
 جامعة القدس المفتوحة
 القبول والتسجيل واالمتحانات عمادة

 ر(والماجستي الدكتوراه) لدراسات العليال لتحاقطلبات االبيع إعـالن عـن طرح 

 2022/2023 الجامعيمن العام ( 1221) األولالدراسي  للفصلبدء التسجيل و
 

 الدراسات العليابكلية  االلتحـنناقفي لراغبيـننن ل لكترونيةاإل طلبات االلتحاقجامعة عن طرح الالقبول والتسجيل واالمتحانات في  عمادةعلن ت

 م.16/08/2022لغاية  ،م16/07/2022 من ابتداء  ، وذلك 2022/2023 الجامعيمن العام  األول الدراسي للفصل

   إلى: التي تؤدي، و(غزةيطرح في رام هللا والبيرة و) اآلتيةاألكاديمية  التخصصاتتطرح الجامعة 

 :برامج الدكتوراهأوالً: 

 اإلرشاد التربوي والنفسي .1

 :برامج الماجستيرثانياً: 
 المحاسبة والتمويل 9  العلوم السياسية 1
 رشاد النفسي والتربوياإل 10  اإللكتروني والتعلمتكنولوجيا التعليم  2
 اإلدارة واإلشراف التربوي 11  تكنولوجيا المعلومات 3

 الخدمة االجتماعية 12 واإلدارة االستراتيجيةالقيادة  4
 التربية الخاصة 13 دارة والسياسات العامةاإل 5
 اللغة العربية وآدابها 14  دارة الموارد البشرية التطبيقيةإ 6
 سالمية والعالقات الدولية في اإلسالمالدعوة اإل 15 إدارة التسويق التطبيقي 7
  اإلعالمية دارة المؤسسات إ 8

 

 شروط القبول: 
للماجستير، وعلى درجة الماجستير بتقدير جيد جدا  على يكون مقدم/ة الطلب حاصال /ة  على درجة البكالوريوس بتقدير جيّد على األقل أن  .أ

 بمجال الدراسة.من جامعة معترف بها في أحد التخصصات ذات العالقة المباشرة للدكتوراه األقل 

 الشخصية.تجتاز المقابلة  يجتاز/أن  .ب

 تعبئة طلبات االلتحاق : 
 

يوجد تعليمات على )  www.qou.eduلتحاق اإللكتروني عبر موقع الجامعة على اإلنترنت لتحاق بالجامعة تعبئة طلب االاالفي بإمكان الراغبين 

للماجسننننتير،  قال  شنننني (250) ةقيمب وصننننال   الطالبلتحاق بعد اسننننتخرا  طلب اال يعتمدحيث لتحاق(؛ لية تعبئة طلب االآتوضنننن  لكترونية اإل البوابة

في  االمتحاناتالقبول والتسجيل وبعد تزويد قسم وأي فرع من فروع الجامعة  غير مستردة تدفع فيلتحاق اطلب م وللدكتوراه، رس شيقال  ( 550و)

 :اآلتيةبالوثائق  فرعال
 عن كشف عالمات الثانوية العامة. مصدقة صورة .1

 إن ىخرأ شننهاداتوأي  الماجسننتير( للدكتوراه،البكالوريوس و) وشننهادتي ،)البكالوريوس( للماجسننتير شننهادةصننورة مصنندقة عن  .2
 وجدت.

الماجستير البكالوريوس وعالمات  وفكشوللماجستير،  ن وجد(إت البكالوريوس والدبلوم العالي )صورة مصدقة عن كشوف عالما .3

 .للدكتوراه

 حوال المدنية أو صورة مصدقة عنها.ادة الوالدة الصادرة عن دائرة األشه .4
 الشخصية الصادرة من األحوال المدنية. ثباتعن وثيقة إصورة  .5

 رسالتا توصية. .6

 (.6*4صورة شخصية حديثة قياس ) .7
 )رسم طلب االلتحاق(. الجامعةمن الدائرة المالية في  ( للدكتوراهشيقال   550)و ،للماجستير (شيقال   250إيصال بقيمة ) .8

 .أي فرع من فروع الجامعة أو في من خالل عمادة الدراسات العليايمكن شراء طلبات االلتحاق  .9

 م.10/09/2022 الموافق السبتيوم صباح  بعون هللا تعالى تبدأ الدراسة 

  الوحدات اآلتية:ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة 

 رقم الهاتف الوحدة

 2411161-02 االمتحاناتعمادة القبول والتسجيل و

 2976240-02 الدراسات العليا عمادة
 480741-0592 | 2624246-08  مكتب نائب الرئيس لشؤون قطاع غزة

 القبول والتسجيل واالمتحانات عمادة

http://www.qou.edu/

	إعـلان عـن طرح بيع طلبات الالتحاق للدراسات العليا (الدكتوراه والماجستير)
	وبدء التسجيل للفصل الدراسي الأول (1221) من العام الجامعي 2022/2023
	عمادة القبول والتسجيل والامتحانات

