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 أعزاءنا الطلبة، أولياء األمور المحترمين،
ي�سعدني اأن اأرحب بكم في �سرح جامعة بيرزيت، اإحدى اأعرق الجامعات في فل�سطين. وكلنا اأمل اأن تجدوا فيه علمًا ومعرفة وخبرة تراكمت 

عبر ت�سافر جهود طاقم الجامعة المتميز على مدى عدة عقود من الزمن. 

اإن جامعة بيرزيت هي الجامعة الفل�سطينية الأولى ن�ساأة وتميزًا اأكاديمّيًا، وفق اأغلب الموؤ�سرات التي تعتمدها الجامعات في العالم. وطالما 
افتخرت جامعة بيرزيت باأنها منارة للعلم والمعرفة والتنوير وتو�سيع الآفاق والحتفاء بالتنوع والتعدد والإبداع والخروج عن التقليد. ولعل 

ذلك ما مكن خريجيها من اأن يتبواأوا منا�سب قيادية في ال�سيا�سة والقت�ساد والثقافة والقطاع الخا�ص والمجتمع، و�ستى دروب الحياة.

ت�سم جامعة بيرزيت ثماني كليات تطرح ما يزيد على مئة برنامج اأكاديمي، ما بين برامج توؤدي اإلى درجة البكالوريو�ص، اأو الدبلوم، وبرامج 
توؤدي اإلى درجة الماج�ستير، وبرنامج يوؤدي اإلى الدكتوراة في العلوم الجتماعية، بالإ�سافة اإلى برنامج الدرا�سات العربية والفل�سطينية 
درا�سة  ذاته،  الوقت  وفي  للتخ�س�ص،  المطلوبة  الم�ساقات  لدرا�سة  فر�سة  للطالب  يتيح  تعليمّيًا  نظامًا  الجامعة  وتتبع  الأجانب.  للطلبة 

م�ساقات اأخرى من خارج حقل تخ�س�سه، تنميًة لثقافته، وتلبيًة لميوله ال�سخ�سية، وذلك �سمن نظام ال�ساعات المعتمدة.

وتعتبر دائرة الت�سجيل والقبول في جامعة بيرزيت الوجهة الأولى للطلبة، فهي من الوحدات الرئي�سية في الجامعة التي تبداأ عالقة الطلبة 
بالجامعة من خاللها، عبر تقديم طلب اللتحاق. وت�ستمر عالقته بها خالل فترة درا�سته؛ حيث تدعم الدائرة م�سيرة الطالب في الجامعة 
من حيث ت�سجيل ومتابعة الم�ساقات، ومتابعة ال�سجل الأكاديمي، وتطبيق الأنظمة الأكاديمية، والح�سول على اأية وثائق ر�سمية. ويختتم 

الطالب م�سيرته الأكاديمية في الجامعة في هذه الدائرة اأي�سًا بت�سلم �سهادات التخرج.

وفي هذا الإطار، ت�سعى الجامعة اإلى التوا�سل مع اأولياء الأمور واإطالعهم على م�سيرة اأبنائهم الأكاديمية اأوًل باأول، حيث تتيح الجامعة 
لأولياء الأمور متابعة اأو�ساع اأبنائهم الأكاديمية والمالية من خالل نظام »التخويل«، الذي يتيح للطالب تزويدنا با�سم وعنوان اإلكتروني لولي 

الأمر، لتتوا�سل الجامعة بعد ذلك مع اأولياء الأمور، بهدف اإبقائهم على اطالع دائم على م�سيرة اأبنائهم الأكاديمية في الجامعة.

لأنف�سكم  اأف�سل  بم�ستقبل  حالمين  بالذات،  والرتقاء  والمعرفة  العلم  في  الأف�سل  نحو  متناف�سين  متعاونين  جامعيين  طلبًة  بكم  نرحب 
ولوطنكم، �ساعين نحو الجدارة والكفاءة، معتزين باأنف�سكم ومتوا�سعين في الوقت نف�سه، موؤكدين لكم اأن جامعة بيرزيت ت�سعى لتخرج 

اأجياًل قادرة على تحمل الم�سوؤولية وتحمل اأعباء الحياة.

نرحب بالجميع مرًة اأخرى في جامعة بيرزيت، راجين اأن ي�ستمر التوا�سل بيننا لم�سلحتكم.
د. با�سم ال�سيرفي
مدير دائرة الت�سجيل والقبول



رسالة الجامعة
جامعة بريزيت موؤ�س�سة تعليم عاٍل فل�سطينية م�ستقلة غري ربحية، ي�سرف عليها جمل�ص اأمناء م�ستقل، ت�سعى اإىل التميز يف التعليم 
والتعبري  الفكر  بحرية  عميقًا  اإميانا  اجلامعة  وتوؤمن  املجتمع.  خدمة  واإىل  الأبحاث  عرب  املعارف  تقدم  يف  امل�ساهمة  واإىل  والرتبية 
واملمار�سة الدميقراطية والتعددية الفكرية واحلوار املتمدن، وت�سعى اإىل تخريج قياديني يف كافة مناحي احلياة ملتزمني بالنزاهة 
العربي  الرتاث  من  انطالقًا  الإن�سانية  احل�سارة  يف  وامل�ساهمة  احلياة  مدى  والتعلم  اخلالق  النقدي  والتفكري  والتجرد  ال�سخ�سية 

الإ�سالمي.

رؤية الجامعة
اأن تظل جامعة بريزيت اجلامعة الفل�سطينية الأوىل، املعرتف لها بالتميز يف التعليم والرتبية والأبحاث وخدمة املجتمع، وقبلة لأف�سل 
الطلبة والأكادمييني من كافة اأرجاء الوطن وحا�سنة ل�سنع القادة يف كافة مناحي احلياة، واأن ت�سبح على املدى املتو�سط من اأف�سل 

اجلامعات يف املنطقة العربية، وعلى املدى الأبعد جامعة من م�ستوى عاملي.

لمحة تاريخية موجزة
من  للفتيات  التعليم  فر�ص  توفري  بهدف  بريزيت  بلدة  يف  نا�سر  نبيهة  ال�سيدة  يد  على  ابتدائية  كمدر�سة  اجلامعة  بداأت   1924

بريزيت والقرى املجاورة. 

تطورت اإىل مدر�سة ثانوية للبنني والبنات.  1930

اأ�سبحت تعرف با�سم »مدر�سة بريزيت العليا«.  1932

تغري ا�سم املدر�سة اإىل »كلية بريزيت« رغم اأنها بقيت مدر�سة ثانوية.  1942

اأ�سيف للكلية ال�سف اجلامعي الأول بفرعيه العلمي والأدبي برئا�سة ال�سيد مو�سى نا�سر.   1953

اأ�سيف ال�سف اجلامعي الثاين وتقرر البدء باإلغاء ال�سفوف البتدائية والإعدادية والثانوية ب�سورة تدريجية.    1961

مت اإلغاء اآخر �سف ثانوي ليقت�سر التعليم فيها على املرحلة اجلامعية املتو�سطة.  1967

اأبو ال�سعود، ومت  ال�سيد توفيق  التعليم برئا�سة  اأمناء من املواطنني املهتمني ب�سوؤون  اإ�سراف جمل�ص  ُو�سعت املوؤ�س�سة حتت   1972

ت�سجيل املجل�ص ر�سميًا ونقلت ملكية الأرا�سي يف موقع احلرم اجلديد اإىل جمل�ص الأمناء.

اأ�سيف ال�سف اجلامعي الثالث وحتول ا�سم الكلية اإىل »جامعة بريزيت« وا�ستملت على كلية الآداب وكلية العلوم.   1975

احتفلت اجلامعة بتخريج اأول فوج من حملة درجة البكالوريو�ص يف الآداب ويف العلوم،  واأ�سبحت اجلامعة يف ني�سان من   1976

ذلك العام ع�سوًا يف احتاد اجلامعات العربية.

اأ�سبحت اجلامعة ع�سوًا يف الحتاد العاملي للجامعات، كما بداأت اجلامعة بطرح برنامج املاج�ستري يف الرتبية كاأول برنامج   1977

يف الدرا�سات العليا.  والدرجات وال�سهادات العلمية التي متنحها جامعة  بريزيت معرتف فيها داخليًا وعامليًا.

الأعمال   كلية  لت�سبح   2012/2013 الأول  الف�سل  من  ابتداًء  ا�سمها  تغيري  )مت  والقت�ساد.  التجارة  كلية  اإن�ساء  مت    1978

والقت�ساد(.
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مت اإن�ساء كلية الهند�سة.    1979

يف  املاج�ستري  برنامج  طرح  وبداأ  الفل�سطينية،  النتفا�سة  اأثناء  جتميده  بعد  الرتبية  يف  املاج�ستري  برنامج  تفعيل  اأعيد   1994

الدرا�سات الدولية.

مت اإن�ساء كلية الدرا�سات العليا وتطوير برامج جديدة يف الدرا�سات العليا يف حقول خمتلفة.  1996

مت اإن�ساء كلية احلقوق والإدارة العامة.   2004

مت اإن�ساء كلية تكنولوجيا املعلومات   2006

كلية  لت�سبح   2013/2012 الأول  الف�سل  ابتداًء من  ا�سمها  تغري  امل�ساندة )مت  ال�سحية  واملهن  التمري�ص  كلية  اإن�ساء  مت   2008

ال�سيدلة  كلية  لت�سبح  ا�سمها  تغيري  مت   2016/2015 الثاين  الف�سل  من  وابتداًء  ال�سحية  واملهن  وال�سيدلة  التمري�ص 
والتمري�ص واملهن ال�سحية(.

مت اإن�ساء كلية الرتبية  2010

2013/2012 مت �سمه اإىل كلية التمري�ص وال�سيدلة واملهن  مت افتتاح برنامج دكتور �سيديل. )ابتداًء من الف�سل الأول   2010

ال�سحية، وابتداًء من الف�سل الثاين 2016/2015 مت تغيري ا�سمها لت�سبح كلية ال�سيدلة والتمري�ص واملهن ال�سحية(.

مت دمج كليتي الهند�سة وتكنولوجيا املعلومات ابتداًء من الف�سل الأول  2015/2014  لت�سبح كلية الهند�سة والتكنولوجيا.  2014
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ويضم المباني والمرافق التالية حسب الخارطة المرفقة:

2  مبنى عبدالرحمن اجلري�سي

3   مبنى ن�سيب عزيز �ساهني للدرا�سات العليا

4  مبنى عزيز �ساهني – عيادة اجلامعة

5  مبنى كلية العلوم

8  مكتبة يو�سف اأحمد الغامن

9  قاعة ال�سهيد كمال نا�سر

10  مبنى جابي برامكي

12  مبنى عمر العقاد للهند�سة

14  مبنى وليد وهلني قطان

15   مبنى معهد احلقوق

16  مبنى ال�سيخ را�سد اآل مكتوم

19  م�ساغل الهند�سة

23  مبنى حممد عمران بامية

24  مبنى عزيز �ساهني

25  مبنى الرتبية الريا�سية

26   مبنى مركز جناد زعني للتميز/ تكنولوجيا املعلومات  

27  مبنى �سعيد خوري لدرا�سات التنمية 

28  مبنى مملكة البحرين لدرا�سات املراأة

29  كلية تكنولوجيا املعلومات/ مبنى منيب ر�سيد امل�سري

30  مبنى حممد امل�سروجي لالإعالم

32  كلية ال�سيدلة  والتمري�ص واملهن ال�سحية

موقع الجامعة 

تقع اجلامعة على م�سارف بلدة بريزيت التي تبعد حوايل 20 كيلو مرتًا �سمال غرب مدينة 
القد�ص. ومتتاز بريزيت بطق�سها املعتدل وجبالها املك�سوة باأ�سجار الزيتون، كما اأنها ترتفع 

850 مرتًا عن �سطح البحر.

الحرم الجامعي

تبلغ م�ساحة احلرم اجلامعي 800 دومنًا ) مبا يعادل 80 هكتار اأو 200 فدان (
يحت�سن احلرم اجلامعي 25 مبنى رئي�سي.

30 % من م�ساحة احلرم اجلامعي مبني عليها والباقي م�ساحات خ�سراء وحدائق.
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الجسم الطالبي:
	 الأكادميي للعام  بريزيت  جامعة  يف  امللتحقني  الطلبة  عدد  يبلغ 

2017/2016 حوايل 13 األف طالب وطالبة.

	 .البكالوريو�ص برامج  يف  ملتحقني  اجلامعة  طلبة  11,540 من 

)املاج�ستري  العليا  الدرا�سات  برامج  يف  ملتحقني    1,356

والدكتوراة(، و108 ملتحقني يف برامج الدبلوم والدرا�سة اخلا�سة 
وبرنامج الدرا�سات العربية والفل�سطينية للطلبة الأجانب. 

	 % 63.2( 63 % من طلبة اجلامعة هم من الإناث و37 % من الذكور

هم  العليا  الدرا�سات  طلبة  من  و63.5 %  البكالوريو�ص  طلبة  من 
من الإناث(.

الخريجين
	 /2016/2015 الأكادميي  العام  يف  اجلامعة  خريجي  عدد  بلغ 

برامج  من  وخريجة  خريج   1,771 وخريجة.  خريج   2,100

البكالوريو�ص، و293 من برامج الدرا�سات العليا، و36 من برامج 
الدبلوم والفرعي.

	 تخرج من جامعة بريزيت منذ العام الأكادميي 1976/1975 لغاية
العام الأكادميي 2016/2015 حوايل 34 األف خريج وخريجة.

الهيئة األكاديمية والموظفين
	 417 يبلغ عدد اأع�ساء الهيئة الأكادميية بدوام كامل
 31,2 % من اأع�ساء الهيئة الأكادميية بدوام كامل هم من الإناث.	

 61,4 % من اأع�ساء الهيئة الأكادميية بدوام كامل يحملون �سهادة 	

الدكتوراة.
	 ،79 يبلغ عدد الباحثني وم�ساعدي البحث والتدري�ص بدوام كامل

تبلغ ن�سبة الناث منهم 55 % 
	 ،الإداريني وي�سمل   444 كامل  بدوام  الإداري  الطاقم  عدد  يبلغ 

ن�سبة  وتبلغ  والعاملني يف جمال اخلدمات.  والفنيني،  واملهنيني، 
الإناث منهم 43 % 

المعاهد والمراكز
عدد  تطرح  معاهد   7 ومركزًا متخ�س�سًا.  11 معهدًا  اجلامعة  ت�سم 
منها بع�ص برامج الدرا�سات العليا وتقوم باإجراء البحوث الأكادميية 
والتطبيقية و4 مراكز تقدم التدريب وتقوم باإجراء البحوث التطبيقية.

المعاهد والمراكز:
معهد احلقوق، •
معهد الدرا�سات البيئية واملائية، •
معهد ال�سحة العامة واملجتمعية، •
معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات الدولية، •
معهد درا�سات املراأة، •
معهد �سميح دروزة لل�سناعات الدوائية، •

حقــــــــائق وأرقــــــــــام
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معهد مواطن للدميقراطية وحقوق الإن�سان، •

مركز التعليم امل�ستمر، •

مركز تطوير الإعالم، •

مركز درا�سات التنمية، •

مركز خمتربات جامعة بريزيت للفحو�ص. •

المكتبات والمتحف والمرافق األخرى
ت�سمل جامعة بريزيت مكتبة واحدة رئي�سية - مكتبة يو�سف اأحمد الغامن وثالث  •

ومكتبة  املراأة  درا�سات  معهد  ومكتبة  القانون،  معهد  مكتبة  فرعية:  مكتبات 
مركز درا�سات التنمية.

اأي�سًا متحف جامعة بريزيت، وم�سرح ن�سيب عزيز  • يحت�سن احلرم اجلامعي 
�ساهني، ومر�سد مي�سيل و�سنية حكيم للفلك.

المنح الدراسية واإلعفاءات والمساعدات المالية:
	 ح�سل طلبة اجلامعة خالل العام الأكادميي 2015/2016 على حوايل 9 3 مليون

دينار اأردين )حوايل  4 5 مليون دولر( كمنح درا�سية واإعفاءات من الأق�ساط 
عليه  ح�سل  ما  عن   % 18 حوايل  بلغت  بزيادة  مالية،  وم�ساعدات  التعليمية 

الطلبة من امل�سادر املختلفة يف العام الأكادميي 2014/2015 
	 من  % 43 املالية حوايل  وامل�ساعدات  والإعفاءات  الدرا�سية  املنح  من  ا�ستفاد   

طلبة اجلامعة.

دائرة التسجيل والقبول
متتد  خدماتها  ان  حيث  اجلامعة  وحدات  اهم  من  والقبول  الت�سجيل  دائرة  تعد 
بهدف  اكادميية  ودوائر  تدري�ص  هيئة  واأع�ساء  طلبة  من  اجلامعة  جمتمع  لت�سمل 

تي�سري العملية التعليمية.

على  واحل�سول  والت�سجيل  القبول  عمليات  وت�سهيل  تنظيم  اىل  الدائرة  ت�سعى 
الوثائق من اجل خدمة الطالب منذ قبوله يف اجلامعة وخالل م�سريته الكادميية 
وبعد تخرجه من خالل ال�ستخدام الأمثل للتكنولوجيا  مع اللتزام الكامل بالأنظمة 

،والتعليمات. ومن اأهداف الدائرة:

تنفيذ �سيا�سة القبول يف اجلامعة ب�سفافية وكفاءة عالية.	 

تنفيذ جميع التعليمات والأنظمة الكادميية	 

تعديل الربامج الكادميية  مبا يتالءم  مع الطلبة واملدر�سني على حد �سواء.	 

تقدمي الن�سح وامل�سورة فيما يتعلق بالأنظمة الكادميية ملا فيه م�سلحة الطلبة.	 

متكني الطلبة ليكونوا اأكرث كفاءة يف التخطيط لحتياجاتهم امل�ستقبلية.	 

توثيق �سجالت الطلبة الكادميية واملحافظة عليها.	 

متكني الطلبة واخلريجني من احل�سول على الوثائق املطلوبة ب�سهولة.	 

امتتة جميع مناذج الت�سجيل والقبول وحفظ واأر�سفة البيانات الكرتونيا.	 
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التخ�س�سات امل�سوح درا�ستهافرع الثانوية العامة
 يقبل يف كافة الكليات والربامجالفرع العلمي 

 يقبل يف جميع برامج كلية الآداب ، وكلية الأعمال والقت�ساد، وكلية احلقوق والدارة العامة، فرع العلوم الن�سانية 
وكلية الرتبية – تخ�س�سي تعليم الجتماعيات وتعليم اللغة الجنليزية كلغة اأجنبية.

يعامل معاملة فرع العلوم الن�سانية  الفرع التجاري ) الريادة والأعمال(
يعامل معاملة الفرع العلمي با�ستثناء برنامج دكتور �سيديل وبرنامج عالج النطق وال�سمع الفرع ال�سناعي 

و برنامج دكتور �سيديل الفرع الزراعي  والتكنولوجيا  الهند�سة  با�ستثناء  كلية  العلمي  الفرع  يعامل معاملة 
وبرنامج عالج النطق وال�سمع

يقبل يف جميع الربامج املتاحة لفرع العلوم الن�سانية  الفرعي ال�سرعي 
يعامل معاملة الفرع العلمي با�ستثناء كلية ال�سيدلة والتمري�ص واملهن ال�سحيةتكنولوجيا املعلومات 

يعامل معاملة فرع العلوم الن�سانية  الفرع الفندقي والقت�ساد املنزيل 
الب�سرية كافة فروع الثانوية العامة  الفنون  وبرنامج  العربية،  املو�سيقى  وبرنامج  الريا�سية  الرتبية  برنامج  يف  تقبل 

املعا�سرة ، حيث يخ�سع الطالب يف هذه التخ�س�سات لمتحان قدرات.

يتم قبول الطلبة الذين تقدموا لمتحانات اأجنبية مثل:. 6
 )IB(  اأ – البكالوريا الدولية

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

SATI & SATII – ج

)ABITOUR ( د – الأبتور الأملاين الدويل

�سريطة احل�سول على  وثيقة معادلة ال�سهادة  ب�سهادة الثانوية العامة الفل�سطينية من وزارة الرتبية والتعليم العايل يف 
فل�سطني   وذلك ح�سب معدلت القبول املقرة لكل كلية. ولن يتم قبول الطلبة دون اح�سار وثيقة املعادلة من وزارة الرتبية 

والتعليم العايل الفل�سطيني.

القبول وااللتحاق
يتم قبول الطلبة اجلدد يف اجلامعة والتحاقهم ب�سكل عام يف مطلع الف�سل الأول من كل عام درا�سي،  ويتم قبول اأعدادًا حمدودة يف 
الف�سل الثاين اإذا توفرت اأماكن �ساغرة. وتقوم دائرة الت�سجيل والقبول باإجراءات القبول معتمدة على الأ�س�ص التالية التي اأقرها 

جمل�ص اجلامعة:

متطلبات القبول

احل�سول  على �سهادة  الدرا�سة الثانوية العامة الفل�سطينية اأو ما يعادلها.. 1
يتم قبول طلبة الثانوية العامة )من دول عربية اأخرى ما عدا دول اخلليج(  بناًء على اأ�س�ص القبول التي يتم اعتمادها للطلبة . 2

احلا�سلني على �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة الفل�سطينية. 

يتم قبول طلبة الثانوية العامة من دول اخلليج العربي )ما عدا طلبة اململكة العربية ال�سعودية(، بحيث ي�سرب معدل �سهادة . 3
الدرا�سة الثانوية العامة مبعامل 95 00 لأغرا�ص احت�ساب معدل التناف�ص على القبول يف اجلامعة.

يتم قبول حملة �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة من اململكة العربية ال�سعودية على النحو الآتي:. 4
اململكة  الثاين ع�سر يف  ال�سف  اأنهى  الذي  الطالب  بقبول  ي�سمح  الفل�سطيني )ل  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  قرار  بناًء على 
العربية ال�سعودية يف جامعة بريزيت اإل بعد اأن يكون قد اجتاز امتحاين التح�سيل والقدرات، وذلك اأ�سوًة باجلامعات يف اململكة 
القدرات  يتقدم لمتحاين  اأن  الطالب  تعلن يف حينه. وعلى  التي  القبول  اأدنى معدلت  القبول ح�سب  ويتم  ال�سعودية(.  العربية 

والتح�سيل يف املركز الوطني للقيا�ص والتقومي يف اململكة العربية ال�سعودية.

يتم قبول جميع الفروع املهنية، ح�سب اجلدول  اأدناه:. 5
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يتم قبول الطلبة احلا�سلني على �سهادة البجروت )لطلبة فل�سطينيي 1948 فقط( على النحو الآتي: . 7
مبا اأن نظام عالمات البجروت يتم ح�سب الوحدات، يعترب الطالب الذي در�ص مواد اجتماعية )تاريخ، وجغرافيا...(  
بال�سافة اإىل مادة الريا�سيات طالبًا ملتحقًا بفرع العلوم الن�سانية والطالب الذي در�ص مواد علمية )فيزياء، كيمياء، 
والأحياء(  بالإ�سافة اإىل مادة الريا�سيات  طالبا ملتحقًا بالفرع العلمي، لذا على كل طالب اأن يدر�ص 21 وحدة على 
الأقل ل�سمان ح�سوله على �سهادة بجروت �ساملة يتمكن من التقدم بها للجامعات و�سروري ان يكون مكتوب على راأ�ص 

ال�سهادة )زكاي، اأو زكئيت(.  
حتدد اجلامعة �سنويًا املعدلت الدنيا املقبولة يف الكليات والربامج املختلفة، وتعلن تلك املعدلت على �سفحة القبول.. 8
ل يحق للطالب املقبول وامللتحق تقدمي طلب للتحويل لكلية اأخرى قبل اإنهاء 30 �ساعة معتمدة يف الكلية التي مت قبوله فيها. . 9

تعتمد اإمكانية التحويل على ال�سواغر يف الكلية املراد التحويل اليها وكذلك على �سروط التحويل اإىل تلك الكلية. لذلك يجب 
توخي الدقة يف اختيار التخ�س�ص اأو الكلية يف طلب اللتحاق. 

 

قبول الطلبة المنتقلين من جامعات معتمدة
يتم النظر يف قبول طلبة منتقلني من جامعات معتمدة تاأخذ مببداأ املواظبة والدوام اإذا توفرت �سواغر لهم.

ي�سرتط اأن يكونوا قد اأنهوا يف اجلامعة املراد التحويل منها 30 �ساعة معتمدة على الأقل بنجاح وح�سلوا على معدل تراكمي ل . 1
يقل عن 70 % اأو تقدير جيد.  

يتم قبول هوؤلء الطلبة بناًء على معدلهم يف امتحان �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة.. 2
ل يتم قبول اأي طالب ُف�سل من جامعته.. 3
يتم معادلة امل�ساقات التي در�سوها �سابقًا مبا يعادلها يف جامعة بريزيت.. 4
اأن ل تزيد الفرتة ما بني اآخر ف�سل در�سه الطالب يف جامعته والف�سل الذي يرغب اللتحاق به يف جامعة بريزيت عن �سنتني.. 5

طلبات االلتحاق
يعلن يف ال�سحف املحلية و�سفحة اجلامعة الإلكرتونية عن موعد توزيع بطاقات طلب اللتحاق »لدرجة البكالوريو�ص« والتي تكون 
عادًة خالل �سهر  حزيران من كل عام.  » وميكن احل�سول على بطاقة طلب اللتحاق  من كافة فروع البنك العربي وكافة فروع 
بنك فل�سطني مبا فيها فرعه يف جامعة بريزيت. وحتتوي بطاقة طلب اللتحاق على رمز املرور ورقم الطلب املطلوبان لتعبئة طلب 

 http://admission.birzeit.edu :اللتحاق اإلكرتونيًا من خالل الرابط التايل
يقبلون يف اجلامعة  والذين   2017 الفل�سطينية  العامة  الثانوية  الدرا�سة  اأدناه لطلبة �سهادة  الوثائق املطلوبة  ت�سليم  كافة  يتم 
وذلك  يوم جل�سة امتحان  امل�ستوى وقبل  الدخول اإىل المتحان بن�سف �ساعة على الأقل، ولن ي�سمح للطالب الدخول اإىل قاعة 

االمتحان دون ت�سليم الوثائق املطلوبة اأدناه:  

�سورة عن الهوية ال�سخ�سية  . 1
�سورة عن �سهادة امليالد. 2
�سورة م�سدقة عن ك�سف عالمات امتحان �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة الفل�سطينية.. 3
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يتم ت�سليم كافة الوثائق املذكورة اأعاله يف دائرة الت�سجيل والقبول بعد تعبئة طلب اللتحاق الكرتونيًا اأما بالن�سبة حلملة ال�سهادات 
الأخرى املبينة اأدناه:

ال�سهادات الأجنبية : ••
••)SAT1 and SATII, GCE, IGCSE, GCSE, IB ،الأبتور الأملاين..etc ،(
  مع اح�سار وثيقة معادلة ال�سهادات من وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطيني( ••
البجروت لطلبة فل�سطيني 1948. ••
حملة ال�سهادات من الدول العربية. ••
طلبة الثانوية العامة الفل�سطينية من �سنوات �سابقة والطلبة املنتقلني من جامعات اأخرى.  ••

آلية القبول:
اعتمدت اجلامعة اآلية للقبول ت�ستند اإىل الإعالن عن لئحة قبول واحدة فقط تعلن على �سفحة 
ثم  ومن  التوجيهي،  نتائج  اإعالن  بعد  مبا�سرة   admission.birzeit.edu الرابط   عرب  القبول 
اعتماد اآلية القبول الفوري حيث يتم حجز مقعد للطالب  فورًا يف التخ�س�ص اأو يف الكلية املتاح 
للقبول بها وح�سب ال�سواغر اإذا كان معدله يف امتحان �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة يوؤهله لذلك.
احلالة  ففي  للكليات،  املبا�سر  غري  والقبول  للتخ�س�سات  املبا�سر  القبول  نظام  اجلامعة  تعتمد 
الأوىل يقبل الطالب يف التخ�س�ص مبا�سرًة مثل اللغة العربية اأو الريا�سيات، وبهذا يكون الطالب 
قد التحق بالتخ�س�ص مبا�سرًة منذ التحاقه باجلامعة ول يحتاج اإىل تقدمي طلب تخ�س�ص لحقًا. 
اأما يف احلالة الثانية فيقبل الطالب يف الكلية مثل كلية العلوم اأو كلية الهند�سة والتكنولوجيا ليتم 
حتديد التخ�س�ص فيما بعد داخل الكلية  وذلك بعد انهاء 30 �ساعة معتمدة على الأقل وحتقيق 

�سروط التخ�س�ص ب�سكل تناف�سي.
باإمكان الطالب عند تعبئة طلب القبول الختيار من بني التخ�س�سات  حتى خم�ص خيارات و�سيتم 
ترتيب  ح�سب  ال�ستيعابية  والقدرة  القبول  ملعدل  الأدنى  احلد  حتقيقه  على  بناًء  الطالب  قبول 

الختيارات التي و�سعها.
القبول يف  القبول  يف حمطة  التعليم املعلن عنها يف �سفحة  الذين قبلوا دفع ر�سوم  على الطلبة 
اأو يف كافة فروع البنك العربي وكافة فروع بنك فل�سطني مبا فيه  اجلامعة يف قاعة كمال نا�سر 
لدفع  املحددة  الفرتة  يف  وذلك  العربي  ال�سالمي  البنك  فروع  وكافة  بريزيت،  جامعة  يف  فرعه 

الر�سوم.
على الطلبة الذين قبلوا واأمتوا معامالتهم املالية. الت�سجيل لمتحان امل�ستوى يف اللغتني العربية 
والجنليزية عرب الرابط admission birzeit edu   حتت بند حجز امتحان امل�ستوى يف اللغتني 
العربية والجنليزية  بعد يوم عمل على الأقل من ت�سديد الر�سوم  وذلك با�ستخدام رقم الطلب 
اللغة  يف  امل�ستوى  لمتحان  املطلوب  الهتمام  اإعطاء  الطالب  على   . بهم  اخلا�ص  املرور  ورمز 

الجنليزية حيث يحدد م�ستواه وبرناجمه الدرا�سي يف الف�سل الأول والثاين.
مالحظة:  يجب الحتفاظ ببطاقة رقم طلب اللتحاق ورمز املرور اإذ �سيتم ا�ستخدامها عند 
من  املرور   ورمز  الطلب  رقم  بدون  الطالب  يتمكن  ولن  باجلامعة.  اللتحاق  اإجراءات  جميع 

اإكمال عملية اللتحاق باجلامعة.
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المنح واإلعفاءات والمساعدات المالية
حتر�ص اجلامعة على اأن ل تكون امل�ساكل املالية عائقًا يف �سبيل اإكمال الطالب املوؤهل درا�سته اجلامعية، وت�سعى اإىل اإبقاء الر�سوم يف 
احلد الأدنى املمكن مع املحافظة على امل�ستوى العايل للتعليم واخلدمات الأخرى امل�ساندة للعملية التعليمية. وتبذل اجلامعة جهدها يف 

تاأمني املنح الدرا�سية وامل�ساعدات والقرو�ص، بالإ�سافة اإىل م�ساعدة الطلبة من خالل العمل الطالبي مدفوع الأجر.
تقدم اجلامعة منحًا درا�سية وم�ساعدات للطلبة اجلدد املتفوقني اأكادمييًا حيث تخ�س�ص اجلامعة يف مطلع كل عام درا�سي ما ل يقل 
عن ع�سرة منح ت�سجيعية للطلبة اجلدد احلا�سلني على اأعلى معدلت من بني املعدلت الع�سرة الأوائل يف امتحان �سهادة الدرا�سة 

الثانوية العامة يف كل حمافظة من حمافظات الوطن يف كال الفرعني العلمي والعلوم الإن�سانية. 
التالية:  التخ�س�سات  من  لكل  درا�سية  منح   5 العامة  الثانوية  الدرا�سة  �سهادة  امتحان  املتفوقني يف  للطلبة اجلدد  وتقدم اجلامعة 
الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الريا�سيات وملدة �سنة واحدة فقط،  و 12 منحة �سنوية لتخ�س�ص الفيزياء)منح مو�سى و�سهيلة نا�سر( 
منها 5 منح للطلبة اجلدد املقبولني مبا�سرًة و 7 منح للطلبة الذين اأنهوا 25 �ساعة معتمدة اإ�سافة اإىل �سرف مبالغ للمعي�سة والكتب 

الدرا�سية لهم.
كما وتقدم اجلامعة منحًا درا�سية ت�سجيعية للطلبة املتفوقني اأكادمييًا يف كل كلية الذين اأدرجوا على لئحة ال�سرف لدى عميد الكلية 

يف نهاية الف�سل، وتغطي املنحة ر�سوم التعليم للف�سل الدرا�سي التايل.
تقدم اجلامعة اأي�سًا اعفاءات مالية لالأخوة امللتحقني يف اجلامعة يف حالة ت�سجيل عدد من اأفراد عائلة واحدة )غري امل�سنفني ول 

يتلقى اأحدهم اأية م�ساعدة اأخرى( يف نف�ص الف�سل على النحو الآتي:

	.يدفع الطالب الأول ر�سوم التعليم كاملة
	.يعفى الثاين من 15 % من ر�سوم التعليم
	يعفى الثالث من 20 % من ر�سوم التعليم
	.يعفى الرابع من 25 % من ر�سوم التعليم

2021

للطلبة اجلدد من  الدرا�سية  املنح  ال�سهداء. وتخ�س�ص اجلامعة عددُا حمددًا من  لأبناء  وم�ساعدات  درا�سية  تقدم اجلامعة منحًا 
عرب الداخل )1948(  تغطي ر�سوم التعليم لل�سنة الوىل قابلة للتجديد بعد ذلك بناء على التح�سيل الأكادميي للطالب يف اجلامعة.

 كما وتقدم اجلامعة عددًا اآخر من املنح الدرا�سية للطلبة اجلدد الذين تر�سحهم وزارة الرتبية والتعليم العايل، وحمافظ رام اهلل 
والبرية، وبلدية بريزيت.

كما وتوفر اجلامعة عددًا اآخرًا من املنح الدرا�سية وامل�ساعدات املالية للطلبة غري املقتدرين ماليًا والذين يحافظون على معدل تراكمي 
ل يقل عن 70 % فما فوق املدعومة من اأفراد، وموؤ�س�سات، وجمعيات خمتلفة. ميكن للطلبة امللتحقني يف اجلامعة احل�سول على قرو�ص 

من خالل �سندوق اإقرا�ص الطلبة يف موؤ�س�سات التعليم العايل يف فل�سطني.

إعادة الرسوم لدى االنسحاب من الجامعة
ت�سري الأنظمة التالية على جميع الطلبة اجلدد املقبولني يف اجلامعة: 

اإذا ان�سحب الطالب من اجلامعة قبل بدء الدرا�سة يعاد له 65 % من ر�سوم التعليم  املعلن عنها يف اإعالنات القبول بعد خ�سم كافة 
الر�سوم الأخرى ويعاد للطالب اأي�سًا الوديعة املالية وما تبقى مما دفعه.  

اإذا ان�سحب  الطالب من اجلامعة خالل الأ�سبوع الأول من بدء الدرا�سة يعاد له 35 % من ر�سوم التعليم املعلن عنها يف اإعالنات القبول  
بعد خ�سم كافة الر�سوم الأخرى ويعاد للطالب اأي�سًا الوديعة املالية وما تبقى مما دفعه.

اإىل اعادة ر�سوم . 1 اأعاله بخ�سو�ص اعادة الر�سوم، بالإ�سافة  التعليم املوازي ينطبق عليهم ما ورد  الطلبة املقبولني يف برنامج 
التعليم املوازي الإ�سافية كاملًة للطالب.

اإذا ان�سحب الطالب من اجلامعة بعد نهاية الأ�سبوع الأول من بدء الدرا�سة، ل يعاد له اأي مبالغ دفعها للجامعة )وينطبق ذلك . 2
اأي�سًا على ر�سوم التعليم املوازي حيث ل تعاد للطالب(.

ت�سري هذه التعليمات اأي�سًا على ر�سوم ال�سكن يف منازل الطالبات.. 3
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معلومات عامة
يتكون العام الدرا�سي من ف�سلني درا�سيني مدة كل منهما �ستة ع�سر اأ�سبوعا.  وتعقد اجلامعة خالل العطلة ال�سيفية، وح�سب . 1

المكانات املتوفرة  دورة �سيفية مدتها ثمانية اأ�سابيع.
اأ�سبوع ويعلن عن العطل الر�سمية يف تقومي اجلامعة الأكادميي يف بداية كل عام . 2 تعطل اجلامعة يومي اجلمعة والأحد من كل 

درا�سي.
تعتمد اجلامعة نظام ال�ساعات املعتمدة، وتعادل ال�ساعة املعتمدة الواحدة لقاء �سفيًا مدته خم�سون دقيقة اأ�سبوعيًا.. 1
الدرا�سة في الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية ولذلك يتوجب على الطلبة اأن يكونوا متمكنين من اللغة العربية ولديهم الإلمام . 2

التحاقهم  قبل  والعربية  الإنجليزية  باللغة  م�ستوى  لمتحان  الجامعة  في  المقبولون  الطلبة  ويخ�سع  النجليزية.  باللغة  الكافي 
بالدرا�سة.

متنح كليات اجلامعة درجة البكالوريو�ص يف تخ�س�سات متعددة مدة الدرا�سة فيها ترتواح بني اأربع  و�ست �سنوات ح�سب الربنامج . 3
الأكادميي. 

مالحظات هامة: 
على جميع الطلبة املقبولني يف اجلامعة الطالع على التعليمات والأنظمة الأكادميية والتي هي جزء من املعلومات التف�سيلية 
الواردة يف دليل الطالب والذي يتم توفري ن�سخة منه على قر�ص مدمج لكل طالب ملتحق باجلامعة. اأو من خالل الن�سخة 

https://ritaj.birzeit.edu/ba-guide  : املوجودة على الرابط التايل

نظام الدراسة
تتبع اجلامعة نظام تعليمي يتيح للطالب فر�سة لدرا�سة امل�ساقات املطلوبة للتخ�س�ص، ويف الوقت ذاته درا�سة م�ساقات اأخرى من 

خارج حقل تخ�س�سه تنميًة لثقافته وتلبيًة مليوله ال�سخ�سية وذلك �سمن نظام ال�ساعات املعتمدة. 

الكليات والبرامج األكاديمية
ت�سم جامعة بريزيت ثمانية كليات تطرح 101 برناجمًا اأكادمييًا 
)منها: 67 برناجمًا يوؤدي اإىل درجة البكالوريو�ص، و30 برناجمًا 
العلوم  يف  الدكتوراة  وبرنامج  املاج�ستري،  درجة  اإىل  يوؤدي 
الرتبية،  يف  الدبلوم  درجة  اإىل  يوؤديان  وبرناجمني  الجتماعية، 
للطلبة  والفل�سطينية  العربية  الدرا�سات  برنامج  اإىل  بالإ�سافة 

الأجانب(.

كليات الجامعة:
كلية الدرا�سات العليا، •
كلية الآداب،  •
كلية العلوم، •
كلية الأعمال والقت�ساد، •
كلية الهند�سة والتكنولوجيا، •
كلية احلقوق والإدارة العامة،  •
كلية ال�سيدلة والتمري�ص واملهن ال�سحية، •
كلية الرتبية. •
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كلية اآلداب
ملتقى اآلداب والثقافة والعلوم االجتماعية

تاأ�س�ست كلية الآداب عام 1974 وهي من اأوىل الكليات يف اجلامعة وتعترب الأكرب من حيث عدد التخ�س�سات التي تقدمها وعدد الطلبة 
امللتحقني بها . اجلدول اأدناه يبني الربامج الأكادميية التي تقدمها كلية الآداب مع عدد �ساعات  املطلوبة التخرج .

عدد ال�ساعات املطلوبة للتخرجكلية االآداب

120دائرة اللغة العربية واآدابها

120اللغة الجنليزية واآدابها

120رئي�سي اللغة الجنليزية واآدابها/ فرعي الرتجمة

120علم الجتماع  

عدد ال�ساعات املطلوبة للتخرجكلية االآداب

120اللغة الفرن�سية

دائرة التاريخ والآثار – تقدم الربامج الأكادميية التالية:
120رئي�سي التاريخ/ فرعي العلوم ال�سيا�سية

120رئي�سي التاريخ/ فرعي الآثار الفل�سطينية

دائرة اجلرافية – تقدم الربامج الأكادميية التالية:
120رئي�سي اجلغرافية/ فرعي التاريخ

120رئي�سي اجلغرافية/ فرعي العلوم ال�سيا�سية

120رئي�سي اجلغرافية/ فرعي العالقات الدولية

120رئي�سي اجلغرافية/ فرعي علم الجتماع

120رئي�سي اجلغرافية / فرعي القت�ساد

رئي�سي علم النف�ص/ فرعي علم الجتماع
رئي�سي علم النف�ص/ فرعي درا�سات املراأة

120

120

122الإعالم

120اللغة الأملانية

129الرتبية الريا�سية) يخ�سع الطالب لمتحان قدرات(

123املو�سيقى العربية) يخ�سع الطالب لمتحان قدرات(

135الفنون الب�سرية املعا�سرة) يخ�سع الطالب لمتحان القدرات(



كلية العلوم
اإلسهام في تقدم العلوم البحتة والتطبيقية

تاأ�س�ست كلية العلوم عام 1974 وهي من اأوىل الكليات يف اجلامعة واجلدول اأدناه يبني التخ�س�سات التي تقدمها 
كلية العلوم مع ال�ساعات املطلوبة للتخرج .

ال�ساعات املطلوبة للتخرجكلية العلوم 
دائرة الأحياء والكيمياء احليوية – تقدم الدائرة  الربامج الأكادمية التالية:

128اأحياء منفرد

128رئي�سي الأحياء/ فرعي كيماء حيوية

128رئي�سي الأحياء / فرعي تغذية وحمية

دائرة الريا�سيات – تقدم الربامج الأكادميية التالية:
128ريا�سيات منفرد

128رئي�سي الريا�سيات / فرعي علم احلا�سوب

املالية  العلوم  فرعي  الريا�سيات/  رئي�سي 
وامل�سرفية

128

128الريا�سيات التطبيقية يف القت�ساد

دائرة الكيمياء – تقدم الربامج الأكادميية التالية:
128كيمياء منفرد

128رئي�سي الكيمياء/ فرعي الكيمياء احليوية

128رئي�سي الكيمياء/ فرعي التغذية واحلمية

دائرة الفيزياء – تقدم الربامج الأكادميية التالية:
128فيزياء منفرد

128رئي�سي الفيزياء/ فرعي الإلكرتونيات

128رئي�سي الفيزياء/ فرعي الريا�سيات
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كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية
دعم التنمية الشاملة في المجاالت الصحية

تاأ�س�ست الكلية عام 2008  حتت م�سمى كلية التمري�ص واملهن ال�سحية امل�ساندة  وتغري 
ا�سمها ابتداًء من الف�سل الأول 2013/2012 لت�سبح كلية التمري�ص وال�سيدلة  واملهن 
ال�سيدلة  كلية  لت�سبح  ا�سمها  تغيري  مت   2016/2015 الدرا�سي  العام  ويف  ال�سحية 
والتمري�ص واملهن ال�سحية. واجلدول اأدناه يبني التخ�س�سات التي تقدمها الكلية مع 

عدد ال�ساعات املطلوبة للتخرج .

عدد ال�ساعات املطلوبة للتخرجكلية ال�سيدلة والتمري�ض واملهن ال�سحية 
210دكتور �سيديل

129التغذية واحلمية

129عالج النطق وال�سمع

141التمري�ص

كلية الحقوق واإلدارة العامة
رفد القطاع العام والخاص بالكفاءات المميزة

تاأ�س�ست كلية احلقوق والإدارة العامة عام 2004 واجلدول اأدناه يبني التخ�س�سات التي 
تقدمها الكلية.

عدد ال�ساعات املطلوبة للتخرجالكلية
144القانون

دائرة الدارة العامة – تقدم الربامج الأكادميية التالية
126الدارة العامة
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126رئي�سي الدارة العامة/ فرعي العلوم ال�سيا�سية

126رئي�سي الدارة العامة/ فرعي القت�ساد

دائرة العلوم ال�سيا�سية – تقدم الربامج الأكادميية التالية:
128رئي�سي العلوم ال�سيا�سية/ فرعي  عالقات دولية

122رئي�سي العلوم ال�سيا�سية/ فرعي الإدارة العامة

122رئي�سي العلوم ال�سيا�سية/ فرعي درا�سات املراأة

122رئي�سي العلوم ال�سيا�سية/ فرعي الفل�سفة

122رئي�سي العلوم ال�سيا�سية/ فرعي القت�ساد

كلية األعمال واالقتصاد  
رفد المجتمع بكفاءات مهنية وريادية

تاأ�س�ست الكلية عام 1978 حتت م�سمى كلية التجارة والقت�ساد ومت تغيري ا�سمها ابتداًء 
التطور الذي  2013/2012 لت�سبح كلية الأعمال والقت�ساد ليعك�ص  من الف�سل الأول 
يبني  اأدناه  واجلدول  املا�سية.  العديدة  ال�سنوات  خالل  الكلية  تخ�س�سات  يف  حدث 

التخ�س�سات التي تقدمها الكلية وعدد ال�ساعات املطلوبة للتخرج .
ال�ساعات املطلوبة للتخرجكلية االأعمال واالقت�ساد 

120ادارة الأعمال

120القت�ساد

120املحا�سبة

120العلوم املالية وامل�سرفية

126اقت�ساد الأعمال

120الت�سويق

كلية الهندسة والتكنولوجيا
ملتقى العلوم البحتة والتكنولوجيا

تاأ�س�ست كلية الهند�سة عام 1979 وتاأ�س�ست كلية تكنولوجيا املعلومات عام 2006 وابتداًء من  الف�سل الأول من العام الدرا�سي 2014  
/2015 مت دمج هاتني الكليتني لت�سيح كلية الهند�سة والتكنولوجيا.

واجلدول اأدناه يبني الربامج الأكادميية التي تقدمها الكلية وعدد ال�ساعات املطلوبة للتخرج .

عدد ال�ساعات الكلية 
املطلوبة للتخرج

كلية الهند�سة والتكنولوجيا   
160الهند�سة الكهربائية

160الهند�سة املدنية
164الهند�سة املعمارية

160الهند�سة امليكانيكية
160هند�سة امليكاترونيك�ص

160هند�سة احلا�سوب

128علم احلا�سوب

هند�سة التخطيط 
والت�سميم احل�سري

164

كلية التربية
تميز معرفي أكاديمي مهني تربوي

العامة،   الثقافة  ميتلك  معلم  لإعداد   .2010 عام  الرتبية  كلية  تاأ�س�ست 
من  مهنيًا  ويتطور  طلبته  مع  التعامل  على  والقدرة  التعليمية  املهارات 
خالل العمل. واجلدول اأدناه يبني الربامج الأكادميية  التي تقدمها الكلية 

وعدد ال�ساعات املطلوبة للتخرج. 
عدد ال�ساعات املطلوبة للتخرجالكلية

كلية الرتبية
132تعليم  الجتماعيات

120تعليم اللغة الجنليزية كلغة اأجنبية



مركز الحاسوب
يهدف املركز اإىل توفري بيئة معلوماتية متكاملة ملجتمع اجلامعة داخل احلرم اجلامعي وخارجه خلدمة العملية الأكادميية والبحث 

العلمي ولأغرا�ص اإدارة اجلامعة، وكذلك للم�ساهمة يف تطوير املجتمع ان�سجاما مع ر�سالة جامعة بريزيت.
يوفر مركز احلا�سوب التقنيات الالزمة خلدمة احتياجات اجلامعة يف املجالت الأكادميية والإدارية كبوابة اجلامعة الإلكرتونية – 
رتاج - والتي تخدم كل من الطلبة ،اأع�ساء الهيئة الأكادميية ،ال�سوؤون الأكادميية ،الدوائر الإدارية، بالإ�سافة اىل الربجميات الإدارية 

ل�ستخدام دوائر اجلامعة الإدارية ومراكز خدمة املجتمع ووحدات اخلدمات للطلبة والعاملني.

مرافق الجامعة
عمادة شؤون الطلبة:

املختلفة:  باأوجهها  اجلامعية  الطالب  بحياة  الطلبة  �سوؤون  عمادة  تعنى 
التعاطي  يف  قدراته  وزيادة  مهاراته  وتطوير  وفنيًا،  وثقافيًا  اجتماعيًا 
الأكادميية  م�سكالته  حل  على  م�ساعدته  وحتاول  وحياته،  م�ستقبله  مع 

واملالية والنف�سية التي قد تعرت�ص م�سريته التعليمية.

رؤية عمادة شؤون الطلبة:
ان تبقى عمادة �سوؤون الطلبة تقوم باأف�سل اإدارة خلدمات الطلبة بنوعية 
والفنية  والثقافية  املجتمعية  الن�سطة  يف  الطلبة  م�ساركة  وتعزز  عالية 

والتطوعية خللق مواطن منتج يف امل�ستقبل. 

أهداف عمادة شؤون الطلبة:
نوعية  اإر�سادية  خدمات  وتقدمي  الدميقراطية،  املمار�سة  ت�سجيع   
للطالب، وتوفري الإمكانيات ملمار�سة الن�ساط الثقايف والفكري، وت�سجيع 
الإبداع والفكر املنفتح، وربط الطالب مبجتمعه املحلي وتعزيز انتمائه، 

وت�سجيعه على اللتزام والتطوع.

ت�ضم  مبهامها  القيام  اجل  من  الطلبة:  �ض�ؤون  عمادة  مكاتب 
العمادة املكاتب التالية :  

العمل  مكتب  الطالبية،  والكتل  الطلبة  جمل�ص  اأعمال  تن�سيق  مكتب 
مكتب  الر�ساد،  مكتب  والفنية،  الثقافية  الن�ساطات  مكتب  التعاوين، 

امل�ساعدات املالية .
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مكتب العالقات العامة: 

يتلخ�ص دور العالقات العامة يف توفري معلومات حول اجلامعة وبراجمها وخدماتها ون�سرها �سمن من�سورات خمتلفة كمجلة الغدير 
التي ت�سدر مرتني يف العام، وكتاب معلومات اجلامعة العام )الربو�سور(، واإ�سدار التقرير ال�سنوي للجامعة، وامل�ساهمة يف اإعداد 
من�سورات اجلامعة ب�سكل عام معلوماتيا وفنيا. هذا بالإ�سافة اإىل اإدارة وتنظيم الفعاليات من ن�ساطات ومنا�سبات، ويربز ذلك من 
خالل حماور عمل مكتب العالقات العامة وهي: الإت�سال والتوا�سل، والإعالم، املعلومات واملن�سورات، الن�ساطات وا�ستقبال الوفود 

والزوار.

يتيح املكتب هذا العام للطلبة يف العمل �سمن اوحدة الت�سوير الفوتوغرايف واملرئي وذلك باإعداد اأفالم ق�سري تعرب عن واقع اجلامعة 
من ناحية الن�ساطالت والإجنازات واحلياة الطالبية. 

  يتاح للطلبة العمل �سمن جميع حماور عمل املكتب والتدريب لكت�ساب املهارات واخلربات  كالت�سوير الفوتوغرايف وتنظيم الن�ساطات
 والفعاليات اجلامعية، كتابة الأخبار والتغطيات ال�سحفية لن�ساطات اجلامعة، ا�سافة اإىل ا�ستقبال الوفود والزوار، وقيادة اجلولت

التعريفية، وذلك ب�سكل �سهري وف�سلي.

كما يقوم املكتب بتدريب الطلبة على اإدخال معلومات املوقع الإلكرتوين للجامعة، و ا�ستقبال طلبة املدار�ص والقيام بجولت تعريفية 
لهم، وتدريب الطلبة على مهارات الإت�سال والتوا�سل من خالل تطوعهم بجميع اأعمال املكتب. 

حملة احلق يف التعليم: يحت�سن مكتب العالمات العامة حملة احلق يف التعليم، والتي تعمل على ن�سر الوعي الطالبي جتاه حق الطالب 
الفل�سطيني يف التعليم قانونيًا، عرب �سل�سلة من املوؤمترات واللقاءات الطالبية حمليًا ودوليًا، حيث ميكن للطلبة امل�ساركة والتطوع يف 

ن�ساطاتها.

كما تقوم احلملة بت�سجيل انتهاكات الحتالل لهذا احلق، وح�سر اأ�سماء الطلبة املعتقلني يف �سجون الحتالل ، والتوا�سل معهم ومع 
ذويهم، ومتابعة ق�ساياهم عرب حمامي اجلامعة،  كما ت�سهل لهم اجراءات متابعة درا�ساتهم اجلامعية بعد الإفراج عنهم.

يدير مركز احلا�سوب �سبكة معلومات �سلكية متطورة و�سبكة ل�سلكية تغطي معظم م�ساحات اجلامعة داخل املباين وخارجها لإ�ستخدام 
جمتمع اجلامعة من طلبة وهيئة اأكادميية وموظفني، والتي من خاللها ميكن الو�سول اإىل خدمات اجلامعة الإلكرتونية و�سبكة الإنرتنت 

العاملية.
ي�سرف املركز على خمتربات احلا�سوب يف اجلامعة والتي توفر اأكرث من 1200 جهاز حا�سوب لأ�ستخدام الطلبة والتي توفر الربجميات 
الالزمة للم�ساقات الأكادميية، وبرجميات عامة لتنفيذ الوظائف والأبحاث، كما توفراخلدمات املعلوماتية و�سبكة الإنرتنت، كما توفر 
املختربات خدمات الطباعة للطلبة وخدمات دعم فني اأ�سا�سي بالإ�سافة اىل الإر�ساد فيما يخ�ص البوابة الإلكرتونية وربط الأجهزة 

الذكية بال�سبكة الال�سلكية.

Help@ritaj.ps :ميكن احل�سول على خدمات مركز احلا�سوب ب�سكل مبا�سر يف خمترب رتاج، اأو من خالل الربيد اإلكرتوين

مكتبة الجامعة
حتتوي املكتبة الرئي�سية )مكتبة يو�سف اأحمد الغامن( على اأكرث من 613621 جملد من الكتب املطبوعة واللكرتونية )181064 جملد 
كتب مطبوعة، 432557 كتاب الكرتوين( كما حتتوي على 1005 جملد كتب مقررات م�ساقات، 881 جملد كتب بريل، 25,389 جملد 
دورية مطبوعة، 36000 دورية الكرتونية، 60 �سريط فيديو، 38 قاعدة بيانات على اقرا�ص مدجمة، 1534 ر�سالة ماج�ستري، 124 ر�سالة 
دكتوراة، 3 جرائد مطبوعة، 61 قاعدة بيانات اآلية، 38 ميكروفورمز(. اعُتمدت املكتبة كمركز اإيداع ملن�سورات اليون�سكو منذ عام 1979، 
ومركز اإقليمي ملن�سورات البنك الدويل منذ عام 2005، ومركز دعم لنظام “مينيزي�ص” املحو�سب يف فل�سطني منذ عام 1998، كما 
اأنها اعتمدت كمركز ايداع ملن�سورات الأمم املتحدة بال�سكل الرقمي منذ متوز 2016  تقوم املكتبة بالتن�سيق والتعاون ما بينها و بني 
املكتبات الفرعية اخلا�سة باملراكز واملعاهد املختلفة يف اجلامعة وهي: مكتبة معهد احلقوق، مكتبة معهد درا�سات املراأة، املكتبة/
مبنى �سعيد خوري لدرا�سات التنمية )دمج لـ 3 مكتبات فرعية: مكتبة معهد اإبراهيم اأبو لغد للدرا�سات الدولية، مكتبة برنامج درا�سات 

التنمية، ومكتبة معهد ال�سحة العامة واملجتمعية(.

 توفر املكتبة جلمهور الطلبة والباحثني العديد من اخلدمات وت�سرتك بالعديد من قواعد البيانات للكتب واملجالت العلمية الإلكرتونية 
بالن�ص الكامل، والتي ت�سل اإىل 61 قاعدة بيانات اآلية )33 قاعدة  با�سرتاك والباقي ح�سلت عليه املكتبة جمانا(.
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دائرة الخدمات العامة 
تعمل الدائرة على توفري وتقدمي حزمة من اخلدمات لأ�سرة اجلامعة )عاملني 
وطلبة( يف جمالت ال�سحة والأمن وال�سالمة العامة والنظافة والنقل والربيد 
تقوم  كما  اجلامعي.  احلرم  داخل  تقام  التي  املنا�سبات  واإجناح  اإقامة  ودعم 
الذاتية داخل  واآلت اخلدمة  والأك�ساك  الكتب  بالإ�سراف على خمزن  الدائرة 
فيها.  العمل  �سري  ح�سن  ل�سمان  اجلامعة  ومطاعم  الطالبات  و�سكن  اجلامعة 
والتن�سيق مع �سركات النقل لتاأمني و�سائط النقل الالزمة لنقل العاملني والطلبة 

من رام اهلل اإىل اجلامعة وبالعك�ص.

سكن الطالبات 
توفر اجلامعة �سكنًا يف مدينة بريزيت حلوايل 111 طالبة حتت اإ�سراف اجلامعة 
الأوىل  ال�سنة  لطالبات  املنازل  هذه  من  لال�ستفادة  الأولوية  وتعطي  املبا�سر 

والقاطنات يف اأماكن بعيدة عن بريزيت اأو رام اهلل. 
ول توفر اجلامعة حاليًا �سكنًا للذكور من الطلبة حتت اإ�سرافها، وباإمكان هوؤلء 
بلدة  يف  خا�سة  بيوت  با�ستئجار  اجلامعة  من  قريب  لهم  �سكن  تامني  الطلبة 

بريزيت اأو يف القرى واملدن املجاورة.   
�سكن  لتوفري  كبريًا  جهدًا  اجلامعة  �ستبذل   1948 فل�سطيني  لطلبة  بالن�سبة 

للذكور يف القطاع اخلا�ص خالل املرحلة الأوىل للتحاق الطالب يف اجلامعة. 

مطاعم الجامعة 
يتوفر يف اجلامعة �ستة مرافق لتقدمي خدمات الطعام جلمهور الطلبة والعاملني 
اآل مكتوم، كفرتيا كلية الأعمال  وهي:  مطعم اجلامعة الرئي�ص ويقع يف مبنى 
ال�سيدلة  كلية  كفرتيا   ، الآداب  كلية  كفرتيا  العلوم،  كلية  كفرتيا  والقت�ساد، 

والتمري�ص واملهن ال�سحية وكفترييا حديقة �سمري عوي�سة »ال�سرفة«.  

الخدمات المصرفية: 
ملوؤ�س�سات  الآيل  ال�سراف  وخدمات  م�سرفية  خدمات  اجلامعة  يف  يتوفر 

م�سرفية حملية للت�سهيل على الطلبة.

 المرافق الرياضية
ال�ستخدامات:  متعددة  )اجلمنيزيوم(  مغلقة  �سالة  الريا�سة  املرافق  ت�سمل 
كرة اليد ،كرة الطائرة، كرة ال�سلة ،قاعة اللياقة البدنية،  وقاعة حتتوي على 

اجهزة ريا�سية.
لكرة  ملعبني  )�سباعيات(.  القدم  كرة  ملعب  فت�سمل  اخلارجية  املالعب  اأما 
القدم )خما�سيات(، ثالث مالعب لكرة ال�سلة، ثالث مالعب لكرة الطائرة  ، 
وملعب للتن�ص الأر�سي، وم�سمار للجري و�سباق التتابع اإ�سافة اإىل ملعب لدفع 

اجللة ورمي القر�ص والوثب الطويل والوثب العايل.

الفرق الرياضية 
فريق كرة القدم »طالب وطالبات«،  فريق كرة ال�سلة »طالب وطالبات«،  فريق 
كرة الطائرة »طالب وطالبات«، وفريق كرة اليد،  فريق التن�ص الأر�سي،  فريق 
وطالبات«،   »طالب  القوى  لألعاب  فريق  وطالبات«،   »طالب  الطائرة  للري�سة 
فريق للعبة ال�سطرجن »طالب وطالبات، وفريق لتن�ص الطاولة »طالب وطالبات«.   

متحف جامعة بيرزيت
متحف جامعة بريزيت م�ساحة فنية فكرية يف قلب اجلامعة، ي�سعى لإنتاج الفن 
عمومًا،  الفل�سطيني  واملجتمع  اجلامعة  طلبة  بني  ملمار�سته  والرتويج  املعا�سر 
وذلك من خالل التجريب يف الو�سائط الفنية املتعددة. يعتمد املتحف يف عمله 
على التفاعل مع ال�سياق املحلي، مقدمًا منوذجًا فريدًا ملتحف فني تعليمي �سمن 

التجربة الثقافية الفل�سطينية.
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اأرقام ه�اتف �ضرورية للدوائر
02-2982000 ا�ستعالمات جامعة بريزيت 

 02-2982057/ 02-92982056 دائرة الت�سجيل  والقبول 
02- 2982064 دائرة اخلدمات العامة 
02-2982014 دائرة املالية 
02-2982086 عمادة �سوؤون الطلبة 
02-2982059 العالقات العامة 
02-2982006 مكتبة يو�سف الغامن 
02-2982012 مركز احلا�سوب 
02-2982151 عيادة اجلامعة 

اأرقام ه�اتف الكليات:
02-2982004 كلية الآداب  
02-2982005 كلية الأعمال والقت�ساد 
02-2982003 كلية العلوم 
02-2982002 كلية الهند�سة  والتكنولوجيا 
02-2982050 كلية احلقوق والدارة العامة 



النشرة االرشادية 
للعـام الدراسي 

2018 - 2017


 14


reg_office@birziet.edu
admission@birzeit.edu

www.birzeit.edu


