
  
 دائرة التسجيل والقبول

  2018/2019للعام الدرا  معدالت القبول 

ت عن  ز يل والقبول  جامعة ب ور علن دائرة ال   . 2018/2019للعام الدرا  قبول ال معدالتظ

مع الطلبة  امعة املعلنة،  القبول  معدالت الذين تحقق معدال يد  –التوجھ إ محطة القبول  ا قاعة الش

عاءاعتبارًا من صباح يوم األ  -كمال ناصر افة اجراءات القبول، مصطحبوذلك إلت، 11/7/2018املوافق  ر  نمام 

م صورة مصدقة ة الع مع ادة الدراسة الثانو يةعن كشف عالمات امتحان ش ، و الكشف األصأ امة الفلسطي

ز املقعد ساب من رسوم الفصل األول ( مع العلم أنھ يتم استقبال الطلبة  محطة القبول )، ودفع دفعة تحت ا

امعة يوميًا  معة واألحد -  ا ر. 3:00لغاية الساعة و صباحًا  8:00من الساعة  - عدا أيام ا عد الظ   من 

ن  بخصوص الطلبة ت والذين لم يقوموا بتعبئة طلب االلتحاقالراغب ز ير ، ح اآلن بااللتحاق بجامعة ب

 اتباع االجراءات التالية:

ن  محافظات الوطن بما  )1 نك فلسط صول ع بطاقة طلب االلتحاق من خالل فروع البنك العري و ا

ستقبل  امعة والذي  ن املوجود داخل حرم ا ا فرع بنك فلسط ت أيضًا.ف ن أيام الس   املراجع

باستخدام رقم الطلب ورمز املرور  admission.birzeit.eduالدخول إ صفحة القبول من خالل الرابط  )2

عبئة طلب االلتحاق ،املطبوع ع بطاقة طلب االلتحاق ناسب مع  الرغبةواختيار التخصص حسب  و بما ي

يجة القبول معدالت القبول املعلنة،  ر ن   . فوراً حيث ستظ

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

:   admission.birzeit.edu التا

  2018/2019 اديممعدالت القبول للعام األفيما ي 



 معدالت القبول للعام األكاديمي 2019/2018
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ندسة والتكنولوجيا ية 80 83 (غ مباشر) - ال ن ال      الصيدلة والتمرض وامل
ضري   90 95.5 برنامج دكتور صيد - 80 ندسة التخطيط والتصميم ا

ية ندسة البي مية التغذية - 80  ال  75 82  وا
ائية ر ندسة الك  74 80   التمرض - 80 ال

ندسة املدنية  84 92 عالج النطق والسمع 80 88 ال
ندسة املعمارة  74 79 (غ مباشر) -  األعمال واالقتصاد 82 92 ال

انيكية ندسة املي اسبة 80 83 ال  80 90 ا
اترونيكس  74 84 إدارة األعمال 80 86 ندسة املي

اسوب  75 82 العلوم املالية واملصرفية 80 90 ندسة ا
اسوب  68 73 اقتصاد األعمال 70 74 علم ا

ق 65 71 (غ مباشر) -  اآلداب سو  70 77 ال
ا ية وآدا  68 73 االقتصاد 65 67 اللغة العر

ا ية وآدا  70 80 العلوم املالية األكتوارة 78 85 اللغة االنجل
جمةاللغة  ا/ فر ال ية وآدا قوق واإلدارة العامة 83 91 االنجل       ا

 76 86 القانون  65 70 اللغة الفرسية
 70 78 اإلدارة العامةدائرة  65 68 علم االجتماع

 65 70 دائرة العلوم السياسية 65 67 دائرة التارخ واآلثار
افيا غر  67 69 (غ مباشر) - العلوم 65 67 دائرة ا

ة 65 72 علم النفس/ فر علم االجتماعرئ يو  67 70 دائرة األحياء والكيمياء ا
 67 70 دائرة الكيمياء 65 70 علم النفس/ فر دراسات املرأةرئ

ياء 66 72 اإلعالم  67 70 دائرة الف
 67 70 دائرة الراضيات 65 70 اللغة األملانية

بية الراضية     بية  قدراتامتحان   ال     ال
 65 67 عليم االجتماعيات امتحان قدرات الفنون البصرة املعاصرة

ية   ا ية امتحان قدرات ملوسيقى العر لغة اجن ية   67 70 عليم اللغة اإلنجل
 امتحان قدرات التصميم   

 


