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17 كانون الثاني 2023

جامعة بیرزیت تفتتح استراحة لطلبتھا

افتتح رئیس جامعة بیرزیت د. بشارة دوماني وعمید شؤون الطلبة د. ایاد
طومار الیوم الثالثاء 10 كانون الثاني 2023، استراحة الطلبة، والتي

جاءت بتبرع سخي من المھندس عمر عبد الھادي،...

للمزید

د. أمل نزال تنشر أول بحث فلسطینّي وعربّي في المجلة
"Human Relations" العالمیة الُمحكمة

 

نجحت د. أمل نزال من كلیة األعمال واالقتصاد في جامعة بیرزیت بنشر
بحث علمي  في مجلة "Human Relations" في المملكة...

للمزید

"من الطرد إلى الحكم الذاتي/المسعى الصھیوني لوأد فلسطین"
كتاب جدید لـ علي الجرباوي

صدر حدیثاً عن المؤسسة العربیة للدراسات والنشر كتاب جدید ألستاذ
العلوم السیاسیة والدراسات الدولیة في جامعة بیرزیت د. علي الجرباوي،

بعنوان: "من الطرد إلى الحكم الذاتي/المسعى...

للمزید

جامعة بیرزیت توقع اتفاقیة مع مستشفى المطلع ومؤسسة مریم
لخدمة مرضى السرطان

وقع كل من رئیس جامعة بیرزیت د. بشارة دوماني ومدیر مؤسسة مریم
لمكافحة السرطان محمد حامد، ومدیر مستشفى المطلع الدكتور فادي

األطرش، مؤخراً، مذكرة تفاھم وتعاون بین األجسام...

للمزید

طلبة القانون یزورون المعھد العدلي في جامعة النجاح

نظمت دائرة القانون في كلیة الحقوق واإلدارة العامة / جامعة بیرزیت،
یوم األحد 8 كانون الثاني 2023، زیارة علمیة إلى معھد الطب العدلي في

جامعة النجاح الوطنیة؛ ضمن برنامج تدریبي...

للمزید

 

https://www.birzeit.edu/ar/news/jm-byrzyt-tftth-strh-ltlbth
https://www.birzeit.edu/ar/news/jm-byrzyt-tftth-strh-ltlbth
https://www.birzeit.edu/ar/news/jm-byrzyt-tftth-strh-ltlbth
https://www.birzeit.edu/ar/news/d-ml-nzl-tnshr-wl-bhth-flstynyw-wrbyw-fy-lmjl-llmy-lmuhkm-human-relations
https://www.birzeit.edu/ar/news/d-ml-nzl-tnshr-wl-bhth-flstynyw-wrbyw-fy-lmjl-llmy-lmuhkm-human-relations
https://www.birzeit.edu/ar/news/d-ml-nzl-tnshr-wl-bhth-flstynyw-wrbyw-fy-lmjl-llmy-lmuhkm-human-relations
https://www.birzeit.edu/ar/news/mn-ltrd-l-lhkm-ldhtylms-lshywny-lwd-flstyn-ktb-jdyd-l-ly-ljrbwy
https://www.birzeit.edu/ar/news/mn-ltrd-l-lhkm-ldhtylms-lshywny-lwd-flstyn-ktb-jdyd-l-ly-ljrbwy
https://www.birzeit.edu/ar/news/mn-ltrd-l-lhkm-ldhtylms-lshywny-lwd-flstyn-ktb-jdyd-l-ly-ljrbwy
https://www.birzeit.edu/ar/news/jm-byrzyt-twq-tfqy-m-mstshf-lmtl-wmwss-mrym-lkhdm-mrd-lsrtn
https://www.birzeit.edu/ar/news/jm-byrzyt-twq-tfqy-m-mstshf-lmtl-wmwss-mrym-lkhdm-mrd-lsrtn
https://www.birzeit.edu/ar/news/jm-byrzyt-twq-tfqy-m-mstshf-lmtl-wmwss-mrym-lkhdm-mrd-lsrtn
https://www.birzeit.edu/ar/news/tlb-lqnwn-yzwrwn-lmhd-ldly-fy-jm-lnjh
https://www.birzeit.edu/ar/news/tlb-lqnwn-yzwrwn-lmhd-ldly-fy-jm-lnjh
https://www.birzeit.edu/ar/news/tlb-lqnwn-yzwrwn-lmhd-ldly-fy-jm-lnjh


1/17/23, 9:10 AM https://www.birzeit.edu/ar/weekly

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

الثالثاء 17 كانون الثاني 2023

ورشة عمل حول: مخرجات مشروع مواءمة التشریعات الفلسطینیة مع االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان

 

األربعاء 18  كانون الثاني 2023

محاضرة "االقتصاد السیاسي للمقاصة: كیف تؤثر أموال المقاصة على صناعة القرار السیاسي الفلسطیني"

 

الجمعة 20 كانون الثاني 2023

مؤتمر بعنوان: "تَوُجھات نَقدیة حول االستعمار االستیطاني: الفضاء، الذاكرة، والحیاة الیومیة"

 

 

السبت 21 كانون الثاني 2023

محاضرة بعنوان: "استخدام اللغة العبریة كأداة ھیمنة على فلسطینیّي الداخل"

إرسال فعالیة

ابقوا على تواصل

    

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

مكتب العالقات العامة
PR@birzeit.edu

بیرزیت، فلسطین

نسخة © 2023 جامعة بیرزیت، جمیع الحقوق محفوظة.
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