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 2019/2020من العام الدراسي  الثانيفتح باب القبول للفصل 

 " درجة البكالوريوس"
 

 
 .2019/2020المطروحة للفصل الثاني  البرامجالجدول أدناه يبين الكليات/

 الكلية/البرنامج الكلية الكلية/البرنامج  الكلية
 
 
 
 
 

 
 كلية اآلداب

  مباشر( )قبول غيكلية اآلداب 

 

 

 

كلية الهندسة 

 والتكنولوجيا

 ) قبول غير مباشر(كلية الهندسة والتكنولوجيا 

 الهندسة الكهربائية  اللغة العربية وآدابها

 الهندسة المدنية اللغة االنجليزية وآدابها

 الهندسة المعمارية اللغة االنجليزة وآدابها/فرعي الترجمة

 الميكانيكيةالهندسة  اللغة الفرنسية

 هندسة الحاسوب اللغة األلمانية

 الميكاترونيكسهندسة  دائرة التاريخ واآلثار

 التخطيط والتصميم الحضريهندسة  دائرة الجغرافية

 علم الحاسوب رئيسي علم النفس/فرعي علم االجتماع

   رئيسي علم النفس/فرعي دراسات المرأة

  ادارة عامةرئيسي علم االجتماع/ فرعي 

 

 كلية العلوم

 )قبول غير مباشر(كلية العلوم 
 رئيسي علم االجتماع / فرعي علم النفس

 دائرة األحياء والكيمياء الحيوية االعالم

 
 
 
 

كلية 
األعمال 
 واالقتصاد

 دائرة الرياضيات () قبول غير مباشركلية األعمال واالقتصاد

 دائرة الكيمياء ادارة األعمال

 دائرة الفيزياء التسويق

كلية الصيدلة  اقتصاد األعمال

والتمريض 

والمهن 

 الصحية

 كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية

 دكتور صيدلي االقتصاد

 التمريض المحاسبة

 التغذية والحمية العلوم المالية والمصرفية

 النطق والسمععالج  العلوم المالية اإلكتوارية) للفرع العلمي فقط(

كلية 
الحقوق 
واالدارة 

 العامة

  كلية الحقوق واالدارة العامة

 كلية التربية

 كلية التربية

 تعليم االجتماعيات القانون

 تعليم اللغة االنجليزية كلغة أجنبية االدارة العامة

) يخضع الطالب المتحان التربية الرياضية العلوم السياسية

القدرات على أن ال يقل معدل التوجيهي عن 

60)% 

 
 

كلية الفنون 
والموسيقى 

 والتصميم

  كلية الفنون والموسيقى والتصميم

) يخضع الطالب المتحان القدرات التصميم 

 %(65على أن ال يقل معدل التوجيهي عن 

)يخضع الطالب الفنون البصرية المعاصرة
القدرات على أن ال يقل معدل المتحان 

 %(60التوجيهي عن 

) يخضع الطالب المتحان الموسيقى العربية 
القدرات على أن ال يقل معدل التوجيهي عن 

60)% 
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واالنتقال من جامعات إخرى  وكيفية تحديد التخصصات لمزيد من المعلومات  عن آلية القبول 

 عبر الرابط:  على الموقع التالييرجى اإلطالع إلى جامعة بيرزيت، 
 
 Admission.birzeit.edu ، كما يمكنكم التواصل مع دائرة التسجيل والقبول في الجامعة

، أو بواسطة البريد اإللكتروني  022982057 أو 022982056على هاتف رقم 

reg_office@birzeit.edu   مراجعة دائرة التسجيل والقبول/قسم القبول/  باإلمكان أيضا

بعد  3:00صباحا  وحتى الساعة  8:30في الجامعة من الساعة  جابي برامكي لإلدارةمبنى 

    الجمعة واألحد.الظهر ما عدا أيام 

 

 

الموافق  االثنينيوم  2019/2020تبدأ الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي 

27/1/2020 . 

http://admission.birzeit.edu/
mailto:reg_office@birzeit.edu

