
 

   
 برامج الماجستير  للفصل األول من العام األكاديمي 

 2022/2021 

اللغة العربیة وآدابھا (يتوفرعدد من منح البحث والتدريس) 1.

علم االجتماع (يتوفرعدد من المنح الجزئية للبحث والتدريس) 2.

علم النفس المجتمعي (على المتقدمين كتابة رسالة من صفحة واحدة  توضح فيه الهدف من االلتحاق 3.
بالبرنامج، حيث يتم من خاللها توضيح الدوافع من وراء االلتحاق بهذا البرنامج وكيف يمكن لهذا البرنامج 

ان يساعدهم في تطوير ذاتهم وإمكانياتهم، وكيفية رؤيتهم ألنفسهم كاخصائيين علم نفس مجتمعي مستقبال في 

السياق الفلسطیني ) 

التربیة في التركيزات التالية (يتوفرعدد من منح البحث والتدريس) :  4.
تعليم العلوم ✓

تعليم الرياضيات  ✓

تعليم اللغة االنجليزية ✓

االدارة التربوية ✓

التربية الخاصة ✓

االستشارة التربوية ✓

القانون واالقتصاد (يتوفرعدد من منح البحث والتدريس) 5.

القانون العام (يتوفرعدد من منح البحث والتدريس) 6.

القانون الخاص (يتوفرعدد من منح البحث والتدريس) 7.

الحكومة والحكم المحلي 8.

االقتصاد (يتوفرعدد من المنح لهذا البرنامج) وعلى الطالب التقدم برسالة دفاعية. 9.
 
 

  

https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/arabic-language-and-literature
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/sociology
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/community-psychology
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/education
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/law-and-economics
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/lqnwn-lm
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/private-law
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/lhkwm-wlhkm-lmhly
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/economics-0


إدارة االعمال (على المتقدمين للفصل األول لبرنامج الماجستير في ادارة االعمال من العام 2021/2022 10.
التقدم المتحان القبول الكتابي الذي ستعقده ادارة البرنامج وذلك بتاريخ 5/6/2021 ما بين الساعة 

(11:00- 1:00) في مختبر رتاج أو ارفاق شهادة GMAT) مع  ضرورة ارفاق شهادات خبرة. 

تكنولوجیا الصناعة الدوائیة (يتوفرعدد من منح البحث والتدريس) 11.

العلوم الطبیة المخبریة -  تركيز علم الدم وبنك الدم - 12.

تمریض االورام (يتوفرعدد من منح البحث والتدريس) 13.
 يجب ارفاق صورة مصدقة عن مزاولة مهنة التمريض سارية المفعول. ويجب ارفاق ما يثبت الخبرة ان 

وجدت. 

الدراسات الدولیة  14.

دراسات الھجرة الدولیة واللجوء 15.

االحصاء التطبیقي وعلم البیانات  16.

الدراسات االسرائيلية ( يرجى ارفاق بيان الغرض من الدراسة يشرح فيه المتقدم\ة سبب اختياره\ا للتخصص 17.
وكيف يرى\ترى تقدمه\ا العملي والمهني أو الشخصي من خالله، مع ذكر المهارات البحثية والكتابية التي 

يمتلكها\تمتلكها. كما ويرجى من المتقدمين ذكر طبيعة عملهم الحالي إن وجد، وذكر أية منشورات علمية او 
أبحاث لديهم، ذات صلة بالعلوم االجتماعية والسياسية والقانون، وارفاق نسخ عنها. هذا مع العلم بتوفر منح 

شاملة ومنح جزئية). 

الدیمقراطیة وحقوق االنسان  18.

دراسات النوع االجتماعي والتنمیة (تتوفر منح جزئية لهذا البرنامج) 19.

الصحة العامة والمجتمعیة (يتوفرعدد من المنح الجزئية للطلبة المرشحين من وزارة الصحة الفلسطينية) 20.

ھندسة المیاه والبیئة (يتوفر عدد من المنح لهذا البرنامج). 21.

إدارة الطاقة المتجددة 22.

الریاضیات (یتوفر عدد من منح الدراسة والعمل لھذا البرنامج). 23.

https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/business-administration-0
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/industrial-pharmaceutical-technology
https://www.birzeit.edu/ar/study/programsclinical-laboratory-sciences
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/tmryd-lwrm
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/international-studies
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/mjstyr-drst-lhjr-ldwly-wlljw
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/applied-statistics-and-data-science
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/MA-Israeli-studies
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/dmhr
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/gender-and-development-studies
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/community-and-public-health
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/water-and-environmental-engineering
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/MA-Renewable-Energy-Management
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/mathematics-0


الكیمیاء التطبیقیة (یتوفر عدد من منح الدراسة والعمل لھذا البرنامج) 24.

الفیزیاء (یتوفر عدد من منح الدراسة والعمل لھذا البرنامج) 25.

ھندسة البرمجیات (يتوفر منح دراسة وعمل لهذا البرنامج) (يجب ارفاق ما يثبت الخبرة العملية ان وجدت ) 26.

ھندسة الحاسوب (يتوفر منح دراسة وعمل لهذا البرنامج) 27.

الھندسة المیكانیكیة 28.

الھندسة الكھربائیة (هذا البرنامج مشترك مع جامعة بوليتكنك فلسطين ويكون الدوام بالتناوب فصليًا بين 29.
الجامعتين ، مع العلم انه يتوفر منح دراسة وعمل لهذا البرنامج في التركيزات التالية ): 

االتصاالت  ✓

القوى ✓

الھندسة المدنیة ( يتوفر منح دراسة وعمل لهذا البرنامج) 30.

التنمية المجتمعية ( تتوفر منح جزئية في هذا البرنامج) 31.

العمل اإلنساني في الصراعات الدولية.32.

https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/applied-chemistry
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/physics-0
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/software-engineering
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/MS-computer-engineering
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/lhnds-lmyknyky-0
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/electrical-engineering
https://www.birzeit.edu/ar/study/programs/lhnds-lmdny-0

