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أن  وأتمنى  برسالتنا.  المستمر  إيمانكم  على  جميعًا  أشكركم 
تخطي  على  تساعدنا  التي  الخيرية،  مساهماتكم  في  تستمروا 
الصعاب واالستمرار في رسالتنا وتقديم األفضل لفلسطين. 

د. حنا ناصر
رئيس مجلس األمناء



تقرير العطاء السنوي 2019 - 2020

5

منذ بدأت مسيرتي في التدريس والعمل اإلداري في 
جامعة بيرزيت عام 1981، وخالل العقود األربعة التي 
وتزدهر  تكبر  بيرزيت  شهدُت  الجامعة،  بها  عاصرت 
ومعاهدها،  ومراكزها  وكلياتها  وأساتذتها  بطلبتها، 
للمجتمع  قدمت  التي  األكاديمية  وبرامجها 
الفلسطيني المعرفة، وساهمت في اإلنتاج والتطوير 
العلمي عن طريق أبحاث األكاديميين التي أفضت إلى 

معارف ومخرجات علمية جديدة.

بيرزيت  شهدت  الماضية،  القليلة  السنوات  وخالل 
نقلة كبيرة في الجانب األكاديمي والمعرفي والثقافي 
مؤسسات  في  الحاصلة  التطورات  مع  يتناسب 
التعليم العالي في المنطقة والعالم. كان ذلك ضمن 
أن نستفيد  واقتصادية، استطعنا  تحديات سياسية 

منها كفرص من أجل الحفاظ على تميز تعليمنا. 

هو  اآلن  تواجهنا  التي  التحديات  أبرز  من  واحدًا  ولعل 
انتشار جائحة فيروس كورونا في الوقت الذي ما زلنا 
نعيش في سياق استعماري يحاول إعاقة مسيرتنا 
التعليمية والتعلمية. فاستمرار الجائحة لما يزيد عن 
في فلسطين،  العالي  التعليم  يهدد قطاع  اآلن  عام 
ويشكل خطرًا على استمرار مسيرة الطلبة التعليمية 
أظهرت  أخرى،  ناحية  ومن  حظًا.  األقل  الفئات  من 
التكنولوجية في فلسطين  التحتية  البنية  أن  الجائحة 
ضعيفة أمام وجود آالف الطلبة الذين يحاولون متابعة 

محاضراتهم عن طريق وسائل التعلم اإللكترونية. 

أن  بيرزيت  جامعة  استطاعت  أخرى،  مرة  ولكن 
تتصدى للمعيقات وتكون السباقة في مواجهة هذا 
التحّدي، الذي فرض انتقااًل سريعًا وطارئًا من التعلم 
بأعضاء  فخورون  ونحن  اإللكتروني.  إلى  الوجاهي 
هيئتنا األكاديمية وطلبتنا الذين بذلوا قصارى جهدهم 
لالستفادة من هذه التجربة، في الوقت الذي كان فيه 
يسعون  اإلدارية  هيئتنا  أعضاء  من  االختصاص  ذوو 
لتطوير بنية الجامعة التحتية لتحمل هذه الضغوطات 

التقنية والتغيرات السريعة في نظامنا التعليمي.

تحفيز  حول  وتتمحور  واضحة  رسالتنا  كانت  لطالما 
وحتى  والبحث.  والتعلم  التعليم  في  واالبتكار  اإلبداع 
فرضتها  التي  التغيرات  من  الرغم  وعلى  العام،  هذا 
األكاديمية  برامجنا  لتطوير  عملنا  واصلنا  الجائحة، 
بداية  مع  الجامعة  أطلقت  حيث  طلبتنا،  ومعارف 
في  ماجستير  برامج   2020-2019 األكاديمي  العام 
الدولية  الهجرة  ودراسات  والخاص،  العام،  القانون 
برنامج  جانب  إلى  األورام،  تمريض  وبرنامج  واللجوء، 

بكالوريوس في العالقات الدولية.

العالمي  التصنيف  دخول  الجامعة  واستطاعت 
وفقًا  البحثي  األكاديمي  األداء  حسب  للجامعات 
 University Ranking by Academic تصنيف  لنتائج 
وحصلت   ،2020-2019 للعام   )Performance )URAP
 51 والمرتبة  محليًا،  األولى  المرتبة  على  الجامعة 
الجامعات  عالميًا. كما تصدرت   1652 والمرتبة  عربيًا، 
عربيًا  العاشرة  المرتبة  في  وحلت  الفلسطينية، 
 UI تصنيف  في  العالم  مستوى  على   202 والمرتبة 

Green Metric العالمي للعام 2020. 

التعامل  في  يصب  وعملنا  متواصلة  التحديات   
التعليم.  استمرارية عملية  تدعم  حلول  بإيجاد  معها 
وبالتأكيد، لم يكن ذلك ممكنًا إّلا بدعم أصدقاء جامعة 

بيرزيت في فلسطين والعالم. 

بيرزيت، نشكر كل من دعمنا، ونتطلع  باسم جامعة 
وتبقى  مسيرتنا  لنكمل  الدعم،  هذا  يستمر  أن  إلى 
المنطقة  في  والمعرفة  للعلم  مركزًا  بيرزيت  جامعة 

والعالم، ورافدًا لقيم الحرية واإلنسانية.

شكرًا إليمانكم بجامعة بيرزيت.

د. عبد اللطيف أبو حجلة 
رئيس الجامعة



بيرزيت على  أثر عطاء داعمي وأصدقاء جامعة  يقدم لمحة عن  الذي  السنوي،  العطاء  تقرير  أيديكم  بين  نضع 
كبير  إلى حد  التقرير يشبه  أن هذا  األولى  للوهلة  يبدو  الجامعة بشكل عام. قد  الطلبة بشكل خاص، ومجتمع 
التقارير السابقة التي قدمناها لكم. ولكن في الحقيقة، يقدم تقرير العطاء للعام 2019-2020 فرصة للتأمل فيما 
حققناه مع أصدقاء وداعمي الجامعة، الذين قّدموا بشكل سخي المساعدات في أصعب األوقات التي تواجه 

العالم أجمع: فلكم مّنا كل الشكر والتقدير. 

ساعدتنا مساهماتكم في الحفاظ على بيئة منفتحة على المعارف والعلوم لخمسة عشر ألف طالب وطالبة. 
وبعطائكم، استطاعت الجامعة أن تتعامل مع المتغيرات المتسارعة والضاغطة، لنتمكن من مواصلة مسيرتنا 

واستمرارنا.

قدمت  التي  المشاريع  من  والعديد  وخريجونا،  الحاليون  طلبتنا  حققها  التي  اإلنجازات  من  العديد  ضمن  ومن 
تجربة غنية لمجتمع الجامعة، اخترنا أن نسّلط الضوء على ستة قصص من نجاحات طلبتنا وأثرها على مجتمعنا 
الفلسطيني، إلى جانب مشروعين سيقدمان للطلبة أدواٍت معرفيًة جديدة، إلى جانب خدمات تساهم في الراحة 

واالستقرار، وهما: مختبر المحاكاة للتمريض، وسكن الرياض للطالبات. 

لم تكن هذه النجاحات ممكنة لوال المساهمين الكرام وأصدقاء الجامعة الذين يبذلون جهودهم لتمكين بيرزيت 
من االستمرار والتميز في إنتاج معارف جديدة. وفي هذا التقرير، نذكر المساهمين، كالًّ باسمه أبجديًا، تعبيرًا عن 

شكرنا وامتناننا لهم.

لكم مّنا خالص التقدير على مساعدتكم لبيرزيت وثقتكم وإيمانكم برسالتها. إن دعمكم المتواصل هذا سينير 
للجامعة ولفلسطين طريقًا أكثر إشراقًا وأماًل.

منال عيسى
نائب الرئيس للتنمية واالتصال
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بدعمكم المستمر، كان عام 2019-2020 مليئًا باإلنجازات. 

ساهم طلبتنا، وباحثونا، وأعضاء هيئتنا األكاديمية في 
تطوير المعرفة والعلوم. 

عطائكم وفر 
البيئة التعليمية 

الداعمة لطلبة 
وأكاديميي 

الجامعة
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بدأت فكرة المشروع بعد مقابلة جميلة عابد وأريج خلف وكفاح أبو شرار، طالبات دائرة 
عام  نكبة  إثر  لفتا  قرية  رحلت عن  التي  عامًا(   90( فاطمة  للحاجة  المعمارية،  الهندسة 
1948. وصفت لهن جمال القرية بنبعها ومدرستها وجامعها وناديها ومقامها وخانها 

ومعصرة زيتونها وحتى بيوتها القديمة.

تبين  أكثر،  اختيار لفتا دون غيرها. وبعد بحث  اللقاء، قررت جميلة وأريج وكفاح  من هذا 
للطالبات أن القرية ما زالت تحافظ فيزيائيًا على شكل وتفاصيل مبانيها من كل الجوانب. 
وهي تفاصيل شكلت عبر الزمان محطة جذب للزوار والسائحين، وجعلت منها منطقة 
صراع مع االحتالل من قبل األهالي الذين واصلوا رفع القضايا ضد تهويد هذه القرية، 

إضافة إلى أهمية القرية التي تشكل البوابة الغربية للقدس.

نجحت الطالبات الثالث في إعادة إحياء القرية كنموذج للعودة، بإشراف أستاذ الهندسة 
المعمارية د. محمد عبد الهادي جوابرة. وضمن تخيالت واسعة، وتخطيط إقليمي ومحلي 
جديدة،  عمرانية  ببرامج  والمباني  البيوت  هذه  إحياء  إعادة  إلى  الطالبات  سعت  للقرية، 

تحافظ على الهوية الريفية للقرية، وللحدث التاريخي لتهجير أهالي لفتا من قريتهم.

يوثق المشروع ويؤرخ قرية لفتا من خالل التاريخ الشفوي الذي تم اعتماده من ضمن 
منهجيات البحث. كما يقدم نموذجًا لحالة التأمل وذلك بتصور عودة الالجئين لقراهم، إذ 
42 ألف الجئ من قرية لفتا في أماكن مختلفة حول العالم. لقد كان الهدف  يوجد حاليًا 
فلسطينية  هوية  يجدوا  بأن  عودتهم،  عند  الالجئين  راحة  مراعاة  هو  للمشروع  األهم 

أصيلة، وتستطيع في نفس الوقت تلبية احتياجات الحياة الجديدة.

لسياسات  نتيجة  المشروع،  العقبات خالل تصميم  العديد من  الطالبات  واجهت  وقد 
االحتالل، خصوصًا في زيارة قرية لفتا، بسبب المعيقات التي يضعها االحتالل على دخول 
أو  القدس،  بلدية  وثائق من  أو طلب  برؤية  لهن  لم يسمح  كما  لغير سكانها،  القدس 
المراكز البحثية هناك، إلى جانب إخفاء المخططات القديمة التي تخص قرية لفتا بشكل 

كامل.

مشروع معمارّي لطالبات الجامعة يحاكي 
العودة إلى لفتا المهجرة بلمسة جديدة
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»رغم حصولي على شهادة البكالوريوس في تخصص 
في  نعيشها  التي  الظروف  أّن  إال  المدنية،  الهندسة 
فلسطين تجعلنا دائمًا بحاجة البتكار كل ما هو جديد 
باستخدام الموارد واإلمكانيات المتاحة لدينا للقضاء 
على أكبر المشاكل التي يواجهها الشباب الفلسطيني 
وشّح  البطالة  مشكلة  وهي  أال  بأسره،  العالم  بل 
عدد  مع  مقارنًة  العمل  سوق  في  المتاحة  الوظائف 
الخريجين في كل عام«، يقول الطالب أحمد ادكيدك، 

وهو مؤسس شريك في »طالبكو«.

تعمل »طالبكو« على ربط طلبة الجامعات مع سوق 
العمل خالل فترة الدراسة، ليحققوا ألنفسهم مصدر 
دخل إضافي خالل الدراسة الجامعية، وهذه المبادرة 
التي أسسها طلبة الجامعة لتوفير أكثر من 235 ألف 
الشرق  أنحاء  في  الجامعات  لطلبة  تدريب  فرصة 

األوسط. 

الحظ فريق »طالبكو« أن الطلبة الخريجين ال يمتلكون 
الخبرة الكافية أو العالقات الالزمة لبناء سيرة مهنية 
على  المبادرة  تعمل  الفكرة.  جاءت  هنا  فمن  ناجحة، 
مدفوع  المهني  التدريب  مع  الجامعي  التعليم  توأمة 
الجامعية، فيوفر طالب  الدراسة  األجر خالل سنوات 

الجامعة مصروفه خالل الدراسة، ويراكم خبرة عملية 
الشركات  أفضل  في  التخرج  بعد  للعمل  تؤهله 
المحلية والعالمية. وفي الوقت نفسه، يوفر للشركات 
المحلية طالبًا جامعيين ذوي معرفة ومهارات فريدة 
التي  الجزئية  الوظائف  في  وإشغالها  الستثمارها 

تحتاجها هذه الشركات.

الشركات  مع  الطلبة  المبادرة  هذه  وتربط 
والمؤسسات التي تحتاج إلى مروجين ومسوقين ويتم 

التنسيق معهم وتدريبهم بمقابل مادي بسيط.

طه  أمين  من  المكون  »طالبكو«  فريق  ترشح  وقد 
عن  ُممّثًلا  زياد،  وطارق  عودة  وروال  ادكيدك  وأحمد 
في  بيرزيت،  وجامعة  وفلسطين  األوسط  الشرق 
»هالت  مسابقة  ضمن  نيويورك،  في  المتحدة  األمم 
ألف   200 أكثر من  الفريق مع  تنافس  أن  بعد  برايز«، 
فريق على مستوى العالم، وتم اختياره من بين أفضل 
لندن،  في  الذي عقد  النهائي،  الدور نصف  في  فرق   6
في  عملهم  فكرة  لتقديم  ذلك  بعد  دعوتهم  وتمت 

نيويورك.

»طالبكو« مشروع ريادي لتوفير فرص تدريب 
 وعمل للطالب في الشرق األوسط

مرشح جائزة »هالت برايز«
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مسابقة »هالت برايز« هي أضخم مسابقة عالمية 
للمشاريع الريادية االجتماعية، إلنشاء شركة 
لمواجهة تحد من التحديات المجتمعية التي 

تواجه العالم، إلحداث تغير إيجابي فيها. يسميها 
المجتمع الغربي »جائزة نوبل للطالب«، ألنها 

تساهم بإيجاد عمل للطالب ومساعدة الفئات 
المهمشة. وتختلف المواضيع المطروحة في كل 

عام عن الذي يسبقه. وتشارك فيها أكثر من 2000 
جامعة حول العالم، وتقام في أكثر من 150 دولة.
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 في المسابقة الدولية للمحاكم الصورية
بتنظيم من جامعة أوكسفورد

 طلبة الحقوق واإلدارة العامة
من أفضل المدافعين عن حقوق اإلنسان

فريق جامعة بيرزيت هو أول فريق شارك في المسابقة الدولية للمحاكم الصورية التي جاءت بعنوان 
َصفوة  ضمن  بذلك  ليكون  البريطانية،  أوكسفورد  جامعة  من  بتنظيم  اإلعالم،  لقانون  ميديا  برايس 
الفرق العشرة األولى الفائزة في المسابقة، وليحقق إنجازًا يعد األول من نوعه على مستوى جامعات 

الشرق األوسط في هذه المسابقة.
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ركزت المحكمة الصورية على نقاش قضايا متعلقة بقانون اإلعالم، وحقوق اإلنسان وحريات 
الفكر والتعبير عن الرأي، حيث ُطلب من المتسابقين تحليل مجموعة من األدّلة المتعلقة بقضية 
افتراضية لتقديم مرافعاتهم في المحكمة الصورية. وفي هذا العام، قّدم الطلبة مرافعاتهم 
للقوانين  بترجمتها  القضائية  كانت سلطتها  لو  وفيما  »ُسرية«،  افتراضية اسمها  دولة  حول 
وتطبيقها تنتهك حقوق وحريات المواطنين، ال سيما األقليات الدينية والحركات الوطنية، وفي 

ظل وجود حراك جماهيري على وسائل التواصل االجتماعي.

جاء تأهل الفريق المكون من الطلبة لين عورتاني وحنان شهاب والنا سالمة وعيسى طوطح، 
وبتدريب األستاذ فؤاد مسعد، بعد منافسته في الجوالت اإلقليمية التي عقدت على مستوى 
الشرق األوسط، أمام فرق من أفغانستان، والجزائر، والبحرين، ومصر، وإيران، والعراق، واألردن، 

والكويت، وقطر، وغيرها من الدول.

كورونا،  جائحة  التي فرضتها  اإلغالق  حالة  إلكترونيًا بسبب  المسابقة  تنظيم  الرغم من   وعلى 
التحليلية  قدراتهم  أظهرت  ومنطقية  مقنعة  مرافعات  تقديم  بيرزيت  جامعة  فريق  استطاع 

وعمق تفكيرهم.
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 خريجة بيرزيت
 منتهى انجاص

تستكمل دراساتها في 
الكيمياء التطبيقية

منتهى انجاص، باحثة فلسطينية وخريجة جامعة بيرزيت، دفعها الشغف المعرفي والطموح إلى أن تصبح إحدى 
أبرز الباحثات والعالمات في مجال الكيمياء التطبيقية، ومكنتها نتائج أبحاثها من أن تحصد جوائز وزماالت بحثية، 

كإحدى النساء العربيات القليالت في هذا المجال.

تميزت أبحاثها التي تهدف إلى تطوير مركبات كيميائية جديدة من جزيئات أكاسيد العناصر بالتركيز على مركبات 
الليثيوم  بطاريات  مجال  في  الكهربائية  الطاقة  تخزين  على  المواد  هذه  كفاءة  ودراسة  الفاناديوم،  أكاسيد 
المستخدمة حالّيًا في األجهزة اإللكترونية والَمركبات الكهربائية. وحالّيًا، تركز انجاص في أبحاثها على بطاريات ما 
بعد الليثيوم، كالصوديوم والمغنيسيوم، لمحدودية إنتاج بطاريات الليثيوم في األعوام القليلة المقبلة بسبب 

استنفاد العناصر األساسية لهذه المواد. 

رحلة صعبة
مرارًا  انجاص  حاولت  العامة،  الثانوية  إنهائها  بعد 
درجة  على  للحصول  ألمانية  جامعات  إلى  التقدم 
وكانت  البداية،  في  تنجح  لم  ولكنها  البكالوريوس، 
أولى خطوات  فيه  بدأت  الذي  المكان  بيرزيت  جامعة 
نجاحها وتميزها، فإثر عدم قبولها في كلية الطب في 
للدراسة  فيزا  على  حصولها  وعدم  القدس،  جامعة 
في  انجاص  التحقت  األلمانية،  برلين  جامعة  في 
بيرزيت  وحدي،  أنا  »اآلن  تقول:  حيث  بيرزيت،  جامعة 
بطفلي  حامل  وأنا  العلوم  كلية  دخلت  احتضنتني، 
األول، أنهيت الفصل األول بمعدل 93، وفي أحضان 

في  تخصصت  وتفوقي.  تميزي  استعدت  بيرزيت 
مجال الكيمياء وأحببت تخصصي كثيرًا، أبدعت في كل 

المواد«.

امتياز، وهي  بتقدير  البكالوريوس  درجة  انجاص  أنهت 
تطمح إلكمال دراستها العليا، فتقدمت لمنحة الداد 
DAAD األلمانية، ولكن لم تحصل على قبول، فالتحقت 
جامعة  في  التطبيقية  الكيمياء  ماجستير  ببرنامج 
نفس  في  وتدريس  بحث  مساعدة  وعملت  بيرزيت، 

الوقت. 
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وطالبة  وتدريس  بحث  كمساعدة  رحلتها  خالل 
جامعة  في  قبولها  تم  بيرزيت،  جامعة  في  ماجستير 
والتميز.  النجاح  نحو  بدأت مسيرتها  "أولم". ومن هنا 
وقد دفعها شغفها وطموحها للتقدم لمنحة "الداد: 
"أولم"،  في  الماجستير  ببرنامج  وااللتحاق  أخرى،  مرة 
إدارة  من  ومحفزة  إيجابية  ردود  على  حصولها  وبعد 
المنحة، قررت المضي قدمًا، على الرغم من أن فكرة 
أم  المنحة صعبة، فهي  على  الحصول  قبل  الدراسة 
لطفل وحامل بآخر، وعليها أن تسافر وحدها، إلى أن 

تحصل على الرد اإليجابي من المنحة. 

وبدأت رحلتها في جامعة أولم، وهي تنتظر رد المنحة 
النجاص  "الداد"  رد  يكن  لم  أللمانيا.  عائلتها  وحضور 
وواصلت  تستسلم،  لم  ولكنها  البداية،  في  إيجابّيًا 
حصولها  خبر  سمعت  حتى  الجامعة  في  دراستها 
على المنحة التي ُتمنح للطلبة المتفوقين من جامعة 
أولم، وفي نهاية عام 2015، حصلت انجاص على درجة 
قبولها  وتم  المتقدمة،  المواد  علوم  في  الماجستير 
في برنامج الدكتوراة في دائرة الكيمياء غير العضوية 

مباشرة بعد إنهائها لبرنامج الماجستير. 

القياسات  بين  الدكتوراة  مرحلة  في  انجاص  جمعت 
مواد  كفاءة  لدراسة  العلمية  والتجارب  النظرية 
تخزين الطاقة الكهربائية. تقول: »بكل شغف، بدأت 
الطاقة  لتخزين  جديدة  مواد  تطوير  أبحاثي في مجال 
الكهربائية، كان مشروعي البحثي مشتركًا بين دائرتي 
في  الكهربائية  والكيمياء  العضوية  غير  الكيمياء 
جامعة أولم وشركة Helmholtz-Institute Ulm، كبرى 
شركات األبحاث في ألمانيا في مجال تخزين الطاقة 
عالية في مجال  كفاءة  ذات  مواد  وتطوير  الكهربائية 
وأتعامل  المباني  تلك  بين  أتنقل  فكنت  البطاريات، 
جمعُت  فيها.  البحثية  المجموعات  أعضاء  كافة  مع 
في أبحاثي بين الحسابات النظرية والتجارب العملية، 

وهو ما مّيز رسالة الدكتوراة عن غيرها«.

شخصية علمية طموحة
من  انجاص  مكّن  الدكتوراة،  مرحلة  في  أبحاثها  ز  تميُّ
 Mileva الحصول على جائزة ميلفيفا اينشتاين- ماريج
Einstein-Mari-Prize للعام 2017. وتمنح هذه الجائزة 
العلمية،  األبحاث  مجال  في  المتميزات  للنساء 
أولم  جامعة  تشكيل  على  تأثير  لهن  سيكون  اللواتي 
الحياة  بين  الجمع  مع  بالتزامن  علمية  كمؤسسة 

المهنية والمسؤوليات العائلية بطريقة مثالية.

جائزة  لُتمنح  ذلك  بعد  انجاص  إنجازات  توالت 
إلى  تهدف  التي   ،Südwestmetall-förderpreis 2020
من  لمزيد  وتحفزهم  والعالم  الباحث  الشباب  تقدير 
من  لتسعة  سنوّيًا  تمنح  حيث  المبتكرة،  األنشطة 
الباحثين المتميزين على مستوى جامعات والية بادن 
على  الحاصلة  لتكون  انجاص  اختيار  وتم  فوتمبرغ، 
هذا  وليس  العام.  لهذا  "أولم"  جامعة  من  الجائزة 
وحسب، فبعد فترة وجيزة، تم إعالم انجاص بحصولها 
 Margarethe-von-Wrangell Habilitation منحة  على 
Fellowship for Women، التي تتقدم لها عدد كبير من 
النساء الحاصالت على درجة الدكتوراة ويطمحن في 

الحصول على درجة بروفيسور. 

واألربعين  الخمسة  بين  من  انجاص  اختيرت  وأخيرًا، 
 Reaxys PhD Prize مرشحًا للمرحلة النهائية في جائزة
على  الحاصلين  من  كبير  عدد  لها  يتقدم  التي   ،2020
ملخصات  وعرض  تقديم  طريق  عن  الدكتوراة  درجة 
األبحاث،  تلك  وتأثير  وأهمية  نتائجها  وأهم  أبحاثهم 
وقد تم نشر ملخص أبحاثها على مستوى العالم على 

 .Reaxys Prize وانضمت لنادي Elsevier صفحة

إلى فلسطين يومًا ما
وفخرها  انجاص  من  الطويلة  الغربة  تغير  لم 
بفلسطينيتها وعروبتها، وتؤكد أن جامعة أولم منحتها 
واكتساب  أبحاثها  في  قدمًا  للمضي  رائعة  فرصة 
ومع  البروفيسور،  درجة  وحتى  التدريس  في  الخبرات 
تلك الفرص، توضح انجاص: »أسعى جاهدة لتعميق 
األبحاث العلمية المشتركة بين جامعة أولم وجامعة 
البروفيسور طالل  بيرزيت. وبالفعل، أعمل حالّيًا مع 
شهوان، وقريبًا مع الدكتور حجازي أبو علي من دائرة 
بكتابة  وبدأنا  مشترك،  بحثي  مشروع  على  الكيمياء 

أول ورقة بحثية مشتركة«.

وتتطلع جامعة بيرزيت لعودة انجاص إلى فلسطين، 
في  وعالمة  وباحثة  أكاديمية  نسائية  وجوه  لرؤية 
حان  قد  يكن  لم  »إن  انجاص  تقول  العلوم.  مجاالت 
الوقت بعد لعودتي أنا وعائلتي إلى فلسطين، فنحن 

بانتظار ذلك اليوم بفارغ الصبر«. 
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عاصم عطياني مهندس 
بيرزيت يسعى  مدني من 
لمعالجة  نظام  لتطوير 
بطرق  السامة  الغازات 

حديثة

جنين،  جنوب  عنزا  قرية  في  عامًا(   23( عطياني  ولد 
وتخرج في جامعة بيرزيت بتخصص الهندسة المدنية 

في كلية الهندسة والتكنولوجيا، عام 2020.

العديد  الجامعة، شارك عطياني في  رحلته في  خالل 
والعالمية،  المحلية  والمسابقات  المؤتمرات  من 
التي بدأت بانضمامه إلى فرع الشبكة العربية لالبتكار 
المشارك في  الوفد  بيرزيت، وكان ضمن  في جامعة 
المؤتمر السنوي للشبكة الذي عقد بالعاصمة األردنية 
عمان عام 2016 ممثاًل عن جامعة بيرزيت، وهناك تم 
تكليفه بمهمة رئيس فرع الجمعية المغربية للنبوغ 
الشبكة  لفرع  رئيسًا  تعيينه  ثم  ومن  فلسطين،  في 
الفترة ما بين  بيرزيت في  العربية لالبتكار في جامعة 

 .2019-2018

بطريقة  الفحم  إلنتاج  هندسيًا  نظامًا  عطياني  ابتكر 
معالجة  على  النظام  يعمل  حيث  للبيئة،  صديقة 
التقليدية  الطريقة  من  الناتجة  السامة  الغازات 
لآلثار  وذلك  الطباشيرية،  المواد  وإنتاج  الفحم  إلنتاج 
تنجم  التي  الضارة  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 
عنها صناعة الفحم بالطريقة التقليدية. وحاليًا، يعمل 
الطاقة  إلنتاج  منه  محاولة  في  تجارب  على  عطياني 

الكهربائية في مرحلة جديدة سيضيفها للنظام.

في  المشاركة  من  عطياني  تمكن  االبتكار،  بهذا 
المسابقة الخضراء في جامعة بيرزيت والفوز بها في 
التي  مؤتمر SwitchMid Connect 2018 في برشلونة، 

البيئة  والتميز في خدمة  اإلبداع  دور  تعزيز  إلى  تهدف 
من خالل تطوير األفكار والمشاريع التي كانت حاضرة 
في هذا المؤتمر. بعد ذلك، تم انتداب عطياني لتمثيل 
جامعة بيرزيت وليكون من ضمن الوفد الفلسطيني 
المشارك في مؤتمر Future City Summit 2018 الذي 
إقليمية  قمة  وهي  الصين،  في  كونغ  هونغ  في  ُعقد 
المبدعين  بين  التواصل  تعقد من أجل مهمة تطوير 
مختلف  من  والعلماء  األعمال  ورجال  الشباب 

القطاعات بهدف التنمية والتطوير للمدن. 

اختراع  براءة  على  عطياني  حصل   ،2019 عام  في 
للنظام الهندسي الذي ابتكره  من قبل اإلدارة العامة 
الوطني  االقتصاد  وزارة  في  الفكرية  الملكية  لحقوق 
في  بيرزيت  وجامعة  فلسطين  ومثل  الفلسطيني 
الدورة الثانية للمسابقة الوطنية لالختراع التي عقدت 
في  الثاني  المركز  على  وحصل   ،2020 عام  تونس  في 
ليكون  تكليفه  وتم  أجنبي،  مخترع  فئة  عن  المسابقة 
واالبتكار  العلمي  للبحث  التونسية  للجمعية  رئيسًا 

والملكية الفكرية في فلسطين.

يرغب عطياني في مواصلة مسيرته التعليمية ويطمح 
المشاريع  إدارة  مجال  في  دراسته  استكمال  إلى 
إلينوي  جامعة  قبل  من  عرضًا  تلقى  وقد  الهندسية، 
للتكنولوجيا في الواليات المتحدة األميركية للحصول 

على درجة الماجستير.
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أكاديميو بيرزيت.. من ضمن أفضل 100 ألف باحث ومن 
أعلى %2 من الباحثين في مجاالتهم للعام 2019

أظهرت قاعدة بيانات تقييم اإلنتاج العلمي للباحثين، التي أعدتها جامعة ستانفورد بالتعاون مع مؤسسة النشر 
عالمي، ومن  باحث  ألف   100 أفضل  بيرزيت هم من ضمن  أكاديميي جامعة  أن خمسة من   ،Elsevier العالمية 
أعلى %2 من الباحثين في مجاالتهم الفرعية وذلك للعام 2019. ويحتسب هذا التصنيف أثر االقتباس من أبحاث 

األكاديميين.

وأكاديميو بيرزيت الذين كانوا من ضمن أفضل 100 ألف باحث عالمي هم: د.طالل شهوان، ود. نيفين أبو رميلة، 
ود. مجدي مفارجة، ود. عفيف عقل ود. عبد اللطيف الحسيني. 

وقد تم اختيار د. شهوان، وذلك لنشاطه البحثي في مجاالت الكيمياء الفيزيائية واإلشعاعية وتكنولوجيا النانو. 
أما د. مفارجة، فتم اختياره ليكون ضمن هذه القائمة لتميزه في مجال الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة، واستطاع 
نشر أكثر من أربعين بحثًا مصنفة في قاعدة البيانات Scopus، إلى جانب حصوله على عدد من الجوائز البحثية على 
مستوى جامعة بيرزيت ومستوى فلسطين. وتم اختيار د. عقل ضمن أكثر الباحثين تميزًا، وذلك لعمله المتقدم 
في مجال الطاقة. أما د. الحسيني ود. أبو رميلة، فتركزت أبحاثهما على مجال علم األوبئة واألمراض غير المعدية 

ومواضيع أخرى.

Elsevier تصنيف جامعة ستنافورد مع باحثي

تطرح  دراسة   Elsevier وباحثي  ستانفورد  جامعة  نشرت 
بلور  حيث  العالم،  الباحثين  حول  لتقييم  جديدة  منهجية 
الباحثون آلية مركبة لتقييم اإلنتاج العلمي للباحثين، وذلك 
االقتباس.  مقاييس  استخدام  إساءة  تالفي  أجل  من 
وتوفر قاعدة البيانات معلومات موحدة عن االقتباسات، 
المشترك،  للتأليف  المعدل   hm ومؤشر   ،h ومؤشر 
واالقتباسات من أوراق في مواقع تأليف مختلفة، ومؤشر 

مركب للبيانات.
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مشاريع تطويرية

استجابًة لحالة الطوارئ التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، وقطاع التعليم العالي بشكل خاص، 
أعلنت جامعة بيرزيت في آذار 2020 عن قرارها باستثمار ربع مليون دوالر أميركي لتطوير البنية التحتية 

الرقمية وخوادم اإلنترنت، وذلك لدعم العملية التعليمية والتعلمية اإللكترونية. 

»إن الفرصة متاحة أمامنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الستخدام التعلم عن بعد وتوظيفه 
الحقا كوسيلة تعليمية مساندة وليست فقط طارئة. ما يفتح آفاقًا وأساليب جديدة للتعلم... 
التعليم  من  الجديدة  األنماط  وقبول  التجربة  هذه  من  لالستفادة  واألساتذة  الطلبة  وأدعو 

والتعلم التي ال تعتمد فقط على الوجود الفيزيائي للتفاعل والتواصل«

د. عبد اللطيف أبو حجلة | رئيس جامعة بيرزيت 
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تستعد جامعة بيرزيت الفتتاح مشروع سكن الرياض للطالبات، بدعم وتمويل من الصندوق السعودي 
للتنمية، وبقيمة إجمالية مقدارها 16 مليون دوالر أميركي، تم تخصيصها لبناء وتشطيب وتجهيز وتأثيث 
الحرم  داخل  للطالبات  وآمنة  مالئمة  صحية  مساكن  توفير  إلى  يهدف  الذي  المشروع  مرافق  كافة 
الجامعي، ما يخفف من األعباء المادية على ُأسرهن ويقلل المخاطر التي تعترض سبيلهن للجامعة 

بسبب الحواجز التي يقيمها االحتالل وإغالق بعض الطرق بسبب المستوطنات.

المناطق  مختلف  من  طالبة   500 عن  المشروع  من  المستفيدات  الجامعة  طالبات  عدد  ويزيد 
الفلسطينية.

وتتكون المساكن من 3 مباٍن منفصلة وبمساحة إجمالية مقدارها 12,000 متر مربع، باإلضافة للعديد 
من المرافق الخارجية التي تجعل هذا المشروع من المشاريع الرائدة والمتكاملة المنفذة على مستوى 
العادمة  المياه  وتنقية  لمعالجة  وحدة  توفير  خالل  من  البيئية،  بالنواحي  اهتمامها  سيما  ال  الوطن، 

وإعادة استخدامها في ري المساحات الخضراء. 

سكن الرياض للطالبات



تقرير العطاء السنوي 2019 - 2020

23

افتتحت كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية مؤخرًا، وبتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي، مختبر محاكاة للتمريض تابعًا للكلية. وسيوفر المختبر ظروفًا مالئمة للطلبة للتدريب في ظل 
عدم توفر أماكن تدريب في المستشفيات بالقدر الكافي من مختلف التخصصات التي تحتاج للتدريب السريري 

من مختلف الجامعات الفلسطينية.

يمنح مختبر المحاكاة الطلبة مساحة لتدريب الطوارئ والحاالت النادرة التي تظهر دائمًا في المستشفيات، 
فيقوم الطلبة بابتكار حلول وإيجاد سيناريوهات للتعامل وحل هذه الحاالت، وهو ما من شأنه أن يعزز من 

المهارات والكفاءات السريرية للطلبة. 

وجاء افتتاح المختبر في الوقت الذي توجهت فيه الجامعة إلى التعليم المدمج للتكيف مع الحاجات االستثنائية 
التي نتجت عن أزمة )كوفيد19-(، وحاجة الطلبة للتدرب على الرغم من عدم وجود تدريبات في المستشفيات 

خوفًا من تفشي الفيروس أكثر. 

مختبر المحاكاة للتمريض



أعضاء لجنة تنمية الموارد

السيد سمير عبد الهادي

 رئيس اللجنة
عضو مجلس أمناء 



الدكتور سمير عويضة السيد وضاح برقاوي

السيدة منال عيسىالسيد اسماعيل الزابري د. أنيس قاسم

عضو مجلس أمناء عضو مجلس أمناء 

 نائب الرئيس للتنمية واالتصالعضو مجلس أمناء عضو مجلس أمناء 
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أجل  من  المستمر  وعطائهم  الجامعة  بأصدقاء  نعتز 
لطلبتنا،  نوعي  تعليم  تقديم  في  ومساندتنا  دعمنا 
بظروف  العالم،  ومرور  مرورهم،  من  الرغم  على  وذلك 

استثنائية نتيجة لوباء كوفيد-19.

إضاءات
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صندوق قطر للتنمية
على  قادرًا  صحفيًا  ليكون  بيرزيت  جامعة  في  الجامعية  دراسته  يكمل  أن  هندي  مأمون  أراد  لطالما 
إيصال صورة الفلسطينيين وثقافتهم وتقاليدهم وتراثهم إلى العالم. ففي العام 2016، التحق مأمون 

بالجامعة، وأصبح أقرب أكثر لتحقيق حلمه. 

ُأتيحت أمامه خالل رحلته في جامعة بيرزيت، مصورًا  التي  استفاد مأمون من كافة الفرص واألدوات 
جمال فلسطين ومحاواًل نقل الرواية الفلسطينية إلى العالم. وبمساعدة أصدقائه وبعض الزمالء، 
الفلسطيني في مختلف  الشباب  الضوء على طموحات وأحالم  أفالم قصيرة تسلط  إنتاج  استطاع 

المجاالت.

التي كادت تبدد أحالمه في مجال  التخرج، واجه عددًا من المشاكل  وعندما أصبح مأمون على أعتاب 
الصحافة، فأثر الوضع االقتصادي الصعب في فلسطين على الحال المادي ألسرته

 إن وفاة والد مأمون وتحمله مسؤولية عائلته، كانت سببًا لعدم انتظام دراسته وتخرجه مع باقي طلبة 
دفعته. ولكن اتصااًل من وحدة المنح والمساعدات المالية في جامعة بيرزيت غّير وجهته. علم مأمون 
له إلكمال مسيرته وإتمام  الفرصة  التي وفرت  للتنمية  أنه سيحصل على منحة صندوق قطر  حينها 

دراسته بمستوى أكاديمي جيد من برنامج بكالوريوس اإلعالم.

 منحة صندوق قطر للتنمية هي جزء من التبرعات التي يقدمها الصندوق لدعم طلبة جامعة بيرزيت 
االتفاقية  نفاذ  أعوام  خالل  المستفيدين  الطلبة  بدعم  التبرعات  وتستمر  الجامعي.  الحرم  وتطوير 
الخمسة، طالما أن الطلبة مستوفون لشروط المنحة. وقد بلغت قيمة التبرع مليوني دوالر أميركي 

سنويًا لتغطية المنح الدراسية، و2.5 مليون دوالر أميركي لمشاريع البنية التحتية في الجامعة. 

خالل العام األكاديمي 2019-2020، استفاد 920 طالبًا وطالبة من منح صندوق قطر للتنمية الدراسية 
االجتماعية  الشؤون  المقتدرين وطلبة  غير  الطلبة  كليات وتخصصات متعددة، ال سيما  لطلبة من 

وطلبة التفوق األكاديمي والطلبة من أبناء العاملين.

الطبيعية  للحياة  كامل  توقف شبه  إلى  أدى  الحياة، ألنه  كافة مناحي  كورونا على  انتشار فيروس  أثر 
ولكن  الحال مع مأمون.  الطلبة، خاصًة كما هو  عائالت  المالية على  الضغوطات  المزيد من  ووضع 
إتمام متطلبات دراستهم  يتمكن طلبتنا من  بيرزيت،  المستمر لجامعة  للتنمية  بدعم صندوق قطر 

والتخرج لمساعدة مجتمعاتهم المحلية وتقديم مساهمات إيجابية تسهم في ازدهار فلسطين.
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 إياد خطيب
برنامج بكالوريوس هندسة الكهرباء، 

حصولي على منحة دراسية في العام األول من دراستي الجامعية، ساعدني وساعد 
عائلتي في تخفيف األعباء المالية وحفزني على االستمرار بهذا التخصص، خاصة وأنني 
طالب مقدسي، فنحن كمقدسيين مفروض علينا تسديد ضرائب والتزامات إضافية. 

عالوة على ذلك، فأنا أعيش مع عائلتي المكونة من 7 أشخاص والمعيل الوحيد للعائلة 
هو األب، األمر الذي شكل عبئًا ماديًا على العائلة بما يشمل األقساط الجامعية لي 

واللوازم الدراسية والمواصالت الطويلة من القدس إلى حرم الجامعة. فشكرًا جزياًل 
لكم على دعمي ودعم الطلبة اآلخرين.

 دنيا شعار
برنامج بكالوريوس هندسة معمارية، 

ساهم حصولي على منحة دراسية لهذا العام بالتخفيف عن أسرتي، خاصة باألعباء المادية 
المصاحبة النقطاع الرواتب عن موظفي القطاع الحكومي، حيث إن والدّي موظفان حكوميان. 

لقد أخرجتني هذه المنحة من ضيق اجتماعي ونفسّي إلى فرج يسعد به القلب والنفس، إذ كان 
لدي ارتياح بتأمين القسط الجامعي. أوجه كل االحترام والشكر والتقدير للجهة المانحة، التي 

تشجعني على التقدم والتفوق في دراستي الجامعية، وأرجو من هللا كل الخير لهذه األيدي 
البيضاء التي تقدم لي ولزمالئي كافة الدعم، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها 

وطننا الحبيب من جائحة كورونا وضعف اقتصادي َأَلمَّ بكل فئات المجتمع.

شكرًا من طلبتنا
منحة عائلة أبو غزالة للطلبة المتميزين

  إبراهيم موسى
برنامج بكالوريوس هندسة الحاسوب، 

بفضل المنحة الدراسية، تمكنت من تجاوز العقبات التي واجهتني خالل الدراسة، خاصة أن 
والدي يعمل بأجر يومي وراتب غير مستقر، األمر الذي كاد يضطرني إلى تأجيل بعض من 

الفصول الدراسية. هذه المنحة قدمت لي الفرصة إلكمال تعليمي وشغفي في دراسة هندسة 
الحاسوب، وشراء جهاز حاسوب إلنجاز واجباتي والمشاريع المطلوبة مني ضمن التخصص.

 نيفين نافع
برنامج بكالوريوس التمريض

يحتاجان  اللذين  والدّي،  على  المالية  األعباء  من  خفف  العام،  لهذا  دراسية  منحة  على  حصولي 
القلب  أمراض  من  يعانون  الذين  أسرتي  أفراد  من  بعض  لعالج  خاص  مصروف  لتخصيص 
واألمراض العصبية. دفعتني هذه المنحة إلى االستمرار بالسعي وراء طموحاتي. فشكرًا جزياًل 

لكم على عطائكم.
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أفرادًا ومؤسسات وطلبة خريجين585

دوالر قيمة المساهمات لهذا العام6,750,512 

205 مساهمون للمرة األولى

6,300 إجمالي الطلبة المستفيدين من برنامج المنح 

مشاريع مدعومة5 

العطاء في أرقام
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الطلبة الملتحقين في الجامعة )2020-2019(

14,800

الطلبة الملتحقون ببرامج الدراسات العليا الطلبة الملتحقون ببرامج البكالوريوس

الطلبة الملتحقون ببرامج 
من الجسم الطالبي هم من اإلناثالدبلوم والبرامج األخرى 

13,1721,526

108 62%

عن الجامعة
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أعضاء الهيئة األكاديمية )دوام كامل(

مساحة الحرم الجامعة

454

819 دونمًا

أعضاء الهيئة األكاديمية 
من اإلناث 

%70 من مساحة الحرم الجامعي 11 مركزًا ومعهدًا
مساحات خضراء وحدائق

من أعضاء الهيئة 
األكاديمية من حملة 

درجة الدكتوراة 

33%60%
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مبنى رئيسيًا وتشمل:

34

1 صالة رياضية مغلقة4 مكتبات

6 كافتيريات1 مسرح

1 محطة معالجة مياه 1 مرصدًا فلكّيًا
الصرف الصحي

5 مالعب رياضية1 متحف

5 محطات لتوليد الطاقة 
باستخدام الخاليا الشمسية 
بقدرة إنتاجية تبلغ 442 كيلو 

واط

سكن طالبات يتسع 
لـ500 طالبة
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أصدقاء جامعة بيرزيت حول العالم

جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت – الواليات المتحدة األمريكية

K & S Mall

West 14 Mile Road, Suite C 1800

Royal Oak, Michigan 48073

ميشيغان، الواليات المتحدة األمريكية 

mmaljuni@yahoo.com

جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت – فلسطين

عمارة الماسة، الطابق الخامس

شارع اإلرسال

رام هللا - البيرة

فلسطين 

info@bzufa.ps

جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت – لندن

Gough Square 1

EC4A 3DE

لندن - المملكة المتحدة 

Director@fobzu.org

Birzeit University Friends Association

Friends of Birzeit University- London, UK

Friends of Birzeit University- Michigan, US





المنح الدراسية
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مقدمة
يشجع برنامج المنح الدراسية الطلبة المتمّيزين أكاديميًا وغير المقتدرين على االلتحاق بجامعة بيرزيت، ويمنحهم 
فرصًا متكافئة الستكمال تعليمهم العالي، بما يؤهلهم إليجاد فرص عمل جّيدة تمكنهم من تحقيق ما يصبون 
إليه. بما يعزز قدرتهم على المساهمة في بناء مستقبل حر كريم. وقد نجحت جامعة بيرزيت بفضل مساهمات 
مجموعة واسعة من الداعمين في تقديم منح دراسية لـ 6,300 طالب وطالبة، توزعت ما بين منحة جزئية ومنحة 

كاملة خالل العام األكاديمي 2019/ 2020. 

المنح الدراسية المسماة

منحة شركة أبو لبن للتجارة العامة

منحة أبو مريد

منحة سعادة إبراهيم بن أحمد  النعمة

منحة السيد إبراهيم شحادة

منحة السيد إسماعيل النشاش

منحة اتحاد الجمعيات الخيرية - القدس 

منحة اتحاد أطفال الشرق األوسط

منحة السيد أحمد لطوف وزوجته وفاء فتح هللا

منحة شركة األرض المقدسة للتجهيزات الطبية والمخبرية

منحة المهندس أسامة حديد

منحة المرحومين بإذن هللا الحاجين أم علي و أبو علي عودة

منحة  أمناء صندوق خالد دروزه وفايزة عنبتاوي

منحة امنة ابراهيم احمد

منحة السيد أمير أبو غزالة

منحة  شركة انترماس للمقاوالت الهندسية

منحة الدكتور أنيس فوزي  قاسم

منحة السيد أنطون قسطا يونس

منحة السيد إياد ناصر الدين

منحة الدكتورة بتول خليفة

منحة برينجلز 

منحة السادة عائلة المرحوم بشير يوسف العلمي

منحة  البطريركية الالتينية في القدس

منحة  بلدية البيرة

منحة بنك االتحاد

منحة السيد بهاء الدين النحوي

منحة شركة بيت.كوم

منحة  شركة بيتي لالستثمار العقاري

منحة مركز التراث الفلسطيني- عّمان

منحة السيدة تغريد أبو سليم

منحة السيد تيسير بركات

منحة السيد جالل كاظم ناصر الدين لتعليم المحتاج

منحة السيد جمال أبو علي والسيدة نجاة هدريش

منحة الجمعية الثقافية العربية

منحة جمعية بيرزيت

منحة  جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت – فلسطين

منحة  جمعية إنسان للثقافة والتنمية

منحة  جمعية سلطان التعليمية

جنوب  في  األمريكية  الفلسطينية  المرأة  جمعية  منحة 
كاليفورنيا - باوا

منحة جمعية مشروع الرعاية - صندوق فاطمة أبو السعود

منحة السيد جميل مصطفى سالمة

منحة مؤسسة حماية األراضي المقدسة

منحة السيد حنا قسطا يونس

منحة مؤسسة دار الطفل العربي

منحة السادة شركة الدليل للتجارة العامة والمقاوالت

منحة الدكتور راتب أبو حجلة لطلبة الرياضيات

منحة شركة رامكو للتجارة والمقاوالت

منحة السيد ربيع عطايا السنوية

منحة الدكتور  رجا ترزي

منحة مؤسسة المرحوم رشيد خليل عريقات

منحة السيدة رغدة منكو

ناهدة  السيدة  وزوجته  جابر  سالم  حنا  رمزي  السيد  منحة 
وديع ابراهيم جابر

منحة الدكتورة روال طه

منحة المهندس رياض كمال

تقرير العطاء السنوي 2019 - 2020
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منحة  مؤسسة ريتش أديوكيشن فند

منحة السادة زياد وعبلة شامية

منحة السيدة زينة رمزي رزق اهللا

منحة السيدة سارة شاهين

منحة السيد سامر الجاغوب

منحة مؤسسة سبارك

المسجد  وخطيب  إمام  الخطيب،  سعيد  الشيخ  منحة 
األقصى، يرحمه هللا

منحة السيد سعيد العلمي

منحة المهندس سفيان مسعود النجار 

منحة السيد سلطان مبارك العبد هللا

منحة الدكتورة سلوى خوري

منحة السيدة سميرة صايج

منحة السيد سمير ذيب نمر عيسى

منحة السيد سمير نايف خوري

منحة المهندس سمير نعيم عبد الهادي

منحة الدكتورة سهام ألفرد السنوية للتميز األكاديمي

منحة مؤسسة الشرق األوسط لألطفال

منحة المرحوم صالح عوض

منحة الدكتور صبحي محمد  عبيد

منحة  صندوق الطالب الجامعي األرثوذكسي - رام هللا

منحة  صندوق قطر للتنمية

منحة  صندوق ووقفية القدس

منحة طاقم مؤسسة الحق

منحة السيد ظافر مصطفى حالوة

منحة عائلة زالطيمو

منحة عائلة أبو غزالة - بإدارة مؤسسة التعاون

منحة  المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العربي

منحة المهندس عبد الحليم عبد الرحيم موحد

منحة  مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية

منحة السيد عبد المجيد طهبوب وسعدية عمرو

منحة المؤسسة العربية للتنمية المستدامة - رواد التنمية

منحة السيد علي صوان

منحة الدكتور عمر عبد الهادي للطالب المتفوقين

منحة الدكتور عمر عبد الهادي لطلبة كلية الفنون والموسيقى 
والتصميم

منحة المرحوم عوني فرسخ

منحة السيد غازي جاموس

منحة المهندس فادي عبد المنعم عمر الفرا

منحة السيد فادي نّصار

منحة السيد فارس سعيد

منحة الدكتور فاروق عشي

منحة السيد فتح هللا البلبيسي

منحة السيد فتحي أبو الريش

منحة مؤسسة الفرنسيسكان لألراضي المقدسة

الخصوصية  واإلستثمار  للتنمية  فلسطين  شركة  منحة 
المحدودة - باديكو

منحة المهندس فؤاد خضر

منحة السيد قاسم محمد  قاسم

منحة السيد قتيبة الغانم

منحة لجنة زكاة القدس

منحة لجنة صندوق التكافل الخيري- سلفيت

منحة  لجنة صندوق التكافل الخيري- طولكرم

منحة شركة لوتس للتجارة والمقاوالت

منحة لجنة كويتيون ألجل القدس - بإدارة مؤسسة التعاون

منحة السيدة لينا بديري

منحة الدكتورة ليندا مصيطف لطلبة الكيمياء

منحة السيد مازن أبو نبعه

منحة متبرعة كريمة

منحة متبرع كريم

منحة سمو الشيخ محمد بن حمد بن عبدهللا بن جاسم آل ثاني

منحة المهندس محمد علي السيد

منحة المرحوم محمد علي عورتاني

منحة السيد محمد سميح  بركات

منحة السيد محمد صفوري

منحة السيد محمد نبيل األسمر

للتنمية  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  مؤسسة  منحة 
المجتمعية

منحة  شركة المدائن للمواد الغذائية
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منحة شركة مسار العالمية

منحة شركة المشروبات الوطنية - السيد زاهي خوري

منحة السيد معتز  مشعل

منحة  مكتبة سراج

منحة السيد منير الكالوتي - بإدارة مؤسسة التعاون

منحة المهندس ناهض مسعود النجار

منحة السادة نبيه وعايدة خوري

منحة السيد نجاد زعني

منحة المهندس نضال الفي  حمد

منحة مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد

منحة المهندس هاشم صبحي الزعبي

منحة  مؤسسة الدكتور هاني الشوا للتنمية المجتمعية

منحة  مؤسسة هاني القدومي للمنح الدراسية

منحة السيدة هبة والسيد زياد شتات

منحة السيدة هدى الشوا القدومي

منحة مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات

الطبية  لالحتياجات  المتحدة  الواليات  منظمة  منحة 
 )US OMEN(والتعليمية

منحة السيدة وداد ماهر صدقي زيدان

منحة السيد وضاح برقاوي

منحة السيد وليد الجشي

منحة المرحوم يوسف خوري

منحة الدكتور يوسف سليمان يوسف داود

Al Tamimi & Company Scholarship

Anna McVittie De Bailetti Scholarship

Johannes Heijmans and Janis Schiller Scholarship

Nobel Scholarship Appeal

Ufuk Insani Yardim Dernegi Scholarship

United Taybeh American Association )UTAA(

وقفيات المنح الدراسية

وقفية منحة آمال حرب شامية

وقفية منحة اإلمارات

وقفية منحة جامعة بيرزيت

وقفية منحة المهندس هاشم عبدالمحسن فرسخ

 وقفية منحة الخريجين

وقفية منحة المرحوم رشاد عبد هللا جودة خلف

وقفية منحة مؤسسة سليمان العليان الخيرية

وقفية منحة رياض توفيق الصادق للتعليم

 وقفية منحة علي وسمر الحاج وأبناؤهما 

وقفية برنامج النهوض بالشباب الفلسطيني 

وقفية منحة الجامعة - قطر

وقفية منحة الدكتورة نبيلة دجاني مالك
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برنامج بصمة الخريجين

في العام 2012، أطلقت جامعة بيرزيت برنامج بصمة الخريجين والذي ُيمّكن الطلبة الخريجين من التبرع برصيد التأمين 
غير  للطلبة  منحًا  عائداتها  تقدم  التي  الخريجين،  منحة  وقفية  تأسيس  أجل  من  منه  بجزء  أو  حساباتهم  في  المتبقي 

المقتدرين في الجامعة. يعزز البرنامج عطاء الخريجين ويشجعهم على مساندة جامعتهم والطلبة.

منذ انطالق البرنامج، بلغ عدد المساهمين والمساهمات من الطلبة الخريجين منذ انطالق البرنامج في العام 2012 إلى 
2135 طالب وطالبة، وبلغت قيمة وقفية الخريجين 78,641 دوال امريكي، استثمر في تأسيس وقفية للبرنامج باسم "وقفية 

منحة الخريجين".

الخريجون المساهمون

ابراهيم زهير مصباح النتشة
احمد طه محمد بشارات
احمد مفيد رفيق قيسي

اسراء زياد علي مصفر
اسراء محمود يحيى خصيب
اسماء بسام عبدهللا عيسة

اسماعيل نبيل اسماعيل الدويك
اسيل تحرير احمد حسين

اسيل حمد هللا احمد عثمان
امتنان عالم محمد طحان
امل عماد الياس ابوالزلف

امينه خضر يعقوب قواسمي
انس جمال بديع عمر

انصاف اياد محمد ميمه
انعام حمدهللا نظام منصور

انغام شاهر علي ابو علي
انوار محمد عبد هللا بني مفلح
ايه رائد محمد يوسف تميمي

ايه غسان "محمد سعيد" جرار
ايهاب حسن محمود عبد الكريم

ايوب احمد محمد حمدان
إسالم موسى عبدالجليل حمايل

أحمد إبراهيم عبدالخالق عبدالهادي
أحمد حلمي ديب شاهين

أسماء ياسر نوح عواد
أسيل محمود عرسان قاضي

أفنان رائد محمد ابوكامش
أكرم غالب فهمي رداد

أميرة عادل شحادة غزاونة
أنمار وسام يعقوب رفيدي

آمنه عبد الستار احمد عنكوش
آية جمال ابراهيم ربيع

باسمه جودت عزات حجاز
بانة ابراهيم محمد عطية

بدر يعقوب عزت عنيني
بشار غانم عمر قنديل

بشار محمد ابراهيم مصري
بشرى سمير خالد ابو عليا

بشرى مصطفى رشيد الكحله
بالل عبداالله يوسف خطيب

بهاء الدين صالح وجيه صالح

تامر بشير محمد الشاعر
تامر حسين محمد الشيوخي

تحرير يوسف عبد الرحمن صافي
تسنيم احمد كامل دار عمر

تسنيم عبد العزيز احمد ضراغمه
تسنيم فوزي مصطفى مطير

تسنيم مراد حسين حمد
توفيق عصام توفيق عبدالرازق

جريس نمر خضر القنواتي
جسلين هيثم توفيق شحاده

جمانة زهدي عبد المحسن خضير
جنان نايف خليل جرابعه

جواد علي موسى عبيدات
جورج بشارة الياس نصرهللا

حامد اكرم حامد حجازي
حال عبد الحكيم محمد عوده

حال فهمي سالم زعرير
حال محمد غالب طاهر

حنين عيسى سليم باشا
حنين ناصر زكي قطينه

خالد مصطفى درويش الدهدار
خلود خالد مصطفى صبري

خلود موسى ناجي زيدان
خير التالل مشهور عبد الحفيظ قاسم

دانا بهجت محمد اتيم
دانا جريس سليمان طنوس

دانا مروان أحمد هشلمون
دانيا امين أحمد أبو شلبك

دانيال يعقوب جريس قمصية
دانيه قاسم اسماعيل شاهين

دنيا عبد الوهاب حسن الددو
دياال ايمن عيسى ابو رداحه

ديانا عياش اسماعيل أبو عياش
ديما جمال يوسف ابو طاعه

دينا بسام علي ناصريه
رانيه عزيز عبد هللا عطون
ربى عساف محمود بليدي
رشا جورج ميخائيل عوده

رشا عبد الفتاح سليمان ماضي
رغد عبد الفتاح عبد الغافر قيل

رغد فهيم محمد ابداح
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رماح احمد هزاع شريم
رمزي زهير نظمي عبد هللا

رند حسن فواز جرارعه
رنيم ناصر حمدي جيعان
روان اياد عبد العزيز علي

روان تيسير عبد الرحيم قنداح
روان حلمي محمد عبد اعرج

روال نزار يوسف زيد
رؤى خليل فضل كتانة

زيد سميح محمد سعدي كببجي
ساجدة عمر إبراهيم حوشيه

ساجي نبيل سامي جلده
سارة أحمد محمود عبد الكريم

سارة عامر علي محمدعلي
سارة محمد تحسين شريف

ساره خالد علي درس
ساره صالح الدين ناصر دراغمه

سجى زهير محمد المعّدي
سجى عماد ابراهيم منصور

سجى نائل اسحق عدم
سري عزت أحمد عبد الرحيم

سرين ماهر عبد الرازق خاروف
سعيد وليد سعيد حمد

سالم ثائر عمر ابو بكر
سالم محمد احمد داود

سمية ربحي محمود دار زياده
سنابل ابراهيم عثمان عدوان
سندس نادر سامي صرصور

سهير اياد غالب خروف
شارلي جاك الياس مبارك

شاكر بالل علي عموس
شرين رامز عطيه مسحل

شفيقة عايد محمد مصري
شهد جمال حربي نجيب
شهد ناجي جمعه حجاج

شيرين محمد فوزي أبو الرب
شيماء جمال احمد زيد

صابرين عادل صالح المناصره
صالح ابراهيم علي حميد

صالح تيسير أحمد دراغمه
صفاء تاج الدين ابراهيم جمعه

صفاء حربي علي ابودية
صهيب ابراهيم محمد ابو ريده

طارق سمير أديب عصفور
طارق عطا فارس خير الدين

عائشه اشرف عبد اللطيف حسونة
عباده فهد كامل شويكي

عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن نعسان
عبد الرحمن عماد أحمد عوض هللا
عبد الفتاح سامر عبد الفتاح حسن

عبد القادر مروان عبد القادر بصالت
عبد هللا مؤمن عفيف عتيلي

عبدالرحمن جمال فوزي دجاني
عبدهللا أكرم خضر عبد الحق

عبدالهادي اياد )فرح احمد( فرح
عبيده فرحان اسماعيل طه

عروه محمود عبدهللا دبابسه
عزالدين أحمد حسن درابيع

عزيز اياد عزيز زايد
عطا ناصر عطا العيسه
علي ابراهيم علي عزريل

عمر عبد الناصر حسين عبيد
عوني اياد عوني ادكيدك

عوني حسام محمود حرز هللا
عيسى إياد أنور الشريف
غدير نضال عمر ابو طير

فادي تيسير مصطفى مصطفى
فارس تيسير خالد الجمل

فاطمه معين عبد الرؤوف نوباني
فايز رياض فايز سالم

فتحي رائد فتحي زعتري
فراس رياض سليم ابو هيبه

فريال رياض هاشم تميمي
فريد خالد محمد زكريا سلهب

فريزه باسل فريد احمود
فؤاد خالد محمد عبيدات

فؤاد مأمون هارون رشيد
فيرونيكا عبدو فريد حبش

قتيبة عاهد حسين يحيى
قمر جالل امين طه

قمر خليل محمد "حاج ياسين"
كامل رائد كامل هوارين

كرم فؤاد جبر دحمس
كفايه مجير وحيد حسون
الرا ياسر ابراهيم بعيرات

النا تحسين محمد طه
النا عبدهللا خضر قرش

النا نائل محمد حسن
لجين نصير رحمي عرفات

لما باسم حسين زياده
لما ماجد عبد الرحمن عوض

لورد نديم فؤاد ابو سعده
لؤي اشرف ربحي فار

ليث عبد الحكيم محمود صبحي
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ليلى اسماعيل عودة زيته
لين عادل ناجح دويكات

لين محمد حسين مراعبه
لين نادر فرنسيس رحيل
لينا مراد عادل صندوقة

مادلين محمد احمد سالم
مالك عيسى محمد أبو عرام

مجد امين عبد الكريم عبد هللا
مجد بشير غالب عمار

مجد محمود عبدهللا حماد
مجدل راشد محمد ابو عيسى

محمد اياد محمد الشاللدة
محمد إبراهيم محمد خصيب

محمد بشير احمد محارب
محمد تيسير عبد هللا عميره

محمد خليل محمد شيحة
محمد ذيب نجيب احمد
محمد ربحي عبدو حماد

محمد زكي نعمان بركات
محمد سمير جميل بزبز

محمد صالح يوسف اجبور
محمد عدنان مصطفى برغوثي

محمد علي عبد هللا طليب
محمد علي محمد اكريمه

محمد عودات حسن دار عيسى
محمد غسان محمد خالد جابر

محمد فتحي محمد ابوحمود
محمد فرح عبد القادر كحله

محمد كمال احمد عنابي
محمد محمود عبد هللا درامنه
محمد محمود محمد البلبول

محمد مزهر محمد نزال
محمد مصطفى محمد دحله

محمد ناصر فرحات بصيلة
محمد نصرهللا فرج هندي

محمد وجيه محمد عساكره
محمد يونس عودة عواد

محمود احمد عبدالجابر عبدهللا
محمود عرفات عزات كرامه

محمود فتحي عبد الرحمن عفانة
محمود محمد اسماعيل محيسن

محمود يوسف محمود شيخ احمد
محي الدين وسام سعيد برغوثي

مرام موسى جميل ابودهيم
مرجان مصطفى عثمان صالح

مرح امين عبد هللا ماضي
مرح بالل خالد حرزهللا

مريم اسامه محمد الجزار
مريم نائل عبدالرحيم الور

مصطفى جمال مصطفى غيث
مصعب سليم محمود شماسنه
معتصم يوسف موسى صالحات

مالك انور محمد طوافشه
مالك إبراهيم محمد الخطيب

منذر عامر عدنان ياسين
منى روبيرتوفتح معروف سلمان

منى نبيل سعيد الكرد
مهند "محمد قدري" واصف طوباسي

مهند جودة ديب جمل
مهند محمود اسماعيل صبيح

مياده يوسف حسين حسن ابوشمه
ميرال احمد طالب دغره

ميريل موريس فايز بقله
ميس سامي عيسى سايس
ميس محمد حسن دحادحة

ناصر أحمد سعيد عوض هللا
ناهدة زاهر محمود حمدان

نبيلة أسامة ظاهر الساليمة
نداء يعقوب محمود بياتنه

نديم صالح خليل ابو العرايس
ندين فراس خليل هيكل

نرمين هاشم اسحق جابر
نسب مازن احمد شاويش

نغم محمد فوزي السيد
نورالهدى ابراهيم علي عمايره

هبه عباس عبد الحافظ عاصي
هديل حسن عبد الرحمن صالح

هديل موسى متري خوري
هال أحمد محمد عداربه

هيالنه)هيلين( حبيب عزات عبد هللا
وعد ابراهيم محمد شريتح

وفاء نبيل احمد جعفر
ياسمين "محمد ناصر" اسماعيل رجبي

ياسمين جبريل محمد سعدة
ياسمين زياد حسن خطيب

ياسمين نشأت حمدان ابو عليا
ياقوت نبيل موسى ابوعليا

يزن صالح احمد عالن
يزن نضال محمود ابوكف

يوسف ابراهيم عيسى عبد النبي
يوسف فوزي يوسف زغل

يوسف محمود عبد الحي عبد الرازق
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المساهمون

السادة آل الخطيب الجماعي الكناني

السيد أحمد غنمه

السيد أحمد بالصي

الدكتور أحمد الجنازرة

السيد أحمد أبو حماد

السيد أحمد حرب

السيد أحمد زيتاوي

السيد أحمد عطعوط

المهندس أحمد لطوف

المهندس أسامة حديد

السيد أسامة علوي

السيد أسيد الشنطي

السيدة أم ابراهيم جبارة

السيدة أمل جردانة

السادة أمناء صندوق خالد دروزه وفايزة عنبتاوي

السيد أمير أبو غزالة

السيد أمين ثوابته

السيد أنطوان يونس

الدكتور أنيس فوزي قاسم

الدكتور أيمن أبو حجلة

السيد إبراهيم النعمة

السيد إبراهيم شيخ ياسين

المهندس إسماعيل صالح

السيد إياد ناصر الدين

المهندس ابراهيم حمدان

السيد ابراهيم شحادة

الدكتور ابراهيم موسى

السادة اتحاد أطفال الشرق األوسط

السادة اتحاد الجمعيات الخيرية - القدس

السيد احمد عويضات

السيد اسماعيل النشاش

الدكتورة اصالح جاد

السادة البطريركية الالتينية في القدس

السادة بنك القاهرة عمان

السادة الجمعية الثقافية العربية

السادة الخريجون المتبرعون لوقفية الخريجين

السادة تميمي ومشاركوه

السادة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

السادة المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب

السادة المؤسسة العربية للتنمية المستدامة- رواد 
التنمية

السادة المرسلون الفرنسيسكان في خدمة األرض 
المقدسة

السيدة آمال سعادة

السيدة امتياز خالد

السيدة انتصار جردانة

السيد اياد فرسخ

السيدة ايمان الجندي

السيد باسل عامر

الدكتورة بتول خليفة

السيد بشارة أبو غنام

السيد بشار عرفة

السيد بشار عاصي

السادة برنامج النهوض بالشباب الفلسطيني للمنح 
الدراسية

السادة عائلة المرحوم بشير العلمي

السادة بلدية البيرة

السادة بنك االتحاد

السيد بهاء النحوي

السيدة تغريد أبو سليم

السيد توفيق اسعيدة

السيد تيسير بركات

السيد تيسير جبارة

السيد ثابت بيتللو

السادة عائلة المرحوم جرار القدوة

السيد جالل ناصر الدين

السيد جمال أبو علي

السيد جمال محمد

السادة جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت - فلسطين

السادة جمعية المرأة الفلسطينية األمريكية في جنوب 
كاليفورنيا - باوا

السادة جمعية إنسان للثقافة والتنمية

السادة جمعية بيرزيت

السادة جمعية سلطان التعليمية

السادة جمعية مشروع الرعاية

السيد جميل سالمة
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الدكتور جنيد الخزنجي

السيد جهاد ناجي

الدكتور جهاد عبد هللا

السيد جهاد العيسة

السيدة جيانا عاليه

السادة جيمي شامية

السيد حافظ هاشم

الدكتور حجازي أبو علي

السيد حسام أبو عيسى

المهندس حسام أبومازن

الدكتور حسان أبو حسان

الدكتور حنا ناصر

السيد حنا يونس

الدكتور خالد صويلح

السيد خضر ترزي

السيد خوان اليمان

السيد دانيال غيتينغس

المهندس داود شاهين

السيدة ديانا صايج

السيدة ديانا مهوي

السيد ديفيد دوبين

السيد راؤول ربيع

السيد رائد مضية

السيدة راقية هالل

السيد رامي قطينة

السيد رامي حناوي

السيدة رانيا عبدهللا

السيد ربيع عطايا

السيد رشاد خلف

السادة رعاية التين الطيبة

السيدة رغدة الشمالي

السيدة رغدة منكو

السيدة رغد قطينه

السيد رمزي رزق هللا

السيد رمزي موقدي

السيدة روال عز

الدكتورة روال طه

السيد رياض الصادق

المهندس رياض كمال

السيدة ريما خلف - الهنيدي

السيد زاهي خوري

السيدة زينات بشناق

الدكتور زين العابدين طهبوب

الدكتور سالم ذوابة

السيد سامر الجاغوب

السيد سامر رشيد

السيد سامر مصلح

السيدة سامية خوري

السيد سامي شاهين

السيدة ساميه حوامدة

السيدة سجا جردانة

الدكتورة سحر حسان

السيدة سحر الجالد

الدكتورة سعاد الحاج داود

السيد سعد عامر

السيد سعد نوفل

السيد سعد الكوك

السيد سعيد العلمي

السيد سفيان النجار

السيد سفيان عطية

السيد سالم العلي

السيد سلطان العبدهللا

الدكتورة سلوى خوري

السيدة سمر عبد الرازق

السيدة سمية حمران

السيدة سميرة صايج

السيد سمير حليلة

السيد سمير عيسى

السيد سمير عويضة

السيد سمير خوري

المهندس سمير نعيم عبد الهادي

الدكتورة سهام ألفرد

السيدة سهى طوقان

السيدة سهير العدوي

السيد سهيل جابر

السيدة سوزان أبوالوى
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السيدة سوزان المتولي

السيدة سوزان شحادة

الدكتور سيمون األعرج

السيدة شادن حمدان

الدكتور شادي غضبان

السيد شاهر عورتاني

السادة شركة أبو لبن للتجارة العامة

السادة شركة بيرزيت لألدوية

السادة شركة البتيك للتوريدات الطبية

السادة شركة أوريدو

السادة شركة ابو هنية للكسارات والباطون الجاهز

السادة شركة األرض المقدسة للتجهيزات الطبية 
والمخبرية 

السادة شركة الدليل

السادة شركة المدائن للمواد الغذائية

السادة شركة انترماس للمقاوالت الهندسية

السادة شركة اوتوزون لتجارة المركبات

السادة شركة بيت.كوم

السادة شركة بيتي لالستثمار العقاري

السادة شركة رامكو للتجارة والمقاوالت ذ.م.م

السادة شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار الخصوصية 
المحدودة - باديكو

السادة شركة لوتس للتجارة والمقاوالت

السيد شريف حمادة

السيدة شرين عبدالنبي

السادة عائلة أبو غزالة - من خالل مؤسسة التعاون

السيدة شهد شوبكي

السيدة شهد عودة

السيد صالح ريان

السيد صبحي عبيد

السادة صندوق األقصى - بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية

السادة صندوق الطالب الجامعي األرثوذكسي - رام هللا

السادة صندوق السعودي للتنمية 

السادة صندوق قطر للتنمية

السادة صندوق ووقفية القدس

السيدة ضحى أبو حجلة

السيد طارق خليل

السيد طارق مصري

السيد طالل جبارة

السيد ظافر حالوة

السادة عائلة زالطيمو

السيد عادل الهدمي

السيد عادل طويل

السيد عادل غيث

الدكتور عاصم خليل

السيد عبد الحكيم أبو ياسين

المهندس عبد الحليم موحد

الدكتور عبد الرحمن إبراهيم

الدكتور عبد العزيز شوابكة

السيد عبد الكريم أسعد

الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة

السيد عبدهللا حرز هللا

السيد عبد هللا شلبي

الدكتور عبد هللا أبو خليل

السيد عثمان شركس

السيد عروة حجاز

الدكتور عصام الحاليقة

الدكتور عالن طبيلة

السيد علي الحاج

السيد علي العاروري

السيد علي شديد

السيد علي صوان

السيد عمار شبلي

السيد عمر احمد

السيد عمر حمايل

السيد عمر العمري

الدكتور عمر عبد الهادي

السيد عودة حزمة

السيد عيسى مصرية

الدكتورة غادة المدبوح

السيد غازي جاموس

السيد غسان أبو حطب

الدكتور غسان الخطيب

السيد غسان نقل

السيد فؤاد الخضرا
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السيد فؤاد زعرور

المهندس فادي الفرا

السيد فارس سعيد

الدكتور فاروق عشي

الدكتور فايز شامية

السيد فتح هللا البلبيسي

السيد فتحي أبو الريش

السيدة فداء نجادة

السيدة فرح جردانة

السيد قاسم قاسم

السيد قتيبة الغانم واخوته

السيدة كرم جردانة

السيد كمال الرطروط

الدكتور كمال عباس

الدكتور كميل منصور

السيدة كوثر أبوخليل

السيدة الرا سلعوس

السادة لجنة زكاة القدس

السادة لجنة صندوق التكافل الخيري

السادة لجنة صندوق التكافل الخيري- محافظة سلفيت

السادة لجنة كويتيون ألجل القدس - بإدارة  مؤسسة 
التعاون

السيدة لورانس ثيودوري

السيد ليث حُبوب

الدكتورة ليلى فرسخ

السيدة لينا بديري

السيدة لينا قويدر

السادة مؤسسة أهداف

السادة مؤسسة اتحاد األراضي المقدسة

السادة مؤسسة الحق - القانون من أجل اإلنسان

السادة مؤسسة الدكتور هاني الشوا للتنمية المجتمعية

السادة مؤسسة الشرق األوسط لألطفال

السادة مؤسسة المرحوم رشيد خليل عريقات

السادة مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد

السادة مؤسسة حماية األراضي المقدسة

السادة مؤسسة دار الطفل العربي

السادة مؤسسة ريتش أديوكيشن فند

السادة مؤسسة سبارك

السادة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية

السادة مؤسسة مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
للتنمية المجتمعية

السادة مؤسسة هاني القدومي للمنح الدراسية

السادة مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات

السيد مازن أبو نبعه

السيد مازن بزبز

السيد مجد ريماوي

السيدة مجد دغلس

السادة مجموعة الهدى للمحروقات

السيد محمد حتاوي

السيد محمد السيد

السيد محمد الشوبكي

السيد محمد عنايه

السيد محمد األمين

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

السيد محمد حرز هللا

السيد محمد بركات

السيد محمد صفوري

السيد محمد عبدالمحسن

الدكتور محمد القراعين

السيد محمد ريان

السيد محمد ناصر

السيد محمد نبيل األسمر

السيد محمد حمدان

السيد محمد مضية

السيد محمود عبدالفتاح

السيد محمود عوض

السيد محمود أبوشمه

السيدة مرام مناصرة

السادة مركز التراث الفلسطيني- عّمان

السيد معتز مشعل

السادة مكتبة سراج

الدكتور ممدوح العكر

السيدة منال جبارة

السيدة منال عيسى

السادة منحة وقفية جامعة بيرزيت

السادة منظمة الواليات المتحدة لالحتياجات الطبية 
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 )US OMEN(والتعليمية

السيدة منى زيدان

السيد منير الكالوتي- من خالل مؤسسة التعاون

الدكتور منير فخر الدين

السيدة مها ظاهر

السيدة مها سمحان/ نفيسة

السادة موظفي مؤسسة الدراسات الفلسطينية

الدكتورة ميرفت بلبل

السيد ميالد عابد

المهندسة ناديا حبش

السيد ناصر مالك

السيد ناهض النجار

السيد نجاد زعني

السيد نصر الدين نوفل

المهندس نضال حمد

السيدة نور فرادنه

السيد هادي قصة

السيد هاشم زعبي

السيدة هبة والسيد زياد شتات

السيدة هتاف العلي

السيدة هدى الشوا القدومي

السيدة هديل حجاز

السيد هيثم طيراوي

السيد وائل كشك

السيد وجيه الحج

الدكتورة وداد شبلي

السيدة وداد زيدان

السيدة وسام ناصر

السيد وضاح برقاوي

السيد وليد الجشي

السيد وليد العلمي

السيد وليد فتيحة

السيد وهبه موسى

السيدة يارا الصوص

السيد يحيى جبارة

السيد يحيي يعيش

الدكتور يزيد الرفاعي

السيد يوسف الخطيب

الدكتور يوسف داود

BUZZ Company

Mrs. Anna Mcvittie De Bailett

 Mrs. Catherine Flannery

Mrs. Deborah Jackson

Mr. George Smith

Mrs. Heather Sharp

Mr. Johannes )Hans( Heijmans

 Mrs. Margo Viscusi

 Mrs. Marina Paraskiva

 Mr. Ozerk Gogus

Mr. Robin Obryan

 N.S.C.C. International Limited

Labtech Supply

Palestinian American Research Center )PARC(

UFUK for Relief and Development )UFUK(

)12( متبرعة كريمة 

)24( متبرع كريم 



للمالحظات والتواصل
 

دائرة تعزيز الموارد: 2065 298 )2( 972+ 
 جامعة بيرزيت: ص.ب 14

advancement@birzeit.edu
 71939 بيرزيت، فلسطين

giving.birzeit.edu


