
 إعالن

تعلن جامعة بوليتكنك فلسطين عن بدء استقبال طلبات االلتحاق ببرنامج الماجستير في الطاقة المتجددة 

وبالشراكة مع جامعة القدس  (Master in Renewable Energy and Sustainability)واإلستدامة 

جامعة يمكنكم استالم الطلبات من دائرة القبول والتسجيل في . والمصرية وعدد من الجامعات االوروبية

إعتبارا من تاريخ ( http://dsr.ppu.edu/gs/master/forms)او من خالل الرابط االلكتروني  البوليتكنك

 :ان بعلما  3/2/1122ولغاية   21/21/1122

 . والسبتالخميس  أيامبوليتكنك فلسطين سيكون  في جامعة  فصل األولخالل الالدوام -

 .غير مستردة دينار اردني 01رسوم طلب اإللتحاق هي  -

 ماجستيرعلوم في الطاقة المتجددة واإلستدامة  : الدرجة العلمية الممنوحة 

Master of Science in Renewable Energy & Sustainability  

 :  شروط االلتحاق

بالمائة في الفرع  22أن ال يقل معدل مقدمي طلبات اإللتحاق في إمتحان شهادة الثانوية العامة عن  .2

 .العلمي أو الصناعي

 :الحصول على درجة البكالوريوس بتقدير جيد على االقل في احد التخصصات التالية .1

 (.بكافة فروعها) الهندسة  -

 .(الفيزياء، الكيمياء، األحياء)  العلوم -

 .الرياضيات -
  

تقديم رسالتّي توصية مكتومتين من عضوي هيئة تدريس قاما بتدريس الطالب خالل دراسته الجامعية  .3

 (.أو رسالة واحدة من كل طرف)السابقة أو من مسؤولين أشرفا على عمله 

 كشرط أساسي إلتمام  إجراءات القبوليشترط إجراء مقابلة شخصية مع لجنة البرنامج  .0

مقدم الطلب في البكالوريوس قد يطلب من المتقدم دراسة مساقات إستدراكية لتهيئته بناء على تخصص  .2

 .للبرنامج

، حيث سيكون دوام الفصل سسيكون الدوام  بشكل دوري في كل من جامعة البوليتكنك وجامعة القد .2

 الجامعة، أما الفصل الثاني في جامعة القدس إيام السبت ويوم أحر تحدده األول في جامعة البوليتكنك

 .في حينه

  الفصل األول دينار، وبناًء على تحصيل الطالب في الفصول التي تلي 211رسوم  الساعة المعتمدة  .7

 . بشكل متفاوت حسب تحصيلهمهناك منح متعلقة بتخفيض تكلفة الساعة يستفيد منها الطلبة قد يكون 

امعات المشاركة في البرنامج  إضافة الى وجود زيارة  علمية للطلبة خالل دراستهم الى  أحدى الج .8

 .  بحيث قد تكون التغطية جزئية او كاملة بناًء على تحصيل الطالب

 . محدود حيث ان عدد المقاعد سيتم قبول الطلبة على أساس تنافسي  .9

من الطلبة المقبولين في البرنامج يتم إستيفاء رسوم تسجيل فصلية وفق انظمة وقوانين التسجيل في كل  .21

 . جامعة

http://dsr.ppu.edu/gs/master/forms

