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البرامج

البكالوريو�س

متنح الكلية الربامج الآتية على م�ستوى درجة البكالوريو�س: 
• بكالوريو�س قانون.	
• بكالوريو�س اإدارة العامة.	
• بكالوريو�س رئي�سي علوم �سيا�سية/ فرعي اإدارة العامة.	
• بكالوريو�س رئي�سي علوم �سيا�سية/ فرعي اقت�ساد.	

كما وتطرح الكلية تخ�س�سا فرعيا يف كل من الإدارة العامة والعلوم ال�سيا�سية، ميكن لطلبة اجلامعة درا�سة 
اأي منهما مع برناجمهم  الأ�سا�سي. نظام القبول يف الكلية يتيح للطلبة التخ�س�س مبا�رشة اإلطلبة دائرة العلوم 
الإدارة  البكالوريو�س يف  برنامج  ُيعد  الفرعي.  التخ�س�س  اختيار  الذين يحددون تخ�س�سهم بعد  ال�سيا�سية 
العامة الذي تقدمه الكلية الأول من نوعه يف فل�سطني وعلى م�ستوى املنطقة العربية ككل، اإذ  يهدف الربنامج 
متعددة  جمالت  يف  وعملية  علمية  معرفة  تنمية  على  ويركز  وقيادية،  اإدارية  مهارات  اخلريج  اإك�ساب  اإىل 
مثل: اإدارة املوارد الب�رشية، والإدارة املالية واملوازنة العامة، والتنظيم والإدارة، والإدارة املركزية واملحلية. هذا 
الكلية على توفري م�ساقات ذات طابع تطبيقي وعملي ولي�س جمرد م�ساقات نظرية. كما حتر�س  وحتر�س 

با�ستمرار على مراجعة اخلطط وامل�ساقات التي يتم تقدميها.

املاج�ستري

بداأت جامعة  القانون  املاج�ستري يف  درجة  منح  اإىل  يوؤدي  اأكادميًيا  برناجًما  العامة  والإدارة  احلقوق  كلية  تقدم 
بريزيت بطرحه للطلبة منذ عام 1996، ويتميز الربنامج مبنحه الفر�سة للطلبة اأن يختاروا بني ثالثة تركيزات: 
وتطوير  ا�ستحداث  على  حاليًا  الكلية  تعمل  واملايل.  القت�سادي  والقانون  اخلا�س،  القانون  العام،  القانون 
برنامج ماج�ستري يف القانون والقت�ساد بدعم من الحتاد الأوروبي يهدف اإىل تطوير ودعم التعليم القانوين 
النظام  امل�ساهمة يف حت�سني وتطوير  موؤهلني ميكنهم  باأ�سخا�س  املحلي  املجتمع  تزويد  اأجل  فل�سطني، من  يف 

القانوين يف فل�سطني.

الدبلوم املهني املتخ�س�س

تقدم الكلية بالتعاون مع مركز التعليم امل�ستمر برنامج دبلوم مهني متخ�س�س يف املهارات الإداريه ملوظفي 
القطاع العام، وي�ستهدف العاملني يف القطاع العام لإك�سابهم املهارات الإدارية الالزمة لعملهم يف املوؤ�س�سات 

العامة.

الهيئة التدريسية

ت�سم الكلية 37 اأ�ستاذاً متخ�س�سًا ومتفرغًا يف دوائر الكلية الثالث )القانون، الإدارة العامة والعلوم ال�سيا�سية(. 
وقد �سهدت الكلية يف ال�سنوات الأخرية زيادة ملحوظة يف ن�سبة حملة �سهادة الدكتوراه �سمن كادر الكلية. كما 
وتعمل الكلية على دعم ا�ستكمال اأع�ساء الهيئة التدري�سية من حملة املاج�ستري لدرا�ساتهم العليا )الدكتوراه( 
حيث اأنهى موؤخراً ع�سوي هيئة تدري�سية درا�سة الدكتوراة يف القانون والإدارة العامة ويعمل اآخر على اإنهاء 

الدكتوراه يف الإدارة العامة. تعمل الكلية على ال�ستعانة مبدر�سني وخمت�سني حمليني واأجانب.

الطلبة

بلغ العدد الكلي للطلبة امللتحقني بالكلية بداية العام الأكادميي )2014/2013( 1222 طالب/ة يف التخ�س�سات 
املختلفة منهم 1137 على م�ستوى البكالوريو�س موزعني على الدوائر الثالث و77 يف ماج�ستري القانون. وبلغ 
عدد الطلبة الذين ح�سلوا على لئحة �رشف العميد يف الف�سل الأول 23 طالبا وطالبة، كما بلغ عددهم 20 يف 

الف�سل الثاين.

متكنت كلية احلقوق والإدارة العامة من تخريج طلبة متميزين وملمني مبهارات البحث والتحليل والنقد القانوين، 
جمالت  يف  املناف�سة  على  قادرين  يجعلهم  مما  واملقارن  الفل�سطيني  بالقانون  متميزة  علمية  معرفة  وذوي 
1046 طالب/ة بدرجة البكالوريو�س مق�سمني كالتايل:  تخ�س�ساتهم املختلفة. ولقد بلغ عدد خريجي الكلية 
456 طالب/ة من دائرة الإدارة العامة و405 طالب/ة من دائرة القانون، و185 طالب/ة من دائرة العلوم ال�سيا�سية 
بفرعي القت�ساد والإدارة العامة. اأما بالن�سبة لدرجة املاج�ستري فقد خرجت كلية احلقوق والإدارة العامة حتى 
الآن 189 طالب/ة لي�سبح بذلك اإجمايل خريجي الكلية لدرجتي البكالوريو�س واملاج�ستري هو 1235 طالب/ة.

المنشورات

هناك العديد من املن�سورات التي ت�سدرها كلية احلقوق والإدارة العامة ت�سمل الكتب الدرا�سية واأبحاث ن�رش 
ان هذه  اإىل  ي�سار هنا  العمل.  تزال يف طور  اأخرى ل  بع�سها يف جمالت علمية حمكمة، كما هناك موؤلفات 
الأن�سطة البحثية تركز على القوانني واحلكم املحلي وال�سيا�سيات الفل�سطينية مما ي�سهم يف فهم اأكرب واأعمق 

للواقع القانوين والإداري وال�سيا�ساتي الفل�سطيني. 

االتفاقيات والعالقات الخارجية
الأكادميية  املوؤ�س�سات  مع  التفاعل  �سمان  اأجل  من  خمتلفة  اتفاقيات  عقد  اإىل  فاعل  ب�سكل  الكلية  ت�سعى 
الخرى حمليا، اإقليميا وعامليا. ومن هذه التفاقيات التفاقية املوقعة بني كلية احلقوق والدارة العامة و�رشكائها 
بريوت،  يف  اجلامعية  الفرانكوفونية  منظمة  القد�س،  يف  العامة  الفرن�سية  القن�سلية  �سيما:  ول  الفرن�سيني 

واجلامعات الأع�ساء يف كون�سور�سيوم دعم كلية احلقوق والدارة العامة. 

ت�سارك الكلية ب�سكل �سنوي يف اجتماع املجل�س الأكادميي لكون�سور�سيوم دعم كلية احلقوق والذي ترتاأ�سه 
جامعة ال�سوربون، فالكلية هي ع�سو دائم يف هذا الكون�سور�سيوم بع�سوين دائمني يف املجل�س الأكادميي وهما 
عميد الكلية ومن�سق امل�رشوع الفرن�سي. ومت توقيع عدد من التفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة خالل الأعوام 

الدرا�سية ال�سابقة. هذا وتقوم الكلية بابتعاث عدد من الطلبة ب�سكل �سنوي جلامعات فرن�سية.

نبذة

وظائف  عالية يف  كفاءات  ذوي  مهنيني  اإىل  املت�ساعدة  فل�سطني  حلاجة  نظرا   2004 عام  الكلية  تاأ�سي�س  جاء 
ذات �سلة بال�ساأن العام، اأي يف املهن الق�سائية والقانونية )ق�ساء، ونيابة عامة، وحماماة، وا�ست�سارة قانونية(، 
الأهلية  املوؤ�س�سات  يف  الإدارية  والوظائف  حملي(،  وحكم  م�ستقلة،  هيئات  مركزية،  )اإدارة  العامة  والوظيفة 
ليتجاوبوا مع هذه  الطلبة  تاأهيل  اأجل  ومن  ال�سيا�سية وحتليلها.   ال�سوؤون  ببحث  املتعلقة  واملهن  الربحية،  غري 
العملية،  ومهاراتهم  العلمية  قدراتهم  تطور  ت�سمن  التي  والأ�ساليب  املناهج  الكلية  اعتمدت  الحتياجات، 
وت�سمح لهم بالتعامل البّناء مع الواقع الفل�سطيني. وهي بذلك تتوافق مع ر�سالة اجلامعة التي ترّكز على التنوع 

املعريف، وتطوير الفكر الناقد، والتدريب العملي للخريجني.
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الخطة اإلستراتيجية

اأ�اًل: الر�ؤية

كلية احلقوق والإدارة العامة بيت الكفاءة واخلربة والقيادة يف جمالت القانون، وال�سيا�سة، والإدارة العامة.

ثانيًا: الر�سالة

واملهارات  باملعارف  واخلا�سة  الهلية  العامة،  املوؤ�س�سات  تزويد  اإىل  العامة  والإدارة  احلقوق  كلية  ت�سعى 
املتخ�س�سة، لتكون بيتا للخربة، ترفد املجتمع بالكوادر املوؤهلة، وتوفر لها الدعم الفني وال�ست�ساري املطلوب، 
وت�ستقبل اخلربات والكفاءات النوعية يف جمالت القانون وال�سيا�سة والإدارة العامة، عرب الأبحاث النظرية 
والتطبيقية، وتوفر �سبل تدري�س ع�رشية تتوافق مع معايري اجلودة العاملية يف جمال التعليم اجلامعي، عرب ربطه 

بظروف املجتمع الفل�سطيني ومتطلبات التنمية، مبا ين�سجم مع ر�سالة اجلامعة وروؤيتها.

ثالثًا: القيم

رابعا: االأهداف االإ�سرتاتيجية

           الهدف الإ�سرتاتيجي العام:  حتقيق التميز الأكادميي. 

           الأهداف ال�سرتاتيجية الفرعية: 

• خدمة املجتمع والهتمام بال�ساأن العام.	
• التميز والنوعية يف الأداء.	
• الأمانة العلمية.	
• احرتام الآخر.	
• اللتزام باأخالقيات املهنة العامة.	
• العدل وامل�ساواة.	
• تعزيز الإبداع والبتكار. 	
• تكافوؤ الفر�س. 	

• حتقيق التميز يف التعليم والتعلم.	
• ت�سجيع البحث العلمي والنهو�س به على م�ستوى الكادر وم�ستوى الطلبة. 	
• تعزيز التوا�سل والتعاون مع املجتمع املحلي واملوؤ�س�سات املحلية والإقليمية والدولية.	
• حت�سني الفعالية امل�ساندة يف اإدارة العملية التعليمية.	

حول الكلية  2014/2013 الكتاب السنوي لخريجي كلية الحقوق واإلدارة العامة
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مكتب العميد



للنجاح م�سرية طويلة و�ساقة، متعبة اأحيانًا ومقلقة غالبًا، تغري 
مالحمنا وتنحت حوافنا، لنختلف، ونكرب، فن�ستاق لنقطة البداية 
وال�سافرة الأوىل. طلبتنا الأعزاء – اأم ع�ساكم بتم زمالءنا الآن- 
اأبارك لكم با�سم اأ�رشة الكلية اإنهاءكم املرحلة الأوىل من الطريق 
باجتهاد وثبات، واأهنئكم وذويكم على تفوقكم الدائم، وعملكم 
الدوؤوب لنيل ما تطمحون له؛ فلول �سغفكم للمعرفة ملا و�سلتم 
�سك  بال  لكنها  الطريق،  بداية  هي  رمبا  الآن.  عليه  اأنتم  ما  اإىل 

اخلطوة الأهم. 

والعطاء،  التجربة  يف  �رشكاء  دومًا  كنتم  قد  اأنكم  ولتعلموا 
نتحاور،  ت�ساركية،  التعليمية  العملية  تكون  وبتميزكم 
فنبدع معًا. وها  نتفق ونختلف،  اأفكاركم فترثوننا،  ت�ساركوننا 
حتملون  اجلادة،  العملية  احلياة  م�سارف  على  تقفون  اليوم  اأنتم 
ما ت�سلحتم به من معارف وخربات لتكونوا كما عهدناكم يف 

الطليعة.

لكلية  الأول  ال�سنوي  الكتاب  لكم  نقدم  اخلريجني،  اأعزائي 
العامة والإدارة  القانون  لتخ�س�سات  العامة  والإدارة  احلقوق 

والعلوم ال�سيا�سية، والذي يجمع بني طياته م�ساهد ووم�سات 
لهم،  �ست�ستاقون  واأ�سدقاء  اأحداث  بني  اجلامعية،  حياتكم  عن 

واأيام �ستتذكرونها بعد زمن. 

لتاأ�سي�س  العا�رشة  الذكرى  مع  متزامنا  الكتاب  هذا  ياأتي 
غدوا  الذين  املتميزين  الطلبة  من  اأفواجًا  خرجت  التي  الكلية 
ي�سكلون اجلزء الأهم من النخب القانونية والإدارية وال�سيا�سية 
القرار  �سنع  مراكز  يف  فنجدهم  الفل�سطيني؛  املجتمع  يف 
وال�سيا�سات، كدليل حي ومتجدد على متيز اأبناء الكلية، ما اأدى 

اإىل رفع �سقف �سوق العمل والرتقاء به.

م�رشقًا،  وغداً  باهراً،  م�ستقباًل  ت�سنعون  ملراقبتكم  �سوق  كلنا 
لتكونوا جزءاً من منظومة العطاء يف وطنكم الذي لن تبخلوا 
جّل علمكم وعملكم،  له  لتقدموا  دوركم  حان  فقد  يومًا؛  عليه 
فمن  امل�سيئة  �سعلته  اأنتم  تكونوا  مل  فاإن  به،  وترتقوا  فتبنوه  

�سيكون؟ فمعا و�سويا “نحو بناء م�ستقبل حر”.

بريزيت، 1 متوز 2014
عا�صم خليل

كلمة عميد الكلية

عماد غياظة

م�ساعد العميد

العميد

�سعيد خليل

من�سق الربنامج الفرن�سي

 عا�سم خليل

املر�سدة 

ملا �سايف ماري عي�سى

ال�سكرترية
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برنامج البكالوريو�س يف القانون:

يتميز الربنامج بفل�سفة جديدة يف التدري�س تهدف اإىل تخريج حقوقني مبهارات قوية كالبحث والتحليل والتفكري 
القانوين بجانب معرفة علمية متميزة بالقانون الفل�سطيني واملقارن. اإن جمالت العمل للخريجني واخلريجات 
اخلا�سة؛  املوؤ�س�سات  اأو  احلكومية  الدوائر  يف  قانونيني  وم�ست�سارين  كمحامني،  العمل  فباإمكانهم  وا�سعة. 
كال�رشكات والبنوك، اأو العمل كوكالء نيابة عامة اأو ق�ساة يف املحاكم النظامية.  كما اأن موؤ�س�سات املجتمع 
العلمي على  التخّرج متابعة حت�سيلهم  الطالب بعد  باإمكان  به من احلقوقيني.  باأ�س  ل  املدين ت�ستوعب عدداً 

م�ستوى املاج�ستري يف الكلية ذاتها والعمل يف الوقت ذاته يف املهن املذكورة اأو التوجه نحو البحث القانوين.

مالحظة: مع حفظ الألقاب، مت ترتيب اأ�سماء اأع�ساء هيئة 
التدري�س املتفرغني واأ�سماء الطلبة اخلريجني وفقا للرتتيب 

الأبتثي لأ�سماء العائالت.

دائرة القانون

رئي�س الدائرة
 اأحمد ن�رشة

اأمري خليل

رناد عبدالله

اأحمد خالد

ر�سا حماد فايز بكريات

حممد القي�سي

حممد الحمد

حممود دودين

م�سطفى عبد الباقي

يا�رش العموري

يو�سف �سندي

خالد تالحمة

اأ�رشف �سيام

دائرة القانون

منال عبد �سريين برغوثي

م�ساعدة بحث �تدري�س�سكرترية الدائرة
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حامت ابو هليل رانية ابو ميالة

حنني ابو �سلبكدانا ابو بكر ح�سن ابو �رشبك

رمز جّمالتامر بعباع
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دائرة اإلدارة العامة

رئي�س الدائرة
حممد احلنيني

نبيل طليب لبنى بربار

م�ساعد بحث وتدري�س�سكرترية الدائرة

برنامج البكالوريو�س يف االإدارة العامة: 

ُيّعد هذا الربنامج الأول من نوعه يف فل�سطني ومتميزاً على م�ستوى املنطقة العربية ككل. يهدف الربنامج اإىل 
املحلية(  واملجال�س  العامة  واملوؤ�س�سات  والهيئات  الوزارات  )من  العام  القطاع  موؤ�س�سات  لرفد  خّريجني  اإعداد 
واملنظمات غري الهادفة للربح بالكفاءات واملهارات املنا�سبة. يبني الربنامج لدى اخلّريج مهارات اإدارية وقيادية، 
ويركز على تنمية معرفة علمية وعملية يف جمالت متعددة مثل: اإدارة املوارد الب�رشية، الإدارة املالية واملوازنة 
العامة، والتنظيم والإدارة، والإدارة املركزية واملحلية.  نظراً حلداثة هذا التخ�س�س، يفتح هذا الربنامج جمالت 
وا�سعة اأمام اخلّريجني واخلّريجات للعمل �سواًء يف موؤ�س�سات الدولة اأو املوؤ�س�سات الدولية العاملة يف فل�سطني 
اأو يف املوؤ�س�سات الأهلية. كما ميّكن اخلّريجني من امل�ساهمة يف اإعادة بناء الإدارة الفل�سطينية على اأ�س�س حديثة 

عرب العمل يف م�ساريع الإ�سالح الإداري يف فل�سطني. 

دائرة   اإلدارة  العامة
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مالحظة: مع حفظ الألقاب، مت ترتيب اأ�سماء اأع�ساء هيئة 
التدري�س املتفرغني واأ�سماء الطلبة اخلريجني وفقا للرتتيب 

الأبتثي لأ�سماء العائالت.
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دائرة  العلوم  السياسية 

رئي�س الدائرة
عبد الرحمن الحاج إبراهيم

جمانة عبيد رانيا عبدالله

برنامج البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية: 
 

يهدف برنامج العلوم ال�سيا�سية اإىل رفد املجتمع الفل�سطيني بكوادر جامعية موؤهلة للتعامل مع البيئة ال�سيا�سية 
والإقت�سادية والإدارية الفل�سطينية، وهو يقوم كذلك بتاأهيل الطلبة يف اأحد تخ�س�سني فرعينّي يت�سمان بعالقة 
النظريات  التعرف على  ال�سيا�سية  العلوم  درا�سة  تتيح  العامة.  والإدارة  الإقت�ساد  هما:  ال�سيا�سة  بعلم  ع�سوية 
املتعددة يف علم ال�سيا�سية مما يوؤدي اإىل فهم اأف�سل لالأنظمة ال�سيا�سية ب�سكل عام وفل�سطني بوجه خا�س، كما 

يوؤدي اإىل فهم اأف�سل للعالقات الدولية، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالق�سية الفل�سطينية. 
اخلّريجات  اأمام  ال�سيا�سية  العلوم  درا�سة  تتيح  له،  ال�سيا�سية ل عمل  العلوم  خّريج  اأن  من  دارج  هو  ما  يعك�س 
واخلّريجني العمل يف قطاعات فا�سلة، اأهمها: حمللون �سيا�سيون وم�ست�سارون يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني 
و يف املوؤ�س�سات احلكومية اأو املوؤ�س�سات اخلا�سة يف الإعالم وال�سحافة اأو اجلمعيات التي ُتعنى بال�ساأن العام 
مثل الدميقراطية واحُلكم الر�سيد والعمل يف املوؤ�س�سات الدولية العاملة يف فل�سطني، واإمكانية العمل يف ممثليات 
و�سفارات فل�سطني، واإمكانية العمل يف موؤ�س�سات بحثية لها عالقة بالنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني او العالقات 

الدولية.

م�صاعدة بحث وتدري�سال�صكرترية
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با�سم زبيدي �سميح حمودة

عماد غياظة

غادة املدبوح
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دائرة العلوم السياسية 

مالحظة: مع حفظ الألقاب، مت ترتيب اأ�سماء اأع�ساء هيئة 
التدري�س املتفرغني واأ�سماء الطلبة اخلريجني وفقا للرتتيب 

الأبتثي لأ�سماء العائالت.
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برنامج ماجستير القانون

مدير الربنامج
يا�رش العموري

يهدف الربنامج اإىل تخريج قانونيني ذوي كفاءة عالية مبنية على مرتكزات التاأهيل والتي منها:

كافة  يف  املقارن  القانون  على  بالرتكيز  القانوين  التفكري  و�سقل  النقدي  والتحليل  القانونية  املنهجية  �سحذ 
م�ساقات الرتكيزات. تنمية القدرة البحثية، وال�سياغة القانونية وحتليل القرارات الق�سائية، وذلك عن طريق 
اخلا�س  والقانون  العام  القانون  جمايل  يف  خمتلفة  تخ�س�سات  تقدمي  العملي.  بالواقع  العلمية  املعرفة  ربط 
والقانون الإقت�سادي واملايل، مع الرتكيز يف هذه املرحلة على القوانني التالية: املدين، والتجاري، والدويل العام 
والد�ستوري، القوانني القت�سادية واملالية. هذا وتتيح �سهادة املاج�ستري للخريج اأوفر الفر�س يف املهن القانونية 
العليا على م�ستوى الدكتوراه يف اجلامعات الأجنبية من اجل امل�ساهمة يف  والق�سائية او ملوا�سلة الدرا�سات 

التدري�س اجلامعي والبحث العلمي. 

وزائرين، ومع  اأ�ساتذته من مقيمني  مع  التفاعل  اأمام  املجال  الربنامج  يف�سح  اأعاله  الأهداف  �سبيل حتقيق  ويف 
باحثي القانون �سواء يف كلية احلقوق والإدارة العامة اأو يف معهد احلقوق. كما اأن البيئة الأكادميية يف اجلامعة 
ومعاهد  العامة  والإدارة  احلقوق  كلية  توفرها  التي  والتطبيقية  العلمية  الأبحاث  من  ال�ستفادة  للطلبة  تتيح 
اجلامعة؛ كمعهد احلقوق ومعهد اأبو لغد. كما توفر اجلامعة مكتبة متخ�س�سة يف القانون تعد الأوىل والأكرب يف 

فل�سطني، وقواعد البيانات الإلكرتونية ومنها: منظومة الق�ساء والت�رشيع يف فل�سطني )املقتفي(. 

ومن جهة اأخرى تعمل كلية احلقوق والإدارة العامة على ا�ستحداث برنامج ماج�ستري بالقانون والقت�ساد، وتطمح 
للح�سول على موافقة وزارة التعليم العايل لعتماد الربنامج كربنامج ماج�ستري م�ستقل يف الكلية. ويهدف هذا 
الربنامج ب�سكل عام، اإىل تخريج كوادر متخ�س�سة وباحثني اأكفاء قادرين على امل�ساهمة يف بناء منظومة قانونية 
متطورة يف جمال عملهم ذات العالقة بالربنامج املقرتح )تنظيم القت�ساد والأن�سطة القت�سادية(. كما يهدف 
الربنامج اإىل خلق فر�س عمل جديدة توؤدي اإىل ان�سمام خرجني بتخ�س�س نادر يف القطاع العام واخلا�س كخرباء 
يف القانون والقت�ساد اإ�سافة اإىل امل�ساهمة الو�سول اإىل فهم ُمعمق للظواهر وال�سوؤون القت�سادية التي تكون 
حماًل لتنظيم معني عرب تبني ت�رشيعات ت�سدر لهذه الأغرا�س، ويتحقق هذا الهدف من خالل تدري�س م�ساقات 
القانون  يف  القائمة  التحتية  البنية  وتطوير  القت�ساد.  يف  متخ�س�سني  اأ�ساتذة  من  الإقت�سادي  بال�ساأن  تعنى 
اإ�سالح الت�رشيعات ب�سكل يت�ساوق مع املمار�سات الدولية  القت�سادي، والبناء عليها من خالل امل�ساهمة يف 
البيئة الفل�سطينية، ما يخدم ماأ�س�سة وحت�سني عملية ونوعية الت�رشيعات والأنظمة ذات  الف�سلى واحتياجات 

ال�سلة.

تقدم كلية احلقوق والإدارة العامة برناجما اأكادمييا يوؤدي اإىل منح درجة املاج�ستري 
يف القانون، الذي يتميز مبنحه الفر�سة اأمام الطلبة يف اأن يختاروا بني تركيز القانون 
اأو القانون اخلا�س، ومت موؤخراً ا�ستحداث تركيز القانون القت�سادي واملايل  العام 

كاأحد الرتكيزات �سمن برنامج املاج�ستري بالقانون. 

عائ�سة �سعار اإبراهيم �سهابمي جرار

اأماين امل�ساعيد حنا قاحو�ساياد نواف فوا�سلة منال عبد

مو�سى حجازي اأبوعلي 

معتز م�سطفى خليل 

فدوى مو�سى ذويب 

دعاء زياد �سالح 

من�سورة عليان عبداجلواد 

لينا خليل عمرو 

غيداء �سمري البلتاجي 

ليلى حويح دحابرة

خديجة اإبراهيم زيادة 

فوزي حممود �رش�سور 

ح�سني مروان العزة 

ديانا جمال قطام�س 

رنا جورج بهو 

عبري عبدالله دربا�س 

اأ�رشف م�سطفى �سدر 

حممد عر�سان طوير 

�سالم �سعيد عقيل 

حنني اأمني مقبول 

برنامج ماجستير  القانون

مالحظة: مت ترتيب ا�سماء اخلريجني وفق الرتتيب الأبتثي لأ�سماء العائالت.
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الهدف العام للم�رش�ع: 

يهدف امل�رشوع اىل دعم موؤ�س�سات التعليم العايل يف حقل القانون يف فل�سطني، من اأجل رفد قطاع العدالة مبا 
يف ذلك موؤ�س�سات ال�سلطة الق�سائية والنيابة العامة بكادر موؤهل مهني واأكادميي متخ�س�سني يف الق�سايا 
قطاع  وتطوير  امل�ساهمة يف حت�سني  بهدف  اأخرى،  جهة  من  والقت�ساد  بالقانون  املرتبطة  والق�سايا  اجلنائية 

العدالة يف فل�سطني.
 

الهدف املحدد: 

هدف امل�رشوع املحدد بالن�سبة جلامعة بريزيت هو ا�ستحداث برنامج ماج�ستري متخ�س�س بالقانون والقت�ساد 
يف جامعة بريزيت.

الفئات امل�ستهدفة: 

• خريجو البكالوريو�س ذوي التح�سيل املتميز يف القانون والإقت�ساد، والتخ�س�سات ذات العالقة بالعلوم 	
املالية القت�سادية.

• املوظفون الذين يعملون يف احلقل القانوين يف القطاع العام. 	
• الق�ساة واأع�ساء النيابة العامة. 	
• الطاقم القانوين يف القطاع اخلا�س وبالأخ�س امل�ست�سارين القانونيني. 	
• الن�ساء و ذوي الحتياجات اخلا�سة يحظون بت�سجيع للم�ساركة بالربنامج. 	

مشروع  "تعزيز التعليم بالدراسات العليا"

اطالق برناجمي ماج�ستري القانون اجلنائي )جامعة النجاح الوطنية
 �جامعة القد�س(، � ماج�ستري يف القانون �االقت�ساد  )جامعة بريزيت(

بتمويل من االحتاد اال�ر�بي  )ENPI/2012/288-107(   اآب 2013 - متوز 2017

مربرات اختيار تطوير برنامج املاج�ستري بالقانون: 

ياأتي تطوير برنامج املاج�ستري يف القانون والقت�ساد لنق�س املتخ�س�سني يف هذا احلقل. فقد حظيت الظواهر 
اهتمت يف  الدرا�سات  هذه  لكن  الفل�سطيني  الواقع  بدار�سات وفرية يف  واملالية  القت�سادية  واملو�سوعات 
معظمها مبعاجلة اجلوانب القت�سادية واملالية، دون اإيالء اجلوانب القانونية فيها عناية خا�سة. لهذا، تاأتي اأهمية 
درا�سة القانون القت�سادي واملايل �سمن برنامج املاج�ستري يف القانون والقت�ساد ل�سد هذا النق�س، بحيث 
تتناول م�ساقات هذا الربنامج والبحوث املن�سوية حتتها اجلوانب القت�سادية واملالية من وجهة النظر القانونية 

م�سافًا اإليها اأ�سا�سيات علم القت�ساد وعلم املال، بطريقة تكفل �سد احلاجة من هذا التخ�س�س يف البالد. 

النتائج املتوقعة من امل�رش�ع: 

• تطوير برنامج املاج�ستري يف القانون والقت�ساد، واحل�سول على اعتماد وزارة التعليم العايل الفل�سطينية. 	
• ويف هذا الإطار مت احل�سول على موافقة املجل�س الأكادميي يف جامعة بريزيت ل�ستحداث تركيز القانون 	

هذا  مواد  بتدري�س  البدء  ليتم  بريزيت  جامعة  يف  بالقانون  املاج�ستري  برنامج  �سمن  واملايل  القت�سادي 
الرتكيز على الف�سل الدرا�سي الأول 2015/2014، كمرحلة انتقالية اإىل حني احل�سول على موافقة وزارة 

التعليم العايل للربنامج. 
• تزويد اجلامعة باملوارد الب�رشية واملادية خ�سو�سًا املختربات و املكتبات للتما�سي مع املعايري الدولية. 	
• �سمان التحاق 30 طالب/ة على الأقل يف اأول �سنتني للم�رشوع. 	
• توقيع )3( مذكرات تفاهم على الأقل مع �رشكاء دوليني )جامعات ومعاهد بحثية(. 	
• تفعيل ال�رشاكة مع جامعات اأخرى فل�سطينية وهيئات ذات عالقة ل�سمان ا�ستمرارية امل�رشوع. 	

البيئة التعليمية المساندة
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اآليات تنفيذ امل�رش�ع �اأهم االأن�سطة املتوفرة �سمن امل�رش�ع: 

• اأ�ساتذة متخ�س�سني يف مو�سوعات القانون القت�سادي واملايل يف كلية احلقوق والإدارة 	 وجود 
العامة، كما اإن البيئة الأكادميية يف اجلامعة تتيح للطلبة ال�ستفادة من الأبحاث العلمية والتطبيقية 
التي توفرها كلية احلقوق والإدارة العامة، ومعاهد اجلامعة املختلفة: كمعهد احلقوق، ومعهد ابراهيم 

اأبو لغد للدرا�سات الدولية ومركز درا�سات التنمية. 

• توفر اجلامعة مكتبة متخ�س�سة يف القانون تعد الأكرب يف فل�سطني، وحتتوي على عدد من قواعد 	
)املقتفي(، و�سبكة قوانني  الق�ساء والت�رشيع يف فل�سطني  البيانات اللكرتونية، ومنها:  منظومة 

الغرب )West law(  و�سبكة قوانني ال�رشق)East law(  وغريها. 

• اإمكانية ال�ستفادة من موازنة امل�رشوع لتطوير مناهج متخ�س�سة يف برنامج املاج�ستري امل�ستحدث 	
ملالئمة الحتياجات املطلوبة، وتطوير اأداء اأع�ساء الهيئة التدري�سية من خالل اتباع طرق م�ستحدثة 
يف التعليم من خالل زيارة اجلامعات الدولية لال�ستفادة من اأف�سل طرق التعليم احلديث، واأي�سًا من 
خالل ا�ستقبال الأ�ساتذة من هذه اجلامعات لعقد دورات تدريبية يف هذا املجال، واإمكانية قيامهم 

بتدري�س م�ساقات يف جمال القانون القت�سادي واملايل. 

• تطوير البنية التعليمية يف اجلامعة ل�سمان خلق بيئة حمفزة للتعلم )تاأثيث، اأجهزة، خمتربات(.	

• تنظيم ور�س عمل، لقاءات، موؤمترات، لتناقل اخلربات، بالتعاون مع اجلامعات ال�رشيكة حمليًا ودوليًا. 	
التبادل الثقايف مع اجلامعات ال�رشيكة حمليًا ودوليًا من خالل ا�ست�سافة وابتعاث الطالب. 

• خلق و تطوير فر�س عمل جديدة لطالب املاج�ستري مثل جمال العيادات القانونية �سمن مو�سوعات 	
القانون القت�سادي واملايل. 

ملا �سايف

عا�سم خليل

ماري عي�سى

امل�رشف

م�ساعدة لوج�ستيةم�ساعدة اإدارية

اثري علوي

باحثة قانونية 

حممود اأبو �سوي

املن�سق

البيئة التعليمية المساندة
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البرنامج الفرنسي

مت البدء يف هذا العمل �سمن الربنامج الفرن�سي لكلية احلقوق الدارة العامة منذ عام 2007 بالتوازي 
مع تنفيذ امل�رشوع الفرن�سي )�سندوق الدعم ذو الأولّية( الهادف لدعم وتطوير و متّكني كلية احلقوق 
والدارة العامة يف جامعة بريزيت، وقد عمل الربنامج منذ ن�ساأته على خلق عالقات ما بني اجلامعات 
الفرن�سية التي جتمعها �رشاكة مع كلية احلقوق والدارة العامة والتي يبلغ عددها الن قرابة 15 جامعة.

حد  اىل  الكلية،  مب�ستوى  الرقي  اىل  تهدف  التي  الأكادميية  امل�ساريع  على  ن�ساأته  منذ  الربنامج  رّكز 
املناف�سة القليمية والعاملية من ناحية جودة التعليم  ومن ناحية تطوير حمتويات الدرا�سة ومن ناحية 

املنح الدرا�سية والأبحاث على امل�ستويني املحلي والعاملي.

يعمل الربنامج يف كل عام على تنفيذ ثالثة اأهداف ا�سا�سية:

• اأوًل: املنح الطالبية والبتعاثات للطلبة الكرث متيزا يف الكلية	
• ثانيًا: عقد املوؤمترات الدولية التي يتمخ�س عنها مواد بحثية ودرا�سية غالبا ما يتم توظيفها كمواد 	

درا�سية ومرجعيات علمية بتخ�س�سات كلية احلقوق والدارة العامة.
• منح 	 على  احل�سول  من  لتمكينهم  الثالث  الدوائر  من  الكلية  لطلبة  الفرن�سية  اللغة  تعليم  ثالثًا: 

الفر�سنيني  ال�ساتذة  يلقيها  التي  املخت�سة  املحا�رشات  يف  امل�ساركة  من  ولتمكيمهم  الدرا�سية 
الوافدين من اجلامعات ال�رشيكة والتي ي�ستخدمون خاللها اللغة الفرن�سية.

مكتب  التميز

مت اإن�ساء مكتب التميز لتعزيز اإمكانيات طلبة كلية احلقوق والدارة العامة وم�ساعدتهم يف حتقيق الإجنازات 
ل�ستغالل  للطلبة  املنا�سب  التوجيه  لتوفري  املكتب  يهدف  �سواء.  حد  على  واملجتمع  اجلامعة  يف  املختلفة 
لديهم،  الإبداعية  الروح  وت�سجيع  البحثية  مهاراتهم  حت�سني  عرب  املجالت  �سّتى  يف  وتطويرها  امكاناتهم 

وي�سعى املكتب لت�سجيع الطالب من اأجل القيام بالن�ساطات الالمنهجية املختلفة. 

ويعمل املكتب كذلك على توجيه الطلبة  واإتاحة الفر�س اأمامهم للقيام باأعمال تطوعية متّكنهم من الإنخراط 
الكتابية،  القدرات  ذوي  للطالب  املقالت  ن�رش  اإمكانية  ويوفر  كما  والإجتماعي.  الأكادميي  حميطهم  يف 
اخلارجية  اجلامعات  العليا يف  الدرا�سات  بربامج  اللتحاق  لتقدمي طلبات  الفر�س  اإيجاد  الطلبة يف  وي�ساعد 

وتقدمي الإر�ساد الأكادميي لهم.

البيئة التعليمية المساندة

توفر كلية احلقوق لطالبها م�ساقات اللغة الفرن�سية التي توؤهل الطلبة ملتابعة الدرا�سة يف تخ�س�ساتهم 
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ر�ساد توامذكرى �ذاكرة

كنت من بني طلبة الدفعة الأوىل، كان عددنا نحو مئة وب�سع 
دفعة  “حقيقة”؛  وب�سع  مئة  نحو  اليوم  نحن  وها  “فكرة”، 
على  م�ست  اأعوام  ع�رشة  حقائق.  تبات  واأفكار  اأخرى،  تلو 
تاأ�سي�س كلية احلقوق والإدارة العامة بجامعة بريزيت، واليوم 
)وقد بت زميال لأ�ساتذتي(، اأ�ستذكر بع�س مالمح ال�سنوات 

الأوىل للكلية. 

ومتخبطا  عاثرا  الأوىل  خطواته  يبداأ  جديد  مولود  كل  “اإن 
فاإىل جانب  ال�سليم،  والتهيوؤ  ال�سري  اإرادة على  بلغ من  مهما 
التعديل. كذلك  دائمة  املتقلب كل ف�سل، جند اخلطة  املنهاج 
الأوىل  الدفعة  طلبة  على  غريبة  تكن  مل  التجريب  م�ساألة 
اإقتبا�س ُم�ستّل من مقالة كتبتها مطلع العام  بالأخ�س”؛ هذا 
بعنوان  الرابع،  عددها  يف  “اجلامعي”،  جملة  ن�رشتها   ،2007

“كلية احلقوق: ثالثة اأعوام خلت )ال�سهادة الكاملة(”.

التي  التذمر  روح  ا�ستبدلت  وقد  املقالة  هذه  اليوم  اأقراأ 
التي حت�رشين  الفخر  ا�ستح�رشتها حينها يف كتابتها، بروح 
اليوم يف كتابة هذه ال�سطور؛ فقد بت اأعلم اأن التجربة واخلطاأ 
�سبيل نحو ال�سواب، وهاهو “املولود اجلديد” بات �سابا يافعا، 
كليات  لها خمتلف  ت�سهد  التي  واإنتاجه وخططه  براجمه  له 
احلقوق الفل�سطينية الأخرى التي كنا )كطلبة( نقارن كليتنا 

بها من مو�سع الأقل �ساأنا!

ل �سك اأن ما هي عليه الكلية اليوم، بل والأهم ما �ستكونه يف 
الغد، هو نتاج جهد م�سرتك بني الهيئتني التدري�سية والأكادميية 
جهد  التعليمية  فالعملية  اأخرى؛  جهة  من  والطلبة  جهة،  من 
طلبة،  ونحن  الكلية،  عليه  عودتنا  ما  اأهم  من  واإن  تكاملي، 
روح الزمالة مع اأ�ساتذتنا، وهو ما اأحاول تكري�سه اليوم جتاه 

طلبتي، وقد بت يف الطرف الآخر من املعادلة.

جزء من تلك اجلهود وقع على عاتق احلركة الطالبية؛ فبالن�سبة 
يل )وللعديد من زمالئي، رمبا( كان الن�ساط الطالبي مكمال 
اأن “نتعلم” من  للكتاب وامتدادا لقاعة الدر�س. كنا نحر�س 
النظرية  لنخترب  مواربة  الكتاب  دفة  نبقي  املمار�سة،  خالل 
التي  التخ�س�سات  طبيعة  �سوء  يف  وبالأخ�س  الواقع،  يف 
وال�سياغة  الد�ستوري  القانون  فم�ساقات  الكلية:  ترعاها 
احلقيقي  خمتربها  كان  مثال،  ال�سيا�سية،  والأنظمة  القانونية 
الكلية  لنادي  اأ�سا�سي  نظام  و�سياغة  باإعداد  ال�سطالع 
العامة  الإدارة  م�ساقات  وكان خمترب  الأندية؛  ولحقا لحتاد 
والقانون الإداري ال�سطالع بقيادة الطلبة واإدارة املوؤ�س�سة 
العلوم  م�ساقات  خمترب  النتخابات  كانت  فيما  متثلهم،  التي 
انتخابية  تت�سمنه من حت�سري ودعاية وبرامج  مبا  ال�سيا�سية، 

و“كول�سات”و�سواها.

تفعيل  اإىل  الكلية  جمل�س  لأدعو  اأنتهزها،  فر�سة  هي  ورمبا 
تخ�س�سات  خمتلف  يف  )التطبيقي(  “الإكلينيكي”  التعليم 
وَج�رش  العملية،  الأجواء  يف  مبكرا  الطلبة  باإدخال  الكلية، 
جملة  خالل  من  ذلك  ويكون  والواقع.  النظرية  بني  الهَوة 
اأبرزها “التعليم امل�رشحي” واملحاكاة ال�سورية،  من الأدوات 
كاملحاكمات وجل�سات املجل�س الت�رشيعي وجمل�س الوزراء، 

وغريها.    

وبعد  موؤقتًا(،  )الأخرية  ال�سابعة  الدفعة  خلريجي  ر�سالتي 
التهنئة واأمنيات التوفيق: اعلموا اأن زمالءكم الذين �سبقوكم 
دوا جزءاً مهما من الطريق نحو التميز،  اإىل �سوق العمل قد عبَّ

وينتظرون م�ساركتكم يف امل�سرية؛ فال تتاأخروا عليهم.

كل عام والكلية واأ�رشتها باألف خري.
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أنشطة وانجازات الكلية
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حفل التخرج

أنشطة وانجازات الكلية

الدفعة ال�سابعة للكلية
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مسابقة المحكمة الصورية - قطر

فاز فريق كلية احلقوق والإدارة العامة يف جامعة بريزيت باملرتبة الأوىل باملرافعة الكتابية، يف اإطار م�سابقة املحاكمة ال�سورية التي 
عقدت بجامعة قطر يف الدوحة، ما بني 11-13 اآذار 2014، حيث اأظهر فريق جامعة بريزيت متّيزه بني فرق كليات احلقوق العربية الأخرى، 

وا�ستحقاقه للمرتبة الأوىل بجدارة. 

وقد تكّون فريق جامعة بريزيت من اأربع طالبات من دائرة القانون، هّن: رول خطيب، لوجني مرقة، ماريا �سيوخي، ون�رشين دار عمر. 
بالإ�سافة اىل مدربي الفريق: الأ�ستاذ اأحمد ن�رشه )رئي�س دائرة القانون(، والأ�ستاذة منال عبد )م�ساعدة التدري�س يف الدائرة(.

املرموقة يف جمال  واملكانة  بالكفاءة،  لها  امل�سهود  العربية  احلقوق  التي مثلت كليات  املتناف�سة  الفرق  امل�سابقة جمموعة من  و�سمت 
التعليم القانوين على امل�ستوى العربي، ومن بينها فريق كلية احلقوق بتون�س، وفريق كلية احلقوق بجامعة عني �سم�س )م�رش(، وفريق 
كلية احلقوق باجلامعة الأردنية، وفريق كلية القانون بجامعة قطر، وفريق كلية احلقوق بجامعة ال�سلطان قابو�س بعمان، وفريق كلية 

احلقوق بجامعة القدي�س يو�سف بلبنان، وفريق كلية احلقوق بجامعة الكويت.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن فريق جامعة بريزيت فاز باملرتبة الأوىل حمليا �سمن م�سابقة املرافعة ال�سفوية والكتابية ما اأّهله للم�ساركة يف 
امل�سابقة العربية يف قطر.

مسابقة المحاكمات الصورية » JESSUP  « - واشنطن

ا، يف م�سابقة القانون الدويل التي عقدت  ا والـ44 دوليًّ ح�سد فريق كلية احلقوق والإدارة العامة يف جامعة بريزيت املرتبة الأوىل عربيًّ
يف وا�سنطن »جا�ساب«.ما بني 13-6 ني�سان ومثلت فريق بريزيت ثالث طالبات من دائرة القانون هن: اأريج الرجبي، و�سيلني اأ�سمر، 
ومريا الأعرج. واأ�رشف على تدريبهن اأ�ستاذة القانون اأ. رناد عبد الله، واأ�ستاذ القانون الدويل د. يا�رش العموري، الذي رافقهن اإىل 

وا�سنطن.

وقال عميد كلية احلقوق والإدارة العامة د. عا�سم خليل: اإن امل�سابقة اأظهرت متيًزا وا�سًحا لفريق كلية احلقوق والإدارة العامة يف 
ا  ا بتمثيل فل�سطني يف هذه املحاكمة الدولية، �سمن 114 فريًقا دوليًّ جامعة بريزيت الذي حقق نتائج م�رشفة، حيث �سبق اأن فاز وطنيًّ
ميثلون دول العامل. وهناأ د. خليل الطالبات ودائرة القانون وفل�سطني على هذا الإجناز، مقدًما ال�سكر لأ�ساتذة الدائرة على م�ساعدتهم 

للطالبات والإ�رشاف عليهن، متمنًيا مزيًدا من الإجنازات والتقدم للكلية وطلبتها.

ا، فيما حلت دولة الإمارات ثانية باملرتبة  يذكر اأن جامعة بريزيت مثلت فل�سطني يف هذه امل�سابقة، فكانت مبرتبتها الـ44 الأوىل عربيًّ
62، والكويت ثالثة باملرتبة 70، والبحرين رابعة باملرتبة 113، فيما حلت العراق خام�سة باملرتبة 114. وتفوقت جامعة بريزيت على 

ا. وتظهر الالئحة املرفقة تفا�سيل هذه الدول ومرتبتها مقارنة مع جامعة بريزيت. كثري من اجلامعات املعروفة عامليًّ

أنشطة وانجازات الكلية
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اليوم  المفتوح

أنشطة وانجازات الكلية
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نشاطات  متنوعة

أنشطة وانجازات الكلية
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#إن_أصبحت_عميد_الكلية_ماذا_تقول_للعميد_الحالي ؟

إن أصبحت عميد كلية، ممم سأقول له يعطيك العافية ما قصرت 
ممم ولكن أعتقد بأني سأفعل الكثير ، وسأجعل من الكلية منتدى للحوار والنقاش

على  تعرفت  مدة  من  بس  أشوفك،  حب  ما  لدرجة  بكرهك  كنت  عليك  تعرفت  ما  اول 
شخصيتك، حبيت إنك موضوعي وبدون مجاملة كفائة بس مرات بتخلي الواحد يحس انو 

انت كل شيء بصراحة: اعطيتني درس اني ما احكم على المظاهر 

ال اعتقد اني سأكون عميد الكلية في حياتي 

أقول للعميد الحالي، هللا يعطيك العافية و شكرا على جهودك

اقول للعميد بأنك االروع واألحق بأن تبقى على رأس الكلية ألنها تستحق أناس مثلك  

أعجبني  . تعليق  . مشاركة

 #تحدث_عن_أجمل_لحظة_مررت_بها_في_الكلية؟

أجمل لحظة كانت لحظة قبول طلب التحويل إلى تخصص القانون

يوم سيمناري كان يوماً مذهالً بأهلي واصدقائي وأساتذتي  

أجمل لحظة يوم تحويلي لكلية القانون ويوم سيميناري  

الموقف الذي ال ولن أنساه يوم مناقشة مشروع تخرجي مع د.سمير عوض ود.مراد شاهين عندما 
قالوا لي »انت مبدعة وال تعليق على ما قدمته« 

كثيرة هي لحظاتنا الجميلة في دائرة االدارة العامة اهمها حين تم قبولي الكون احدى طلبة هذه 
الدائرة الرائعة بكل من فيها واالروع كان لحظة مناقشتي لمشروع التخرج  

 لما كنا نتجمع خلف الكلية وكنا نفطر  

اجمل لحظة، يوم السيمنار و لما طلعت لي منحة فرنسا

أعجبني  . تعليق  . مشاركة

مشاركات  طالبية

مشاركات  طالبية
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#شاركنا_بموقف_لن_تنساه_خالل_مشوارك_في_الكلية؟

في احد المحاضرات وفي لحظة انخراط االستاذ في الشرح والكتابة على اللوح تعلق احد 
الطالبات استاز خطك بخزي ، أسف أني شاركت بهذا الموقف لكن هذا الموقف أضحكني 

جداً وال تتساءلوا من االستاذ او من هي الطالبة

في محاضرةالمسائلة والنزاهة والشفافية قمنا بتشكيل حزب سياسيي ببرنامج إنتخابي، 
وحققنا فوزاً ساحقاً  

موقف لن أنساه هو وداع الشهيد ساجي درويش في جامعة بيرزيت 

الوقفة التضامنية مع األسرى الي اضربوا عن الطعام )خضر عدنان، وسامر العيساوي، 
وايمن الشراونة(

موقف ما بنساه اني خربشت بموعد امتحان فاينل لمادة تخصص فكرتو على 2 طلع ع 
8 و قدمت incomplete...فش اسوا من هيك شعور  

أعجبني  . تعليق  . مشاركة

موقف لن أنساه خالل مشواري بالكلية وقوف اساتذة الكلية معي ما بنسى موقف الدكتور 
لما قبل سنتين عملت حادث  ادعيس ودكتور محمود فياض  والشيخ يوسف  خالد تالحمة 
لما  الجامعة  فاينل كان يوم جمعة وطبعا ما في حد فاضية  امتحان  بعد  الجامعة  باب  سير 
اهتمو باالسعافات وبكل التفاصيل وحتى وقوف كتير ناس من الكلية من زمالء واصدقاء معي 
دليل  وهاد  بشكرهم  ودائما  بنساه  عمري  وال  اشي  هاد  المستشفى  في  الي  وزيارتهم 

قديش كلية مترابطة وفي حرصهم على طالبهم واهتمامهم إلنا 

 #من_هو_أكثر_أستاذ_ترك_فيك_أثراً؟

د. محمود دودين

عصام عابدين

مس نور مطور  

د.لورد حبش تركت في أثر كبير بأن أتحدى وأكبر وأصل ألعلى الدرجات 

سمير عوض، لورد حبش، سميح حموده  بالترتيب

أول مرة بحياتي بتأثر باسلوب دكتور بالتدريس وهو اكثر من رائع، ومش بس هيك حكالنا 
ايامنا بالجامعة: الي حيغش رح اعملة محضر.... احلى  لما اجا يراقب علينا في اخر 

دكتور.... د.احمد براك  

فايز بكيرات  بأسلوبه الراقي في التعامل مع الطلبة وإحترام عقولهم وتفكيرهم 

د. محمد الحنيني د. أيمن الزرو أ.ميادة د. محمد ابو زايد ,,, لكل منهم ميزة 
وأثر طيب في النفس

أعجبني  . تعليق  . مشاركة

مشاركات  طالبية
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أنا ، أرى نفسي دكتورة في جامعة بيرزيت، وزيرة للتخطيط اإلستراتيجي، وام لطفلين

جامعة  في  ودكتورة  السياسي  الحقل  في  الحكم  مواقع  في  نفسي  أرى 

بيرزيت تعطي كل ما تستطيع وأكثر للطالب  

حاب اكون في النيابة 

أراني فقيهاً قانونياً مُبرّزاً إستطاع إحداث تغيراً في علم القانون 

ارى نفسي في المستقبل بمجال المحاماة كمحامية مزاولة فال ارغب بالتوجه للوظيفة 

مستشار قانوني ، وزير  

أعجبني  . تعليق  . مشاركة

ارى نفسي، عميدة كلية الحقوق

#هل_يمكن_أن_تضحي_بسنوات_الدراسة_والتوجه_إلى_حلم_جديد؟#أين_ترى_نفسك_في_المستقبل؟

بالتأكيد نعم، اإلنسان يتبع حلمه أينما وجده ... حتى وإن كان الحلم خارج الحقل األكاديمي 
القانون الذي  التحصل عليها، خصوصاً  بالمعرفة بعد  التضحي  وفي كل الحاالت ال يمكن 

يدخل في شتى المجاالت اآلخرى

التضحية بسنوات الدراسة وفي جامعة بيرزيت ، قطعاً ال ، بيرزيت أجمل ما حصل لي في 
حياتي ، وهي قاعدة لإلنطالق نحو أي حلم جديد 

أرى نفسي في مواقع الحكم في الحقل السياسي ودكتورة في جامعة بيرزيت تعطي 

كل ما تستطيع وأكثر للطالب  

لطالما كان حلمي هو دراسة في بيئة دراسية متميزة وقد حظيت بها وألن أزيد على 
سنوات دراسة البكالوريوس دراسة الماجستير ولن أتخلى عن حلمي  

ال طبعا مش ممكن أضحي باربع سنوات من دراستي لتخصص قانون الشتغل في مجال 
اني  وبالتالي حابة  للقانون  قناعة وميول  للقانون اجت عن  تاني النه شخصيا دراستي 

اكمل في هاد المجال

أعجبني  . تعليق  . مشاركة

اه يمكن اذا لقيت نفسي في اشي ثاني اكتر من القانون

مشاركات  طالبية
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#هل_تقبل_أن يتعلم_أوالدك_في_ذات_كليتك؟

نعم نعم ، سأحرص على أن يكون احدهم قانوني   

عاصم  د.  من  ليتعلموا  أساتذتي...  يد  ويتعلمو على  كليتي  يدرسو في  أوالدي  سأجعل 
خليل العمل بروح الفريق وتحمل المسؤوليات الجسام، ومن د. ياسر العموري التصرف كما 
من المستحيل أن يفشل ليتعلموا منه الثقة والقيادة، ومن د. محمد القيسي العمل بضمير 

وجد، ومن د. فراس ملحم الحكمة والحلم والمرونة

 نعم واشجعهم على ذلك 

أعجبني  . تعليق  . مشاركة

و ما بمنع والدي يدخلو نفس الكلية.. بس ان شاء هللا لوقتهم بكون تخصصنا معروف و 
مفهوم اكثر بالنسبة للناس و في سوق العمل 

- #هل_تقبل_بإعادة_الشهادة للجامعة_وإسترجاع_أقساط_الدراسة؟_ولماذا؟

ال أقبل ذلك، الجامعة كانت مكاناً إلكتساب خبرات عملية ونظرية كبيرة، كما تعرفتُ فيها على 
الخبرات الشخصية. كما أن  الكثير من  أشخاص من أساتذة وزمالء أفخر بهم تعلمتُ منهم 
المساحة من الحرية المتاحة للطالب تجعل من الحياة الجامعية جميلة جداً وال تقدّر بثمن. 

ال ألنها أعطتني الكثير ، اضف إلى كوني لم أدفع الكثير بوجود نظام الئحة الشرف ، واألمور 
التقاس مادياً بيرزيت ليست فقط شهادة بيرزيت تجربة تتضح تفاصيلها بشخصيتك التي تخرج 

بها لمجتمعك

أعجبني  . تعليق  . مشاركة

#ما_معنى _روح القانون_ بجملة_واحدة؟

روح القانون شيء غير ملموس ال يمكن وصفه إال بروح القانون

المنطق ومنهج فكري دقيق ونقدي

للطالب  المعلومات  وايصال  المعاملة  في  العدل  هي  نظري  وجهة  من  القانون  روح 
والطالبات بالطريقة المنصفة

اليها،  للوصول  القانون  يهدف  التي  القيمة  اي  نفسه،  القانون  من  والعبرة   المغزى 
بنظري هي العدل

جوهري  كمبدأ  القانون  غاية  واإلنصاف  العدالة  تكون  أن  هو  القانون  روح 
وأساسي

الحياة الجميلة

أعجبني  . تعليق  . مشاركة

اقساط الجامعة ال تعادل شهادة بيرزيت وحتى الشهادة ال تعادل ما اكتسبناه 

مشاركات  طالبية



الصور التي تضمنها الكتاب بعدسة: مكتب العالقات العامة بالجامعة، 

السيد محمد الحج أحمد، الطالب أحمد العامل، وعدد من طلبة الكلية.




