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أعزاءنا الطلبة، أولياء األمور المحترمين،

يسعدني أن أرحب بكم يف صرح جامعة بيرزيت، إحدى أعرق اجلامعات يف فلسطني. وكلنا أمل أن جتدوا فيه علماً ومعرفة وخبرة 
تراكمت عبر تضافر جهود طاقم اجلامعة املتميز على مدى عدة عقود من الزمن. 

إن جامعة بيرزيت هي اجلامعة الفلسطينية األولى نشأة ومتيزاً أكادميّياً، وفق أغلب املؤشرات التي تعتمدها اجلامعات يف العالم. وطاملا 
افتخرت جامعة بيرزيت بأنها منارة للعلم واملعرفة والتنوير وتوسيع اآلفاق واالحتفاء بالتنوع والتعدد واإلبداع واخلروج عن التقليد. ولعل 
ذلك ما مكن خريجيها من أن يتبوأوا مناصب قيادية يف السياسة واالقتصاد والثقافة والقطاع اخلاص واملجتمع، وشتى دروب احلياة.

تضم جامعة بيرزيت ثماني كليات تطرح ما يزيد على مئة برنامج أكادميي، ما بني برامج تؤدي إلى درجة البكالوريوس، أو الدبلوم، 
العربية  الدراسات  برنامج  إلى  باإلضافة  االجتماعية،  العلوم  يف  الدكتوراة  إلى  يؤدي  وبرنامج  املاجستير،  درجة  إلى  تؤدي  وبرامج 
والفلسطينية للطلبة األجانب. وتتبع اجلامعة نظاماً تعليمّياً يتيح للطالب فرصة لدراسة املساقات املطلوبة للتخصص، ويف الوقت ذاته، 

دراسة مساقات أخرى من خارج حقل تخصصه، تنميًة لثقافته، وتلبيًة مليوله الشخصية، وذلك ضمن نظام الساعات املعتمدة.

وتعتبر دائرة التسجيل والقبول يف جامعة بيرزيت الوجهة األولى للطلبة، فهي من الوحدات الرئيسية يف اجلامعة التي تبدأ عالقة الطلبة 
باجلامعة من خاللها، عبر تقدمي طلب االلتحاق. وتستمر عالقته بها خالل فترة دراسته؛ حيث تدعم الدائرة مسيرة الطالب يف اجلامعة 
من حيث تسجيل ومتابعة املساقات، ومتابعة السجل األكادميي، وتطبيق األنظمة األكادميية، واحلصول على أية وثائق رسمية. ويختتم 

الطالب مسيرته األكادميية يف اجلامعة يف هذه الدائرة أيضاً بتسلم شهادات التخرج.

ويف هذا اإلطار، تسعى اجلامعة إلى التواصل مع أولياء األمور وإطالعهم على مسيرة أبنائهم األكادميية أوالً بأول، حيث تتيح اجلامعة 
ألولياء األمور متابعة أوضاع أبنائهم األكادميية واملالية من خالل نظام “التخويل”، الذي يتيح للطالب تزويدنا باسم وعنوان إلكتروني 

لولي األمر، لتتواصل اجلامعة بعد ذلك مع أولياء األمور، بهدف إبقائهم على اطالع دائم على مسيرة أبنائهم األكادميية يف اجلامعة.

ألنفسكم  أفضل  حاملني مبستقبل  بالذات،  واالرتقاء  واملعرفة  العلم  يف  األفضل  نحو  متنافسني  متعاونني  جامعيني  طلبًة  بكم  نرحب 
ولوطنكم، ساعني نحو اجلدارة والكفاءة، معتزين بأنفسكم ومتواضعني يف الوقت نفسه، مؤكدين لكم أن جامعة بيرزيت تسعى لتخرج 

أجياالً قادرة على حتمل املسؤولية وحتمل أعباء احلياة.

نرحب باجلميع مرًة أخرى يف جامعة بيرزيت، راجني أن يستمر التواصل بيننا ملصلحتكم.

                                                                                                 د. باسم الصيريف

                                                                                                مدير دائرة التسجيل والقبول
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رؤيتنا

مؤسسة ريادية بكافة مكوناتها تساهم يف اإلنتاج املعريف يف بعديه الوطني والعاملي.

رسالتنا

توفير بيئة مستنيرة ذات استقاللية تتيح حرية الفكر والتعبير، وحترص على املمارسات الدميقراطية واحلوار، وحتفز التميز واإلبداع 
التغيير واملساهمة يف رقيه  التي من شأنها قيادة  بالكفاءات واملعارف  والتعلم والبحث، لرفد املجتمع  التعليم  واالبتكار والريادية يف 

وتقدمه.

قيمنا

تتبنى اجلامعة ضمن قانونها وأنظمتها واجراءاتها ونشاطاتها املبادىء والقيم التي تكفل توجيه أداء املؤسسة بكافة مكوناتها لتحقيق 
التنمية  التنوع،  النزاهة واملهنية،  التعبير،  التميز، العدالة واملساواة، حرية  رسالة اجلامعة ورؤيتها على أكمل وجه، وهذه القيم هي: 

املستدامة، والتعلم مدى احلياة.
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لمحة تاريخية موجزة

بدأت اجلامعة كمدرسة ابتدائية على يد السيدة نبيهة ناصر يف بلدة بيرزيت بهدف توفير فرص التعليم للفتيات من 1924
بيرزيت والقرى املجاورة.

تطورت إلى مدرسة ثانوية للبنني والبنات.1930
أصبحت تعرف باسم “مدرسة بيرزيت العليا”.1932
تغير اسم املدرسة إلى “كلية بيرزيت” رغم أنها بقيت مدرسة ثانوية.1942
أضيف للكلية الصف اجلامعي األول بفرعيه العلمي واألدبي برئاسة السيد موسى ناصر.1953
أضيف الصف اجلامعي الثاني وتقرر البدء بإلغاء الصفوف االبتدائية واإلعدادية والثانوية بصورة تدريجية.1961
مت إلغاء آخر صف ثانوي ليقتصر التعليم فيها على املرحلة اجلامعية املتوسطة.1967
ُوضعت املؤسسة حتت إشراف مجلس أمناء من املواطنني املهتمني بشؤون التعليم برئاسة السيد توفيق أبو السعود، ومت 1972

تسجيل املجلس رسمياً ونقلت ملكية األراضي يف موقع احلرم اجلديد إلى مجلس األمناء.
أضيف الصف اجلامعي الثالث وحتول اسم الكلية إلى »جامعة بيرزيت« واشتملت على كلية اآلداب وكلية العلوم.1975
احتفلت اجلامعة بتخريج أول فوج من حملة درجة البكالوريوس يف اآلداب ويف العلوم،  وأصبحت اجلامعة يف نيسان 1976

من ذلك العام عضواً يف احتاد اجلامعات العربية.
أصبحت اجلامعة عضواً يف االحتاد العاملي للجامعات، كما بدأت اجلامعة بطرح برنامج املاجستير يف التربية كأول 1977

برنامج يف الدراسات العليا.  والدرجات والشهادات العلمية التي متنحها جامعة  بيرزيت معترف فيها داخلياً وعاملياً.
األعمال  1978 كلية  لتصبح   2013/2012 األول  الفصل  من  ابتداًء  اسمها  تغيير  )مت  واالقتصاد.  التجارة  كلية  إنشاء  مت 

واالقتصاد(.
مت إنشاء كلية الهندسة.1979
أعيد تفعيل برنامج املاجستير يف التربية بعد جتميده أثناء االنتفاضة الفلسطينية، وبدأ طرح برنامج املاجستير يف 1994

الدراسات الدولية.
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مت إنشاء كلية الدراسات العليا وتطوير برامج جديدة يف الدراسات العليا يف حقول مختلفة.1996
مت إنشاء كلية احلقوق واإلدارة العامة.2004
مت إنشاء كلية تكنولوجيا املعلومات.2006
مت إنشاء كلية التمريض واملهن الصحية املساندة )مت تغير اسمها ابتداًء من الفصل األول 2013/2012 لتصبح كلية 2008

التمريض والصيدلة واملهن الصحية وابتداًء من الفصل الثاني 2016/2015 مت تغيير اسمها لتصبح كلية الصيدلة 
والتمريض واملهن الصحية(.

مت إنشاء كلية التربية2010
مت افتتاح برنامج دكتور صيدلي. )ابتداًء من الفصل األول 2013/2012 مت ضمه إلى كلية التمريض والصيدلة واملهن 2010

الصحية، وابتداًء من الفصل الثاني 2016/2015 مت تغيير اسمها لتصبح كلية الصيدلة والتمريض واملهن الصحية(.
مت دمج كليتي الهندسة وتكنولوجيا املعلومات ابتداًء من الفصل األول  2015/2014  لتصبح كلية الهندسة والتكنولوجيا.2014
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حقائق وأرقام 
الجسم الطالبي

	 2018/2017 يبلغ عدد الطلبة امللتحقني يف جامعة بيرزيت للعام األكادميي
13,963 طالبًا وطالبة.  

	  .12,297 من طلبة اجلامعة ملتحقني يف برامج البكالوريوس

	 ،)1,518 ملتحقني يف برامج الدراسات العليا )املاجستير والدكتوراة

	 الدراسات وبرنامج  اخلاصة  والدراسة  الدبلوم  برامج  يف  ملتحقني   148

العربية والفلسطينية للطلبة األجانب. 
	%37.6 تبلغ نسبة اإلناث من طلبة اجلامعة 62.4%، ونسبة الذكور

الخريجين

	 العام لغاية   1976/1975 األكادميي  العام  منذ  بيرزيت  جامعة  من  تخرج 
األكادميي 2017/2016 حوالي 36 ألف خريج وخريجة.

	 2017/2016 بلغ عدد خريجي اجلامعة يف العام األكادميي
2,223 خريج وخريجة. منهم:

y.1,868 خريج وخريجة من برامج البكالوريوس

y.305 من برامج الدراسات العليا

y.50 من برامج الدبلوم والفرعي

الهيئة األكاديمية والموظفين

	.433 بلغ عدد أعضاء الهيئة األكادميية بدوام كامل
	.32% من أعضاء الهيئة األكادميية بدوام كامل هم من اإلناث

	.61% من أعضاء الهيئة األكادميية بدوام كامل يحملون شهادة الدكتوراة

	1:24 نسبة الطلبة لألساتذة
	 436 يبلغ عدد الطاقم اإلداري بدوام كامل
	.%45 تبلغ نسبة اإلناث من الطاقم االداري
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ويضم المباني والمرافق التالية حسب الخارطة المرفقة

2. مبنى عبدالرحمن اجلريسي
3 . مبنى نسيب عزيز شاهني للدراسات

العليا
4. مبنى عزيز شاهني – عيادة اجلامعة

5. مبنى كلية العلوم
8. مكتبة يوسف أحمد الغامن
9. قاعة الشهيد كمال ناصر

10. مبنى جابي برامكي
12. مبنى عمر العقاد للهندسة

14. مبنى وليد وهلني قطان

15 . مبنى معهد احلقوق
16. مبنى الشيخ راشد آل مكتوم

19. مشاغل الهندسة
22. مبنى محمد عمران بامية

23. مبنى عزيز شاهني
24. مبنى التربية الرياضية

25. مبنى مركز جناد زعني للتميز/
تكنولوجيا املعلومات  

26. مبنى سعيد خوري لدراسات/
التنمية

27. مبنى مملكة البحرين لدراسات
املرأة

28. كلية تكنولوجيا املعلومات/ مبنى
منيب رشيد املصري

29. مبنى محمد املسروجي لإلعالم
31. كلية الصيدلة  والتمريض واملهن

الصحية
32. مبنى رياض الصادق للحقوق

واإلدارة العامة
33. مدرج علي احلاج

موقع الجامعة 

متراً  كيلو   20 حوالي  تبعد  التي  بيرزيت  بلدة  مشارف  على  اجلامعة  تقع   
شمال غرب مدينة القدس. ومتتاز بيرزيت بطقسها املعتدل وجبالها املكسوة 

بأشجار الزيتون، كما أنها ترتفع 850 متراً عن سطح البحر.

الحرم الجامعي

تبلغ مساحة احلرم اجلامعي 800 دومناً )مبا يعادل 80 هكتار أو 200 فدان(

يحتضن احلرم اجلامعي 28 مبنى رئيسي )منها 3 حتت اإلنشاء(. ويشمل على 8 كليات، و 4 مكتبات )مكتبة واحدة رئيسية و 3 مكتبات 
فرعية(، متحف، ومسرح، ومرصد فلكي، ومدرج رياضي، وصالة رياضية مغلقة، و 4 مالعب رياضية، و 6 كافتيريات.

تبلغ نسبة احلدائق اخلضراء واملناطق املفتوحة من مساحة احلرم اجلامعي %70



 9



النشرة االرشادية للعـام الدراسي 2019-2018  10

المعاهد والمراكز
تضم اجلامعة 11 معهداً ومركزاً متخصصاً. 7 معاهد تطرح عدد منها بعض 
و4  والتطبيقية  األكادميية  البحوث  بإجراء  وتقوم  العليا  الدراسات  برامج 

مراكز تقدم التدريب وتقوم بإجراء البحوث التطبيقية.

المعاهد والمراكز
	،معهد احلقوق
	،معهد الدراسات البيئية واملائية
	،معهد الصحة العامة واملجتمعية
	،معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية
	،معهد دراسات املرأة
	،معهد سميح دروزة للصناعات الدوائية
	،معهد مواطن للدميقراطية وحقوق اإلنسان
	،مركز التعليم املستمر
	،مركز تطوير اإلعالم
	،مركز دراسات التنمية
	.مركز مختبرات جامعة بيرزيت للفحوص

التصنيفات العالمية

	 .2018 للمنطقة العربية للعام QS صنفت اجلامعة يف املرتبة 38 يف تصنيف
	 صنفت اجلامعة من ضمن أفضل 3% من جامعات العالم، واحتلت املرتبة

801 يف تصنيف QS على مستوى العالم للعام 2018.

	 على  2160 واملرتبة  العربي  املستوى  على   30 املرتبة  يف  اجلامعة  صنفت 
املستوى العاملي يف تصنيف ويبوماتريكس للعام 2017.

	 صنفت اجلامعة يف املرتبة 306 على مستوى العالم يف تصنيف
UI Green Metric للعام 2017.
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المكتبات والمتحف والمرافق األخرى
	 تشمل جامعة بيرزيت مكتبة واحدة رئيسية - مكتبة يوسف أحمد الغامن وثالث

مكتبات فرعية: مكتبة معهد القانون، ومكتبة معهد دراسات املرأة ومكتبة 
مركز دراسات التنمية.

	 ،يحتضن احلرم اجلامعي أيضًا متحف جامعة بيرزيت، ومسرح نسيب عزيز شاهني
ومرصد ميشيل وسنية حكيم للفلك.

المنح واإلعفاءات والمساعدات المالية
	 حوالي 4.2 مليون على   2017/2016 األكادميي  العام  خالل  اجلامعة  طلبة  حصل 

األقساط  من  وإعفاءات  دراسية  كمنح  مليون دوالر(   5.9 )حوالي  أردني  دينار 
التعليمية ومساعدات مالية وقروض. 

	 %40 استفاد من املنح الدراسية واإلعفاءات واملساعدات املالية والقروض حوالي 
من طلبة اجلامعة.

دائرة التسجيل والقبول
تعد دائرة التسجيل والقبول من اهم وحدات اجلامعة حيث ان خدماتها متتد لتشمل مجتمع 

اجلامعة من طلبة وأعضاء هيئة تدريس ودوائر اكادميية بهدف تيسير العملية التعليمية.
تسعى الدائرة الى تنظيم وتسهيل عمليات القبول والتسجيل واحلصول على الوثائق من 
اجل خدمة الطالب منذ قبوله يف اجلامعة وخالل مسيرته االكادميية وبعد تخرجه من 
خالل االستخدام األمثل للتكنولوجيا  مع االلتزام الكامل باألنظمة والتعليمات. ومن 

أهداف الدائرة:
	.تنفيذ سياسة القبول يف اجلامعة بشفافية وكفاءة عالية
	تنفيذ جميع التعليمات واألنظمة االكادميية
	.تعديل البرامج االكادميية  مبا يتالءم  مع الطلبة واملدرسني على حد سواء
	.تقدمي النصح واملشورة فيما يتعلق باألنظمة االكادميية ملا فيه مصلحة الطلبة
	.متكني الطلبة ليكونوا أكثر كفاءة يف التخطيط الحتياجاتهم املستقبلية
	.توثيق سجالت الطلبة االكادميية واحملافظة عليها
	.متكني الطلبة واخلريجني من احلصول على الوثائق املطلوبة بسهولة
	.امتتة جميع مناذج التسجيل والقبول وحفظ وأرشفة البيانات الكترونيا
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القبول وااللتحاق
يتم قبول الطلبة اجلدد يف اجلامعة والتحاقهم بشكل عام يف مطلع الفصل األول من كل عام 
دراسي، ويتم قبول أعداداً محدودة يف الفصل الثاني إذا توفرت أماكن شاغرة. وتقوم دائرة 
التسجيل والقبول بإجراءات القبول معتمدة على األسس التالية التي أقرها مجلس اجلامعة:

متطلبات القبول

احلصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها.. 1
يتم قبول طلبة الثانوية العامة )من دول عربية أخرى( بناًء على أسس القبول التي . 2

يتم اعتمادها للطلبة احلاصلني على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية. 
معدل . 3 يضرب  بحيث   , العربي  اخلليج  دول  من  العامة  الثانوية  طلبة  قبول  يتم 

شهادة الدراسة الثانوية العامة مبعامل 0.95 ألغراض احتساب معدل التنافس 
على القبول يف اجلامعة.

يتم قبول حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة من اململكة العربية السعودية على . 4
النحو اآلتي:

	 بناًء على قرار وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني )ال يسمح بقبول الطالب
الذي أنهى الصف الثاني عشر يف اململكة العربية السعودية يف جامعة بيرزيت إال بعد 
أن يكون قد اجتاز امتحاني التحصيل والقدرات، وذلك اسوةً باجلامعات يف اململكة 

العربية السعودية(. ويتم القبول حسب أدنى معدالت القبول التي تعلن يف حينه.  
	 االختبارات ونتائج  املدرسة  عالمات  من  للطالب  القبول  معدل  احتساب  يتم 

املساندة كما يلي: 
y.50 من عالمة الصف الثاني عشر%

y.25 من عالمة االمتحان التحصيلي%

y.25 من عالمة امتحان القدرات%

الوطني  املركز  والتحصيل يف  القدرات  يتقدم المتحاني  ان  الطالب  على   مالحظة: 
للقياس والتقومي يف اململكة العربية السعودية.
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يتم قبول جميع الفروع  حسب اجلدول  أدناه:. 5

التخصصات املسموح دراستهافرع شهادة الثانوية العامة 
يقبل يف كافة الكليات والبرامجالفرع العلمي 

يُعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء برنامج دكتور صيدلي وبرنامج عالج النطق  الفرع الصناعي 
والسمع وبرنامج العلوم املالية االكتوارية.

واملهن الصحية فرع تكنولوجيا املعلومات والتمريض  باستثناء كلية الصيدلة  العلمي  الفرع  معاملة  يُعامل 
وبرنامج العلوم املالية اإلكتوارية

يُعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء كلية الهندسة والتكنولوجيا وبرنامج دكتور الفرع الزراعي 
صيدلي وبرنامج عالج النطق والسمع وبرنامج العلوم املالية اإلكتوارية. 

يقبل يف جميع برامج كلية اآلداب واألعمال واالقتصاد )باستثناء برنامج العلوم الفرع األدبي
املالية اإلكتوارية(، وكلية احلقوق واالدارة العامة بجميع تخصصاتها، وكلية التربية 

– تخصصي تعليم االجتماعيات وتعليم اللغة االجنليزية كلغة أجنبية 
يُعامل معاملة الفرع األدبي  بإستثناء برنامج العلوم املالية اإلكتوارية.الفرع التجاري )الريادة واألعمال(

يُعامل معاملة الفرع األدبي  بإستثناء برنامج العلوم املالية اإلكتوارية.الفرعي الشرعي 
يُعامل معاملة الفرع األدبي بإستثناء برنامج العلوم املالية اإلكتوارية.الفرع الفندقي واالقتصاد املنزلي

تقبل يف برنامج التربية الرياضية وبرنامج املوسيقى العربية، وبرنامج الفنون البصرية كافة فروع شهادة الدراسة الثانوية العامة 
املعاصرة والتصميم حيث يخضع الطالب يف هذه التخصصات المتحان قدرات. 

يتم قبول الطلبة الذين تقدموا المتحانات أجنبية مثل:. 6

)IB( أ – البكالوريا الدولية
)GCE, GCSE, IGCSE( ب – الثقافة العامة البريطانية

SATI & SATII – جـ
)ABITOUR( د – األبتور األملاني الدولي

يكون قبول الطالب مشروطاً باحضار صورة مصدقة من وثيقة معادلة الشهادة بشهادة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم 
العالي يف فلسطني. حيث يتم القبول حسب املعدالت املقرة لكل كلية.
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يتم قبول الطلبة احلاصلني على شهادة البجروت )لطلبة فلسطينيي 1948 فقط( على النحو اآلتي: . 7

مبا أن نظام عالمات البجروت يتم حسب الوحدات، يعتبر الطالب الذي درس مواد اجتماعية )تاريخ، وجغرافيا...(  باالضافة 
إلى مادة الرياضيات طالباً ملتحقاً بالفرع األدبي والطالب الذي درس مواد علمية )فيزياء، كيمياء، واألحياء(  باإلضافة إلى 
مادة الرياضيات  طالبا ملتحقاً بالفرع العلمي، لذا على كل طالب أن يدرس 21 وحدة على األقل لضمان حصوله على شهادة 
بجروت شاملة يتمكن من التقدم بها للجامعات وضروري ان يكون مكتوب على رأس الشهادة )زكاي، أو زكئيت(.  شريطة 

ترجمة شهادة البجروت من كاتب عدل معتمد واحضار صورة  مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

حتدد اجلامعة سنوياً املعدالت الدنيا املقبولة يف الكليات والبرامج املختلفة، وتعلن تلك املعدالت على صفحة القبول.. 8

ال يحق للطالب املقبول وامللتحق تقدمي طلب للتحويل لكلية أخرى قبل إنهاء 30 ساعة معتمدة يف الكلية التي مت قبوله فيها. تعتمد . 9
إمكانية التحويل على الشواغر يف الكلية املراد التحويل اليها وكذلك على شروط التحويل إلى تلك الكلية . لذلك يجب توخي 

الدقة يف اختيار التخصص أو الكلية يف طلب االلتحاق. 

قبول الطلبة المنتقلين من جامعات معتمدة

يتم النظر يف قبول طلبة منتقلني من جامعات معتمدة تأخذ مببدأ املواظبة والدوام إذا توفرت شواغر لهم.
 أن يكون الطالب حاصاًل على معدل تراكمي ال يقل عن 70% أو تقدير جيد يف اجلامعة املراد االنتقال منها.    . 1
يأخذ بعني االعتبار حتقيق الطالب لشروط القبول يف الكلية/التخصص املراد االنتقال إليه يف جامعة بيرزيت يف السنة التي . 2

تقدم فيها المتحان الثانوية العامة ومعدله اجلامعي والقدرة االستيعابية للدائرة.
أال يكون الطالب قد تعرض لعقوبة الفصل من جامعته.. 3
يتم معادلة املساقات التي درسوها سابقًا مبا يعادلها يف جامعة بيرزيت.. 4
اال تزيد الفترة ما بني آخر فصل درسه الطالب يف جامعته والفصل الذي يرغب االلتحاق به يف جامعة بيرزيت على ثالث سنوات.. 5
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طلبات االلتحاق

يعلن يف الصحف احمللية وصفحة اجلامعة اإللكترونية عن موعد  توزيع بطاقات طلب االلتحاق »لدرجة البكالوريوس« والتي تكون عادًة 
خالل شهر  حزيران من كل عام. » وميكن احلصول على بطاقة طلب االلتحاق  من كافة فروع البنك العربي وكافة فروع بنك فلسطني 
مبا فيها فرعه يف جامعة بيرزيت. وحتتوي بطاقة طلب االلتحاق على رمز املرور ورقم الطلب املطلوبان لتعبئة طلب االلتحاق إلكترونياً 

 http://admission.birzeit.edu :من خالل الرابط التالي

يتم تسليم  كافة الوثائق املطلوبة  أدناه لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية 2018 والذين يقبلون يف اجلامعة وذلك  يوم 
جلسة امتحانات  املستوى وقبل  الدخول إلى االمتحان بنصف ساعة على األقل ، ولن يسمح للطالب الدخول إلى قاعة االمتحان دون 

تسليم الوثائق املطلوبة أدناه:  

صورة عن الهوية الشخصية  . 1
صورة عن شهادة امليالد.. 2
صورة مصدقة عن كشف عالمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية .. 3

يتم تسليم كافة الوثائق املذكورة أعاله يف دائرة التسجيل والقبول بعد تعبئة طلب االلتحاق الكترونيا للطلبة احلاصلني على شهادة 
الدراسة الثانوية العامة من املجموعات التالية:

	.)SATI & SATII, GCE, IGCSE, GCSE, IB ،الشهادات األجنبية )األبتور األملاني
)شريطة احضار صورة مصدقة عن وثيقة معادلة الشهادات من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية( 

	 البجروت لطلبة فلسطيني 1948. )شريطة ترجمة شهادة البجروت من كاتب عدل واحضار صورة مصدقة من شهادة البجروت
من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية(.

	 .)حملة الشهادات من الدول العربية )شريطة إحضار صورة مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
	  .طلبة الثانوية العامة الفلسطينية من سنوات سابقة والطلبة املنتقلني من جامعات أخرى
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آلية القبول

اعتمدت اجلامعة آلية للقبول تستند إلى اإلعالن عن الئحة قبول واحدة فقط تعلن على صفحة القبول عبر الرابط 
يتم حجز مقعد  الفوري حيث  القبول  آلية  اعتماد  ثم  ومن  التوجيهي،  نتائج  إعالن  بعد  admission.birzeit.edu مباشرة 
للطالب  فوراً يف التخصص أو يف الكلية املتاح  للقبول بها وحسب الشواغر إذا كان معدله يف امتحان شهادة الدراسة الثانوية 

العامة يؤهله لذلك.

تعتمد اجلامعة  نظامي  القبول املباشر للتخصصات والقبول غير املباشر للكليات، ففي احلالة األولى يقبل الطالب يف التخصص 
مباشرةً مثل علم االجتماع   أو الفيزياء ، وبهذا يكون الطالب قد التحق بالتخصص مباشرةً منذ التحاقه باجلامعة وال يحتاج إلى تقدمي 
طلب تخصص الحقاً. أما يف احلالة الثانية فيقبل الطالب يف الكلية مثل كلية األعمال واالقتصاد  أو كلية اآلداب ليتم حتديد التخصص 

فيما بعد داخل الكلية  وذلك بعد انهاء 30 ساعة معتمدة على األقل  بشكل تنافسي 

 بإمكان الطالب عند تعبئة طلب القبول االختيار من بني التخصصات  حتى خمس خيارات وسيتم قبول الطالب بناًء على حتقيقه 
احلد األدنى ملعدل القبول والقدرة االستيعابية حسب ترتيب االختيارات التي وضعها.  

على الطلبة الذين قبلوا  دفع رسوم التعليم املعلن عنها يف صفحة القبول  يف محطة القبول يف اجلامعة أو يف كافة فروع البنك 
العربي وكافة فروع بنك فلسطني مبا فيه فرعه يف جامعة بيرزيت، وكافة فروع البنك االسالمي العربي وذلك يف الفترة احملددة 
لدفع الرسوم.على الطلبة الذين قبلوا وأمتوا معامالتهم املالية. التسجيل المتحان املستوى يف اللغتني العربية واالجنليزية عبر الرابط 

admission.birzeit.edu حتت بند حجز امتحان املستوى يف اللغتني العربية واالجنليزية  بعد يوم عمل على األقل من تسديد 
الرسوم  وذلك باستخدام رقم الطلب ورمز املرور اخلاص بهم. على الطالب إعطاء االهتمام الكايف عند تقدمي امتحان املستوى 
يف اللغتني العربية واالجنليزية، حيث ستحدد نتيجة االمتحان مستوى الطالب يف اللغتني العربية واالجنليزية واملساقات التي ميكن 

إعفاؤها مع  حتديد الساعات احملتسبة  واملساقات التي يتوجب على الطالب اجنازها.  

مالحظة:  يجب االحتفاظ ببطاقة رقم طلب االلتحاق ورمز املرور إذ سيتم استخدامها عند جميع إجراءات االلتحاق باجلامعة. ولن 
يتمكن الطالب بدون رقم الطلب ورمز املرور  من إكمال عملية االلتحاق باجلامعة.
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المنح واإلعفاءات والمساعدات المالية

 حترص اجلامعة على أن ال تكون املشاكل املالية عائقاً يف سبيل إكمال الطالب املؤهل دراسته اجلامعية، وتسعى إلى إبقاء الرسوم 	
يف احلد األدنى املمكن مع احملافظة على املستوى العالي للتعليم واخلدمات األخرى املساندة للعملية التعليمية. وتبذل اجلامعة 
جهدها يف تأمني املنح الدراسية واملساعدات والقروض، باإلضافة إلى مساعدة الطلبة من خالل العمل الطالبي مدفوع األجر.

 تقدم اجلامعة منحاً دراسية ومساعدات للطلبة اجلدد املتفوقني أكادميياً حيث تخصص اجلامعة يف مطلع كل عام دراسي ما 	
ال يقل عن عشرة منح تشجيعية للطلبة اجلدد احلاصلني على أعلى معدالت من بني املعدالت العشرة األوائل يف امتحان شهادة 

الدراسة الثانوية العامة يف كل محافظة من محافظات الوطن يف كال الفرعني العلمي واألدبي.

 وتقدم اجلامعة للطلبة اجلدد املتفوقني يف امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 5 منح دراسية لكل من التخصصات التالية: 	
األحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات وملدة سنة واحدة فقط،  و 12 منحة سنوية لتخصص الفيزياء )منح موسى وسهيلة ناصر( 
منها 5 منح للطلبة اجلدد املقبولني مباشرًة و 7 منح للطلبة الذين أنهوا 25 ساعة معتمدة إضافة إلى صرف مبالغ للمعيشة 

والكتب الدراسية لهم.

 كما وتقدم اجلامعة منحاً دراسية تشجيعية للطلبة املتفوقني أكادميياً يف كل كلية الذين أدرجوا على الئحة الشرف لدى عميد 	
الكلية يف نهاية الفصل، وتغطي املنحة رسوم التعليم للفصل الدراسي التالي.

 تقدم اجلامعة أيضاً اعفاءات مالية لألخوة امللتحقني يف اجلامعة )غير املصنفني وال يتلقى أحدهم أية مساعدة أخرى(  يف نفس 	
الفصل على النحو اآلتي )بشرط ان يتقدم الطالب بطلب لهذا  اخلصم(:

y.يدفع الطالب األول رسوم التعليم كاملة

y.يعفى الثاني من 15% من رسوم التعليم

yيعفى الثالث من 20% من رسوم التعليم

y.يعفى الرابع من 25% من رسوم التعليم

 تقدم اجلامعة منحاً دراسية ومساعدات ألبناء الشهداء. وتخصص اجلامعة عدداُ محدداً من املنح الدراسية للطلبة اجلدد من 	
عرب الداخل )1948( تغطي رسوم التعليم للسنة االولى قابلة للتجديد بعد ذلك بناء على التحصيل األكادميي للطالب يف اجلامعة.



النشرة االرشادية للعـام الدراسي 2019-2018  18

 كما وتقدم اجلامعة عدداً آخر من املنح الدراسية للطلبة اجلدد الذين ترشحهم وزارة التربية والتعليم العالي، ومحافظ رام اهلل 	
والبيرة، وبلدية بيرزيت.

 كما وتوفر اجلامعة عدداً آخراً من املنح الدراسية واملساعدات املالية للطلبة غير املقتدرين مالياً والذين يحافظون على معدل 	
تراكمي ال يقل عن 70% فما فوق بشرط تقدم الطالب لطلب املساعدة املالية والقرض على صفحة رتاجه املدعومة من أفراد، 
ومؤسسات، وجمعيات مختلفة. ميكن للطلبة امللتحقني يف اجلامعة احلصول على قروض من خالل صندوق إقراض الطلبة يف 

مؤسسات التعليم العالي يف فلسطني. )ال ينطبق أعاله على طلبة املوازي اال خصم االخوه( 

 ملزيد من املعلومات واالستفسارات ميكن مراجعة وحدة املنح واملساعدات يف مبنى ال مكتوم. 	

 إعادة الرسوم لدى االنسحاب من الجامعة

تسري األنظمة التالية على جميع الطلبة اجلدد املقبولني يف اجلامعة: 

إذا انسحب الطالب من اجلامعة قبل بدء الدراسة يعاد له 65% من رسوم التعليم  املعلن عنها يف إعالنات القبول بعد خصم كافة . 1
الرسوم األخرى ويعاد للطالب أيضًا الوديعة املالية وما تبقى مما دفعه.  

إذا انسحب  الطالب من اجلامعة خالل األسبوع األول من بدء الدراسة يعاد له 35% من رسوم التعليم املعلن عنها يف إعالنات . 2
القبول  بعد خصم كافة الرسوم األخرى ويعاد للطالب أيضًا الوديعة املالية وما تبقى مما دفعه.

اعادة رسوم . 3 إلى  باإلضافة  الرسوم،  اعادة  ورد أعاله بخصوص  ما  ينطبق عليهم  املوازي  التعليم  برنامج  املقبولني يف  الطلبة 
التعليم املوازي اإلضافية كاملًة للطالب.

إذا انسحب الطالب من اجلامعة بعد نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة، ال يعاد له أي مبالغ دفعها للجامعة ) وينطبق ذلك أيضًا . 4
على رسوم التعليم املوازي حيث ال تعاد للطالب(.

تسري هذه التعليمات أيضًا على رسوم السكن يف منازل الطالبات.. 5
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معلومات عامة

يتكون العام الدراسي من فصلني دراسيني مدة كل منهما ستة عشر أسبوعا.  وتعقد اجلامعة خالل العطلة الصيفية، وحسب . 1
االمكانات املتوفرة  دورة صيفية مدتها ثمانية أسابيع .

تعطل اجلامعة يومي اجلمعة واألحد من كل أسبوع ويعلن عن العطل الرسمية يف تقومي اجلامعة األكادميي يف بداية كل عام . 2
دراسي.

تعتمد اجلامعة نظام الساعات املعتمدة، وتعادل الساعة املعتمدة الواحدة لقاء صفياً مدته خمسون دقيقة أسبوعياً.. 3

الدراسة يف اجلامعة باللغتني العربية واإلجنليزية ولذلك يتوجب على الطلبة أن يكونوا متمكنني من اللغة العربية ولديهم اإلملام . 4
الكايف باللغة االجنليزية. ويخضع الطلبة املقبولون يف اجلامعة المتحان مستوى باللغة اإلجنليزية والعربية قبل التحاقهم بالدراسة.

متنح كليات اجلامعة درجة البكالوريوس يف تخصصات متعددة مدة الدراسة فيها تترواح بني أربع  وست سنوات حسب البرنامج . 5
األكادميي. 

مالحظات هامة 

 على جميع الطلبة املقبولني يف اجلامعة االطالع على التعليمات واألنظمة األكادميية والتي هي جزء من املعلومات التفصيلية 	
https://ritaj.birzeit.edu/ba-guide  :الواردة يف دليل الطالب من خالل النسخة املوجودة على الرابط التالي

نظام الدراسة

 تتبع اجلامعة نظام تعليمي يتيح للطالب فرصة لدراسة املساقات املطلوبة للتخصص، ويف الوقت ذاته دراسة مساقات أخرى من 	
خارج حقل تخصصه تنميًة لثقافته وتلبيًة مليوله الشخصية وذلك ضمن نظام الساعات املعتمدة. 
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 الكليات والبرامج األكاديمية

منها:  أكادميياً  برنامجاً   108 تطرح  كليات  ثمانية  بيرزيت  جامعة  تضم 
)72 برنامجاً يؤدي إلى درجة البكالوريوس، 32 برنامجاً يؤدي إلى درجة 
يؤديان  وبرنامجني  االجتماعية،  العلوم  الدكتوراة يف  وبرنامج  املاجستير، 
العربية  الدراسات  برنامج  إلى  باإلضافة  التربية،  يف  الدبلوم  درجة  إلى 

والفلسطينية للطلبة األجانب(.

كليات الجامعة

	،كلية الدراسات العليا

	 ،كلية اآلداب

	،كلية العلوم

	،كلية األعمال واالقتصاد

	،كلية الهندسة والتكنولوجيا

	 ،كلية احلقوق واإلدارة العامة

	،كلية الصيدلة والتمريض واملهن الصحية

	.كلية التربية



 21

كلية اآلداب

ملتقى اآلداب والثقافة والعلوم االجتماعية
تأسست كلية اآلداب عام 1974 وهي من أولى الكليات يف اجلامعة وتعتبر األكبر من حيث عدد التخصصات التي تقدمها وعدد الطلبة 

امللتحقني بها. اجلدول أدناه يبني البرامج األكادميية التي تقدمها كلية اآلداب مع عدد ساعات  املطلوبة التخرج.

الساعات املطلوبة للتخرجكلية اآلداب 
120اللغة العربية وآدابها

120اللغة االجنليزية وآدابها
120رئيسي اللغة االجنليزية وآدابها/ فرعي الترجمة

120علم االجتماع
120اللغة الفرنسية
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دائرة التاريخ واآلثار – تقدم البرامج األكادميية التالية:
120رئيسي التاريخ/ فرعي العلوم السياسية

120رئيسي التاريخ/ فرعي اآلثار الفلسطينية
دائرة اجلغرافية – تقدم البرامج األكادميية التالية:

120رئيسي اجلغرافية/ فرعي التاريخ
120رئيسي اجلغرافية/ فرعي العلوم السياسية
120رئيسي اجلغرافية/ فرعي العالقات الدولية

120رئيسي اجلغرافية/ فرعي علم االجتماع
120رئيسي اجلغرافية / فرعي االقتصاد

120رئيسي علم النفس/ فرعي علم االجتماع
120رئيسي علم النفس/ فرعي دراسات املرأة

122اإلعالم
120اللغة األملانية

129التربية الرياضية )يخضع الطالب المتحان قدرات(
123املوسيقى العربية )يخضع الطالب المتحان قدرات(

135الفنون البصرية املعاصرة )يخضع الطالب المتحان القدرات(
135التصميم )يخضع الطالب المتحان القدرات(
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كلية العلوم

اإلسهام يف تقدم العلوم البحتة والتطبيقية

تأسست كلية العلوم عام 1974 وهي من أولى الكليات يف اجلامعة واجلدول أدناه يبني التخصصات التي تقدمها كلية العلوم مع الساعات 
املطلوبة للتخرج.

كلية العلوم 
الساعات املطلوبة 

للتخرج
دائرة األحياء والكيمياء احليوية – تقدم الدائرة  البرامج األكادمية التالية:

128أحياء منفرد
128رئيسي األحياء/ فرعي كيماء حيوية
128رئيسي األحياء/ فرعي تغذية وحمية

دائرة الرياضيات – تقدم البرامج األكادميية التالية:
128رياضيات منفرد

128رئيسي الرياضيات/ فرعي علم احلاسوب
128رئيسي الرياضيات/ فرعي العلوم املالية واملصرفية

128الرياضيات التطبيقية يف االقتصاد
دائرة الكيمياء – تقدم البرامج األكادميية التالية:

128كيمياء منفرد
128رئيسي الكيمياء/ فرعي الكيمياء احليوية
128رئيسي الكيمياء/ فرعي التغذية واحلمية

دائرة الفيزياء – تقدم البرامج األكادميية التالية:
128فيزياء منفرد

128رئيسي الفيزياء/ فرعي اإللكترونيات
128رئيسي الفيزياء/ فرعي الرياضيات
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كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية

دعم التنمية الشاملة يف املجاالت الصحية
 تأسست الكلية عام 2008  حتت مسمى كلية التمريض واملهن الصحية املساندة  وتغير اسمها ابتداًء من الفصل األول 2013/2012 
لتصبح كلية التمريض والصيدلة  واملهن الصحية ويف العام الدراسي 2016/2015 مت تغيير اسمها لتصبح كلية الصيدلة والتمريض 

واملهن الصحية. واجلدول أدناه يبني التخصصات التي تقدمها الكلية مع عدد الساعات املطلوبة للتخرج.

الساعات املطلوبة للتخرجكلية الصيدلة والتمريض واملهن الصحية 
210دكتور صيدلي

129التغذية واحلمية

129عالج النطق والسمع

141التمريض
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كلية الحقوق واإلدارة العامة

رفد القطاع العام واخلاص بالكفاءات املميزة
تأسست كلية احلقوق واإلدارة العامة عام 2004 واجلدول أدناه يبني التخصصات التي تقدمها الكلية.

الساعات املطلوبة للتخرجالكلية
144القانون

دائرة االدارة العامة – تقدم البرامج األكادميية التالية
126االدارة العامة

126رئيسي االدارة العامة/ فرعي العلوم السياسية
126رئيسي االدارة العامة/ فرعي االقتصاد

دائرة العلوم السياسية – تقدم البرامج األكادميية التالية:
128رئيسي العلوم السياسية/ فرعي  عالقات دولية
122رئيسي العلوم السياسية/ فرعي اإلدارة العامة
122رئيسي العلوم السياسية/ فرعي دراسات املرأة

122رئيسي العلوم السياسية/ فرعي الفلسفة
122رئيسي العلوم السياسية/ فرعي االقتصاد
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كلية األعمال واالقتصاد  

رفد املجتمع بكفاءات مهنية وريادية

تأسست الكلية عام 1978 حتت مسمى كلية التجارة واالقتصاد ومت تغيير اسمها ابتداًء من الفصل األول 2013/2012 لتصبح كلية 
األعمال واالقتصاد ليعكس التطور الذي حدث يف تخصصات الكلية خالل السنوات العديدة املاضية. واجلدول أدناه يبني التخصصات 

التي تقدمها الكلية وعدد الساعات املطلوبة للتخرج.

الساعات املطلوبة للتخرجكلية األعمال واالقتصاد 
120ادارة األعمال

120االقتصاد
120احملاسبة

120العلوم املالية واملصرفية
134العلوم املالية االكتوارية

126اقتصاد األعمال
120التسويق
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كلية الهندسة والتكنولوجيا

ملتقى العلوم البحتة والتكنولوجيا
تأسست كلية الهندسة عام 1979 وتأسست كلية تكنولوجيا املعلومات عام 2006 وابتداًء من  الفصل األول من العام الدراسي  

2015/2014 مت دمج هاتني الكليتني لتصبح كلية الهندسة والتكنولوجيا.
اجلدول أدناه يبني البرامج األكادميية التي تقدمها الكلية وعدد الساعات املطلوبة  للتخرج.

الساعات املطلوبة للتخرجالكلية 
كلية الهندسة والتكنولوجيا:

160الهندسة الكهربائية
160الهندسة املدنية

164الهندسة املعمارية
160الهندسة امليكانيكية

160هندسة امليكاترونيكس
160هندسة احلاسوب

128علم احلاسوب
164هندسة التخطيط والتصميم احلضري
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كلية التربية

متيز معريف أكادميي مهني تربوي

تأسست كلية التربية عام 2010. إلعداد معلم ميتلك الثقافة العامة،  املهارات التعليمية والقدرة على التعامل مع طلبته ويتطور مهنياً 
من خالل العمل. واجلدول أدناه يبني البرامج األكادميية  التي تقدمها الكلية وعدد الساعات املطلوبة للتخرج. 

الساعات املطلوبة للتخرجالكلية
كلية التربية

132تعليم  االجتماعيات

120تعليم اللغة االجنليزية كلغة أجنبية
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برنامج مساري – رحلة تعّلم تفاعلية لطلبة جامعة بيرزيت
ُصمم برنامج القيادة واملواطنة الفاعلة »مساري«، ليكون حافزاً للطلبة للبدء برسم مسار حياتهم وانخراطهم يف محيطهم منذ اليوم 
األول الذي يخطون فيه عتبة اجلامعة.  يُنفذ »مساري« بالتوازي مع البرامج األكادميية واألنشطة املنهجية والالمنهجية، ويعتبر جزءا 
رئيسياً مكماًل للمسيرة التعليمية يف اجلامعة.  البرنامج إلزامي جلميع الطلبة امللتحقني باجلامعة ابتداء من دفعة العام األكادميي 

2018/2017 ويستمر على مدار ثالث سنوات بواقع محطة تدريبية  يف الفصل األكادميي وملدة 6 فصول متتالية.

هدف البرنامج: خريجون أكفياء مؤمنون بقدراتهم الفردية واجلماعية على إحداث تغيير إيجابي يف مجتمعاتهم وقادرون على اإلبداع 
واالنتاج الفكري إليجاد حلول لقضاياهم املجتمعية.

رؤيا البرنامج: طلبة وخريجو اجلامعة قادة ومواطنون فاعلون ومسؤولون قادرون على إدراك الواقع الذي يعيشون فيه على املستويني 
احمللي والعاملي، وإحداث التغيير من أجل حتقيق تنمية مستدامة يف مجتمعاتهم.
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مرافق الجامعة

عمادة شؤون الطلبة

تعنى عمادة شؤون الطلبة بحياة الطالب اجلامعية بأوجهها املختلفة: اجتماعيًا 
وثقافيًا وفنيًا، وتطوير مهاراته وزيادة قدراته يف التعاطي مع مستقبله وحياته، 
وحتاول مساعدته على حل مشكالته األكادميية واملالية والنفسية التي قد 

تعترض مسيرته التعليمية.

رؤية عمادة شؤون الطلبة

ان تبقى عمادة شؤون الطلبة تقوم بأفضل إدارة خلدمات الطلبة بنوعية عالية 
والتطوعية  والفنية  والثقافية  املجتمعية  االنشطة  يف  الطلبة  مشاركة  وتعزز 

خللق مواطن منتج يف املستقبل. 

أهداف عمادة شؤون الطلبة

تشجيع املمارسة الدميقراطية، وتقدمي خدمات إرشادية نوعية للطالب، وتوفير 
اإلمكانيات ملمارسة النشاط الثقايف والفكري، وتشجيع اإلبداع والفكر 
على  وتشجيعه  انتمائه،  وتعزيز  احمللي  مبجتمعه  الطالب  وربط  املنفتح، 

االلتزام والتطوع.

العمادة  تضم  مبهامها  القيام  اجل  من  الطلبة:  شؤون  عمادة  مكاتب 
املكاتب التالية:  

مكتب تنسيق أعمال مجلس الطلبة والكتل الطالبية، مكتب العمل التعاوني، 
مكتب النشاطات الثقافية والفنية، مكتب االرشاد.
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دائرة تكنولوجيا المعلومات

تهدف دائرة تكنولوجيا املعلومات إلى توفير بيئة معلوماتية متكاملة ملجتمع اجلامعة داخل احلرم اجلامعي وخارجه خلدمة العملية 
األكادميية والبحث العلمي وألغراض إدارة اجلامعة، وكذلك للمساهمة يف تطوير املجتمع انسجاما مع رسالة جامعة بيرزيت.

توفر دائرة تكنولوجيا املعلومات التقنيات الالزمة خلدمة احتياجات اجلامعة يف املجاالت األكادميية واإلدارية كبوابة اجلامعة اإللكترونية 
– رتاج - والتي تخدم كل من الطلبة، أعضاء الهيئة األكادميية، الشؤون األكادميية، الدوائر اإلدارية، باإلضافة إلى البرمجيات اإلدارية 

الستخدام دوائر اجلامعة اإلدارية ومراكز خدمة املجتمع ووحدات اخلدمات للطلبة والعاملني.

تدير دائرة تكنولوجيا املعلومات شبكة معلومات سلكية والسلكية متطورة وفائقة السرعة الستخدام مجتمع اجلامعة من طلبة وهيئة 
أكادميية وموظفني، والتي من خاللها ميكن الوصول إلى خدمات اجلامعة اإللكترونية وشبكة اإلنترنت العاملية.

تغطي الشبكة السلكية معظم حرم اجلامعة وذلك يتضمن جميع مباني اجلامعة، مرافقها وساحاتها.

تشرف الدائرة على مختبرات احلاسوب يف اجلامعة والتي توفر أكثر من 1200 جهاز حاسوب ألستخدام الطلبة والتي توفر البرمجيات 
الالزمة للمساقات األكادميية، وبرمجيات عامة لتنفيذ الوظائف واألبحاث، كما توفراخلدمات املعلوماتية وشبكة اإلنترنت، كما توفر 
املختبرات خدمات الطباعة للطلبة وخدمات دعم فني أساسي باإلضافة الى اإلرشاد فيما يخص البوابة اإللكترونية وربط األجهزة 

الذكية بالشبكة الالسلكية.

Help@ritaj.ps :ميكن احلصول على خدمات دائرة تكنولوجيا املعلومات بشكل مباشر يف مختبر رتاج، أو من خالل البريد إلكتروني
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مكتبة الجامعة

حتتوي املكتبة الرئيسية )مكتبة يوسف أحمد الغامن( على أكثر من 608024 مجلدا من الكتب املطبوعة وااللكترونية )175467 مجلدا 
مطبوعا، 432557 كتابا الكترونيا( كما حتتوي على 1021 نسخة من كتب مقررات مساقات، 834 كتابا بصيغة بريل، 25,250 مجلدا 
للدوريات املطبوعة، 36,000 دورية الكترونية، 60 شريط فيديو، 38 قاعدة بيانات على اقراص مدمجة، 1532 رسالة ماجستير، 1054 
أطروحة دكتوراه، 3 جرائد مطبوعة، 38 عنوانا على ميكروفورمز( . اعتُمدت املكتبة كمركز إيداع ملنشورات اليونسكو منذ عام 1979، 
ومركز إقليمي ملنشورات البنك الدولي منذ عام 2005، ومركز دعم لنظام »مينيزيس« احملوسب يف فلسطني منذ عام 1998، و مركز 
إيداع ملنشورات األمم املتحدة بالشكل الرقمي منذ متوز 2016. كما تقوم املكتبة بالتنسيق والتعاون مع املكتبات الفرعية اخلاصة باملراكز 

واملعاهد املختلفة يف اجلامعة وهي: مكتبة معهد احلقوق، مكتبة معهد دراسات املرأة، املكتبة/مبنى سعيد خوري لدراسات التنمية.
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توفر املكتبة جلمهور الطلبة والباحثني العديد من اخلدمات وتشترك بالعديد من قواعد البيانات للكتب واملجالت العلمية اإللكترونية 
بالنص الكامل، والتي تصل إلى 61 قاعدة بيانات، 31 قاعدة منها باشتراك والباقي حصلت عليها املكتبة مجانا.

تقتني املكتبة 25 جهازا لوحيا )Tablet( متاحة لإلعارة لطلبة اجلامعة والعاملني فيها ميكن الدخول من خاللها الى شبكة االنترنت، 
كما حتتوي على معلومات بالنص الكامل و كتب ميكن االستفادة منها وميكن استعارتها ملدة اسبوعني.

التواصل مع كافة كليات ودوائر  2018/2017 بهدف  العام االكادميي  املعلوماتية منذ بداية  التوعية  تثبيت برنامج  الى  املكتبة  سعت 
اجلامعة والطلبة والباحثني لتعريفهم بخدمات املكتبة املختلفة وكيفية استخدامها بشكل فعال، كما مت تأسيس مستودع مؤسساتي رقمي 
للجامعة سمي »فضا« يحتوي على االنتاج الفكري للجامعة وكوادرها ليكون مرجعا للباحثني والدارسني والذي ميكن الوصول اليه من 

http://fada.birzeit.edu :خالل الرابط التالي

مكتب العالقات العامة

يعكس مكتب العالقات العامة الصورة املثلى للجامعة، ويقوم بتغطية مختلف فعالياتها، وكل أنشطتها، وينشرها بشكل يومي ودوري، عبر 
منصات اجلامعة، وتوزيعها على وسائل اإلعالم، وتوثيقها يف النشرات املنتظمة التي يحرص على إصدارها لتعكس أنشطة اجلامعة، 

ويدعم كل حمالتها.
من أهم محاور عمل العالقات العامة؛ اإلتصال والتواصل، واإلعالم، واإلعالن، واملعلومات واملنشورات، والفعاليات وتنفيذ برامج عمل 
مخططة تقوم على خدمة اجلامعة وتلبي رغبات جمهورها، والرد على استفسارات اجلمهور الداخلي واخلارجي، وتنسيق االتصال 
والتواصل بني أجسام اجلامعة، من إدارة، وعاملني، وطلبة، ونقابة، ودوائر، ومعاهد، ووحدات، ومراكز، والعالقات مع املجتمع الذي 
يشكل جمهور اجلامعة اخلارجي )مؤسسات مجتع مدني، مؤسسات رسمية(، عبر تنسيق التواصل بني اجلامعة واملؤسسات األخرى. 

يقوم الطلبة بدور فاعل يف العمل ضمن احملاور املختلفة من استقبال وفود وزوار ومدارس، واملشاركة يف فعاليات اجلامعة بشكل عام 
ونشاط حملة احلق يف التعليم بشكل خاص، باإلضافة الى العمل املكتبي واإلعالمي والتصوير الصحفي.

حملة احلق يف التعليم: يحتضن مكتب العالمات العامة حملة احلق يف التعليم، والتي تعمل على نشر الوعي الطالبي جتاه حق الطالب 
الفلسطيني يف التعليم قانونياً، عبر سلسلة من املؤمترات واللقاءات الطالبية محلياً ودولياً، حيث ميكن للطلبة املشاركة والتطوع يف 

نشاطاتها.
كما تقوم احلملة بتسجيل انتهاكات االحتالل لهذا احلق، وحصر أسماء الطلبة املعتقلني يف سجون االحتالل، والتواصل معهم ومع 

ذويهم، ومتابعة قضاياهم عبر محامي اجلامعة،  كما تسهل لهم اجراءات متابعة دراساتهم اجلامعية بعد اإلفراج عنهم.
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دائرة الخدمات العامة 

تعمل الدائرة على توفير وتقدمي حزمة من اخلدمات ألسرة اجلامعة )عاملني وطلبة( 
إقامة وإجناح  ودعم  والبريد  والنقل  والنظافة  العامة  والسالمة  األمن  يف مجاالت 
املناسبات التي تقام داخل احلرم اجلامعي. كما تقوم الدائرة باإلشراف على مخزن 
الطالبات ومطاعم  الذاتية داخل اجلامعة وسكن  الكتب واألكشاك وآالت اخلدمة 
اجلامعة لضمان حسن سير العمل فيها. والتنسيق مع شركات النقل لتأمني وسائط 

النقل الالزمة لنقل العاملني والطلبة من رام اهلل إلى اجلامعة وبالعكس.

سكن الطالبات 

اجلامعة  إشراف  طالبة حتت   111 بيرزيت حلوالي  مدينة  يف  سكناً  اجلامعة  توفر 
املباشر وتعطي األولوية لالستفادة من هذه املنازل لطالبات السنة األولى والقاطنات 

يف أماكن بعيدة عن بيرزيت أو رام اهلل. 

ال توفر اجلامعة حالياً سكناً للذكور من الطلبة حتت إشرافها، وبإمكان هؤالء الطلبة 
تامني سكن لهم قريب من اجلامعة باستئجار بيوت خاصة يف بلدة بيرزيت أو يف 

القرى واملدن املجاورة.   

بالنسبة لطلبة فلسطيني 1948 ستبذل اجلامعة جهداً كبيراً لتوفير سكن للذكور يف 
القطاع اخلاص خالل املرحلة األولى اللتحاق الطالب يف اجلامعة. 

مطاعم الجامعة 

يتوفر يف اجلامعة ستة مرافق لتقدمي خدمات الطعام جلمهور الطلبة والعاملني وهي: 
مطعم اجلامعة الرئيس ويقع يف مبنى آل مكتوم، كفتيريا كلية األعمال واالقتصاد، 
كفتيريا كلية العلوم، كفتيريا كلية اآلداب، كفتيريا كلية الصيدلة والتمريض واملهن 

الصحية وكفتيريا حديقة سمير عويضة »الشرفة«.
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الخدمات المصرفية 

يتوفر يف اجلامعة خدمات مصرفية وخدمات الصراف اآللي ملؤسسات مصرفية 
محلية للتسهيل على الطلبة.

المرافق الرياضية

تشمل املرافق الرياضة صالة مغلقة ) اجلمنيزيوم( متعددة االستخدامات: كرة اليد، 
كرة الطائرة، كرة السلة ،قاعة اللياقة البدنية،  وقاعة حتتوي على اجهزة رياضية.

القدم  لكرة  ملعبني  )سباعيات(.  القدم  كرة  ملعب  فتشمل  اخلارجية  املالعب  أما 
)خماسيات(، ثالث مالعب لكرة السلة، ثالث مالعب لكرة الطائرة، وملعب للتنس 
األرضي، ومضمار للجري وسباق التتابع إضافة إلى ملعب لدفع اجللة ورمي القرص 

والوثب الطويل والوثب العالي.

الفرق الرياضية 

السلة »طالب وطالبات«، فريق كرة  القدم »طالب وطالبات«، فريق كرة  فريق كرة 
للريشة  فريق  األرضي،  التنس  فريق  اليد،  كرة  وفريق  وطالبات«،  »طالب  الطائرة 
للعبة  فريق  وطالبات«،  »طالب  القوى  أللعاب  فريق  وطالبات«،  »طالب  الطائرة 

الشطرجن »طالب وطالبات، وفريق لتنس الطاولة »طالب وطالبات«.   

متحف جامعة بيرزيت

الفن  إلنتاج  يسعى  اجلامعة،  قلب  فكرية يف  فنية  مساحة  بيرزيت  جامعة  متحف 
املعاصر والترويج ملمارسته بني طلبة اجلامعة واملجتمع الفلسطيني عموماً، وذلك 
على  عمله  يف  املتحف  يعتمد  املتعددة.  الفنية  الوسائط  يف  التجريب  خالل  من 
التفاعل مع السياق احمللي، مقدماً منوذجاً فريداً ملتحف فني تعليمي ضمن التجربة 

الثقافية الفلسطينية.
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اأرقام هواتف �ضرورية للدوائر
02-2982000 ا�ستعالمات جامعة بريزيت 

 02-2982057/ 02-2982056 دائرة الت�سجيل  والقبول 
02- 2982064 دائرة اخلدمات العامة 
02-2982014 دائرة املالية 
02-2982086 عمادة �سوؤون الطلبة 
02-2982059 العالقات العامة 
02-2982006 مكتبة يو�سف الغامن 
02-2982012 دائرة تكنولوجيا املعلومات 
02-2982151 عيادة اجلامعة 

اأرقام هواتف الكليات
02-2982004 كلية الآداب  
02-2982005 كلية الأعمال والقت�ساد 
02-2982003 كلية العلوم 
02-2982002 كلية الهند�سة  والتكنولوجيا 
02-2982050 كلية احلقوق والدارة العامة 
02-2982093 كلية ال�سيدلة والتمري�ض واملهن ال�سحية 
02-2982124 كلية الرتبية 
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