
11/28/22, 2:37 PM https://www.birzeit.edu/ar/weekly

https://www.birzeit.edu/ar/weekly 1/5

28 تشرین الثاني 2022

فریق جامعة بیرزیت یفوز في المسابقة العالمیة تحدي الفضاء
العالمي لالستدامة 2022 في دولة قطر

حصد فریق جامعة بیرزیت، والممثل لدولة فلسطین، المكون من طلبة كلیة
الھندسة والتكنولوجیا: نرمین الشیخ وروان صوص، ویونا نواھضة،

ومھدي شومان، وعبد هللا عودة، یشاركھم أمجد حامد من...

للمزید

جامعة بیرزیت ووزارة شؤون المرأة توقعان مذكرة تفاھم
مشتركة

وقعت جامعة بیرزیت ممثلة برئیس الجامعة د. بشارة دوماني، ووزارة
شؤون المرأة ممثلة بالوزیرة د.  آمال حمد، یوم الخمیس 24 تشرین الثاني

2022، مذكرة تعاون بھدف تعمیم قضایا النوع...

للمزید

الجامعة تحیي یوم السكري العالمي

إیماناً بدور جامعة بیرزیت التوعوي في نشر ثقافة الصحة العامة، نظمت
مستشفى األوغستا فیكتوریا-المطلع وعمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع

كلیة الصیدلة والتمریض والمھن الصحیة، یوم...

للمزید

جامعة بیرزیت تستضیف بطولة الجامعات الفلسطینیة للریشة
الطائرة

حصد الطالبان في جامعة بیرزیت اویس عیسى حامد ونور ایمن سارة،
المركز األول ضمن بطولة الجامعات الفلسطینیة للریشة الطائرة، والتي

استضافتھا عمادة شؤون الطلبة في جامعة بیرزیت یوم...
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للمزید

كلیة اآلداب تستقبل الكاتبة واألكادیمیة التشیلیة من أصول
فلسطینیة د. لینا مرواني

استقبلت كلیة اآلداب وبالتعاون مع مكتب العالقات األكادیمیة الخارجیة،
یوم اإلثنین 14 تشرین الثاني ،  وفدا من السفارة التشیلیة ترافقھم الكاتبة

واألكادیمیة التشیلیة من أصول...

للمزید

أ. سناء لفتاوي تشارك في المؤتمر العلمي الدولي الرابع
(الریاضة والصحة والرفاھیة) في تونس

شاركت أ. سناء لفتاوي من دائرة التربیة الریاضیة في أعمال المؤتمر
Health,) (الریاضة والصحة والرفاھیة) العلمي الدولي الرابع حول

Sport and well Being) الذي...

للمزید

متحف الجامعة ینظم حواریتین مع الفنانة باني عبیدي

نظم متحف جامعة بیرزیت یومي 9 و19 تشرین الثاني 2022، حواریتان
مع الفنانة باني عبیدي، وذلك ضمن فعالیات المعرض الفني «باني عبیدي:

الرجل الذي تكلم حتى اختفى»، الذي ینظمھ متحف...

للمزید

دائرة العلوم السیاسیة تنظم محاضرة حول االنتخابات
اإلسرائیلیة

عقدت دائرة العلوم السیاسیة/ كلیة الحقوق واإلدارة العامة یوم الثالثاء
الموافق 22 تشرین ثاني 2022، محاضرة عامة بعنوان: نتائج االنتخابات

اإلسرائیلیة...

للمزید

دائرة اإلدارة العامة تنظم حواریة حول دور األجھزة الرقابیة في
الكشف عن حاالت الفساد المالي واإلداري

عقدت دائرة اإلدارة العامة في كلیة الحقوق واإلدارة العامة یوم الخمیس
24 تشرین الثاني 2022، ندوة حواریة بعنوان "دور األجھزة الرقابیة في
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الكشف عن حاالت الفساد المالي واإلداري"،...

للمزید

لقاء تعریفي للطلبة حول منح لدرجة الماجستیر في كلیة أوروبا

عقد مكتب العالقات الخارجیة األكادیمیة في جامعة بیرزیت بالتعاون مع
كلیة أوروبا في بلجیكا لقاًء تعریفیاً للطلبة حول منح دراسیة لدرجة

الماجستیر، وذلك یوم األربعاء 24 تشرین...

للمزید

طلبة اإلدارة العامة یزورون المدرسة الوطنیة الفلسطینیة
لإلدارة

زار 40 طالباً وطالبة من طلبة دائرة اإلدارة العامة في كلیة الحقوق
واإلدارة العامة، وبإشراف من رئیس دائرة اإلدارة العامة د. إسماعیل

عریقات، یوم اإلثنین الموافق 21 تشرین الثاني...

للمزید

وفدان من جامعتي ھلسنكي وشرق فنلندا یزوران كلیة التربیة

زار وفدان من جامعة ھلسنكي وجامعة شرق فنلندا، مؤخراً، جامعة
بیرزیت، وذلك في سیاق التعاون مع كلیة التربیة في جامعة بیرزیت ضمن

مشروع زیتونة (OLIVE)، وعقد...

للمزید

لقاء حواري لطلبة الماجستیر في كلیة التربیة 

نظمت كلیة التربیة یوم السبت 19 تشرین الثاني 2022 لقاء حواریا لطلبة
الماجستیر في الكلیة من تخصص التربیة وتخصص التربیة البدنیة وعلوم

الریاضة.

...

للمزید

دائرة العلوم السیاسیة تنظم دورة تدریبیة بعنوان الحركة
الوطنیة األسیرة في ضوء االنتخابات اإلسرائیلیة

نظمت دائرة العلوم السیاسیة في كلیة الحقوق واإلدارة العامة بجامعة دورة
تدریبیة یوم السبت الموافق 19 تشرین الثاني 2022 بالشراكة مع مركز
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حریات بعنوان: "الحركة الوطنیة األسیرة في...

للمزید

 

29 تشرین الثاني 2022

ندوات بیرزیتیة 7: التغذیة والغذاء: االنسان، الصحة، والمجتمع

 

30 تشرین الثاني 2022

قراءة في نتائج االنتخابات اإلسرائیلیة 2022 

 

5 كانون األول 2022

ندوة رقمیة "الریاضة والسیاسة والعالقات الدولیة"

 

5 كانون األول 2022

إطالق كتاب فیرا تماري بعنوان: "العودة: ذكریات عائلیة فلسطینیة في النقوش الطینیة والصور والنصوص"

 

إرسال فعالیة
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ابقوا على تواصل

    

جامعة بیرزیت، ص.ب. 14، بیرزیت، الضفة الغربیة، فلسطین

مكتب العالقات العامة
PR@birzeit.edu
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