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رسالة رئيس مجلس األمناء
على مدار ما يزيد على األربعين عامًا ،حملت
أجيال
جامعة بيرزيت على عاتقها مهمة إعداد
ٍ
من الفلسطينيين ،يحملون من العلم والمعرفة،
المقرونين بالقيم واألخالق ،ما ّ
يمكنهم من اإلسهام
ّ
والخلق في حرية ورفعة وطنهم وشعبهم.
الفعّال
إن أي متتبع لمسيرة الجامعة األكاديمية والوطنية ال
يملك سوى االعتراف بأن الجامعة تمكنت بكل االقتدار
والتميز من تحقيق ما نذرت نفسها ألجله.
إن ما يضفي على هذا الدأب رونقًا خاصًا وطعمًا
للنصر والفخار ،أن الجامعة استطاعت أن تستمر
في تأدية رسالتها وواجبها تجاه شعبنا رغم كل
معيقات االحتالل والصعوبات المالية .ليس هذا فقط،
فقد تمكنت الجامعة من تطوير كوادرها وبرامجها
األكاديمية ،وتوسيع مرافقها الخدمية ،لتفرض نفسها
كمؤسسة رائدة في التعليم العالي في فلسطين.
وقد ألهمت الجامعة خريجيها ،رجا ً
ال ونسا ًء ،ليحققوا
نجاحات المعة في السياسة واألعمال والتعليم
والثقافة والفنون في فلسطين ،بل في أنحاء المنطقة
العربية وما عداها.
إن لجامعة بيرزيت تاريخاً حاف ً
ال في تحدي االحتالل
اإلسرائيلي وممارساته القمعية بحق شعبنا وبحق
الجامعة كصرح وطني ،لقد واجهت إدارة الجامعة
وموظفوها وطلبتها بشجاعة وندية كل اإلجراءات
الهادفة لتعطيل المسيرة األكاديمية للجامعة،
منذ إبعادي شخصيًا عن أرض الوطن ،حتى إغالق
حرم الجامعة في مناسبات عديدة ولفترات طويلة،
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وصو ً
ال العتقال طلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية،
واالقتحامات المتكررة للحرم الجامعي التي كان
آخرها بداية عام  .2016وإننا في مجلس أمناء
الجامعة لم تفتر عزيمتنا عن مواصلة تحدي كل هذه
اإلجراءات واالستمرار في العمل والعطاء.
أخيراً ،يطيب لي ،باألصالة عن نفسي وبالنيابة
عن أعضاء مجلس األمناء أن أزجي التحية لكل من
ساهم في دعم الجامعة على مدار سني عملها .فما
كان لجامعة بيرزيت أن تحقق كل هذه النجاحات،
وأن تستمر في تقديم التعليم المتميز ألبناء شعبنا،
وتحافظ على المستوى األكاديمي المشهود لها به،
وأن تواصل غرس ثقافة الحرية والتعددية واالختالف
إال بعطاء سخي من الخيرين والشرفاء الذين يدركون
أن مستقبلنا كله مرهون بالعلم والتعليم على
مستوى رفيع.
إني أستغل فرصة صدور تقرير العطاء السنوي
لهذا العام ألشكركم جميع ًا على ما قدمتموه من دعم
ٍ
للجامعة ،وأحثكم على مواصلة دعمكم هذا ،لما له
من أهمية بالغة في تمكين الجامعة من مواصلة
رسالتها ومواكبة تطورات العصر ،وتلبية احتياجات
المجتمع ،والمساهمة في بناء الدولة الفلسطينية.

د .حنا ناصر
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رسالة رئيس الجامعة
الفخر واالعتزاز ،أن أنال الثقة لتولي
إنه لمن عظيم الشرف ،ودواعي
ِ
رئاسة جامعة بيرزيت .هذه الجامعة التي كانت وما زالت ،الرحم الخصب الذي
ما فتئ يرفد الوطن برجاالت وقادة البناء والتنمية.
ورغم التحديات التي واجهت فلسطين ،بسبب ظروف االحتالل ،إال أن
هذه الجامعة سارت بوتيرةٍ واثقةٍ ومستدامة ،نحو النهوض بالتعليم العالي
في فلسطين ،حتى أصبحت اليوم عنوان ًا للتقدم والتميز بين جامعات الوطن
ببرامجها األكاديمية المتنوعة التي تتميز بالشمولية ،واالستجابة لحاجات
الوطن ،في شتى المراحل التي مرّ بها الشعب الفلسطيني.
ً
ً
مؤسسة رائد ًة
ملتزمة -ومنذ تأسيسها -بأن تكون
ولم تزل الجامعة
ً
ساعية إلى النهوض بالمعرفة ،والبحث العلمي ،وتوفير
للتعليم العالي،
مستلزمات النهوض العلمي والحضاري ،ورفد المجتمع الفلسطيني خاصة،
والمجتمع العربي والعالمي بشكل عام ،باإلنسان القادر على بناء الوطن
وخدمته وتطوره ،وكذلك خدمة وتطور اإلنسانية.
إن مكانة جامعة بيرزيت ،ووجودها على رأس الحراك التعليمي والثقافي
الفلسطيني ،كان نتيجة تضافر جهود مؤسسيها والقائمين عليها ،ومن تعاقب
على قيادتها ،وشراكتهم المستمرة مع كافة أطياف المجتمع.
أتطلع الستمرار مؤازرتكم ودعمكم ،وإسهامكم في الحفاظ على كافة
المكتسبات التي حققتها هذه الجامعة ،لتبقى صرح ًا شامخ ًا ،ومنارة علم رفيعة
ٍ
ً
ً
أساسية في بنا ِء ونهضة
دعامة
المكانة ،تتحدى الظروف والمعيقات ،وتكون
وخدمة فلسطيننا الحبيبة ومجتمعنا العربي واإلنسانية جمعاء.

د .عبد اللطيف أبو حجلة
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برنامج الدكتوراة في العلوم االجتماعية
برنامج الدكتوراة في العلوم االجتماعية ،هو برنامجٌ
فريدٌ من نوعه في الوطن العربي ،ليس فقط ألنه عا ِبرٌ
للحقول المعرفية ،ولكن أيضاً لكونه يوفر للطلبة فرصة
بتفرغ تام ،وبدعم مالي من الجامعة .انطلق
الدراسة
ٍ
ٍ
في العام األكاديمي  2015/2014بهدف إقامة منظومةٍ
تعليميةٍ وبحثية لدعم التنمية البشرية واالجتماعية
واالقتصادية في فلسطين ،وذلك تنفيذاً لسياسة الجامعة
الرامية إلى التوسع النوعي والكيفي في برامجها،
والتوجّه نحو البرامج البينية العابرة للتخصصات في
العلوم االجتماعية واإلنسانية.
جيل من العلماء والباحثين في
يهدف البرنامج إلى تكوين ٍ
قادر على إنتاج معرفةٍ جديدةٍ
مجال العلوم االجتماعيةٍ ،
في فلسطين والوطن العربي ،من خالل تأهيل الطلبة
ليصبحوا قادرين على دراسة الظواهر االجتماعية ،وإنتاج
وتحليل نقدي للمفاهيم واألفكار السائدة،
معرفة جديدة،
ٍ
حيث إن البرنامج يستند إلى واقع تداخل الحقول في
العلوم االجتماعية ،فالحقول المعرفية الفردية القائمة،
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لم تعد قادر ًة على توفير األدوات التحليلية الالزمة لفهم
الظواهر االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية
المتداخلة والمعقدة.
ً
مرحلة
وبهذا البرنامج ،تكون جامعة بيرزيت قد دخلت
جديد ًة ومهمة ،في رحلتها المستمرة للمساهمة في
تطوير مشهد التعليم في فلسطين ،حيث إن نجاحه
يعني فتح الباب أمام طرح برامج أخرى ،تخدم الحاجة
المحلية واإلقليمية لباحثين وأكاديميين لديهم المقدرة
المعارف ،وتنشيط البحث
على المساهمة في إنتاج
ِ
ً
خدمة للقضية الوطنية ،وللتراث
العلمي داخل الجامعة،
الحضاري اإلنساني وللجامعة كذلك ،فهذا البرنامجُ
ً
إضافة مهمة من شأنها ترسيخ مكانة الجامعة،
سيشكل
باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات التعليمية الرائدة في
مجال التميز األكاديمي والتعليم العالي في المجتمع
الفلسطيني.
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برنامج ذوي اإلحتياجات الخاصة
تسعى جامعة بيرزيت بجد وإخالص ،ألن توفر مناخًا تعليمي ًا مالئم ًا لكافة الطلبة على
اختالف وتنوع احتياجاتهم ،ما شجع أعداداً متزايدة من الطلبة من ذوي االحتياجات
الخاصة على االلتحاق بجامعة بيرزيت.
إن تمكين هؤالء الطلبة من الحصول على تعليم نوعي وممارسة حياتهم األكاديمية
والجامعية بشكل طبيعي ،يتطلب تهيئة المباني لتسهيل حركتهم ،وإنتاج وتطوير
الوسائل التعليمية والبرامج األكاديمية بما يالئم احتياجاتهم.
يبقى برنامج ذوي االحتياجات الخاصة إحدى أولويات الجامعة رغم محدودية الموارد.

تواجه الجامعة تحدياتٍ عديد ًة في سبيل توفير بيئة أكاديمية صديقة ومالئمة
لذوي االحتياجات الخاصة ،من أهمها توفير األجهزة التي تساعدهم وتسهل
حصولهم على التعليم ،نظراً الرتفاع أسعار هذه األجهزة ،وتنوع احتياجات هؤالء
األشخاص .وإننا نأمل أن نجد الدعم والمؤازرة لهذا البرنامج ،لتعزيز دور ومساهمة
ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع.

د .عازم عساف

رئيس لجنة ذوي اإلحتياجات الخاصة ،رئيس دائرة اللغة اإلنجليزية وآدابها
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أزمة سير هي ما
أدخلني عالم الفن

عامر شوملي
فنان فلسطيني ،حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة بيرزيت ،وشهادة
الماجستير في الفنون الجميلة تخصص رسوم متحركة من بريطانيا.
له العديد من األعمال الفنية ،حيث يستخدم الرسوم المتحركة والكاريكاتير ،باإلضافة إلى الملصقات
قصص مصورة (كوميكس)،
للتفاعل مع المحيط السياسي واإلجتماعي الفلسطيني اليومي .وله كتاب
ٍ

وقصص أطفال .وقد أسس لبرنامج دبلوم الرسوم المتحركة في جامعة بيرزيت ،وهو أحد مؤسسي

«زان ستوديو» في رام اهلل ،وأخرج العام الماضي الفيلم الوثائقي «المطلوبون الـ  ،»18الذي يستعرض
ساخر كيف يتحول ٌ
فعل عفويٌ جماعي مقاوم ،خالل االنتفاضة األولى في األراضي
بأسلوب
فيه
ٍ
ٍ
الفلسطينية عام  ،1987إلى أزمةٍ سياسيةٍ طاردت فيها سلطات االحتالل اإلسرائيلي  18بقرة وطلبت

بدخول عالم الفن .ومن أجل هذا الح ُلم ،حاولت بعد
ح ُلمتُ منذ الطفولةِ
ِ
مرحلةِ الثانوية العامة ،دراسة الفنون الجميلة ،لكنني اصطدمتُ برفض
األهل ،الذين استعانوا بأحد أصدقاء العائلة ،من أجل إقناعي بالعدول عن هذه
ٌ
معدومة،
الفكرة .وقد قال لي هذا الصديق حينها إن فرص تحقيق هذا الح ُل ِم
وأن الفنانين يولدون في عائالت تعدُ أساساً جزءاً من عالم الفن .وبحكم أنني
أبنُ مخيم ،فال فرصة لي لدخول هذا العالم.
ٍ
وأمام هذا الحديث القاسي ،ورغبة األهل ،عدلت عن دراسة الفنون الجميلة
وقررت دراسة الهندسة المعمارية ،ربما األقرب إلى الفنون .التحقت بجامعة
بيرزيت لدراسة الهندسة المعمارية ،إال أنني وخالل سنوات دراستي الخمس،
بملحق جريدة األيام .وكنت أبحث داخل
واصلت ممارسة هواية الرسم ،والنشر
ِ
الجامعةِ عن أي مساقاتٍ تتعلق بالفنون ،فالتحقت بمساق التصوير الذي
تدرسهُ األستاذة رلى حلواني في دائرة اإلعالم ،ومساقات التصميم مع األستاذة
ِ
ردينة خضر ،ومساقات تاريخ الفن مع األستاذة فيرا تماري ،هذه المساقات
أعادت لي التوازن خالل سنوات دراستي.

القبض عليها .وقد حصل هذا الفيلم على عدة جوائز عالمية.

وفي نهاية دراستي ،وبعد أن قدمت آخر امتحان ،علقت سيار ُة األجرةِ التي كنت
أستقِ ُلها من الجامعة في أزمةِ سير .وأثناء انتظارنا لمحت من النافذة األستاذة
ريتا جقمان ،التي أشارت لي بالنزول من السيارة ،وسألتني إذا كنت ما زلتُ
ُ
لقصص األطفال في جامعةِ
العمل كرسام
الرغبة في
أرسم ،وإن كانت لدي
ِ
ِ
ٍ
بيرزيت ،فق ِبلتُ عرضها دون ترددٍ ،وعدتُ من يومها إلى مساري الصحيح،
ُ
أعمل رسامًا لقصص األطفال في معهدِ الصحة العامة.
ألربع سنواتٍ
وبقيتُ
ِ
أما صديقُ العائلة ،فسمعت الحقاً أنه كان يشتري بطاقاتِ اليانصيب أسبوعياً،
ُ
الحظ في أحد األيام ،وفاز بالجائزةِ الكبرى .لكن قلبه لم يحتمل
حتى حالفهُ
المفاجأة ،وأصيب بنوبةٍ قلبيةٍ أودت بحياته وهو ال ُ
يزال ممسكاً بالورقةِ أمام
التلفاز.
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صديقنا ،لم يكن يؤمن أن الحظ من الممكن أن يكون حليف الفقراء ،أما أنا
فقد كنت ُ
آمل وأنتظرُ ،ولو في أزمةِ سير!!
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ال أنوي أبدًا
مغادرة بيرزيت

الكتابة على الجدران..
باللغة اإلنجليزية

عملي في جامعة بيرزيت رفع من ثقتي بنفسي ،فعندما يناديني أحدهم بـ»معلمتي» أكون فخورة  ،إنه
الشعور ذاته الذي تحمله عائلتي ،كون ابنتهم خرجت من تلك القرية الصغيرة؛ درست وتخرجت ،وأصبحت
اآلن مدرّسة في جامعة بيرزيت ،ذاتِ البيئة التي تحوي أكبر قدر من التعددية في الثقافات من النواحي
السياسية واالجتماعية والفنية .لو لم تتوفر لي المنحة من الجامعة ،لكنت درست تخصص ًا ال أفضله
....ال طعم للصباح عندي ،إن لم يبدأ في الجامعة .فقد أصبحت الجامعة بالنسبة لي بيتي ،أمضيت فيها حتى
اآلن ،خمس سنوات .وخالل هذه الفترة ،كنت أقضي ما يزيد على ثماني ساعات يومياً في الجامعة .وأنا ال
أنوي ،مستقب ً
ُ
الجامعة توقيع عقدٍ مدى الحياة ،فسأوقع دون تردد.
ال ،مغادرة جامعة بيرزيت  ،ولو طلبت مني

خديجة أبو لبدة

ُ
الحاصلة على معدل  %98.4في الفرع العلمي ،وهو األعلى على مستوى طلبة
الطالبة خديجة أبو لبدة،
الفيزياء في العام  2010التحقت بكلية العلوم في الجامعة ،و حصلت على منحةِ الكلية ألفضل خمسة
معدالت في الثانوية العامة ،ولتفوقها األكاديمي حافظت على المنحة خالل أعوام دراستها وتخرجت بامتياز
تخصص بكالوريوس الفيزياء -دبلوم التربية.

جائزة نعمة فارس للتميز باللغة االنجليزية وآدابها كانت من نصيب الطالبة تمارا بركات التي فازت بالمركز
األول ،التي التحقت بجامعة بيرزيت عام  2011وتخرجت عام  2015بتخصص رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها
وتخصصين فرعيين في الترجمة وفي إدارة األعمال ،وتعمل حالي ًا كمترجم في المجلس االقتصادي الفلسطيني
للتنمية واإلعمار– بكدار ،كما تعمل على ترجمة كتاب عن تاريخ الدولة الفلسطينية.
وتمنح هذه الجائزة تقديراً على التميز في اللغة واألدب اإلنجليزي ،واالبتكار واإلبداع في الكتابة ،والمعرفة
العميقة بطرق البحث والتوثيق.
تنافست بركات مع زميلين ففازت بتمثيل الجامعة في تلك المسابقة .وقالت إنها تعتبر فوزها بالجائزة أحد أهم
إنجازاتها خالل دراستها في جامعة بيرزيت .وبعدما حلمت كثيراً بنشر رواياتها وكتاباتها الخاصة ،جاء الوقت
لتحويل حلمها إلى واقع من خالل فوزها بهذه الجائزة.
وعبرت بركات عن سعادتها بردود الفعل التي سمعتها من لجنة الحكم في المسابقة ومن مدربيها الذين
ساعدوها على تقدمة بحثها الذي حمل عنوان «الكتابة على الجدران :أداة سلمية للمقاومة الفلسطينية».
وعن مشاريعها المستقبلية ،قالت بركات إنها تسعى للحصول على منحة أكاديمية لدراسة الماجستير في
الترجمة الفورية ،وذلك بعد حصولها على قبول من عدة جامعات في المملكة المتحدة ،وبعدها ،ستسعى
للحصول على درجة الدكتوراة في علم اللغة.

حصلت على فرصة العمل كمساعدة تدريس في الجامعة ،نتيجة لتفوقها وتميزها األكاديمي ،إلى جانب
منحة ا استكمال دراسة الماجستير في الجامعة.
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جائزة التميز الدولية

لمكتب تعزيز الموارد في جامعة بيرزيت

لجنة تنمية الموارد في مجلس األمناء

رغم حداثة تأسيسه ،إال أن العمل الجاد والدؤوب ،الذي يسير مكتب تعزيز الموارد في جامعة بيرزيت،
من أجل دعم وتمكين تحقيق رسالة وأهداف الجامعة ،عن طريق العمل على إنشاء وتنظيم مبادراتٍ
تواصل مع األفراد واألصدقاء
وجسور
وفعاليات لجمع التبرعات ،وبناء وتطوير عالقاتٍ دائمة،
ِ
ٍ
والمؤسسات محلي ًا وعربيًا ودوليًا ،بهدف دعم الجامعة ومساندة تطورها المستمر؛ أهّل المكتب
مكتب مهني
ليفوز مؤخراً بجائزة التميز الدولية عن فئة البرامج الناشئة في استقطاب الدعم ،كأول
ٍ
متخصص ،وذلك من المؤسسة العالمية ()Council for Advancement and Support of Education
التي تعنى بدعم المؤسسات التعليمية ومن يعملون على تعزيز موارد هذه المؤسسات ،خاصة في
مجاالت عالقات المانحين والخريجين والتواصل الترويج والتنمية ،حصل المكتب على المرتبة الفضية،
تقديراً ألثر عمله على الجامعة ،ولنشاطهِ النوعي الذي يتبع المعايير الدولية ،واإلجراءات المهنية في
هذا المجال.
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المهندس سمير عبد الهادي،

د .عبد اللطيف أبو حجلة،

رئيس اللجنة

رئيس الجامعة

السيد سمير عويضة

د .أنيس قاسم

د .إسماعيل الزبري

د .غسان الخطيب,
نائب الرئيس للتنمية
واالتصال

السيد وضاح برقاوي

السيدة منال عيسى,
مديرة تعزيز الموارد

17

المنـــــح الدراسيــــــــــــــة
2 0 1 5 - 2 0 1 4
تدرك اجلامعة األوضاع االقتصادية الصعبة التي مير بها جمتمعنا الفلسطيني جراء عقود
االحتالل الطويلة ،مما يحد من إمكانية تغطية تكلفة التعليم املتزايدة .وتقدم اجلامعة العديد
من فرص الدعم واملساعدات للطلبة .وتشمل :منح الربامج األكادميية ،ومنح الطلبة من عائلة
واحدة ،ومنح أبناء العاملني ،ومنح الطلبة املتفوقني واملوهوبني وغري املقتدرين ،والعديد من
برامج املنح األخرى .لقد بلغ عدد املنح التي حصل عليها طلبة اجلامعة خالل العام األكادميي
 )4000( 2015/2014منحة تقريبًا ،ساهم أصدقاء اجلامعة بتغطية ما يقارب  %35منها ،فيما
حملت اجلامعة اجلزء املتبقي على ميزانيتها ،الذي يشكل عبئًا مرتاكمًا سنويًا .نتطلع إىل تغطية
ّ
االحتياج املتنامي ملساعدة الطلبة واألهايل وتعزيز االستقرار واالستدامة املايل للجامعة.
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3,891

الطلبة المستفيدون من كافة برامج المنح والمساعدات واإلعفاءات بأنواعها منهم:

2,448

الطلبة المستفيدون من المنح والمساعدات المقدمة من ميزانية الجامعة

1,443

الطلبة المستفيدون من برامج المنح والمساعدات التي يقدمها أصدقاء ومؤازرو الجامعة
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الطالبة سمية ناصر

بكالوريوس الدكتور الصيديل

بكالوريوس التغذية واحلمية

الطالب حمزة عاصي
بكالوريوس احملاسبة

بكالوريوس الهندسة امليكانيكية

الطالب عبد الرحيم شيشان

بكالوريوس التمريض

كنت أعتقد أنه ليس كل ما نحلم به
يتحقق؛ ولكن باخلريات التي جادت بها
روح جديدةٌ
األيدي الكرميةُ ،ب ّثت لدي ٌ
للحياة ،فقد ساهم عطاؤكم يف
حتقيق حلمي ،ودراسة التخصص
الذي متنيته؛ دكتور صيديل يف جامعة
بريزيت.

نظرًا للظروف املعيشية الصعبة
يف فلسطني عامة ،ولنا كأسرةٍ
معتدلة الدخل ،وتعيل ثالثة أبناء
جامعيني ،كاد حلمي يف أن أكون
أخصائية تغذية أال يتحقق ،أو يتأخر
حتقيقه .ولكن بفضل عطائكم
أصبح احللم أقرب إىل احلقيقة ،وها
بخطوات واثقةٍ نحو التخرج،
أنا أسري
ٍ
ومن ثم االنخراط يف احلياة العملية.
فشكرًا لكم.

غريت هذه املنحة حياتي؛ ألغت
عائقًا كبريًا ،وهو األقساط اجلامعية
التي كان يتوجب علي دفعها ،ما
مكنني من دخول اجلامعة واالستمرار
فيها ،والعمل على حتقيق أهدايف،
سأتخرج ،سأعمل ،سأساعد غريي
من الطالب الذين يواجهون صعوبات
مادية .لقد دفعتني املنحة إىل اجلد
واملثابرة حلصاد ثمار هذا العملد
واملثابرة حلصاد ثمار هذا العمل.

أتوجه بجزيل الشكر وعظيم االمتنان،
إىل من يسعون إلنارة حياة اآلخرين،
ممن تقف ظروفهم املادية عائقًا
أمام حتقيق طموحهم وجناحهم.
حولت ،املنحة السخية التي حصلت
ً
ً
راسخة يف
حقيقة
عليها أحالمي
التفوق واالستقرار وبناء شخصيتي
املهنية ،التي ستشكل عنوانًا
ملستقبلي الذي أتطلع إليه لبناء
جمتمعي واالنخراط فيه ،من خالل
وعمل ريادي وإبداعي.
أفكا ٍر
ٍ

علينا دائمًا أن نشكر ونقدر من قدموا
لنا املساعدة ،ومدوا يد العون حلياتنا
وخاصة تعليمنا .وعلينا أن نعرتف
لهم أننا لوالهم ما وصلنا إىل هنا.
أشكركم جدًا ملنحي فرصة التعلم
التي طاملا حلمت بها ،فمساعدتكم
ً
مادية فقط ،بل معنوية أيضًا؛
مل تكن
ً
ً
ونافعة
متعلمة
جعلت مني إنسانة
جملتمعي.
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الطالبة عائشة سرور

الطالبة رهيفة سلطان
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أجيـــــــــــــــال بيــــرزيــــــت
تفتخر جامعة بيرزيت بأنها كانت خياراً أول لمتابعة التعليم الجامعي بمراحله المختلفة لعائالت
بأكملها وعائالت ممتدة .وعلى مدار أجيال متعاقبة ،واصلت بيرزيت تقديم تجربة نوعية
قصص
لطلبتها ،وحافظت على مستواها األكاديمي وهويتها الفكرية .نستعرض هنا بعضًا من
ٍ
عديدة لعائالت فلسطينية وعائالت ممتدة درست وتخرجت من جامعة بيرزيت.

رؤى رافع الطويل ،روال رافع الطويل ،ربا رافع الطويل ،آالء رافع الطويل

رؤى الطويل

بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة بيرزيت ،2005

موسى حجازي أبوعلي ،حجازي عيسى أبو علي  ،هديل حجازي أبوعلي  ،رنا حجازي أبوعلي

د .حجازي أبو علي

بكالوريوس كيمياء1984 ،

ماجستير إدارة أعمال من جامعة بيرزيت 2008

ودكتوراه كيمياء ،الجامعة العبرية -القدس2003 ،

يسعى الطالب لاللتحاق بجامعة بيرزيت ،ألن خريجيها قادرون دومًا على التميز في بيئة العمل .وقد
لمستُ وأخواتي األربع ،كيف صقلت الجامعة شخصياتنا ونمّت آفاقنا.

تمكنت جامعة بيرزيت رغم األوضاع السياسية الصعبة ،من االستمرار في التقدم منذ بداياتها .واستطاعت
مواكبة التطور التكنولوجي العالمي ،واستفادت من توجه أساليب التعليم إلى االعتماد على الحاسوب وشبكة
ٌ
جامعة تستحق العطاء؛ ألنها مؤسسة مميزة أكاديمي ًا واجتماعي ًا.
اإلنترنت .وأرى أن جامعة بيرزيت

اخترت أنا واثنتان من أخواتي كلية الهندسة؛ لتاريخها العريق في تخريج مهندسين مبدعين أنجزوا
مشاريع مميزة ومعروفة.
وعندما أصبحنا أنا وأختي آالء طالبتي ماجستير إدارة األعمال في بيرزيت ،كنا فرحتين الستمرار الجامعة
في زيادة الخيارات األكاديمية والتخصصات المتاحة للطلبة.

لقد شجعت أبنائي على الدراسة فيها لثقتي في تميزها األكاديمي ،ولمعرفتي أن التعليم فيها يماثل ،على
مستوى البكالوريوس ،التعليم في أفضل جامعات العالم

درست ماجستير الحقوق في جامعة بيرزيت ،إضافة إلى عملي في معهد الحقوق ،وقد لمستُ تميز
ومهنية موظفي الجامعة .وإنني حتى هذا اليوم أستفيد من قاعدة البيانات القانونية (المقتفي) ،التي
القاضية ربى الطويل
يشرف عليها معهد الحقوق في الجامعة.
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بيسان نظمي الجعبة ،نظمي أمين الجعبة ،ريم نظمي الجعبة

د .نظمي الجعبة

بكالوريوس آثار فلسطينية ،جامعة بيرزيت ،1981
دكتوراه تاريخ ،جامعة توبنجن 1991

تجذب جامعة بيرزيت الطلبة الراغبين في التنوير والتعليم المميز ،والراغبين في مكانٍ يشجع حرية
الفكر .ورغم أني ال أفضل مقارنة تغيرات بيرزيت عبر السنين متجاه ً
ال التحوالت االجتماعية ،إال أن
بيرزيت حافظت على سمعتها األكاديمية الطيبة .اختارت ابنتاي ريم وبيسان جامعة بيرزيت ،وأصرتا
على الدراسة فيها ،وربما أثر حضور الجامعة اليومي في حياتنا على خيارهما هذا.

هنري وعفاف جقمان

د .هنري جقمان

دبلوم فيزياء ،كلية بيرزيت 1970

ودكتوراه فيزياء ،جامعة روتجرز1977 ،

يفتخر خريجو بيرزيت ويعتزون بانتمائهم لتميزها األكاديمي وجوها الليبرالي ،الذي يسمح للجميع
بأن يعبروا عن آرائهم.
درست أنا وزوجتي في كلية بيرزيت في أواخر الستينات ،وشهدنا والحظنا تحسن مستواها
األكاديمي عبر السنوات ،إن كان على مستوى الزيادة في عدد األساتذة الحاملين لدرجة الدكتوراة،
أو على مستوى مأسسة العمل فيها .وقد اختارت ابنتي خلود دراسة الفيزياء في جامعة بيرزيت
تحديداً ،لثقتها بسمعة الجامعة األكاديمية.

وأعتقد أنه يجب على جامعة بيرزيت االستثمار في إنشاء سكنات داخل الحرم الجامعي؛ من أجل خلق
بيئة مجتمع جامعي دائم الوجود في الجامعة.

عفاف خوري جقمان

وأخيراً أتمنى أن يدرس حفيدي في جامعة بيرزيت ،لتصبح عالقتنا في الجامعة مستمرة لثالثة أجيال.

دبلوم علوم ،كلية بيرزيت  ،1971بكالوريوس التغذية وعلم الطعام ،الجامعة األميركية

اللبنانية  ، 1974ماجستير علوم  -تخصص التغذية والحميات ،جامعة راتجرز 1977
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لقد تركت كلية بيرزيت أثرا طيبا في نفسي عندما كنت طالبة فيها  ،ولها اآلن مكانة كبيرة في
قلبي كمُدرسة ألن اجواء جامعة بيرزيت أجواء ديمقراطية تتميز باإلحترام المتبادل بين الطلبة
والمدرسين وبين الزمالء ،وهي أجواء مريحة للعمل وتزيد من قدرة ورغبة اإلنسان في العطاء،
واعتقد ان هذا األجواء هي من أهم أسباب شعور الخريج/ة باإلنتماء لجامعة بيرزيت.
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طارق إبراهيم شلش ،أنس إبراهيم شلش ،محمد أحمد القيق،

نتالي حبيب إمسيح ،حبيب وديع إمسيح ،وديع حبيب إمسيح

شادية قاهوق ،ابراهيم عبدالعزيز شلش ،سهيله إبراهيم أبو غضيب ،فيحاء إبراهيم شلش

إبراهيم شلش

بكالوريوس كيمياء ،جامعة بيرزيت ،1980

ماجستير علوم وتكنولوجيا المياه ،جامعة بيرزيت 2006
التحقت بجامعة بيرزيت عام  ،1976وكانت الدراسة فيها بمثابة حُلم تمكنت من تحقيقه .ومن
ٍ
يومها أصبحت أعتبر جامعة بيرزيت بمثابة بيتي األول وليس الثاني؛ فهنا تعرفت على زوجتي وهنا
درس أوالدي .توفر الجامعة جواً محفزاً وحس ًا أكاديمي ًا للطلبة ،ضمن بيئةٍ تشجعهم على تحسين
مهاراتهم وصقل شخصياتهم .وأشجع الطلبة على االلتحاق بجامعة بيرزيت ،فهي تشحن حبّ
الطالب للوطن والمجتمع ،وتبلور شخصيته بتكاليف معقولةٍ وميسرة ،إلى جانب التميز األكاديمي.
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م .حبيب أمسيح

بكالوريوس هندسة مدنية ،جامعة بيرزيت ،1984
ماجستير هندسة مدنية ،جامعة النجاح الوطنية 1997

التحقت بجامعة بيرزيت عام  ،1979لعراقتها وسمعتها الطيبة ،ومستواها األكاديمي المتفوق.
وكذلك اختارت ابنتي نتالي وابني وديع جامعة بيرزيت لنفس األسباب.
أتاحت لي جامعة بيرزيت في فترة دراستي تعليمًا نوعيًا ،حيث كان عدد الطلبة محدوداً نسبة
إلى األساتذة ،ومع نمو الجامعة أصبحت تركز على نفس التميز ،من خالل توفير وسائل التعليم
والتكنولوجيا الحديثة للطلبة.
بتفوق في العام األكاديمي المنصرم ،والتحق بجامعة تينسي في برنامج
تخرج ابني وديع
ٍ
الدكتوراة ،وأنا على ثقةٍ أنه سيعكس صورة بيرزيت الحسنة خالل دراسته هناك.
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منحة المرحوم عبد السالم
محمد أبو عيسى
روان عبداهلل حرزاهلل ،عبداهلل سعيد حرزاهلل ،يزيد عبداهلل حرزاهلل

للسنةِ الثالثةِ على التوالي ،لم تزل منحة المرحوم عبدالسالم محمد أبو عيسى ،رافداً أساسيًا يصبُّ في
برنامج المنح والمساعدات الطالبية في جامعة بيرزيت .بادر األخوة :عيسى وحسام وبسام ،أبناء
شريان
ِ
المرحوم عبدالسالم أبو عيسى ،إلى إنشاء وتخصيص منحةٍ باسم والدهم ،للطلبة المنجزين أكاديميًا
وغير المقتدرين ،وذلك تقديراً منهم ألهمية التعليم ومساهمة في دعم جامعة بيرزيت.

م .عبد اهلل حرز اهلل

بكالوريوس هندسة ،جامعة بيرزيت ،1989
ماجستير جغرافيا ،جامعة نوتنغهام2001 ،

بشكل رئيسي تجربة صقل شخصيةٍ ،وتعميق انتما ٍء للمجتمع والوطن.
تجربتي في بيرزيت ،كانت
ٍ
فقد أتاح لي جو جامعة بيرزيت االحتكاك بطلبةٍ من كل مناطق فلسطين ،وأن أتعلم على يد أفرادٍ
ً
مجموعة من الخبرات التي أفادتني في
ذوي معرفةٍ وتجارب متخصصة من أنحاء العالم ،فاكتسبتُ
مجال العمل والحياة.
لم تكن تجربتي الدراسية في جامعة بيرزيت ،محصور ًة في القضايا العلمية ،بل كان هناك تركيز
دائم على أهمية استخدام العلم في تحسين الواقع الفلسطيني وتنمية المجتمع .وأعتقد أن هذا التوجه
المقترن بالسمعة األكاديمية الطيبة للجامعة ،هو ما يجذب نخبة الطلبة للدراسة فيها .وإن هوية
الجامعة هذه هي أحد أهم األسباب التي جذبت ابنتي روان ،وابنيّ جهاد ويزيد ،للدارسة في بيرزيت.
ً
ً
ً
مجتمعية فريد ًة من نوعها ،وجهزتهم بحق لتحديات واقع
أكاديمية
تجربة
وبالطبع وفرت لهم بيرزيت
الحياة العملية الفلسطيني.
وفي رأيي ،أن جامعة بيرزيت تحمل رسالة بلورة المواطن ،الذي يعرف كيف يتكامل مع أهل بلده
ٌ
مسؤولية كبير ٌة على خريجي بيرزيت ،ومؤسسات المجتمع
في خدمة المجتمع ورفعة الوطن .لذا تقع
المدني والحكومة في أن يكرسوا الدعم لجامعة بيرزيت لتستمر في تأدية رسالتها السامية.

28

ال شك أن طموحي لن يقف عند درجة البكالوريوس ،وإنما سأحاول االستمرار في تحصيل درجات أعلى بالرغم من
الصعوبات التي تواجهني كطالبة؛ فوالدي هو المعيل الوحيد لعائلتنا الكبيرة ولست الطالبة الوحيدة في العائلة التي
ينفق عليها .لقد أعطتني منحة المرحوم عبد السالم محمد أبو عيسى فرصة التخرج في الوقت المحدد مع طالب
الطالبة تسنيم الجوالني ،بكالوريوس األحياء.
الدفعة ،وعدم تأجيل أي فصل ألسباب مادية.

بفضل منحة المرحوم عبد السالم محمد أبو عيسى ،استطعت دراسة هندسة الميكاترونكس-التخصص الذي
طالما حلمت به .حيث أنني من عائلة متوسطة الدخل ،ولدي أخت تدرس في الجامعة أيضا .فقد وفرت لي المنحة
مصاريف الدراسة ،وخففت العبء عن عائلتي وكاهلي ،فليس علي العمل لتغطية األقساط الجامعية ،وأوفر الوقت
الطالب محمد أحمد حرب ،بكالوريوس هندسة الميكاترونكس.
لمتابعة دراستي.

عند التحاقي بالجامعة ،كان لدي قلق كبير حول كيفية تأمين األقساط الدراسية؛ حيث التحقنا أنا وأخي بالجامعة ،وأبي
من ذوي الدخل المحدود .ولكن سهلت منحة المرحوم عبد السالم محمد أبو عيسى ،مسيرتي التعليمية ،ومكنتني
من التفرغ التام للدراسة ،فأخذ تحصيلي األكاديمي بالتحسن ،وتمكنت من التواجد على الئحة الشرف ألربعة فصول.
وبفضل هذه المنحة ،زاد حبي وانتمائي للجامعة ،وشعوري بالمسؤولية تجاهها؛ فشاركت في العديد من األعمال
الطالبة لورين رنتيسي ،بكالوريوس المحاسبة.
التعاونية وحصلت على ما يقارب  400ساعة عمل تعاوني.
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وفي لها...
ألنها جامعتي..فأنا
ٌ
بصمة الخريجين

يساهم الطلبة الخريجون بمساعدة
زمالئهم الذين ما زالوا في الجامعة وذلك عن
كدأب جميع طلبة بيرزيت ،ومن حصيلة ما تزرعه دراستهم في الجامعة من قيم وأخالق ،على رأسها
قيم العطاء والمبادرة ،والوقوف بمسؤولية تجاه مجتمعهم وجامعتهم ،كان حال السيد طالل ناصر
الدين-رئيس مجلس إدارة شركة بيرزيت لألدوية ومديرها التنفيذي.
فبالرغم من مغادرته لجامعة بيرزيت ،التي عرفها وعرفته طالب ًا وأستاذاً ،إال أنه بقي عام ً
ال فيها قلب ًا
وروحًا ،واضعاً بصمته الجلية على أهم مرافق الجامعة .فمنذ تأسيس وحدة التحليل الدوائي وعيادة
الجامعة ،وهي تتلقى الدعم والمساندة من السيد طالل ،الذي وفر الفرص التدريبية للطلبة ،وأخذ
على عاتقه مهمة تزويد العيادة (مجان ًا) باحتياجاتها الدوائية ،رغم من تضاعف عدد طلبة الجامعة.
هذا باإلضافة لتقديم ست منح دراسية لطلبة الجامعة.
التحق طالل ناصر الدين بكلية بيرزيت في صيف  ،1968ثم انتقل في عام  1970للدراسة في
الجامعة األمريكية في بيروت ،التي عمل بعد تخرجه أستاذاً فيها ،إلى أن عاد لمساعدة الجامعة في
المرحلة االنتقالية من كلية إلى جامعة ،فدرّس في الجامعة من عام  1974حتى عام  ،1984وكان
أحد مؤسسي رابطة الخريجين.
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طريق التبرع بمبالغ التأمين الموجودة في
حساباتهم ،وذلك من أجل تأسيس «وقفية
منحة الخريجين» .قدم

ما يقارب من 400

وأنت تارك الدار
بصمتك أحلى تذكار

طالب وطالبة مساهماتهم ،وسيتم استثمار
هذه التبرعات في وقفيةٍ «منحة الخريجين»:
بمرور السنوات.
التي ستستمر وتنمو
ِ
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الخريجون المساهمون
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سماح محمد الخواجا

السيد

عبادة ماجد محمد عابدين

السيد

فراس محمد شماسنة

السيد

محمد سمير شعيبي

السيدة

منى جيمي سارمنتو

السيدة

والء مسعود دار الشيخ

السيدة

سمر سامي أبو عمر

السيد

عبد الرحمن عبد السالم كاشور

السيد

فرناس عبد الهادي وهدان

السيد

محمد شاهر عودة

السيد

مهدي محمد يغمور

السيد

وليد عبد القادر أبو عليا

السيدة

سميرة جمال الحريم

السيد

عبد الرحمن عبد الفتاح حامد

السيدة

فيروز عثمان لدادوة

السيد

محمد صالح الشيخ

السيد

مهند وليد عبيد اهلل

السيدة

يارا تيسير أبو طه

السيدة

سميرة سامي مسعد

السيد

عبد اللطيف محمد مرعي

السيد

قصي أحمد حماد

السيد

محمد عبد الحكيم عسّاف

السيد

مؤمن نعيم سليمان

السيدة

يارا عدنان رمضان

السيدة

سناء موسى شيخ

السيد

عبد اهلل عمر الرمحي

السيد

قصي نياز الشجاعية

السيد

محمد عبد اهلل دوابشة

السيدة

ميساء يسري شويكي

السيدة

يارا فطين مسعد

السيدة

سنابل حسين بدوان

السيد

عبد اهلل محمد أبو عجمية

السيدة

قوت القلوب خالد لبويطل

السيد

محمد عبد اهلل حب رمان

السيدة

ميسر عطااهلل حلواني

السيدة

يارا محمد استنبولي

السيدة

سنابل وسام برغوثي

السيد

عبد اهلل وائل معتوق

السيد

كرم نصر اهلل هندي

السيد

محمد عمر هالل

السيدة

ميسون عبدالمعطي راضي

السيدة

يارا محمود شحادة

السيدة

سندس جالل الرفاعي

السيدة

عبير إبراهيم عميرة

السيدة

كريستينا سمير يوسف

السيد

محمد غالب طرشان

السيدة

نادين خالد معالي

السيدة

يارا وليد عساف

السيدة

سيرين سالمة عبد

السيدة

عبير راجح حمايل

السيدة

النا الفرد رنتيسي

السيد

محمد فؤاد أبو الحاج

السيدة

نادين صالحي عكش

السيد

ياسر فتحي قطوم

السيدة

سيرين علي زهران

السيد

عدي نهاد زغير

السيدة

النا طالل كالوتي

السيد

محمد محمود ياسين

السيدة

نانسي عزات ملصه

السيدة

ياسمين ظاهر بني شمسة

السيدة

سيرين ناجح سالم

السيدة

عرين خضر شحاده

السيدة

النا ماهر فتيحة

السيد

محمد نعمان صدقة

السيدة

نبال باسم حسن

السيدة

ياسمينة ماجد المصري

السيدة

سيلين جورج أسمر

السيد

عز الدين تيسير اعرج

السيدة

لبنى اسحق أبوسنينة

السيد

محمد هاني مرار

السيدة

نجالء فؤاد أبو شلبك

السيد

يافع منير حمايل

السيدة

شادن مفيد حمدان

السيد

عز الدين نايف كسواني

السيدة

لوجين بدر مرقة

السيد

محمد هشام يحيى

السيد

نجيب اسطيفان مسعود

السيد

يزيد سميح جردات

السيد

شادي أحمد عطا

السيد

عزت بالل سعيد

السيدة

لورا سائد نزال

السيد

محمد وليد زيادة

السيدة

نسرين صالح دار عمر

السيدة

يسرى جاد سلمان

السيد

شادي توفيق غبن

السيدة

عال نادر غفري

السيدة

لونا عيد كونة

السيد

محمد يزن هدمي

السيدة

نسيبة جمعة مصلح

السيد

يوسف غازي حسين

السيدة

شذا عاهد حسين

السيد

عالء رجا اسحق

السيدة

ليالي مرسي اسمر

السيد

محمد يوسف أحمد

السيدة

نصرة راجح خفش

السيد

يوسف محمد مضيه

السيدة

شروق جمال حمد

السيد

عالء رياض مصلح

السيدة

ليان أحمد دريني

السيد

محمود تيسير الجمل

السيدة

نقاء ذيب عيسى

السيدة

شروق فضل أشقر

السيد

علي عدنان بدر

السيد

ليث أحمد شريف

السيد

محمود داوود هبل

السيدة

نور حامد خميس

السيدة

شهد حكم اسناف

السيد

عمر سليمان ديك

السيدة

لينا ساكب بياتنة

السيد

محمود سميح الطمايزة

السيدة

نور حسين شاهين

السيدة

شهرزاد محمود عميرة

السيد

عمر عزيز شبانة

السيدة

لينا صفوان قيشاوي

السيد

محمود مأمون دغلس

السيدة

نيفين يوسف أبو سليم

السيد

شوقي عبدالرحمن الحاج حسن

السيد

عمر نادر شمالي

السيدة

ليندا سعيد أبوغوش

السيدة

مرام خيري حمايل

السيد

هادي عبد الرازق طه

السيدة

شيرين بشارة قاعود

السيد

عمر نبيل امواس

السيد

ماجد ناظر عقل

السيدة

مرح سامح شخشير

السيدة

هالة طارق سعادة

السيد

مروان محمد-أديب عسلي

السيدة

هبه محمد سلمان
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جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت -
فلسطين

مشاريع الجمعية
تمكنت الجمعية في مشروع (مكتبة إعارة كتب التخصص) من توفير الكتب التخصصية لحوالي
2500
طالب وطالبة ،في  96مادة دراسية ،إضافة إلى مشروع (كوبونات الطلبة) ،المدعوم من
ٍ

مركز التراث الفلسطيني في عمّان ،الذي يقوم على فكرة توزيع كوبونات الطعام ،لتوفير وجباتٍ

تأسست جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت منذ أكثر من عقدين من الزمن،

للطلبة غير المقتدرين.

بمبادرة من تجمع نخبةٍ من رجال األعمال واالقتصاديين واألكاديميين
واإلداريين والمهنيين وغيرهم من رجاالت المجتمع الفلسطيني ،ضمن
استراتيجية ورؤية واضحةٍ تتلخص في دعم جامعة بيرزيت ،وطالبها
وخريجيها ،مادي ًا ومعنوي ًا وعلمي ًا ،وتشجيع المؤسسات االقتصادية الوطنية
ومختلف السلطات المحلية لالستفادة من نشاطات الجامعة العلمية وخبراتها
الفنية.
تبنت الجمعية بالشراكة مع العديد من المؤسسات االقتصادية الفلسطينية،
عدداً من المشاريع الهادفة إلى تعزيز الروابط الثقافية واالجتماعية
واالقتصادية بين الجامعة والمجتمع المحلي ،وتوفير البعثات والمساعدات
لطلبة الجامعة المتفوقين ،في مسعىً من الجمعية لرفع أعداد الخريجين
من جامعة بيزريت ،بمختلف التخصصات التي تالئم حاجة المجتمع
الفلسطيني.
وساهمت الجمعية في دعم برامج الجامعة ،من خالل تقديم منح دراسية
ٌ
خمسة وعشرون طالب ًا هذا العام .باإلضافة إلى
مباشرة للطلبة ،استفاد منها
دعم برنامج المنح الدراسية الذي تديره الجامعة .حيث تساهم تعاونية (إيد
بإيد) ،التي تقوم فكرتها على عمل هدايا على شكل مطرزاتٍ ،للمؤسسات
والشركات والبنوك ،تحمل شعارها ،بما نسبته  %60من تكلفة برنامج المنح
الدراسية .كما يعد مشروع المظالت ،الذي عمل على توفير عدد من المظالت
والمقاعد في حرم الجامعة ،أحد مصادر تمويل المنح الدراسية ،حيث يعود

مشروع (مكتبة إعارة كتب التخصص)

مشروع أيد بأيد

ريع اإلعالنات لصالح البرنامج.
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إجمالي التبرعات والمنح حسب جهات صرفها
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إجمالي التبرعات والمنح حسب توزيعها الجغرافي
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الئحة الشرف
تفتخر جامعة بيرزيت دائمًا بأصحاب األيادي البيضاء الذين قدموا دعم ًا للجامعة ،فجميع المساهمات والتبرعات
المالية والعينية ،ومهما كان حجمها وطبيعتها ،ساعدت الجامعة على االستمرار في تأدية رسالتها وتطوير
برامجها وتوسيع وتحديث الحرم الجامعي .فلكل من دعمنا الشكر والتقدير.
وفيما يلي الئحة الشرف وتضم كل من قدم دعم ًا للجامعة خالل العام األكاديمي :2015 -2014

السيد إبراهيم إسماعيل زيدات

السيدة إسراء محمد الرابي

السيدة أمل عبد الرحمن ترابي

السيد إبراهيم بدران

السيدة إسراء يحيى دار صالح

السادة أمناء صندوق خالد دروزه وفايزة عنبتاوي

السيد أيمن أبو حجلة

السيدة إسراء يوسف مصري

السيدة أميرة حافظ حسونة

السيد أيمن ساحلي

السيد إسالم ربحي عامر

السيدة أميرة محمود دبعي

السيد أيمن كايد ضيف اهلل

السيد إسالم عبد اهلل قريني

السيدة أميرة مرزوق أبو الفي

السيد إبراهيم شحادة
السيد

إبراهيم شلش والسيدة سهيلة أبو غضيب

السيد إبراهيم وجيه طليب

السيدة أسماء حسن حجاز

السيد أمين جبارة

السيد إبراهيم يوسف إبراهيم ظريفة
السيد إبراهيم يوسف ديك

السيدة أسماء زياد عواد

السيد أمين خلف

السادة اتحاد أطفال الشرق األوسط

السيدة أسماء طلب قدح

السيد إحسان فهمي الزبيدي

السيدة أسيل باسم أبو محسن

السيد أمين عماد جمل
السيدة أنجي هاني عز

السيدة إيمان طه أبو سنينة

السيدة إيناس إحسان الخطيب
السيدة إيناس تيسير حسين
السيدة إيناس عايد عصفور
السيد إيهاب بشير الشاعر
السيد إيهاب شاليل

السيدة أحالم عبد السالم شيخ

السيدة أسيل كمال خيري

السيد أنس إبراهيم حسونة

السيد إيهاب محمد جرار

السيد أحمد إسماعيل مزاحم

السيدة أسيل ماهر خاروف

السيد أنس شفيق أبو سالم

السيد أيهم منتصر الرحيمة

السيد أحمد جودة جمل

السيدة أسيل وائل دار العيس

السيد أنس محمد صغير

السيد أيوب محمد زين الدين

السيد أحمد خالد حسن

السيدة أسيل ياسر زيادة

السيد أنس وليد سليم

السيد براء محمد واوي

السيد أحمد خالد الشني

السيدة أشرف أبو عيسى

السيدة أنعام عمار شعراوي

السيد بريان والسيدة جولين ايسون

السيد أحمد دروزة

السيدة أشواق منذر أسعد

السيدة أنغام رشاد نصر

السادة البرنامج اإلعالمي للتطوير الصحي

السيد أحمد سعد الخياط

السيدة إكرام معين نشاطة

السيد أحمد علي المالح

السادة آل الخطيب الجماعي الكناني

السيدة آية أحمد عطايا

السيد بسام سليمان جابر

السيد أنيس عبد العزيز بعيرات

السيد بسام زهير هدمي

السيد أحمد محمد قدادحة

السيدة أالء حسن مسالمة

السيدة آية حسين موسى

السيد بسام ولويل

السيد أحمد محمود العالم

السيدة أالء عبد القادر أبو عوض

السيدة آية صادق صندوقة

السيد بشار سائد أبو حويج

السيد أحمد موسى أبو الحالوة

السيدة أالء محمد نمر منصور

السيدة آية علي جمل

السيد بشار عدي قمحية

السيد أحمد نور حجاوي

السيد الحارث عصام رمانة

السيدة آية عماد الدين مسالمة

السادة البطريركية الالتينية في القدس كاريتاس

السيد إدوارد ثومبسون

السيد إلياس شامية

السيدة آية فتحي محمد طحان

السادة بنك االتحاد

السيدة أروى باسل عابد

السيد إمام زكي نافع

السيدة آية محمد شلش

السادة بنك االسكان للتجارة والتمويل

السيدة أروى محمود صالح

السيدة أماني حامد األطرش

السيدة أريج عبد الرازق طه

السيدة أماني محمد حميد

السيدة أزهار زياد هب الريح
السيد أسامة حديد
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السيد أمجد ماجد العسيلي
السيدة أمل إبراهيم محمد

السيدة آية محمد غزاونة
وصية المرحوم ايرنست ميرز
السيد إيلي جوزيف جودة رباع
السيدة إيليني غسّان مستكلم

السيد بهاء الدين النحوي
السيد بهاء الدين إياد نجيب
السيدة تاال توفيق السعده
السيدة تاال نادر شنارة
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الئحة الشرف

السيدة تالين ميشيل األعمى
السيد تامر عيساوي
السيدة تبارك محمد جازي

السيدة جهينة باسم طه
السيدة جوانا إلياس إلياس

السيد خلدون محمد العويوي
السيدة خلود نظام الناظر

السيد رائد خليل طوقان
السيد رائف محمد الفطافطة

السيدة تسنيم عبد الباري البرغوثي

السيد حاتم فرح

السيد خليل حسين شوامرة

السيد ربحي أبوالهموم

السيدة تهاني عصام قرط

السيد حباس ربحي أبو حسين

السيد خليل يعقوب فواضلة

السيد ربحي سالمة

السيد توفيق زهير عجاق

السيد حسام سفيان مسودة

السيدة دارين جاد عويس

السادة ربحي ووجدي شلبي

السيد تيسير بركات  -من خالل مؤسسة التعاون

السيد حسام محمد أبو سالم

السيدة داليا عبد المحسن أبو فنونه

السيدة ربى جمال عزام

السيد تيسير جبارة

السيد حسن أحمد سمارة

السيدة دانا حافظ فرّاج

السيدة ربى مسروجي العلمي

السيد ثائر قاهر دار خليل

السيد حسن أيمن أبو زياد

السيدة دانية حسن زيادة

السيد ربيع غسان بكر

السيد جعفر فتحي قبها

السيد حسن جمال قاسم

السيدة دانية زكي غزاوي

السيد ربيع ياسين حجلي

السيد جعفر نزيه عابد

السيد حسن خضر محاميد

السيد داود عماد هودلي

السيد جعفر هديب

السادة حكومة دولة قطر الشقيقة

السيد داود مصطفى نصار

السيد رسمي عوض مطرية

السيد جمال الضامن

السيدة حال عاهد حسين

السيد داود موسى أبوغربية

السيدة رسميه عصام رفاعي

السادة جمعية أجاويد الخيرية

السيدة حليمة نبيل دار موسى

السادة جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت  -فلسطين

السيدة دعاء عبد اهلل نخلة

السيدة رحمه إبراهيم دحبور

السيدة رشا راجح حمايل

السيد حنا عيسى باشا

السيدة دعاء يوسف أبو حالوة

السادة جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت -لندن

السيدة حنان صبحي قرط

السيدة دالل عطا اهلل عبد اهلل

السادة الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة –بإدارة جمعية
الزيتونة للتنمية الشبابية

السيدة حنان محمود حوشية

السيدة ديانا رائد دحادحة

السيدة رفيف شكري نشاشيبي

السيدة حنين علي شلش

السيدة ديما حسن بكر

السيدة رقية عبد القادر إزحيمان

السيدة حنين عيسى شاللدة

السيدة ديما موسى الشاعر

السيدة حنين عيسى مخطوب

السيدة دينا بسام زيد

السيدة رنا إبراهيم القيسي

السيدة حنين محمد دار موسى

السيدة دينا بالل حطاب

السيدة رنا وليد أبو هالل

السيدة حنين مصطفى أبو حنحن

السيدة دينا رمزي سليمان

السيدة رند بسام أبو ليل

السادة جمعية المرأة الفلسطينية األمريكية في جنوب
كاليفورنيا  -باوا
السادة جمعية جيري ورسمية فتاح الخيرية
السيدة جميلة عبد الحليم عواوده
السيدة جنان فتحي دار أبو عادي
السيدة جنان معين غازي
السيدة جنين وفا مرعي
السيد جهاد تيسير داود
السيد جهاد تيسير ناجي
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السيدة جهاد حكمت أبو ردينة

السيد خضر ترزي

السيدة رانية سفيان عرار

السيدة رشا ناجح مزاحم
السيد رشيد والسيدة منى خالدي

السيد ركان عبد اهلل الحسنية

السيدة حنين موسى عبد اهلل

السيد راجي دحادحة

السيدة رنين حاتم علي

السيدة حنين يوسف قاسم

السيد رامز حكيم

السيدة رنين رياض إبراهيم

السيد رامي بركات

السيدة رنين سليمان داغر

السيدة ختام شريم

السيد رامي توفيق اسيه

السيدة رنين طالل جوجاس

السيدة خديجة نعيم محيسن

السيد رامي محمود دراويش

السيدة روان حمدي ناصر

السيد خالد العمري
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السيدة روان ماجد األسطل

السيدة سجود ربحي عاصي

السيدة روان محمد زهران

السيدة سجى فضل مرة

السيد شادي أحمد عطا

السيدة شيماء عبد الحافظ أبو سنينه

السيدة روان مراد طرشان

السيدة سحر إبراهيم ناصر

السيد شادي توفيق غبن

السيدة صابرين محمود اسعد

السيدة روان نضال غول

السيدة سعاد الحسيني -الجفالي

السيدة شذا عاهد حسين

السيدة صابرين هشام أبوسمية

السيدة روال محمد ضمرة

السيد سعادة محمد سعادة

السيدة رويدة حسام أبو غنام

السيد سعيد خالد ددو

السادة شركة أكرم سبيتاني وأوالده

السيد رياض الصادق

السيد سعيد عبد اللطيف الحسيني

السادة شركة العليان المالية

السيد رياض أيمن حماد

السيد سالمة عبد الكريم
السيدة سلسبيل عبد الكريم مسالمة

السادة الشركة الفلسطينية للتنمية الريفية والصناعية
م.خ.م  -ينابيع

السيدة صفاء غازي شيخ

السيدة سلوى سالم خشان

السادة شركة الوطنية موبايل

السيدة صفية مالك أبو علي

السيد رياض جمال
السيدة ريتا نهاد حسونة

السادة شركة اتحاد المقاوليين العرب -فلسطين

السيد صادق باسم جبر
السيد صالح محمد دغالوي
السيد صالح مصلح الطريفي
السيدة صفاء علي محمد

السيدة ريم خضر أبو حالوة

السيد سليم إدة

السادة شركة بوليفانت العربية

السيدة ريم نعيم هندي

السيد سليمان عبد الغني أبو عيشة

السادة شركة بيت  .كوم

السيدة صمود ناصر الدين أبو خضير

السادة شركة بيتي لالستثمار العقاري

السادة صندوق الطالب الجامعي االورثوذكسي  -رام اهلل

السيدة سمر سامي أبو عمر

السادة شركة بيرزيت لألدوية

السادة عائلة المرحوم سميح دروزة

السادة شركة جوال

السادة الصندوق العربي لإلنماء االجتماعي واالقتصادي -من
خالل مؤسسة التعاون

السيد سميح عبد الصمد

السادة شركة رويال التجارية الصناعية

السيدة ضحى شوقي حسين

السيد سمير نعيم عبد الهادي

السادة شركة فرسان الشرق األوسط لالستثمار

السيدة ريم يوسف صدقة
السيدة ريما توفيق آسية
السيد زكي موسى يوسف
السيدة زهية محمد عواد
السيد زياد طالب

السيدة سماح محمد الخواجا

السيد صالح الدين محمد سالمه

السيدة ضحى علي عطا

السيدة زينب خضر مصلح

السيدة سميرة جمال الحريم

السادة شركة فلسطين لالستثمار العقاري-بريكو

السيد ضياء سليمان أجرب

السيدة زينة سمير أبو رجيلة

السيدة سميرة سامي مسعد

السادة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار الخصوصية
المحدودة  -باديكو

السيد طارق العقاد
السيد طارق علي شنينة

السيدة ساجدة خيري نفاع

السيدة سنابل حسين بدوان

السادة شركة مكاوي لأللبسة الرجالية  -نيومان

السادة طالب من أجل العدالة في فلسطين -أمريكا

السيدة سالي عماد أبو رميله

السيدة سنابل وسام برغوثي

السيدة شروق جمال حمد

السيد طالل الشاعر

السيد سامح عثمان مفارجة

السيدة سندس جالل الرفاعي

السيدة شروق فضل أشقر

السيد عادل مرقة

السيدة شهد حكم اسناف

السيد عاصم محمد منصور

السيدة شهرزاد محمود عميرة

السيد عامر أحمد قطاوي

السيد ساجد يوسف شريف

السيدة سناء موسى شيخ

السيدة سامية خوري

السيدة سوزان ناصر

السيدة ساندي إلياس رشماوي

السيدة سيرين سالمة عبد

السيدة سجا مرعي ثبتة

السيدة سيرين علي زهران
السيدة سيرين ناجح سالم
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السيدة شادن مفيد حمدان

السيدة شيرين جمال خليل

السيدة سيلين جورج أسمر

السيد شوقي عبدالرحمن الحاج حسن
السيدة شيرين بشارة قاعود

السيد عامر أيوب
السادة عائلة المرحوم عمر سعيد سعد
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السيدة فاطمة محمود زيته

السادة لجنة كويتيون ألجل القدس  -من خالل مؤسسة
التعاون

السادة عائلة المرحوم عناد شلبي

السيد عالء رجا اسحق

السادة عائلة زالطيمو

السيد عالء رياض مصلح

السيد فالح نصير فالح

السادة عائلة شكور أبو غزالة -من خالل مؤسسة التعاون

السيد عالء ناصر محمد

السيد فتحي أبو الريش

السيدة لوجين بدر مرقة

السيد عبادة ماجد محمد عابدين

السيد علي عدنان بدر

السيد فتحي خالد

السيدة لورا سائد نزال

السيد فتحي مجدي مسالمة

السيدة لونا عيد كونة

السيد عبد الرحمن عبد السالم كاشور

السيد عمر سليمان ديك

السيد عبد الرحمن عبد الفتاح حامد

السيد عمر عزيز شبانة

السيدة فداء أحمد رويضي

السيدة ليالي مرسي اسمر

السيد عبد الفتاح الطويل

السيد عمر نادر شمالي

السيدة فداء فؤاد لدادوه

السيدة ليان أحمد دريني

السيد عبد الكريم أسعد

السيد عمر نبيل امواس

السيدة فداء محمود القاضي

السيد ليث أحمد شريف

السيد فراس محمد شماسنة

السيدة لينا ساكب بياتنة

السيد عبد اهلل إبراهيم شعبان

السيد عودة محسن

السيد فرناس عبد الهادي وهدان

السيدة لينا صفوان قيشاوي

السيد عبد اهلل شلبي

السيد عوض عبد الناصر عوده

السيد فضل نعيم عبد الرحمن

السيدة ليندا سعيد أبوغوش

السيد عبد اهلل عمر الرمحي

السيد عيسى أبو عيسى

السادة الفلسطينية إلسناد الطلبة  -شركة ارامكس

السيد عبد اهلل محمد أبو عجمية

السيد عيسى سيمون كوبا

السيد عبد اهلل وائل معتوق

السيد عيسى مصبح عواودة

السيد عبد اللطيف محمد مرعي

السيدة عنان أبو السعود

السيد فؤاد الجمل

السيد ماجد سعيد
السيد ماجد ناظر عقل

السيدة فيروز عثمان لدادوة

السيد مازن الشريف

السيدة فيفيان خلف

السيد مازن عبد القادر أبو نبعه

السيد عبد الحكيم غنيم

السيدة غادة أكرم علي

السيدة عبير إبراهيم عميرة

السيد غازي جاموس

السيد قصي أحمد حماد

السيدة عبير أكرم محسن

السيد غازي عبد النبي حسن

السيد قصي نياز الشجاعية

السيدة عبير راجح حمايل

السيد غازي كامل أبو نحل

السيدة قوت القلوب خالد لبويطل

السيد مالك نجم شلش
السيد متبرع كريم 1
السيد متبرع كريم 2

السيد عدي نهاد زغير

السيدة غدير جمال فواضلة

السيد كرم نصر اهلل هندي

السيد متبرع كريم 3

السيد عرفات خلف

السيدة غدير سامي نوباني

السيدة كريستينا سمير يوسف

السيد متبرع كريم 4

السيدة غدير غسان صفدي

السيدة النا الفرد رنتيسي

السيد متبرع كريم 5

السيد عز الدين تيسير اعرج

السيد فارس سعيد

السيدة النا طالل كالوتي

السيد متبرع كريم 6

السيد عز الدين نايف كسواني

السادة فاعلين خير -المتبرعون لصندوق العطاء

السيدة النا ماهر فتيحة

السيد متبرع كريم 7

السيد عزت بالل سعيد

السيدة فاطمة الزهراء جابر درويش

السيدة لبنى اسحق أبوسنينة

السيد متبرع كريم 8

السيد عزيز شاهين

السيدة فاطمة سائد عبد اهلل

السادة لجنة زكاة محافظة رام اهلل والبيرة المركزية

السيد متبرع كريم 9

السيدة عال نادر غفري

السيدة فاطمة محمد برانسي

السادة لجنة صندوق التكافل الخيري

السيد متبرع كريم 10

السيدة عرين خضر شحاده
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السيد متبرع كريم 11

السيد محمد أحمد حمايل

السيد محمد فؤاد أبو الحاج

السيد مصعب إبراهيم لبّاط

السيد متبرع كريم 12

سمو محمد بن حمد بن عبد اهلل بن جاسم آل ثاني
الشيخ

السيد محمد محمود ياسين

السيد معاذ محمد صبيح

السيد محمد نعمان صدقة

السيد معاذ هيثم علي

السيد متبرع كريم 14

السيد متبرع كريم 13

السيد محمد جميل أبو سعدة

السيد محمد هاني مرار

السيد معاذ وليد برغوثي

السيد متبرع كريم 15

السيد محمد حسام إبراهيم

السيد محمد هشام يحيى

السيد المعتصم باهلل إبراهيم عمر

السيد متبرع كريم 16

السيد محمد حسان أبو حسان

السيد محمد وليد زيادة

السيد مكرم فتحي إبراهيم

السيد متبرع كريم 17

السيد محمد حسن زيد

السيد محمد يزن هدمي

السيد متبرع كريم 18

السيد محمد حكم صالح

السيد محمد يوسف جابر

السيدة منار عثمان طنينه

السيدة متبرعة كريمة 19

السيد محمد خالد راشد

السيد محمد يوسف أحمد

السيدة منار ناصر قاسم

السيدة متبرعة كريمة 20

السيد محمد خليل شني

السيد محمود تيسير الجمل

السيدة متبرعة كريمة 21

السيد محمد سعيد البعيرات

السيد محمود داوود هبل

السيدة متبرعة كريمة 22
السيد متبرع كريم  /23من خالل جمعية أصدقاء بيرزيت-
لندن
السيد متبرع كريم  /24من خالل جمعية أصدقاء بيرزيت-
لندن
السيد متبرع كريم  /25من خالل جمعية أصدقاء بيرزيت-
لندن
السيد مثنى إبراهيم بشير
السيدة مجدولين حازم زغير
السادة المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار-
بكدار
السادة محالت الريماوي
السيد محمد إبراهيم غوشة
السيد محمد إبراهيم أبو رميلة
السيد محمد أحمد العمله
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السيدة مالك سمير الشويكي

السيد منتصر عبد اللطيف لقرينه
السيدة منتهى عمران أبو موسى

السيد محمد سمحان البرغوثي

السيد محمود سامي رشيد

السيد منذر باسم مفارجة

السيد محمد سميح كببجي

السيد محمود سميح الطمايزة

السادة منظمة الواليات المتحدة لالحتياجات الطبية والتعليمية

السيد محمد سمير شعيبي

السيد محمود مأمون دغلس

السيدة منى جيمي سارمنتو

السيد محمد شاهر عودة

السيدة مرام خيري حمايل

السيد محمد شومان

السيدة مرح سامح شخشير

السيد منير وابنته السيدة هناء الكالوتي  -من خالل مؤسسة
التعاون

السيد محمد صالح الشيخ

السادة المرسلون الفرنسيسكان في خدمة األرض المقدسة

السيد مهدي محمد يغمور

السيد محمد صفوري

السادة مركز التراث الفلسطيني -عمان

السيد مهند وليد عبيد اهلل

السيد محمد عبد الحكيم عسّاف

السادة المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة

السيد موسى ناصر والسيدة سهيلة ناصر

السيد محمد عبد القوي والسيد مازن قمصية

السادة مروان محمد-أديب عسلي

السادة مؤسسة اتحاد األراضي المقدسة

السيد محمد عبد اهلل دوابشة

السيدة مريان ويبر

السادة المؤسسة العربية للتنمية المستدامة -رواد التنمية

السيد محمد عبد اهلل حب رمان

السيدة مريم أحمد عميرة

السادة مؤسسة القدس للتنمية

السيد محمد عمر هالل

السيدة مريم حسن عبد الرحمن

السادة مؤسسة المرحوم رشيد خليل عريقات

السيد محمد عيسى خريس

السيدة مريم سامر طه

السادة مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد

السيد محمد غالب طرشان

السيدة مريم محمود ياسين

السادة مؤسسة أميديست -برنامج زيادة الفرص من خالل
التعليم والتدريب
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السادة مؤسسة أهداف -من خالل أصدقاء جامعة بيرزيت-
لندن
السادة مؤسسة جورج وساندرا زيبق
السادة مؤسسة حماية األراضي المقدسة
السادة مؤسسة دار الطفل العربي
السادة مؤسسة راشيل كوري للسالم والعدالة
السادة مؤسسة فلسطين للتعليم
السادة مؤسسة فيفا فلسطينا ماليزيا
السادة مؤسسة مجموعة االتصاالت الفلسطينية للتنمية
المجتمعية
السادة مؤسسة منيب رشيد المصري للتنمية -من خالل
مؤسسة القدس الطالبية والشبابية
السادة مؤسسة هاني قدومي للمنح الدراسية
السادة مؤسسة هينكل  -ألمانيا
السيد مؤمن نعيم سليمان
السيدة ميساء يسري شويكي
السيدة ميسر عبدالوهاب
السيدة ميسر عطااهلل حلواني
السيدة ميسون عبدالمعطي راضي
السيدة نادين خالد معالي
السيدة نادين صالحي عكش
السيدة نانسي عزات ملصه
السيدة نبال باسم حسن
السيدة نجالء فؤاد أبو شلبك
السيد نجيب اسطيفان مسعود

السيدة نسرين صالح دار عمر
السيد نسيب شاهين
السيدة نسيبة جمعة مصلح

السيدة هنادي مهنا سليمان

السيد يوسف حسونة

السيدة هيا بسام محتسب

السيد يوسف شماس

السيدة هيا عصام حسن

السيد يوسف غازي حسين
السيد يوسف محمد مضيه

السيد نصر الدين نوفل

السيد هيثم ربحي دار زيادة

السيدة نصرة راجح خفش

السيد وديع عبد الرازق فراج

(EILF (Electronic Information for Liberaries

السيد نعيم جميل نزال

السيدة وديعة يوسف بستاني

Ann Foley- through Friends of Birzeit
University/London

السيد نعيم راضي
السيدة نقاء ذيب عيسى
السيد نمر محمد حمدان
السيدة نهاد أبو ستة

السيد وسام أسامة حسيني
السيد وضاح برقاوي
السيدة وفاء صالح الدين عفانة
السيدة والء مسعود دار الشيخ

السيدة نور الدين أحمد أبو بكر

السيد وليد الجشي

السيدة نور حامد خميس

السيد وليد عبد القادر أبو عليا

السيدة نور حسين شاهين

السيدة يارا تيسير أبو طه

السيدة نيفين يوسف أبو سليم

السيدة يارا عدنان رمضان

السيد هادي عبد الرازق طه

السيدة يارا فطين مسعد

السيدة هالة طارق سعادة

السيدة يارا محمد استنبولي

السيدة هبه محمد سلمان

السيدة يارا محمود شحادة

السيدة هدى خليل زهرة

السيدة يارا وليد عساف

السيدة هدى طالل تميمي

السيد ياسر فتحي قطوم

السيدة هدى عوض اهلل عبيد

السيد ياسر فوزي

السيدة هديل إبراهيم خالد

السيدة ياسمين ظاهر بني شمسة

السيدة هديل أحمد علقم

السيدة ياسمينة ماجد المصري

السيدة هديل بسيم عميرة

السيد يافع منير حمايل

السيدة هديل عادل ادكيدك

السيد يحيى جبارة

السيد هشام عبد اهلل

Book Aid International
BZU Fund-USA
Daughters for life Foundation
Dipora Sanderson
Doreen Ingrams-through Friends of Birzeit
University/London
Hardship Fund-through Friends of Birzeit
University/London
John Tippler-through Friends of Birzeit
University/London
Konrad Adenauer Stiftung
SAGE Publications Ltd
Salem Hanna Khamis Memorial-through
Friends of Birziet University/London
The Dorest-through Friends of Birzeit
University/London

السيد يزيد سميح جردات
السيدة يسرى جاد سلمان
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شكرًا لعطائكم
ودعمكم املتواصل

إصدار :
مكتب تعزيز الموارد  -جامعة بيرزيت

ص.ب  14بيرزيت ،فلسطين
تلفاكس +972 2 298 2065

يرجى توجيه مالحظاتكم للسيدة منال عيسى

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

mmissa@birzeit.edu

54

55

g i v i n g . b i r z e i t . e d u
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