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جامعة بيت لحم
نحو مستقبل ُمستدام
إفتُتحــت جامعــة بيــت حلــم يف عــام  1973تلبيــة لرغبــة البابــا بولــس
الســادس للقيــام بعمــل مــا ملســاعدة ّ
ـطيني وذلــك خــال
ّ
الشــعب الفلسـ ّ
زبارتــه لــأرض املق ّدســة عــام .1964
وخــال مســيرتها ،اســتم ّرت جامعــة بيــت حلــم مبراجعــة برامجهــا
األكادمي ّيــة وتوســعة مرافقهــا املختلفــة .مؤخّ ــراً ،طــرأت بعــض
العوامــل اخلارج ّيــة والداخل ّيــة التــي كان لهــا األثــر الكبيــر علــى
التنفيــذي إلــى ضــرورة
جامعــة بيــت حلــم ،ممــا اســتدعى املجلــس
ّ
إجــراء مراجعــة شــاملة لعمل ّيــات اجلامعــة وإيجــاد الســبل الفضلــى
ـطيني .ومــن هــذا القــرار
لتلبيــة االحتياجــات التعليم ّيــة للشــعب الفلسـ ّ
انبثــق مشــروع "جامعــة بيــت حلــم :نحــو مســتقبل ُمســتدام" ،حيــث
تكمــن يف جوهــر هــذا املشــروع الرغبــة يف ضمــان مســتقبل ُمســتدام
جلامعــة بيــت حلــم أكادمي ًّيــا ومال ًّيــا وإدار ًّيــا وروح ًّيــا.
وإذ تقتــرب جامعــة بيــت حلــم مــن يوبيلهــا اخلمســن يف عــام ،2023
ـطيني بجامعــة مــن الطــراز العاملـ ّـي.
ســيحظى الشــباب الفلسـ
ّ
أمت ّنــى النّجــاح الكبيــر لطلبــة الثانو ّيــة العا ّمــة يف امتحاناتهــمّ ،
وأتطلــع
إلــى اختيارهــم جامعــة بيــت حلــم لل ّدراســة فيهــا.
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األخ الدكتور بيتر براي
نائب الرئيس األعلى للجامعة

حفل تدشني مبنى الكاردينال جون باتريك فولي لكلية طارق أحمد اجلفالي للتمريض والعلوم
الصحية  ٦أيلول ٢٠٢١
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نبذة تاريخية
فتحــت جامعــة بيــت حلــم أبوابهــا لل ّدارســن يف األ ّول مــن تشــرين األ ّول عــام  1973إذ التحــق بهــا 112
الســادس لــأرض املق ّدســة عــام  1964قــد أ ّدت يف نهايــة
طال ًبــا وطالبــة .وكانــت زيــارة قداســة البابــا بولــس ّ
ـطيني ،شـ ّكل القاصــد
ـ
الفلس
ـعب
ـ
الش
ـاعدة
ـ
مس
يف
ـا
ـ
الباب
األمــر إلــى فكــرة تأســيس جامعــة .وحتقي ًقــا لرغبــة
ّ
ـولي املطــران بيــو الغــي عــام  1972جلنــة مــن بعــض التربويــن والقيــادات احملل ّيــة طال ًبــا منهــم تقــدمي
الرسـ ّ
االقتراحــات إلجنــاز مشــروع مــا ومتابعتــه ،فــأ ّدت تلــك املناقشــات إلــى فكــرة تأســيس اجلامعــة.
ويف عــام ُ 1973و ّقعــت بروتوكــوالت االتفــاق بــن الفاتيــكان والرئيــس العــام إلخــوة املــدارس املســيح ّية لكــي
يتو ّلــوا مهــام إدارة اجلامعــة.
مؤسســا
ـجلة رســم ًيا يف فلســطني وعضـ ًوا
ويف عــام  1973ذاتــه أصبحــت جامعــة بيــت حلــم أ ّول جامعــة مسـ ّ
ً
ـطيني يف عام .1978
يف مجلــس التعليــم العالــي الفلسـ ّ

رؤية جامعة بيت لحم
ترنــو جامعــة بيــت حلــم إلــى خدمــة طلبتهــا يف ســبيل تطورهــم التكاملـ ّـي ،وإلــى مســاهمتها يف بنــاء دولــة
بالســام ونابضــة باحليــاة.
فلســطني حـ ّرة تنعــم ّ
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رسالة جامعة بيت لحم
ّسالي.
جامعة بيت حلم هي مؤسسّة كاثوليكيّة للتّعليم العالي القائم على التقليد الل ّ
تق ـ ّدم جامعــة بيــت حلــم تعلي ًمــا جامع ًّيــا متم ّي ـزًا غايتــه صقــل جتربــة اإلنســان ضمــن مجتمــع تعليمـ ّـي
يو ّفــر جتربــة تعليم ّيــة حتويل ّيــة نوع ّيــة تالمــس القلــب والعقــل عبــر برامجهــا األكادمي ّيــة والبحــث العلمـ ّـي
وأنشــطتها الالمنهج ّيــة واملشــاركة املجتمع ّيــة.
إن ســعيها املــوروث للحــق مــن خــال دراســة االنســان ّيات والعلــوم العلم ّيــة ،يقــود جامعــة بيــت حلــم بوصفهــا
ّ
مؤسســة تعليم ّيــة قائمــة علــى البحــث العلمـ ّـي ،إلــى أن تكــون مركـزًا إلنتــاج املعرفــة النّظر ّيــة
ومســؤوليتها
ّ
والتّطبيق ّيــة وتطويرهــا ومشــاركتها ضمــن اإلطــار األخالقـ ّـي.
تُو ّفــر اجلامعــة بيئــة تعلُّم ّيــة تعليم ّيــة نشــطة حيــث يجــري تقييــم املناهــج التعليم ّيــة بانتظــام وتطبيــق أفضــل
وفــق املمارســات العامل ّيــة لضمــان جــودة هــذه املناهــج ومالءمتهــا ومت ّيزهــا.
إن الغايــة املثلــى التــي تهــدف إليهــا جامعــة بيــت حلــم عبــر مســؤول ّيتها التــي تضطلــع بهــا يف التعليــم هــي
ّ
أن تفتــح األبــواب أمــام خ ّريجيهــا فــرص االلتحــاق باملهــن املختلفــة بكفــاءة وثقــة وبشــخص ّية ذات ســمات
الصالــح العــام ،ليكونــوا
متمي ـزّة .كمــا تع ـزّز تنميــة الطلبــة مواطنــن ملتزمــن عبــر ســعيهم إلــى حتقيــق ّ
ُمه ّيئــن لتو ّلــي مناصــب قياد ّيــة يف حياتهــم املهن ّيــة يف فلســطني والعالــم.
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قيم جامعة بيت لحم
تتب ّنــى جامعــة بيــت حلــم القيــم النابعــة مــن حرصهــا العميــق علــى تعزيــز العدالــة االجتماع ّيــة واحلفــاظ
علــى البيئــة احمليطــة واملتجــذرة يف الثقــة والصداقــة املتبادلــة:
○احترام كرامة االنسان لنفسه ولآلخرين ومعتقداتهم واحترام البيئة
○العطاء الذي ين ّمي األخ ّوة والتكافل
○مشاركة العطايا واملواهب خلدمة الصالح العام
○اإلميان والرجاء واحمل ّبة التي تعزّز إقرار العدالة
○احلر ّية األكادمي ّية يف البحث عن احلق
○النزاهة املَبن ّية على انفتاح العقول والشفاف ّية
○احلفاوة اجلاذبة والشاملة

ما هو التقليد اللسالي؟
ومؤســس إخــوة
تنســب كلمــة اللســالي إلــى القديــس يوح ّنــا بابتيســت دي لســال مبتكــر التربيــة احلديثــة
ّ
املــدارس املســيح ّية .ويقــوم التقليــد اللســالي علــى التم ّيــز يف التربيــة واحتــرام كرامــة الفــرد وخدمــة
الفقيــر وااللتــزام بالعدالــة ،كل ذلــك ضمــن بيئــة يت ّوفــر فيهــا األمــان والرعايــة والنظــام اجل ّيــد.
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جامعة بيت لحم عضو في الهيئات التالية:
○مجلس التعليم العالي الفلسطيني
○ ّ
إتاد اجلامعات العرب ّية
○ ّ
إتاد الكليات واجلامعات الكاثوليك ّية
○ ّ
اإلتاد العاملي للجامعات
○ ّ
إتاد رؤساء الكلّيات واجلامعات اللسال ّية

المساعدات المال ّية
تتو ّفــر يف جامعــة بيــت حلــم ،وبفضــل ســخاء بعــض املتب ّرعــن العديــد مــن املســاعدات املال ّيــة للطلبــة
حســب درجــة احلاجــة املب ّينــة لديهــم يف املســح االجتماعــي ،وكذلــك للطلبــة املتف ّوقــن أكادمي ًيــا ،ولبعــض
اخلاصــة مثــل الطلبــة ذوي اإلعاقــة .وتتو ّفــر ً
أيضــا بعــض املصــادر األخــرى مثــل:
احلــاالت
ّ
ُخصــص جامعــة بيــت حلــم يف كل فصــل دراســي مبل ًغــا محـ ّد ًدا يف صندوق
○صنــدوق الطالــب احملتــاج :ت ّ
الطالــب احملتــاج مــن أجــل تقــدمي مســاعدة مال ّيــة تخصــم مــن القســط اجلامعــي للطلبــة احملتاجــن
باالســتناد إلــى نظــام محـ ّدد مــن املســح االجتماعــي وحالــة الطلبــة االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة.
○قروض ُمق ّدمة من صندوق إقراض الطلبة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطين ّية.
○برنامــج تشــغيل الطلبــة يف مرافــق اجلامعــة وأقســامها املختلفــة مثــل املكتبــة واملختبــرات مقابــل
خصــم جزئــي مــن قســط اجلامعــة.
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الكل ّيات والبرامج األكاديم ّية المعتمدة في جامعة بيت لحم
التخصصــات لنيــل درجــة الدبلــوم والبكالوريــوس واملاجســتير التــي تق ّدمهــا جامعــة بيــت
فيمــا يلــي قائمــة
ّ
تخصــص فرعـ ّـي كمــا هــو مبـ ّـن يف
حلــم .نلفــت االنتبــاه أن بعــض برامــج البكالوريــوس تتطلّــب اختيــار
ّ
التخصــص الفرعـ ّـي يف نهايــة الســنة األولــى مــن الدراســة .كمــا ميكــن
القائمــة أدنــاه .يختــار الطالــب
ّ
الفرعــي مــن ضمــن برامــج الدائــرة امللتحــق بهــا أو مــن خارجهــا علــى أن
التخصــص
للطالــب اختيــار
ّ
ّ
التخصــص الفرعـ ّـي.
يف
ـول
ـ
القب
ـات
يســتويف متطلّبـ
ّ
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كل ّية اآلداب
دائرة اللغة العربية
بكالوريوس يف اآلداب:
التخصص الفرعي:

تخصص اللغة العربية وآدابها
تخصص األعالم التفاعلي واإلتصال
الصحافة ،الترجمة

مجاالت العمل:
التعليم ،والصحافة والتدقيق اللغوي والترجمة بأنواعها الفور ّية واألدب ّية والصحف ّية.
بكالوريوس يف اآلداب:
مجاالت العمل:

تخصص األعالم التفاعلي واإلتصال

ً
نتجــا لألفــام الوثائق ًيــة أو ُمعــ ًّدا
ميكــن للخ ّريــج العمــل ،مذي ًعــا أو محــ ًّررا صحف ًّيــا أو
مراســا أو ُم ً
نتجــا لإلعالنــات أو تنظيــم حمــات إعالم ّيــة أو العمــل يف دوائــر
للتحقيقــات االســتقصائ ّية أو ُم ً
العالقــات العا ّمــة أو مراكــز اســتطالعات الــرأي.

دائرة اللغة اإلنكليزية

بكالوريوس يف اآلداب:
التخصص الفرعي:
مجاالت العمل:

تخصص اللغة االنكليزية وآدابها والتواصل
اللغة الفرنسية

العالقات العامة والتواصل ،االدارة والتسويق
املؤسسات العامة واحلكومية والوزارات التي بحاجة الى متحدثني يف اللغة االنكليزية
وظائف متعلقة يف الضيافة والسياحة
اخلاص.
املؤسسات العامل ّية واحملل ّية غير الربحية والقطاع
ّ
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الدينية
دائرة الدراسات
ّ
بكالوريوس يف اآلداب:
التخصص الفرعي:
الدبلوم املتوسط:

تخصص الدراسات الدين ّية
التعليم املسيحي
التربية الدين ّية

مجاالت العمل:
املؤسســات ذات الطابــع الكنسـ ّـي ويف حقــل األدالء
ـيحي ،والعمــل يف املؤسســات الكنســية أو
ّ
التعليــم املسـ ّ
السياحيني.

اإلنسانية
دائرة العلوم
ّ
بكالوريوس يف اآلداب:

تخصص اآلثار والتراث الثقايف
ّ

مجاالت العمل:
العمــل يف املتاحــف ،وإدارة املواقــع التراث ّيــة واألثر ّيــة ،أو باحثــن يف اآلثــار والتــراث الثقــايف ،أو مــع
املؤسســات األجنب ّيــة كباحثــن ومستشــارين ،ويف أقســام األرشــيف والســجالت والوثائــق القدميــة ،أو يف
ّ
التعليــم أو تطويــر املشــاريع املســتقلة التــي تعنــى يف مجــال اآلثــار والتــراث الثقــايف.

االجتماعية
دائرة العلوم
ّ
ماجستير يف:
بكالوريوس يف اآلداب:
التخصص الفرعي:

اخلدمة االجتماعية
تخصص اخلدمة االجتماعية
تخصص علم االجتماع
علم النفس

مجاالت العمل:
ّ
املؤسســات االجتماع ّيــة املختلفــة احلكوم ّيــة منهــا واألهل ّيــة ،ومنظمــات املجتمــع
التعليــم والعمــل يف
ّ
احمللــي والدول ّيــة وهيئــة األمم املتّحــدة ومراكــز األبحــاث.
املدنــي
ّ
ّ
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كل ّية شكري إبراهيم دبدوب إلدارة األعمال
تخصصا فرع ًّيا)
(تتطلّب جميع برامج البكالوريوس يف كل ّية شكري إبراهيم دبدوب
ًّ

دائرة إدارة األعمال
ماجستير يف:
بكالوريوس يف إدارة األعمال:
التخصص الفرعي:

التنمية والتعاون الدولي
ا َ
حلوكمة واالدارة يف القطاع العام
تخصص إدارة األعمال
ّ
التسويق
ريادة األعمال

دائرة احملاسبة
بكالوريوس يف إدارة األعمال:
التخصص الفرعي:

تخصص احملاسبة
التمويل

مجاالت العمل:
العمــل يف املؤسســات املختلفــة يف القطاعــن اخلــاص والعــام أو يف أ ّيــة مؤسســة غيــر ربحيـ ّة محل ّيــة أو
دول ّيــة باإلضافــة إلــى إمكان ّيــة العمــل علــى إنشــاء مشــروع خــاص.

12
12

13
13

معهد إدارة الفنادق والسياحة
ماجستير يف:
بكالوريوس يف العلوم:
دبلوم متوسط:

الدراسات السياح ّية
تخصص إدارة الفنادق
إدارة الفنادق
السياحة والسفر
إدارة مكاتب ّ
السياحي
االرشاد ّ

مجاالت العمل:
التعليــم والتدريــب املهنـ ّـي وإدارة الفنــادق واملطاعــم واملقاصــف وإدارة املتنزهــات واألماكــن الترفيه ّيــة
ـياحي والشــرطة الســياح ّية.
الســياحة والســفر ،واإلرشــاد السـ
وإدارة احلــدث ،وإدارة مكاتــب ّ
ّ
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ّفوق
والسياحة اآلنسة مالك هلسي تتسلّم جائزة "الس ّيدة وداد أبو د ّية للت ُّ
خريجة معهد إدارة الفنادق ّ
والسياحة" للعام .2021
الفنادق
إدارة
مجال
يف
األكادميي
ّ
ّ
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كل ّية التربية
دائرة تربية الطفولة املبكرة
ماجستير يف:
بكالوريوس يف التربية:

البيداغوجيا اإلبداعية واملمارسات املجتمعية
تخصص رياض األطفال
تخصص املرحلة األساسية الدنيا

دائرة املناهج وأساليب التدريس
بكالوريوس يف التربية:

دبلوم التأهيل التربوي:

تخصص املرحلة االساسية العليا  -تعليم اللغة العربية
تخصص املرحلة االساسية العليا  -تعليم اللغة اإلجنليزية
تخصص املرحلة االساسية العليا  -تعليم الرياضيات
تخصص املرحلة االساسية العليا  -تعليم التاريخ واجلغرافيا
			
للمرحلة الثانوية  -تعليم اللغة العربية
للمرحلة الثانوية  -تعليم اللغة اإلجنليزية
للمرحلة األساسية العليا  -تعليم االجتماعيات
للمرحلة األساسية العليا – تعليم العلوم
للمرحلة األساسية العليا – تعليم الرياضيات
تعليم الدين املسيحي

مجاالت العمل:
التعليــم يف املؤسســات التربويــة الرســمية وغيــر الرســمية  ،والعمــل يف املراكــز التربو ّيــة والثقاف ّيــة
ملختلــف االعمــار ،ويف مراكــز االبحــاث التــي تهتــم بالقضايــا التربويــة والفنــون والثقافــة ،ويف منظمــات
تعنــى يف بنــاء القــدرات وتعمــل علــى التخطيــط واالشــراف والتقييــم واملتابعــة.
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احليوي واالستدامة يف وادي املخرور ،بيت جاال
رحلة ميدان ّية من تنظيم معهد التن ّوع
ّ
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كل ّية العلوم
دائرة األحياء
ماجستير يف:
بكالوريوس يف العلوم:
التخصص الفرعي:

التكنولوجيا احليو ّية
تخصص العلوم الطب ّية املخبر ّية
األحياء

(بالشراكة مع جامعة بوليتكنك فلسطني يف اخلليل)

مجاالت العمل:
التعليــم يف املــدارس :مــادة األحيــاء والعلــوم ،إنشــاء مختبــر ط ّبــي خــاص أو العمــل يف مختبــرات وعيــادات
ومستشــفيات معتمــدة ،باحــث مســاعد يف املجــاالت الطب ّيــة والبيولوج ّيــة ،وكيــل مبيعــات لألطقــم
واملنتجــات واملعــدات الطبيــة ،متابعــة الدراســات العليــا محل ًيــا وإقليم ًيــا وعامل ًيــا.

دائرة الكيمياء
بكالوريوس يف العلوم:
التخصص الفرعي:

تخصص الكيمياء
الكيمياء الصناعية

مجاالت العمل:
التعليم وصناعة األدوية ومواد التنظيف واألصباغ ودراسات جودة البيئة.
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دائرة العلوم والهندسة احملوسبة
بكالوريوس يف العلوم:

تخصص احملاكاة احملوسبة يف العلوم والهندسة

مجاالت العمل:
يؤهــل هــذا البرنامــج الطلبــة ليكونــوا أخصائيــن محــاكاة لتطبيــق املعرفــة يف تخصصــات مختلفــة
ّ
وقادريــن علــى تشــغيل الرمــوز التجار ّيــة ســواء للــوكاالت احلكوم ّيــة أو االستشــاريني الهندســيني.
االنخــراط مــع شــركاء دوليــن للعمــل يف مشــاريع هندس ـ ّية (مبختلــف أنواعهــا) عبــر اإلنترنــت وأدوات
االتصــال احلديثــة.
العمــل يف مجموعــة متن ّوعــة مــن املســارات الوظيف ّيــة مبــا يف ذلــك معلومــات الكمبيوتــر وشــركات
البرمجيــات ،وشــركات أنظمــة الطاقــة والــوكاالت احلكوم ّيــة والــوزارات والشــركات االستشــار ّية
والشــركات الهندسـ ّية (املدنيــة وامليكانيكيــة) ،وشــركات االتصــال ومختبــرات امليــاه ،ومختبــرات البحــوث
واملؤسســات األكادمي ّيــة.
إضافة للتعليم يف املدارس مواد الرياضيات ،الفيزياء والكمبيوتر وتطبيقاتها .متابعة الدراسات العليا.

دائرة هندسة البرمجيات
بكالوريوس يف العلوم:
التخصص الفرعي:

تخصص هندسة البرمجيات
ّ
أنظمة املعلومات احلاسوب ّية

مجاالت العمل:
التعليم وتطوير البرمجيات وإدارة األنظمة وإدارة قواعد البيانات وحتليل األنظمة وتصميمها.
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كل ّية التمريض والعلوم الصح ّية
دائرة التمريض والقبالة
ماجستير يف:
بكالوريوس يف العلوم:
الدبلوم العالي:

متريض األورام والعناية التلطيفية
تخصص التمريض
ّ
تخصص القبالة
ّ
متريض اخلداج
متريض الطوارئ
القبالة

دائرة العالج الطبيعي والوظيفي
بكالوريوس يف العلوم:

تخصص العالج الطبيعي
ّ
تخصص العالج الوظيفي.
ّ

مجاالت العمل:
التعليم والتمريض يف املستشفيات والعيادات واملراكز الصح ّية.
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المعاهد والمراكز
السياحة – جامعة بيت حلم
معهد ّ

اعتمــدت جامعــة بيــت حلــم ّ
والســياحة وذلــك خــال االحتفــال
خطــة طموحــة لتطويــر معهــد إدارة الفنــادق ّ
ّ
باليوبيــل األربعــن للجامعــة غــي عــام  .2013ومــن أبــرز مــا جــاء يف تلــك اخلطــة ،نقــل معهــد إدارة الفنــادق
والســياحة إلــى عقــار ّ
مت شــراؤه يف موقــع جبــل داود وســط مدينــة بيــت حلــم وتوســعته وحتديثــه ،إضافــة
ّ
إلــى مراجعــة وتطويــر البرامــج املقدمــة يف املعهــد ،وطــرح برامــج جديــدة آخــذة بعــن االعتبــار االحتياجــات
الســياحي يف فلســطني.
احلال ّيــة واملســتقبل ّية للقطــاع ّ

ـعودي للتنميــة ،بــدأ العمــل يف ترميــم وحتديــث هــذا العقــار ومواءمتــه الســتقبال
بتمويــل مــن الصنــدوق السـ ّ
معهــد إدارة الفنــادق والســياحة يف حلّتــه اجلديــدة يف غضــون ســنتني ،عــاوة علــى جتهيــز فنــدق تعليمـ ّـي
ومطعــم تدريبـ ّـي خلدمــة العمل ّيــة التدريب ّيــة .وإلــى جانــب البرامــج األكادمي ّيــةّ ،
مت إضافــة مســار جديــد
الضيافــة واالســتقبال وفنــون الطهــي .يشــتمل
للتعليــم
فــن ّ
املهنــي يف عــدة مجــاالت فندق ّيــة منهــا ّ
ّ
هــذا املســار علــى منهــاج تدريبـ ّـي مهنـ ّـي متكامــل وفــق مســتوى رفيــع أع ـ ّده أكادمييــون وخبــراء دول ّيــون
متخصصــون.
ّ
وحــال اكتمــال هــذا املشــروع ،ويف ظ ـ ّل املنشــآت احلديثــة والكفــاءات البشــر ّية املتوف ـ ّرة ،ســيعتلي معهــد إدارة
ـطيني
ـياحي الفلسـ ّ
الفنادق والســياحة موق ًعا أكثر ُرق ًيا ومتيزًا ليُســهم يف تطوير ورفع جودة وكفاءة القطاع السـ ّ
ـأن هــذا املشــروع ســيندرج حتــت مســمى« معهــد الســياحة  -جامعــة بيــت حلــم».
بشــكل خــاص ،عل ًمــا بـ ّ
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احليوي واالستدامة2014 ،
للتنوع
معهد فلسطني
ّ
ّ

يُق ـ ّدم معهــد فلســطني للتن ـ ّوع البيولوجــي واالســتدامة تســهيالت كبيــرة للبحــث والتعلّــم واحلفــاظ علــى
ـري والطبيعـ ّـي الغنـ ّـي يف فلســطني .تشــمل هــذه املرافــق مختبــرات الكروموســومات والوراثــة
التنـ ّوع البشـ ّ
الطبيعــي،
والتحنيــط ودراســات النباتــات واحليوانــات ،ومعشــبة ،ومكتبــات غن ّيــة ،ومتحــف التاريــخ
ّ
ومعــرض التــراث الفلســطيني (امللمــوس وغيــر امللمــوس) ،وحديقــة نبات ّيــة  ،وحديقــة مجتمع ّيــة ،وملعــب
استكشــايف لألطفــال ،ووحــدة إلعــادة تأهيــل احليوانــات ووحــدة تقييــم األثــر البيئــي.

نظــم املعهــد رحــات ميدان ّيــة ملناطــق خالبــة  ،ويُقـ ّدم ّ
يُ ّ
للطــاب والــز ّوار واملُتط ّوعــن (مــن فلســطني ودول
أخــرى) مــوارد رائعــة لتحســن الــذات والتمكــن.
يتم ّتــع املعهــد بســمعة ممتــازة محل ًيــا وعامل ًيــا .شــعارنا االحتــرام ألنفســنا ولآلخريــن وللطبيعــة .رؤيتنــا
هــي مجتمعــات بشــر ّية وطبيع ّيــة ُمســتدامةً .مهمتنــا هــي إنتــاج البحــوث والوحــدات التعليم ّيــة ،ومشــاريع
احلفــظ التــي تخــدم جميــع النــاس واحليــاة البر ّيــة يف فلســطني .لــدى املعهــد مشــاريع يف هــذا اإلطــار
مؤسســات عامل ّيــة مثــل ناشــيونال جيوغرافيــك ودارويــن .أصبــح املعهــد وحديقتــه ومتاحفــه
بتمويــل مــن
ّ
ومرافقــه األخــرى واحــة جتــذب اآلالف ملنفعتهــم ومنفعــة بيئتنــا.

املراكز
○وحدة البيئة ألبحاث املياه والتربة1988 ،
○مركز زعرب ملصادر التعلّم1993 ،
○مختبر البحوث الوراثية1994 ،
○مركز اليونسكو لتدريب وتعليم التكنولوجيا احليوية1995 ،
○مركــز األخ فنســنت ملحــم  ،2006ويضــم مدرســة لتعليــم اللغــة العربيــة لألجانــب ،ويشــتمل علــى
أرشــيف املوســيقى التراثيــة الفلســطينية
○مركز املوارد للطلبة ذوي اإلعاقة2012 ،
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مرافق اجلامعة وخدماتها
○املكتبة والتي مت حتديث مبناها ومرافقها
○العيادة الطب ّية ملعاجلة احلاالت الطارئة يف احلرم اجلامعي
○مكتب اإلرشاد التابع ملكتب عميد شؤون الطلبة
○مكتب التوجيه والتوظيف املهني التابع ملكتب عميد شؤون الطلبة
○مكتب املصادر التعليمية يف مبنى املكتبة للطلبة ذوي اإلعاقة
○مكتب العالقات األكادميية اخلارج ّية التابع للمكتب األكادميي
○املالعب الرياض ّية ومركز رياضي ومسرح لألنشطة والعروض
○احلدائق اجلميلة وثالثة مقاصف داخل احلرم اجلامعي
اجلامعي ليتم ّكن الطلبة ذوي اإلعاقة االلتحاق باجلامعة.
○ ومنذ عام  1982مت جتهيز احلرم
ّ

املكملة للمنهاج
األنشطة والدورات
ّ
التدريبية ّ

تو ّفر جامعة بيت حلم العديد من الفرص األكادميية والبحث ّية:

احمللي
○البرامج املهن ّية والتدريب ّية التي تنّظم للمجتمع
ّ
○املنح للبحوث والدراسات يف مكتب العالقات األكادمي ّية اخلارج ّية
○فرص التدريب العملي داخل فلسطني وخارجها.
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المجموعات الفاعلة في حياة الطلبة داخل الحرم الجامعي
مكتب عمادة شؤون الطلبة:
○فرقة وجد املوسيقية
○فرقة مجدل للدبكة والفنون الشعبية
○فرقة الدراما
○فريق املناظرات باللغة العربية واالجنليزية
○فريق جبرا (إبراهيم جبرا)
○فريق آفاق
○فريق بالكتب نهدم اجلدران
○فريق منوذج هيئة األمم املتحدة
○فريق العمل التطوعي
○مجموعة التوجيه واإلرشاد للطلبة اجلدد

كلية شكري إبراهيم دبدوب إلدارة األعمال:
ّ
○السوق التعليمي السنوي
○حاضنة بيت حلم لألعمال ()BBI
○مركز يونس لألعمال االجتماع ّية
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مكتب التطوير:
○برنامج الطالب السفير
○برنامج ماكججن للتدريب الوظيفي يف الواليات املتحدة.

الرياضية
الدائرة
ّ

الفرق الرياض ّية وتشمل كرة السلة ،والكرة الطائرة ،وكرة القدم ،وتنس الطاولة ،والتنس األرضي.

مركز جورجيت سالمة للزوار واللياقة البدنية قيد االنشاء
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سمات خ ّريجي جامعة بيت لحم
بالسمات التالية:
يتحلّى خ ّريجو جامعة بيت حلم ّ

واملهنية:
األكادميية
السمات
ّ
ّ
.أ ّ
.

.
.
.
.
.

1لديهــم معرفــة أساســ ّية ومتينــة يف مجــال دراســتهم األكادمي ّيــة ،ويشــمل ذلــك اخلبــرة العمل ّيــة
وامليدان ّيــة ،وهــم مهيــأون لبــدء مســارهم املهنــي أو ملتابعــة الدراســات العليــا.
2مج ّهــزون مبهــارات البحــث والدراســة لتطبيــق معرفتهــم والوصــول إلــى مــا يسـتّجد مــن معرفــة ،وإلــى
مصــادر املعلومــات املختلفــة وتقييمهــا بشــكل ناقــد.
3لديهــم القــدرة علــى إيصــال أفكارهــم بوضــوح وثقــة ،كتابــة ومحادثــة باللغتــن العرب ّيــة واالجنليز ّيــة
وشــرح منهجهــم يف التفكيــر بشــكل موضوعـ ّـي وناقــد.
وأخالقــي يف حياتهــم
4قــادرون علــى التعامــل مــع التكنولوجيــا بيســر واســتخدامها بشــكل ف ّعــال
ّ
األكادمي ّيــة واملهن ّيــة.
5لديهــم إدراك وتقديــر للمناهــج الرئيســة للمعرفــة مبــا يف ذلــك املنهــج العلمـ ّـي ،والبيئـ ّـي ،واألدبـ ّـي،
ـفي ،والفنـ ّـي.
والتاريخـ ّـي ،والدينـ ّـي ،والفلسـ ّ
6ملتزمون باملعايير األخالق ّية الدول ّية ملهنتهم ويعملون مبقتضاها.
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احلس باملواطنة والبعد اإلنساني ()Global Citizenship
.ب
ّ

مؤهلــون للقيــام بدورهــم كمواطنــن ولهــم معرفــة بالقضايــا احملل ّيــة والعامل ّيــة التــي ته ـ ّم البشــر ّية،
ّ 1 .
وكمواطنــن قادريــن أن يحدثــوا تغييــ ًرا إيجاب ًيــا ضمــن الظــروف والبيئــة التــي يعملــون فيهــا.
2 .مواطنــون منتجــون وملتزمــون ومســؤولون يعملــون مــن أجــل الصالــح العــام ،ويتص ّرفــون بشــكل
أخالقــي ومنفتحــون علــى اآلخــر ،ويحترمــون التنــ ّوع الــذي مي ّيــز الشــعب الفلســطيني.
3 .مواطنــون مدركــون لقيــم العدالــة واحلر ّيــة وروح العمــل التط ّوعــي يف القضايــا االنســان ّية والعامل ّيــة
وبخاصــة مــا لــه عالقــة بفلســطني.

الشخصية:
السمات
ّ
.ج ّ

1 .مواطنــون يتمتّعــون بفكــر مســتّقل ،وقــادرون أن يعيشــوا حيــاة ذات معنــى ،وأن يتخّ ــذوا القــرارات
واخليــارات الســليمة ،وأن يعملــوا عمـ ًـا جماع ًيــا ،وأن يســتجيبوا بشــكل خ ـ ّ
اق للتح ّديــات املتن ّوعــة
التــي تواجــه بيئتهــم.
الذاتــي لالســتمرار يف التعلّــم مــدى احليــاة والقــدرة علــى تعزيــز مهاراتهــم املهن ّيــة
2 .لديهــم ال ّدافــع
ّ
والرياد ّيــة والقياد ّيــة.
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نشيد جامعة بيت لحم
			
من عزمنا تستيقظ الشرارة
					
من عزمنا
		
تصير الرمو َز عاملا
التي
السواعد
من
ّ
				
وتفتح األبواب للنهار
			
وترفع البنيان واملنارة ()2
					
					
					
					

طليع ُة مؤزّرة
مواكب مظفّرة
ٌ
العلم يف مييننا
واألرض يف قلوبنا
العلم والوطن
فلتعصف ال ّرياح حولنا
الصعاب دربنا
ولتمأل ّ
فلن تزيدنا
إ ّال تشب ًثا بالفخر وال َعلم

			
من عزمنا تستيقظ الشرارة
					
من عزمنا
		
تصير الرموز عاملا
التي
السواعد
من
ّ
				
وتفتح األبواب للنهار
			
وترفع البنيان واملنارة ()2
					
					
					
					

غ ٌد غ ٌد غ ٌد غ ٌد
حمام ٌة تغ ّرد
وجنمة ستولد
تعيد مجدنا التليد
وتبعث األمل
وتفرش السماء بالضياء
بالعلم والعطاء والعمل
سينهض الربيع
وتكتسي الغصون بالنّورِ والثمر

تأليف الشاعر املرحوم خليل توما (خريج جامعة بيت حلم للعام )١٩٨٥
تلحني البروفيسور أوغستني الما

31

الفهرس
تصدير :نائب الرئيس األعلى ٢......................................................................
نبذة تاريخ ّية٤.........................................................................................
رؤية اجلامعة ورسالتها وقيمها٤......................................................................
عضو ّية اجلامعة يف الهيئات ٧........................................................................
املساعدات املال ّية٧....................................................................................
الكل ّيات والبرامج األكادمي ّية ٨........................................................................
املعاهد واملراكز ومرافق اجلامعة ٢٤..................................................................
املجموعات الفاعلة يف حياة الطلبة ٢٧................................................................
سمات خ ّريجي جامعة بيت حلم ٢٩...................................................................
نشيد جامعة بيت حلم ٣١.............................................................................

