إعالن
فتح باب القبول للفصل الثاني من العام الدراسي 2017/2016
" درجة البكالوريوس"
تعلن دائرة التسجيل والقبول في جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لعدد محدود من المقاعد في
التخصصات المذكورة أدناه للطلبة الجدد الراغبين بااللتحاق في الجامعة لدرجة البكالوريوس للفصل الثاني
من العام الدراسي .2017/2016

الكلية
كلية األعمال
واالقتصاد

كلية الهندسة
والتكنولوجيا

كلية الحقوق
واالدارة
العامة

كلية التربية

التخصص
التسويق
ادارة األعمال
المحاسبة
اقتصاد األعمال
االقتصاد
العلوم المالية والمصرفية
الهندسة الكهربائية
الهندسة المدنية
الهندسة المعمارية
الهندسة الميكانيكية
هندسة التخطيط الفراغي
هندسة أنظمة الحاسوب
هندسة الميكاترونيكس
علم الحاسوب
القانون
االدارة العامة
رئيسي االدارة العامة /فرعي االقتصاد
رئيسي االدارة العامة /فرعي العلوم السياسية
رئيسي العلوم السياسية /فرعي االدارة العامة
رئيسي العلوم السياسية  /فرعي الفلسفة
رئيسي العلوم السياسية  /فرعي االقتصاد
رئيسي العلوم السياسية فرعي عالقات دولية
رئيسي العلوم السياسية /فرعي دراسات المراة
تعليم االجتماعيات
تعليم اللغة االنجليزية كلغة أجنبية

الكلية

كلية
اآلداب

كلية
العلوم

التخصص
االعالم
اللغة العربية وآدابها
اللغة االنجليزية وآدابها
رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها  /فرعي الترجمة
اللغة الفرنسية
اللغة األلمانية
علم االجتماع
رئيسي علم النفس /فرعي علم االجتماع
رئيسي علم النفس /فرعي دراسات المرأة
رئيسي التاريخ /فرعي اآلثار الفلسطينية
رئيسي التاريخ /العلوم السياسية
رئيسي الجغرافية /فرعي التاريخ
رئيسي الجغرافية /فرعي العلوم السياسية
التربية الرياضية
الموسيقى العربية
اآلحياء
رئيسي األحياء  /فرعي التسويق
رئيسي األحياء /فرعي اآلثار
رئيسي األحياء /فرعي ادارة األعمال
رئيسي األحياء /فرعي الكيمياء الحيوية
الفيزياء
رئيسي الفيزياء /فرعي الرياضيات
رئيسي الفيزياء /فرعي علم الحاسوب
رئيسي الفيزياء /فرعي اإللكترونيات
الرياضيات
رئيسي الرياضيات /فرعي االقتصاد
رئيسي الرياضيات /فرعي علم الحاسوب
رئيسي الرياضيات /فرعي العلوم المالية
والمصرفية
الكيمياء
رئيسي الكيمياء /فرعي التسويق
رئيسي الكيمياء /فرعي ادارة األعمال
رئيسي الكيمياء /فرعي الكيمياء الحيوية

 بإمكان الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو العربية بفرعيها العلمي
والعلوم االنسانية وحملة الشهادات األجنبية المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية
)…  ( GCE، IGCSE، IB ، SATI+SATII,وحملة شهادة البجروت لطلبة فلسطين  1948فقط.
التقدم بطلب لاللتحاق في الجامعة باتباع الخطوات التالية-:

 .1استالم بطاقة طلب االلتحاق ابتدااً ند يدمم السدت الممافد  2016/11/26نقابد
رسم وقاره  40دينارا أردنيا ن فدع بند فلسدطي فد داخد حدعم اانةدة بيعزيد
يمنيا نا عاا أيام الجمع واآلحاد.
من الساعة  8:30صباحا ً –  2:30بعد الظهر.
أما يوم الخميس من الساعة  1:30 – 8:30بعد الظهر.
 .2تةتئة طلب االلتحاق إلكتعونيا باستخاام رقم الطلب ورند المدعور الخداا بالطالدب
وذلددددددددددد نددددددددددد خدددددددددددال الدددددددددددعاب التدددددددددددال علددددددددددد دددددددددددتكة االنتعنددددددددددد
http://admission.birzeit.edu
مالحظة هامة :على الطالب االحتفاظ ببطاقة طلب االلتحاق ورمزز المزرور حيز يسزتخدمان
لجميع إجراءات االلتحاق بالجامعة وبدونهما لن يتمكن الطالب من الدخول إلى صفحة القبزول
ومتابعة عملية القبول الحقا ً.
.3




يتم تسليم الوثائق التالية في دائرة التسجيل والقبول بعد تعبئة طلب االلتحاق:
صمرة ع هادة الميالد.
صمرة ع الهمية الشخصية.
صوووورة مصد ووونة عنووونن كشوووـ عالموووات امتحووونان شوووهادة الدراسوووة الثانويووونة العاموووة
(التوجيهي) أو ما يعادلها.

 الطلبة المنتقلين من جامعات أخرى :
عليهم تسليم كافة الوثائق المطلوبة أعاله باإلضافة إلى ارفاق نسخة رسمية من
سجل عالمات الجامعة المنتقل منها ونسخة رسمية من وصف المساقات في دائرة
التسجيل والقبول.
لم يا ن المةلمنات ع آلية القتم وكيفية تحايا الكليات /التخصصات واالنتقا ن
اانةات إخعى إل اانةة بيعزي يعا اإلطال عل الممقع التال :
 ،http://admission.birzeit.eduكما يمكنكم التواصل مع دائرة التسجيل والقبول في
الجامعة على هاتف رقم  022982056أو  022982057أو بواسطة البريد اإللكتروني
reg_Office@birzeit.edu
أيضا باإلنكان نعااةة دائرة التسجيل والقبول /سم القبول /مبنى جابي برامكي لإلدارة في
الجامعة من الساعة  8:30صباحا وحتى الساعة  3:00بعد الظهر ما عدا أيام الجمع
واآلحاد.
تبدأ الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي  2017/2016يوم السبت الموافق
. 2017/2/11

