
 
 

 ةالدكتوراه في العلوم االجتماعي فتح باب القبول في برنامج

 2017-2016للعام الدراسي للفصل الثاني  

 ،2017-2016الثلانيببرنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية  للفصل  الدراسلي  لتحاقالالبدء باستقبال  طلبات اتعلن جامعة بيرزيت عن 

تنافسلي جفل  التلي سليتقرر منحهلا ب ل   الدراسلية ملن  علدد محلدجد ملن المل  ججلود دينلارا  250يبلغ رسم الساعة المعتمدة لهذا البرنامج 

كملا يتلللا القبلول فلي  . شرجط سيتم اإلعلن  عنهلا فيملا بعلد جالتلي سلي و  اللدرا التفلرج جالتواجلد فلي اليامعلة لثنبلين سلاعة اسلبوعيا

فللي امتحللا   6عللل  االنترنللت اجعنمللة TOEFLفللي امتحللا   78لل فللاءة فللي اللإلللة اإلنيليليللة دالحللد امدنلل  رللو عنمللة  البرنللامج ببباتللا  

IELTS.)  جبالنسبة للمتقدمين الذين ال يحققو  الحد امدن  من عنمة القبول في اختبار اللإللة اإلنيليليلة عنلد تقلديم اللللا، يم لن ملنحهم

شرط بببلات التفلوق فلي معلايير القبلول امخلرط، جسليللا ملنهم الحصلول علل  العنملة المللوبلة فلي  ،فص  دراسيقبوال م رجطا لمدة 

 .2017-9-1اختبار اللإلة اإلنيليلية في موعد اقصاه 

لل  ا  ع ،لتحلاق للبرنلامجلللا ايم ن لحاملي درجة الماجستير في العلوم االجتماعية اج اإلنسانية اج الحقول المعرفية المتصلة بها التقدم ب

ملن جامعلة معتلره بهلا ملمن مسلار الرسلالة بتقلدير "جيلد جلدا" عل  اساس اللدجام المنلت م ت و  درجة الماجستير قد تم الحصول عليها 

عللل  امقلل . جفللي لللال لللم تتاللمن دراسللة الماجسللتير بنيللاز رسللالة بحثيللة، ف نلل  يتوجللا ن للر بحللب جالللد عللل  امقلل  فللي ميلللة اج كتللا  

 برنامجقب  االلتحاق بالمحّ م

 اإلجراءات:

االربعددداء الموافددد   ابتدددداء مددد   دددوم،  /http://admission.birzeit.eduملللن خلللنل اللللراب  التلللالي  يلللتم تعبطلللة طللللا االلتحلللاق .1

 2016\10\20الخميس المواف  قصاه وحتى موعد أ 2016\09\21
 

 :ردني غير مستردة ( فيدينار ا 100ف  رسم طلا االلتحاق د. يتم د2  

  501-651530كافة فرجع البنك العربي                      لسا  رقم 
   1-232888لسا  رقم                      كافة فرجع بنك فلسلين 

  

 2016\10\20وذلك في موعد اقصاه جالقبول/ قسم الدراسات العليا،ل  دائرة التسيي  ب . تسلم  كافة الوبائ  التالية3 

 لديثة صورة شخصية .ا 

 صورة عن الهوية ال خصية .  

 .اج ما يعادلها (التوجيهيدالثانوية العامةشهادة الدراسة  امتحا نسخة مصدقة عن  .ج 

 .لسا امصولمصدقة  سي  عنمات الب الوريوسجعن شهادة  رسميةنسخة  .د 

 .صولام لسا مصدقةسي  عنمات الماجستير جشهادة  عن رسميةنسخة  .ه 

 .نسخة عن رسالة الماجستير دفي غيا  الرسالة، تقدم اية اعمال اكاديمية مح مة من ورة( .ج 

جا  ي لو  قلد تلم الحصلول عليهلا خلنل السلنتين  ،TOEFL, IELTSنتلائج رسلمية الختبلارات فلي اللإللة اإلنيليليلة مثل   .ز 

جبالنسلبة للمتقلدمين اللذين ال  2016\11\01م النتلائج لتل  تلاري  للم يلتم تقلديم االمتحلا  بعلد، تسلل جفلي للال المنصرمتين.

فصل  يحققو  الحد امدن  من عنمة القبول في اختبار اللإلة اإلنيليلية عند تقديم الللا، يم ن منحهم قبوال م لرجطا لملدة 

فلي اختبلار اللإللة  المللوبلةعنملة اليللا ملنهم الحصلول علل  ، جسل، شرط بببات التفوق في معايير القبول امخلرطدراسي

 .2017-09-1اإلنيليلية في موعد اقصاه 

 نسخة عن السيرة الذاتية. .ح 

كلمة، يتالمن امرلداه امكاديميلة التلي ملن المنمل  ا  تتحقل  ابنلاء  1000بيا  الإلرض من الدراسة في البرنامج دبحدجد  .ط 

جالدجاف  للدراسة في البرنامج، جتحديلد االرتماملات البحثيلة جامكاديميلة عاملة، جنبلذة  الدراسة، جالخل  المهنية المستقبلية،

 .(الللا عن ارم اإلنيازات اج الخبرات امكاديمية لمقدم/ة

 كلمة( م  مراجعة نقدية لألدبيات جتوبي  كام . 2000مقترح م رجع بحثي دبحدجد  .ي 

موعلد انعقلاد اختبلاري ال فلاءة فلي اللإللة العربيلة جاسلاليا البحلب العلملي. كملا سليتم ب ملن يحققلو  شلرجط القبلولبعلنم اللقا  رذا جسيتم  

 ليب سيللا منهم برسال رسائ  التوصية مباشرة لليامعة.لتحاق الااالتصال م  المعرفين الذين يتم تحديد اسماءرم في طلا 

http://admission.birzeit.edu/


من خنل اج    laws/?root_node_id=551-https://ritaj.birzeit.edu/university يرج  زيارة الراب لول البرنامج   لمليد من المعلومات

 .022982942اج االتصال عل  الرقم  PhD.admission@birzeit.eduالبريد االل ترجني 

اج اإلنسانية جالحقول المعرفية المتصلة بها التي يم ن لخريييها من مستوط الماجستير التقدم فيما يلي قائمة استرشادية بالعلوم االجتماعية 

بللا التحاق بالبرنامج. من اليدير ذكره بأ  التخصص في مرللة الب الوريوس اياا  يلعا دجرا  راما  في قلرار القبلول. كلذلك فل   لينلة 

قبول ستقوم بدراسة اي طلا لخرييين من تخصصات لم يرد ذكررا في القائمة بذا ما اقتنعت بأ  التخصص ينلوي عل  عنقة مباشلرة ال

بالبرنامج جا  اي فيوة تخصصية يم ن تيسيررا من خنل عدد من المساقات اإلستدراكية التي باإلم ا  اجتيازرلا خلنل السلنة الدراسلية 

 رنامج عل  ا  ال يتخل  ذلك العدد السقف المنصوص علي  في التعليمات.امجل  لللالا في الب

 العلوم االجتماعية جاإلنسانية

  علم اإلنسا         Anthropology   

 االقتصاد Economics    

 علم النفس Psychology   

 يإلرافياال Geography   

 علم االجتماع Sociology   

  التاري History   

 العلوم السياسية Political Science   

 الحقول المعرفية المتصلة بالعلوم االجتماعية جاإلنسانية 

 اقتصاد سياسي  Political Economy 

 دراسات لارية Urban Studies   

 دراسات بقليمية مث  دراسات ال رق امجس ، جالدراسات العربية Regional/Area Studies   

 دراسات بعنمية Media Studies   

 بقافية دراساتCultural Studies   

 دراسات دجلية International Studies   

 دراسات تنموية Development Studies   

   لعمرانياالتخلي Urban Planning   

  علم الس ا Demography/Population Studies   

 علم اآلبار Archaeology   

 دراسات النوع االجتماعي Gender Studies   

 بدارة عامةPublic Administration   

 اللإلويات االجتماعيةSociolinguistics   

 دراسات قانونيةLegal Studies   

 الصحة العامة الميتمعية Community and Public Health   

 الفلسفة Philosophy   

  علم اجتماع التربيةSociology of Education   

 الهندسة المعمارية Architecture   

  ،لقوق اإلنسا ، الحوكمةالديمقراطية  Democracy, Human Rights, Governance 

https://ritaj.birzeit.edu/university-laws/?root_node_id=551
mailto:PhD.admission@birzeit.edu

