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17 تشرین األول 2022

ستة من باحثي وأكادیمیي جامعة بیرزیت ضمن أفضل 2% من
الباحثین في مجالھم األكادیمي والبحثي للعام 2022

أظھرت قوائم التصنیف المبني على قاعدة بیانات الباحثین العلمیة
لمؤشرات االقتباس التي تقوم على تصنیف الجھد واإلنتاج البحثي بناء على

جودتھ وحجمھ وتأثیره، والصادرة عن باحثین من...

للمزید

طلبة بیرزیت یحصدون المرتبتین األولى والرابعة في مسابقة
ACM البرمجة الوطنیة للبرمجة

فاز طلبة ھندسة الحاسوب في جامعة بیرزیت بالمرتبة األولى والرابعة
ACM على مستوى الجامعات الفلسطینیة في المسابقة الوطنیة للبرمجة

في دورتھا العاشرة، والتي...

للمزید

بدء أعمال مؤتمر مواطن السنوي الـ28 " فاعلو التغییر
المجتمعي: تضییق مساحات العمل واستراتیجیات الصمود "

انطلقت فعالیات مؤتمر معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان - جامعة
بیرزیت، صباح یوم الجمعة الرابع عشر من تشرین أول 2022، في

دورتھ الثامنة والعشرین، بعنوان " فاعلو التغییر...

للمزید

اختتام أعمال مؤتمر معھد مواطن السنوي ال28

اختُتِمت أعمال مؤتمر معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان - جامعة
بیرزیت الیوم السبت، في دورتھ الثامنة والعشرین، تحت عنوان "فاعلو

التغییر المجتمعي: تضییق مساحات العمل...
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للمزید

الجامعة واللجنة القطریة الدائمة لدعم القدس توقعان اتفاقیة
لدعم طلبة القدس

وقع رئیس جامعة بیرزیت د. بشارة دوماني وأمین عام المؤتمر الوطني
الشعبي للقدس وأمین سر اللجنة القطریة الدائمة لدعم القدس اللواء بالل

النتشة، یوم الثالثاء 12 تشرین األول 2022،...

للمزید

دائرة الفیزیاء أمسیة فلكیة بعنوان "أمسیة بدر الصیّاد"

نظمت دائرة الفیزیاء في كلیة العلوم مساء اإلثنین 10 تشرین األول 2022
أمسیة فلكیة بعنوان "أمسیة بدر الصیّاد" في مرصد الجامعة الفلكي

-مرصد میشیل وسنیة حكیم، وذلك ضمن فعالیات...

للمزید

فوز خریجة الجامعة حلیمة ناصر بجائزة المعلم المتمیز على
مستوى الوطن للعام 2022

فازت المعلمة حلیمة علي ناصر، وھي خریجة برنامج ماجستیر التربیة
(تعلیم العلوم) و بكالوریوس في الكیمیاء من جامعة بیرزیت، بالمرتبة

األولى عن جائزة المعلم المتمیز لعام 2022 وھي...

للمزید

نشر ورقة بحثیة للطالبة میس مجادلة من برنامج ماجستیر
الكیمیاء التطبیقیة في مجلة علمیة مرموقة

نشرت مجلة "Water Resources and Industry" المصنفة ضمن
الربع األول في مجالھا، مؤخراً، مقالة بحثیة مستلة من رسالة الماجستیر

في الكیمیاء التطبیقیة للطالبة...

للمزید

انطالق المرحلة األولى من مشروع "تطبیق لبنات التعلم" في
مدارس األونروا

أطلق مركز التعلیم المستمر في جامعة بیرزیت، بالتعاون مع وكالة غوث
وتشغیل الالجئین-األونروا-المرحلة األولى من مشروع "تطبیق لبنات
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التعلم" في كافة مدارس الوكالة في الضفة الغربیة والتي تشمل...

للمزید

تخریج الفوج الحادي عشر من برنامج اإلدارة الریاضیة

بالشراكة مع جامعة "CIES" الذراع األكادیمي للفیفا، واالتحاد الفلسطیني
لكرة القدم، احتفى مركز التعلیم المستمر بتخریج الفوج الحادي عشر من

برنامج اإلدارة الریاضیة، الذي ینفذ في...

للمزید

فوز ستة تحقیقات في مشروع مركز تطویر اإلعالم ومؤسسة
"كونراد أدیناور" للتحقیقات االستقصائیة

 

أعلن مركز تطویر اإلعالم في جامعة بیرزیت، الیوم، عن فوز ستة
تحقیقات بالنشر والتمویل ضمن مشروع التحقیقات الذي ینظمھ المركز

بالتعاون مع مؤسسة "كونراد...

للمزید

الطالبتان ایمان عمر وملك قراعین تشاركان في مناقشة ورقة
بحثیة في مؤتمر دولي بإسطنبول

شاركت الطالبتان في برنامج ماجستیر التربیة ایمان عمر وملك قراعین،
مؤخراً في مؤتمر دولي عقد في مدینة إسطنبول، وقدمت الطالبتان ورقة

بحثیة بعنوان:

...

للمزید

معھد "مواطن" في جامعة بیرزیت یستعد لعقد مؤتمره السنوي
الثامن والعشرین

یستعد معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في جامعة بیرزیت، لعقد
مؤتمره السنوي الثامن والعشرین، بعنوان " فاعلو التغییر المجتمعي:

تضییق مساحات العمل واستراتیجیات...

للمزید
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 حفل التخرج لخریجي الدورة الصیفیة 2021/2022

إرسال فعالیة

ابقوا على تواصل
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