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2 كانون الثاني 2023

د. مھدي عرار یحصل على جائزة الشارقة للدراسات اللغویة
والمعجمیة

حصل د. مھدي عرار من دائرة اللغة العربیة وآدابھا في كلیة اآلداب على
جائزة الشارقة للدراسات اللغویة والمعجمیة في دورتھا الخامسة (2022م)

- فرع "المعجمیات"، وذلك عن معجمھ...

للمزید

أرجوحة من عظام لولید الشرفا تفوز بجائزة الدولة التقدیریة
لآلداب

فازت روایة الدكتور ولید الشرفا، أستاذ االعالم والدراسات الثقافیة في
جامعة بیرزیت بجائزة الدولة التقدیریة في اآلداب لعام 2022. وضمت

لجنة الجائزة: الناقد والمترجم فخري صالح...

للمزید
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6 من طلبة دائرة اللغة الفرنسیة في دورة لغویة مكثفة في
مدینة فیشي - فرنسا

حصل  6 طلبة من دائرة اللغة الفرنسیة على منحة دراسیة مقدمة من
القنصلیة الفرنسیة العامة في القدس لعمل دورة لغویة مكثفة لمدة أسبوعین،

في مركز التعلیم...

للمزید

توقیع مذكرة تفاھم بین جامعة بیرزیت والجامعة األلمانیة
األردنیة

وقعت جامعة بیرزیت ممثلة برئیسھا د. بشارة دوماني والجامعة األلمانیة
األردنیة ممثلة برئیسھا د. عالء الدین الحلحولي مذكرة تفاھم تھدف إلى

تطویر التعاون األكادیمي في مجاالت...

للمزید

عمادة شؤون الطلبة تحتفل بیوم اللغة العربیة

نظم مكتب النشاطات الجامعیة في عمادة شؤون الطلبة یوم االثنین 19
كانون األول 2022، یوماً احتفالیاً بمناسبة الیوم العالمي للغة العربیة.

استضافت الجامعة في ھذه...

للمزید

رانیة قصراوي تنشر ورقة بحثیة في مجلة دولیة حول مبادئ
توجھات حدیثة في التربیة

نشرت أستاذة اللغات والترجمة في كلیة اآلداب، مؤخرا ورقة علمیة
بعنوان:

Education 3.0 Underpinned with the Heutagogical   "
Approach for a...

للمزید

ندوة تناقش أھمیة تعزیز الفكاھة في الرعایة الصحیة

نظمت عمادة شؤن الطلبة وكلیة الصیدلة والتمریض والمھن الصحیة
بالتعاون مع مؤسسة األنوف الحمراء فلسطین ورشة عمل متخصصة،

وجھت لمساق صحة المجتمع والذي یدرسھ د. خالد یاسین.

...

للمزید

وقفة تندیداً باستشھاد األسیر ناصر أبو حمید

شاركت أسرة جامعة بیرزیت، الیوم األربعاء 21 كانون األول 2022، في
وقفة غاضبة تندیداً باستشھاد األسیر ناصر أبو حمید، الذي تعرض لجریمة

اإلھمال الطبّي (القتل البطيء) التي نفّذتھا...

للمزید

مركز التعلیم المستمر ینظم بطولة ریاضیة في محاكاة للموندیال

نظم طلبة برنامج االدارة الریاضیة في مركز التعلیم المستمر في جامعة
ً بیرزیت بطولة تحت عنوان "Palestine World Cup 2022 " تزامنا

مع عرض الموندیال الفترة...

للمزید
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عمادة شؤون الطلبة تنظم عرض فیلم "نساء الحریة" 

نظم مكتب النشاطات الجامعیة في عمادة شؤون الطلبة یوم األربعاء 14
كانون األول 2022، عرض فیلم "نساء الحریة" من انتاج مؤسسة سوا،

بحضور مخرجة العمل الفلسطینیة عبیر حداد في جامعة...

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

ابقوا على تواصل 

    

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

مكتب العالقات العامة
PR@birzeit.edu

بیرزیت، فلسطین
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