
  
 

 من العام الدراسي الثانيللفصل  الماجستيرفتح باب القبول في برامج استمرار 
2019/2020 

 

 العام منالثاني  للفصل الماجستير برامج في القبول باب فتح استمرار عن بيرزيت، جامعة في والقبول التسجيل دائرة تعلن
 الطلبةعلى  ،2019/2020المتوقع تخرجهم للفصل األول لخريجي طلبة البكالوريوس وللطلبة البكالوريوس  2020 /2019

احدى الجهات لحصول على رقم طلب ورمز المرور من ل (غير مستردةدينارًا  40وهي )دفع رسوم الطلب  بااللتحاق الراغبين

 :التالية

  مراكز التسديد التابعة لشركةPALPAY.في جميع محافظات الوطن ، 
   www.palpay.psلديك،عليك زيارة الرابط   PALPAYأقرب موقع لمراكز التسديد التابعة لشركة ة لمعرف 
 

  كافة فروع بنك فلسطين )خدمةPALPAY ( فرعه في جامعة بيرزيت واوقات دوامه: ابما فيه 
 بعد الظهر.  2:30 –صباحا  8:30يوميا )ما عدا الجمعة واألحد( من الساعة         

 بعد الظهر.    1:30 – 8:30يوم الخميس من الساعة         
 

  من بعد الظهر. ماعدا أيام الجمعة واألحد. 3:00 –صباحًا  8:30دائرة المالية في حرم جامعة بيرزيت من الساعة 
 

، اطلب من الشخص المسؤول في المركز الحصول على طلب االلتحاق PALPAYعند التوجه لمركز التسديد التابع لشركة 
 (.غير مستردةدينارًا  40وهي ، وزوده برقم الهوية الشخصية وسدد قيمة الطلب )الماجستيرلدرجة بجامعة بيرزيت 

بعد تسديد قيمة الطلب للشخص المسؤول سيتم تزويدك بوصل يحتوي تفاصيل الحركة ومعلومات الدخول لتعبئة طلب 
 .االلتحاق 

  لتعبئة طلب االلتحاق يرجى اتباع الخطوات التالية:
 admission.birzeit.eduالدخول الى  -
 ( من وصل الشراء Payerرقم الهوية الشخصية )ادخل  -

  في خانة رقم الطلب
  ((.Receipt No أدخل رقم المرجع الموجود على وصل الدفع  -

 ) انظر إلى النموذج الموضح (في خانة رمز المرور 
 
  التمام إجراءات االلتحاق في الجامعة عليك استخدام رقم الطلب ورمز المرور 

 .admission.birzeit.eduالرابط  زيارةمن خالل 

 
 

 
 
 
 

http://www.palpay.ps/
https://ritaj.birzeit.edu/admission/first
https://ritaj.birzeit.edu/admission/first


 
 
 

  حيث سيتم دراسة الطلب فور  القبول قسم /والقبول التسجيل دائرة الى التالية الوثائق ميتسلعلى الطلبة اإلسراع في(

 تسليم الوثائق التالية وسيعطى الطلب األولية في القبول(: 

 واحدة شخصية صورة  

 الهوية عن صورة  

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

 نسخة مصدقة عن شهادة البكالوريوس من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية 

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

 مكتومتان توصية رسالتا 

 بطلب التقدم يمكنهم 2019/2020 الدراسي العام من االول الفصل لمتوقع تخرجهم فيطلبة البكالوريوس ال بالنسبة أما 

 نسخة مصدقة عن إرفاق ويتمالقبول مشروطاً بالتخرج  القبول يكونالوثائق التالية )في حال تم  إرفاق معااللتحاق 

 رج(:التخ بعدالشهادة مع صورة مصدقة عن  للعالمات النهائي الكشف

 واحدة شخصية صورة  

 الهوية عن صورة  

 في الثانوية العامة( %65عن كشف عالمات التوجيهي )ال تقبل طلبات بمعدل دون  مصدقة ةنسخ 

 من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ًامصدق السابقة الفصول عنعالمات البكالوريوس  كشف 

  التخرج.وثيقة اثبات متوقع 

 مكتومتان توصية رسالتا 
  

 :كاالتي فهي الثاني للفصل المطروحة الماجستير لبرامج بالنسبة
 

 اللغة العربية وآدابها 

 الدراسات العربية المعاصرة 

 علم االجتماع 

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

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

 (الفلسطينيعلم نفس مجتمعي مستقبال في السياق  كإخصائيينم وإمكانياتهم، وكيفية رؤيتهم ألنفسهم اتهذ

   (:يتوفر عدد من منح البحث والتدريس) في التركيزات التاليةالتربية  

 تعليم العلوم 

 تعليم الرياضيات 

 تعليم اللغة االنجليزية 

 االدارة التربوية 

 التربية الخاصة 

  القانون واالقتصاد   

 مع توفر التركيزات التاليةونالقان ،: 



 القانون العام 

 القانون الخاص 

 الحكومة والحكم المحلي 

  عدد من المنح لهذا البرنامج( وعلى الطالب التقدم برسالة دفاعية )يتوفراالقتصاد . 

 إدارة االعمال 

  إدارة االعمال التنفيذي 

من العام  وإدارة االعمال التنفيذي ادارة االعمال في ماجستيرال يلبرنامج الثانيللفصل  على المتقدمينمالحظة )

ما بين الساعة  21/12/2019بتاريخ التقدم المتحان القبول الكتابي الذي ستعقده ادارة البرنامج وذلك  2019/2019

 .ضرورة ارفاق شهادات خبرةمع  (GMAT( في قاعة مختبر رتاج أو ارفاق شهادة 00:11-13:00)

 

 علم الدم وبنك الدم  تركيز  -العلوم الطبية المخبرية- 

  دراسات دولية 

 (.يتوفر عدد محدود من منح التفرغ للدراسة والبحث في البرنامج) اإلحصاء التطبيقي وعلم البيانات 

  يتوفر عدد من المنح الجزئية لهذا البرنامج ((دراسات النوع االجتماعي والتنمية 

  الصحة العامة والمجتمعية 

 يتوفر عدد محدود من منح التفرغ للدراسة والبحث ()  الديمقراطية وحقوق االنسان 

  لهذا البرنامج( الجزئية )يتوفر عدد من المنحهندسة المياه والبيئة 

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

 يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج الرياضيات(.) 

  المنح لهذا البرنامج()يتوفر عدد من الكيمياء التطبيقية 

  (يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج)الفيزياء 

  يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج (األحياء البيئية( . 

 ( تان وجد ما يثبت الخبرة العملية هندسة البرمجيات )يجب ارفاق 

 الحوسبة 

 لهندسة الكهربائية )هذا البرنامج مشترك مع جامعة بوليتكنك فلسطين ويكون الدوام بالتناوب فصليًا بين الجامعتين ( ا

 حيث يتوفر التركيزات التالية :

 القوى الكهربائية -

 االتصاالت  -

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

 .دينارا اردنيا 160االعمال حيث رسم الساعة 

دينار  11000* كما يستثنى برنامج الماجستير في ادارة االعمال التنفيذي حيث تبلغ كلفة الرسوم االجمالية للبرنامج 

 على دفعتين والمبلغ يغطي رسوم جميع مساقات البرنامج على مدار عامين . تدفع اردني

اسات الدر ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان :مالحظة هامة: بعد ظهور نتائج القبول، سيطلب من المقبولين في برامج الماجستير
غة الجلوس المتحان مستوى في الل النفس المجتمعي علم، والتنميةالنوع االجتماعي  االجتماع، دراساتعلم ، العربية المعاصرة

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


