
July 13, 2020 
 

  
 دائرة التسجيل والقبول

الوروس  األو القبول  دفعة امج الب   2020/2021 اديللعام األل

زت عن يل والقبول  جامعة ب ور  علن دائرة ال الوروس واأل  القبول  دفعة ظ امج الب  اديللعام األ ل

2020/2021.  

مع الطلبة الذين  يت جراءات تمام إإ تم قبول ال تم  حسب ما ورد  رسالة القبول ز املقعد و  ،القبول تث

ا من خالل صفحة طلب االار  : يتم وصول للصفحة اللتحاق (سال  .)admission.birzeit.eduمن خالل الرابط التا

م رسالة اع  عديل خياراتمراجعة صفحة القبول  ،قبول اللطلبة الذين تقدموا بطلبات التحاق ولم تصل  و

إ صفحة طلب  وذلك من خالل الدخول ، العادي أو املوازي  نظام وفق املتاحةاختيار أحد التخصصات ، و التخصص

: من خاللتحاق اال   .)admission.birzeit.edu(ل الرابط التا

ن باالعملية تقديم الطلبات ل ستمر  زتلطلبة الراغب لتحاق والذين لم يقوموا بتعبئة طلب اال لتحاق بجامعة ب

  :التاليةتباع االجراءات إب،عد

صول ع طلب اال )1 نة ع صفحة القبول أو إلتحاق من خالل ا  . نابالضغط حدى الوسائل املب

ستخدام إ، بadmission.birzeit.eduالرابط صفحة القبول ع خالل  من تحاقإلا طلب إالدخول  )2

 .رقم الطلب ورمز املرور 

تم الرغبةحسب أحد التخصصات واختيار  لتحاقعبئة طلب اال )3 إصدار قبول مباشر للطلبة  حيث س

ذه الدفعة، أم ى معدالت القبول  االذين يحققون معدالت  م أد ذه  الطلبة الذين لن تحقق معدال ل

م  الدفعة القادمة. الدفعة، ر نتائج قبول   فستظ

 

تلفة من املعلومات زدمل جراءات القبول  حول التخصصات ا ، الرجاء االطالع ع صفحة القبول من خالل و

: يل والقبول من خالل: admission.birzeit.edu الرابط التا   أو التواصل مع دائرة ال

اتف  1800298200األرقام التالية: تصال ع من خالل االأو  )REGS.ADMS@birzeit.edu( اإليميل ات ال (شب

ية) أو  ية). 022982911الفلسطي ات الفلسطي س بوك  صفحةنضمام إ اال أو من خالل  (من خارج الشب الف

صصة ل ددا  groups/358598838464081/https://www.facebook.com/  :الرابط التا ع  قبول الطلبة ا
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  الدفعة األولى ‐ 2020/2120للعام األكاديمي  البكالوريوس لبرامج درجة معدالت القبولأدنى 
لية/التخصص لية/التخصص معدل القبول  ال  معدل القبول  ال

ندسة والتكنولوجيا  ية 82 (غ مباشر) -ال ن ال    الصيدلة والتمرض وامل
ضري   92 دكتور صيدبرنامج  80 ندسة التخطيط والتصميم ا

ائية ر ندسة الك مية 80 ال  80 التغذية وا
ندسة املدنية  82   التمرض 85 ال

ندسة املعمارة  90 عالج النطق والسمع 91 ال
انيكية ندسة املي  78 (غ مباشر) - األعمال واالقتصاد  80 ال

اترونيكس اسبة 85 ندسة املي  90 ا
اسوب  85 األعمالإدارة  90 ندسة ا

اسوب  80 العلوم املالية واملصرفية 75 علم ا
 70 اقتصاد األعمال 70 (غ مباشر) - اآلداب 

ا ية وآدا ق 67 اللغة العر سو  75 ال
ا ية وآدا  71 االقتصاد 80 اللغة االنجل

جمة ا/ فر ال ية وآدا ةالعلوم املالية اال 90 اللغة االنجل  78 كتوار
جمة  قوق واإلدارة العامة 85 ال   ا

 85 القانون  70 اللغة الفرسية
 74 دائرة اإلدارة العامة 68 / فر علم نفس علم االجتماع

 68 دائرة العلوم السياسية 68 علم اجتماع/ فر إدارة عامة 
 78 العالقات الدولية  67 دائرة التارخ واآلثار

افيا غر  69 (غ مباشر) -العلوم  67 دائرة ا
 70 األحياء منفرد 72 رئ علم النفس/ فر علم االجتماع
ة 68 رئ علم النفس/ فر دراسات املرأة  70 األحياء/ فر كيمياء حيو

 70 الكيمياء منفرد 70 اإلعالم
 70 الكيمياء فر إدارة األعمال 68 اللغة األملانية

بية  70 الراضيات منفرد  ال
بية الراضية    65  ال اسوب   70 الراضيات / فر علم ا
ياء منفرد 68 عليم االجتماعيات  70 الف

ية لغة اجن ية  ياء/ فر الراضيات 65 عليم اللغة اإلنجل  70 الف
       الفنون واملوسيقى والتصميم

     65 التصميم   
     65 الفنون البصرة املعاصرة

     قدراتوامتحان  65 املوسيقى العرية   




