جامعة القدس المفتوحة و الجامعة اإلسالمية في غزة
إعـالن عـن طرح طلبات االلتحاق "لطلبة الدراسات العليا" و بدء التسجيل
للفصل الدراسي االول من العام الجامعي 2022 / 2021
تعلن عمادة القبول والتسج ج ج ججتحل وا مت ا ا
طلبا

ا لت اق ا لكترو حة للطلبة الراغبح ج ج ج ج ج ج ججن

تامعة القدس المفتو ة و عمادة القبول والتسج ج ج ججتحل
ا لت ج ج ج ج ج ج ججاق بكلحة الد ارسججا

من 2021/07/04لغاحة . 2021/08/30

التامعة اإلس ج ج ج ج محة بغزة عن طرح

العلحا للفصججل الد ارسج ا ول من العام التامع  2022/2021ابتداء

 اوال  :تطرح جامعة القدس المفتوحة و الجامعة اإلس الالالمية بغزة برنامج مش الالتر في تخص الالال االرش الالاد التربون و النفس الالي  ،يؤدن الى منح درجة
الدكتوراه .
 شروط القبول :

تحد وعلى درتة الماتستحر بتقدحر تحد تدا على األقل من تامعة
أن حكون مقدم/ة الطلب اص ً/ةً على درتة البكالورحوس بتقدحر ّ
معترف بها أ د التخصصا ذا الع قة المباشرة بمتال الدراسة.
 تعبئة طلبات االلتحاق :
أ .بججكمكججان الطلبججة الراغبحن تعبئججة طلججب اإللت ججاق اإللكترو
تعلحما

عبر موق تججامعججة القججدس المفتو ججة على اإل تر ج

 ( www.qou.eduحوتججد

على البوابة ا لكترو حة توضج ججي الحة تعبئة طلب األلت اق و التامعة اإلس ج ج محة بغزة  admission.iugaza.edu.psحث

حتم اعتماد طلب اإللت اق بعد استخراج الطالب وصل قحمته  100دح ا اًر أرد حاً رسم طلب اإللت اق غحر مستردة تد

المفتو ة و التامعة اإلس محة بغزة .

ب .على الطالب تزوحد قسم القبول و التستحل و ا مت ا ا
 .1صورة مصدقة عن كشف ع ما

الثا وحة العامة.

روع تامعة القدس

بالوثائق التالحة :

 .2صورة مصدقة عن الشهادة التامعحة ا ولى  ،وأي شهادة أخرى إن وتد .
 .3صورة مصدقة عن كشوف ع ما

البكالورحوس و الماتستحر والدبلوم العال (ان وتد .

 .4شهادة الو دة الصادرة عن دائرة األ وال المد حة أو صورة مصدقة ع ها.
 .5صورة عن وثحقة اثبا
 .6موا قة التها

الشخصحة الصادرة من األ وال المد حة.

والمؤسسا

الت تشترط صول المتقدم على الموا قة المسبقة ل لت اق بالدراسة.

 .7رسالتا توصحة من عضوي هحئة تدرحس ممن درسوا الطلب
 .8صورة شخصحة دحثة قحاس (. 6*4
 .9حمكن شراء طلبا

مر لة الماتستحر .

ا لت اق من التامعة اإلس محة بغزة و روع تامعة القدس المفتو ة.

 تبدأ الدراسة بعون اهلل تعالى حوم السب

.2021/09/11

 ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الفروع التالية :
جامعة القدس المفتوحة
عمادة القبول و التستحل و ا مت ا ا
كلحة الدراسا

العلحا

مكتب ائب الرئحس لشؤون قطاع غزة

عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات
جامعة القدس المفتوحة

الهاتف و البريد االلكتروني

الجامعة اإلسالمية بغزة

02-2411161
admission@qou.edu

عمادة القبول و التسجيل

الهاتف و البريد االلكتروني
08-2644400
admission@iugaza.edu.ps

02-2976240
fgs@qou.edu
08-2621199
gaza_vp@qou.edu

كلية الدراسات العليا

08-2644400
research@iugaza.edu.ps

عمادة القبول والتسجيل
الجامعة اإلسالمية بغزة

