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 في الجامعة:  SATI&SATIIشروط قبول الطلبة الحاصلين على شهادة 

من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني قبل الحصول على القبول  SATI&SATIIمعادلة شهادة  –أ 
 في الجامعة. لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الرابط التالي: 

http://www.mohe.pna.ps/Resources/Docs/sfs2016.pdf  

 

 في جامعة بيرزيتالقبول 
 

مجموعين وحسب  بعد تحقيق شروط الوزارة، (SAT IIيتم قبول الطالب حسب نتيجته في امتحان )

مواضيع العلمية والمواضيع االجتماعية والعلوم الوهي: مجموع مواضيع الرياضيات، ومجموع  رئيسيين

 تحققت الشروط التالية: إذافقط في تخصص معين  ، بحيث يقبل الطالباإلنسانية

o  الرياضيات. مواضيعل المطلوب المعدلاعلى من  للطالب عالمات الرياضياتمعدل 

o  والمواد  مواضيع العلميةللالمطلوب  المعدلاعلى من  للطالب واالدبية المواضيع العلميةعالمات معدل

 باستخدام المعدل المطلوبيتم احتساب المعدل المطلوب للمواضيع العلمية والمواد األدبية األدبية، و 

مع االخذ بعين االعتبار  من ناحية اخرى  لمواد األدبيةمن ناحية، والمعدل المطلوب ل لمواد العلميةل

 .كل منهما عدد

 :وفيما يلي معدل المواد المختلفة المطلوبة 

 

  

http://www.mohe.pna.ps/Resources/Docs/sfs2016.pdf
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المعدل المطلوب 

لمواضيع المواد 

 االجتماعية

 واالنسانية

المعدل المطلوب 

العلمية الثالثمواضيع لل  

 المطلوب معدلال

مواضيع ل

الرياضيات األولى 

 والثانية

 الكلية/ التخصصات مسار القبول

كلية الهندسة والتكنولوجيا/ جميع  المسار العادي 560 540 450
الهندسة المدنية التخصصات ما عدا 

علم الحاسوبوالمعمارية و  
 المسار الموازي 480 440 400

 

 الهندسة المدنية والهندسة المعمارية المسار العادي 600 580   490

 المسار الموازي 520 480 440

 

 علم الحاسوب المسار العادي 480 480 450

 المسار الموازي 440 440 400
 

 المسار العادي 480 480 450
 كلية العلوم / جميع التخصصات

 المسار الموازي 440 440 400

 

العاديالمسار  500 450 450  كلية األعمال واالقتصاد/ جميع التخصصات 
ما عدا المحاسبة والعلوم المالية 

 المسار الموازي 450 400 400 والمصرفية

 

 المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية المسار العادي 540 490 490

 المسار الموازي 490 440 440

 

التخصصاتكلية اآلداب/ جميع  المسار العادي 480 440 450  
ما عد اللغة اإلنجليزية واللغة اإلنجليزية 

والترجمة فرعي ترجمة  
 المسار الموازي 450 400 400

 

واللغة اإلنجليزية  وآدابها اللغة اإلنجليزية المسار العادي 520 480 490
فرعي ترجمةوآدابها    

 
 المسار الموازي 490 440 440

     

 الترجمة  المسار العادي 520 480 490

 المسار الموازي 490 440 440
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المعدل المطلوب 

لمواضيع المواد 

 االجتماعية

 واالنسانية

المعدل المطلوب 

 للمواضيع العلمية الثالث

المعدل المطلوب 

لمواضيع 

الرياضيات األولى 

 والثانية

 الكلية/ التخصصات مسار القبول

 االعالم المسار العادي 480 440 450

 المسار الموازي 450 400 400 

 

كلية الحقوق واالدارة العامة/ جميع  المسار العادي 480 440 450
 المسار الموازي 450 400 400 التخصصات ما عدا القانون

 

 المسار العادي 500 450 480
 القانون

 المسار الموازي 450 400 450

 

 كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية

 دكتور صيدلي المسار العادي 650 650 500

 المسار الموازي 600 600 450

     

ععالج النطق والسم المسار العادي 500 500 450  

 المسار الموازي 430 450 400

 

 التغذية والحمية المسار العادي 500 480 450

 المسار الموازي 430 450 400

 

 التمريض المسار العادي 460 460 450

 المسار الموازي 400 400 400

 

 المسار العادي 480 440 450
جميع التخصصات -  كلية التربية  

 المسار الموازي 400 400 400

 

 كلية الفنون والموسيقى والتصميم المسار العادي 480 440 450
 المسار الموازي 400 400 400 جميع التخصصات

 


