
 

 

  
 

 للفصل األول من العام الدراسي الماجستيرفتح باب القبول في برامج 
2018/2017 

 
 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 ، 7102/7102 العام

 
 

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

 دينارا أردنيا  04)  وقدرها   الطلب رسم دفع بعد وذلك 41/60/7642الموافق  االربعاء يوم وحتى 10/10/7102
 :التالية الجامعة حسابات من أي في ( غير مستردة  

 015154-145 رقم حساب                العربي البنك فروع كافة

 858222-5 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 . .8
http://admission.birzeit.edu/.  

 

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

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

 

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

11/60/7612 : 

 واحدة شخصية صورة 

 الهوية عن صورة 

 (في الثانوية العامة %01 بمعدل دونال تقبل طلبات ) عن كشف عالمات التوجيهي  مصدقة ةنسخ

 نسخة مصدقة عن شهادة البكالوريوس

 عالمات الجامعة  نسخة مصدقة عن كشف

 مكتومتان توصية رسالتا



 إرفاق معااللتحاق  بطلب التقدم يمكنهم 7102/7102 الدراسي العام من الثاني الفصل للمتوقع تخرجهم في بالنسبة أما *

 النهائي الكشف إرفاق ويتم بالتخرج  مشروطا  في حال قبول الطلب يكون القبول  السابقة، الفصول عن العالمات كشف
 .التخرج بعد للعالمات

 
 : كاالتي فهي االول للفصل المطروحة الماجستير لبرامج بالنسبة

 

  (  منح الدراسة والعمليتوفر عدد من )الجغرافيا 

  دراسات عربية معاصرة 

 اللغة العربية وآدابها 

 

http://admission.birzeit.edu/


 

 

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

 تعليم العلوم 

 تعليم الرياضيات 

 تعليم اللغة االنجليزية 

 االدارة التربوية 

 االشراف التربوي 

 

 القانون واالقتصاد    

 الحكومة والحكم المحلي 

 التالية ، مع توفر التركيزات ونالقان: 

 القانون العام 

 القانون الخاص 

 القانون االقتصادي والمالي  

 

  االقتصاد 

  التقدم المتحان  7642/7642على المتقدمين لبرنامج ماجستير ادارة االعمال للفصل االول من العام ) إدارة االعمال

في قاعة ( 64:66-44:66)ما بين الساعة  41/60/7642بتاريخ القبول الكتابي الذي ستعقده ادارة البرنامج وذلك 

 .مع  ضرورة ارفاق شهادات خبرة(GMATمختبر رتاج أو ارفاق شهادة 

 

  دراسات دولية 

 الديمقراطية وحقوق االنسان 

 كلمة،  066-166بيان الغرض من الدراسة بحدود )وعلى المتقدمين ارفاق الملفات التالية  ) الدراسات االسرائيلية

من الطلبة مع منح  محدودا   ان البرنامج يقبل عددا   علما  ، ((ن توفر ا) نموذج كتابة عبارة عن بحث اكاديمي منشور فقط 

كما ،  وتتطلب تفرغا تاما للدراسة ،المعيشةحيث تغطي المنحة الشاملة تكاليف االقساط و ، دراسية شاملة أو جزئية

يشترط البرنامج درجة الكفاءة في اللغة العبرية، ويوّفر دورات مكثفة للطلبة المقبولين للحصول على المستوى  

 (.ُيعفى الطلبة من الدورات في حال اجتيازهم المتحان كفاءة، ُيعطى للراغبين في بداية الفصل األولو المطلوب في اللغة

 

 مستوىالتقدم المتحان   على المتقدمين لبرنامج ماجستير الصحة العامة والمجتمعية)  الصحة العامة والمجتمعية 

في ( 47:66-46:66)ما بين الساعة  17/60/7642بتاريخ الذي ستعقده ادارة البرنامج وذلك  اللغة االنجليزية

 .(IELTSأو   TOEFL أو ارفاق شهادة  معهد الصحة العامة والمجتمعية 

 دراسات النوع االجتماعي والتنمية  

  (لهذا البرنامج الجزئية يتوفر عدد من المنح)هندسة المياه والبيئة 



 

 

  (لهذا البرنامج الجزئية يتوفر عدد من المنح)علوم المياه والبيئة 

 العلوم الطبية المخبرية 

 تكنولوجيا الصناعة الدوائية 

 (.البرنامجيتوفر عدد من المنح لهذا ) الرياضيات 

  (يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج)الكيمياء التطبيقية 

  (يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج)الفيزياء 

  ( يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج)األحياء البيئية . 

  ( ارفاق شهادات خبرة ان وجديجب )هندسة البرمجيات 

  جامعة بوليتكنك فلسطينهذا البرنامج مشترك مع ) الهندسة الكهربائية  ُُ  ويكون الدوام بالتناوب فصليا 

 :مع توفر التركيزات التالية(  بين الجامعتين

 تركيز االتصاالت 

 تركيز القوى الكهربائية 

 

  دينارا اردنيا باستثناء برنامج الماجستير في   471رسم الساعة المعتمدة لجميع البرامج المذكورة اعاله هي

حيث رسم   والماجستير في الدراسات االسرائيلية الصناعة الدوائية تكنولوجيا في والماجستيرادارة االعمال 

 .دينارا اردنيا 406الساعة 

 

 

 ، الديمقراطية وحقوق اإلنسان :بعد ظهور نتائج القبول، سيطلب من المقبولين في برامج الماجستير :مالحظة هامة
الجلوس المتحان مستوى في اللغة  ، الدراسات االسرائيليةوالتنمية  االجتماعيالنوع ، الدراسات العربية المعاصرة

وسيتم . وذلك لتحديد حاجتهم لاللتحاق بمساق استدراكي لتطوير مهارات القراءة واالستيعاب باللغة االنجليزية ،االنجليزية
 .في الفصل األول من السنة األولى مباشرة لهالتسجيل 

 

اإلعالن عن  من المتوقعو 10/10/7102في   7102/7102 األول من العام الدراسيللفصل تبدأ الدراسة 
 .10/12/7102بتاريخ   www.birzeit.eduعلى موقع الجامعة أسماء المقبولين 

 

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

