إعــــــــــــــالن
تعلن دائرة التسجيل والقبول في جامعة بيرزيت عن أسماء الطلبة المقبولين في برامج الماجستير للفصل الثاني من
العام الدراسي ( 2019 /2018علماً ان هنالك طلبات ما زالت قيد الدراسة).
على جميع الطلبة المقبولين الحضور إلى الجامعة في الفترة الواقعة ما بين يوم االربعاء الموافق  2019/01/16وحتى
يوم االربعاء الموافق  2019/01/23وعلى الطلبة إتباع الخطوات التالية:
 .1التوجه إلى دائرة التسجيل والقبول /قسم القبول الستالم رسالة القبول.
 .2التوجه إلى دائرة المالية لدفع رسوم ست ساعات معتمدة حسب رسم الساعة لكل برنامج إضافة إلى
رسوم التسجيل والبالغ قيمتها  70دينا ار.

مالحظات هامة:

 .1يرجى من الطلبة المقبولين في برامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،النوع
االجتماعي والتنمية ،الدراسات العربية المعاصرة ،علم النفس المجتمعي الحضور إلى حرم

جامعة بيرزيت بتاريخ  2019/01/26للجلوس المتحان مستوى في اللغة اإلنجليزية وذلك
في تمام الساعة ( 12:00ظه اًر) في مختبر رتاج المركزي.

 .2مالحظة :يجب احضار بطاقة الهوية الشخصية ورقم الطلب

 يرجى العلم أن دوام الفصل الدراسي األول يبدأ  2019/01/26ويفقد الطالب حقه في االلتحاق
في البرامج المذكورة إذا تخلف عن التسجيل في المواعيد المعلنة أعاله.

 مالحظة  :للطلبة الذين لم تظهر أسماؤهم سيتم اإلعالن عن أسمائهم األسبوع المقبل او
بإمكانهم االتصال على الرقم 022982942
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فيما يلي أسماء الطلبة المقبولين في البرامج المختلفة:

التربية
تعليم اللغة اإلنجليزية
حسين محمد أبوشمة ،لين محمد طيطي ،دعاء احمد طعمه ،نوال بسام وهبه

تعليم الرياضيات
ابتهال احمد إبراهيم

االشراف تربوي
نادين غسان الحموري ،هنا نادر صندوقة

التربية الخاصة
معتصم حسان أطرش  ،مروة محمد شاللدة ،سماح أنور سالمة ،سناء يوسف انجاص

اإلدارة التربوية
تحرير عزت صوافطة ،احمد محمد وتد ،فتحية علي برغوثي ،عبير روحي علوي ،فاتن صالح نجار ،جاكلين وليد صايج،
روان موسى شاهين ،اماني فاروق داوود ،اريج حافظ مسودة ،ليلى خليل ابوغنام ،ايمان اديب ابو هدوان ،روان الياس
صرصر

إدارة االعمال
مها عادل جبر  ،محمد رفعت طهبوب  ،عبير احمد مصطفى ،طارق نعيم عاصي  ،ميرنا عيسى أبومهر ،سهير عساف
صافي  ،فيان وديع سعادة  ،سالم محمد العقاد  ،صفوان محمد شعبان  ،سجى سليمان اليماني  ،اسيل نظام إسماعيل ،اية
رامي عبد المجيد  ،ليندا عالن نجوم ،مريم بشار كرمي  ،بهية نجاة مصطفى ،كيتي حنا مريبع

االقتصاد
مالك مراد عودة ،أنس عالء الدين الريماوي ،نغم بسام جابر ، ،وعد محمد بني عودة ،براء حسين العيسى  ،عطا اهلل
عمران شلش ،عمرو حسان ابو حسان ،محمد زياد الحمايل ،لما خيري عيد ،اية احمد عليان ،محمود عثمان خصيب ،غدير
نصراهلل بركات  ،هنادي موسى سهيل

القانون
رنين أحمد قرعاوي  ،مجد نور الدين جردات ،عرين حموده دقماق ،نور كايد درس ،إيمان صالح ربيع  ،ميرنا عماد زايد،
أماني فرج عيد ،نور اكرم البربراوي ،محمود محمود عم ،محمد الفاتح صالح ابو وردة ،ياسر محمود حاج ،تسبيح حاتم
خضير  ،حسن عامر ابو حجله
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الحكومة والحكم المحلي
روال محمد أبو مسلم ،هديل رأفت عالوي ،فائد عاطف عواشره

القانون واالقتصاد
منار خليل عيسى ،صبحي زكريا جيتاوي ،ميرال مصطفى ابوزياد ،جميلة نعيم جعوان ،احمد خالد همشري ،عبد اهلل تيسير
االعرج

دراسات دولية
محمد رياض عويضه  ،ساره حسين زغاري  ،علياء جميل شجاعي  ،محمد عيسى براهمه ،ناديه فيصل عوض ،مرح
ناصر حموري ،مي محمد أبو خالد ،سجى عزمي سطوف  ،محمد يعقوب طرايرة ،خولة عبدالكريم نجم  ،منار خالد أبو
غزالة ،رزان محمود عبيد ،أمل أكرم أبوعلي  ،هيثم عبدالرحيم ابوحجلة

الديمقراطية وحقوق االنسان
مريم زياد أبو لبن ،أروى محمود صالح

النوع االجتماعي والتنمية
داليا زياد عبداهلل

الرياضيات
حنين نادر أبو بالن ،سالم عمر صالح

الفيزياء
ألحان واثق عباس  ،شروق رياض نيروخ

الكيمياء التطبيقية
سجا منصور ابو علي  ،نجوى حسن فارس ،منار شوكت دعيبس

االحياء البيئية
سحر اصرف

علم النفس المجتمعي
غدير خالد محاجنة ،احمد ابراهيم مهلوس ،رشا طافش طاهر ،كريستين غسان خبيص ،سهيل إبراهيم المخامرة

الدراسات العربية المعاصرة
لبابة محمد شتيه

اللغة العربية وآدابها
شيرين سليمان برغوثي ،نور اديب حوراني ،هدى محمد ابو قرع ،استبرق درويش ابو خالد ،أنوار رياض شافعي
Adm1041b

هندسة المياه
محمد حسن براغيثي  ،محمود تيسير العقيلي  ،حامد منذر حمايل

هندسة البرمجيات
آالء شفيق عمر ،محمد عبد الباسط ابو حمد

الهندسة الكهربائية
تركيز القوى

رندة يوسف سالمة ،براءه مؤيد خليل
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