
 

 

 

 

 

 2021/2022إعالن عن تبادل طالبي مع جامعة باليرمو للفصل الثاني 

 

 

 ،الطلبة األعزاء

 ،تحية طيبة وبعد

تقدم إلى منح لمدة فصل )خالل الفصل الثاني من السنة الدراسية فتح باب الإلى رجو لفت انتباهكم ن

يراسموس بلس" إ" في إيطاليا ضمن نظام (Palermo University)جامعة باليرموالحالية( في 

(Erasmus+).   حتى نهاية الفصل 2022البرنامج ابتداًء من شباط ينعقد. 

 جامعة باليرمو

ضمن برنامج  توفر الجامعة .1806 معاتأسست ، اإليطالية جزيرة صقلية ، عاصمةباليرمو مقرها مدينة

 ، والنوع االجتماعيوالعالقات الدولية ،التنميةومساقات ذات عالقة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان،  التبادل

ستهدف ي .باللغة اإلنجليزيةالمتاحة ضمن نظام التبادل المساقات درس . تولمدة فصل دراسي واحد

في معهد مواطن، ولكنه  نسانالديمقراطية وحقوق اإلبرنامج الماجستير في البرنامج بشكل خاص طلبة 

 .متاح لطلبة برامج ماجستير أخرى في الجامعة تتقاطع موضوعاتها مع المساقات المدرجة للتبادل

 فحة جامعة باليرمو عبر الوصلة التالية:يمكن االطالع على ص

/students/en-http://internationalstudents.unipa.it/target/international 

 شروط التقدم

ماجستير في برنامج ذات عالقة في جامعة بيرزيت )األولوية لطالب برنامج  أن تكون طالب/ة (1

 ماجستير الديمقراطية وحقوق اإلنسان(

اإللمام باللغة اإلنجليزية بمستوى يتيح الدراسة وحضور المحاضرات باللغة اإلنجليزية )يجب   (2

 تقديم ما يثبت هذا اإللمام(

في معهد الديمقراطية وحقوق اإلنسان الماجستير في برنامج مكتب للتقدم للبرنامج، الرجاء تزويد 

 :بما يلي dmhr@birzeit.edu اإللكترونيمن خالل البريد مواطن 

 السيرة الذاتية؛ (1

 )باللغة اإلنجليزية بما ال يتجاوز رسالة توضح دوافع الرغبة في الحصول على منحة التبادل (2

 كلمة(؛ 500

 كشف العالمات )للطالب من خارج برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان(. (3

 صورة عن جواز السفر؛ (4

 معلومات كافية للتواصل. (5
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 مع جامعة باليرمو للسنة الدراسية الراهنة التبادلمنح مالحظات عن 

 ؛2022أشهر ويتوقع أن يكون السفر في نهاية كانون الثاني  5هذه منحة تبادل طالبي لمدة  -

سيتم احتساب ساعات معتمدة للمساقات التي يتم إنهاؤها بنجاح في جامعة باليرمو ضمن  -

 السياسات واألنظمة المعمول بها في جامعة بيرزيت؛

، والفيزا، وتغطية جزئية لمصاريف توفر المنحة تغطية لتكاليف المعيشة، والتأمين الصحي -

 السفر؛

 هناك مساق إجباري لتعلم اللغة اإليطالية في بداية الفصل. -

 لقاء تعريفي

التحقوا بجامعة بعض طلبة البرنامج الذين مشاركة ب حول التبادل مع جامعة باليرمولقاء تعريفي سيتم عقد 

 355ظهراً في قاعة ثانية الساعة ال األولتشرين  26إلثنين يوم اباليرمو للحديث حول تجربتهم، وذلك 

على الراغبين بحضور اللقاء إعالم مكتب برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق  .في معهد مواطن

 dmhr@birzeit.eduاإلنسان عبر البريد اإللكتروني 

 تقديم الطلبات

برنامج وشروط اللمزيد من المعلومات حول ، 2021تشرين الثاني  11آخر موعد لتقديم الطلبات هو 

 الرجاء التوجه لمكتب برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق اإلنسان. القبول


