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19 كانون األول 2022

جامعة بیرزیت تطلق مدّونة محوسبة تشمل ست لھجات عامیّة

أطلقت جامعة بیرزیت مدّونة تشمل حوسبة لسّت لھجات عربیة (1.3)
ملیون كلمة، شملت اللھجات الفلسطینیة واللبنانیة والعراقیة واللیبیة

والسودانیة والیمنیة. وتھدف ھذه المدّونة إلى إغناء الحاسوب...

للمزید

شركة النبالي والفارس توقع مذكرة تفاھم مشتركة مع جامعة
بیرزیت

وقعت جامعة بیرزیت ممثلة برئیسھا د. بشارة دوماني، ومجموعة النبالي
والفارس القابضة ممثلة برئیسھا التنفیذي م. خالد فارس، الیوم الخمیس 15

كانون األول 2022، مذكرة تفاھم مشترك بین...

للمزید

معھد الدراسات البیئیة والمائیة یعقد مؤتمراً بعنوان:"واقع
المرأة الفلسطینیة في قطاع المیاه"

افتتح معھد الدراسات البیئیة والمائیة في جامعة بیرزیت، ومجموعة
الھیدرولوجیین الفلسطینیین، یوم األربعاء 14 كانون األول 2022، أعمال

مؤتمر "واقع المرأة الفلسطینیة في قطاع المیاه...

للمزید

فوز خریجتین من دائرة اإلعالم في جامعة بیرزیت بمسابقة "
لینا بن مھني" اإلقلیمیة

فازت خریجتا دائرة اإلعالم في جامعة بیرزیت میادة بدر ومرح عوینة،
مؤخراً، بمسابقة "النوع االجتماعي والعدالة المتعددة األطراف"، التي

نظمتھا الجمعیة العربیة األوروبیة لباحثي اإلعالم،...

للمزید

د. بشارة دوماني یكرم عدداً من أساتذة الجامعة لتمیزھم البحثي

كَرم رئیس جامعة بیرزیت د. بشارة دوماني، الیوم األربعاء 14 كانون
األول 2022،  ستة من أكادیمي الجامعة، الذین كانوا ...

للمزید

ثالثة طلبة من دائرة اإلعالم یتلقون تدریبات في إذاعة مونت
كارلوا الدولیة

أنھى الطلبة في دائرة اإلعالم في جامعة بیرزیت، محمد فرحات، ورنین
عباھرة، ویمنى حمیدي تدریبًا في إذاعة مونت كارلو الدولیة في فرنسا

استمر لشھر كامل، تلقوا خاللھ سلسلة من...

https://www.birzeit.edu/ar/news/jm-byrzyt-ttlq-mdwwn-mhwsb-tshml-st-lhjt-myw
https://www.birzeit.edu/ar/news/jm-byrzyt-ttlq-mdwwn-mhwsb-tshml-st-lhjt-myw
https://www.birzeit.edu/ar/news/jm-byrzyt-ttlq-mdwwn-mhwsb-tshml-st-lhjt-myw
https://www.birzeit.edu/ar/news/shrk-lnbly-wlfrs-twq-mdhkr-tfhm-mshtrk-m-jm-byrzyt
https://www.birzeit.edu/ar/news/shrk-lnbly-wlfrs-twq-mdhkr-tfhm-mshtrk-m-jm-byrzyt
https://www.birzeit.edu/ar/news/shrk-lnbly-wlfrs-twq-mdhkr-tfhm-mshtrk-m-jm-byrzyt
https://www.birzeit.edu/ar/news/mhd-ldrst-lbyyy-wlmyy-yqd-mwtmran-bnwnwq-lmr-lflstyny-fy-qt-lmyh
https://www.birzeit.edu/ar/news/mhd-ldrst-lbyyy-wlmyy-yqd-mwtmran-bnwnwq-lmr-lflstyny-fy-qt-lmyh
https://www.birzeit.edu/ar/news/mhd-ldrst-lbyyy-wlmyy-yqd-mwtmran-bnwnwq-lmr-lflstyny-fy-qt-lmyh
https://www.birzeit.edu/ar/news/fwz-khryjtyn-mn-dyr-llm-fy-jm-byrzyt-bmsbq-lyn-bn-mhny-lqlymy
https://www.birzeit.edu/ar/news/fwz-khryjtyn-mn-dyr-llm-fy-jm-byrzyt-bmsbq-lyn-bn-mhny-lqlymy
https://www.birzeit.edu/ar/news/fwz-khryjtyn-mn-dyr-llm-fy-jm-byrzyt-bmsbq-lyn-bn-mhny-lqlymy
https://www.birzeit.edu/ar/news/d-bshr-dwmny-ykrm-ddan-mn-stdh-ljm-ltmyzhm-lbhthy
https://www.birzeit.edu/ar/news/d-bshr-dwmny-ykrm-ddan-mn-stdh-ljm-ltmyzhm-lbhthy
https://www.birzeit.edu/ar/news/d-bshr-dwmny-ykrm-ddan-mn-stdh-ljm-ltmyzhm-lbhthy
https://www.birzeit.edu/ar/news/thlth-tlb-mn-dyr-llm-ytlqwn-tdrybt-fy-dh-mwnt-krlw-ldwly
https://www.birzeit.edu/ar/news/thlth-tlb-mn-dyr-llm-ytlqwn-tdrybt-fy-dh-mwnt-krlw-ldwly


12/19/22, 1:19 PM https://www.birzeit.edu/ar/weekly

https://www.birzeit.edu/ar/weekly 2/3

للمزید

توقیع عقود لدعم 14 مشروعا ضمن برنامج " انومید – أب "

بھدف تشجیع الصناعات التدویریة واالقتصاد الدائري، وقع مجموعة من
الحرفیین والحرفیات 14 عقدا تمویلیا في جامعة بیرزیت ظھر الیوم

األربعاء، ضمن برنامج " انومید – أب ".

...

للمزید

مكتب المنح والعقود یعقد لقاًء تعریفیاً حول آلیة التقدم لمشاریع
إیراسموس بلس

نظم مكتب المنح والعقود لقاء تعریفیاً حول آلیة التقدم لمشاریع إیراسموس
بلس للعام 2023، وذلك یوم الثالثاء الموافق 13 كانون الثاني 2022،

حیث تھدف ھذه المشاریع الى بناء القدرات...

للمزید

أ. محمود اسماعیل في زیارة علمیة لجامعة سابینزا في روما

شارك األستاذ في دائرة اللغات والترجمة أ. محمود أحمد إسماعیل في
زیارة علمیة لألكادیمیین من جامعة بیرزیت إلى جامعة سابینزا في روما

Istituto Italiano di Studi...

للمزید

"میتا" تطلق "عالمي الرقمي" لتوفیر السالمة عبر اإلنترنت
للشباب في فلسطین

أعلنت میتا عن إطالق برنامجھا الرائد في مجال المواطنة الرقمیة  - ...

للمزید

دائرة اإلدارة العامة تنظم ندوة حواریة حول االنفاق العام في
فلسطین

عقدت دائرة اإلدارة العامة في كلیة الحقوق واإلدارة العامة یوم األربعاء 7
كانون األول 2022، ندوة حواریة بعنوان "اإلنفاق العام في فلسطین".

افتتحت الندوة...

للمزید

رفاء الرمحي تشارك في اجتماع الخبراء التربویین العرب في
تونس

شاركت عمیدة كلیة التربیة في جامعة بیرزیت د. رفاء الرمحي في اجتماع
الخبراء التربویین العرب الذي تّم تنظیمھ من قبل منظمة الیونسكو في

تونس في الفترة من 30/11/2022-3/12/2022، وقد...

للمزید
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األربعاء 21 كانون األول 2022

محاضرة بعنوان: الطریق إلى بشرة سلیمة

 

 

 

إرسال فعالیة

ابقوا على تواصل
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