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كلمة رئيس الهيئة االدارية

ــة  ــة اإلداري ــاء الهيئ ــم أعض ــمي وباس ــعدني باس يس
والعامليــن فــي جمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت أن 
أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي الخــاص بأعمــال 
الجمعيــة وبرامجهــا للعــام 2014، حيــث ســنعرض 
مــن خــال هــذا التقريــر أهــم التحديــات واالنجــازات 

التــي واجهتهــا الجمعيــة خــال هــذا العــام. 
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لقــد كان العــام 2014 عامًا قاســيًا بالنســبة للشــعب الفلســطيني 
بأفــراده ومؤسســاته وبالرغــم مــن الظــروف العصيبــة التــي 
ــداث  ــن األح ــد م ــة للعدي ــطيني نتيج ــاد الفلس ــت باالقتص عصف
السياســية كالحــرب األخيــرة علــى أهلنــا فــي قطــاع غــزة حيــث 
ســاهمت مؤسســاتنا االقتصاديــة والقطــاع الخــاص الفلســطيني 
فــي تخصيــص مبالــغ ماليــة كبيــرة لدعــم األهالــي المتضرريــن 
وكذلــك فعــل العديــد مــن شــركائنا إال أن الجمعيــة ومــن خــال 
الشــراكات الكبيــرة التــي تســتند إليهــا تمكنــت مــن خدمــة أكثــر 
ــن  ــرة م ــتفادة المباش ــال االس ــن خ ــة م ــب وطالب ــن 850 طال م
برامجهــا ســواء مــن خــال المنــح حيــث قدمــت الجمعيــة مــا 
ــر  ــال أس ــا آم ــن خاله ــت م ــة حقق ــة تعليمي ــارب الـــ 57 منح يق
فقيــرة وأبنــاء مبدعيــن، باإلضافــة إلــى مســاهمة الجمعيــة 
ــي تحــدث فــي كل  ــة الت ــف مــن عــبء األزمــة المالي فــي التخفي
عــام  نتيجــة لتراكــم الديــون علــى الطلبــة الذيــن لــم يســددوا 

ــاطهم.  أقس

ــت  ــد تمكن ــاج فق ــب المحت ــون الطال ــج كوب ــبة لبرنام ــا بالنس أم
التــراث  مركــز  مــع  الدائمــة  شــراكتها  خــال  مــن  الجمعيــة 
الفلســطيني عمــان أن تقــدم هــذه الكوبونــات ألكثــر مــن 163 
طالبــًا وطالبــة بشــكل شــهري يقطنــون الســكنات القريبــة مــن 
الجامعــة أو ممــن تبتعــد بيــوت أســرهم عــن الجامعــة . وتمكنــت 
ــص  ــب التخص ــارة كت ــة إع ــج مكتب ــل برنام ــن تحوي ــة م الجمعي
ــه مــن خــال اشــتراكات بســيطة  ــم يمــول ذات ــى برنامــج دائ إل
ــاق  ــة للمس ــب األصلي ــتعارتهم الكت ــل اس ــة مقاب ــا الطلب يقدمه
تمتلــك المكتبــة اآلن مــا يعــادل 3500 كتــاب مــن كتب المســاقات 
مــن تبرعــات قيمــة مــن الداعميــن وفــي مقدمتهــم مركــز التراث 

الفلســطيني فــي عمــان.

نهــدف ومــن خــال االنجــازات التــي تــم الوصــول إليهــا إلــى رفــع 

عــدد المنــح للعــام القــادم  لتصــل إلــى 100 منحــة تعليميــة 
علــى األقــل باإلضافــة إلــى تعزيــز وتوثيــق عاقتنــا مــع المجتمــع 
المحلــي وأعضــاء الجمعيــة ، واســتقطاب أعضــاء جــدد للمســاعدة 

فــي مــؤازرة أعمــال الجمعيــة . 

وال بــد مــن اإلشــارة إلــى الــروح اإليجابيــة العاليــة التــي حكمــت 
بالتقديــر  ونذكــر  الجامعــة  وإدارة  الجمعيــة  بيــن  العاقــة 
واالحتــرام رئيــس الجامعــة  د. خليــل هنــدي ونائبيــه د. غســان 
الخطيــب ود. عــادل الزاغــة علــى التعــاون اإليجابــي الــذي مكــن 
ــن  ــة م ــن الجمعي ــاريعها ومك ــض مش ــام بع ــن إتم ــة م الجمعي

ــة.  ــة الطلب ــر خدم تطوي

نحــن نشــعر بأننــا مهمــا بذلنــا مــن جهــود مــن أجــل دعــم 
ــزءًا  ــدم ج ــا نق ــا فإنن ــتويات فيه ــة المس ــا وكاف ــة بطابه الجامع
ــل  ــن أج ــة م ــة ضروري ــاهمة مجتمعي ــا كمس ــب علين ــا يتوج مم

بمجتمعنــا. النهــوض 

وفــي الختــام أقــدم شــكري وتقديــري لــكل مــن عمــل علــى 
إنجــاح هــذه الجمعيــة وأخــص بالذكــر زمائــي أعضــاء مجلــس 
اإلدارة والمديــر العــام الســيدة ســماح حامــد والعامليــن فــي 

الجمعيــة والداعميــن لهــا.

ــزة  ــعبنا والع ــة لش ــه الحري ــل في ــل تتمث ــز أفض ــد عزي ــى غ وإل
ــا لوطنن

وكل عام والجميع بخير

محمد المسروجي

 رئيس الهيئة اإلدارية
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كلمة مديرة الجمعية

لقــد عملنــا فــي جمعيــة أصدقــاء جمعــة بيرزيــت 
خــال هــذا العــام علــى تبنــي سياســة التطويــر 
الجمعيــة  برامــج  مــن  للعديــد  المتجــدد  النوعــي 
وخدماتهــا المقدمــة، بنــاء علــى التوصيــات المطروحة 
مــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة والثقــة الكبيرة 
التــي يمنحنــا إياهــا كل مــن شــركائنا ومؤازرينــا فقــد 
قامــت الجمعيــة بطاقمهــا اإلداري والعامــل بإحيــاء 
ثقافــة العمــل التطوعــي النوعــي والمقــدم مــن قبــل 
مجموعــة الطالبــات والطلبــة الذيــن يســتفيدون مــن 

ــة. ــات الجمعي خدم
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وعلــى صعيــد برامــج الجمعيــة فقــد كثفــت جهودنــا خــال هــذا 
العــام نحــو تحويــل برامــج الجمعيــة إلى برامــج مســتدامة تعتمد 
ــن ،  ــة المتطوعي ــود الطلب ــة وجه ــة اإلداري ــود الجمعي ــى جه عل
ــة  ــد مــن أعمــال الطلب ــم تســويق العدي ــال ت ــى ســبيل المث فعل
ــع بأيــدي طلبــة جامعــة بيرزيــت  فــي مشــروع » ايــد بايــد« صن
للقطــاع الخــاص الفلســطيني األمــر الــذي مكــن هــذا البرنامــج 
ــر العديــد مــن المنــح التعليميــة كمــا  مــن المســاهمة فــي توفي
وقــد رحبــت الجامعــة بهــذا البرنامــج بتوفيــر مشــغل مخصــص 
ألعمــال الطلبــة داخــل الحــرم الجامعــي. األمــر ذاتــه مــع برنامــج 
ــل  ــة العم ــل آلي ــم تعدي ــث ت ــص حي ــب التخص ــارة كت ــة إع مكتب
فــي هــذا البرنامــج كتخصيــص مبلــغ %10 مــن قيمــة كل كتــاب 
يدفعهــا الطالــب عــن االســتعارة للمســاعدة فــي ديمومــة شــراء 
ــم  ــة فقــد ت ــح التعليمي ــة،  وبرنامــج المن ــة للطلب ــب األصلي الكت
تزويــد عــدد المظــات الدعائيــة فــي داخــل الحــرم الجامعــي 

األمــر الــذي ســيزيد بــكل تأكيــد مــن عــدد هــذه المنــح.  

ومــن جهــة برنامــج الكوبونــات الغذائيــة فقد تــم تأكيد اســتمرار 
ــراث  شــريكنا الرئيســي لهــذا البرنامــج وهــم الســادة مركــز الت
الفلســطيني عمــان األمــر الــذي يعــزز مــن قيمــة هــذا البرنامــج 
وأهميــة تواجــده لمــا لــه مــن فائــدة وضــرورة للطلبــة مــن ذوي 

الدخــل المحــدود ومــن يقطنــون بعيــدا عــن أســرهم. 

تواصلــت الجمعيــة خــال العــام 2014 مــع المجتمــع المحلــي 
بشــكل كبيــر فقــد تــم رفــع أعضــاء هيئتهــا العامــة مــن 38 إلــى 
63 عضــو ، ومــا زالــت الجهــود مســتمرة الســتقطاب المزيــد ، وقد 
www.bzufa.( طــورت الجمعيــة موقــع الكترونــي خــاص بهــا

ps( باإلضافــة إلــى تواصلهــا الكبيــر مــع الطلبــة والجامعــة مــن 
خــال صفحــات التواصــل االجتماعــي ، كمــا أن الجمعيــة عملــت 
علــى توزيــع نشــرة إخباريــة شــهرية باســم » ومضــات اخباريــة« 
التــي  والتحديــات  انجــازات  كل  شــفافية  وبــكل  بهــا  ترصــد 

ــة بشــكل شــهري .  تواجههــا الجمعي

ــا فــي هــذا العــام مــن أن جهــود الجماعــة هــي التــي  لقــد أثبتن
ــات  تحــدث الفــرق االيجابــي الواضــح ، فبرغــم مــن جــل التحدي
ــة  ــي الفلســطيني إال أن الجمعي ــع المحل ــى الواق ــرزت عل ــي ب الت
ومــن خــال ثقــة المجتمــع المحلــي بهــا و بأعضائهــا والقائميــن 
الطلبــة  مــع  الدائــم  التواصــل  تحقيــق  مــن  تمكنــت  عليهــا 

ــه. ــون ل ــا يحتاج ــة م ــة لخدم والجامع

 سماح حامد

مديرة الجمعية
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المؤهل العلمي

دبلوم -  دار المعلمين – بعقوبة/العراق	 
بكالوريوس تاريخ – جامعة دمشق/سوريا	 
ماجستير إدارة أعمال – جامعة Century /الواليات المتحدة	 
دكتوراه فخرية في االقتصاد – جامعة بيرزيت	 

الخبرات والمسؤوليات القائمة

القــدس 	  شــركة  مجموعــة  إدارة  مجلــس  ورئيــس  مؤســس 
الطبيــة. للمســتحضرات 

مؤســس و رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة شــركة مســروجي 	 
ــة. ــارة العام للتج

التأميــن 	  شــركة  مجموعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  و  مؤســس 
الوطنيــة.

أسس العديد من الشركات والمؤسسات العامة .	 

النشاطات والعضويات االجتماعية

عضوية العديد من المؤسسات االقتصادية االجتماعية	 
األعمــال 	  رجــال  لجمعيــة  الفخــري  الرئيــس  و  مؤســس 

لفلســطينيين ا
مؤسس اتحاد رجال األعمال الفلسطينيين	 
نائب رئيس اتحاد رجال األعمال العرب	 
عضو مؤسس للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص	 
مؤسس مركز تطوير القطاع الخاص	 
عضو مجلس أمناء الملتقى الفكري العربي – القدس	 
عضو مجلس أمناء مؤسسة » الحق »	 
عضو مجلس أمناء المجلس األعلى لإلبداع والتميز	 
عضو مجلس إدارة المجمع العربي لإلدارة والمعرفة – عمان	 
عضو مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة-الكويت	 

السيد محمد محمود مسروجي

رئيس الهيئة اإلدارية
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التخصصات األكاديمية

بكالوريوس رياضيات وتربية جامعة بيرزيت عام 1977.	 
ــا 	  ــة إنديان ــه والي ــاز جامع ــات بامتي ــر و رياضي ــتير كمبيوت ماجس

USA  1983

الخبرات والمسؤوليات القائمة

أنتقــل للعمــل الحــر عــام 1995 حيــث يعمــل مديــر عــام لشــركة 	 
ســنقرط مركــز الســامه واألمــان . 

ــا 	  ــا وموجه ــن معلم ــغيل الاجئي ــوث وتش ــة الغ ــي وكال ــل ف العم
ومديــر إدارة منــذ عــام 1978 حتــى 1995.

محاضر جزئي في جامعة بيرزيت وجامعة بيت لحم.	 

النشاطات والعضويات االجتماعية

كان رئيــس مجلــس الطلبــة خــال دراســته  فــي جامعــة بيرزيــت 	 
عــام 1976.

 عمــل متطوعــا فــي برنامــج تعليــم الكبــار »محــو األميــة » مدربا 	 
وموجهــا لمعلمــي البرنامــج، لمدة عشــر ســنوات.

احد مؤسسي جمعية خريجي جامعة بيرزيت.	 
نائب رئيس جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت.	 

السيد اسعد سعيد سنقرط

نائب الرئيس
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 التخصصات األكاديمية

1995 : شــهادة الماجســتير فــي المحاســبة مــن الجامعــة االردينة 	 
/االردن

ــن 	  ــر م ــبة والكمبيوت ــي المحاس ــوس ف ــهادة البكالوري 1993: ش
جامعــة اليرمــوك /االردن

2004: شــهادة محاســب قانونــي عربــي معتمــد مــن المجمــع 	 
القانونييــن للمحاســبين  العربــي 

الخبرات والمسؤوليات القائمة

مدير عام بنك القدس	 
خبرة في العمل المصرفي تقارب 21 عاما كما 	 
-2010 2013:  4 سنوات نائب المدير العام لبنك القدس	 
15 عامــا فــي بنــك االردن فــي عــدة مواقــع 	   :2010  – 1995

ــر  ــات ، مدي ــر ادارة العملي ــة، مدي ــر االدارة المالي ــة : مدي مصرفي
ــرة ــر دائ ــرع ، مدي ف

1993 1994- : عاميــن فــي بنــك القاهــرة عمــان  فــي وظائــف 	 
ــة متنوعــة مصرفي

النشاطات والعضويات االجتماعية

نائب رئيس مجلس االدارة الشركة العربية  للفنادق	 
ــوال 	  ــل االم ــطينية لنق ــركة الفلس ــي الش ــس ادارة ف ــو مجل عض

ــان« ــة »أم ــات الثمين والمقتني
عضــو مجلــس ادارة فــي شــركة الشــرق االوســط لخدمــات الدفــع 	 

)MEPS Palestine(   فلســطين –
 أمين سر جمعية اصدقاء جامعة بيرزيت .	 

السيد سميح محمد صبيح

أمين السر 
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 التخصصات األكاديمية

بكالوريــوس هندســة ميكانيكيــة مــن جامعــة بيرزيــت ســنة 	 
1989

الخبرات والمسؤوليات القائمة

صاحب ومدير الشركة العربية للتعهدات الميكانيكية	 
شريك في شركة الشرق األوسط لمواد التدفئة والتبريد	 

النشاطات والعضويات االجتماعية

أمين الصندوق في جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت .	 

السيد منذر حامد وادي

أمين الصندوق 
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 التخصصات األكاديمية

بكالوريوس إدارة أعمال 	 

الخبرات والمسؤوليات القائمة

سيدة أعمال 	 
مالك ومدير شركة ورد للخدمات المطبعية	 
نائب مدير عام لمؤسسة الناشر للدعاية واالعان	 

النشاطات والعضويات االجتماعية

عضو هيئة إدارية في جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت .	 
عضو لجنة التسميات في بلدية رام اهلل . 	 
عضو هيئة عامة في مركز اإلرشاد القانوني.	 
عضو هيئه إدارية في إتحاد الصناعات الورقية . 	 
عضو هيئة عام في اتحاد الصناعات العام 	 
عضو هيئة إدارية في منتدى سيدات األعمال 	 
عضو مؤسس لمنتدى سيدات األعمال	 
رئاسة مجلس أولياء طلبة مدارس الفرندز لدورتين .	 

السيدة سميرة عثمان حليلة

عضو
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التخصصات األكاديمية

بكالوريوس علم اجتماع وعلم نفس وتربية	 

الخبرات والمسؤوليات القائمة

عضو في بلدية رام اهلل 2012 / 2013	 

النشاطات والعضويات االجتماعية

عضو مجلس بلدية رام اهلل 2012 / 2013	 
ثاثون عاما في سلك التعليم.	 
ممثلة االتحاد األمريكي رام اهلل في فلسطين.	 
ــى، 	  ــكل مــن:  ســرية رام اهلل األول ــة إداريــة ســابق ل عضــو هيئ

جمعيــة النهضــة النســائية، جمعيــة أصدقــاء المريــض، جمعيــة 
ــاء رام اهلل. ــة اتحــاد أبن الشــابات المســيحية، جمعي

نائب مدير عام شركة رام اهلل لاستثمارات.	 
 عضــو مجلــس إدارة الشــركة الفلســطينية لاســتثمار واإلنمــاء 	 

 .PIDCO
من مؤسسي صندوق الطالب األرثوذكسي.	 
عضو في منتدى سيدات االعمال.	 
عضو الهيئة االدارية لجمعية اصدقاء جامعة بيرزيت .	 
نائــب الرئيــس للمؤتمــر الســادس والخمســين لاتحــاد االمريكــي 	 

رام اهلل / فلســطين.

الفاضلة نجمة حنا غانم

عضو 
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التخصصات األكاديمية

 »جامعــة االزهــر« كليــة الهندســة – قســم تخطيــط المــدن عــام 	 
.1972

الخبرات والمسؤوليات القائمة

ســنة 1995 تــم تأســيس شــركة ارابتــك جردانــة مهندســون 	 
فلســطين. ومعماريــون- 

ــازي 	  ــد حج ــاء محم ــع الزم ــعينيات م ــة التس ــي بداي ــتركت ف اش
تأســيس مكتــب مشــترك لجميــع  وتــم  ابــو عبيــد  وخميــس 

»بابــل« ســمي  التخصصــات 
والمــدن 	  للقــرى  الهيكليــة  المشــاريع  مــن  العديــد  انجــزت 

االحتــال  فتــرة  خــال  الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينية 
الفلســطينية. الســلطة  عهــد  وفــي  االســرائيلي 

االشــتراك مــع الزمــاء أديــب عبــد اهلل ومحمــد حجــازي بتأســيس 	 
مكتــب متخصــص ســمي مركــز الدراســات للتخطيــط ، حيــث 
كانــت هــذه المشــاريع تعكــس رغبــة الفلســطينين فــي الخطــة 
ــلطات  ــل س ــن قب ــداده م ــم اع ــا ت ــض مم ــى النقي ــة عل الهيكلي

ــرة. االحتــال فــي تلــك الفت

النشاطات والعضويات االجتماعية

ــاء مؤسســة فلســطينية متخصصــة فــي العمــل االستشــاري 	  بن
ــارة. للهندســة والعم

رئيــس هيئــة اداريــة ومؤســس لجمعيــة لفتــا الخيريــة ســنة 	 
.1982

ــي 	  ــدة ثمان ــت لم ــر زي ــاء بي ــة اصدق ــة لجمعي ــة اداري ــو هيئ عض
ــى اآلن. ــأ حت ــنوات حالي ــة و3 س ــنوات متتالي س

أمين صندوق جمعية الصداقة الفلسطينية التركية.	 
عضو مجلس بلدية رام اهلل.	 

السيد المهندس حسن ابو شلبك

عضو 
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التخصصات األكاديمية

تخصص بكالوريوس علم اجتماع من جامعة بيرزيت 	 

الخبرات والمسؤوليات القائمة

مدير عام شركة الشموع مول لاستثمار 	 
مدير عام شركة الشموع لالعاب 	 

النشاطات والعضويات االجتماعية

عضــو فــي جمعيــة الهــال االحمــر الفلســطيني وجمعيــات اخــرى 	 
.
عضو هيئة إدارية في جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت.	 

السيد خالد محمد محمود الحاج

عضو 
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التخصصات األكاديمية

ــي 	  ــان ف ــة الكوب ــن جامع ــوق م ــي الحق ــوس ف ــهادة البكالوري ش
ــيا. روس

الخبرات والمسؤوليات القائمة

مدير عام مطبعة آدم / رام اهلل 	 

النشاطات والعضويات االجتماعية

عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت . 	 
الصغيــرة 	  المؤسســات  مركــز  جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 

فلســطين. فــي  والمتوســطة 
عضــو مجلــس إدارة غرفــة وتجــارة وصناعــة محافظــة رام اهلل 	 

والبيــرة .
عضو إتحاد الصناعات الورقية.	 

السيد عمر محمد سيف الدين العقاد

عضو
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أهداف الجمعية
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المساهمة في دعم جامعة بيرزيت ماديًا ومعنويًا وعلمليًا. 	 
المساهمة في توفير المساعدات والمنح للطلبة المحتاجين. 	 
المساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعة. 	 
المساهمة في تعزيز وتقوية الروابط الثقافية واالجتماعية بين الجامعة والمجتمع. 	 
المســاهمة فــي تشــجيع المؤسســات االقتصاديــة الوطنيــة ومختلــف الســلطات المحليــة لاســتفادة مــن نشــاطات الجامعــة 	 

العلميــة وخبراتهــا والمجتمــع. 
المساهمة في القيام بأي نشاط آخر يسهم في توفير ميزانيات لدعم الطلبة المحتاجين. 	 
ــاب 	  ــة والط ــى الجمعي ــود عل ــة تع ــج مختلف ــر برام ــك بتوفي ــة وذل ــدى الطلب ــة ل ــرات العملي ــر الخب ــي تطوي ــاهمة ف المس

بالمنفعــة.  
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ــت  ــة بيرزي ــم لجامع ــاند والداع ــذراع المس ــكل ال ــة رام اهلل لتش ــي مدين ــام 1993 ف ــت ع ــة بيرزي ــاء جامع ــة اصدق ــت جمعي تأسس
ــن  ــن ومهنيي ــن وإداريي ــن واألكاديميي ــال واالقتصاديي ــال األعم ــن رج ــة م ــع نخب ــال تجم ــن خ ــًا م ــًا وعلمي ــًا ومادي ــا معنوي وطلبته
متخصصيــن وغيرهــم مــن المجتمــع المحلــي الفلســطيني منتقــون ومختــارون مــن قبــل الهيئتيــن العامــة واإلداريــة للجمعيــة علــى 

أســاس مجموعــة مــن المعاييــر حســبما جــاء فــي النظــام االساســي للجمعيــة 

تعمــل جمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت علــى تعزيــز الروابــط الثقافيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة بيــن الجامعــة والمجتمــع المحلــي. 
وتوفيــر البعثــات والمســاعدات لطلبــة جامعــة بيرزيــت المتفوقيــن، والــذي يــؤدي إلــى رفــع أعــداد الخريجيــن مــن جامعــة بيرزيــت . 

حيــث أن رؤيــة الجمعيــة هــي تمكيــن الطلبــة الفلســطينيين فــي مختلــف المســتويات الماديــة إلــى الحصــول علــى فــرص متكافئــة 
ومتســاوية لالتحــاق بجامعــة بيرزيــت بواســطة تقديــم المســاعدات الازمــه لهــم . 

من نحن.. وما هي خدماتنا؟؟
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مــرت جمعيــة أصدقــاء جامعــة بيرزيــت هــذا العــام برحلــة طويلة 
مليئــة بالتحديــات واالنجــازات العديــدة حيــث ســخرت كل طاقــات 
والعامــة وطاقمهــا وطابهــا  اإلداريــة  الهيئــة  فــي  أعضائهــا 
المنتفعيــن فــي ســبيل تحقيــق هذه النجاحــات واالنجــازات . حيث 
عملــت علــى تحويــل برامجهــا القائمــة والتــي كانــت تعتمــد علــى 
مانحيــن فقــط إلــى برامــج مســتدامة مــن خــال تطويــر هــذه 
ــون  ــث تك ــل بحي ــدرة للدخ ــانده م ــاريع مس ــل مش ــج وعم البرام
داعــم لهــذه البرامــج وتحافــظ علــى اســتمراريتها وديمومتهــا . 

مــرت الجمعيــة خــال رحلتهــا هــذا العــام بعقبــات وإنجــازات 
حيــث كان أبــرز العقبــات، األوضــاع السياســية وخاصــة وضــع 
غــزة السياســي والمجــازر التــي ارتكبــت مــن قبــل االحتــال 
والتبرعــات  المســاعدات  جميــع  تحولــت  حيــث  االســرائيلي 
أهالــي غــزه والمســاهمه فــي  الفتــرة لمســاعدة  فــي هــذه 
إعــادة إعمارهــا. ومــن العقبــات ايضــًا التحديــات االقتصاديــة 
ــطينية  ــركات الفلس ــطيني والش ــوق الفلس ــا الس ــر به ــي يم الت
واالقتصاديــون فــي البلــد حيــث أثــر ذلــك علــى التبرعــات التــي 
العمــل  لجانــب  المحليــة  والمؤسســات  الشــركات  تخصصهــا 
المجتمعــي . وأيضــًا مشــكلة عــدم توفــر المــواد الخــام التــي 
ــدي  ــع بإب ــة صن ــدًا مشــروع التعاوني ــا لمشــاريعنا وتحدي نحتاجه
طلبــة جامعــة بيرزيــت »مشــروع إيــد بإيــد« حيــث أن قلــة توفــر 
المصــادر للمــواد الخــام تكــون فــي بعــض االحيــان عقبــة فــي 
طريــق انجــازات افــكار كثيــرة  فــي هــذا المشــروع. وهنــاك 
ــة  ــة لجامع ــات التابع ــدد المؤسس ــادة ع ــي زي ــرى وه ــة أخ عقب
بيرزيــت والتــي تســعى للحصــول علــى تمويــل ومســاعدات 

بهــدف تطويــر الجامعــة وخريجيهــا. 

أمــا االنجــازات فكانــت انجــازات رائعــة مقارنــة بالعــام الســابق 
علــى كل األصعــدة حيــث شــهد هــذا العــام انجــازات عديــدة علــى 

صعيــد مختلــف البرامــج كتوســيع قاعــدة الجمعيــة الجماهيريــة، 
زيــادة عــدد طاقــم الجمعيــة مقارنــه بالســنوات الســابقة بحيــث 
أصبــح هنــاك تخصصــات فــي مجــال العمــل وخرجــت الجمعيــة 
أيضــًا مــن عملهــا التقليــدي إلــى حــد مــا وأصبحــت كنمــوذج 
ــة. ومــن  ــات الخيري ــه فــي باقــي المؤسســات والجمعي ــذى ب يحت
ــى  ــت عل ــث عمل ــا بحي ــر برامجه ــًا تطوي ــة أيض ــازات الجمعي أنج
انشــاء مشــاريع صغيــرة حيــث يدعــم كل مشــروع برنامجــًا مــن 
برامجهــا للمحافظــة علــى اســتدامته، ومــن االشــياء المهمــة التي 
قامــت الجمعيــة بإتباعهــا هــذا العــام هــو زيــادة وتوســيع أعضــاء 
هيئتهــا العامــة بحيــث وصلــت هــذا العــام إلــى 68 عضــوًا مقارنة 
بالعــام الســابق حيــث كان العــدد 38 عضــوًا وقــد قامــت الجمعيــة 
الهــدف بتوســيع زياراتهــا لتشــمل محافظــات  لتحقيــق هــذا 
الضفــة الغربيــة جميعهــا . ومــن أحــد االنجــازات لهــذا العــام 
أيضــًا اســتهداف الطــاب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ليكــون 
لهــم حصــة فــي برامجهــا ومشــاريعها. كل هــذه االنجــازات التــي 
ــة  ــاء والثق ــم األعض ــوال دع ــتحقق ل ــت س ــا كان ــابقًا م ــرت س ذك

ــة.  ــرة بالجمعي ــة الكبي المجتمعي

فقــد شــهد العــام األكاديمــي 2014 زيــادة ملحوظــة فــي زيــادة 
دخــل المشــاريع الهادفــة لمســاعدة الطلبــة ذوي الدخــل المحــدود 
الــذي هــو بتزايــد مســتمر خاصــة مــع األوضــاع االقتصاديــة 
الصعبــة التــي يعشــيها الوطــن . كمــا بذلــت الجمعيــة جهــود 
ــه  ــى تأهيل ــل عل ــب والعم ــخصية الطال ــر ش ــي تطوي ــدة ف عدي
للدخــول فــي ســوق العمــل عبــر تنســيق التدريبــات ودورات 
خاصــة بذلــك، حيــث قامــت الجمعية بترشــيح العديد مــن الطاب 
لــدورات مختلفــة تخــدم هــذا المجــال . كمــا ربطــت الجمعية دعم 
الطــاب المســتفيدين مــن مشــاريعها بمســاهمتهم بإنجــاح 

ــاريع . ــذه المش ه

رحلة تطور جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت 2014: 
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برامج الجمعية
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تعمل الجمعية على أربعة برامج رئيسية وهي : 
1 – برنامج تبني تعليم الطلبة )منح أكاديمية(     

2 – برنامج الكوبونات الغذائية 
3 – تعاونية صنع بإيدي طلبة جامعة بيرزيت )ايد بإيد(

4 – مكتبة إعارة كتب التخصص 

وسنستعرض كل برنامج على حده بما فيه من تفاصيل: 

1 – مشروع تبني تعليم الطلبة من ذوي الدخل المحدود
بــادرت الجمعيــة فــي إنشــاء صنــدوق تبنــي طلبــة جامعــة بيرزيــت مــن ذوي الدخــل المحــدود، وقــد تركــزت فكــرة الصنــدوق علــى 
إيجــاد أشــخاص يرغبــون بتبنــي تعليــم طلبــة محتاجيــن مــن طلبــة جامعــة بيرزيــت وأن تكــون الجمعيــة كحلقــة وصــل بيــن المتبنــي 
والطالــب حيــث تقــوم لجنــة منتخبــة مــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة بدراســة الطلبــات المقدمــة واختيارهــا حســب المعاييــر المطلوبــة 
حيــث تشــترط الجمعيــة أن يحصــل الطالــب المتبنــى علــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن %75 . محدوديــة دخــل االســرة،  عــدم وجــود 

معيــل وأن يكــون للطالــب أخــوة يدرســون فــي الجامعــات باالضافــة إلــى شــروط أخــرى تضعهــا اللجنــة .

تقــوم الجمعيــة باإلعــان للطلبــة عبــر الصحــف المحليــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي وبرنامــج رتــاج الخــاص بالطلبــة عــن توفــر 
فــرص للحصــول علــى منحــة ضمــن الشــروط المذكــورة أعــاه، وتقــوم الجمعيــة باســتقبال الطلبــات المقدمــه وتفرزهــا وبعدهــا  
تقــوم اللجنــة بإنتقــاء الطلبــات التــي تنطبــق عليهــا والشــروط والطلبــات األكثــر حاجــة وتقــوم بدراســة كل طلــب علــى حــده ويتــم 
التأكــد مــن المعلومــات الــوراده فــي الطلــب بعــدة طــرق أهمهــا تعزيــز الطلــب بالمســتندات واالوراق الثبوتيــة وبنــاء علــى توصيــات 

اللجنــة يعطــي الطالــب المحتــاج المنحــة 

فــي العــام الدارســي 2013/2014 قدمــت الجمعيــة لغايــة اليــوم حوالــي 55 منحــة أكاديميــة بــدأت بالفصــل الثانــي 2013/2014 ب 
32 منحــه إلــى أن وصلــت مــع الفصــل األول 2014 لـــ 55 منحــة أكاديميــة النســبة األكبــر منهــا هــي مــن نصيــب اإلنــاث حيث أن نســبة 
اإلنــاث للشــباب هــي األعلــى حيــث يبلــغ عــدد الطالبــات المســتفيدات مــن المنــح 43 وعــدد الطــاب 12 طالــب.  وقــد تــم اختيــار الذيــن 

حصلــوا علــى المنــح حســب الشــروط التــي تضعهــا الجمعيــة . 

انجــازات الجمعيــة لهــذا العــام 2014 قامــت بتحويــل برامجهــا مــن برامــج تعتمــد علــى المانحيــن فقــط إلــى مشــاريع مســتدامة عــن 
طريقــة المشــاريع المســاندة والمــدرة للدخــل لدعــم كل برنامــج علــى حــده والمحافظــة علــى ديمومتــه ومــن هــذه المشــاريع تأجيــر 
مظــات محطــات االنتظــار فــي الحــرم الجامعــي حيــث أن هــذه المظــات مؤجــرة لشــركة االتصــاالت الخلويــة جــوال ويغطــي  ايرادهــا 

عــدد مــن منــح الطــاب الذيــن ال يوجــد لديهــم متبنــي وهــم حوالــي 20 طالــب وطالبــه . 
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2 - مشروع إعارة كتب التخصص: 
نتيجــة ارتفــاع عــدد الطلبــة المحتاجيــن فــي جامعــة بيرزيــت وحيــث أن 
ــي  ــط الجامع ــب تضاهــي القس ــن للكت ــات وثم ــور مواص ــف اج ــب يتكل الطال
أو حتــى فــي بعــض االحيــان تفوقــه ، بــادرت الجمعيــة بإنشــاء مكتبــة إلعــارة 
كتــب التخصــص عــام 2012 بدعــم مــن مركــز التــراث الفلســطيني / عمــان 
داخــل المكتبــة الرئيســية فــي جامعــة بيرزيــت . والهــدف منهــا هــو أن الطالــب 
يقــوم باســتعارة الكتــاب األصلــي للمســاق ويعمــل علــى إعادتــه إلــى المكتبــة 
حــال االنتهــاء مــن الفصــل ليســتفيد طالــب آخــر منــه بالفصــل الــذي يليــه، 
ــه مــن  وبهــدف المحافظــة علــى اســتمرارية هــذا المشــروع وديمومتــه لمــا ل
أهميــة كبيــرة لســد احتيــاج الطلبــة الذيــن هــم بتزايــد فقــد عملــت الجمعيــة 
ــب %10 مــن قيمــة  ــع الطال ــل أن يدف ــب مقاب ــر هــذه الكت ــى سياســة تأجي عل
الكتــاب فقــط وتســتغل الجمعيــة المبالــغ المتوفــرة مــن هــذه العمليــة بشــراء 

كتــب جديــدة أخــرى للمكتبــة. 

ولاســتفادة قــدر االمــكان مــن هــذه الكتــب بعــد تغيير طبعتهــا قامــت الجمعية 
بعمــل معــرض للكتــاب فــي بدايــة الفصــل تبــاع فيــه هــذه الكتــب التــي تــم 
التحديــث عليهــا وطبــع بــداًل منهــا نســخ محدثــه مــن أجــل توفيــر دخــل آخــر 
لميزانيــة شــراء كتــب جديــدة وطبقــت هــذه الفكــرة مــع بدايــة الفصــل الثانــي 
2014 حيــث تــم بيــع جــزء مــن هــذه الكتــب بمبلــغ 7500 شــيقل اي مــا يعــادل 
$2000 باإلضافــة إلــى مبلــغ تأجيــر هــذه الكتــب %10 نســبة الطالــب تــم شــراء 

كتــب جديــدة . 

ــدة  ــن فائ ــه م ــا ل ــروع لم ــم كاف للمش ــر دع ــدة لتوفي ــة جاه ــعى الجمعي تس
كبيــرة تعــود علــى الطلبــة مــن ذوي الدخــل المحــدود عبــر الزيــارات الميدانيــة 

ــة.  ــرة والداعم ــات الكبي ــركات والمؤسس ــاب الش ألصح

وصــل عــدد الكتــب فــي مكتبــة إعــارة كتــب التخصــص إلــى 1100 كتــاب 
تشــمل معظــم التخصصــات وهــي بتزايــد.
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3 – مشروع صنع بإيدي طلبة جامعة بيرزيت »إيد بإيد«
فكــرة المشــروع تتلخــص فــي أن يقــوم الطــاب بعمــل عينــات مــن التطريــز واألفــكار الفنيــة الجميلــة كبراويــز تجمــع بيــن 
اإلكسســوارات والتطريــز باإلضافــة إلــى عمــل أطبــاق وســات مــن القــش وفسيفســاء مــع الخشــب والعديــد مــن األشــغال اليدويــة 
التــي يمكــن تســويقها للقطــاع الخــاص كهدايــا لعمائهــم فــي العــام الجديــد واالعيــاد والمناســبات، يتــم ذلــك عبــر زيــارات عديــدة 
للشــركات والبنــوك والمؤسســات لتســويق هــذه الهدايــا وعرضهــا عليهــم وبعــد الموافقــة علــى العينــه المعروضــة يتــم بــدء العمــل 
لتحضيــر الكميــة المطلــوب حيــث يجتمــع عــدد مــن الطــاب فــي مقــر الجمعيــة مــن أجــل انجــاز هــذه األعمــال كل حســب مهاراتــه 
ــم  ــي تصمي ــى ف ــي 10. ويراع ــور حوال ــي 80 والذك ــاث حوال ــدد اإلن ــب، ع ــب وطال ــي 90 طال ــروع حوال ــذا المش ــي ه ــل ف ــث عم حي
هــذه الهدايــا اال تتكــرر ألكثــر مــن شــركة . وتدفــع الجمعيــة أجــور رمزيــة للطلبــة المشــاركين تســاعدهم فــي تغطيــة جــزء مــن 

ــم.  مصاريفه

تقــوم الجمعيــة بالتحضيــر الفتتــاح مشــغل إيــد بإيــد داخــل الحــرم الجامعــي وذلــك بهــدف اســتغال أوقــات الفــراغ بيــن المحاضــرات 
لــدى الطلبــة ممــا يوفــر عليهــم الوقــت والجهــد وبذلــك يتوفــر عــدد أكبــر مــن الطــاب للعمــل فــي هــذه التعاونيــة وال يصبــح فقــط 

محصــورًا بأيــام عطلهــم فقــط، بعــد أن أمنــت إدارة الجامعــة مقــرًا مناســبًا لهــذه الغايــة .

نأمــل مــن خــال هــذا المشــروع زيــادة ورفــع عــدد المنــح األكاديميــة لتصبــح 100 منحــه مــع بدايــة الفصــل القــادم . هــذا مــع العلــم 
بــأن إدارة الجامعــة قــد وافقــت علــى ان تحســب أيــام عمــل هــؤالء الطلبــة مــن ضمــن العمــل التطوعــي المقــرر.
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4 – مشروع الكوبونات الغذائية للطلبة من ذوي الدخل المحدود : 
بــدأت الجمعيــة هــذا المشــروع منــذ العــام 2002 بدعــم مــن مركــز التــراث الفلســطيني / عمــان باالضافــة إلى مســاعدات من 

المجتمــع المحلــي الفلســطيني. تقــوم الجمعيــة بتوزيــع كوبونــات الطعــام على طلبــة الجامعة مــن ذوي الدخــل المحدود. 

الفكــرة مــن المشــروع توفيــر وجبــة مناســبة للطلبــة المحتاجيــن الذيــن يســكنون بعيــدًا عــن أهلهــم فــي ســكنات قريبــة 
مــن الجامعــة أو الطلبــة الذيــن يتكبــدون مصاريــف مواصــات عاليــة وخاصــة مــع وجــود الحواجــز حيــث أصبــح الطالــب يدفــع 

فــي بعــض األحيــان مواصلتيــن إلــى ثــاث للوصــول مــن قريتــه إلــى الجامعــة . 

ــاج ومواقــع التواصــل االجتمــاع  تتــم عمليــة الحصــول علــى الكوبونــات عبــر مراحــل أولهــا وضــع إعــان للطلبــة علــى رت
بتعبئــة طلبــات الحصــول عليهــا مــن خــال مكتــب الخدمــات فــي جامعــة بيرزيــت وبعدهــا يقــوم مكتــب الخدمــات بإرســال 
هــذه الطلبــات لمقــر الجمعيــة وتقــوم الجمعيــة بفــرز هــذه الطلبــات الختبــار الطلبــة األكثــر حاجــة والتــي تنطبــق عليهــم 
شــروط كالســكن بســكنات الجامعــة أو الســكن فــي قــرى بعيــدة بحاجــة لمواصــات كثيــرة باالضافــة إلــى الوضــع االجتماعي 
لاســرة يتقــدم كل فصــل أكثــر مــن 700 800- طالــب للحصــول علــى هــذه الكوبونــات ويتــم اختيــار حوالــي  150 طالبــًا 
ــة  ــن الطلب ــر م ــدد أكب ــي ع ــا لتغط ــة لزيادته ــعى الجمعي ــي تس ــروع والت ــذا المش ــرة له ــة المتوف ــب الميزاني ــم   حس منه

المحتاجيــن .

بعــد اختيــار هــؤالء الطلبــة يتــم عمــل قائمــة بأســمائهم وإرســالها لمكتــب الخدمــات مــن أجــل وضــع رســاله لهــم علــى رتــاج 
للحضــور الســتام دفتــر الكوبونــات . حيــث يحتــوي دفتــر الكوبونــات علــى 30 كوبــون قيمــة كل كوبــون 5 شــيكل أي قيمــة 
الدفتــر الواحــد 150 شــيكل وتقــوم الجمعيــة بصــرف مــا يعــادل 22500 شــيكل شــهريًا لمشــروع الكوبونــات. وقــد تــم حتــى 

اآلن صــرف مــا يعــادل  15600 كوبــون بقيمــة 74050 شــيكل 

ــع الجمعيــة لزيــادة عــدد هــذه الكوبونــات لتغطــي عــدد أكبــر مــن الطلبــة المحتاجيــن، عبــر تكثيــف زياراتهــا وعبــر  تتطل
التعريــف أكثــر بمشــاريع الجمعيــة ألصحــاب الشــركات ومــدراء المؤسســات والبنــوك لتكــون للجمعيــة حصــة مــن تبرعاتهــم 

التــي تخــدم بنــد الدعــم المجتمعــي . 

يعتبــر هــذا المشــروع مشــروعًا مهمــًا وحيويــًا يســد رمــق شــباب فــي عمــر الــورد وهــم أمــل المســتقبل ويعانــون مــن ضيــق 
الحال.

  تقــوم الجامعــة حاليــًا  بعمــل بطاقــة الدفــع المســبق ويســتطيع جميــع طــاب الجامعــة شــراءه الســتخدامهم طــوال الشــهر 
كمــا فــي الجامعــات الخارجيــة أمــا الطــاب الذيــن تســتهدفهم الجمعيــة بمســاعدتها ســيتم اعطائهــم هــذه البطاقــة مجانــًا، 
والهــدف مــن وراء ذلــك هــو كســر الفــوارق بيــن الطــاب وعــدم احــراج الطــاب فــي اظهــار الكوبونــات بــدل وجبــة الطعــام، 

واعطائــه شــعور بأنــه متســاوي مــع باقــي الطلبــة . 
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دورات التنمية البشرية
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دورات قامت بها الجمعية خال العام 2014: 
1 – دورة  فــي اإلدارة والمحاســبة مــن خــال مؤسســة التعليــم مــن أجــل التوظيــف حيــث شــارك حوالــي 12 طالــب وطالبــة فــي 

هــذه الــدورة التــي اســتمرت حوالــي خمســة أيــام .
2 - دورة عــن أهميــة االتيكيــت فــي العمــل و طريقــة تقديمــه لنفســه وللســيرة الذاتيــة الخاصــة بــه شــارك بهــذه الــدورة حوالــي 

15 طالــب وطالبــة ســنه ثالثــه ورابعــة مــن أغلــب التخصصــات.
3 – دورة فــي صناعــة أطبــاق القــش شــارك فــي الــدورة 12 طالبــة مــن طــاب ســنه اولــى وثانيــة، والهــدف مــن هــذه الــدورة هــو 
إحيــاء هــذه الصناعــة التراثيــة التــي قاربــت علــى االندثــار وتســويقها مــن أجــل دعــم أهــداف الجمعيــة وســوف تقــوم هــؤالء 

الطالبــات بتعليــم غيرهــن مــن الطالبــات بعــد انتهــاء التدريــب.
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