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معالي ألار الضهخىع صبري صُضم  ،ممثل الؿُض الغئِـ مدمىص عباؽ خفظه هللا  ،ووػٍغ التربُت و الخعلُم
العالي
معالي ألار ص .باؾم عىض هللا  ،هائب عئِـ مجلـ أمىاء حامعت اللضؽ  ،وهائب عئِـ مجلـ ئصاعة البىً
العغبي ،وطُف الشغف إلحخماع هُئت اإلاجالـ الخامـ و العشغًٍ لجامعت اللضؽ
ألار ص .هاشم الشىا ،عئِـ مجلـ اصاعة مجمىعت بىً فلؿؼين
ؤلازىة أعظاء مجلـ ألامىاء ألافاطل
ألار ص .مدمض الشاللضة  ،ألامين العام لهُئت اإلاجالـ
الؼمُالث و الؼمالء
ألازىاث و ؤلازىة الحظىع
ٌشغفجي أن أوىن بِىىم الُىم في ئحخماع هُئت اإلاجالـ الخامـ والعشغًٍ بعىىان " الشراكة بين جامعة
القدس و القطاع الخاص" وَؿعضوي أن ًيىن بُيىا الُىم في هظا ؤلاحخماع لهُئت اإلاجالـ ألار الحبِب
ص.باؾم عىض هللا هائب عئِـ مجلـ ألامىاء ،و الظي ًدظغ و ٌشاعهىا ألوٌ مغة في ئحخماع هُئت اإلاجالـ
ً
 ...فباؾمىم حمُعا صعىوي أعخب بمعالي ألار الضهخىع باؾم عىض هللا ئبً اللضؽ  ،وهىحه له شىغها
هاصاعة و عاملين على مىاكفه البىاءة وعمله الضؤوب للنهىض بجامعت اللضؽ  ...فهى صاخب فىغة زؼت
الاؾخلغاع اإلاالي في حامعت اللضؽ ،فلض كام معالُه بالعمل معىا للنهىض و جدلُم الاؾخلغاع في حامعت
اللضؽ مىظ الُىم ألاوٌ الظي جفظل و شغفىا بعظىٍخه في مجلـ أمىاء حامعت اللضؽ ،و ئكترح جيلُف
ً
شغهت بغاٌـ ووجغ هاوؽ وىبغ إلعضاص الخؼت ،ووفغ الخمىٍل اإلاؼلىب للخعاكض مع الشغهت ،زم بظٌ حهىصا
زاعكت في ئكغاع الخؼت في مجلـ ألامىاء ،و حؿىٍلها لضي اإلااهدين واإلامىلين ،و جىفير الضعم اإلاؼلىب
ً
إلهجاخها ،و جظلُل ول العلباث التي واحهخىا زالٌ عملُت الخىفُظ ،ومىظ أن جم جيلُفي عئِؿا لجامعت
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اللضؽ وان أخي معالي ص.باؾم عىض هللا وعم ألار والؿىض و الضاعم و اإلاعين لىا في عملىا الضؤوب لخبلى
حامعت اللضؽ كلعت أواصًمُت علمُت مخميزة وعتز بها و هفسغ.
ألازىاث و الازىة الحظىع ،
الضيوف الكرام
صعىوي أجدضر بعجالت عً أهم ؤلاهجاػاث التي خللتها حامعت اللضؽ مً العام ألاواصًمي  2015/2014و
ختى جاعٍسه.
في ما ًسص مشاعَع البيُت الخدخُت ،و جؼىٍغ مسخبراث الجامعت الخعلُمُت و البدثُت فلض بلغ مجمىع ما
خصلذ علُه الجامعت أهثر مً  45ملُىن صوالع أمغٍيي ،و هظا ٌشمل مشغوع الضعاؾاث الثىائُت بلُمت
 6.6ملُىن صوالع مً الحيىمت ألاإلااهُت و الظي ٌؿتهضف حعؼٍؼ الشغاهت مع اللؼاع الخاص الفلؿؼُجي ،ئط
ًبضأ الؼالب في هظا البرهامج مىظ الُىم ألاوٌ إللخداكه بالجامعت بالجمع ما بين الضعاؾت ألاواصًمُت
والخضعٍب و العمل في الشغهت الشغٍىت ،و وعمل آلان في زالزت جسصصاث في ؤلاصاعة و الهىضؾت و جىىىلىحُا
اإلاعلىماث وؾِخم الخىؾع إلطافت جسصصاث ئطافُت بالخيؿُم مع اللؼاع الخاص الفلؿؼُجي ،وشغوائىا
ألاإلاان ،وكض بلغ عضص الشغواث الشغٍىت مً اللؼاع الخاص الفلؿؼُجي اإلالتزمت معىا  130شغهت و هؼمذ
ً
ً
لخىؾُع هظه الشغاهت و حعؼٍؼها ،و ؾيبظٌ مؼٍضا مً الجهض ؾىٍا لغبؽ مسغحاث الخعلُم مع اخخُاحاث و
مخؼلباث اللؼاع الخاص الفلؿؼُجي و ؾىق العمل .
ً
و وشىغ في هظا اإلاجاٌ أًظا ص .باؾم عىض هللا على الخمىٍل الظي خصلىا علُه بجهىصه الخيرة و اإلاباعهت
مع الحيىمت الُاباهُت و صضًله عظى البرإلاان ووػٍغ الخاعحُت الُاباوي (الؿُض جاعو) بدصىلىا على مبلغ 6
ملُىن صوالع لخؼىٍغ مسخبراث الجامعت و جؼوٍضها باإلاىاص و ؤلاخخُاحاث و اإلاؿتهلياث اإلاؼلىبت لخلً
اإلاسخبراث.
أما بسصىص اإلاشاعَع البدثُت و الخؼىٍغٍت فلض بلغذ ما ًؼٍض عً  4.6ملُىن صوالع أمغٍيي لخعؼٍؼ البدث
العلمي و الخؼىٍغ الاواصًمي في الجامعت .
وال بض لي في هظا اإلاجاٌ أن أطهغ بدظىع معالي وػٍغ التربُت و الخعلُم ص .صبري صُضم أن حامعت اللضؽ
كض جبيذ بىاء زلافت الابضاع و الاهخاج ،هخىحه ًخم مً زالله مغاحعت و اعاصة هُيلت البرامج الاواصًمُه في
الجامعه ،لخدضًض مسغحاث الخعلُم و الخعلم التي حؿخجُب لعىامل ومخؼلباث اإلاىافؿه ،و جدفؼ البدث
العلمي و الابضاع لخيىن عافعه زلافُه و اكخصاصًه و علمُه و جدلم الخميز التربىي و الاؾخضامه و بِئه
اواصًمُه مدفؼه لالبخياع و الابضاع و الخميز و البدث العلمي ،وعم ،وعمل في حامعت اللضؽ على الخؼىٍغ
اإلاؿخمغ ليلُاجىا و مىاهجىا و مؿاكاجىا الاواصًمُت مً زالٌ اؾخدضار بغامج حضًضة ،واصزاٌ وؾائل
حعلُمُت و جىىىلىحُت خضًثت و حشجُع البدث العلمي والابضاع  ...و ػعع عوح الابخياع و الخجغبت في ػلبدىا
 ....ومً زالٌ اإلاغاحعت اإلاؿخمغة لغبؽ الجامعت بمجخمعها اإلادلي ،وزلم شغاهت خلُلُت بين الجامعت
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واللؼاع الخاص و اإلاجخمع اإلاضوي  ...ومً زالٌ ئجفاكُاث الشغاهت و الخعاون التي وكعىاها مع العضًض مً
الجامعاث العغبُت و العاإلاُت  .و أشير هىا أهه جم بىاء شبىت اللضؽ البدثُه لالبضاع و الاهخاج ،مً زالٌ
صىضوق ووكفُت اللضؽ للبدث العلمي وحىصة الخعلُم ،و الشغاهت التي جم جأؾِؿها ما بين حامعت
اللضؽ و الجامعه الاعصهُه ومإؾؿت مىِب اإلاصغي للخىمُه ،بهضف صعم البدث العلمي و الابضاع و الابخياع
وحىصة الخعلُم ،وكض جم اعضاص حعلُماث حضًضه لخدفيز البدث العلمي و الابضاع على اؾاؽ الاهخاج العلمي
اإلاخمثل باإلايشىعاث العلمُه في مجالث علمُه عاإلاُه مدىمه ،و على اؾاؽ جؼىٍغ الابدار اإلاىخجه اللابله
للخدىٍل الى مىخج ،الى حاهب الاعالن عً مؿابلاث مخعضصه لجمع الافياع البدثُه و الابضاعُه ،و جبىيها ،و
جمىٍلها ،و ًخم خالُا الخأؾِـ إلاجالث علمُه مدىمه وفلا العقى اإلاعاًير العلمُه العاإلاُه اإلاعخمضه بهظا
الشأن .
هما جم البضء بدىفُظ مشغوع صىضوق مىذ و اكغاض الؼلبه اإلالضؾُين في الجامعاث الفلؿؼُيُت و
الجامعه الاعصهُه ،و مشغوع صعم الخعلُم في اللضؽ بالخعاون مع وػاعة التربُه و الخعلُم العالي ،باالطافه
الى عضص مً اإلاشاعَع التي حؿتهضف الخمىين الاكخصاصي و الاحخماعي و الثلافي في مضًىت اللضؽ .
و جىاصلىا مع عحاٌ الاعماٌ و اإلاإؾؿاث على مؿخىي العالم العغبي بهضف جدفيز البدث العلمي وحىصة
الخعلُم إلاا له مً اوعياؾاث على الخؼىع و الىمى الاكخصاصي ،و عملىا على ان جيىن حامعت اللضؽ
مغحعُت جدفيز و النهىض بالبدث العلمي و الابضاع في الجامعاث الفلؿؼُيُت ،و ان جيىن الجامعه الاعصهُه
اإلاغحعُه فُما ًسص الجامعاث الاعصهُه لخعمال ؾىٍا ،و مع الجامعه الامغٍىُه في بيروث على عبؽ عحاٌ
الاعماٌ الاعصهُين و الفلؿؼُيُين و العغب ،و جدفيزهم لخبجي الافياع الابضاعُه لخؼىٍغ و اهخاج اإلاعغفه في
الحلىٌ التي ٌعملىن عليها ،لخلم بِئه بدثُه مىافؿه ئؾىة بالضوٌ الصىاعُه الىبري ،لخؼىٍغ اكخصاصها و
الاعخماص على طاجىا ،و أن هيىن مؿاهمين فاعلين في الخلضم و الخؼىع العالمي ،و لِـ مخللين.
و اطهغ هىا اًظا مشغوع ولُت فاعوق الشامي للفىىن و الجمالُاث بخمىٍل مً عحل الاعماٌ الؿُض فاعوق
الشامي ،و هي ولُه مهىُه اواصًمُه مخسصصه مغجبؼه باخخُاحاث الؿىق ،و كض خللذ هجاح باهغ في
الىالًاث اإلاخدضه الامغٍىُه و وىعٍا الجىىبُه ،و ها هدً في حامعت اللضؽ هىلل هظه الخجغبه الغائضه الى
فلؿؼين لُيىن لىا الؿبم و الغٍاصه و وىن حامعت اللضؽ هي الاهثر جأهُال لللُام بظلً .
و اطهغ اًظا اإلاغهؼ الفلؿؼُجي الهىضي للخميز في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاعلىماث و الاجصاالث بخمىٍل مً
الحيىمه الهىضًه ،هما جم الاهتهاء مً وافت الخدظيراث ،وجىفير الخمىٍل اإلاؼلىب إلكامت خاطىت ألاعماٌ
بالشغاهت مع اللؼاع الخاص الفلؿؼُجي في كصغ الحمغاء بشاعع صالح الضًً بالبلضة اللضًمت في اللضؽ
الشغكُت و التي جم جصمُمها لخدؿع لعضص  210وخضة مً اإلاؿغعاث الخىىىلىحُت لخلم فغص عمل و
جىمُت و جمىين أهلىا في اللضؽ الظًً هم بأمـ خاحت لظلً ،و الحلُلت التي ًجهلها الىثيرون أن وؿبت
الفلغ بين أهلىا في اللضؽ جصل الى  %84و هظا ًدخم علُىا في حامعت اللضؽ اللُام بما هى مؼلىب
ئججاه أهلىا في اللضؽ ،وىهىا اإلاإؾؿت ألاهبر في اللضؽ و حامعخىم حامعت العاصمت جخدمل مؿإولُت
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زاصت بهظا الشأن ،وهىان غيرها الىثير ٌؿتهضف النهىض بالعملُه الاواصًمُه وجدلُم الخميز الظي هيشضه
في حامعخىم حامعت اللضؽ.
وعلض في حامعت اللضؽ ،اإلاإجمغ الضولي للعلىم الاحخماعُت بدظىع هسبت مخميزة مً الاواصًمُين مً جغهُا
وفلؿؼين وخظىع ؾُاسخي مميز اًظا ،في اػاع الشغاهت والخعاون الاواصًمي والعلمي والبدثي في اإلاجاالث
وافت بين حامعت اللضؽ ،والجامعاث الترهُت ،وبدظىع العضًض مً عؤؾاء الجامعاث الترهُت والباخثُين
الاجغان اإلاميزًً اطهغ منهم على ؾبُل اإلاثاٌ ال الحصغ ،الاؾخاط الضهخىع ابغاهُم اوصالن عئِـ حامعت
غاػي العغٍلت ،والاؾخاط الضهخىع مدمض صوعؾىن عئِـ جدغٍغ " صوعٍت الضعاؾاث الترهُت " اإلاخميزة والتي
جيشغ ابدار مدىمت جثري الُىم اإلاىخباث في وافت صوٌ العالم والاكلُم.
وهما حعلمىن ازىحي وازىاحي فان حامعت اللضؽ هي الاولى فلؿؼُيُا في البدث العلمي ،وما ًميزها اًظا
اإلاجمع الؼبي بيلُاجه اإلاسخلفت ،،،الؼب البشغي وػب الاؾىان ،والصحت العامت ،واإلاهً الصحُت
والصُضلت ،وما وصل الُه مً جميز وجؼىع وجغاهم الخبرة واإلاعغفت ،ووؿعى الُىم وبالشغاهت مع العالم
الفلؿؼُجي الضهخىع عضهان مجلي لخأؾِـ شغهت مضًىت حامعت اللضؽ الؼبُت ،الهاصفت ئلى جؼىٍغ كؼاع
الصىاعت الؼبُت و الضوائُت ،والتي ؾُظهب عَعها لخمىٍل الابدار العلمُت في اإلاجاالث الحُىٍت ،والتي مً
شأنها جدؿين هىعُت الخضماث اإلالضمت في هظا اللؼاع ،واًجاص فغص عمل ومصاصع لخعؼٍؼ الاكخصاص
الىػجي الفلؿؼُجي.
الؼمُالث و الؼمالء
الضيوف الكرام،

ً
 2017-2016فلض ولفىا
أما بسصىص جلُُم ألاصاء اإلاالي للجامعت وفلا لخؼت الاؾخلغاع اإلاالي للعامين
شغهت بغاٌـ ووجغ هاوؽ وىبغ باعضاص هظا الخلغٍغ هجهت مداًضة ،ووىنها هي مً كامذ باعضاص هظه الخؼت
لخلُُم ما جم ئهجاػه ومضي ئلتزام الجامعت ببىىص هظه الخؼت ،و كض ئؾخلمذ الخلغٍغ الُىم فلؽ ،و ؾِخم
جلضًم وسخت مً هظا الخلغٍغ إلاعالي ألار ص .باؾم عىض هللا ،الغاعي ألامين لخؼت الاؾخلغاع اإلاالي ،و أشير
ً
ً
ً
هىا أن الخلغٍغ ًلضم عغطا جفصُلُا إلاا جم ئهجاػه ،وما وان مسؼؽ له و ما جم جدلُله فعال ،و أطهغ هىا
بعع مً هظه اإلاإشغاث التي جدضر عنها الخلغٍغ :
 .1باليؿبت ألعضاص الؼالب في الجامعت فلض وصل في العام الاواصًمي  2018/2017الى  12,660ػالب و
ػالبت و بؼٍاصة بيؿبت  %2عما وان مؿتهضف خؿب الخؼت.
 .2أما مخىؾؽ الغؾىم الضعاؾُت للؿاعت اإلاعخمضة في العام  , 2017فلض اعجفع الى  78.85صًىاع في
اإلاخىؾؽ للؿاعت اإلاعخمضة بؼٍاصة بلغذ  %31.4عما واهذ علُه في العام 2015
 .3أما باليؿبت لعضص العاملين أواصًمُين و ئصاعٍين فلض ئهسفع مً  1193مىظف ومىظفت في العام
 2015الى  997في العام  2017و بظلً فلض جم جدلُم  %79مما وان مخىكع جدلُله في الخؼت ،أي
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أكل بـ ـ  %21مما هى مؼلىب ،و طلً لعضم جىفغ الخمىٍل اإلاؼلىب لضفع مؿخدلاث نهاًت الخضمت
للعاملين الظًً اهتهذ أو جيخهي زضماتهم ،و كض خصلىا على كغض ػىٍل ألاحل بلُمت  35ملُىن صوالع
أمغٍيي و طلً إلعاصة حضولت مضًىهُت البىىن و البالغت  18ملُىن صوالع ،و ئؾخسضام اإلابلغ اإلاخبلي
ً
لدؿضًض مؿخدلاث نهاًت الخضمت ختى جاعٍش  2018/8/31ئؾخىماال لخؼت ؤلاؾخلغاع اإلاالي ،و هخىكع
بظلً أن هدلم اإلاؿتهضف خؿب الخؼت في العام  ،2018و ججاوػ العلباث التي واحهخىا في العامين
الؿابلين مً عمغ الخؼت.
 .4أما بسصىص ئحمالي الغواجب فلض ئهسفظذ مً  21,659,453صًىاع في العام  2015الى 20,042,876
ً
صًىاع في العام  ،2017وبظلً هيىن كض خللىا  %168مما وان مؿتهضفا في العام  2017وهى
ً
 20,697,696صًىاع ،أي جم جسفُع فاجىعة الغواجب و ألاحىع ب ـ ـ(  )655,820عما وان مؿتهضفا في
العام .2017
 .5أما باليؿبت للخمىٍل الخاعجي اإلاؼلىب لخؼت الاؾخلغاع اإلاالي وهى  100ملُىن صوالع أمغٍيي أي 20
ً
ملُىن صوالع ؾىىٍا فلض خللىا في العام  2016ما كُمخه  11.1ملُىن صًىاع أعصوي 7.4 ،ملُىن صًىاع
أعصوي في العام  ( 2017أي خىالي  26ملُىن صوالع أمغٍيي ) ،و أطهغ هىا أهىا بظلً هيىن كض خللىا
 %43مما هى مؿتهضف في الخؼت للعامين  2017 ،2016ولى أزظها ئحمالي ؤلاًغاصاث بما في طلً جلً
اإلالُضة ألغغاض مدضصة و غيرها هيىن كض خللىا  %77مً اإلاؿتهضف في الخؼت .
 .6وال بض لي مً أن أطهغ هىا أهه وبىاء على ئكتراح ألار ص .باؾم عىض هللا و الظي ئعخمضه مجلـ ألامىاء
ً
فان اإلاىذ و اإلاؿاعضاث الخاعحُت اإلاؿتهضفت ؾىىٍا جم جدضًضها ب ـ  50ملُىن صوالع (  10ملُىن صوالع
ً
ً
 50ملُىن صوالع ألازغي اإلاؼلىبت لخغؼُت
ؾىىٍا) على أن ًخم الخلا و بجهىصه اإلاباعهت جىفير ال ـ
ؤلالتزاماث الخاصت بدلىق العاملين و ميافأة نهاًت الخضمت لهم ،و اللغض بلُمت  35ملُىن صوالع
ًصب في هظا الهضف اإلاؼلىب مما ًمىىا في الفترة اللاصمت مً الحصىٌ على الخمىٍل اإلاؼلىب
لخغؼُت ألاكؿاغ اإلاترجبت علُه و حغؼُت باقي ؤلالتزاماث .
 .7أما بسصىص الىفلاث زالٌ العامين  2016,2017فأؾخؼُع أن أحمل أهه بىاء على جلغٍغ شغهت
بغاٌـ ووجغ هاوؽ وىبغ خللىا  %56مً اإلاؿتهضف خؿب الخؼت آزظًً في ؤلاعخباع اإلادضصاث التي
طهغهاها.
و هظا ًضٌ على هجاح الجامعت عغم ول الصعىباث في الىمى و الخؼىع و جدلُم أعلى صعحت مً ؤلالتزام
بسؼت ؤلاؾخلغاع اإلاالي للنهىض بالجامعت و جمىُنها مً جدلُم أهضافها .
لً اػُل علُىم ،وفلؽ اعصث ان اطهغ بعع مً اهجاػاث الجامعت وما جلىم به ،وهىان الىثير ،واوص في
زخام ولمتي ان اؤهض لالزىاث و ؤلازىة  ....الؼمُالث و الؼمالء في حامعت اللضؽ الى أن ول هظا ما وان
ً
لُخدلم لىال حهىصهم حمُعا و عملىا اإلاشترن و الضؤوب هأؾغة واخضة  ...أؾغة حامعت اللضؽ ـ
ً
ومشاعهخىم وصوعهم الىبير والبىاء ،و أكىٌ لإلزىة الظُىف حمُعا و الحظىع الىغٍم إلحخماع هُئت
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اإلاجالـ هظا و على عأؾهم ألار ص.باؾم عىض هللا و ص.صبري صُضم و الجمُع  ...وشىغهم مً كلىبىا على
خظىعهم وحشغٍفىم لىا ،و اوص ان اخحي مً كلبي باؾم اللضؽ مضًىه و حامعت،ول مً كضم و ًلضم لهظه
الجامعه ،لخبلى كلعه علمُه واواصًمُه ووػىُه وهظالُه عائضه وشامسه في كلب اللضؽ  .شىغا لىم حمُعا
ً
ً
ً
وصمخم صائما ؾىضا وطزغا لللضؽ وحامعتها.
والؿالم علُىم وعخمت هللا وبغواجه
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