
1/23/23, 11:20 AM https://www.birzeit.edu/ar/weekly

https://www.birzeit.edu/ar/weekly 1/4

23 كانون الثاني 2023

مكتب العالقات الخارجیة األكادیمیة في جامعة بیرزیت ھو الجھة المسؤولة عن جمیع العالقات األكادیمیة للجامعة ویعمل
المكتب على تفعیل دور الجامعة في العالقات الخارجیة االكادیمیة وذلك بالتعاون

الدائم مع الكلیات والدوائر والمراكز المختلفة بالجامعة، بھدف تعزیز مكانة الجامعة على المستوى المحلي واإلقلیمي
والدولي، وذلك من خالل المساھمة في تطویر برامج شراكة أكادیمیة مع جامعات إقلیمیة وعالمیة، و ایجاد فرص ودعم

التبادل للھیئة االكادیمیة والطلبة، والمشاركة في النشاطات األكادیمیة والمؤتمرات الدولیة.

ورسالة مكتب العالقات الخارجیة االكادیمیة تتمحور حول ایجاد وخلق عالقات
أكادیمیة داعمة بین جامعة بیرزیت والمؤسسات األكادیمیة المحلیة والدولیة، وذلك

دعماً لرسالة ورؤیة الجامعة، مما یساعد على اقامة شراكات أكادیمیة مثمرة وطویلة
األمد، والتي ستساھم بتعزیز دور الجامعة محلیا ودولیا.

وتقیم الجامعة عالقات أكادیمیة مشتركة مع مؤسسات التعلیم العالي على المستوى
االقلیمي والعالمي لتحفیز البحث العلمي المشترك وتعزیز تبادل الزیارات لألكادیمیین
والطلبة وتشجیع مشاركة أعضاء الھیئة التدریسیة في مشاریع تطویر مناھج وبرامج

أكادیمیة.

وترتبط الجامعة أكادیمیا بعدد من الجامعات األوروبیة والعالمیة من خالل اتفاقیات
ومذكرات تفاھم وعضویة برامج مختلفة، مثل برنامج التعاون الفلسطیني األوروبي

من أجل التعلیم، كما تشارك في عدد من البرامج التي یشرف علیھا االتحاد األوروبي، حیث تتنافس مع مثیالتھا للحصول
على منح أبحاث علمیة وتطویر أكادیمي.

ویسعى مكتب العالقات الخارجیة األكادیمیة حالیاً إلى تطویر استراتیجیة العالقات الخارجیة األكادیمیة في الجامعة
والمساھمة في تعزیز العالقات األكادیمیة بین وحدات الجامعة المختلفة والمؤسسات األكادیمیة المحلیة واالقلیمیة والعالمیة،
وكذلك ودعم جھود الجامعة في تحدید وإنشاء والحفاظ على العالقات التعاونیة التي تعزز التعاون األكادیمي مع المؤسسات

المحلیة والدولیة.

 

د. أمیر خلیل

مدیر مكتب العالقات الخارجیة األكادیمیة

األول عربیاً ومحلیاً، اعتماد برنامج ماجستیر "الدراسات
الثقافیة النقدیة"

حصلت دائرة الفلسفة والدراسات الثقافیة في جامعة بیرزیت على اعتماد
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لبرنامج ماجستیر الدراسات الثقافیة

النقدیة، ویتوقع أن یبدأ التدریس مطلع...

للمزید

القنصل الفرنسي یزور جامعة بیرزیت ویوقع اتفاقیة تعاون
لدعم كلیة الفنون والموسیقى والتصمیم

 

زار القنصل الفرنسي العام في القدس رینیھ تروكاز ووفد رفیع المستوى
من القنصلیة الفرنسیة جامعة بیرزیت، یوم الثالثاء 17 كانون الثاني

2023، التقى خاللھا برئیس...
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للمزید

جامعة بیرزیت ومجموعة ریتش القابضة توقّعان مذّكرة تفاھم
لدعم منح دراسیّة للطلبة غیر المقتدرین

وقّعت جامعة بیرزیت، ممثّلة برئیسھا د. بشارة دوماني، ومجموعة ریتش
القابضة، ممثّلة برئیس مجلس إدارتھا السیّد مالك ملحم، الیوم الثالثاء 17

كانون الثاني 2023، مذّكرة تفاھم...

للمزید

سفیر نیكاراغوا روبرتو مورالیس یبحث التعاون مع برنامج
الدراسات العربیة والفلسطینیة

ضمن زیارتھ  لجامعة بیرزیت، یوم الخمیس 19 كانون الثاني 2023،
زار سفیر نیكاراغوا السید روبرتو مورالیس برنامج الدراسات العربیة

والفلسطینیة في كلیة اآلداب واجتمع بكل من...

للمزید

مبادرة كرامة تستضیف الكاتب رائف زریق للحدیث عن كتابھ
كفاح كانط من أجل االستقاللیة

استضافت مبادرة كرامة البحثیة في جامعة بیرزیت، یوم السبت ١٤ كانون
الثاني ٢٠٢٣، رائف زریق لعرض ومناقشة كتابھ األخیر الذي صدر في

منتصف كانون الثاني (بعد اللقاء) عن دار نشر لكسنجتون (...

للمزید

"كنیسة المھد في بیت لحم أقدم كنائس فلسطین: دراسة في
العمارة والفنون والتاریخ والتراث" كتاب جدید لنظمي الجعبة

صدر مؤخراً كتاب جدید ألستاذ التاریخ واآلثار د. نظمي الجعبة، بعنوان:
"كنیسة المھد في بیت لحم أقدم كنائس فلسطین: دراسة في العمارة والفنون

والتاریخ والتراث"، من إصدار مؤسسة...

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

فریق بحثي من كلیة الصیدلة ینشر بحثا حول المركبات
المستخلصة من الكائنات البحریة ذات النشاط المضاد للبكتیریا

والفطریات

نشرت مجلة Toxins ذات الربع األول (Q1) بحثاً علمیاً لفریق بحثي من
كلیة الصیدلة والتمریض والمھن الصحیة، حول المركبات المستخلصة

من...

للمزید

نشر بحث لمھند اسماعیل حول االضطرابات السیاسیة والسیاحة
الدولیة في مجلة مرموقة

نشر أستاذ االقتصاد في جامعة بیرزیت، د. مھند إسماعیل ورقة بحثیة
بعنوان: "االضطرابات السیاسیة وتداعیاتھا على السیاحة الدولیة: الربیع

العربي كحالة دراسیة" " ...

للمزید
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الطالب رشاد شبیطھ من برنامج ماجستیر ھندسة الحاسوب
 Q1 والمصنفة IEEE Access ینشر ورقة بحثیة في مجلة

نشر الطالب في برنامج ماجستیر ھندسة الحاسوب  رشاد شبیطھ،
و بالتعاون مع مدرسیھ د. أحمد السعده و د. إسماعیل خاطر ورقة علمیة

بعنوان: 

...Fault

للمزید

وفد من الوكالة النرویجیة للتعاون اإلنمائي (نوراد) ووفد من
المعھد النرویجي للصحة العامة (NIPH) یزور جامعة بیرزیت

(NORAD) ُعقد لقاء بین وفد من الوكالة النرویجیة للتعاون اإلنمائي
...  (NIPH) ووفد من المعھد النرویجي للصحة العامة 

للمزید

ورشة مواءمة التشریعات الفلسطینیة مع االتفاقیات الدولیة
لحقوق االنسان

 نظم معھد الحقوق في جامعة بیرزیت یوم الثالثاء الموافق 17 كانون ثاني
2023 ورشة عمل ختامیة لمشروع مواءمة التشریعات الفلسطینیة مع

االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان. نفذ معھد...

للمزید

دائرة العلوم السیاسیة ومعھد إبراھیم أبو لغد یُنظمان محاضرة
حول االقتصاد السیاسي للمقاصة

عقدت دائرة العلوم السیاسیة /كلیة الحقوق واإلدارة العامة بالتعاون مع
معھد إبراھیم أبو لغد للدراسات الدولیة یوم األربعاء الموافق 18 كانون

ثاني 2023، محاضرة عامة وجاھیة بعنوان: ...

للمزید

كلیة األعمال واالقتصاد تعقد اجتماعاً مع المجلس االستشاري
للكلیة

عقدت كلیة االعمال واالقتصاد اجتماعا یوم االثنین 9 كانون الثاني 2023
مع المجلس االستشاري للكلیة الذي تم تفعیلھ بانضمام 23 عضو یمثلون

مؤسسات ھامھ ومؤثرة في االقتصاد الفلسطیني...

للمزید

طلبة التعلیم الجامع والتربیة الخاصة یزورون المركز التأھیل
المھني لصعوبات التعلم

نظم برنامج التعلیم الجامع والتربیة الخاصة في كلیة التربیة / جامعة
بیرزیت، یوم األربعاء 11 كانون الثاني 2023، زیارة علمیة إلى مركز

التأھیل المھني لصعوبات...

للمزید

"العلوم السیاسیة" و"مركز حریات" یكرمان الطلبة المشاركین
في لقاء "الحركة الوطنیة األسیرة في ضوء االنتخابات

اإلسرائیلیة"

بحضور عمید كلیة الحقوق واإلدارة العامة د. محمود دودین، ورئیس
دائرة العلوم السیاسیة د. ھاني موسى، ومساعدة العمید األستاذة نور

مطور، ومدیر مركز الدفاع عن الحریات والحقوق...

للمزید
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الثالثاء 24 كانون الثاني 2023

محاضرة وحوار بعنوان: الذكاء االصطناعي في الفن والتصمیم

 

األربعاء 25  كانون الثاني 2023

محاضرة: "االحتالل العسكري اإلسرائیلي في عصر الھواتف الذكیة"

 

السبت 28 كانون الثاني 2023

محاضرة بعنوان: "التكنولوجیا المالیة في فلسطین"

إرسال فعالیة

ابقوا على تواصل

    

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

مكتب العالقات العامة
PR@birzeit.edu

بیرزیت، فلسطین
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