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فتحــت	جامعــة	بيــت	لحــم	أبوابهــا	للّدارســين	فــي	األّول	مــن	تشــرين	األّول	عــام	1973 
إذ	التحــق	بهــا	112	طالًبــا	وطالبــة.		وكانــت	زيــارة	قداســة	البابــا	بولــس	الّســادس	
لألراضــي	المقّدســة	عــام	1964	قــد	أّدت	فــي	نهايــة	األمــر	إلــى	فكــرة	تأســيس	جامعــة.		
وتحقيًقــا	لرغبــة	البابــا	فــي	مســاعدة	الشــعب	الفلســطينّي،	شــّكل	القاصــد	الرســولّي	
المطــران	بيــو	الغــي	عــام	1972		لجنــة	مــن	بعــض	التربوييــن	والقيــادات	المحلّيــة	طالًبا	
منهــم	تقديــم	االقتراحــات	إلنجــاز	مشــروع	مــا	ومتابعتــه،	فــأّدت	تلــك	المناقشــات	إلــى	

فكــرة	تأســيس	الجامعــة.
وفــي	عــام	1973	ُوّقعــت	بروتوكــوالت	االتفــاق	بيــن	الفاتيــكان	والرئيــس	العــام	إلخــوة	

المــدارس	المســيحّية	لكــي	يتوّلــوا	مهــام	إدارة	الجامعــة.
وفــي	عــام	1973	ذاتــه	أصبحــت	جامعــة	بيــت	لحــم	أّول	جامعــة	مســّجلة	رســمًيا	فــي	
فلســطين	وعضــًوا	مؤسًســا	فــي	مجلــس	التعليــم	العالــي	الفلســطينّي	فــي	عــام	

.1978

رؤيا جامعة بيت لحم 
تســعى	جامعــة	بيــت	لحــم	إلــى	تحفيــز	طلبتهــا	وإلــى	تمكينهــم	ليكونــوا	علمــاء	وقــادة	
ومهنييــن	ناجحيــن	ومواطنيــن	صالحيــن	يســهمون	فــي	بنــاء	الدولــة	الفلســطينّية	حــّرة	

ونابضــة	بالحيــاة.

رسالة جامعة بيت لحم 
جامعــة	بيــت	لحــم	هــي	مؤسســة	كاثوليكيــة	مختلطــة	تّتبــع	التقليــد	اللســالي	فــي	
أدائهــا	لرســالتها	المتمّثلــة	فــي	خدمــة	الشــعب	الفلســطيني	عبــر	التعليــم	العالــي	

المتمّيــز	والقائــم		علــى	النهــوض	بالمعرفــة،	وتعميمهــا،	وتطبيقهــا.
تؤّكــد	الجامعــة	علــى	التمّيــز	فــي	برامجهــا	األكاديمّيــة،	وعلــى	االرتقــاء	بالطلبــة	ليكونــوا	
ملتزميــن	وقيادييــن	فــي	المجتمــع،	وترعــى	القيــم	المشــتركة،	والمبــادئ	األخالقّيــة،	

والتفانــي	فــي	خدمــة	الصالــح	العــام.

قيم جامعة بيت لحم
تســعى	جامعــة	بيــت	لحــم	إلــى	تعزيــز	قيــم	الكرامــة،	واإلنصــاف،	والتمّيــز،	والشــمولّية	

والعدالــة	بيــن	أبنائهــا	الطلبــة	وفــي	ثقافتهــا	وبرامجهــا.

نبذة تاريخية
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ما هو التقليد اللسالي؟
تنســب	كلمــة	اللســالي	إلــى	القديــس	يوحّنــا	بابتيســت	دي	لســال	مبتكــر	التربيــة	
الحديثــة	ومؤّســس	إخــوة	المــدارس	المســيحّية.		ويقــوم	التقليــد	اللســالي	علــى	التمّيــز	
فــي	التربيــة	واحتــرام	كرامــة	الفــرد	وخدمــة	الفقيــر	وااللتــزام	بالعدالــة،	كل	ذلــك	ضمــن	

بيئــة	يتّوفــر	فيهــا	األمــان	والرعايــة	والنظــام	الجّيــد.

جامعة بيت لحم عضو في الهيئات التالية:
مجلس	التعليم	العالي	الفلسطيني

إتحاد	الجامعات	العربّية
إّتحاد	الكليات	والجامعات	الكاثوليكّية

اإلّتحاد	العالمي	للجامعات
إّتحاد	رؤساء	الكّليات	والجامعات	اللسالّية



دليل الطالب4

فــي	مــا	يلــي	قائمــة	التخصّصــات	لنيــل	درجــات	الدبلــوم	والبكالوريــوس	والماجســتير	
ــوس	 ــأّن	بعــض	برامــج	البكالوري ــاه	ب ــت	لحــم.		نلفــت	االنتب ــة	بي ــا	جامع ــي	تقّدمه الت
الطالــب	 يختــار	 	 القائمــة.	 فــي	 مبّيــن	 هــو	 كمــا	 فرعــّي	 تخصــص	 اختيــار	 تتطّلــب	
التخصــص	الفرعــّي	فــي	نهايــة	الســنة	األولــى	مــن	الدراســة،	كمــا	يمكــن	للطالــب	
اختيــار	التخصــص	الفرعــّي	مــن	ضمــن	برامــج	الدائــرة	الملتحــق	بهــا	أو	مــن	خارجهــا	علــى	

أن	يســتوفي	متطّلبــات	القبــول	فــي	التخّصــص	الفرعــّي.

كلّية اآلداب
)تتطّلب	جميع	برامج	البكالوريوس	في	كلية	اآلداب	تخصًصا	فرعًيا(

دائرة اللغة العربّية
بكالوريوس في اللغة العربّية وآدابها

التخصصات	الفرعّية:	الترجمة،	والصحافة

مجاالت العمل:
التعليم،	والصحافة،	والتدقيق	اللغوي،	والترجمة	بأنواعها	الفورّية،

واألدبّية	والصحفّية.

دائرة اللغة اإلنكليزّية
بكالوريوس	في	اللغة	اإلنكليزية	وآدابها

التخصص	الفرعّي:	اللغة	الفرنسية

مجاالت العمل:
االنكليزيــة،	 اللغــة	 تعتمــد	 التــي	 المؤسســات	 فــي	 والعمــل	 والترجمــة،	 التعليــم،	

الحكوميــة. وغيــر	 الربحيــة	 غيــر	 والمنظمــات	 التأميــن،	 وشــركات	 والبنــوك،	

دائرة العلوم االجتماعّية
بكالوريوس في علم االجتماع

بكالوريوس في الخدمة االجتماعّية
التخصص	الفرعّي:	علم	النفس

التخّصصات المعتمدة في جامعة بيت لحم
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مجاالت العمل:
التعليــم،	والعمــل	فــي	المؤسســات	االجتماعيــة	المختلفــة	الحكومّيــة	منهــا	واألهلّية،	
ومنّظمــات	المجتمــع	المدنــّي	المحلــّي	والدولّيــة	وهيئــة	األمــم	المّتحــدة،	ومراكــز	

األبحــاث.

الماجستير في الخدمة االجتماعية

دائرة اإلنسانيات
التخصص	الفرعّي:	العلوم	السياسّية

دائرة الدراسات الدينّية
التخصص	الفرعّي:	التعليم	المسيحي

دبلوم متوّسط في التربية الدينية
بكالوريوس في الدراسات الدينية

مجاالت العمل:
التعليم	المسيحّي،	والعمل	في	المؤسسات	الكنسية	

أو	المؤسسات	ذات	الطابع	الكنسي،	وفي	حقل	األدالء	السياحيين.

كلّية التربية
دائرة	برامج	الطفولة	المبّكرة	 

بكالوريوس في التربية
المرحلة	األساسّية	الدنيا	

رياض	األطفال	

دائرة	برامج	معّلم	المجال	 
بكالوريوس في التربية

المرحلة	األساسّية	العليا	-	تعليم	اللّغة	العربّية
المرحلة	األساسّية	العليا	-	تعليم	اللغة	اإلنجليزية

المرحلة	األساسّية	العليا	-	تعليم	التاريخ	والجغرافيا
المرحلة	األساسّية	العليا	-	تعليم	الرياضيات
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دبلوم التأهيل التربوي للحاصلين على شهادة البكالوريوس 

للمرحلة	الثانوّية	-	تعليم	اللغة	العربية
للمرحلة	الثانوّية	-	تعليم	اللغة	اإلنجليزّية	

للمرحلة	األساسّية	العليا	-	تعليم	االجتماعيات	
للمرحلة	األساسّية	العليا	-	تعليم	الرياضيات
للمرحلة	األساسّية	العليا	-	تعليم	العلوم	

تعليم	الدين	المسيحّي

مجاالت العمل: 
التعليــم،	والعمــل	فــي	ريــاض	األطفــال،	ومراكــز	الرعايــة	النهاريــة،	والمراكــز	التربوّيــة	

والثقافّيــة.

طلبة	كلّية	التربية	في	ورشة	تدريبّية
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كلية التمريض والعلوم 
الصحية

بكالوريوس في العلوم في:
التمريض	 
القبالة	 
العالج	الوظيفي	 
العالج	الطبيعي	 

الدبلوم العالي:
)للحاصلين	على	شهادة	البكالوريوس(

تمريض	الخداج	 
تمريض	الطوارىء	 
القبالة	 
تمريض	األورام	والعناية	التلطيفّية	 

مجاالت العمل:
التعليــم	والتمريــض	فــي	المستشــفيات	

ــة. والعيــادات	والمراكــز	الصحّي
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كلّية شكري إبراهيم دبدوب إلدارة األعمال
إلدارة	 دبــدوب	 إبراهيــم	 شــكري	 كلّيــة	 فــي	 البكالوريــوس	 برامــج	 جميــع	 )تتطّلــب	

فرعًيــا( تخصًصــا	 األعمــال	

دائرة المحاسبة
بكالوريوس في المحاسبة

التخصص	الفرعّي:	المحاسبة،	والتمويل

دائرة إدارة األعمال
بكالوريوس في إدارة األعمال

التخصص	الفرعّي:	إدارة	األعمال،	والتسويق

مجاالت العمل:
التعليــم،	والعمــل	فــي	الدوائــر	الرســمّية،	والمالّيــة	فــي	أّيــة	مؤسســة	محلّيــة	أو	

دولّيــة،	باإلضافــة	إلــى	إمكانّيــة	العمــل	علــى	إنشــاء	المشــروع	الخــاص.

الماجستير في التنمية والتعاون الدولي

السوق	التعليمّي	لكلّية	شكري	إبراهيم	دبدوب	إلدارة	األعمال
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كلية العلوم
)تتطلــب	جميــع	برامــج	البكالوريــوس	فــي	
عــدا	 مــا	 العلــوم	تخصًصــا	فرعًيــا	 كلّيــة	

برنامــج	هندســة	البرمجيــات(

دائرة األحياء
بكالوريوس في األحياء

والعلــوم	 األحيــاء،	 الفرعــّي:	 التخصــص	
المخبرّيــة الطبّيــة	

مجاالت العمل:
األغذيــة،	 وصناعــة	 التعليــم،	
والمختبــرات	 الحيوّيــة،	 والمعلوماتّيــة	
الحيوّيــة،	 والتكنولوجيــا	 الطبّيــة،	
ــات. ــة	الحيوان ــرة	لتربي والمشــاريع	الصغي

دائرة الكيمياء
بكالوريوس في الكيمياء

التخصــص	الفرعــي:	الكيميــاء،	والكيميــاء	
الصناعيــة

مجاالت العمل:
ومــواد	 األدويــة،	 وصناعــة	 التعليــم،	
التنظيــف،	واألصبــاغ،	ودراســات	جــودة	

البيئــة.

دائرة الرياضيات
بكالوريوس في الرياضيات

التخصص	الفرعي:	الرياضيات

مجاالت العمل:
ــة،	والنشــر	 ــات	النظرّي ــم،	والرياضي التعلي

العلمــّي،	واإلحصــاء

دائرة أنظمة المعلومات 
الحاسوبية

بكالوريوس في هندسة البرمجيات

مجاالت العمل:
وإدارة	 البرمجيــات،	 وتطويــر	 التعليــم،	
البيانــات،	 قواعــد	 وإدارة	 األنظمــة،	

األنظمــة. وتصميــم	 وتحليــل	

دائرة الفيزياء
بكالوريوس في الفيزياء

التخصص	الرئيس	والفرعي:	الفيزياء

مجاالت العمل:
التعليم

الطاقة	المتجّددة
االلكترونّيات
اإلتصاالت

الماجستير في التكنولوجيا 
الحيوّية

بوليتكنــك	 جامعــة	 مــع	 )بالشــراكة	
الخليــل(. فــي	 فلســطين	
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تدريب	عملّي	في	معهد	إدارة	الفنادق	والّسياحة

معهد إدارة الفنادق والّسياحة 

يتطلــب	برنامــج	البكالوريــوس	فــي	معهــد	
ادارة	الفنــادق	والســياحة	تخصًصــا	فرعًيــا:

إدارة  فــي  العلــوم  فــي  بكالوريــوس 
دق لفنــا ا

الفنــادق	 إدارة	 فــي	 متوســط	 دبلــوم	 	-
ســنتان( الدراســة	 )مــدة	

مكاتــب	 إدارة	 فــي	 متوســط	 دبلــوم	 	-
الســياحة	والســفر	)مــدة	الدراســة	ســنتان(
-	دبلــوم	متوســط	فــي	اإلرشــاد	الســياحي	

)مــدة	الدراســة	ســنة	ونصــف	الســنة(.

مجاالت العمل:
 

وإدارة	 المهنــّي،	 والتدريــب	 التعليــم	
والمقاصــف،	 والمطاعــم	 الفنــادق	
الترفيهّيــة	 المتنزهــات	واألماكــن	 وإدارة	
وإدارة	الحــدث،	وإدارة	مكاتــب	الّســياحة	
والســفر،	واإلرشــاد	الســياحّي	والشــرطة	

الســياحية.

الماجستير في الدراسات السياحية
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معهد الّسياحة - جامعة بيت لحم
اعتمــدت	جامعــة	بيــت	لحــم	خّطــة	طموحــة	لتطويــر	معهــد	إدارة	الفنــادق	والّســياحة	
وذلــك	خــالل	االحتفــال	باليوبيــل	األربعيــِن	للجامعــة	عــام	2013.		ومــن	أبــرز	مــا	جــاء	
ــّم	شــراؤه	فــي	 ــى	عقــار	ت ــياحة	إل ــادق	والّس ــة،	نقــل	معهــد	إدارة	الفن ــك	الخّط فــي	تل
موقــع	جبــل	داوود	وســط	مدينــة	بيــت	لحــم	وتوســعته	وتحديثــه،	إضافــة	إلــى	مراجعــة	
وتطويــر	البرامــِج	المقّدمــة	فــي	المعهــد	آخــذًة	بعيــن	االعتبــار	االحتياجــات	الحالّيــة	

ــياحي	فــي	فلســطين.	 والمســتقبلّية	للقطــاع	الّس

ــدأ	العمــل	فــي	ترميــم	وتحديــث	هــذا	 ــة،	ب بتمويــل	مــن	الصنــدوق	الســعودي	للتنمي
العقــار	عــام	2018	وموائمتــه	الســتقبال	معهــد	إدارة	الفنــادق	والّســياحة	فــي	ُحّلتــه	
الجديــدة	فــي	غضــون	ســنتين،	عــالوًة	علــى	تجهيــز	فنــدق	تعليمــّي	ومطعــم	تدريبــّي	
لخدمــة	العملّيــة	التعليمّيــة.		والــى	جانــب	البرامــج	األكاديمّيــة،	تــم	إضافــة	مســار	جديد	
ــون	الطهــي،	يشــتمل	 ــة	واالســتقبال	وفن ــّن	الضياف ــال	ف ــّي	فــي	مج ــم	المهن للتعلي
ــون	وخبــراء	 علــى	منهــاج	تدريبــّي	مهنــّي	متكامــل	وفــق	مســتوى	رفيــع	أعــده	أكاديمّي

ــون	متخّصصــون.		 دولي

وحــال	اكتمــال	هــذا	المشــروع،	وفــي	ظــل	المنشــآت	الحديثــة	والكفــاءات	البشــرّية	
المتوّفــرة،	ســَيْعَتلي	معهــد	إدارة	الفنــادق	والّســياحة	موقعــًا	أكثــر	ُرقيــًا	وتمّيــزًا	لُيســهم	
فــي	تطويــر	ورفــع	جــودة	وكفــاءة	القطــاع	الّســياحي	الفلســطينّي	بشــكل	خــاّص،	علمــًا	
بــأن	هــذا	المشــروع		ســيندرج	تحــت	مســّمى:	»معهــد	الّســياحة	-	جامعــة	بيــت	لحــم«.
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المرافق والمعاهد والمراكز

مرافق الجامعة وخدماتها
المكتبة	والتي	تم	تحديث	مبناها	ومرافقها	 
العيادة	الطبّية	لمعالجة	الحاالت	الطارئة	في	الحرم	الجامعي	 
مكتب	اإلرشاد	التابع	لمكتب	عميد	شؤون	الطلبة	 
مكتب	التوجيه	والتوظيف	المهني	التابع	لمكتب	عميد	شؤون	الطلبة	 
مكتب	المصادر	التعليمية	للطلبة	ذوي	اإلعاقة	في	مبنى	المكتبة	 
مكتب	العالقات	األكاديمية	الخارجّية	التابع	للمكتب	األكاديمي	 
المالعب	الرياضّية،	ومركز	رياضي	ومسرح	لألنشطة	والعروض	 
الحدائق	الجميلة،	وثالثة	مقاصف	داخل	الحرم	الجامعي	 
ومنــذ	عــام	1982	تــم	تجهيــز	الحــرم	الجامعــّي	ليتمّكــن	الطلبــة	ذوي	اإلعاقــة		 

بالجامعــة. االلتحــاق	

قسم	من	التكنولوجيا	العصرية	في	المكتبة
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المعاهد والمراكز
وحدة	البيئة	ألبحاث	المياه	والتربة،	1988	 
معهــد	التطويــر	اإلداري	1989،	ثــّم	تغّيــر	االســم	إلــى	معهــد	الشــراكة	المجتمعيــة		 

فــي	عــام	1997.
مركز	زعرب	لمصادر	التعّلم،	1993	 
مختبر	البحوث	الوراثية،	1994	 
مركز	اليونسكو	لتدريب	وتعليم	التكنولوجيا	الحيوية،	1995	 
العربيــة		  اللغــة	 لتعليــم	 مدرســة	 ويضــم	 	،2006 ملحــم	 فنســنت	 األخ	 مركــز	

الفلســطينية التراثيــة	 الموســيقى	 أرشــيف	 علــى	 ويشــتمل	 لألجانــب،	
معهد	الكاردينال	مارتيني	للقيادة،	2009	 
مركز	التمّيز	في	التعليم	والتعّلم،	2011	 
مركز	الموارد	للطلبة	ذوي	اإلعاقة،	2012	 
متحف	فلسطين	للتاريخ	الفلسطيني،	2014	 

معهد الشراكة المجتمعّية
ضمــن	إطــار	مبــدأ	التعّلــم	مــدى	الحيــاة	،	يقــوم	معهــد	الشــراكة	المجتمعّيــة	بتصميــم	
وتنفيــذ	برامــج	تنموّيــة	مبنّيــة	علــى	تحديــد	االحتياجــات	الفعلّيــة	والمتغّيــرة	للمجتمــع	
الفلســطيني،	والتــي	تتضّمــن	عقــد	دورات	تدريبّيــة	تخصصّيــة	ومهنّيــة	حــول	مواضيــع	
متعــدّدة	ذات	فتــرات	زمنّيــة	مختلفــة	والتــي	تــؤدي	إلــى	شــهادات	مصّدقــة	مــن	وزارة	
العمــل،	وذلــك	مــن	أجــل	المســاهمة	فــي	رفــع	المســتوى	التعليمــّي	والثقافــّي	
ــة	 للمجتمــع	المحلــّي	وخلــق	فــرص	للعمــل.		كذلــك	فــإّن	معهــد	الشــراكة	المجتمعّي
ينّظــم	البرامــج	التــي	تــؤدي	إلــى	شــهادة	الدبلــوم	المهنــّي	المتخّصــص	والمعتــرف	بهــا	

مــن	قبــل	وزارة	التعليــم	العالــي	والبحــث	العلمــّي،	وهــي	كاآلتــي:

الدبلوم	المهني	المتخصص	في:
إدارة	المشروع

إدارة	األعمال	األلكترونّية
إدارة	المنشآت	الصغيرة

اإلدارة	العاّمة
إدارة	الجمعّيات	التعاونّية

الوقاية	من	المخدرات	والتدّخل	اإلرشادي	لحاالت	التعاطي	واإلدمان
دليل	مسار	الّسياحة	المجتمعّية.
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حياة الطالب في الحرم الجامعي

األنشطة والدورات التدريبّية المكّملة للمنهاج
توّفر	جامعة	بيت	لحم	العديد	من	الفرص	األكاديمية	والبحثّية:

البرامج	األكاديمية	والتدريبية	في	معهد	الشراكة	المجتمعية	 
المنح	للبحوث	والدراسات	في	مكتب	العالقات	األكاديمية	الخارجية	 
فرص	التدريب	العملي	داخل	فلسطين	وخارجها	 
فرص	التعليم	)خارج	الصف(	للطلبة	لتقوية	لغتهم	االنكليزية	والفرنسية	 
الــدورات	التدريبيــة	للطلبــة	والخريجيــن	لتنميــة	المهــارات	الريادّيــة	وزيــادة	فــرص		 

التوظيــف.

رحلة	مسار	إلى	وادي	القلط	قرب	أريحا
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المجموعات الفاعلة في حياة الطلبة داخل الحرم الجامعي

جوقة	الجامعة
فرقة	وجد	الموسيقية

فرقة	مجدل	للدبكة	والفنون
نادي	»إيد	بايد«	للعمل	التطوعي

السوق	التعليمي-		كلية	إدارة	األعمال
برنامج	الطالب	السفير
مجموعة	جبرا	التطوعية

فريق	»بالكتب	نهدم	الجدران«
برنامج	»التعليم	من	أجل	التوظيف«

برنامج	إعداد	الطلبة	والخريجين	لسوق	العمل
)Bethlehem Business Incubator( لألعمال	لحم	بيت	حاضنة

الفرق	الرياضّية	وتشمل	كرة	السلة،	والكرة	الطائرة،	وكرة	القدم،	
وتنس	الطاولة،	والتنس	األرضي

يوم	التوظيف	السنوي
النادي	البيئي
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المساعدات المالّية
مــن	 العديــد	 المتبرعيــن	 بعــض	 ســخاء	 وبفضــل	 لحــم،	 بيــت	 جامعــة	 فــي	 تتوّفــر	
المســح	 فــي	 لديهــم	 المبّينــة	 الحاجــة	 درجــة	 للطلبةحســب	 المالّيــة	 المســاعدات	
االجتماعــي،	وكذلــك	للطلبــة	المتفّوقيــن	أكاديمًيــا،	ولبعــض	الحــاالت	الخاّصــة	مثــل	

الطلبــة	ذوي	اإلعاقــة.		وتتوّفــر	أيًضــا	بعــض	المصــادر	األخــرى	مثــل:

صندوق الطالب المحتاج
قــروض	ُمقّدمــة	مــن	صنــدوق	إقــراض	الطلبــة	مــن	وزارة	التعليــم	العالــي	والبحث		 

العلمي	الفلســطينّية.
برنامــج	تشــغيل	الطلبــة	فــي	مرافــق	الجامعــة	وأقســامها	المختلفــة	مثــل	المكتبــة		 

والمختبــرات	مقابــل	خصــم	جزئــي	مــن	قســط	الجامعــة.
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سمات الخّريجين

يتحّلى	خّريجو	جامعة	بيت	لحم	بالّسمات	التالية:

أ- الّسمات األكاديمّية والمهنّية:
ــك	 ــة،	ويشــمل	ذل ــال	دراســتهم	األكاديمّي ــة	فــي	مج ــة	أساســّية	ومتين ــم	معرف لديه
لبــدء	مســارهم	المهنــي	أو	لمتابعــة	 الخبــرة	العملّيــة	والميدانّيــة،	وهــم	مهيــأون	

الدراســات	العليــا.
مجّهــزون	بمهــارات	البحــث	والدراســة	لتطبيــق	معرفتهــم	والوصــول	إلــى	مــا	يســّتجد	

مــن	معرفــة،	وإلــى	مصــادر	المعلومــات	المختلفــة	وتقييمهــا	بشــكل	ناقــد.
لدبهــم	القــدرة	علــى	إيصــال	أفكارهــم	بوضــوح	وثقــة،	كتابــة	ومحادثــة	باللغتيــن	
التفكيــر	بشــكل	موضوعــّي	وناقــد. العربّيــة	واالنجليزّيــة،	وشــرح	منهجهــم	فــي	

قــادرون	علــى	التعامــل	مــع	التكنولوجيــا	بيســر	واســتخدامها	بشــكل	فّعــال	وأخالقــّي	
ــة. ــة	والمهنّي فــي	حياتهــم	األكاديمّي

لديهــم	إدراك	وتقديــر	للمناهــج	الرئيســة	للمعرفــة	بمــا	فــي	ذلــك	المنهــج	العلمــّي،	
ــّي. ــّي،	والفلســفّي،	والفن ــّي،	والتاريخــّي،	والدين ــّي،	واألدب والبيئ

ملتزمون	بالمعايير	األخالقّية	الدولّية	لمهنتهم	ويعملون	بمقتضاها.

)Global Citizenship( ب- الحّس بالمواطنة والبعد اإلنساني
ــة	 ــة	والعالمّي ــا	المحلّي ــن	ولهــم	معرفــة	بالقضاي ــام	بدورهــم	كمواطني ــون	للقي مؤّهل
التــي	تهــّم	البشــرّية،	وكمواطنيــن	قادريــن	أن	يحدثــوا	تغييــًرا	إيجابًيــا	ضمــن	الظــروف	

والبيئــة	التــي	يعملــون	فيهــا.
العــام،	 الصالــح	 أجــل	 مواطنــون	منتجــون	وملتزمــون	ومســؤولون	يعملــون	مــن	
ــز	 ويتصّرفــون	بشــكل	أخالقــي	ومنفتحــون	علــى	اآلخــر،	ويحترمــون	التنــّوع	الــذي	يمّي

الفلســطيني. الشــعب	
مواطنــون	مدركــون	لقيــم	العدالــة	والحرّيــة	وروح	العمــل	التطّوعــي	فــي	القضايــا	

االنســانّية	والعالمّيــة	وبخاصــة	مــا	لــه	عالقــة	بفلســطين.
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ج- الّسمات الشخصّية:

مواطنــون	يتمّتعــون	بفكــر	مســّتقل،	وقــادرون	أن	يعيشــوا	حيــاة	ذات	معنــى،	وأن	
يتّخــذوا	القــرارات	والخيــارات	الســليمة،	وأن	يعملــوا	عمــاًل	جماعًيــا،	وأن	يســتجيبوا	

بشــكل	خــاّلق	للتحّديــات	المتنّوعــة	التــي	تواجــه	بيئتهــم.

لديهــم	الّدافــع	الذاتــّي	لالســتمرار	فــي	التعّلــم	مــدى	الحيــاة	والقــدرة	علــى	تعزيــز	
والقيادّيــة. والريادّيــة	 المهنّيــة	 مهاراتهــم	

خّريُجنا	فرُحنا	ومصدُر	فخِرنا
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المبنى	الجديد	قيد	اإلنشاء	لكلية	التمريض	والعلوم	الصحية

مركز	جورجيت	سالمة	متعدد	االستعمال	)قيد	التخطيط(

المبنى	الجديد	قيد	اإلنشاء	لمعهد	إدارة	الفنادق	والّسياحة
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موظفو	الجامعة	وطلبتها	في	ماراثون	الركض

»مجموعة	جبرا	التطوعّية«	في	ربوع	فلسطين
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