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 دائرة التسجيل والقبول

 

 2019/2020للفصل األول من العام الدراسي تقديم طلبات االلتحاق  فتح باب 

 " درجة البكالوريوس"

 ،2019/2020للفصل األول من العام الدراسي عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق  جامعة بيرزيت تعلن
التقدم بطلب أو ما يعادلها شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية  بإمكان الطلبة الحاصلين على

 -لاللتحاق في الجامعة باتباع الخطوات التالية:
  بطاقة طلب االلتحاق "لدرجة البكالوريوس"  من :  الحصول على 

 كافة فروع البنك العربي    .1

  يت(بيرز فرع البنك في حرم جامعة  اكافة فروع بنك فلسطين )بما فيه   .2
 (. تردةمسغير )  أربعون دينارًا أردنياً  مقابل رسم وقدره  20/6/2019الموافق  الخميسابتداًء من يوم 

 
  من خالل شبكة  وذلك، الطلب ورمز المرور باستخدام رقم الكترونياً تعبئة طلب االلتحاق

 http://admission.birzeit.edu :صفحة القبول  االنترنت عبر

   دراستها حسب فرع الثانوية العامة الجدول ادناه يوضح التخصصات المسموح 
 

 التخصصات المسوح دراستها فرع الثانوية العامة
 في كافة الكليات والبرامج يقبل  الفرع العلمي 
صلليدلي وبرنللامج عللالق النطللق باسللتثناء برنللامج دكتللور يعامللل معاملللة الفللرع العلمللي   الفرع الصناعي

 والسمع وبرنامج العلوم المالية اإلكتوارية
باسلللتثناء كليلللة الصللليدلة والتملللريح والمهلللن الصلللحية يعاملللل معامللللة الفلللرع العلملللي  فرع تكنولوجيا المعلومات

 وبرنامج العلوم المالية اإلكتوارية
الهندسللة والتكنولوجيللا ، وبرنللامج دكتللور باسللتثناء كليللة يعامللل معاملللة الفللرع العلمللي  الفرع الزراعي

 وبرنامج عالق النطق والسمع وبرنامج العلوم المالية اإلكتوارية  ،صيدلي
باسللتثناء برنللامج ) داألعمللال واالقتصللا، وكليللة فللي جميللع بللرامج كليللة ا داب  يقبللل   الفرع األدبي

تخصصلي  –، وكليلة التربيلة وكليلة الحقلوق واالدارة العاملة ،(العلوم الماليلة اإلكتواريلة
 تعليم االجتماعيات وتعليم اللغة االنجليزية كلغة أجنبية.

 (،باستثناء برنامج العلوم المالية اإلكتوارية)   األدبي الفرعيعامل معاملة  (واألعمال) الريادة الفرع التجاري 
باسللتثناء برنللامج العلللوم الماليللة )    للفللرع األدبلليفللي جميللع البللرامج المتاحللة  يقبللل الفرعي الشرعي 

  (،اإلكتوارية
 (،باستثناء برنامج العلوم المالية اإلكتوارية)   األدبيفرع يعامل معاملة  الفرع الفندقي واالقتصاد المنزلي 

وبرنلللامج الفنلللون وبرنلللامج الموسللليقى العربيلللة،  فلللي برنلللامج التربيلللة الرياضلللية تقبلللل كافة فروع الثانوية العامة 
 هلل ه التخصصللاتحيللي يخ للع الطالللب فللي  التصللميم،وبرنللامج البصللرية المعاصللرة ،

 .المتحان قدرات
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 :كالتالي فهي الجامعة برامج البكالوريوس التي تقدمهاو  الكليات اما بخصوص
 

 التخصص الكلية

 كلية الصيدلة والتمريح والمهن الصحية
 دكتور صيدلي

 التغذية والحمية

 عالج النطق والسمع

 التمريض

 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 الهندسة البيئية

 الهندسة الكهربائية

 الهندسة المدنية

 الهندسة المعمارية

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكاترونيكس

 هندسة الحاسوب

 هندسة التخطيط والتصميم الحضري

 علم الحاسوب

 
 
 
 

 كلية العلوم

البرامج وتقدم دائرة األحياء والكيمياء الحيوية / 

 :التاليةاألكاديمية 

 منفرد األحياء

 رئيسي األحياء/ فرعي كيماء حيوية 

 رئيسي األحياء / فرعي تغذية وحمية  

 البرامج األكاديمية التالية:وتقدم دائرة الرياضيات/ 

 منفرد الرياضيات

 رئيسي رياضيات / فرعي حاسوب 

 المالية والمصرفيةرئيسي الرياضيات/ فرعي العلوم 

 التالية البرامج األكاديميةوتقدم دائرة الكيمياء 

 منفرد الكيمياء

 رئيسي الكيمياء / فرعي كيمياء حيوية

 رئيسي الكيمياء / فرعي تغذية وحمية

 التالية: البرامج األكاديميةتقدم  -دائرة الفيزياء

 منفرد الفيزياء

 رئيسي الفيزياء/ فرعي الرياضيات 

 رئيسي الفيزياء/ فرعي اإللكترونيات

 
 كلية األعمال واالقتصاد

 ادارة األعمال

 االقتصاد

 المحاسبة

 العلوم المالية والمصرفية

 العلوم المالية اإلكتوارية

 اقتصاد األعمال

 التسويق
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 التخصص الكلية
 
 

 كلية الحقوق واالدارة العامة
  

 القانون

  :البرامج األكاديمية التالية تقدم  – العامةاالدارة دائرة  

 االدارة العامة منفرد

 رئيسي االدارة العامة/ فرعي العلوم السياسية

 رئيسي االدارة العامة/ فرعي االقتصاد

 :البرامج األكاديمية التاليةتقدم  –دائرة العلوم السياسية 

 رئيسي العلوم السياسية/ فرعي  عالقات دولية

 رئيسي العلوم السياسية/ فرعي اإلدارة العامة

 رئيسي العلوم السياسية/ فرعي دراسات المرأة

 رئيسي العلوم السياسية/ فرعي الفلسفة

 رئيسي العلوم السياسية/ فرعي االقتصاد

 
 
 
 

 
 

 كلية ا داب

 اللغة العربية وآدابهادائرة 

 اللغة االنجليزية وآدابها

 االنجليزية وآدابها/ فرعي الترجمةرئيسي اللغة 

 علم االجتماع  

 اللغة الفرنسية

 تقدم البرامج األكاديمية التالية: –دائرة التاريخ واآلثار 

 رئيسي التاريخ/ فرعي العلوم السياسية

 رئيسي التاريخ/ فرعي اآلثار الفلسطينية

 تقدم البرامج األكاديمية التالية: –دائرة الجغرافية 

 رئيسي الجغرافية/ فرعي التاريخ

 رئيسي الجغرافية/ فرعي العلوم السياسية

 رئيسي الجغرافية/ فرعي العالقات الدولية

 رئيسي الجغرافية / فرعي علم االجتماع

 رئيسي الجغرافية / فرعي االقتصاد

 رئيسي علم النفس/ فرعي علم االجتماع

 رئيسي علم النفس/ فرعي دراسات المرأة

 اإلعالم

 اللغة األلمانية

 ) يخضع الطالب المتحان قدرات( التربية الرياضية

 

 
 كلية الفنون والموسيقى والتصميم

 ) يخضع الطالب المتحان قدرات(الموسيقى العربية 

 ) يخضع الطالب المتحان قدرات(الفنون البصرية المعاصرة  

 ) يخضع الطالب المتحان قدرات(التصميم   

 

 

 كلية التربية
 

 تعليم اللغة االنجليزية كلغة أجنبية

 االجتماعياتتعليم 
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 هامة: مالحظات 

يجب االحتفاظ برقم الطلب ورمز المرور  حيث يستخدمان لجميع إجراءات االلتحاق  (1

بالجامعة وبدونهما لن يتمكن الطالب من الدخول إلى صفحة القبول ومتابعة عملية 

 .القبول الحقا  

 

على الطلبة الذين تقدموا المتحان شهادة الدراسة الثانوية  العامة الفلسطينية للعام  (2

وذلك يوم  بعد ظهور النتائج وقبولهم في الجامعةتسليم الوثائق المطلوبة أدناه  2019

حيث لن ، المستوى وقبل الدخول إلى االمتحان بنصف ساعة على األقل امتحانجلسة 

  وهي:   المستوى دون تسليم الوثائق المطلوبة متحانايتمكن أي طالب من تقديم 

 

   .صورة عن الهوية الشخصية .1

 صورة عن شهادة الميالد. .2

صورة مصدقة عن كشف عالمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة   .3

 الفلسطينية.

 

 :الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة من المجموعات التالية (3

 

 الشهادات األجنبية:  .1

SATI &SATII, GCE, IB, IGCSE, GCSE, etc...)األلماني ، األبتور)  

بشهادة الدراسة الثانوية العامة  المعادلةاحضار صورة مصدقة عن وثيقة  شريطة 

 الفلسطينية من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية(.
 

  ( .1948حملة شهادة البجروت )لفلسطيني  .2

 العربية.حملة الشهادات من الدول  .3

 .طلبة الثانوية العامة الفلسطينية من سنوات سابقة .4

 

حيث لن يتم قبول أي ،  بعد تعبئة طلب االلتحاق مباشرة وقبل قبولهم في الجامعةوذلك   .

  طالب دون تسليم الوثائق المطلوبة أعاله.

 

 المذكورة أدناه  تسليم الوثائق أما بالنسبة للطلبة المنتقلين من جامعات أخرى فعليهم (4

وصورة مصدقة عن شهادة الميالد وصورة عن   الشخصية صورة الهويةإلى اضافة 

في دائرة التسجيل  ) التوجيهي( الثانوية العامةامتحان شهادة الدراسة  عالمات  كشف 

 :ارفاق الوثائق التالية مع مباشرة   والقبول بعد تعبئة طلب االلتحاق
  

مصدقة  من وزارة  عالمات الجامعة المنتقل منهارسمية من سجل نسخة  .1

 التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

  .التي درسها في الجامعة المنتقل منهالمساقات اوصف نسخة رسمية من  .2

 

لمزيد من المعلومات حول كيفية تعامل الجامعة مع الشهادات غير الفلسطينية، الرجاء مراجعة 

 http://admission.birzeit.eduصفحة القبول 
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 آلية القبول
 

 

الئحة يتم االعالن عن  ، (التوجيهي)  امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامةنتائج  إعالنبعد 

ويتم أيضًا تحديد أدنى معدالت القبول  ، تعلن على صفحة القبول في الجامعةوالتي  القبول

وبعد ذلك يتم اعتماد آلية القبول  المختلفة وإعالنها على صفحة القبول.  والكليات للتخصصات

 الذي يوجد فيه /الكليةالتخصصيتم حجز مقعد للطالب فورًا عند اختياره  حيث ،الفوري 

لذا يرجى   شهادة الدراسة الثانوية العامة يؤهله لذلك. امتحان في الطالب شاغر إذا  كان معدل

من جميع الطلبة الراغبين في االلتحاق بجامعة بيرزيت اإلسراع بتعبئة طلب االلتحاق 

 الكترونيًا.

 

يرجى اإلطالع التخصصات  تحديدوكيفية  لمزيد من المعلومات  عن آلية القبول 

   :االنترنت من خالل الرابطة شبكعلى 
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هاتف  على  الجامعة في والقبول التسجيل دائرة مع التواصل لمعلومات اضافية باإلمكان

 :اإللكتروني البريد بواسطة وأ  ،022982057أو   022982056 رقم 

reg_office@birzeit.edu  ، ً003: الساعة وحتى صباحا   00:8 الساعة منأو شخصيا  

 .   واألحد الجمعة أيام عدا ما الظهر بعدمن 
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