
  

 إعالن
 

 5102/5102من العام الدراسي  الثانيفتح باب القبول للفصل 

 "درجة البكالوريوس" 
 

لدرجة البكالوريوس للفصل الثاني من  فتح باب القبولفي جامعة بيرزيت عن  والقبول دائرة التسجيل تعلن 

 .أدناه للكليات والتخصصات المذكورة  5102/5102العام الدراسي 

  
 

 التخصصات/ الكلية 
 

 (غير مباشر) كلية العلوم  (غير مباشر) كلية اآلداب 
 األحياء اللغة العربية وآدابها

 الرياضيات اللغة االنجليزية وآدابها

 الرياضيات التطبيقية في االقتصاد اللغة الفرنسية

 الكيمياء علم االجتماع

 الفيزياء فرعي علم االجتماع/رئيسي علم نفس 

 (غير مباشر)  التكنولوجياو الهندسةكلية  واآلثار التاريخ
 الهندسة الكهربائية الجغرافية

 الهندسة  المدنية اإلعالم

 الهندسة المعمارية (غير مباشر) كلية األعمال واالقتصاد 

 الهندسة الميكانيكية ادارة األعمال

 هندسة الميكاترونيكس اإلقتصاد

 هندسة أنظمة الحاسوب اقتصاد األعمال

 علم الحاسوب المحاسبة

 كلية التمريض والصيدلة والمهن الصحية العلوم المالية والمصرفية
 التمريض التسويق

  كلية التربية كلية الحقوق واالدارة العامة
  تعليم االجتماعيات القانون

  االدارة العامة

  العلوم السياسية
 

 

بإمكان الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو العربية بفرعيها  

المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة األجنبية  وحملة الشهادات االنسانيةوالعلوم العلمي 

وحملة شهادة البجروت  ) SATI+SATII, …)  ، IB، IGCSE،GCE   الفلسطينية 

- :التقدم بطلب لاللتحاق في الجامعة باتباع الخطوات التالية .فقط 0491 فلسطينلطلبة 
 

مقابتت   9/11/2015 الموافتت   االثنتتين يتوم  ابتتتدا م متتن  بطاقتتة بلتتب االلتحتاق  استتالم  .0

 حترم جامعتة بيرتيت داخت  فلستطين فتي  فترع بنت متن  أردنيام  دينارام  04رسم وقدره 

 . يوميام ما عدا أيام الجمع واآلحاد

 . بعد الظهر 53:1 –صباحاً  13:1من الساعة     

 . بعد الظهر 03:1 –  13:1الساعة  منالخميس  أما يوم 
 
تعبئة بلب االلتحاق إلكترونيام باستخدام رقتم الطلتب ورمتل المترور الختاط بالطالتب    .5

وذلتتتتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتتتن ختتتتتتتتتتتتال  التتتتتتتتتتتتراب  التتتتتتتتتتتتتالي علتتتتتتتتتتتتى شتتتتتتتتتتتتبكة االنترنتتتتتتتتتتتت    

http://admission.birzeit.edu 
 
 
 
 
 

http://admission.birzeit.edu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يسزتخدمانورمزز المزرور  حيز   طلب االلتحاق ببطاقة على الطالب االحتفاظ   3مالحظة هامة

لجميع إجراءات االلتحاق بالجامعة وبدونهما لن يتمكن الطالب من الدخول إلى صفحة القبزول 

 .الحقاً  ومتابعة عملية القبول

 

 :بعد تعبئة طلب االلتحاقفي دائرة التسجيل والقبول  التالية تسليم الوثائق يتم   .3

 صورة عن شهادة الميالد 

 صورة عن الهوية الشخصية 

  شالقوووام حقانووونا   وووااةص حثةمحيووو  حثما   ووون  حث اقووو     صووو مص قصة ووون  شنووون    ووو

 .أ  قا   اةثاا  (حثا ج اي)

 

  3 المنتقلين من جامعات أخرى  الطلبة 

نسخة رسمية من ارفاق  باإلضافة إلى أعاله كافة الوثائق المطلوبة عليهم تسليم 

في دائرة  المساقاتوصف  من  ونسخة رسميةسجل عالمات الجامعة المنتقل منها  

 .والقبولالتسجيل 

  

واالنتقا  من  التخصصات/ وكيفية تحديد الكليات لمليد من المعلومات  عن آلية القبو  

: يرجى اإلبالع على الموقع التاليجامعات إخرى إلى جامعة بيرتي   

http://admission.birzeit.edu،  في  حثقب ل حثايج ل ةحئمص قع حثا حصل  ق   م  قا 

 حإلث ام  ي حثبم ة ب حيط  أ    499289425 أو 499289420هاتف رقم  شلى حثجاق  

registrar@birzeit.edu  حثقب ل  يم/ حثقب ل حثايج ل ةحئمص  أيضام باإلمكان مراجعة /

 ب ة 3:00 حثياش   ناى صبانا   03:8 حثياش  ق  حثجاق   في ثإلةحمصجابي بمحق ي  قب ى

 .    حآلناة حثجقع أ ام شةح قا حثظام

 

يوم السبت الموافق  5102/5102تبدأ الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي 

31/0/5102 . 
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