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 أعزاءنا الطلبة/ أولياء األمور المحترمون،،

تحتضن جامعة بيرزيت أبناء فلسطين من كل مكان، لتعلمهم أوالً المعارف والعلوم المختلفة، ثم تكسبهم ثانيا 
معرفة وخبرة مجتمعية مناسبة لجيل قادر على مواجهة الحياة، وهي بذلك تفخر بأبنائها وتوفر لهم جوًا أكاديميًا 

وجامعيًا يعلمهم المحافظة على الثقافة والتراث في جو تعددي ديمقراطي تحترم فيه اآلراء والحريات.

إن دائرة التسجيل والقبول هي من الوحدات المهمة في الجامعة بالنسبة للطلبة، حيث تبدأ عالقة الطالب بالجامعة 
في دائرة التسجيل والقبول بتقديم طلب االلتحاق وتستمر عالقته بها خالل فترة دراسته من حيث سجله األكاديمي 

وتطبيق األنظمة األكاديمية عليه،  وفيها يختتم الطالب دراسته بتسلم  وثائق التخرج. 

نرحب بكم طلبًة جامعيين متعاونين متنافسين نحو األفضل في العلم والمعرفة واالرتقاء بالذات ، حالمين بمستقبل 
أفضل لوطنكم، ساعين نحو الجدارة والكفاءة معتزين بأنفسكم ومتواضعين في نفس الوقت، مؤكدين لكم أن 
جامعة بيرزيت تسعى نحو التواصل مع الجميع دون استثناء، كي تخرج أجياالً قادرة على تحمل المسؤولية وتحمل 

أعباء الحياة.

وفي هذا اإلطار تسعى الجامعة إلى التواصل مع أولياء األمور وإطالعهم على مسيرة أبنائهم األكاديمية أوالً بأول 
حيث تتيح الجامعة ألولياء األمور متابعة أوضاع أبنائهم األكاديمية والمالية في الجامعة من خالل نظام التخويل حيث 
يمكن للطالب تزويدنا باسم وعنوان الكتروني لولي األمر وتقوم الجامعة بعد ذلك بالتواصل مع أولياء األمور بهدف 

ابقائهم على اطالع دائم بمسيرة أبنائهم األكاديمية في الجامعة.

كما ان جامعة بيرزيت العريقة التي تضم بين ابنائها فيمن تضم، طلبة  وأساتذة من عرب الداخل  ليسعدها ان 
ترحب بكل الطلبة المهتمين بااللتحاق بها فقد تخرج  عدد ال باس به من طلبة الداخل وانخرطوا في الحياة العملية 
الجامعة  وتلقى  الداخل  عليا في جامعات  دراسات  ببرامج  التحق  تخرجهم ومنهم من  بعد  في مجال تخصصهم 

تقديرا اكاديميا مرموقا بين الجامعات .

نرحب بالجميع مرًة أخرى في جامعة بيرزيت راجين أن يستمر التواصل بيننا لمصلحة الجميع.

مع التقدير،
 د.  خالد التخمان
  مدير دائرة التسجيل والقبول
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رسالة الجامعة

جامعة بيرزيت مؤسسة تعليم عاٍل فلسطينية مستقلة غير ربحية، يشرف عليها مجلس أمناء مستقل، تسعى 
إلى التميز في التعليم والتربية وإلى المساهمة في تقدم المعارف عبر األبحاث وإلى خدمة المجتمع. وتؤمن الجامعة 
إيمانا عميقًا بحرية الفكر والتعبير والممارسة الديمقراطية والتعددية الفكرية والحوار المتمدن، وتسعى إلى تخريج 
قياديين في كافة مناحي الحياة ملتزمين بالنزاهة الشخصية والتجرد والتفكير النقدي الخالق والتعلم مدى الحياة 

والمساهمة في الحضارة اإلنسانية انطالقًا من التراث العربي اإلسالمي.

رؤية الجامعة

وخدمة  واألبحاث  والتربية  التعليم  في  بالتميز  لها  المعترف  األولى،  الفلسطينية  الجامعة  بيرزيت  جامعة  تظل  أن 
المجتمع، وقبلة ألفضل الطلبة واألكاديميين من كافة أرجاء الوطن وحاضنة لصنع القادة في كافة مناحي الحياة، 
وأن تصبح على المدى المتوسط من أفضل الجامعات في المنطقة العربية، وعلى المدى األبعد جامعة من مستوى 

عالمي.
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لمحة تاريخية موجزة

بدأت الجامعة كمدرسة ابتدائية على يد السيدة نبيهة ناصر في بلدة بيرزيت بهدف توفير فرص التعليم 1924
للفتيات من بيرزيت والقرى المجاورة. 

تطورت إلى مدرسة ثانوية للبنين والبنات.1930

أصبحت تعرف باسم “مدرسة بيرزيت العليا”.1932

تغير اسم المدرسة إلى “كلية بيرزيت” رغم أنها بقيت مدرسة ثانوية.1942

أضيف للكلية الصف الجامعي األول بفرعيه العلمي واألدبي برئاسة السيد موسى ناصر.1953

أضيف الصف الجامعي الثاني وتقرر البدء بإلغاء الصفوف االبتدائية واإلعدادية والثانوية بصورة تدريجية. 1961

تم إلغاء آخر صف ثانوي ليقتصر التعليم فيها على المرحلة الجامعية المتوسطة.1967

ُوضعت المؤسسة تحت إشراف مجلس أمناء من المواطنين المهتمين بشؤون التعليم برئاسة السيد 1972
إلى  الجديد  الحرم  األراضي في موقع  المجلس رسميًا ونقلت ملكية  أبو السعود، وتم تسجيل  توفيق 

مجلس األمناء.

أضيف الصف الجامعي الثالث وتحول اسم الكلية إلى »جامعة بيرزيت« واشتملت على كلية اآلداب وكلية 1975
العلوم.

احتفلت الجامعة بتخريج أول فوج من حملة درجة البكالوريوس في اآلداب وفي العلوم،  وأصبحت الجامعة 1976
في نيسان من ذلك العام عضوًا في اتحاد الجامعات العربية.
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أصبحت الجامعة عضوًا في االتحاد العالمي للجامعات، كما بدأت الجامعة بطرح برنامج الماجستير في 1977
التربية كأول برنامج في الدراسات العليا.  والدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها جامعة  بيرزيت 

معترف فيها داخليًا وعالميًا.

تم إنشاء كلية التجارة واالقتصاد. )تم تغيير اسمها ابتداًء من الفصل األول 2013/2012 لتصبح كلية 1978
األعمال واالقتصاد(.

تم إنشاء كلية الهندسة. 1979

أعيد تفعيل برنامج الماجستير في التربية بعد تجميده أثناء االنتفاضة الفلسطينية، وبدأ طرح برنامج 1994
الماجستير في الدراسات الدولية.

تم إنشاء كلية الدراسات العليا وتطوير برامج جديدة في الدراسات العليا في حقول مختلفة.1996

تم إنشاء كلية الحقوق واإلدارة العامة.2004

تم إنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات2006
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تم إنشاء كلية التمريض والمهن الصحية المساندة )تم تغير اسمها ابتداًء من الفصل األول 2013/2012 2008
تغيير  تم   2016/2015 الثاني  الفصل  من  وابتداًء  الصحية  والمهن  والصيدلة  التمريض  كلية  لتصبح 

اسمها لتصبح كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية(.

تم إنشاء كلية التربية2010

التمريض 2010 كلية  إلى  تم ضمه   2013/2012 األول  الفصل  من  )ابتداًء  دكتور صيدلي.  برنامج  افتتاح  تم 
كلية  لتصبح  اسمها  تغيير  تم   2016/2015 الثاني  الفصل  من  وابتداًء  الصحية،  والمهن  والصيدلة 

الصيدلة والتمريض والمهن الصحية(.

تم دمج كليتي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ابتداًء من الفصل األول  2015/2014  لتصبح كلية 2014
الهندسة والتكنولوجيا.
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موقع الجامعة 

 تقع الجامعة على مشارف بلدة بيرزيت التي تبعد حوالي 20 كيلو مترًا شمال غرب مدينة القدس. وتمتاز بيرزيت 
بطقسها المعتدل وجبالها المكسوة بأشجار الزيتون، كما أنها ترتفع 850 مترًا عن سطح البحر.

الحرم الجامعي

تبلغ مساحة الحرم الجامعي 800 دونمًا )بما يعادل 80 هكتار أو 200 فدان(
يحتضن الحرم الجامعي 25 مبنى رئيسي.

30 % من مساحة الحرم الجامعي مبني عليها والباقي مساحات خضراء وحدائق.

ويضم المباني والمرافق التالية حسب الخارطة المرفقة:

19.مشاغل الهندسة2. مبنى عبدالرحمن الجريسي

22. مبنى محمد عمران بامية3 . مبنى نسيب عزيز شاهين للدراسات العليا

23. مبنى عزيز شاهين4. مبنى عزيز شاهين – عيادة الجامعة

24. مبنى التربية الرياضية5. مبنى كلية العلوم

25. مبنى مركز نجاد زعني للتميز/ تكنولوجيا المعلومات8. مكتبة يوسف أحمد الغانم

26. مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية9. قاعة الشهيد كمال ناصر

27. مبنى مملكة البحرين لدراسات المرأة10. مبنى جابي برامكي

28. كلية تكنولوجيا المعلومات/ مبنى منيب رشيد المصري      12. مبنى عمر العقاد للهندسة

29. مبنى محمد المسروجي لإلعالم14. مبنى وليد وهلين قطان

31. كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية      15. مبنى معهد الحقوق

      16.مبنى الشيخ راشد آل مكتوم
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حقائق وأرقام

الجسم الطالبي:

يبلغ عدد الطلبة الملتحقين في جامعة بيرزيت للعام األكاديمي 2016/2015 ,12,101 طالب وطالبة.  
العليا  الدراسات  برامج  في  ملتحقين   1,290 البكالوريوس.  برامج  في  ملتحقين  الجامعة  طلبة  10,710 من   
العربية  الدراسات  وبرنامج  الخاصة  والدراسة  الدبلوم  برامج  في  ملتحقين  و101  والدكتوراة(،  )الماجستير 

والفلسطينية للطلبة األجانب. 
البكالوريوس و65.9% من طلبة  )64.1% من طلبة  الذكور  اإلناث و36% من  الجامعة هم من  64% من طلبة   

الدراسات العليا هم من اإلناث(.

توزيع طلبة الجامعة حسب الكليات 
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الخريجين 

بلغ عدد خريجي الجامعة في العام األكاديمي 2015/2014 2،184 خريج وخريجة. 1،784 خريج وخريجة من برامج   
البكالوريوس، و 360 من برامج الدراسات العليا، و 40 من برامج الدبلوم والفرعي.

تخرج من جامعة بيرزيت منذ العام األكاديمي 1976/1975 لغاية العام األكاديمي 2015/2014 حوالي 32,000   
خريج وخريجة.

المنح الدراسية واإلعفاءات والمساعدات المالية

 4.7 )حوالي  أردني  دينار  من 3.3 مليون  أكثر  على   2015/2014 األكاديمي  العام  خالل  الجامعة  طلبة  حصل   
مليون دوالر( كمنح دراسية وإعفاءات من األقساط التعليمية ومساعدات مالية.

  استفاد من المنح الدراسية واإلعفاءات والمساعدات المالية 45% من طلبة الجامعة.
حصل ما يزيد عن 20%  من الطلبة على ترتيبات وتسهيالت في دفع األقساط التعليمية.  
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الهيئة األكاديمية والموظفين

يبلغ عدد أعضاء الهيئة األكاديمية 529 )387 منهم بدوام كامل   
و142 بدوام جزئي(.

36% من أعضاء الهيئة األكاديمية هم من اإلناث.  

الدكتوراة  شهادة  يحملون  األكاديمية  الهيئة  أعضاء  من   % 56  
)61 % من أعضاء الهيئة األكاديمية بدوام كامل يحملون شهادة 

الدكتوراة(.

يبلغ عدد الباحثين 12 )7 بدوام كامل و5 بدوام جزئي(.  

كامل  بدوام   110(  177 والتدريس  البحث  مساعدي  عدد  يبلغ   
و67 بدوام جزئي(. 66% منهم هم من اإلناث.

والمهنيين،  اإلداريين،  ويشمل   520 اإلداري  الطاقم  عدد  يبلغ   
بدوام   449 )منهم  الخدمات  مجال  في  والعاملين  والفنيين، 

كامل و71 بدوام جزئي(. وتبلغ نسبة اإلناث منهم %43.

المعاهد والمراكز

عدد  تطرح  معاهد   8 ومركزًا متخصصًا.  13 معهدًا  الجامعة  تضم 
منها بعض برامج الدراسات العليا وتقوم بإجراء البحوث األكاديمية 
والتطبيقية و5 مراكز تقدم التدريب وتقوم بإجراء البحوث التطبيقية.
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المعاهد والمراكز:

معهد الحقوق مركز التعليم المستمر   

معهد سميح دروزة للصناعات الدوائية مركز تطوير اإلعالم   

معهد الدراسات البيئية والمائية مركز دراسات التنمية   

معهد الصحة العامة والمجتمعية مركز مختبرات جامعة بيرزيت للفحوص   

معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية مركز نجاد زعني للتميز في تكنولوجيا المعلومات   

معهد دراسات المرأة  

والتقنيات  المعرفة  لهندسة  سينا  اب��ن  معهد   
العربية

معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان  
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دائرة التسجيل والقبول

تعد دائرة التسجيل والقبول من اهم وحدات الجامعة حيث ان خدماتها 
الجامعة من طلبة وأعضاء هيئة تدريس ودوائر  تمتد لتشمل مجتمع 

اكاديمية بهدف تيسير العملية التعليمية.

والتسجيل  القبول  عمليات  وتسهيل  تنظيم  الى  الدائرة  تسعى 
والحصول على الوثائق من اجل خدمة الطالب منذ قبوله في الجامعة 
األمثل  االستخدام  خالل  من  تخرجه  وبعد  االكاديمية  مسيرته  وخالل 
أهداف  ومن  والتعليمات.  باألنظمة،  الكامل  االلتزام  مع  للتكنولوجيا  

الدائرة:

تنفيذ سياسة القبول في الجامعة بشفافية وكفاءة عالية.  
تنفيذ جميع التعليمات واألنظمة االكاديمية  

تعديل البرامج االكاديمية  بما يتالءم  مع الطلبة والمدرسين على   
حد سواء.

فيه  لما  االكاديمية  باألنظمة  يتعلق  فيما  والمشورة  النصح  تقديم   
مصلحة الطلبة.

الحتياجاتهم  التخطيط  في  كفاءة  أكثر  ليكونوا  الطلبة  تمكين   
المستقبلية.

توثيق سجالت الطلبة االكاديمية والمحافظة عليها.  
المطلوبة  الوثائق  على  الحصول  من  والخريجين  الطلبة  تمكين   

بسهولة.
البيانات  وأرشفة  وحفظ  والقبول  التسجيل  نماذج  جميع  اتمتة   

الكترونيا.
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القبول وااللتحاق

يتم قبول الطلبة الجدد في الجامعة والتحاقهم بشكل عام في مطلع الفصل األول من كل عام دراسي،  ويتم 
قبول أعدادًا محدودة في الفصل الثاني إذا توفرت أماكن شاغرة. وتقوم دائرة التسجيل والقبول بإجراءات القبول 

معتمدة على األسس التالية التي أقرها مجلس الجامعة:

متطلبات القبول
الحصول  على شهادة  الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها.. 1
يتم قبول الطلبة من حملة التوجيهي من دول عربية أخرى )غير فلسطين( بناًء على أسس القبول التي يتم . 2

اعتمادها للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية. 
يتم قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة  الفلسطينية أو ما يعادلها. والجدول . 3

أدناه يوضح التخصصات المسموح دراستها حسب فرع الثانوية العامة بما فيها الفروع المهنية(. 

 التخصصات المسموح دراستهافرع شهادة الثانوية العامة 

يقبل في كافة الكليات والبرامجالفرع العلمي 

يقبل في جميع برامج كلية اآلداب واألعمال واالقتصاد، وكلية الحقوق واالدارة فرع العلوم االنسانية )األدبي(
االجتماعيات  تعليم  تخصصي   – التربية  وكلية  تخصصاتها،  بجميع  العامة 

وتعليم اللغة االنجليزية كلغة أجنبية.

يقبل في كلية األعمال واالقتصاد.الفرع التجاري 

يقبل في جميع برامج كلية الهندسة والتكنولوجياالفرع الصناعي )ما عدا علم الحاسوب (

يقبل في برنامج علم الحاسوبالفرع الصناعي )الحاسوب(

يقبل في برامج األحياء الفرع الزراعي 

يقبل في جميع البرامج المتاحة لفرع العلوم االنسانية )األدبي(الفرع الشرعي 

 تقبل في برنامج التربية الرياضية وبرنامج الموسيقى العربية، حيث يخضع كافة فروع شهادة الدراسة الثانوية العامة 
الطالب في هذين التخصصين المتحان قدرات. 
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يتم قبول الطلبة الذين تقدموا المتحانات أجنبية مثل:. 1

)IB( أ – البكالوريا الدولية

)GCE, GCSE, IGCSE( ب – الثقافة العامة البريطانية

SATI&SATII – ج

)ABITOUR ( د – األبتور األلماني الدولي

العامة . 2 الثانوية  بشهادة  الشهادة  معادلة  على  الحصول  شريطة 
الفلسطينية من وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين وذلك 

حسب معدالت القبول المقرة لكل كلية.

ي��ت��م ق��ب��ول ال��ط��ل��ب��ة ال��ح��اص��ل��ي��ن ع��ل��ى ش��ه��ادة ال��ب��ج��روت )لطلبة . 3
فلسطينيي 1948 فقط( على النحو اآلتي: 

الطالب . 4 يعتبر  الوحدات،  حسب  يتم  البجروت  عالمات  نظام  أن  بما 
مادة  إلى  باالضافة  وجغرافيا...(   )تاريخ،  اجتماعية  مواد  درس  الذي 
الرياضيات طالبًا ملتحقًا بفرع العلوم االنسانية والطالب الذي درس 
مواد علمية )فيزياء، كيمياء، واألحياء(  باإلضافة إلى مادة الرياضيات  
طالبا ملتحقًا بالفرع العلمي، لذا على كل طالب أن يدرس 21 وحدة 
على األقل لضمان حصوله على شهادة بجروت شاملة يتمكن من 
التقدم بها للجامعات وضروري ان يكون مكتوب على رأس الشهادة 

)زكاي، أو زكئيت(.  

تحدد الجامعة سنويًا المعدالت الدنيا المقبولة في الكليات والبرامج . 5
المختلفة ،وتعلن تلك المعدالت على صفحة القبول.

ال يحق للطالب المقبول والملتحق تقديم طلب للتحويل لكلية أخرى . 6
قبل إنهاء 30 ساعة معتمدة في الكلية التي تم قبوله فيها. تعتمد 
اليها  التحويل  المراد  الكلية  في  الشواغر  على  التحويل  إمكانية 
توخي  يجب  لذلك  الكلية.  تلك  إلى  التحويل  شروط  على  وكذلك 

الدقة في اختيار التخصص أو الكلية في طلب االلتحاق. 

16



17

قبول الطلبة المنتقلين من جامعات معتمدة

يتم النظر في قبول طلبة منتقلين من جامعات معتمدة تأخذ بمبدأ المواظبة والدوام إذا توفرت شواغر لهم.
 يشترط أن يكونوا قد أنهوا في الجامعة المراد التحويل منها 30 ساعة معتمدة على األقل بنجاح وحصلوا . 1

على معدل تراكمي ال يقل عن 70 % أو تقدير جيد.  

يتم قبول هؤالء الطلبة بناًء على معدلهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.. 2

ال يتم قبول أي طالب ُفصل من جامعته.. 3

يتم معادلة المساقات التي درسوها سابقًا بما يعادلها في جامعة بيرزيت.. 4

أن ال تزيد الفترة ما بين آخر فصل درسه الطالب في جامعته والفصل الذي يرغب االلتحاق به في جامعة بيرزيت . 5
عن سنتين.

طلبات االلتحاق
يعلن في الصحف المحلية وصفحة الجامعة اإللكترونية عن موعد  توزيع بطاقات طلب االلتحاق »لدرجة البكالوريوس« 
والتي تكون عادًة خالل شهر  حزيران من كل عام.  »ويمكن الحصول على بطاقة طلب االلتحاق  من كافة فروع البنك 
العربي وكافة فروع بنك فلسطين بما فيها فرعه في جامعة بيرزيت. وتحتوي بطاقة طلب االلتحاق على رمز المرور 

 http://admission.birzeit.edu :ورقم الطلب المطلوبان لتعبئة طلب االلتحاق إلكترونيًا من خالل الرابط التالي

يتم تسليم  كافة الوثائق المطلوبة  أدناه لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية 2016 والذين يقبلون 
في الجامعة وذلك  يوم جلسة امتحانات  المستوى وقبل  الدخول إلى االمتحان بنصف ساعة على األقل.  

صورة عن الهوية الشخصية  . 1
وصورة عن شهادة الميالد.. 2
صورة مصدقة عن كشف عالمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية.. 3

الكترونيا  االلتحاق  التسجيل والقبول بعد تعبئة طلب  أعاله في دائرة  المذكورة  الوثائق  يتم تسليم كافة 
للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة من المجموعات التالية:
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الشهادات األجنبية : 
)SAT1and SATII, GCE, IGCSE, GCSE, IB ،األبتور األلماني..etc ,(    

    البجروت لطلبة فلسطيني 1948. 

    حملة الشهادات من الدول العربية. 

والطلبة  سابقة  سنوات  من  الفلسطينية  العامة  الثانوية  طلبة       

المنتقلين من جامعات أخرى.  

آلية القبول:
واحدة  قبول  الئحة  عن  اإلعالن  إلى  تستند  للقبول  آلية  الجامعة  اعتمدت 
   admission.birzeit.edu الرابط  عبر  القبول  صفحة  على  تعلن  فقط 
الفوري  القبول  آلية  اعتماد  ثم  التوجيهي، ومن  نتائج  إعالن  بعد  مباشرة 
حيث يتم حجز مقعد للطالب فورًا في التخصص المتاح للقبول وحسب 
الشواغر إذا كان معدله في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة يؤهله 

لذلك.

تعتمد الجامعة نظام القبول للتخصص،  وبهذا يكون الطالب قد التحق 
طلب  تقديم  إلى  يحتاج  وال  بالجامعة  التحاقه  منذ  مباشرًة  بالتخصص 

تخصص الحقًا.

بإمكان الطالب عند تعبئة طلب القبول االختيار من بين التخصصات حتى 
خمس خيارات وسيتم قبول الطالب بناًء على تحقيقه الحد األدنى لمعدل 

القبول والقدرة االستيعابية حسب ترتيب االختيارات التي وضعها.  

صفحة  في  عنها  المعلن  التعليم  رسوم  دفع  قبلوا  الذين  الطلبة  على 
العربي  البنك  أو في كافة فروع  الجامعة  القبول في  القبول  في محطة 
وكافة فروع بنك فلسطين بما فيه فرعه في جامعة بيرزيت، وكافة فروع 

البنك االسالمي العربي وذلك في الفترة المحددة لدفع الرسوم.

المتحان  التسجيل  المالية.  معامالتهم  وأتموا  قبلوا  الذين  الطلبة  على 
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المستوى في اللغتين العربية واالنجليزية عبر الرابط admission.birzeit.edu تحت بند حجز امتحان المستوى في 
اللغتين العربية واالنجليزية  بعد يوم عمل على األقل من تسديد الرسوم  وذلك باستخدام رقم الطلب ورمز المرور 
يحدد مستواه  االنجليزية حيث  اللغة  المستوى في  المتحان  المطلوب  االهتمام  إعطاء  الطالب  . على  بهم  الخاص 

وبرنامجه الدراسي في الفصل األول والثاني.

مالحظة:  
يجب االحتفاظ ببطاقة رقم طلب االلتحاق ورمز المرور إذ سيتم استخدامها عند جميع إجراءات االلتحاق بالجامعة. 

ولن يتمكن الطالب بدون رقم الطلب ورمز المرور  من إكمال عملية االلتحاق بالجامعة.

المنح واإلعفاءات والمساعدات المالية
تحرص الجامعة على أن ال تكون المشاكل المالية عائقًا في سبيل إكمال الطالب المؤهل دراسته الجامعية، وتسعى 
إلى إبقاء الرسوم في الحد األدنى الممكن مع المحافظة على المستوى العالي للتعليم والخدمات األخرى المساندة 
للعملية التعليمية. وتبذل الجامعة جهدها في تأمين المنح الدراسية والمساعدات والقروض، باإلضافة إلى مساعدة 

الطلبة من خالل العمل الطالبي مدفوع األجر.

تقدم الجامعة منحًا دراسية ومساعدات للطلبة الجدد المتفوقين أكاديميًا حيث تخصص الجامعة في مطلع كل 
المعدالت  بين  من  معدالت  أعلى  على  الحاصلين  الجدد  للطلبة  تشجيعية  منح  عشرة  عن  يقل  ال  ما  دراسي  عام 
العشرة األوائل في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في كل محافظة من محافظات الوطن في كال الفرعين 

العلمي والعلوم اإلنسانية. 

من  لكل  دراسية  منح   5 العامة  الثانوية  الدراسة  شهادة  امتحان  في  المتفوقين  الجدد  للطلبة  الجامعة  وتقدم 
المنح  من  عددًا  أيضًا  وتقدم  فقط،  واحدة  سنة  ولمدة  الرياضيات  الفيزياء،  الكيمياء،  األحياء،  التالية:  التخصصات 

الدراسية في تخصصي االقتصاد والتمريض لمدة سنة واحدة فقط.

الئحة  على  أدرجوا  الذين  كلية  كل  في  أكاديميًا  المتفوقين  للطلبة  تشجيعية  دراسية  منحًا  الجامعة  وتقدم  كما 
الشرف لدى عميد الكلية في نهاية الفصل، وتغطي المنحة رسوم التعليم للفصل الدراسي التالي.

تقدم الجامعة أيضًا اعفاءات مالية لألخوة الملتحقين في الجامعة في حالة تسجيل عدد من أفراد عائلة واحدة )غير 
المصنفين وال يتلقى أحدهم أية مساعدة أخرى( في نفس الفصل على النحو اآلتي:
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يدفع الطالب األول رسوم التعليم كاملة  

يعفى الثاني من 15 % من رسوم التعليم  

يعفى الثالث من 20 % من رسوم التعليم   

يعفى الرابع من 25 % من رسوم التعليم  

تقدم الجامعة منحًا دراسية ومساعدات ألبناء الشهداء. وتخصص الجامعة عددُا من المنح الدراسية للطلبة الجدد 
من عرب الداخل )1948( تغطي رسوم التعليم للسنة االولى قابلة للتجديد بعد ذلك بناء على التحصيل األكاديمي 

للطلب في الجامعة.

العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  ترشحهم  الذين  الجدد  للطلبة  الدراسية  المنح  من  آخر  عددًا  الجامعة  وتقدم  كما 
ومحافظ رام اهلل والبيرة، وبلدية بيرزيت.

كما وتوفر الجامعة عددًا آخرًا من المنح الدراسية والمساعدات المالية المدعومة من أفراد، ومؤسسات، وجمعيات 
مختلفة. يمكن للطلبة الملتحقين في الجامعة الحصول على قروض من خالل صندوق إقراض الطلبة في مؤسسات 

التعليم العالي في فلسطين.

إعادة الرسوم لدى االنسحاب من الجامعة
تسري األنظمة التالية على جميع الطلبة الجدد المقبولين في الجامعة: 

إذا انسحب الطالب من الجامعة قبل بدء الدراسة يطالب يدفع 35 % من رسوم التعليم  المعلن عنها في . 1
إعالنات القبول إضافة إلى كافة الرسوم األخرى ويعاد للطالب  الوديعة المالية وما تبقى مما دفعه.

إذا انسحب  الطالب من الجامعة خالل األسبوع األول من بدء الدراسة يطالب بدفع 65 % من رسوم التعليم المعلن . 2
عنها في إعالنات القبول إضافة إلى كافة الرسوم األخرى ويعاد للطالب الوديعة المالية وما تبقى مما دفعه.

الطلبة المقبولين في برنامج التعليم الموازي ينطبق عليهم ما ورد أعاله بخصوص اعادة الرسوم، باإلضافة . 3
إلى اعادة رسوم التعليم الموازي.

إذا انسحب الطالب من الجامعة بعد نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة، ال يعاد له أي مبالغ دفعها للجامعة . 4
) وينطبق ذلك أيضًا على رسوم التعليم الموازي(.

تسري هذه التعليمات أيضًا على رسوم السكن في منازل الطالبات.. 5
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معلومات عامة
يتكون العام الدراسي من فصلين دراسيين مدة كل منهما ستة عشر أسبوعا.  وتعقد الجامعة خالل العطلة . 1

الصيفية، وحسب االمكانات المتوفرة دورة صيفية مدتها ثمانية أسابيع.

تعطل الجامعة يومي الجمعة واألحد من كل أسبوع ويعلن عن العطل الرسمية في تقويم الجامعة األكاديمي . 2
في بداية كل عام دراسي.

تعتمد الجامعة نظام الساعات المعتمدة، وتعادل الساعة المعتمدة الواحدة لقاء صفيًا مدته خمسون دقيقة . 3
أسبوعيًا.

الدراسة في الجامعة باللغتين العربية واإلنجليزية ولذلك يتوجب على الطلبة أن يكونوا متمكنين من اللغة . 4
الجامعة المتحان مستوى  المقبولون في  الطلبة  االنجليزية. ويخضع  باللغة  الكافي  اإللمام  العربية ولديهم 

باللغة اإلنجليزية والعربية قبل التحاقهم بالدراسة.

تمنح كليات الجامعة درجة البكالوريوس في تخصصات متعددة مدة الدراسة فيها تترواح بين أربع  وست . 5
سنوات حسب البرنامج األكاديمي. 

مالحظات هامة: 
من  جزء  هي  والتي  األكاديمية  واألنظمة  التعليمات  على  االطالع  الجامعة  في  المقبولين  الطلبة  جميع  على 
المعلومات التفصيلية الواردة في دليل الطالب والذي يتم توفير نسخة منه على قرص مدمج لكل طالب ملتحق 

https://ritaj.birzeit.edu/ba-guide  :بالجامعة. أو من خالل النسخة الموجودة على الرابط التالي

نظام الدراسة
الوقت ذاته دراسة  للتخصص، وفي  المطلوبة  المساقات  الجامعة نظام تعليمي يتيح للطالب فرصة لدراسة  تتبع 
مساقات أخرى من خارج حقل تخصصه تنميًة لثقافته وتلبيًة لميوله الشخصية وذلك ضمن نظام الساعات المعتمدة. 
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كليات الجامعة:
تضم جامعة بيرزيت ثمانية كليات تطرح 99 برنامجًا أكاديميًا )منها: 65 برنامجًا يؤدي إلى درجة البكالوريوس، و30 
برنامجًا يؤدي إلى درجة الماجستير، وبرنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية، وبرنامجين يؤديان إلى درجة الدبلوم، 

باإلضافة إلى برنامج الدراسات العربية والفلسطينية للطلبة األجانب(.

كلية الدراسات العليا  

كلية اآلداب   

كلية العلوم  

كلية األعمال واالقتصاد   

كلية الهندسة والتكنولوجيا  

كلية الحقوق واإلدارة العامة    

كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية   

كلية التربية  
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كلية اآلداب
ملتقى اآلداب والثقافة والعلوم االجتماعية

1974 وهي من أولى الكليات في الجامعة وتعتبر  تأسست كلية اآلداب عام 
األكبر من حيث عدد التخصصات التي تقدمها وعدد الطلبة الملتحقين بها. 
ساعات   عدد  مع  اآلداب  كلية  تقدمها  التي  التخصصات  يبين  أدناه  الجدول 

المطلوبة التخرج.

عدد الساعات الكلية 
المطلوبة للتخرج

120اللغة العربية وآدابها

120اللغة االنجليزية وآدابها

120رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها/ فرعي الترجمة

120علم االجتماع  

120اللغة الفرنسية

120رئيسي التاريخ/ فرعي العلوم السياسية

120رئيسي التاريخ/ فرعي اآلثار الفلسطينية

120رئيسي الجغرافية/ فرعي التاريخ

120رئيسي الجغرافية/ فرعي العلوم السياسية

120رئيسي علم النفس/ فرعي علم االجتماع

120رئيسي علم النفس/ فرعي دراسات المرأة

122اإلعالم

120اللغة األلمانية

129التربية الرياضية )يخضع الطالب المتحان قدرات(

123الموسيقى العربية )يخضع الطالب المتحان قدرات(
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كلية العلوم
اإلسهام في تقدم العلوم البحتة والتطبيقية

تأسست كلية العلوم عام 1974 وهي من أولى الكليات في الجامعة والجدول أدناه يبين التخصصات التي تقدمها 
كلية العلوم مع الساعات المطلوبة للتخرج.

كلية العلوم 
الساعات المطلوبة 

للتخرج

128األحياء

128رئيسي األحياء/ فرعي كيماء حيوية

128رئيسي األحياء/ فرعي ادارة األعمال

128رئيسي األحياء/ فرعي التسويق

128رئيسي األحياء/ فرعي اآلثار

128الرياضيات

128رئيسي الرياضيات/ فرعي االقتصاد

128رئيسي الرياضيات / فرعي علم الحاسوب

128رئيسي الرياضيات/ فرعي العلوم المالية والمصرفية

128رئيسي الرياضيات/ فرعي االحصاء

128الرياضيات التطبيقية في االقتصاد

128الكيمياء

128رئيسي الكيمياء/ فرعي ادارة األعمال

128رئيسي الكيمياء/ فرعي التسويق

128رئيسي الكيمياء/ فرعي الكيمياء الحيوية

128الفيزياء

128 رئيسي الفيزياء/ فرعي الرياضيات

128رئيسي الفيزياء/ فرعي اإللكترونيات

128رئيسي الفيزياء/ فرعي علم الحاسوب
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كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية
دعم التنمية الشاملة في المجاالت الصحية

الفصل  ابتداًء من  وتغير اسمها  المساندة  الصحية  والمهن  التمريض  2008  تحت مسمى كلية  عام  الكلية  تأسست 
األول 2013/2012 لتصبح كلية التمريض والصيدلة  والمهن الصحية وفي العام الدراسي 2016/2015 تم تغيير اسمها 
لتصبح كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية. والجدول أدناه يبين التخصصات التي تقدمها الكلية مع عدد الساعات 

المطلوبة للتخرج.

كلية الصيدلة والتمريض والمهن 

الصحية 

عدد الساعات 

المطلوبة للتخرج

210دكتور صيدلي

129التغذية والحمية

129عالج النطق والسمع

141التمريض
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كلية الحقوق واإلدارة العامة
رفد القطاع العام والخاص بالكفاءات المميزة

الساعات  الكلية وعدد  التي تقدمها  التخصصات  يبين  أدناه  2004 والجدول  العامة عام  الحقوق واإلدارة  تأسست كلية 
المطلوبة للتخرج.

الكلية
عدد الساعات 

المطلوبة للتخرج

144القانون

126االدارة العامة

126رئيسي االدارة العامة/ فرعي العلوم السياسية

126رئيسي االدارة العامة/ فرعي االقتصاد

رئيسي العلوم السياسية/ فرعي  عالقات 
دولية

128

122رئيسي العلوم السياسية/ فرعي اإلدارة العامة

122رئيسي العلوم السياسية/ فرعي دراسات المرأة

122رئيسي العلوم السياسية/ فرعي الفلسفة

122رئيسي العلوم السياسية/ فرعي االقتصاد
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كلية األعمال واالقتصاد  
رفد المجتمع بكفاءات مهنية وريادية

تأسست الكلية عام 1978 تحت مسمى كلية التجارة واالقتصاد وتم تغيير اسمها ابتداًء من الفصل األول 2013/2012 
الماضية.  العديدة  السنوات  خالل  الكلية  تخصصات  في  حدث  الذي  التطور  ليعكس  واالقتصاد  األعمال  كلية  لتصبح 

والجدول أدناه يبين التخصصات التي تقدمها الكلية وعدد الساعات المطلوبة للتخرج.
الساعات المطلوبة للتخرجكلية األعمال واالقتصاد 

120ادارة األعمال

120االقتصاد

120المحاسبة

120العلوم المالية والمصرفية

126اقتصاد األعمال

120التسويق
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كلية الهندسة والتكنولوجيا
ملتقى العلوم البحتة والتكنولوجيا

تأسست كلية الهندسة عام 1979 وتأسست كلية تكنولوجيا المعلومات عام 2006 وابتداًء من  الفصل األول من العام 
الدراسي  2015/2014 تم دمج هاتين الكليتين لتصيح كلية الهندسة والتكنولوجيا.
والجدول أدناه يبين التخصصات التي تقدمها الكلية وعدد الساعات المطلوبة للتخرج.

الكلية 
عدد الساعات 

المطلوبة للتخرج

كلية الهندسة والتكنولوجيا

160الهندسة الكهربائية

160الهندسة المدنية

164الهندسة المعمارية

160الهندسة الميكانيكية

160هندسة الميكاترونيكس

160هندسة أنظمة الحاسوب

128علم الحاسوب

164هندسة التخطيط الفراغي
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كلية التربية
تميز معرفي أكاديمي مهني تربوي

تأسست كلية التربية عام 2010. إلعداد معلم يمتلك الثقافة العامة، المهارات التعليمية والقدرة على التعامل مع طلبته 
ويتطور مهنيًا من خالل العمل. والجدول أدناه يبين التخصصات التي تقدمها الكلية وعدد الساعات المطلوبة للتخرج.

عدد الساعات الكلية

المطلوبة للتخرج

كلية التربية

132تعليم  االجتماعيات

129تعليم العلوم

120تعليم اللغة االنجليزية كلغة أجنبية

مرافق الجامعة

عمادة شؤون الطلبة:
تعنى عمادة شؤون الطلبة بحياة الطالب الجامعية بأوجهها المختلفة: اجتماعيًا وثقافيًا وفنيًا، وتطوير مهاراته وزيادة 
قدراته في التعاطي مع مستقبله وحياته، وتحاول مساعدته على حل مشكالته األكاديمية والمالية والنفسية التي قد 

تعترض مسيرته التعليمية.

رؤية عمادة شؤون الطلبة:
االنشطة  في  الطلبة  مشاركة  وتعزز  عالية  بنوعية  الطلبة  لخدمات  إدارة  بأفضل  تقوم  الطلبة  شؤون  عمادة  تبقى  ان 

المجتمعية والثقافية والفنية والتطوعية لخلق مواطن منتج في المستقبل. 
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أهداف عمادة شؤون الطلبة:
للطالب،  نوعية  إرشادية  وتقديم خدمات  الديمقراطية،  الممارسة  تشجيع 
اإلبداع  وتشجيع  والفكري،  الثقافي  النشاط  لممارسة  اإلمكانيات  وتوفير 
والفكر المنفتح، وربط الطالب بمجتمعه المحلي وتعزيز انتمائه، وتشجيعه 

على االلتزام والتطوع.

العمادة  تضم  بمهامها  القيام  اجل  من  الطلبة:  شؤون  عمادة  مكاتب 
المكاتب التالية:  

العمل  مكتب  الطالبية،  والكتل  الطلبة  مجلس  أعمال  تنسيق  مكتب 
مكتب  االرشاد،  مكتب  والفنية،  الثقافية  النشاطات  مكتب  التعاوني، 

المساعدات المالية.

مركز الحاسوب
يهدف المركز إلى توفير بيئة معلوماتية متكاملة لمجتمع الجامعة داخل 
الحرم الجامعي وخارجه لخدمة العملية األكاديمية والبحث العلمي وألغراض 
إدارة الجامعة، وكذلك للمساهمة في تطوير المجتمع انسجاما مع رسالة 

جامعة بيرزيت.

يوفر مركز الحاسوب التقنيات الالزمة لخدمة احتياجات الجامعة في المجاالت 
– رتاج - والتي تخدم كل  األكاديمية واإلدارية كبوابة الجامعة اإللكترونية 
من الطلبة ،أعضاء الهيئة األكاديمية، الشؤون األكاديمية ،الدوائر اإلدارية، 
ومراكز  اإلدارية  الجامعة  دوائر  الستخدام  اإلدارية  البرمجيات  الى  باإلضافة 

خدمة المجتمع ووحدات الخدمات للطلبة والعاملين.

الحاسوب شبكة معلومات سلكية متطورة وشبكة السلكية  يدير مركز 
إلستخدام  وخارجها  المباني  داخل  الجامعة  مساحات  معظم  تغطي 
الجامعة من طلبة وهيئة أكاديمية وموظفين، والتي من خاللها  مجتمع 
يمكن الوصول إلى خدمات الجامعة اإللكترونية وشبكة اإلنترنت العالمية.
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والتي  الجامعة  في  الحاسوب  مختبرات  على  المركز  يشرف 
والتي  الطلبة  1200 جهاز حاسوب ألستخدام  أكثر من  توفر 
توفر البرمجيات الالزمة للمساقات األكاديمية، وبرمجيات عامة 
المعلوماتية  توفرالخدمات  كما  واألبحاث،  الوظائف  لتنفيذ 
وشبكة اإلنترنت، كما توفر المختبرات خدمات الطباعة للطلبة 
وخدمات دعم فني أساسي باإلضافة الى اإلرشاد فيما يخص 
البوابة اإللكترونية وربط األجهزة الذكية بالشبكة الالسلكية.

مباشر  الحاسوب بشكل  مركز  الحصول على خدمات  يمكن 
Help@ritaj.ps :في مختبر رتاج، أو من خالل البريد إلكتروني

مكتبة الجامعة

تحتوي المكتبة الرئيسية )مكتبة يوسف أحمد الغانم( على 
وااللكترونية  المطبوعة  الكتب  من  مجلد   473304 من  أكثر 
)155586 مجلد كتب مطبوعة، 317718 كتاب الكتروني( كما 
834 مجلد  مقررات مساقات،  1021 مجلد كتب  على  تحتوي 
دورية   30,000 مطبوعة،  دورية  مجلد   25,250 بريل،  كتب 
اقراص  على  بيانات  قاعدة   38 فيديو،  شريط   60 الكترونية، 
مدمجة، 1402 رسالة ماجستير، 1025 رسالة دكتوراة، 3 جرائد 
اعُتمدت   . 38 ميكروفورمز(  آلية،  بيانات  قاعدة   68 مطبوعة، 
 ،1979 المكتبة كمركز إيداع لمنشورات اليونسكو منذ عام 
 ،2005 عام  منذ  الدولي  البنك  لمنشورات  إقليمي  ومركز 
فلسطين  في  المحوسب  “مينيزيس”  لنظام  دعم  ومركز 
مع  والتعاون  بالتنسيق  المكتبة  تقوم  كما   ،1998 عام  منذ 
في  المختلفة  والمعاهد  بالمراكز  الخاصة  الفرعية  المكتبات 
الجامعة وهي: مكتبة معهد الحقوق، مكتبة معهد دراسات 
المرأة، المكتبة/مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية )دمج ل� 
للدراسات  أبو لغد  إبراهيم  3 مكتبات فرعية: مكتبة معهد 
معهد  ومكتبة  التنمية،  دراسات  برنامج  مكتبة  الدولية، 

الصحة العامة والمجتمعية(.
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وتشترك  الخدمات  من  العديد  والباحثين  الطلبة  لجمهور  المكتبة  توفر 
بالنص  اإللكترونية  العلمية  والمجالت  للكتب  البيانات  قواعد  بالعديد من 
الكامل، والتي تصل إلى 68 قاعدة بيانات، بعضها باشتراك والبعض اآلخر 

حصلت عليه المكتبة مجانا.

مكتب العالقات العامة: 
الجامعة وبرامجها  العامة في توفير معلومات حول  العالقات  يتلخص دور 
ذلك  ويبرز  ومناسبات،  الفعاليات من نشاطات  وتنظيم  وإدارة  وخدماتها، 
والتواصل،  اإلتصال  وهي:  العامة  العالقات  مكتب  عمل  محاور  خالل  من 

واإلعالم، المعلومات والمنشورات، النشاطات واستقبال الوفود والزوار.

الكتساب  والتدريب  المكتب  عمل  محاور  العمل ضمن جميع  للطلبة  يتاح 
المهارات والخبرات  كالتصوير الفوتوغرافي وتنظيم النشاطات والفعاليات 
الجامعية، كتابة األخبار والتغطيات الصحفية لنشاطات الجامعة، اضافة إلى 
وذلك بشكل شهري  التعريفية،  الجوالت  وقيادة  والزوار،  الوفود  استقبال 

وفصلي.

المدارس والقيام  الطلبة على استقبال طلبة  المكتب بتدريب  كما يقوم 
بجوالت تعريفية لهم، وتدريب الطلبة على مهارات اإلتصال والتواصل من 

خالل تطوعهم بجميع أعمال المكتب. 

الحق  حملة  العامة  العالمات  مكتب  يحتضن  التعليم:  في  الحق  حملة 
الطالب  حق  تجاه  الطالبي  الوعي  نشر  على  تعمل  والتي  التعليم،  في 
واللقاءات  المؤتمرات  من  سلسلة  عبر  قانونيًا،  التعليم  في  الفلسطيني 
في  وال��ت��ط��وع  المشاركة  للطلبة  يمكن  حيث  ودول��ي��ًا،  محليًا  الطالبية 

نشاطاتها.

أسماء  وحصر  الحق،  لهذا  االحتالل  انتهاكات  بتسجيل  الحملة  تقوم  كما 
ذويهم،  ومع  معهم  والتواصل  االحتالل،  سجون  في  المعتقلين  الطلبة 
ومتابعة قضاياهم عبر محامي الجامعة،  كما تسهل لهم اجراءات متابعة 

دراساتهم الجامعية بعد اإلفراج عنهم.
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دائرة الخدمات العامة 
تعمل الدائرة على توفير وتقديم حزمة من الخدمات ألسرة الجامعة )عاملين وطلبة( في مجاالت الصحة واألمن والسالمة العامة 
والنظافة والنقل والبريد ودعم إقامة وإنجاح المناسبات التي تقام داخل الحرم الجامعي. كما تقوم الدائرة باإلشراف على مخزن 
فيها.  العمل  سير  حسن  لضمان  الجامعة  ومطاعم  الطالبات  وسكن  الجامعة  داخل  الذاتية  الخدمة  وآالت  واألكشاك  الكتب 

والتنسيق مع شركات النقل لتأمين وسائط النقل الالزمة لنقل العاملين والطلبة من رام اهلل إلى الجامعة وبالعكس.

سكن الطالبات 
توفر الجامعة سكنًا في مدينة بيرزيت لحوالي 111 طالبة تحت إشراف الجامعة المباشر وتعطي األولوية لالستفادة من 

هذه المنازل لطالبات السنة األولى والقاطنات في أماكن بعيدة عن بيرزيت أو رام اهلل. 

من  قريب  لهم  سكن  تامين  الطلبة  هؤالء  وبإمكان  إشرافها،  تحت  الطلبة  من  للذكور  سكنًا  حاليًا  الجامعة  توفر  وال 
الجامعة باستئجار بيوت خاصة في بلدة بيرزيت أو في القرى والمدن المجاورة.   

بالنسبة لطلبة فلسطيني 1948 ستبذل الجامعة جهدًا كبيرًا لتوفير سكن للذكور في القطاع الخاص خالل المرحلة 
األولى اللتحاق الطالب في الجامعة. 

مطاعم الجامعة 
يتوفر في الجامعة ستة مرافق لتقديم خدمات الطعام لجمهور الطلبة والعاملين وهي: مطعم الجامعة الرئيس ويقع 
الصيدلة  اآلداب، كفتريا كلية  العلوم، كفتريا كلية  األعمال واالقتصاد، كفتريا كلية  آل مكتوم، كفتريا كلية  في مبنى 

والتمريض والمهن الصحية وكفتيريا حديقة سمير عويضة »الشرفة«.  
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الخدمات المصرفية: 
لمؤسسات  اآللي  الصراف  وخدمات  مصرفية  خدمات  الجامعة  في  يتوفر 

مصرفية محلية للتسهيل على الطلبة.

المرافق الرياضية
تشمل المرافق الرياضة صالة مغلقة )الجمنيزيوم( متعددة االستخدامات: 
كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، قاعة اللياقة البدنية، وقاعة تحتوي على 

اجهزة رياضية.

أما المالعب الخارجية فتشمل ملعب كرة القدم )سباعيات(. ملعبين لكرة 
الطائرة،  لكرة  مالعب  ثالث  السلة،  لكرة  مالعب  ثالث  )خماسيات(،  القدم 
وملعب للتنس األرضي، ومضمار للجري وسباق التتابع إضافة إلى ملعب 

لدفع الجلة ورمي القرص والوثب الطويل والوثب العالي.

الفرق الرياضية 
وطالبات«،   »طالب  السلة  كرة  فريق  وطالبات«،   »طالب  القدم  كرة  فريق 
التنس  فريق  اليد،   كرة  وفريق  وطالبات«،  »طالب  الطائرة  كرة  فريق 
األرضي،  فريق للريشة الطائرة »طالب وطالبات«، فريق أللعاب القوى »طالب 
وطالبات«، فريق للعبة الشطرنج »طالب وطالبات، وفريق لتنس الطاولة 

»طالب وطالبات«.   

متحف جامعة بيرزيت
البصرية  الفنون  في  متخصص  ريادي  فضاء  بيرزيت  جامعة  متحف 
يصوغ  الذي  للمتحف  نموذجًا  يقدم  بيرزيت  جامعة  قلب  في  المعاصرة 
يقدم  المجتمعية.  المسؤولية  اطار  وضمن  المحلي  سياقه  من  هويته 
المتحف الفنون المعاصرة كمعرفة بديلة وخالقة ذات امكانيات ال محدودة 
ثالث  خالل  من  رؤيته  تحقيق  على  المتحف  يعمل  للتنمية  المجتمعية. 

برامج رئيسية: برنامج المعارض، برنامج المقتنيات، برنامج التعليم.
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أرقام هواتف ضرورية للدوائر

2982000 -02استعالمات جامعة بيرزيت

0292982056 2982057-02دائرة التسجيل  والقبول

2982064-02دائرة الخدمات العامة

2982014-02 دائرة المالية

2982086-02عمادة شؤون الطلبة

2982059-02العالقات العامة

2982006-02مكتبة يوسف الغانم

2982012-02مركز الحاسوب

2982151-02عيادة الجامعة

أرقام هواتف الكليات:

2982004-02كلية اآلداب

2982005-02كلية األعمال واالقتصاد

2982003-02كلية العلوم

2982002-02كلية الهندسة  والتكنولوجيا

2982050-02كلية الحقوق واالدارة العامة

2982093-02كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية

2982124-02كلية التربية
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