
 

 

 
 
 

 للفصل األول من العام الدراسي الماجستيرفي برامج  للدفعة الثانية فتح باب القبول
2015/2016 

 
 من االول  للفصل الماجستير برامج فيللدفعة الثانية  القبول باب فتح عن بيرزيت، جامعة في والقبول التسجيل دائرة تعلن
 :  التالية الخطوات تباعا  بالجامعة بااللتحاق الراغبين الطلبة على ، 5102/6102 مالعا
 

 الموافقالسبت  يوم من ابتداء   والقبول التسجيل دائرة من االلتحاق طلب بطاقة على الحصول  .1

 دينارا أردنيا  01)  وقدرها   الطلب رسم دفع بعد وذلك 92/70/9702الموافق  االربعاء يوم وحتى 40/40/5402
 :التالية الجامعة حسابات من أي في ( غير مستردة  

 020251-210 رقم حساب                العربي البنك فروع كافة

 555222-0 مرق حساب                فلسطين بنك فروع كافة


 الجامعة في المالية دائرة في الدفع يتم ان او االلتحاق طلب بطاقة الستالم الدفع وصل واحضار

 

 التالي الرابط خالل من بالطالب المرورالخاص ورمز الطلب رقم باستخدام االلتحاق طلب تعبئة يتم . .5
http://admission.birzeit.edu/.  

 

 االلتحاق إجراءات لجميع يستخدمان حيث المرور ورمز االلتحاق طلب ببطاقة االحتفاظ الطالب على :هامة مالحظة

 .الحق القبول عملية ومتابعة القبول صفحة إلى الدخول من الطالب يتمكن لن وبدونهما بالجامعة

 

 الموافق الخميس يوم اقصاه موعد في وذلك ،القبول قسم /والقبول التسجيل دائرة الى التالية الوثائق كافة تسلم .5

03/30/5312 : 

 واحدة شخصية صورة 

 الهوية عن صورة 

 (في الثانوية العامة %02 بمعدل دونال تقبل طلبات ) عن كشف عالمات التوجيهي  مصدقة ةنسخ

 عالمات الجامعة  نسخة مصدقة عن كشف

 مكتومتان توصية رسالتا

 
 : كاالتي فهي االول للفصل المطروحة الماجستير لبرامج بالنسبة

 

 علم االجتماع  

  (  يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج)الجغرافيا 

  دراسات عربية معاصرة 

  علم النفس المجتمعي 

  اللغة العربية وآدابها 

 

 

http://admission.birzeit.edu/


 

 

   تركيز(يتوفر عدد من المنح في هذا البرنامج) التربية ، : 

 تعليم العلوم 

 تعليم الرياضيات 

 تعليم اللغة االنجليزية 

  الحوسبة 

 (.عدد من المنح لهذا البرنامجمع توفر )هندسة التخطيط العمراني وعمارة المشهد 

  ( هذا البرنامج مشترك مع جامعة النجاح الوطنية)هندسة االستدامة في االنتاج 

 هندسة البرمجيات 

 مع توفر التركيزات التالية ونالقان ،: 

 القانون العام 

 القانون الخاص 

 (يتوفر عدد من المنح لهذا التركيز)  القانون االقتصادي والمالي 

      العلوم الطبية المخبرية 

  الصناعة الدوائيةتكنولوجيا 

  مع توفر التركيزات التالية دراسات دولية: 

  تركيز دراسات الهجرة القسرية والالجئين 

  تركيز في الدبلوماسية 

  اإلحصاء التطبيقي 

 الديمقراطية وحقوق االنسان 

  (يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج)هندسة المياه والبيئة 

  (المنح لهذا البرنامجيتوفر عدد من )علوم المياه والبيئة 

 (عدد من المنح لهذا البرنامج يتوفر) دراسات النوع االجتماعي والتنمية 

 (.يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج) الرياضيات 

  (يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج)الكيمياء التطبيقية 

  (يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج)الفيزياء 

  ( عدد من المنح لهذا البرنامجيتوفر )األحياء البيئية . 

  االقتصاد 

 

، ولباقي البرامج  اردني دينار 051 لبرنامج الماجستير تكنولوجيا الصناعة الدوائية رسوم الساعة المعتمدة   *

 .دينار اردني  021

 

 



 

 

الدراسات الدولية، الديمقراطية " :بعد ظهور نتائج القبول، سيطلب من المقبولين في برامج الماجستير :مالحظة هامة
، والتنمية ، علم النفس المجتمعي  النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان، علم االجتماع، الدراسات العربية المعاصرة، 

وذلك لتحديد حاجتهم لاللتحاق بمساق استدراكي لتطوير مهارات القراءة  ،الجلوس المتحان مستوى في اللغة االنجليزية
 .في الفصل األول من السنة األولى مباشرة لهوسيتم التسجيل . لغة االنجليزيةواالستيعاب بال

 

اإلعالن عن  من المتوقعو 12/10/5102في   5102/5102 للفصل األول من العام الدراسيتبدأ الدراسة 
 .50/10/5102بتاريخ   www.birzeit.eduعلى موقع الجامعة أسماء المقبولين 

 

http://www.birzeit.edu/
http://www.birzeit.edu/

