
  
 

 من العام الدراسي االولللفصل  الماجستيرفتح باب القبول في برامج 
2019/2020 

 
 العام من الولا للفصل الماجستير برامج في القبول باب فتح عن بيرزيت، جامعة في والقبول التسجيل دائرة تعلن

  التالية: الخطوات اتباع بالجامعة بااللتحاق الراغبين الطلبةعلى  ،2019/2020
 
ولغاية يوم  07/05/2019 الموافق الثالثاء يوم من ابتداء   والقبول التسجيل دائرة من االلتحاق طلب بطاقة على الحصول 

 حسابات من أي فيغير مستردة( دينارا أردنيا  40 وقدره الطلب رسم دفع بعد وذلك 10/06/2019االثنين الموافق 
 التالية: الجامعة

 651530-502 رقم حساب                العربي البنك فروع كافة

 232888-005 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 الخاص المرور ورمز الطلب رقم باستخدام االلتحاق طلب تعبئة يتم . .1
http://admission.birzeit.edu/.  

 
وذلك لغاية يوم االثنين الموافق  القبول قسم /والقبول التسجيل دائرة الى التالية الوثائق ميتسلعلى الطلبة اإلسراع في  .2

  :األولية في القبول(حيث سيتم دراسة الطلب فور تسليم الوثائق التالية وسيعطى الطلب )10/06/2019

 واحدة شخصية صورة  

 الهوية عن صورة 

 (في الثانوية العامة %65 بمعدل دونتقبل طلبات  )العن كشف عالمات التوجيهي  مصدقة ةنسخ

 العالي الفلسطينيةمن وزارة التربية والتعليم  نسخة مصدقة عن شهادة البكالوريوس 

 عالمات الجامعة من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية نسخة مصدقة عن كشف

 مكتومتان توصية رسالتا



 إرفاق معااللتحاق  بطلب التقدم يمكنهم 2018/2019 الدراسي العام من لثانيا الفصل للمتوقع تخرجهم في بالنسبة أما *
 النهائي الكشف إرفاق ويتمبالتخرج  مشروطا  في حال قبول الطلب يكون القبول  السابقة، الفصول عن العالمات كشف

 .التخرج بعد للعالمات
 

 :كاالتي فهي االول للفصل المطروحة الماجستير لبرامج بالنسبة
 

  دراسات عربية معاصرة 

 يتوفرعدد من منح البحث والتدريس() اللغة العربية وآدابها 

 علم االجتماع 

  الهدف من االلتحاق بالبرنامج، حيث توضح فيه  على المتقدمين كتابة رسالة من صفحة واحدة )علم النفس المجتمعي

يتم من خاللها توضيح الدوافع من وراء االلتحاق بهذا البرنامج وكيف يمكن لهذا البرنامج ان يساعدهم في تطوير 

 ( يعلم نفس مجتمعي مستقبال في السياق الفلسطين م وإمكانياتهم، وكيفية رؤيتهم ألنفسهم كاخصائييناتهذ

  ( يتوفرعدد من منح البحث والتدريس) في التركيزات التاليةالتربية : 

  تعليم العلومأساليب 

   تعليم الرياضياتاساليب 

  تعليم اللغة االنجليزيةأساليب 

http://admission.birzeit.edu/


 االدارة التربوية 

 التربية الخاصة 

 

 القانون واالقتصاد    

 التركيزات التالية :، مع توفر ونالقان 

 القانون العام 

 القانون الخاص 

 الحكومة والحكم المحلي 

  وعلى الطالب التقدم برسالة دفاعية  .  يتوفرعدد من المنح لهذا البرنامج()االقتصاد 

 التقدم  2019/2020من العام  ادارة االعمال في ماجستيراللبرنامج  األول للفصل  إدارة االعمال ) على المتقدمين

( في 13:00-00:11ما بين الساعة ) 25/05/2019بتاريخ المتحان القبول الكتابي الذي ستعقده ادارة البرنامج وذلك 

 .مع  ضرورة ارفاق شهادات خبرة(GMATقاعة مختبر رتاج أو ارفاق شهادة 

  تكنولوجيا الصناعة الدوائية 

  العلوم الطبية المخبرية 

 دولية الدراسات ال 

  االحصاء التطبيقي وعلم البيانات 

  ( كيف ا للتخصص و\ة سبب اختياره\يرجى ارفاق بيان الغرض من الدراسة يشرح فيه المتقدمالدراسات االسرائيلية

تلكها. تم\ا العملي والمهني أو الشخصي من خالله، مع ذكر المهارات البحثية والكتابية التي يمتلكها\ترى تقدمه\يرى

تقدمين ذكر طبيعة عملهم الحالي إن وجد، وذكر أية منشورات علمية او أبحاث لديهم، ذات صلة كما ويرجى من الم

 .(جزئيةمنح بالعلوم االجتماعية والسياسية والقانون، وارفاق نسخ عنها. هذا مع العلم بتوفر منح شاملة و

 (لهذا البرنامج منح التفرغ للدراسة والبحثيتوفر ) الديمقراطية وحقوق االنسان 

 يتوفر منح جزئية لهذا البرنامج( دراسات النوع االجتماعي والتنمية ( 

  لهذا البرنامج( الجزئية )يتوفر عدد من المنحهندسة المياه والبيئة 

  يتوفر عدد من المنح الجزئية لهذا البرنامج(علوم المياه والبئية( 

  التقدم المتحان مستوى   العامة والمجتمعية) على المتقدمين لبرنامج ماجستير الصحة الصحة العامة والمجتمعية

( في 01:00-11:00ما بين الساعة ) 12/06/2019بتاريخ االنجليزية الذي ستعقده ادارة البرنامج وذلك اللغة 
 (IELTSأو   TOEFL أو ارفاق شهادة  معهد الصحة العامة والمجتمعية 

  

 يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج الرياضيات(.) 

  يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج()الكيمياء التطبيقية 

  (يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج)الفيزياء 

  يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج (األحياء البيئية( . 

 ( توجدان  ما يثبت الخبرة العملية )يجب ارفاق (يتوفر منح دراسة وعمل لهذا البرنامج)هندسة البرمجيات 

  الجامعتين  بين)هذا البرنامج مشترك مع جامعة بوليتكنك فلسطين ويكون الدوام بالتناوب فصليا   الكهربائيةالهندسة ،

 :(في التركيزات التالية  وفر منح دراسة وعمل لهذا البرنامجمع العلم انه يت

 القوى الكهربائية -



 االتصاالت  -

  يتوفر منح دراسة وعمل لهذا البرنامج(الحوسبة( 

  يتوفر منح دراسة وعمل لهذا البرنامج (الهندسة المدنية( 

 

الماجستير في  ادارة امج دينارا اردنيا باستثناء بر 125رسم الساعة المعتمدة لجميع البرامج المذكورة اعاله هي *

اما بالنسبة دينارا اردنيا ،  160حيث رسم الساعة والدراسات اإلسرائيلية وتكنولوجيا الصناعة الدوائية  االعمال 

دينارا  اردنيا   بحيث يعطى الطلبة منحة  150المعتمدة  لبرنامج الماجستير في الهندسة المدنية فرسم الساعة

 .دينار اردني للساعة طيلة فترة الدراسة في البرنامج 20بمقدار 

 

 ،اطية وحقوق اإلنسانالديمقر :بعد ظهور نتائج القبول، سيطلب من المقبولين في برامج الماجستير :مالحظة هامة
الدراسات اإلسرائيلية  االجتماع،علم  ،المجتمعيعلم النفس  والتنمية، االجتماعيالنوع ، الدراسات العربية المعاصرة

بمساق استدراكي لتطوير مهارات القراءة  وذلك لتحديد حاجتهم لاللتحاق ،لجلوس المتحان مستوى في اللغة االنجليزيةا
 .في الفصل األول من السنة األولى مباشرة لهواالستيعاب باللغة االنجليزية. وسيتم التسجيل 

 

 www.birzeit.eduعلى موقع الجامعة اإلعالن عن أسماء المقبولين  سيتم 

http://www.birzeit.edu/

