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 دائرة التسجيل والقبول

 

 2020/2021 ألكاديميللفصل األول من العام اااللتحاق طلبات  باب تقديمفتح 

 درجة البكالوريوس" برامج"
 

من العام  األولعن فتح باب القبول للفصل  تعلن دائرة التسجيل والقبول في جامعة بيرزيت

للطلبة الجدد الراغبين ، 17/06/2020ابتداء من يوم األربعاء الموافق  ،2020/2021الدراسي 

تباع إالجامعة ب االلتحاقبفي الجامعة لدرجة البكالوريوس، لذا على الطلبة الراغبين  االلتحاقب

 :الخطوات التالية
 

دينار  40في الجامعة لدرجة البكالوريوس مقابل  طلب االلتحاق الحصول على معلومات :أوالا 

 :الوسائل التاليةإحدى خالل   غير مستردة من

 في جميع المحافظات. PALPAYمراكز التسديد المعتمدة التابعة لشركة  (1

 .PALPAYمن خالل خدمة  كافة فروع ومكاتب بنك فلسطين في جميع المحافظات (2

 . e-Bankتطبيق "بنكي"البنكي التابعة لبنك فلسطين، ومن خالل خدمة االنترنت  (3

 (.VISAمن خالل خدمة بطاقة الفيزا ) (4

 .يرجى الضغط هناالوسائل المختلفة لالطالع على ألية الحصول على طلب االلتحاق من خالل 

 

باستخدام رقم  admission.birzeit.eduالدخول إلى صفحة القبول من خالل الرابط  ثانيا:

 ،، وتعبئة طلب االلتحاقالتي تم الحصول عليها من أحد الوسائل أعالهالطلب ورمز المرور 

 .الرغبةالتخصص حسب  تعبئة خياراتو، وإرفاق الوثائق المطلوبة

 PALPAYخدمة الحصول على معلومات الطلب من خاللفي حال للدخول إلى طلب االلتحاق 

  يرجى اتباع ما يلي:

  .رقم الطلب( في خانة Payerل رقم الهوية الشخصية )اادخ (1

كما هو موضح في النموذج ) .رمز المرورفي خانة  ((# Receipt الوصلل رقم ادخا (2

  .(التالي

 
 

https://ritaj.birzeit.edu/pay/#bzu-services
https://ritaj.birzeit.edu/pay/#bzu-services
https://ritaj.birzeit.edu/admission/pre-login
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االنترنت البنكي  للدخول إلى طلب االلتحاق في حال الحصول على معلومات الطلب من خالل خدمة

 يرجى اتباع ما يلي:   e-Bankتطبيق "بنكي"و التابعة لبنك فلسطين،

 

بمحاذاة  وادخال الرقم الموجود  "Description" استخدام المعلومات الموجودة في خانة (1

ELECTRONIC BILL PAYMENT  رقم الطلبفي خانة. 

كما هو ). رمز المرورخانة في  BZU ADMISSIONبمحاذاة  الموجود ل الرقماادخو (2

 .التالي(موذج في الن موضح

 
للدخول إلى طلب االلتحاق في حال الحصول على معلومات الطلب من خالل خدمة بطاقة الفيزا 

 يرجى اتباع ما يلي: 

استخدامه في عملية شراء طلب االلتحاق من خالل البريد االلكتروني الذي تم لى الدخول إ (1

 خدمة الفيزا والحصول على المعلومات اتي تم ارسالها.
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 .رقم الطلبفي خانة   Application numberادخال  (2

 .رمز المرورفي خانة  application passwordادخال  (3

ا   معدالت القبول:و آلية القبول: ثالثا

 ،الئحة القبولعالن عن يتم اإل العامة )التوجيهي(،بعد إعالن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية 

ً تحديد إقرار حيث يتم أدنى معدالت القبول للتخصصات والكليات المختلفة.  وإعالن ويتم أيضا

االستيعابية للبرامج معدالت القبول للتخصصات المختلفة سنوياً بناء على عدة معايير، وحسب القدرة 

األكاديمية. وتلتزم جامعة بيرزيت بالحد األدنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب لاللتحاق بدرجة 

 .البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

، يتم اعتماد آلية القبول الفوري، حيث يتم حجز مقعد للطالب فوراً عند صدور الئحة القبولبعد 

امتحان شهادة الدراسة  كان معدل الطالب في شاغر إذا لتخصص/الكلية الذي يوجد فيهاختياره ا

 يؤهله لذلك.  أو ما يعادلها الثانوية العامة

 هامة: وتعليمات مالحظات

حيث يستخدمان لجميع  (رقم الطلب ورمز المرورعلومات طلب االلتحاق )محتفاظ بيجب اإل (1

لن يتمكن الطالب من الدخول إلى صفحة القبول بالجامعة وبدونهما االلتحاق إجراءات 

 ً  .ومتابعة عملية القبول الحقا

إرفاق الوثائق التالية الكترونياً جامعة بيرزيت لاللتحاق في جميع الطلبة المتقدمين  يجب على (2

 مع العلم أنه سيتم الطلب من الطلبة المقبولين تسليم نسخ ورقية)، أثناء تعبئة طلب االلتحاق

ً  األصولمصدقة حسب   :(الحقا

  ،صورة عن الهوية الشخصية .1

 ،شهادة الميالدصورة عن  .2

و ما أ امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينيةصورة مصدقة عن كشف  .3

 ، كما يلي:يعادلها

  طلبة شههههادة الدراسهههة الثانوية العامة الفلسهههطينية وتلك الصهههادرة من الدول العربية

ن كشف عالمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية األخرى: ارفاق صورة مصدقة ع

ترفق بطلب اإللتحاق بعد اسهههتالم كشهههف  2020العامة، لطلبة الثانوية العامة للعام 

 العالمات.

  الشهادات األجنبيةطلبة (SAT1 & SATII, GCE, IGCSE, GCSE, IB  ،

لة  قة معاد هادات اخرى(: إرفاق كشهههههههف العالمات مع وثي ماني، شههههههه األبتور االل

 الشهادات من وزارة التعليم العالي الفلسطينية. 

  ارفاق كشههههف عالمات شهههههادت 1948شهههههادة البجروت لطلبة فلسههههطيني طلبة  :

وصورة مصدقة عن شهادة البجروت من وزارة  ،البجروت مترجم من كاتب عدل

 لي الفلسطينية.التعليم العا

قبول حملة الشهادات غير شهادة الثانوية العامة الفلسطينية الذين لن يتمكنوا االطالع على ألية كما يمكن 

 .خالل الضغط هنامن الحصول على الشهادات المصدقة قبل نهاية فترة القبول من 
 

 :والراغبين بااللتحاق في الجامعة لطلبة المنتقلين من جامعات أخرىا (3

يجب إرفاق صورة عن الهوية الشخصية وصورة عن شهادة الميالد وصورة مصدقة عن 

كشف عالمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها الكترونياً من خالل طلب 

مع العلم أنه سهههههههيتم الطلب من الطلبة المنتقلين ( :التاليةاإللتحاق باإلضهههههههافة الى الوثائق 

ً  والمقبولين تسليم   .)نسخ ورقية مصدقة حسب األصول الحقا

https://www.birzeit.edu/ar/announcements/qbwl-hml-lshhdt-gyr-shhd-lthnwy-lm-lflstyny-ldhyn-ln-ytmknw-mn-lhswl-l-lshhdt-lmsdq
https://www.birzeit.edu/ar/announcements/qbwl-hml-lshhdt-gyr-shhd-lthnwy-lm-lflstyny-ldhyn-ln-ytmknw-mn-lhswl-l-lshhdt-lmsdq
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  نسهههخة رسهههمية من سهههجل عالمات الجامعة المنتقل منها مصهههدقةً من وزارة التعليم

 العالي الفلسطينية.

  .نسخة رسمية من وصف المساقات التي درسها في الجامعة المنتقل منها 

 .يرجى الضغط هنالالطالع على التخصصات المسموع دراستها حسب فرع الثانوية العامة 

 2020/2021لالطالع على الكليات وبرامج درجة البكالوريوس المطروحة لاللتحاق للعام األكاديمي 

 .يرجى الضغط هنا

قبول الطلبة الملتحقين بأنظمة دراسة متطلبات متطلبات القبول وااللتحاق في الجامعة، و لالطالع على

 .يرجى الضغط هنا ،تُصدر شهادات غير شهادة الثانوية العامة الفلسطينية

التخصصات المختلفة، الرجاء االطالع على صفحة ولمزيد من المعلومات حول إجراءات القبول  

خالل الهواتف التالية : من أو  admission.birzeit.eduالقبول من خالل الرابط التالي: 

أو )من خارج الشبكات الفلسطينية(   022982911)شبكات الهاتف الفلسطينية( و  1800298200

 . REGS.ADMS@birzeit.edu  من خالل اإليميل

https://www.birzeit.edu/ar/admissions/new-students/academic-programs-open-for-admission
https://www.birzeit.edu/ar/admissions/new-students/academic-programs-open-for-admission
https://www.birzeit.edu/ar/admissions/new-students/academic-programs-open-for-admission
https://www.birzeit.edu/ar/admissions/new-students/requirements
https://www.birzeit.edu/ar/admissions/new-students/requirements
https://ritaj.birzeit.edu/admission/pre-login
mailto:REGS.ADMS@birzeit.edu

