كل �سيء مهما كان كبريًا ميكن لالإن�سان اأن يحققه بالإرادة 

واملثابرة والأمل.

حمزة عا�سي- كلية االأعمال واالقت�ساد

التطوير االأكادميي. اأما املنح الدرا�سية التي تغطي االأق�ساط اجلامعية فهي تقدم م�ساعدات للطلبة واأ�سرهم من اأجل ت�سديد التزاماتهم.
ت�سجع اجلامعة الدعم على اأ�سا�س التكلفة االأكادميية كي ي�ساهم الدعم يف م�ساندة الطلبة واالأ�سر الفل�سطينية ويف الوقت نف�سه يف م�ساندة 
اأن هذه التكلفة االأكادميية حمت�سبة احت�ساباً و�سطياً جلميع التخ�س�سات كي ت�سهل على الداعمني  اجلامعة لت�ستمر يف م�سريتها. علماً 

تقدمي منحهم للجامعة.

يبلغ معدل تكلفة الطالب االأكادميية يف ال�سنة الدرا�سية الواحدة املكونة من الف�سلني االأول والثاين فقط 3500 
دوالر اأمريكي. تغطي هذه التكلفة توفري املواد التعليمية والتجهيزات للقاعات الدرا�سية وتدريب االأ�ساتذة، وهي 
ال ت�سمل امل�ساريف االإدارية للجامعة. وت�سعى اجلامعة اإىل احل�سول على املنح الدرا�سية ب�سكل يغطي التكلفة 
االأكادميية ما ي�ساهم يف دعم جهود اجلامعة للحفاظ على امل�ستوى التعليمي املتميز وكذلك املحافظة على م�سرية 
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ال�سيد عي�سى اأبو عي�سى
ال�سادة عائلة اأبو غزالة -من خالل موؤ�س�سة التعاون

ال�سيد ريا�س ال�سادق
ال�سيد منري الكالوتي - موؤ�س�سة التعاون 

ال�سيخ حممد بن حمد بن عبد اهلل بن جا�سم اآل ثاين
ال�سيد جناد زعني

ال�سيد ظافر م�سطفى حالوة
ال�سيد غازي كامل اأبو نحل

ال�سيد �سامر اجلاغوب
ال�سادة �سركة لكا�سا

ال�سيد حممد بلبل
ال�سيد اإبراهيم بدران

موؤ�س�سة اأميداإي�ست
ال�سيد ح�سن قاعود

ال�سيد اأمري اأبو غزالة
ال�سيد �سلطان مبارك العبداهلل

ال�سيد وليد عبدو
ال�سيد اأ�سرف اأبو عي�سى

ال�سيدة �سو�سن الفاهوم-جعفر
ال�سيد اأ�سامة حديد

ال�سيد برنارد �سولتز
ال�سيد اآل اخلطيب اجلماعي الكناين

ال�سيد علي �سوان
ال�سادة البنك الإ�سالمي العربي

ال�سيد غازي جامو�س
ال�سادة موؤ�س�سة كويتيون من اأجل القد�س - موؤ�س�سة التعاون

ال�سيد عامر اأيوب
ال�سيد زياد عنبتاوي

ال�سيد اأحمد نعيم اخلياط
ال�سادة جمعية اأ�سدقاء جامعة بريزيت- لندن

ال�سيدة هناء الكالوتي - موؤ�س�سة التعاون
ال�سيد وليد اجل�سي

ال�سيد عبد احلليم موحد
ال�سيد كامل حممد اأبو �سقر

 املساهمون يف املنح الدراسية

ال�سيد ربيع عطايا
ال�سيد عزمي اأبو اأ�سد
ال�سيد يعقوب �سعادة 

ال�سيد عبد الكرمي ح�سونة
ال�سيد رجا ترزي
ال�سيد حامت فرح

ال�سيد اأحمد �سعد اخلياط
ال�سيد بهاء الدين النحوي

ال�سيد عبد الكرمي ا�ستيتية
ال�سيد فتحي اأبو الري�س

 فاعل خري
ال�سيد �سامر التميمي

 فاعل خري
 فاعل خري

ال�سيد باترك نيوتن
ال�سيد توم هريندال

ال�سيد حمد عبد اللطيف
ال�سيد هاين ن�سار

ال�سيد جمال اأ�سبح
United Palestinian Appeal 

ال�سيد اأنور اأبو �سم�سية
ال�سيد رفيق الفقيه

ال�سيد زين العابدين طهبوب
ال�سيد اليا�س طعمة
ال�سيد غيث ع�ساف

ال�سيدة دميا ح�سن بكر
ال�سيد �سفيان م�سلح
ال�سيد اإياب �سخنيني

ال�سيد ادوارد غرينوود
ال�سيد اأ�سعد اأبو طريف
ال�سيد ح�سام �ساق اهلل

The Interfaith Council For Peace 

 United States Organization For Medical and 

)Educational Needs)US OMEN
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املنح واإلعفاءات واملساعدات للعام األكادميي 2013-2012

بلغ عدد طالب اجلامعة 10,008 طالب وطالبة )بلغت نسبة اإلناث منهم حوايل %64(.

بلغ جمموع األقساط املستحقة 15.3 مليون أردين )ما يقارب 22 مليون دوالر امريكي(.

بلغ جمموع املنح واإلعفاءات واملساعدات املالية املقدمة 2.07 مليون دينار أردين )حوايل 3 مليون دوالر امريكي(، 

منها 0.85 مليون دينار أردين )ما يقارب 1.2 مليون دوالر أمريكي( مقدمة من اجلامعة، و1.22 مليون دينار أردين 

)مايقارب 1.72 مليون دوالر امريكي( مقدمة من مؤسسات وافراد.

32% من طلبة اجلامعة حصلوا على مساعدات ومنح وإعفاءات، من بينها  ترتيبات تقسيط وتأجيل دفع حلوايل 
20% من الطلبة. )مع العلم أن األقساط املقرة تغطي حوايل ثلثي التكلفة التعليمية الفعلية وحوايل نصف 

جمموع مصروفات اجلامعة(.

مهما صغر الدعم فإن قيمته عظيمة. 
إن الذّرات تغدو جباًل، وحفنة من بذور تصبح حقل 

سنابل، ودعم منكم يسهم في مستقبل أكاديمي 
وحياة جامعية نوعية في فلسطين.

نتطلع يف العام 2013-2014 إىل:

رفع نسبة املساعدات واملنح واإلعفاءات التي تبلغ حاليًا 14% لتصل إىل 20% من االقساط املقرة، 

وهذا يتطلب زيادة بحوايل مليون دينار أردين )ما يقارب 1.4 مليون دوالر أمريكي(.

وتغطيه املساعدات واملنح واإلعفاءات املقدمة من اجلامعة املتوقع وصولها إىل حوايل 0.95 مليون 

دينار أردين )حوايل 1.34 مليون دوالر امريكي( من خالل املساهمات والدعم للمنح الدراسية.
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صندوق الدعم السنوي 

ا�ستقطب برنامج �سندوق الدعم ال�سنوي العديد من امل�ساهمات الفردية لدعم اجلامعة مما ي�ساند تطوير البيئة اجلامعية. �سكلت هذه امل�ساهمات 
م�سدرًا هامًا لهذا العام دعم اجلامعة يف �سد جانب من العجز املرتبط بالتكلفة الأكادميية للتعليم. وكان بني امل�ساهمني اأ�سدقاء للجامعة من 

فل�سطني والعامل العربي وبع�س اخلريجني واأع�ساء من موظفي واأ�ساتذة اجلامعة. 

العايل  للتعليم  املتزايدة  الأكادميية  التكلفة  ي�سد جانبًا من  �سندًا  ت�سكل  اأنها  اإل   واإن تراوحت يف قيمها  للجامعة وهي  امل�ساهمات هامة جدًا  اإن هذه 
يوؤازرون اجلامعة وميكنونها من  اأن نتمكن خالل الفرتة املقبلة من ن�سر الربنامج وا�ستقطاب م�ساهمني واأ�سدقاء  اإىل  ناأمل  اإننا  يف جامعة بريزيت. 

ال�ستمرار ليكونوا �سركاء يف تنمية جامعة بريزيت وتطورها.
 

ال�سيد بهاء الدين النحوي
ال�سادة  جمموعة عمار العقارية

ال�سيد علي احلاج
ال�سيد حممد فاخرة

ال�سيدة عدالت النقا�س
ال�سيد �سهيل جابر

ال�سيد يعقوب اليو�سف
ال�سيد با�سم يو�سف اأحمد

ال�سيدة عنان اأبو �سعود
ال�سيد اأحمد م�سع�سع

ال�سيد اإياد قم�سية
ال�سيد ب�سام ولويل

ال�سيدة ربا م�سروجي
ال�سيد �سميح العبد
ال�سيد عامر اأيوب

ال�سيد عبد الكرمي اأ�سعد
ال�سيد حممد �سبيح

ال�سيد م�سعود اأبو فالح

التعليم هو السالح األقوى الذي 
يمكنك استخدامه لتغيير العالم
نيلسون مانديال

ال�سيخ متيم بن حمد بن خليفة اآل ثاين
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان

فاعل خري 
ال�سيد جمال اأبو علي

ال�سيد اإبراهيم بدران
ال�سيد ريا�س كمال

ال�سيدة �سامية ن�سر وال�سيد ح�سيب ب�سارة
ال�سيد �سمري عبد الهادي

ال�سادة �سركة خطيب وعلمي
ال�سادة �سركة لكا�سا
ال�سيد و�سفي عطايا

ال�سيد �سمري نايف خوري
ال�سيدة �سلوى خوري

ال�سيد علي �سوان
ال�سيد عبد احلليم موحد
ال�سيد اأ�سامة عبد الهادي

ال�سيد زهري علمي
ال�سيد نادر قدومي

ال�سيد يعقوب �سعادة
ال�سيد اإبراهيم عيا�س
ال�سادة بلدية رام هلل

ال�سيد خالد فراج
ال�سادة �سركة �سجائر القد�س

ال�سيد را�سم العمري
ال�سيدة جهاد اأبو �سعود
ال�سيدة يارا حممد منر
ال�سيدة �سمر احل�سري

ال�سيد عي�سى م�سرية
ال�سيدة �سمرية حجاوي

ال�سيدة هند املحت�سب
ال�سيد حمي الدين الهدمي

ال�سيد رامي ح�سن
ال�سيد فوزي الدجاين
ال�سيد يو�سف عا�سي
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إضاءات يف العطاء 

زمالة بنك فلسطني 
يف جامعة بريزيت

الربنامج الذي انطلق من جامعة بريزيت بال�سراكة مع بنك فل�سطني، 
لدعم م�سرية التطوير الأكادميي للجامعة وهو ي�سكل منوذجًا متميزًا 
يف امل�سوؤولية املجتمعية للقطاع اخلا�س. ويركز الربنامج على ابتعاث 
اأ�ساتذة وحما�سرين يف زيارات مهنية ترتاوح بني ف�سل درا�سي واحد 
مالية،  موؤ�س�سات  اأو  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اإىل  اأكادميي،  عام  و 
العملية  خرباتهم  لتطوير  اخلارج،  يف  مرموقة  ومهنية  م�سرفية، 
والتطبيقية الالزم اكت�سابها للم�ساهمة يف تطوير التعليم، مبا يك�سب 
الطلبة اإمكانيات الإنخراط ال�سريع يف �سوق العمل، وتلبية الحتياجات 

املطلوبة من الكفاءات الب�سرية يف عدة جمالت. 

ولنوعية ومتيز الربنامج، و�ّسع بنك فل�سطني �سراكاته وطورها ليمتد 
الربنامج اإىل اجلامعات الفل�سطينية.

حقق لي برنامج زمالة فرصة 
قضاء عام كامل في مناخ علمي 

وأكاديمي مميز محفز للبحث 
العلمي، ومساعد في توفير فرص 
واسعة للمشاركة في المحاضرات 

والندوات والجلسات والمؤتمرات 
الدولية والحوارات العلمية 

المتعلقة بموضوعات القانون 
المختلفة، الى جانب تأمين ظروف 

االستفادة من أصحاب الخبرات 
العالمية المشهود لهم بالكفاءة 
العلمية في مجال تخصصي على 

نحو يعزز فرصة تبادل المعارف 
والخبرات وإقامة عالقات بحثية 

معهم. 
د. خالد تالحمه

شراكة ومتيز يف املسؤولية اجملتمعية

زمالة
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إيفاد

منحة مؤسسة جمموعة االتصاالت 
الفلسطينية للتنمية لنيل درجة 

الدكتوراة

درجة  على  للح�سول  بريزيت  جامعة  من  اأ�ساتذة  ابتعاث  برنامج 
للجامعة،  اأولوية  ذات  تخ�س�سات  يف  دولية  جامعات  من  الدكتوراه 
املتميز  الأكادميي  امل�ستوى  على  واحلفاظ  الأكادميي  الطاقم  لرفد 

لأ�ساتذة اجلامعة.

»ل �سك اأن رفع قدرات الكادر التعليمي والبحثي اأحد العوامل احلا�سمة 
الأهمية يف رفع امل�ستوى الأكادميي، واإذا كنا يف جامعة بريزيت نحر�س 
�سهادة  حملة  من  الأ�ساتذة  اإىل  للطلبة  ن�سبة  باأف�سل  نتمتع  نظل  اأن 
الدكتوراه بني اجلامعات الفل�سطينية، فهذا يتطلب با�ستمرار ابتعاث 
اأعداد كبرية للح�سول على هذا املوؤهل الذي اأ�سبح يعترب عامليا لزمًا 

للدخول يف مهنة التعليم اجلامعي.« 
د.خليل الهندي، رئي�س اجلامعة

أهدف كمهندس برمجيات إلى 
اكتساب معرفة أوسع ومتابعة 

التخصص في مجال اختبار 
البرمجيات المتنقلة من خالل 

دراستي لدرجة الدكتوراه. وهذا 
التخصص الجديد غير متوافر 

في أي دائرة من دوائر كلية 
تكنولجيا المعلومات في الجامعة. 

إن حصولي على هذه المنحة 
يجعلني أقرب إلى تحقيق هدفي 
وخلق لي الحافز ألعطي للمجتمع 

والجامعة، وأتمنى ذات يوم أن 
أكون قادرًا على مساعدة اآلخرين 
على تحقيق أهدافهم تمامًا كما 

حصل معي.
سامر الزين
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صندوق الدكتور جابي برامكي 

بادرت جامعة بريزيت وعائلة املرحوم الدكتور جابي برامكي بالدعوة اإىل تاأ�سي�س �سندوق د. جابي برامكي للبحث العلمي، وقد تربعت جمموعة 
من الأ�سدقاء لتاأ�سي�س نواة ال�سندوق الذي ت�سعى اجلامعة مع العائلة اإىل تطويره وا�ستقطاب الدعم الكايف لإطالقه يف مبادرة نوعية تهدف اإىل 

ت�سجيع البحث العلمي يف جامعة بريزيت. وقد قّدمت التربعات من ال�سادة الكرام:

ال�سيد �سمري م�سعد 
ال�سيد خليل حرب 

ال�سيد ب�سري ترزي والعائلة  
ال�سادة عائلة املرحوم رمزي جابر 

ال�سيدة ملى ترزي 
ال�سيدة لورا وال�سيد ندمي خوري 

ال�سيدات ب�سمة وجانيت ميخائيل 
ال�سيدات اغافني وداليا حب�س 

ال�سادة عائلة فرزيل
فاعل خري

ال�سيدة جني الزرو  
ال�سيد �ساجي خليل 

ال�سيدة لفينيا وال�سيد يو�سف جه�سان 
ال�سيد حازم الرتزي والعائلة 

ال�سيدة غادة وال�سيد منري رفيدي 
ال�سيد خليل عكرة 

ال�سيدة فريدة �سكاكيني 
ال�سيد عي�سى م�سرية 

ال�سيد حنا قريطم 
ال�سيدة عايدة و ال�سيد وليم الونزو 

ال�سيدة اأمل الن�سا�سيبي 
ال�سيدة نورا قرط 

ال�سيد عي�سى توفيق 
ال�سيد حنا حالق والعائلة 

ال�سادةعائلة املرحوم غازي ترزي  
ال�سيد عي�سى البابا 

ال�سيدة فريا وال�سيد طوين حنانيا 
ال�سيد عي�سى �سطري والعائلة 

ال�سيدة فريا متاري  
ال�سيد  ادموند �سحادة والعائلة 

ال�سيدة �سامية وال�سيد مروان طوطح 

ال�سيدة �سعاد �سفري واأولدها 
ال�سادة جورج واجن�س والن حنانيا والعائلة 

ال�سيدة عائدة نا�سر حداد 
ال�سيد تي�سري عاروري 
ال�سيدة �سهام عطاهلل 

ال�سيد انطون ن�سنا�س والعائلة 
ال�سيد ماهر فينو 

ال�سيدة �سيدر دعيب�س والعائلة 
ال�سيد جورج بهو وعائلته 

ال�سيد يو�سف جربان والعائلة 
ال�سيد نبيل عجلوين 

ال�سيد نبيل مزبر  
ال�سيدة هيام وال�سيد داوود ترزي 

ال�سيد ايد�س جاك �سعيد 
ال�سيد ابراهيم ح�سن علي 

ال�سيدال�سيد رزق خوري 
ال�سيد جمال ظاهر والعائلة 

ال�سيدة �سمرية وال�سيد اأمني نا�سر 
ال�سيدة لرا وال�سيد روي لجنلي 

ال�سيدة �سما وال�سيد توفيق نا�سر والعائلة 
ال�سيدة رجاء �سلطي والعائلة  

ال�سيدة نادية الرتزي  
ال�سيد مفيد ق�سوع والعائلة 

ال�سيدة فانو�س األبينا
ال�سيد �سليبا �سحادة 
ال�سيد روجر هيكوك 

ال�سيد عزمي طقطق وعائلته  
ال�سيد اإدوارد �سادر 

فاعل خري
ال�سيد فرن�سي�س بطر�س حالق

ال�سيد رفيق النت�سة 
ال�سيدة ماجدة �سامل 

ال�سيد غ�سان اخلطيب 
ال�سادة فندق نوتردام القد�س 

ال�سيدة �سامية خوري 
ال�سيد حنا نا�سر  

ال�سيدة رميا ترزي 
ال�سيد اأ�سامة حممد عمرو 

ال�سيدة هالة فراح 
ال�سيدة دينا وال�سيد يو�سف نا�سر 

ال�سيدة ديانا وال�سيدان حنا وعفيف �سافية   
ال�سادة جميعة ال�سابات امل�سيحيات 

ال�سيد كرمي فوؤاد �سحادة  
ال�سيد مي�سيل �سفري 

ال�سيدة جوي�س عجلوين وال�سيد زياد خلف 
ال�سيدة ايول �سال

ال�سيدة لينا �سالح 
ال�سيدة جنوى رزق اهلل و ال�سيد �سامي خ�سر  

ال�سيد لبيب عرفه وزمالوؤه 
ال�سيدة جري�س خوري 

ال�سيدة نائلة وال�سيد زاهي �سمعان 
ال�سيد مو�سى جرجوري 

ال�سيد �سمري زنانريي 
ال�سيد جورج خط�سوف 
ال�سيدة حنان ع�سراوي 

ال�سيدة �سمية وال�سيد راجي خوري 
ال�سيدات ب�سمة و ليلى خوري 

ال�سيد خري�ستو بر�سه والعائلة 
ال�سيد اأني�س الربغوثي  

ال�سيدة عبلة نا�سر 
ال�سيدة مرياي و ال�سيد بيرت نا�سر 
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وقفية جامعة بريزيت

على  بريزيت  جامعة  عزمت 
تاأ�سي�س الوقفية العامة للجامعة 
التربعات  ا�ستقطاب  بهدف 
دولر  مليون   100 اإىل  لت�سل 
دعم  يف  عائداتها  لت�ساهم 
امليزانية مما يحقق ال�ستقرار 
على  اإيجابًا  وينعك�س  املايل 
عجلة  ويدفع  الأكادميي  الأداء 
ح�سلت  وقد  اجلامعة.  تطور 
من  �سخي  تربع  على  اجلامعة 
حمد  بن  متيم  ال�سيخ  �سمو 
ثاين،  اآل  حمد  بن  خليفة  بن 
نواة  لإن�ساء  قطر  دولة  اأمري 
للوقفية �سعيًا نحو دعم امل�سرية 

التعليمية جلامعة بريزيت.

برنامج دعم الطلبة ذوي اإلعاقة 

جامعة  يف  الطالبة  ال�سافعي  �سروق  تقول  امل�ستحيل«  ت�سنع  »الإرادة 
ذوي  من  �سخ�س  كل  لدى  اأن  تثبت  اأن  ا�ستطاعت  والتي  بريزيت، 
ع�سوًا  وي�سبح  ويبدع،  ويعمل  ويدر�س  يتاأّهل  اأن  على  مقدرة  الإعاقة 
فاعال يف جمتمعه. فقدان �سروق لنعمة الب�سر منذ طفولتها مل يثنها 
بجامعة  والتحقت  الثانوية  �سهادة  نالت  فقد  العلمي،  حت�سيلها  عن 
بريزيت، وهي الآن طالبة يف �سنتها الأوىل يف كلية الآداب وت�سعى اإىل 
التخ�س�س يف الأدب الإجنليزي. متثل �سروق الطلبة ذوي الإعاقة يف 
اللجنة التي �سكلتها اجلامعة منذ ما يزيد على اأربع �سنوات للعمل على 

ت�سهيل حياتهم اجلامعية ودعم م�سريتهم الأكادميية. 

املكتبة  الإعاقة يف  افتتحت  اجلامعة غرفة امل�سادر لالأ�سخا�س ذوي 
التنمية«  اأجل  من  »اخلليج  موؤ�س�ستي  من  مايل  وبدعم  الرئي�سة، 
املحامي  من  فردي  تربع  اإىل  بال�سافة  القد�س«  اأجل  من  و»كويتيون 
تلبي احتياجاتهم  للطلبة  اأجهزة  العبداهلل، مت �سراء  الأ�ستاذ �سلطان 
امل�ساهمني  ا�ستقطاب  ويجري  العمل  قيد  الربنامج  مازال  الدرا�سية. 

لتطويره.
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صيانة مبنى عمر العقاد )توارث ثقافة العطاء( 

بعد م�سي ما يقارب ثالثني عامًا على تاأ�سي�س مبنى كلية الهند�سة؛ مبنى عمر العقاد، وهو من اأوائل املباين التي �سيدت يف جامعة بريزيت 
بتربع �سخي من ال�سيد عمر العقاد، يوا�سل ال�سيد طارق عمر العقاد م�سرية العطاء من خالل دعم  �سيانة وتطوير املبنى، خلفًا لوالده وتكرميًا 

ل�سمه. 

احلديقة الطالبية 

احلديقة الطالبية الأوىل يف جامعة بريزيت هي م�ساحة عامة تزيد من امل�ساحات اخل�سراء يف اجلامعة وتخلق حّيزًا حيوّيًا لتمكني الطلبة من 
التجمع وق�ساء اأوقات الفراغ، واإقامة ن�ساطات وتوفر بع�س اخلدمات العامة ومنرب خطابة و�ساحات جتّمع. عملت على الت�سميم جمموعة من طلبة 
الهند�سة املعمارية باإ�سراف اأ�ساتذتهم، بت�سميم يتالئم مع املتطلبات الأ�سا�سية املنبثقة من روؤية اجلامعة. وقامت فل�سفة امل�سروع الرئي�سية على 

تكوين فراغ متناغم مع طبيعة املوقع واإحداث اأقل تغيريات ممكنة. ومتّثل احلديقة الرئة اخل�سراء يف و�سط اجلامعة. 
يجري اإن�ساء احلديقة بدعم �سخي من ال�سيد �سمري عوي�سة. 

2425



بناء قدرات تعزيز املوارد 

مب�ساهمات كرمية متت م�ساندة تاأ�سي�س مكتب تعزيز املوارد الأول يف اجلامعة، ن�سكر دعم املانحني الذي مكن من اإن�ساء هذا املكتب وبناء قدراته 
مبا يتالءم مع معايري اجلامعات يف ا�ستقطاب الدعم للتطور والتطوير الأكادميي.

املساهمون
ال�سيد عبد اهلل اليربودي

ال�سيد عمر نعيم عبد الكرمي عبد الهادي
ال�سيد جناد زعني 
ال�سيد نعيم را�سي

ال�سادة غرفة جتارة و�سناعة حمافظة رام اهلل والبرية 
ال�سيد جمال اأبو علي

ال�سيد فوؤاد اجلمل
ال�سيد عبد احلليم املوحد

ال�سيد اإبراهيم ح�سن ح�سني اخلواجه    

احلديقة النباتية

على م�ساحة تبلغ 20 دومنًا من اأرا�سي جامعة بريزيت �ستن�ساأ احلديقة النباتية الأوىل يف فل�سطني والتي تعرب عن ال�سخ�سية الفل�سطينية الرا�سخة 
يف هذا اجلزء من العامل، وتهدف هذه احلديقة اىل تعميق معرفة اجليل ال�ساب بالتنوع احليوي الفريد لفل�سطني وملنطقة البحر الأبي�س املتو�سط، 

واأهمية احلفاظ على النظام احليوي والبيئي وا�ستدامته. 

�سمن اإطار احلديقة النباتية �سيتم اإطالق برامج متكاملة هادفة لزيادة وعي الإن�سان الفل�سطيني باأهمية النباتات من زوايا جمالية واقت�سادية 
الأ�سلية واملدخلة  النباتات  واإكثار  الفل�سطينية. لهذه الربامج �سيتم جتميع  واأهميتها يف الرتاث والهوية  بالتاريخ واملكان،  ارتباطها  وطبية ومدى 

وحفظ املهدد منها بالنقرا�س.

بدعم كرمي من موؤ�س�سة عبد املح�سن القطان )بال�سراكة مع  م�سروع وليد وهيلني القطان لتطوير البحث والتعليم يف العلوم - مركز القطان للبحث 
والتطوير الرتبوي( و�سعت بذرة امل�سروع ويجري العمل حاليا على تو�سيع الدعم وا�ستقطاب امل�ساهمني.
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ملجل�س اأمناء اجلامعة م�ساهمات يف ا�ستقطاب العطاء للجامعة ترتكز يف تو�سيع املباين وتطوير البنية التحتية للحرم اجلامعي 
وقد �سملت امل�ساهمات خالل الفرتة امل�ساريع التالية:

مبنى اإلعالم

       ساهمت جامعة بيرزيت في النهضة العلمية والوطنية في فلسطين منذ أكثر من نصف 
قرن عندما نشأت كمدرسة عادية إلى أن أصبحت من أشهر المعالم الوطنية والتعليمية في البالد 
وأصبحت معروفة في جميع أنحاء العالم. وقد تعزز اهتمامي بالجامعة قبل حوالي عشرين عامًا 
عندما أسست مع بعض الزمالء جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت لخدمة الطالب الذين تقطعت بهم 

السبل آنذاك بسبب إجراءات االحتالل التعسفية المعهودة.
محمد المسروجي

امل�سروجي  مبنى حممد  اجلامعة  افتتحت 
امل�سروجي  ال�سيد  قّدم  وقد  لالإعالم. 
الذي  املبنى  هذا  لإن�ساء  ال�سخي  دعمه 
الإعالم،  ومعهد  الإعالم  دائرة  ي�سم 
�سافة  ذاعة ومونتاج بالإ اإ وا�ستوديوهات 
جانب  اإىل  تلفزيوين �سخم،  اإىل ا�ستوديو 
تبلغ  م�ساحة  على  وذلك  املكاتب الإدارية، 

3000 مرت مربع.

       تعتز الجامعة بكل فرد وهيئة تقوم بدعم مشاريع البناء فيها، فهي مشاريع ترسخ وجود 
إلى أكثر من عشرين مبنى،  الجامعية  األبنية  الجامعة وتثبتها على أرض فلسطين. وصل عدد 

وجميعها تبرعات من أصدقاء للجامعة دعموا بسخاء على مر السنين.
 د. حنا ناصر، رئيس مجلس األمناء.
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عطاء مستمرمبنى كلية تكنولوجيا املعلومات
التربع من خالل الوصية

وصية ليلى بردقش            نحن في مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية التي تحتضنها عائلتي الصغيرة، نستثمر 
شابات  العائد  ليكون  األرض،  هذه  على  والصمود  التمسك  من  مزيدا  العائد  ليكون  التعليم  في 
وشباب يتحدون محتليهم وينحتون معالم طريق حريتهم بعلمهم وإيمانهم، وصوال إلى دولتهم 

الحرة المستقلة الديمقراطية التي تتسع لجميع أبنائها. 
منيب رشيد المصري

كلية  مبنى  بريزيت  جامعة  افتتحت 
املبنى  ويحمل  املعلومات  تكنولوجيا 
الذي  امل�سري  ر�سيد  منيب  ال�سيد  ا�سم 
منيب  مبنى   - لإن�سائه  ب�سخاء  تربع 
دوائر  املبنى  ي�سم  و  امل�سري،  ر�سيد 
وعلم  احلا�سوب،  اأنظمة  هند�سة  الكلية؛ 
لهند�سة  �سينا  ابن  ومعهد  احلا�سوب، 
وخم�سة  العربية،  والتقنيات  املعرفة 
اأنظمة  هند�سة  دائرة  لطلبة  خمتربات 
لطلبة  خمتربات  وخم�سة  احلا�سوب، 
اإىل غرف  اإ�سافة  دائرة علم احلا�سوب، 
وعمادة  الأ�ساتذة  ومكاتب  التدري�س 
الكلية، مب�ساحة اإجمالية تزيد على اأربعة 

اآلف مرت مربع.

تنفيذًا لو�سية املرحومة ليلي بردق�س، ا�ستلمت اجلامعة وقفية �سخية تقدم عائداتها كمنح درا�سية للطلبة. 

وعائلتها،  هي  عانت  وقد   .1940 عام  يف  يافا  مواليد  من  الأ�سل  فل�سطينية  بردق�س،  ليلى 
بهم  ا�ستقر  حيث   1948 عام  الق�سرية  الهجرة  م�ساق  الفل�سطينية،   العائالت  من  كغريها 
املقام يف لبنان.  در�ست يف مدار�س بريوت وتخرجت من كلية بريوت للبنات )حاليًا اجلامعة 
اللبنانية الأمريكية(  عام 1964، وعملت بعد ذلك يف بريوت واأثينا يف جمال التاأمني. انتقلت 
ال�سيدة بردق�س اإىل نيويورك يف عام 1987 حيث ا�ستمرت يف نف�س احلقل من العمل وتبواأت 
2000. وبعد  مواقع اإدارية عالية يف كربى �سركات التاأمني العاملية اإىل اأن تقاعدت يف عام 
ومت  الفل�سطيني  التاأمني  قانون  م�سروع  ب�سياغة  قامت  حيث  فل�سطني  بزيارة  قامت  ذلك 

تعيينها كمفو�سة التاأمني يف فل�سطني خالل الفرتة 2001 – 2002. 
توفيت ال�سيدة ليلى بردق�س يف متوز 2012 وتركت �سمعة متميزة بني اأ�سدقائها الكثريين. 
وكانت معروفة بكرمها وبحبها للوطن. وما تركته يف و�سيتها هو اأكرب دللة على هذا الكرم 

وهذا ال�سغف بفل�سطني.
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تشكر جامعة بيرزيت وتقّدر 
جميع المساهمين في 

دعمها ومنهم من اختاروا 
أن تبقى أسماؤهم غير 

معلنة. إن لكل مساهمة 
قيمة ومعنى، ونورد هنا 

أسماء جميع المساهمين 
في دعم جامعة بيرزيت من 

تشرين الثاني/نوفمبر 2011 
إلى آب/ أغسطس 2013

3233



متميزون يف العطاء
5000000$ فاأكرث   

حكومة دولة قطر

$4999999 - $1000000

ال�سيد منيب ر�سيد امل�سري
ال�سيد ن�سيب �ساهني

ال�سيخ متيم بن حمد بن خليفة اآل ثاين
ال�سيد حممد امل�سروجي

ال�سادة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

$999999 - $500000

ال�سيد �سميح دروزة
ال�سيد عبد املح�سن القطان
و�سية ال�سيدة ليلى بردق�س

$499999 - $100000

ال�سيد حممد عمران باميه
ال�سيد �سمري عوي�سه

ال�سيد  �سليم اده
ال�سادة موؤ�س�سة جمموعة الإت�سالت الفل�سطينية للتنمية

 دار الهند�سة - ال�سيد طالل ال�ساعر
ال�سيد عي�سى اأبو عي�سى

ال�سادة �سركة جمموعة ُعليان
ال�سيد طارق العقاد

ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان
ال�سيد عزيز �ساهني

ال�سادة مركز تطوير الإعالم
ال�سادة عائلة اأبو غزالة - موؤ�س�سة التعاون

ال�سيد ريا�س ال�سادق
ال�سادة اأ�سدقاء جامعة بريزيت يف فل�سطني

$99999 - $35000

ال�سيد جناد زعني
ال�سيد غازي كامل اأبو نحل

ال�سادة اأ�سدقاء جامعة بريزيت يف ميت�سيغان
ال�سيد �سعيد خوري

ال�سيخ حممد بن حمد بن عبد اهلل بن جا�سم اآل ثاين
ال�سيد يو�سف �سما�س
ال�سادة بنك فل�سطني

ال�سيد اإبراهيم بدران
ال�سيد عبداهلل يربودي

ال�سيد �سمري عبد الهادي
ال�سيد منري الكالوتي - من خالل موؤ�س�سة التعاون 

ال�سيد جمال اأبو علي
ال�سادة �سركة الوطنية موبايل

ال�سيد �سامر اجلاغوب
ال�سيد ظافر م�سطفى حالوة

$34999 - $15000

ال�سيد منري الكالوتي 
ال�سيد زهري العلمي

ال�سيد �سلطان مبارك العبداهلل
ال�سادة �سركة لكا�سا

ال�سيد حممد بلبل
ال�سيد عمر نعيم عبد الهادي

ال�سيد مو�سى يو�سف نا�سر
ال�سادة موؤ�س�سة اأميداإي�ست

ال�سيد علي �سوان
ال�سيد ح�سن قاعود

ال�سيد عبد احلليم موحد
ال�سيد اأمري اأبو غزالة

ال�سيد وليد عبدو
ال�سيدة �سو�سن الفاهوم-جعفر

ال�سيد اأ�سرف اأبو عي�سى

$14999 - $5000

ال�سادة اآل اخلطيب اجلماعي الكناين
ال�سيد اأ�سامة حديد

ال�سيد  فاعل خري 
ال�سيد ريا�س كمال

ال�سيدة �سامية ن�سر وال�سيد ح�سيب ب�سارة
ال�سادة �سركة خطيب وعلمي

ال�سيد و�سفي عطايا
ال�سيد برنارد �سولتز

ال�سيد بهاء الدين النحوي
ال�سادة البنك الإ�سالمي العربي

ال�سيد اإدورد كركر
ال�سيد اأحمد نعيم اخلياط
ال�سيد �سمري نايف خوري

ال�سيد عامر اأيوب
ال�سيد غازي جامو�س

ال�سادة غرفة جتارة و�سناعة حمافظة رام اهلل والبرية
ال�سيد نعيم را�سي

ال�سيدة �سلوى خوري
ال�سادة موؤ�س�سة كويتيون من اأجل القد�س - موؤ�س�سة التعاون

ال�سيد زياد عنبتاوي
ال�سادة جمعية اأ�سدقاء جامعة بريزيت- لندن

ال�سيدة هناء الكالوتي - من خالل موؤ�س�سة التعاون
ال�سيد وليد اجل�سي

ال�سيد كامل حممد اأبو �سقر
ال�سيد ربيع عطايا

ال�سيد اأ�سامة عبد الهادي

ال�سيد نادر قدومي
ال�سيد يعقوب �سعادة

ال�سيد عزمي اأبو اأ�سد
ال�سيد فوؤاد اجلمل

ال�سيد عبد الكرمي ح�سونة
ال�سادة جمموعة عمار العقارية

$4999 - $3000

ال�سيد رجا ترزي
ال�سيد حامت فرح

ال�سيد اأحمد �سعد اخلياط
ال�سيد �سامر التميمي

ال�سيد عبد الكرمي ا�ستيتية
ال�سيد علي احلاج

 فاعل خري
ال�سيد فتحي اأبو الري�س

 فاعل خري
 فاعل خري

ال�سيد باترك نيوتن
ال�سيد توم هريندال

ال�سيد حمد عبد اللطيف
United Palestinian Appeal ال�سادة

ال�سيد جمال اأ�سبح
ال�سيد هاين ن�سار

$2999 - $1500

ال�سيد اأنور اأبو �سم�سية
ال�سيد ابراهيم خواجة

ال�سيد رفيق الفقيه
ال�سيد حممد فاخرة

ال�سيدة عدالت النقا�س
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ال�سيد زين العابدين طهبوب
ال�سيد اليا�س طعمة
ال�سيد غيث ع�ساف
ال�سيد �سهيل جابر

ال�سيد عبد الكرمي اأ�سعد
ال�سيد يعقوب اليو�سف

ال�سيدة دميا ح�سن بكر
ال�سيد �سفيان م�سلح
ال�سيد اإياب �سخنيني

ال�سيدة فلورا حلام الهندي

$1499 - $500

ال�سيد با�سم يو�سف اأحمد
ال�سيدة عنان اأبو �سعود

ال�سيد اأحمد م�سع�سع
ال�سيد ادوارد غرينوود

ال�سيد اأ�سعد اأبو طريف
ال�سيد ح�سام �ساق اهلل

ال�سيد اإياد قم�سية
ال�سيد ب�سام ولويل

ال�سيدة ربا م�سروجي
ال�سيد �سميح العبد

ال�سيد حممد �سبيح
ال�سيد م�سعود اأبو فالح
ال�سيد اإبراهيم عيا�س

The Interfaith Council For Peace ال�سادة
ال�سيد رفيق النت�سة

 United States Organization For Medical and ال�سادة
Educational Needs )US OMEN)

ال�سادة بلدية رام هلل
ال�سيد خالد فراج

$499 - $100

ال�سادة �سركة �سجائر القد�س

ال�سيد را�سم العمري
ال�سيدة ماجدة �سامل

ال�سيدة جهاد اأبو �سعود
ال�سيدة يارا حممد منر
ال�سيد غ�سان اخلطيب

ال�سادة فندق نوتردام القد�س
ال�سيد حنا نا�سر

ال�سيدة رميا ترزي
ال�سيدة �سامية خوري

ال�سيد اأ�سامة حممد عمرو
ال�سيدة هالة فراح

ال�سيد عي�سى م�سرية
ال�سادة ديانا وال�سيدان حنا وعفيف �سافية

ال�سيدة دينا وال�سيد يو�سف نا�سر
ال�سيدة ايول �سال

ال�سادة جميعة ال�سابات امل�سيحيات
ال�سيدة جوي�س عجلوين وال�سيد زياد خلف

ال�سيدة �سمر احل�سري
ال�سيد كرمي فوؤاد �سحادة

ال�سيد مي�سيل �سفري

$99 - $5

ال�سيد لبيب عرفه وزمالوؤه
ال�سيدة لينا �سالح

ال�سيدة جنوى رزق اهلل و ال�سيد �سامي خ�سر
ال�سيدة جري�س خوري

ال�سيدة �سمرية حجاوي
ال�سيدة هند املحت�سب

ال�سيدات اغافني وداليا حب�س
ال�سيد اأني�س الربغوثي

ال�سيدات ب�سمة وجانيت ميخائيل
ال�سيدات ب�سمة وليلى خوري

ال�سيد ب�سري ترزي والعائلة
ال�سيد جورج خط�سوف
ال�سيدة حنان ع�سراوي

ال�سيد خري�ستو بر�سه والعائلة

ال�سيد خليل حرب
ال�سيدة �سمية وال�سيد راجي خوري

ال�سيد �سمري زنانريي
ال�سيد �سمري م�سعد

ال�سادة عائلة املرحوم رمزي جابر
ال�سادة عائلة فرزيل

ال�سيدة عبلة نا�سر
ال�سيدة ملى ترزي

ال�سيدة لورا وال�سيد ندمي خوري
ال�سيد مو�سى جرجوري

ال�سيدة مرياي و ال�سيد بيرت نا�سر
ال�سيدة نائلة وال�سيد زاهي �سمعان

ال�سيدة جني الزرو
ال�سيد �ساجي خليل

ال�سيد حمي الدين الهدمي
ال�سيد حازم الرتزي والعائلة

ال�سيد خليل عكرة
ال�سيدة غادة وال�سيد منري رفيدي

ال�سيدة لفينيا وال�سيد يو�سف جه�سان
ال�سيدة فريدة �سكاكيني

ال�سيد رامي ح�سن
ال�سيد ابراهيم ح�سن علي

ال�سيد ادموند �سحادة والعائلة
ال�سيد انطون ن�سنا�س والعائلة

ال�سيد ايد�س جاك �سعيد
ال�سيدة اأمل الن�سا�سيبي

ال�سيد تي�سري عاروري
ال�سيد جمال ظاهر والعائلة

ال�سيد جورج بهو وعائلته
ال�سادة جورج واجن�س والن حنانيا والعائلة

ال�سيد حنا حالق والعائلة
ال�سيد حنا قريطم

ال�سيدة رجاء �سلطي والعائلة
ال�سيد رزق خوري

ال�سيدة �سامية وال�سيد مروان طوطح
ال�سيدة �سعاد �سفري واأولدها

ال�سيدة �سما وال�سيد توفيق نا�سر والعائلة
ال�سيدة �سمرية وال�سيد اأمني نا�سر

ال�سيدة �سهام عطاهلل
ال�سيدة �سيدر دعيب�س والعائلة

ال�سيدة عايدة و ال�سيد وليم الونزو
ال�سيدة عائدة نا�سر حداد

ال�سادة عائلة املرحوم غازي ترزي
ال�سيد عي�سى البابا
ال�سيد عي�سى توفيق

ال�سيد عي�سى �سطري والعائلة
ال�سيدة فانو�س األبينا

ال�سيدة فريا متاري
ال�سيدة فريا وال�سيد طوين حنانيا
ال�سيدة لرا و ال�سيد روي لجنلي

ال�سيد ماهر فينو
ال�سيد مفيد ق�سوع والعائلة

ال�سيدة نادية الرتزي
ال�سيد نبيل عجلوين

ال�سيد نبيل مزبر
ال�سيدة نورا قرط

ال�سيدة هيام وال�سيد داوود ترزي
ال�سيد يو�سف جربان والعائلة

ال�سيد �سليبا �سحادة
ال�سيد فوزي الدجاين

ال�سيد اإدوارد �سادر
ال�سيد روجر هيكوك

ال�سيد عزمي طقطق وعائلته
ال�سيد يو�سف عا�سي

ال�سيد فرن�سي�س بطر�س حالق

تربعات عينية

United Nations Association For International Services

ال�سادة العربية حلماية الطبيعة
ال�سادة  �سركة الوطنية موبايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3637



لـــكم
شكـــرًا

3839



ال�سيد ابراهيم ح�سن علي
ال�سيد ابراهيم خواجة

ال�سيد ادموند �سحادة والعائلة
ال�سيد ادوارد غرينوود

ال�سيدات اغافني وداليا حب�س
ال�سادة البنك الإ�سالمي العربي

ال�سادة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سادة العربية حلماية الطبيعة

ال�سيد اليا�س طعمة
ال�سيد انطون ن�سنا�س والعائلة

ال�سيد ايد�س جاك �سعيد
ال�سيدة ايول �سال

ال�سيد اإبراهيم بدران
ال�سيد اإبراهيم عيا�س

ال�سيد اإدوارد �سادر
ال�سيد اإدورد كركر

ال�سيد اإياب �سخنيني
ال�سيد اإياد قم�سية

ال�سيد اأحمد �سعد اخلياط
ال�سيد اأحمد م�سع�سع

ال�سيد اأحمد نعيم اخلياط
ال�سيد اأ�سامة حديد

ال�سيد اأ�سامة عبد الهادي
ال�سيد اأ�سامة حممد عمرو

ال�سيد اأ�سعد اأبو طريف
ال�سيد اأ�سرف اأبو عي�سى

ال�سادة اأ�سدقاء جامعة بريزيت يف فل�سطني
ال�سادة اأ�سدقاء جامعة بريزيت يف ميت�سيغان

ال�سيدة اأمل الن�سا�سيبي
ال�سيد اأمري اأبو غزالة

ال�سيد اأنور اأبو �سم�سية

ال�سيد اأني�س الربغوثي
ال�سادة اآل اخلطيب اجلماعي الكناين

ال�سيد باترك نيوتن
ال�سيد با�سم يو�سف اأحمد

ال�سيد برنارد �سولتز
ال�سيد ب�سام ولويل

ال�سيدات ب�سمة و جانيت ميخائيل
ال�سيدات ب�سمة و ليلى خوري

ال�سيد ب�سري ترزي والعائلة
ال�سادة بلدية رام هلل
ال�سادة بنك فل�سطني

ال�سيد بهاء الدين النحوي
ال�سيخ متيم بن حمد بن خليفة اآل ثاين

ال�سيد توم هريندال
ال�سيد تي�سري عاروري
ال�سيدة جري�س خوري
ال�سيد جمال اأبو علي

ال�سيد جمال اأ�سبح
ال�سيد جمال ظاهر والعائلة

ال�سادة جمعية اأ�سدقاء جامعة بريزيت- لندن
ال�سادة جميعة ال�سابات امل�سيحيات

ال�سيدة جهاد اأبو �سعود
ال�سيد جورج بهو وعائلته

ال�سيد جورج خط�سوف
ال�سادة جورج واجن�س والن حنانيا والعائلة
ال�سيدة جوي�س عجلوين وال�سيد زياد خلف

ال�سيدة جني الزرو
حكومة دولة قطر
ال�سيد حامت فرح

ال�سيد حازم الرتزي والعائلة
ال�سيد ح�سام �ساق اهلل

ال�سيد ح�سن قاعود
ال�سيد حمد عبد اللطيف

ال�سيد حنا حالق والعائلة
ال�سيد حنا قريطم

ال�سيد حنا نا�سر
ال�سيدة حنان ع�سراوي

ال�سيد خالد فراج
ال�سيد خري�ستو بر�سه والعائلة

ال�سيد خليل حرب
ال�سيد خليل عكرة

ال�سادة دار الهند�سة - ال�سيد طالل ال�ساعر
ال�سادة ديانا وال�سيدان حنا وعفيف �سافية

ال�سيدة دميا ح�سن بكر
ال�سيدة دينا وال�سيد يو�سف نا�سر

ال�سيد را�سم العمري
ال�سيد رامي ح�سن

ال�سيدة ربا م�سروجي
ال�سيد ربيع عطايا
ال�سيد رجا ترزي

ال�سيدة رجاء �سلطي والعائلة
ال�سيد رزق خوري

ال�سيد رفيق الفقيه
ال�سيد رفيق النت�سة

ال�سيد روجر هيكوك
ال�سيد ريا�س ال�سادق

ال�سيد ريا�س كمال
ال�سيدة رميا ترزي

ال�سيد زهري العلمي
ال�سيد زياد عنبتاوي

ال�سيد زين العابدين طهبوب
ال�سيد �ساجي خليل

ال�سيد �سامر التميمي
ال�سيد �سامر اجلاغوب

ال�سيدة �سامية خوري
ال�سيدة �سامية ن�سر وال�سيد ح�سيب ب�سارة

ال�سيدة �سامية وال�سيد مروان طوطح
ال�سيدة �سعاد �سفري واأولدها

ال�سيد �سعيد خوري
ال�سيد �سفيان م�سلح

ال�سيد �سلطان مبارك العبداهلل
ال�سيدة �سلوى خوري

ال�سيد  �سليم اده
ال�سيدة �سما وال�سيد توفيق نا�سر والعائلة

ال�سيدة �سمر احل�سري
ال�سيدة �سمية و ال�سيد راجي خوري

ال�سيد �سميح العبد
ال�سيد �سميح دروزة

ال�سيد �سمري زنانريي
ال�سيد �سمري عبد الهادي

ال�سيد �سمري عوي�سه
ال�سيد �سمري م�سعد

ال�سيد �سمري نايف خوري
ال�سيدة �سمرية حجاوي

ال�سيدة �سمرية وال�سيد اأمني نا�سر
ال�سيدة �سهام عطاهلل

ال�سيد �سهيل جابر
ال�سيدة �سو�سن الفاهوم-جعفر
ال�سيدة �سيدر دعيب�س والعائلة
ال�سادة �سركة الوطنية موبايل
ال�سادة �سركة خطيب وعلمي

ال�سادة �سركة �سجائر القد�س
ال�سادة �سركة لكا�سا

الئحة الشرف أبجديًا 
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ال�سادة �سركة جمموعة ُعليان
ال�سيد �سليبا �سحادة

ال�سيد طارق العقاد
ال�سيد ظافر م�سطفى حالوة

ال�سيد عامر اأيوب
ال�سيدة عايدة و ال�سيد وليم الونزو

ال�سيدة عائدة نا�سر حداد
ال�سادة عائلة املرحوم رمزي جابر
ال�سادة عائلة املرحوم غازي ترزي

ال�سادة عائلة اأبو غزالة - موؤ�س�سة التعاون
ال�سادة عائلة فرزيل

ال�سيد عبد احلليم موحد
ال�سيد عبد الكرمي ا�ستيتية

ال�سيد عبد الكرمي اأ�سعد
ال�سيد عبد الكرمي ح�سونة

ال�سيد عبد املح�سن القطان
ال�سيد عبداهلل يربودي

ال�سيدة عبلة نا�سر
ال�سيدة عدالت النقا�س

ال�سيد عزمي اأبو اأ�سد
ال�سيد عزمي طقطق وعائلته

ال�سيد عزيز �ساهني
ال�سيد علي احلاج
ال�سيد علي �سوان

ال�سيد عمر نعيم عبد الهادي
ال�سيدة عنان اأبو �سعود

ال�سيد عي�سى البابا
ال�سيد عي�سى اأبو عي�سى

ال�سيد عي�سى توفيق
ال�سيد عي�سى �سطري والعائلة

ال�سيد عي�سى م�سرية

ال�سيدة غادة وال�سيد منري رفيدي
ال�سيد غازي جامو�س

ال�سيد غازي كامل اأبو نحل
ال�سادة غرفة جتارة و�سناعة حمافظة رام اهلل والبرية

ال�سيد غ�سان اخلطيب
ال�سيد غيث ع�ساف

  فاعل خري 
 فاعل خري
 فاعل خري
 فاعل خري

ال�سيدة فانو�س األبينا
ال�سيد فتحي اأبو الري�س

ال�سيد فرن�سي�س بطر�س حالق
ال�سيدة فريدة �سكاكيني

ال�سيدة فلورا حلام الهندي
ال�سادة فندق نوتردام القد�س

ال�سيد فوزي الدجاين
ال�سيد فوؤاد اجلمل

ال�سيدة فريا متاري
ال�سيدة فريا وال�سيد طوين حنانيا

ال�سيد كامل حممد اأبو �سقر
ال�سيد كرمي فوؤاد �سحادة

ال�سيدة لرا و ال�سيد روي لجنلي
ال�سيدة لفينيا وال�سيد يو�سف جه�سان

ال�سيد لبيب عرفه وزمالوؤه
ال�سيدة ملى ترزي

ال�سيدة لورا وال�سيد ندمي خوري
و�سية ال�سيدة ليلى بردق�س

ال�سيدة لينا �سالح
ال�سيدة ماجدة �سامل

ال�سيد ماهر فينو

ال�سادة جمموعة عمار العقارية
ال�سيد حممد امل�سروجي

ال�سيد حممد بلبل
ال�سيخ حممد بن حمد بن عبد اهلل بن جا�سم اآل ثاين

ال�سيد حممد �سبيح
ال�سيد حممد عمران باميه

ال�سيد حممد فاخرة
ال�سيد حمي الدين الهدمي

ال�سادة مركز تطوير الإعالم
ال�سيد م�سعود اأبو فالح

ال�سيد مفيد ق�سوع والعائلة
ال�سيد منيب ر�سيد امل�سري

ال�سيد منري الكالوتي - من خالل موؤ�س�سة التعاون
ال�سيد منري الكالوتي 

ال�سيد مو�سى جرجوري
ال�سيد مو�سى يو�سف نا�سر
ال�سادة موؤ�س�سة اأميداإي�ست

ال�سادة موؤ�س�سة كويتيون من اأجل القد�س - موؤ�س�سة التعاون
ال�سادة موؤ�س�سة جمموعة الإت�سالت الفل�سطينية للتنمية

ال�سيدة مرياي و ال�سيد بيرت نا�سر
ال�سيد مي�سيل �سفري

ال�سيد نادر قدومي
ال�سيدة نادية الرتزي

ال�سيدة نائلة وال�سيد زاهي �سمعان
ال�سيد نبيل عجلوين

ال�سيد نبيل مزبر
ال�سيد جناد زعني

ال�سيدة جنوى رزق اهلل و ال�سيد �سامي خ�سر
ال�سيد ن�سيب �ساهني

ال�سيد نعيم را�سي
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان

ال�سيدة نورا قرط
ال�سيدة هالة فراح
ال�سيد هاين ن�سار

ال�سيدة هناء الكالوتي - من خالل موؤ�س�سة التعاون
ال�سيدة هند املحت�سب

ال�سيدة هيام وال�سيد داوود ترزي
ال�سيد و�سفي عطايا
ال�سيد وليد اجل�سي

ال�سيد وليد عبدو
ال�سيدة يارا حممد منر
ال�سيد يعقوب اليو�سف

ال�سيد يعقوب �سعادة
ال�سيد يو�سف جربان والعائلة

ال�سيد يو�سف �سما�س
ال�سيد يو�سف عا�سي

The Interfaith Council For Peace ال�سادة
United Nations Association For International Services ال�سادة

United Palestinian Appeal ال�سادة
 United States Organization For Medical and Educational Needs ال�سادة
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لتبرعاتكم 
ولتجديد عطائكم 

ولمالحظاتكم 
نرجو االتصال بنا:

مكتب تعزيز املوارد - جامعة بريزيت
�س ب 14 بريزيت، فل�سطني
تلفاك�س 2065 298 2 970+

advancement@birzeit.edu  
 giving.birzeit.edu  

www.birzeit.edu       
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