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جامعة بيت لحم
نحو مستقبل ُمستدام

إفتُتحــت جامعــة بيــت حلــم يف عــام ١973 تلبيــة لرغبــة البابــا بولــس 
الّســادس للقيــام بعمــل مــا ملســاعدة الّشــعب الفلســطينّي وذلــك خــال 

زبارتــه لــأرض املقّدســة عــام ١964. 

وخــال مســيرتها، اســتمّرت جامعــة بيــت حلــم مبراجعــة برامجهــا 
بعــض  طــرأت  مؤّخــراً،  املختلفــة.  مرافقهــا  وتوســعة  األكادميّيــة 
علــى  الكبيــر  األثــر  لهــا  كان  التــي  والداخلّيــة  اخلارجّيــة  العوامــل 
جامعــة بيــت حلــم، ممــا اســتدعى املجلــس التنفيــذّي إلــى ضــرورة 
ــى  ــة وإيجــاد الســبل الفضل ــات اجلامع ــة شــاملة لعملّي إجــراء مراجع
لتلبيــة االحتياجــات التعليمّيــة للشــعب الفلســطينّي.  ومــن هــذا القــرار 
ــث  ــت حلــم: نحــو مســتقبل ُمســتدام"، حي ــة بي ــق مشــروع "جامع انبث
تكمــن يف جوهــر هــذا املشــروع الرغبــة يف ضمــان مســتقبل ُمســتدام 

جلامعــة بيــت حلــم أكادميّيًــا ومالّيًــا وإدارّيًــا وروحّيًــا.

وإذ تقتــرب جامعــة بيــت حلــم مــن يوبيلهــا اخلمســني يف عــام 2023، 
ســيحظى الشــباب الفلســطينّي بجامعــة مــن الطــراز العاملــّي.

أمتّنــى الّنجــاح الكبيــر لطلبــة الثانوّيــة العاّمــة يف امتحاناتهــم، وأتّطلــع 
إلــى اختيارهــم جامعــة بيــت حلــم للّدراســة فيهــا.

األخ الدكتور بيتر براي    
نائب الرئيس األعلى للجامعة    
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حفل تدشني مبنى الكاردينال جون باتريك فولي لكلية طارق أحمد اجلفالي للتمريض والعلوم 
الصحية ٦ أيلول ٢٠٢١



نبذة تاريخية

فتحــت جامعــة بيــت حلــم أبوابهــا للّدارســني يف األّول مــن تشــرين األّول عــام ١973 إذ التحــق بهــا ١١2 
طالًبــا وطالبــة. وكانــت زيــارة قداســة البابــا بولــس الّســادس لــأرض املقّدســة عــام ١964 قــد أّدت يف نهايــة 
األمــر إلــى فكــرة تأســيس جامعــة. وحتقيًقــا لرغبــة البابــا يف مســاعدة الشــعب الفلســطينّي، شــّكل القاصــد 
الرســولّي املطــران بيــو الغــي عــام ١972  جلنــة مــن بعــض التربويــني والقيــادات احمللّيــة طالًبــا منهــم تقــدمي 

االقتراحــات إلجنــاز مشــروع مــا ومتابعتــه، فــأّدت تلــك املناقشــات إلــى فكــرة تأســيس اجلامعــة.

ويف عــام ١973 ُوّقعــت بروتوكــوالت االتفــاق بــني الفاتيــكان والرئيــس العــام إلخــوة املــدارس املســيحّية لكــي 
يتوّلــوا مهــام إدارة اجلامعــة.

ويف عــام ١973 ذاتــه أصبحــت جامعــة بيــت حلــم أّول جامعــة مســّجلة رســمًيا يف فلســطني وعضــًوا مؤسًســا 
يف مجلــس التعليــم العالــي الفلســطينّي يف عام ١978.

رؤية جامعة بيت لحم

ترنــو جامعــة بيــت حلــم إلــى خدمــة طلبتهــا يف ســبيل تطورهــم التكاملــّي، وإلــى مســاهمتها يف بنــاء دولــة 
فلســطني حــّرة تنعــم بالّســام ونابضــة باحليــاة.
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رسالة جامعة بيت لحم

جامعة بيت حلم هي مؤسسّة كاثوليكيّة للتّعليم العالي القائم على التقليد اللّسالّي.

ــّي  ــع تعليم ــن مجتم ــة اإلنســان ضم ــل جترب ــه صق ــًزا غايت ــا متمّي ــا جامعّيً ــت حلــم تعليًم ــة بي ــّدم جامع تق
يوّفــر جتربــة تعليمّيــة حتويلّيــة نوعّيــة تامــس القلــب والعقــل عبــر برامجهــا األكادميّيــة والبحــث العلمــّي 

وأنشــطتها الامنهجّيــة واملشــاركة املجتمعّيــة.

إّن ســعيها املــوروث للحــق مــن خــال دراســة االنســانّيات والعلــوم العلمّيــة، يقــود جامعــة بيــت حلــم بوصفهــا 
ومســؤوليتها مؤسّســة تعليمّيــة قائمــة علــى البحــث العلمــّي، إلــى أن تكــون مركــًزا إلنتــاج املعرفــة الّنظرّيــة 

والّتطبيقّيــة وتطويرهــا ومشــاركتها ضمــن اإلطــار األخاقــّي.

تُوّفــر اجلامعــة بيئــة تعلُّمّيــة تعليمّيــة نشــطة حيــث يجــري تقييــم املناهــج التعليمّيــة بانتظــام وتطبيــق أفضــل 
وفــق املمارســات العاملّيــة لضمــان جــودة هــذه املناهــج وماءمتهــا ومتّيزهــا.

إّن الغايــة املثلــى التــي تهــدف إليهــا جامعــة بيــت حلــم عبــر مســؤولّيتها التــي تضطلــع بهــا يف التعليــم هــي 
أن تفتــح األبــواب أمــام خّريجيهــا فــرص االلتحــاق باملهــن املختلفــة بكفــاءة  وثقــة وبشــخصّية ذات ســمات 
متميــّزة.  كمــا تعــّزز تنميــة الطلبــة مواطنــني ملتزمــني عبــر ســعيهم إلــى حتقيــق الّصالــح العــام، ليكونــوا 

ُمهّيئــني لتوّلــي مناصــب قيادّيــة يف حياتهــم املهنّيــة يف فلســطني والعالــم.
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قيم جامعة بيت لحم

تتبّنــى جامعــة بيــت حلــم القيــم النابعــة مــن حرصهــا العميــق علــى تعزيــز العدالــة االجتماعّيــة واحلفــاظ 
علــى البيئــة احمليطــة واملتجــذرة يف الثقــة والصداقــة املتبادلــة:

احترام كرامة االنسان لنفسه ولآلخرين ومعتقداتهم واحترام البيئة	 
العطاء الذي ينّمي األخّوة والتكافل	 
مشاركة العطايا واملواهب خلدمة الصالح العام	 
اإلميان والرجاء واحملّبة التي تعّزز إقرار العدالة	 
احلرّية األكادميّية يف البحث عن احلق	 
النزاهة املَبنّية على انفتاح العقول والشفافّية	 
احلفاوة اجلاذبة والشاملة	 

ما هو التقليد اللسالي؟

ــا بابتيســت دي لســال مبتكــر التربيــة احلديثــة ومؤّســس إخــوة  تنســب كلمــة اللســالي إلــى القديــس يوحّن
املــدارس املســيحّية.  ويقــوم التقليــد اللســالي علــى التمّيــز يف التربيــة واحتــرام كرامــة الفــرد وخدمــة 

ــد. ــة والنظــام اجلّي ــا األمــان والرعاي ــة يتّوفــر فيه ــة، كل ذلــك ضمــن بيئ ــزام بالعدال ــر وااللت الفقي
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جامعة بيت لحم عضو في الهيئات التالية:

مجلس التعليم العالي الفلسطيني	 
إحّتاد اجلامعات العربّية	 
إحّتاد الكليات واجلامعات الكاثوليكّية	 
اإلحّتاد العاملي للجامعات	 
إحّتاد رؤساء الكلّيات واجلامعات اللسالّية	 

المساعدات المالّية

تتوّفــر يف جامعــة بيــت حلــم، وبفضــل ســخاء بعــض املتبّرعــني العديــد مــن املســاعدات املالّيــة للطلبــة 
حســب درجــة احلاجــة املبّينــة لديهــم يف املســح االجتماعــي، وكذلــك للطلبــة املتفّوقــني أكادميًيــا، ولبعــض 

ــل: ــر أيًضــا بعــض املصــادر األخــرى مث ــة ذوي اإلعاقــة.  وتتوّف ــل الطلب احلــاالت اخلاّصــة مث
صنــدوق الطالــب احملتــاج: تُخّصــص جامعــة بيــت حلــم يف كل فصــل دراســي مبلًغــا محــّدًدا يف صندوق 	 

الطالــب احملتــاج مــن أجــل تقــدمي مســاعدة مالّيــة تخصــم مــن القســط اجلامعــي للطلبــة احملتاجــني 
باالســتناد إلــى نظــام محــّدد مــن املســح االجتماعــي وحالــة الطلبــة االقتصادّيــة واالجتماعّيــة. 

قروض ُمقّدمة من صندوق إقراض الطلبة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينّية.	 
برنامــج تشــغيل الطلبــة يف مرافــق اجلامعــة وأقســامها املختلفــة مثــل املكتبــة واملختبــرات مقابــل 	 

خصــم جزئــي مــن قســط اجلامعــة.
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الكلّيات والبرامج األكاديمّية المعتمدة في جامعة بيت لحم

فيمــا يلــي قائمــة التخصّصــات لنيــل درجــة الدبلــوم والبكالوريــوس واملاجســتير التــي تقّدمهــا جامعــة بيــت 
ــب اختيــار تخّصــص فرعــّي كمــا هــو مبــنّي يف  حلــم.  نلفــت االنتبــاه أن بعــض برامــج البكالوريــوس تتطلّ
ــار الطالــب التخّصــص الفرعــّي يف نهايــة الســنة األولــى مــن الدراســة.  كمــا ميكــن  ــاه.  يخت القائمــة أدن
للطالــب اختيــار التخّصــص الفرعــّي مــن ضمــن برامــج الدائــرة امللتحــق بهــا أو مــن خارجهــا علــى أن 

ــول يف التخّصــص الفرعــّي. ــات القب يســتويف متطلّب
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كلّية اآلداب    

دائرة اللغة العربية
تخصص اللغة العربية وآدابها بكالوريوس يف اآلداب: 

تخصص األعام التفاعلي واإلتصال  
الصحافة، الترجمة التخصص الفرعي: 

مجاالت العمل:
التعليم، والصحافة والتدقيق اللغوي والترجمة بأنواعها الفورّية واألدبّية والصحفّية.

تخصص األعام التفاعلي واإلتصال بكالوريوس يف اآلداب: 
مجاالت العمل:

ا  را صحفّيًــا أو مراســًا أو ُمنتًجــا لأفــام الوثائقًيــة أو ُمعــّدً ميكــن للخّريــج العمــل، مذيًعــا أو محــّرً
العمــل يف دوائــر  أو  أو تنظيــم حمــات إعامّيــة  ُمنتًجــا لإلعانــات  أو  للتحقيقــات االســتقصائّية 

العاقــات العاّمــة أو مراكــز اســتطاعات الــرأي. 

دائرة اللغة اإلنكليزية
تخصص اللغة االنكليزية وآدابها والتواصل بكالوريوس يف اآلداب: 

اللغة الفرنسية التخصص الفرعي: 
مجاالت العمل: 

العاقات العامة والتواصل، االدارة والتسويق
املؤسسات العامة واحلكومية والوزارات التي بحاجة الى متحدثني يف اللغة االنكليزية

وظائف متعلقة يف الضيافة والسياحة
املؤسسات العاملّية واحمللّية غير الربحية والقطاع اخلاّص.
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دائرة الدراسات الدينّية
تخصص الدراسات الدينّية بكالوريوس يف اآلداب: 

التعليم املسيحي التخصص الفرعي: 
التربية الدينّية الدبلوم املتوسط: 

مجاالت العمل:
التعليــم املســيحّي، والعمــل يف املؤسســات الكنســية أو املؤسّســات ذات الطابــع الكنســّي ويف حقــل األدالء 

السياحيني.

دائرة العلوم اإلنسانّية
تخّصص اآلثار والتراث الثقايف بكالوريوس يف اآلداب: 

مجاالت العمل: 
العمــل يف املتاحــف، وإدارة املواقــع التراثّيــة واألثرّيــة، أو باحثــني يف اآلثــار والتــراث الثقــايف، أو مــع 
املؤّسســات األجنبّيــة كباحثــني ومستشــارين، ويف أقســام األرشــيف والســجات والوثائــق القدميــة، أو يف 

التعليــم أو تطويــر املشــاريع املســتقلة التــي تعنــى يف مجــال اآلثــار والتــراث الثقــايف.

دائرة العلوم االجتماعّية
اخلدمة االجتماعية  ماجستير يف: 

تخصص اخلدمة االجتماعية بكالوريوس يف اآلداب: 
تخصص علم االجتماع  

علم النفس التخصص الفرعي: 
مجاالت العمل:

التعليــم والعمــل يف املؤسّســات االجتماعّيــة املختلفــة احلكومّيــة منهــا واألهلّيــة، ومنّظمــات املجتمــع 
املدنــّي احمللــّي والدولّيــة وهيئــة األمم املّتحــدة ومراكــز األبحــاث.
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كلّية شكري إبراهيم دبدوب إلدارة األعمال 

ا فرعّيًا( )تتطلّب جميع برامج البكالوريوس يف كلّية شكري إبراهيم دبدوب تخصًصّ

دائرة إدارة األعمال
التنمية والتعاون الدولي ماجستير يف: 

احَلوكمة واالدارة يف القطاع العام  
تخّصص إدارة األعمال بكالوريوس يف إدارة األعمال:  

التسويق التخصص الفرعي: 
ريادة األعمال  

دائرة احملاسبة
تخصص احملاسبة بكالوريوس يف إدارة األعمال: 

التمويل التخصص الفرعي: 

مجاالت العمل: 
العمــل يف املؤسســات املختلفــة يف القطاعــني اخلــاص والعــام أو يف أّيــة مؤسســة غيــر ربحيــّة محلّيــة أو 

دولّيــة باإلضافــة إلــى إمكانّيــة العمــل علــى إنشــاء مشــروع خــاص.
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معهد إدارة الفنادق والسياحة

الدراسات السياحّية ماجستير يف: 
تخصص إدارة الفنادق بكالوريوس يف العلوم: 

إدارة الفنادق دبلوم متوسط: 
إدارة مكاتب الّسياحة والسفر   

االرشاد الّسياحي   
مجاالت العمل: 

ــة  ــن الترفيهّي ــادق واملطاعــم واملقاصــف وإدارة املتنزهــات واألماك ــّي وإدارة الفن ــب املهن ــم والتدري التعلي
ــياحة والســفر، واإلرشــاد الســياحّي والشــرطة الســياحّية. ــب الّس وإدارة احلــدث، وإدارة مكات

14



ق  خريجة معهد إدارة الفنادق والّسياحة اآلنسة مالك هلسي تتسّلم جائزة "السّيدة وداد أبو دّية للّتفوُّ
األكادميّي يف مجال إدارة الفنادق والّسياحة" للعام ٢٠٢١.
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كلّية التربية

دائرة تربية الطفولة املبكرة
البيداغوجيا اإلبداعية واملمارسات املجتمعية ماجستير يف:  

تخصص رياض األطفال بكالوريوس يف التربية:  
تخصص املرحلة األساسية الدنيا  

دائرة املناهج وأساليب التدريس   
تخصص املرحلة االساسية العليا - تعليم اللغة العربية بكالوريوس يف التربية:  

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     دبلوم التأهيل التربوي:  

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 التربوّيــة والثقافّيــة 
ملختلــف االعمــار، ويف مراكــز االبحــاث التــي تهتــم بالقضايــا التربويــة والفنــون والثقافــة، ويف منظمــات 

ــم واملتابعــة. ــى التخطيــط واالشــراف والتقيي ــاء القــدرات وتعمــل عل تعنــى يف بن
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رحلة ميدانّية من تنظيم معهد التنّوع احليوّي واالستدامة يف وادي املخرور، بيت جاال
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كلّية العلوم

دائرة األحياء
التكنولوجيا احليوّية )بالشراكة مع جامعة بوليتكنك فلسطني يف اخلليل( ماجستير يف:  

تخصص العلوم الطبّية املخبرّية بكالوريوس يف العلوم:  
األحياء التخصص الفرعي:  

مجاالت العمل: 
التعليــم يف املــدارس: مــادة األحيــاء والعلــوم، إنشــاء مختبــر طّبــي خــاص أو العمــل يف مختبــرات وعيــادات 
ومستشــفيات معتمــدة، باحــث مســاعد يف املجــاالت الطبّيــة والبيولوجّيــة، وكيــل مبيعــات لأطقــم 

ــا. ــا وعاملًي ــا وإقليمًي واملنتجــات واملعــدات الطبيــة، متابعــة الدراســات العليــا محلًي

دائرة الكيمياء
تخصص الكيمياء بكالوريوس يف العلوم:  

الكيمياء الصناعية التخصص الفرعي:  

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

مجاالت العمل: 
يؤّهــل هــذا البرنامــج الطلبــة ليكونــوا أخصائيــني محــاكاة لتطبيــق املعرفــة يف تخصصــات مختلفــة 
وقادريــن علــى تشــغيل الرمــوز التجارّيــة ســواء للــوكاالت احلكومّيــة أو االستشــاريني الهندســيني. 

االنخــراط مــع شــركاء دوليــني للعمــل يف مشــاريع هندســّية )مبختلــف أنواعهــا( عبــر اإلنترنــت وأدوات 
االتصــال احلديثــة.

العمــل يف مجموعــة متنّوعــة مــن املســارات الوظيفّيــة مبــا يف ذلــك معلومــات الكمبيوتــر وشــركات 
االستشــارّية  والشــركات  والــوزارات  احلكومّيــة  والــوكاالت  الطاقــة  أنظمــة  وشــركات  البرمجيــات، 
والشــركات الهندســّية )املدنيــة وامليكانيكيــة(، وشــركات االتصــال ومختبــرات امليــاه، ومختبــرات البحــوث 

واملؤسســات األكادميّيــة.

إضافة للتعليم يف املدارس مواد الرياضيات، الفيزياء والكمبيوتر وتطبيقاتها. متابعة الدراسات العليا.

دائرة هندسة البرمجيات
تخّصص هندسة البرمجيات بكالوريوس يف العلوم:  
أنظمة املعلومات احلاسوبّية التخصص الفرعي:  

مجاالت العمل:
التعليم وتطوير البرمجيات وإدارة األنظمة وإدارة قواعد البيانات وحتليل األنظمة وتصميمها.
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كلّية التمريض والعلوم الصحّية 

دائرة التمريض والقبالة
متريض األورام والعناية التلطيفية ماجستير يف:  

تخّصص التمريض بكالوريوس يف العلوم:  
تخّصص القبالة  
متريض اخلداج الدبلوم العالي:  

متريض الطوارئ  
القبالة  

دائرة العالج الطبيعي والوظيفي
تخّصص العاج الطبيعي بكالوريوس يف العلوم:  

تخّصص العاج الوظيفي.   

مجاالت العمل:
التعليم والتمريض يف املستشفيات والعيادات واملراكز الصحّية.
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المعاهد والمراكز 

معهد الّسياحة – جامعة بيت حلم
اعتمــدت جامعــة بيــت حلــم خّطــة طموحــة لتطويــر معهــد إدارة الفنــادق والّســياحة وذلــك خــال االحتفــال 
باليوبيــل األربعــني للجامعــة غــي عــام 20١3.  ومــن أبــرز مــا جــاء يف تلــك اخلّطــة، نقــل معهــد إدارة الفنــادق 
والّســياحة إلــى عقــار مّت شــراؤه يف موقــع جبــل داود وســط مدينــة بيــت حلــم وتوســعته وحتديثــه، إضافــة 
إلــى مراجعــة وتطويــر البرامــج املقدمــة يف املعهــد، وطــرح برامــج جديــدة آخــذة بعــني االعتبــار االحتياجــات 

احلالّيــة واملســتقبلّية للقطــاع الّســياحي يف فلســطني.
بتمويــل مــن الصنــدوق الســعودّي للتنميــة، بــدأ العمــل يف ترميــم وحتديــث هــذا العقــار ومواءمتــه الســتقبال 
معهــد إدارة الفنــادق والســياحة يف حلّتــه اجلديــدة يف غضــون ســنتني، عــاوة علــى جتهيــز فنــدق تعليمــّي 
ومطعــم تدريبــّي خلدمــة العملّيــة التدريبّيــة.  وإلــى جانــب البرامــج األكادميّيــة، مّت إضافــة مســار جديــد 
للتعليــم املهنــّي يف عــدة مجــاالت فندقّيــة منهــا فــّن الّضيافــة واالســتقبال وفنــون الطهــي.  يشــتمل 
ــون  ــراء دولّي ــون وخب ــع أعــّده أكادميي ــّي متكامــل وفــق مســتوى رفي ــّي مهن ــاج تدريب ــى منه هــذا املســار عل

متخّصصــون.
وحــال اكتمــال هــذا املشــروع، ويف ظــّل املنشــآت احلديثــة والكفــاءات البشــرّية املتوفــّرة، ســيعتلي معهــد إدارة 
الفنادق والســياحة موقًعا أكثر رُقًيا ومتيًزا ليُســهم يف تطوير ورفع جودة وكفاءة القطاع الســياحّي الفلســطينّي 

بشــكل خــاص، علًمــا بــأّن هــذا املشــروع ســيندرج حتــت مســمى» معهــد الســياحة - جامعــة بيــت حلــم«.
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معهد فلسطني للتنّوع احليوّي واالستدامة، 2014
ــى  ــم واحلفــاظ عل ــرة للبحــث والتعلّ ــّوع البيولوجــي واالســتدامة تســهيات كبي ــّدم معهــد فلســطني للتن يُق
التنــّوع البشــرّي والطبيعــّي الغنــّي يف فلســطني.  تشــمل هــذه املرافــق مختبــرات الكروموســومات والوراثــة 
الطبيعــّي،  التاريــخ  ومتحــف  غنّيــة،  ومكتبــات  ومعشــبة،  واحليوانــات،  النباتــات  ودراســات  والتحنيــط 
ــة، وملعــب  ــة ، وحديقــة مجتمعّي ومعــرض التــراث الفلســطيني )امللمــوس وغيــر امللمــوس(، وحديقــة نباتّي

ــي. ــر البيئ ــم األث ــات ووحــدة تقيي ــل احليوان استكشــايف لأطفــال، ووحــدة إلعــادة تأهي
يُنّظــم املعهــد رحــات ميدانّيــة ملناطــق خابــة ، ويُقــّدم للّطــاب والــزّوار واملُتطّوعــني )مــن فلســطني ودول 

أخــرى( مــوارد رائعــة لتحســني الــذات والتمكــني.
ــا.  شــعارنا االحتــرام ألنفســنا ولآلخريــن وللطبيعــة.  رؤيتنــا  ــا وعاملًي ــع املعهــد بســمعة ممتــازة محلًي يتمّت
هــي مجتمعــات بشــرّية وطبيعّيــة ُمســتدامة.  ًمهمتنــا هــي إنتــاج البحــوث والوحــدات التعليمّيــة، ومشــاريع 
ــة يف فلســطني.  لــدى املعهــد مشــاريع يف هــذا اإلطــار  ــاة البرّي احلفــظ التــي تخــدم جميــع النــاس واحلي
ــة مثــل ناشــيونال جيوغرافيــك ودارويــن. أصبــح املعهــد وحديقتــه ومتاحفــه  بتمويــل مــن مؤسّســات عاملّي

ومرافقــه األخــرى واحــة جتــذب اآلالف ملنفعتهــم ومنفعــة بيئتنــا.

املراكز
وحدة البيئة ألبحاث املياه والتربة، ١988	 
مركز زعرب ملصادر التعلّم، ١993	 
مختبر البحوث الوراثية، ١994	 
مركز اليونسكو لتدريب وتعليم التكنولوجيا احليوية، ١995	 
مركــز األخ فنســنت ملحــم 2006، ويضــم مدرســة لتعليــم اللغــة العربيــة لأجانــب، ويشــتمل علــى 	 

أرشــيف املوســيقى التراثيــة الفلســطينية
مركز املوارد للطلبة ذوي اإلعاقة، 20١2	 
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مرافق اجلامعة وخدماتها
املكتبة والتي مت حتديث مبناها ومرافقها	 
العيادة الطبّية 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 العاقات األكادميية اخلارجّية التابع للمكتب األكادميي	 
املاعب الرياضّية ومركز رياضي ومسرح لأنشطة والعروض	 
احلدائق اجلميلة وثاثة مقاصف داخل احلرم اجلامعي	 
 ومنذ عام ١982 مت جتهيز احلرم اجلامعّي ليتمّكن الطلبة ذوي اإلعاقة االلتحاق باجلامعة.	 

األنشطة والدورات التدريبّية املكّملة للمنهاج
توّفر جامعة بيت حلم العديد من الفرص األكادميية والبحثّية:

البرامج املهنّية والتدريبّية التي تّنظم للمجتمع احمللّي	 
املنح للبحوث والدراسات يف مكتب العاقات األكادميّية اخلارجّية	 
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	 

كلّية شكري إبراهيم دبدوب إلدارة األعمال:
السوق التعليمي السنوي	 
 	)BBI( حاضنة بيت حلم لأعمال
مركز يونس لأعمال االجتماعّية	 
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مكتب التطوير:
برنامج الطالب السفير	 
برنامج ماكججن للتدريب الوظيفي يف الواليات املتحدة.	 

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

مركز جورجيت سالمة للزوار واللياقة البدنية قيد االنشاء
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سمات خّريجي جامعة بيت لحم

يتحلّى خّريجو جامعة بيت حلم بالّسمات التالية:

الّسمات األكادميّية واملهنّية:	. 
لديهــم معرفــة أساســّية ومتينــة يف مجــال دراســتهم األكادميّيــة، ويشــمل ذلــك اخلبــرة العملّيــة . ١

وامليدانّيــة، وهــم مهيــأون لبــدء مســارهم املهنــي أو ملتابعــة الدراســات العليــا.
مجّهــزون مبهــارات البحــث والدراســة لتطبيــق معرفتهــم والوصــول إلــى مــا يســّتجد مــن معرفــة، وإلــى . 2

مصــادر املعلومــات املختلفــة وتقييمهــا بشــكل ناقــد.
لديهــم القــدرة علــى إيصــال أفكارهــم بوضــوح وثقــة، كتابــة ومحادثــة باللغتــني العربّيــة واالجنليزّيــة . 3

وشــرح منهجهــم يف التفكيــر بشــكل موضوعــّي وناقــد.
قــادرون علــى التعامــل مــع التكنولوجيــا بيســر واســتخدامها بشــكل فّعــال وأخاقــّي يف حياتهــم . 4

واملهنّيــة. األكادميّيــة 
ــّي، . 5 ــّي، واألدب ــك املنهــج العلمــّي، والبيئ ــر للمناهــج الرئيســة للمعرفــة مبــا يف ذل لديهــم إدراك وتقدي

ــّي. ــّي، والفلســفّي، والفن والتاريخــّي، والدين
ملتزمون باملعايير األخاقّية الدولّية ملهنتهم ويعملون مبقتضاها.. 6



 .	)Global Citizenship( احلّس باملواطنة والبعد اإلنساني
ــّم البشــرّية، . ١ ــي ته ــة الت ــة والعاملّي ــا احمللّي ــة بالقضاي ــم معرف ــني وله ــام بدورهــم كمواطن ــون للقي مؤّهل

ــا. ــون فيه ــي يعمل ــة الت ــن الظــروف والبيئ ــا ضم ــًرا إيجابًي ــوا تغيي ــن أن يحدث ــني قادري وكمواطن
مواطنــون منتجــون وملتزمــون ومســؤولون يعملــون مــن أجــل الصالــح العــام، ويتصّرفــون بشــكل . 2

أخاقــي ومنفتحــون علــى اآلخــر، ويحترمــون التنــّوع الــذي ميّيــز الشــعب الفلســطيني.
ــة . 3 ــا االنســانّية والعاملّي ــة وروح العمــل التطّوعــي يف القضاي ــة واحلرّي ــم العدال ــون لقي ــون مدرك مواطن

وبخاصــة مــا لــه عاقــة بفلســطني.

الّسمات الشخصّية:	. 
مواطنــون يتمّتعــون بفكــر مســّتقل، وقــادرون أن يعيشــوا حيــاة ذات معنــى، وأن يتّخــذوا القــرارات . ١

ــا، وأن يســتجيبوا بشــكل خــّاق للتحّديــات املتنّوعــة  واخليــارات الســليمة، وأن يعملــوا عمــًا جماعًي
التــي تواجــه بيئتهــم.

ــة . 2 ــم املهنّي ــز مهاراته ــى تعزي ــدرة عل ــاة والق ــدى احلي ــم م ــّي لاســتمرار يف التعلّ ــع الذات ــم الّداف لديه
والريادّيــة والقيادّيــة.
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نشيد جامعة بيت لحم

طليعُة مؤّزرة من عزمنا تستيقظ الشرارة   
مواكٌب مظّفرة من عزمنا     
العلم يف مييننا من السواعد التي تّصير الرموَز عاملا  

واألرض يف قلوبنا وتفتح األبواب للنهار    
العلم والوطن وترفع البنيان واملنارة )2(   

فلتعصف الّرياح حولنا      
ولتمأ الّصعاب دربنا      

فلن تزيدنا      
إاّل تشبًثا بالفخر والَعلم      

غٌد غٌد غٌد غٌد من عزمنا تستيقظ الشرارة   
حمامٌة تغّرد من عزمنا     

وجنمة ستولد من السواعد التي تّصير الرموز عاملا  
تعيد مجدنا التليد وتفتح األبواب للنهار    

وتبعث األمل وترفع البنيان واملنارة )2(   
وتفرش السماء بالضياء      

بالعلم والعطاء والعمل      
سينهض الربيع      

وتكتسي الغصون بالنّورِ والثمر      

تأليف الشاعر املرحوم خليل توما )خريج جامعة بيت حلم للعام ١985(
تلحني البروفيسور أوغستني الما
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