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 إعــــــــــــــالن
 

من ألول اللفصل  الماجستيربرامج  في المقبولينتعلن دائرة التسجيل والقبول في جامعة بيرزيت عن أسماء الطلبة 

 .2020 /2019العام الدراسي 
 

وحتى  25/06/9201الموافق  الثالثاءيوم  على جميع الطلبة المقبولين الحضور إلى الجامعة في الفترة الواقعة ما بين

 الخطوات التالية: إتباعالطلبة وعلى    04/07/2019الموافق  الخميس يوم
  

  .الستالم رسالة القبول القبولقسم  /والقبولالتوجه إلى دائرة التسجيل  .1
 

حسب رسم الساعة لكل برنامج إضافة إلى  ست ساعات معتمدة رسوم التوجه إلى دائرة المالية لدفع  .2

 . دينارا   70رسوم التسجيل والبالغ قيمتها 
 

 مالحظات هامة:

النوع  اإلنسان،يرجى من الطلبة المقبولين في برامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق  .1

، الدراسات النفس المجتمعي المعاصرة، علمالعربية  والتنمية، الدراساتاالجتماعي 

 29/06/2019بتاريخ  جامعة بيرزيتالحضور إلى حرم اإلسرائيلية، علم االجتماع 

ظهراً( في  12:00للجلوس المتحان مستوى في اللغة اإلنجليزية وذلك في تمام الساعة )

 المركزي.مختبر رتاج 

 يجب احضار بطاقة الهوية الشخصية ورقم الطلب مالحظة: .2

 

  ويفقد الطالب حقه في االلتحاق في  02/09/2019يرجى العلم أن دوام الفصل الدراسي األول يبدأ

 .البرامج المذكورة إذا تخلف عن التسجيل في المواعيد المعلنة أعاله

 

  022982942مالحظة : للطلبة الذين لم تظهر أسماؤهم بإمكانهم االتصال على الرقم 
 

 

 

 

 

 

 

 المقبولين في البرامج المختلفة: فيما يلي أسماء الطلبة

 

 التربية  

 

 التربية الخاصة  

 ميرناشعيب هدرة، مرح  خالد عبيد،ليلى  محمود قنديل،دانا  محمد شقير،حنين  نادر شرباتي،االء  شمسية، فايز ابواشواق    

 بشارة خير

 

 اإلدارة التربوية 
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رزان  محمود نتشة،ربى محمد  اسماعيل قطنة،رائدة  أحمد، حاج الجوادتهاني عبد  برهان غنايم،براءة  أكرم حماد،براء  

 وليد صرصر،غدير  بطرس صالح،شيرين  حسن دنون،سونيه  أنور زايد،روان  الدين، هيثم ناصررناد  الحسيني، زياد زير

 .قديسهيلدا عيسى  ،غالب أبوطيرفاطمة 

   

 تعليم العلوم

 يوسف صالحينورا    

 

 تعليم الرياضيات 

 .ملحم ابوعوادمحمود  معبد الرحي سنينة، عادل ابودعاء  إبراهيم مرة،إباء     

 

 إدارة االعمال  

 ،سمارة جمانة اومير ،ايفلين ماهر الالتي ،انتماء ابراهيم الشماسنة ،امتياز ياسر نصار ،ليلخإيمان أسامة  ،أحمد باسم قشوع

، روان تيسير عابد، رشا سالمة قسيس، مطور سمير رزان ،دينا جواد زعرور ،دالية فحري خطيب ،خالد احمد زيتاوي

ف  ،عبير فيليب دلو ،عبير راسم خليل ،عبدهللا فؤاد خطيب ،شيرين ابراهيم العبسي، سندس عدنان ابو شمة، سماح جمال خالا

نور فضل   ،مريم مصباح ناصرالدين ،محمود عبد هللا زيتاوي األطرش،مالك باسم  ،د الوهابفاتن فؤا ،عمر صالح  صيام

اد ،هبة عماد صرصور ،هبة عبدهللا بعيرات ،هاشم محمد ظاهر ،حمدان  ،وليد نزار السيد ،وسيم جورج اجحا ،وجد أحمد حما

 .سعد يعقوب ابراهيم

 

 االقتصاد

جالل عاصم  موفق صوافطه،شذى  الفتاح قنيص،سجى عبد  سميح الجعبة،رناد محمد  حاتم فقهاء،داليه  خالد شاهين،ايهاب 

مسعود نانسي  محمد حامد،معتصم  طلعت بركات،محار  جميل اشتية،مثنى  يوسف ابوغربية،الرا  خواجه، عبد هللافادي  ازي،حج

 .مرار

 

  القانون

 ،روان أكرم خطيب ،روان أحمد أبو غزة ،حسن محمد أبوشربك ،ابوزيد عبد هللاجهاد  ،براءة يوسف حسونة ،انجاص امير محمد

 ليدا عمر ،فاطمة عمر حامد ،فارس محمد ملحم ،عالء احمد سرور ،عائشة عبد الجبار منصور ،شيماء رتيب خليل ،شهد علي عوده

محمد  ربيع،محمد احمد  ،مؤمن محمد سالمة ،لينا محمد أبو حلوة ،لينا عمر رطروط ،دبسالليلى محمود  ،ليلى جمال داود ،رطروط

 الرحمن فقهاء،وسام عبد  راسم عسكر،هدبة  الكريم العيس،نبال عبد  المجيد، رضا عبدمنى  ظاهر،محمد عزمي  خلدون حجو،

 .نواف الزعاريريزن  موسى، إسماعيل دارياسمين 

 

 

 الحكومة والحكم المحلي

 موسى جويدمعراج  خالد حمدان،ريم  شاهر فقهاء،دانا  عاكف ناجي،بتول 

 

 

 القانون واالقتصاد

محمد  كمال دعاجنة،محمد  محمد منصور،ريم  ،صابر قيويدعاء  عصام السعد،حنان  خليل، دار عبدهللااسماء  محمد ابراهيم،آية 

 خليل عبدهللا داريسرى  فايز بدر،نجاح  محمد هواري،مرام  محمود الال،

 العلوم الطبية المخبرية 
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وليد مجد  ياسين، حج رلناصعبد اشروق  غالب الخطيب،سناء  عماد قاضي،زينه  ابراهيم زواهرة،خولة  جمال بعبيش،بيرتا 

 اللحام

 

 دراسات دولية 

صايل رشا  ابراهيم، رسالن شيخدينا  الرحمن رمانة،جالل عبد  جورج سنيورة،جان دارك  نادي عوض،جادا  طاهر النتشة،احمد 

الرازق هيا عبد  خياط،عيسى نادين  المحسن، جاك عبدمريم  عبدالفتاح عيد،محمود  يزيد االعرج،عهد  شريف الشنطي،رغد  كنعان،

 شقرة ابو

 

 الصحة العامة والمجتمعية

 محمد دعبد الحمينرمين  خالد الشوامرة،تسنيم  مازن الور،بهاء الدين  عدنان حمد،اسيل  سالمة صايج،أولغا 

  الديمقراطية وحقوق االنسان 

احمد مؤمن  وليد هنية،عال  باسل سبيتاني،سلينا  مهند عايدي،ساره  ناصر ادكيدك،دياله  ابراهيم عجارمة،ختام  مجير حواري،انس 

، محمد فيصل محمد شريفوالء  جميل سليمان،نيبال  درويش،نشوة جابر  الكيالني، سليم زيدميناس  حزين حمودة،محمد  غانم،

 محمد توفيق بغدادي الشعيبي،

 والتنمية النوع االجتماعي
 توفيق جراراديل 

 هندسة المياه
 رياض رشماوينادين  حاتم حسين،محمد  صالح عطعوط،رحمة  باسم قعدان،حنان 

 

 علوم المياه
 ، احمد حافظ أبو ماضيظافر عبوشيمحمد  مؤيد صليح،حارث 

 

 
 اإلحصاء التطبيقي وعلم البيانات

 
هادي عادل  ،نور أحمد شايب، سندس "محمد عثمان" عمران ،نصري رشماويربا  بسام ابوراس،ديب  خضر، نعيم عبدإسراء 

 قاسم

 

 الرياضيات
 حميد يحيى ابوكرمل  بدر شريتح،سالم  خالد عواشرة،خالدة 

 

 
 الفيزياء

 
 .مجمال عبد الكريعمار  خالد زهران،رنين  فؤاد اقرع،رند  محمد، باسل داردعاء  جمال بعبيش،بيتي  نزيه حمدان،اوالن 

 
 التطبيقية الكيمياء
 .جمال العيدههبه  جهاد مسالمة،ميس 

 

 االحياء البيئية 
 منذر نمرييوسف  هللا، صبحي عوضنور  نصفت رواجبة،محمود  الحكيم محسن،ديما عبد  نسيم فواضلة،ثائرة 

 

 علم النفس المجتمعي
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 الرؤوف زغل،مزين عبد  علي، صايل محمدفاطمة  مروان شرباتي،عرين  الياس صرصر،جيسيكا  المطلب خاطر،آية عبد 

 .روبير صاباتنتلي  نصري حلواني،مهدي 

 

 الدراسات العربية المعاصرة 
 خالد منااعياسر  هللا قبها،لينا عبد  سامي ايوب،ربيع  حسين معمر،ترتيل  نعمان جرادات،بهاء 

 

 اللغة العربية وآدابها

 
د  عماد شاللدة،ريم  لؤي القطو،إباء   محمد عبدووالء  هاني سمحان،محما

 

 علم االجتماع
محمود مريم  رائد صالح،محمود  محمود عبدات،لجين  ماهر زهران،طوماس  محمد جبارين،سعيد  موسى المزين،أسماء 

 عقل فؤاد أبووائل  سليمان،

 

 

 الدراسات اإلسرائيلية )على الطلبة مراجعة البرنامج لالستفسار عن المنح الدراسية(
 عبيد، سالم أبوعمار  محمود بدير،عادل  مسوده،عباده ربى  محمود زيادة،حرية  باجس حجاج،اعتراف  خالد عواشرة،إشراق 

 اسامة بركاتموسى  سامي الفواقه،منصور محمد  نائل قرط،كريم 
 

 

 هندسة البرمجيات
أحمد رغد  يوسف اخزيمية،دعاء  اسماعيل عمايره، حمزة زهره، عالم أبوحسام  فاروق يحيى،براء  الباسط، ابراهيم عبدأحمد 
 حسام جابروسيم  محمد موسى،فاروق  الدين نبهان،عالء بهاء  ة،شوابك زعبد العزيزياد  حجي،

 

 الحوسبة
 أحمد حمد،ضحى  جمال قرط،حياة  أمجد بعدين،حلوه  اصليح، محمود ابوبراء  عماد منصور،ايمان  العزيز مجاهد،أحمد عبد 

 زياد شوابكة ،قاسم قدحهبة  بسام سليط،منار 
 

  الهندسة الكهربائية

 تركيز القوى    
 حمدهمام إسماعيل ، عبيدة برهان نوفل ،سليم خالد جمعه، تيسير غزاونهخلدون 

 تركيز االتصاالت    
 كمال عيدربا  نادر شناعة،بهاء 

 الهندسة المدنية

 
 سعود عبدحنين  زر، محمود ابوحمزه  رشيد صالحات،تاج  شحادة ترتير،ايهاب  صالح الشاعر،اسالم  حربي فروخ،أفنان 
فاتن محمد  صافي، أمين دارمحمد  محمد ابورحمه،قصي  عثمان عمرو،طارق  صايل جبريل،شهد  اميل اسحق،سامر  القادر،
ياسر عبد  رائد ابوخليل،ناصر  أحمد الشاعر،منى  رضوان ياسين،مرح  نضال صافي،محمد  فارس حمايل،محمد  حبوب،

 فاطمة ماجد بعران ،مصطفى كاشفيوسف  الرزاق سعد،

 

 


	إعــــــــــــــلان

