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 دائرة التسجيل والقبول

الوروس  ثانيةال القبول  دفعةاستمرار القبول و  امج الب   2020/2021 اديللعام األل

زت  يل والقبول  جامعة ب الوروسعن استمرار عملية القبول علن دائرة ال امج الب  اديللعام األ ل

ور و ، 2020/2021 الوروس دفعة القبول الثانية ظ امج الب   .ل

يت ع الطلبة الذين  م إتمام إجراءات تث حسب ما ورد  باستخدام رقم الطلب ز املقعد القبول، و تم قبول

: إرسالة القبول ال تم  ا من خالل صفحة طلب االلتحاق (الوصول للصفحة يتم من خالل الرابط التا رسال
admission.birzeit.edu.  

عديل خيارات  م رسالة القبول، مراجعة طلب االلتحاق و ع الطلبة الذين تقدموا بطلبات التحاق ولم تصل

حيث  التخصص حسب الرغبة من التخصصات املتاحة وفق معدالت الدفعة الثانية  (نظام العادي أو املوازي)،

تم إصدار قبول مباشر للطلبة :  ،س وذلك من خالل الدخول إ طلب االلتحاق من خالل الرابط التا

.birzeit.eduadmission.  

ن امعة ولم يقوموا بتعبئة طلب االلتحاق  ع الطلبة الراغب   جراءات التالية:اإل إتباع عد، بااللتحاق با

صول ع طلب اال .1 نة ع صفحة القبول أو إلتحاق من خالل ا ناحدى الوسائل املب   . بالضغط 
، بإستخدام admission.birzeit.eduخالل صفحة القبول ع الرابط  تحاق منلاال طلب إالدخول  .2

  رقم الطلب ورمز املرور .
وفق معدالت  من التخصصات املتاحةلتحاق واختيار أحد التخصصات حسب الرغبة عبئة طلب اال .3

تم إصدار قبول مباشر للطلبة الذين يحققون معدالت الدفعة الثانية (نظام العادي أو املوازي)، حيث س
 .الثانية الدفعة

ة العامةحسب التخصصات املتاحة لالطالع ع  معدالت الدفعة الثانية (نظام  وفق، و معدل وفرع الثانو
نا العادي أو املوازي)   .الضغط  

تلفة من املعلومات ملزد جراءات القبول  حول التخصصات ا :و  ، الرجاء االطالع ع صفحة القبول من خالل الرابط التا

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

ي  و يد اإللك اتف  1800298200أو من خالل االتصال ع األرقام التالية: ،)REGS.ADMS@birzeit.edu(ال ات ال (شب

ية) أو  ية). أو  022982911الفلسطي ات الفلسطي صصة ل مجموعة نضمام إ اال من خالل (من خارج الشب س بوك ا قبول الف

دد   /https://www.facebook.com/groups/358598838464081  :الرابط التا ع  الطلبة ا

https://ritaj.birzeit.edu/pay/#bzu-services
https://ritaj.birzeit.edu/t/



