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  شهادةSATI+ SATII:- 

 

 -إذا حقق الطالب الشروط التالية: SATI+SATIIتقوم وزارة التربية والتعليم العالي بمعادلة شهادة 
 

من مدرسة تعتمد   High School Diplomaنهاء الصف الثاني عشر والحصول على شهادة إ .1

 النظام األمريكي ومعتمدة من قبل جهة تربوية أمريكية معترف بها.

 :بمواده الثالثة    SATIالنجاح في امتحان  .2

  (English Writing, Critical Reading, Mathematics وأن ال تقل العالمة عن )400  

 . (ألغراض المعادلةللمادة الواحدة )
  

(عالمة 400بحيث تكون العالمة الدنيا لكل مادة )  (SATII)أن يجتاز الطالب ستة مواد من امتحان  .3

من بين المواد   (Mathematics  Level IC).على أن تكون مادة  الرياضيات ألغراض المعادلة()

 الستة.
 

ح ) اذا درس في بلد أن يكون الطالب قد اجتاز مبحث اللغة العربية في المرحلة الثانوية العامة بنجا .4

 عربي(.
 

 (Math Level IIC )اجتياز مادة الرياضيات المستوى الثاني من مواد  .5
 

 ( فيما عدا ذلك تعادل الشهادة بفرع العلوم اإلنسانية.SATIIاجتياز مادتي علوم من مواد ) .6
 

  
 Math Level( مادتين منفصلتين ، بينما تعد مادتا )Biology M and Biology Eال تعد مادتا)  .7

IC and Math level IIC)   مادتين منفصلتين في اختباراتSAT. 

كون سنة الحصول على شهادة الثانوية العامة في وثيقة المعادلة هي السنة التي حقق فيها الطالب ت .8

  جميع متطلبات وشروط المعادلة.

 

 

 

 

 القبول في جامعة بيرزيت
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مجموعين وحسب  بعد تحقيق شروط الوزارة، (SAT IIيتم قبول الطالب حسب نتيجته في امتحان )

مواضيع العلمية والمواضيع االجتماعية الوهي: مجموع مواضيع الرياضيات، ومجموع  رئيسيين

 تحققت الشروط التالية: إذافقط في تخصص معين  ، بحيث يقبل الطالبوالعلوم اإلنسانية

o  الرياضيات. مواضيعل بالمطلو المعدلاعلى من  للطالب عالمات الرياضياتمعدل 

o  مواضيع العلميةللالمطلوب  المعدلاعلى من  للطالب واالدبية المواضيع العلميةعالمات معدل 

باستخدام المعدل يتم احتساب المعدل المطلوب للمواضيع العلمية والمواد األدبية األدبية، ووالمواد 

مع االخذ بعين  من ناحية اخرى األدبيةلمواد من ناحية، والمعدل المطلوب ل لمواد العلميةل المطلوب

 .كل منهما االعتبار عدد

 

، علماً أن هذه المعدالت قابلة للتغيير من لكل كلية/تخصص وفيما يلي معدل المواد المختلفة المطلوبة

 عام أكاديمي إلى آخر.
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المعدل المطلوب 

لمواضيع المواد 

 االجتماعية

 واالنسانية

المعدل المطلوب 

العلمية الثالث مواضيعلل  

 المطلوب معدلال

مواضيع ل

الرياضيات األولى 

 والثانية

 الكلية/ التخصصات مسار القبول

كلية الهندسة والتكنولوجيا/ جميع  المسار العادي 560 540 450
الهندسة المدنية التخصصات ما عدا 

علم الحاسوبوالمعمارية و  
 المسار الموازي 480 440 400

 

 الهندسة المدنية والهندسة المعمارية المسار العادي 600 580   490

 المسار الموازي 520 480 440

 

 علم الحاسوب المسار العادي 480 480 450

 المسار الموازي 440 440 400

 

 المسار العادي 480 480 450
 كلية العلوم / جميع التخصصات

 المسار الموازي 440 440 400

 

العاديالمسار  500 450 450  كلية األعمال واالقتصاد/ جميع التخصصات 
ما عدا المحاسبة والعلوم المالية 

 المسار الموازي 450 400 400 والمصرفية

 

 المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية المسار العادي 540 490 490

 المسار الموازي 490 440 440

 

التخصصاتكلية اآلداب/ جميع  المسار العادي 480 440 450  
ما عد اللغة اإلنجليزية واللغة اإلنجليزية 

 فرعي ترجمة
 المسار الموازي 450 400 400

 

واللغة اإلنجليزية  وآدابها اللغة اإلنجليزية المسار العادي 520 480 490
فرعي ترجمةوآدابها   المسار الموازي 490 440 440 

     

 االعالم المسار العادي 480 440 450
 المسار الموازي 450 400 400 
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المعدل المطلوب 

لمواضيع المواد 

 االجتماعية

 واالنسانية

المعدل المطلوب 

 للمواضيع العلمية الثالث

المعدل المطلوب 

لمواضيع 

الرياضيات األولى 

 والثانية

 الكلية/ التخصصات مسار القبول

 

العامة/ جميع كلية الحقوق واالدارة  المسار العادي 480 440 450
 المسار الموازي 450 400 400 التخصصات ما عدا القانون

 

 المسار العادي 500 450 480
 القانون

 المسار الموازي 450 400 450

 

 كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية

 دكتور صيدلي المسار العادي 650 650 500

 المسار الموازي 600 600 450

     

ععالج النطق والسم المسار العادي 500 500 450  

 المسار الموازي 430 450 400

 

 التغذية والحمية المسار العادي 500 480 450

 المسار الموازي 430 450 400

 

 التمريض المسار العادي 460 460 450

 المسار الموازي 400 400 400

 

 المسار العادي 480 440 450
التخصصاتجميع  -  كلية التربية  

 المسار الموازي 400 400 400
 


