اﻟﻨﺸﺮة اﻹرﺷﺎدﻳﺔ

ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

2022
2023

النشرة اإلرشادية
لطلبة الثانوية العامة
2023-2022

النشرة اإلرشادية لطلبة الثانوية العامة 2023-2022

1

المحتويات

02

رسالة ورؤية الجامعة

07

لمحة تاريخية موجزة

08

موقع الجامعة والحرم الجامعي

12

حقائق وأرقام

14

دائرة التسجيل والقبول

18

القبول وااللتحاق

19

طلبات االلتحاق

22

آلية القبول

22

المنح واإلعفاءات والمساعدات المالية

24

إعادة الرسوم لدى االنسحاب من الجامعة

26

معلومات عامة

27

مالحظات هامة

27

نظام الدراسة

27

كليات الجامعة والبرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعة

28

مرافق الجامعة

38

أرقام هواتف ضرورية للدوائر

45

النشرة اإلرشادية لطلبة الثانوية العامة 2023-2022

النشرة اإلرشادية لطلبة الثانوية العامة 03 2023-2022

أعزاءنا الطلبة،
أولياء األمور المحترمين،

04

النشرة اإلرشادية لطلبة الثانوية العامة 2023-2022

يســعدني أن أرحــب بكــم فــي صــرح جامعــة بيرزيــت ،إحــدى أعــرق الجامعــات فــي فلســطين .وكلنــا أمل
أن تجــدوا فيــه علمـ ًـا ومعرفــة وخبــرة تراكمــت عبــر تضافــر جهــود طاقــم الجامعــة المتميــز علــى مــدى
عــدة عقــود مــن الزمــن.
إن جامعــة بيرزيــت هــي الجامعــة الفلســطينية األولــى نشــأة وتميـ ً
ـزا أكاديميـ ًـا ،وفــق أغلــب المؤشــرات
التــي تعتمدهــا الجامعــات فــي العالــم .وطالمــا افتخــرت جامعــة بيرزيــت بأنهــا منــارة للعلــم والمعرفــة
والتنويــر وتوســيع اآلفــاق واإلحتفــاء بالتنــوع والتعــدد واإلبــداع والخــروج عــن التقليــد .ولعــل ذلــك مــا
م َّكــن خريجيهــا مــن أن يتبــوأوا مناصــب قياديــة فــي السياســة واإلقتصــاد والثقافــة والقطــاع الخــاص
والمجتمــع ،وشــتى دروب الحيــاة.
تضــم جامعــة بيرزيــت تســع كليــات تطــرح مــا يزيــد علــى مئــة برنامــج أكاديمــي ،ما بيــن برامج تــؤدي إلى
درجــة البكالوريــوس ،أو الدبلــوم ،وبرامــج تــؤدي إلــى درجــة الماجســتير ،وبرنامــج يــؤدي إلــى الدكتــوراة
فــي العلــوم االجتماعيــة ،باإلضافــة إلــى برنامــج الدراســات العربيــة والفلســطينية للطلبــة األجانــب.
ً
تعليمي ًــا يتيــح للطالــب فرصــة لدراســة المســاقات المطلوبــة للتخصــص،
نظامــا
وتتبــع الجامعــة
ّ
وفــي الوقــت ذاتــه دراســة مســاقات أخــرى مــن خــارج حقــل تخصصــه تنميـ ًـة لثقافتــه وتلبيـ ًـة لميولــه
الشــخصية ،وذلــك ضمــن نظــام الســاعات المعتمــدة.
وتعتبــر دائــرة التســجيل والقبــول فــي جامعــة بيرزيــت الوجهــة األولــى للطلبــة ،فهــي مــن الوحــدات
الرئيســية فــي الجامعــة التــي تبــدأ عالقــة الطلبــة بالجامعــة مــن خاللهــا ،عبــر تقديــم طلــب اإللتحــاق.
وتســتمر عالقتــه بهــا خــال فتــرة دراســته؛ حيــث تدعــم الدائــرة مســيرة الطالــب فــي الجامعــة مــن حيــث
تســجيل ومتابعــة المســاقات ،ومتابعــة الســجل األكاديمــي ،وتطبيــق األنظمــة األكاديميــة ،والحصول
علــى أيــة وثائــق رســمية .ويختتــم الطالــب مســيرته األكاديميــة فــي الجامعــة فــي هــذه الدائــرة أيضـ ًـا
حيــث يتســلم شــهادات تخرجــه منهــا.

تســعى الجامعــة إلــى التواصــل الدائــم مــع أوليــاء أمــور الطلبــة
أوال
إلطالعهــم علــى مســيرة أبنائهــم األكاديميــة وأمورهــم الماليــة ً
بــأول ،وفــي هــذا اإلطــار تتيــح الفرصــة للطالــب لتزويدهــا بمعلومــات
تشــمل إســم ولــي األمــر ورقــم هاتفه وعنــوان بريــده اإللكتروني وذلك
ــدرج فــي طلــب اإللتحــاق بالجامعــة.
الم َ
مــن خــال نظــام «التخويــل» ُ
طلبــة جامعييــن متعاونيــن متنافســين نحــو األفضــل
ً
نرحــب بكــم
فــي العلــم والمعرفــة واإلرتقــاء بالــذات ،حالميــن بمســتقبل أفضــل
ألنفســكم ووطنكــم ،ســاعين نحــو الجــدارة والكفــاءة ،معتزيــن بأنفســكم
ومتواضعيــن فــي الوقــت نفســه ،مؤكديــن لكــم أن جامعــة بيرزيــت
أجيــاال قــادرة علــى تحمــل المســؤولية وتحمــل أعبــاء
تســعى لِ تُ َخــ ِرج
ً
الحيــاة.
نرحــب بالجميــع مــرةً أخــرى فــي جامعــة بيرزيــت ،راجيــن أن يســتمر
التواصــل بيننــا لمصلحتكــم.

د .حازم أبوسارة
مدير دائرة التسجيل والقبول
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رؤيتنا
جامعــة وطنيــة أهليــة تعدديــة مســتقلة ،
حاضنــة لصنــع القيادييــن  ،تنتــج المعرفــة لخدمــة
اإلنســانية والفلســطينيين أينمــا كانــوا .

رسالتنا
جامعــة فلســطينية غيــر ربحيــة  ،يشــرف عليهــا
مجلــس أمنــاء مســتقل  ،تؤمــن بحريــة الفكــر
والتعبيــر والممارســة الديمقراطيــة والتنــوع
االجتماعــي  ،تقــدم برامــج اكاديميــة متميــزة فــي
التدريــس والبحــث وخدمــة المجتمــع والتشــبيك
الخارجــي  ،تخــرج قيادييــن متســلحون بالقيــم
الوطنيــة واإلنســانية  ،والتفكيــر النقــدي الخــاق
والتعلــم مــدى الحيــاة يمتلكــون روح المبــادرة
والمســؤولية تجــاه المجتمــع والبيئــة  ،ضمــن
نظــم مؤسســة محوكمــة  ،وبيئــة مســتنيرة ،
تعدديــة  ،وذات اســتقاللية .

قيمنا
الوطنيــة ،العدالــة والمســاواة ،التنــوع  ،حريــة
الــرأي و التعبيــر ،النزاهــة والمهنيــة ،التنميــة
المســتدامة ،التعلــم مــدى الحيــاة ،الحــرص علــى
الحــق فــي التعليــم  ،االنفتــاح علــى العالــم ،
الحــس البيئــي  ،الحوكمــة الرشــيدة وســيادة
القانــون  ،المســاءلة والتــزام جميــع مكونــات
الجامعــة باالنظمــة والقوانيــن .
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1924

بــدأت الجامعــة كمدرســة ابتدائيــة علــى يــد الســيدة نبيهــة ناصــر فــي
بلــدة بيرزيــت بهــدف توفيــر فــرص التعليــم للفتيــات مــن بيرزيــت والقــرى
المجــاورة.

1930

تطورت إلى مدرسة ثانوية للبنين والبنات.

1932

أصبحت تعرف باسم “مدرسة بيرزيت العليا”.

1942

تغير اسم المدرسة إلى “كلية بيرزيت” رغم أنها بقيت مدرسة ثانوية.

1953

أضيــف للكليــة الصــف الجامعــي األول بفرعيــه العلمــي واألدبــي برئاســة
الســيد موســى ناصــر.
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1961

أضيــف الصــف الجامعــي الثانــي وتقــرر البــدء بإلغــاء الصفــوف االبتدائيــة واإلعداديــة
والثانويــة بصــورة تدريجيــة.

1967

تم إلغاء آخر صف ثانوي ليقتصر التعليم فيها على المرحلة الجامعية المتوسطة.

1972

ُوضعــت المؤسســة تحــت إشــراف مجلــس أمنــاء مــن المواطنيــن المهتميــن بشــؤون
ً
رســميا ونقلــت
التعليــم برئاســة الســيد توفيــق أبــو الســعود ،وتــم تســجيل المجلــس
ملكيــة األراضــي فــي موقــع الحــرم الجديــد إلــى مجلــس األمنــاء.

1975

أضيــف الصــف الجامعــي الثالــث وتحــول اســم الكليــة إلــى “جامعــة بيرزيــت” واشــتملت
علــى كليــة اآلداب وكليــة العلــوم.

1976

احتفلــت الجامعــة بتخريــج أول فــوج مــن حملــة درجــة البكالوريــوس فــي اآلداب وفــي
ً
عضــوا فــي اتحــاد الجامعــات
العلــوم ،وأصبحــت الجامعــة فــي نيســان مــن ذلــك العــام
العربيــة.
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ً
عضــوا فــي االتحــاد العالمــي للجامعــات ،كمــا بــدأت الجامعــة بطــرح
أصبحــت الجامعــة
برنامــج الماجســتير فــي التربيــة كأول برنامــج فــي الدراســات العليــا .والدرجات والشــهادات
العلميــة التــي تمنحهــا جامعــة بيرزيــت معتــرف فيهــا داخليـ ًـا وعالميـ ًـا.

1978

ابتــداء مــن الفصــل األول
تــم إنشــاء كليــة التجــارة واالقتصــاد( .تــم تغييــر اســمها
ً
 2012/2013لتصبــح كليــة األعمــال واالقتصــاد).

1979

تم إنشاء كلية الهندسة.

10

النشرة اإلرشادية لطلبة الثانوية العامة 2023-2022

1994

أعيــد تفعيــل برنامــج الماجســتير فــي التربيــة بعــد تجميــده أثنــاء االنتفاضــة الفلســطينية،
وبــدأ طــرح برنامــج الماجســتير فــي الدراســات الدوليــة.

1996

تــم إنشــاء كليــة الدراســات العليــا وتطويــر برامــج جديــدة فــي الدراســات العليــا فــي حقــول
مختلفــة.

2004

تم إنشاء كلية الحقوق واإلدارة العامة.

2006

تم إنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات

2008

ـداء مــن الفصــل
تــم إنشــاء كليــة التمريــض والمهــن الصحيــة المســاندة (تــم تغيــر اســمها ابتـ ً
ـداء مــن الفصــل
األول  2012/2013لتصبــح كليــة التمريــض والصيدلــة والمهــن الصحيــة وابتـ ً
الثانــي  2015/2016تــم تغييــر اســمها لتصبــح كليــة الصيدلــة والتمريــض والمهــن الصحيــة).

2010

تم إنشاء كلية التربية
ـداء مــن الفصــل األول  2012/2013تــم ضمــه إلــى
تــم افتتــاح برنامــج دكتــور صيدلــي (.ابتـ ً
ـداء مــن الفصــل الثانــي  2015/2016تــم
كليــة التمريــض والصيدلــة والمهــن الصحيــة ،وابتـ ً
تغييــر اســمها لتصبــح كليــة الصيدلــة والتمريــض والمهــن الصحيــة).

2014

ـداء مــن الفصــل األول 2014/2015
تــم دمــج كليتــي الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات ابتـ ً
لتصبــح كليــة الهندســة والتكنولوجيــا

2018

تأســيس كليــة الفنــون والموســيقى والتصميــم (تطــرح أربعــة برامــج أكاديميــة تــؤدي إلــى
درجــة البكالوريــوس).

2021

اعتماد برنامجي دكتوراة في الرياضيات وعلم الحاسوب
جامعــة بيرزيــت تحصــل علــى اعتمــاد كليــة متوســطة للتعليــم التقنــي والمهنــي علــى
مســتوى الدبلــوم المتوســط
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موقع الجامعة
تقــع الجامعــة علــى مشــارف بلــدة بيرزيــت التــي تبعــد حوالــي
ً
متــرا شــمال غــرب مدينــة القــدس .وتمتــاز بيرزيــت
 20كيلــو
بطقســها المعتــدل وجبالهــا المكســوة بأشــجار الزيتــون ،كمــا
أنهــا ترتفــع حوالــي  850متـ ً
ـرا عــن ســطح البحــر.
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الحرم الجامعي
ً
دونما مساحة الحرم الجامعي
810
بما يعادل  81هكتار أو ما يقارب  200فدان
يحتضــن الحــرم الجامعــي  35مبنــى
رئيســي (منهــا  4تحــت اإلنشــاء)،

مدرج رياضي ،وصالة رياضية
مغلقة ،و  5مالعب رياضية،
 6كافتيريات

 9كليات.
 4مكتبــات (مكتبــة واحــدة رئيســية و
 3مكتبــات فرعيــة)،

محطة معالجة مياه الصرف الصحي
 ،يحتوي الحرم الجامعي على محطة
لمعالجة المياه.
مساكن الطالبات (قيد االنشاء)..

متحف ،ومسرح
مرصد فلكي

 7محطات لتوليد الطاقة باستخدام
الخاليا الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ
 1,684كيلو واط. .

 70%حدائق خضراء ومناطق
مفتوحة

النشرة اإلرشادية لطلبة الثانوية العامة 13 2023-2022

حقائق وأرقام
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الجسم الطالبي

الطلبة الملتحقون

15,074
ً
طالبا وطالبة

1,367 13,609
من طلبة الجامعة ملتحقين
في برامج البكالوريوس

من طلبة الجامعة
ملتحقين في برامج
الدراسات العليا
(الماجستير والدكتوراة)

98

من طلبة الجامعة
ملتحقين في برامج
الدبلوم والدراسة الخاصة
وبرنامج الدراسات العربية
والفلسطينية للطلبة
األجانب

38% 62%
النشرة اإلرشادية لطلبة الثانوية العامة 15 2023-2022

الخريجون
تخرج من جامعة بيرزيت منذ العام
األكاديمي  1976/1975لغاية العام
األكاديمي 2021/2020

حوالي

47,700

خريج وخريجة

خريجي الجامعة في العام
األكاديمي 2021/2020

3,370
منهم

2,888

449

33

ً
خريجا وخريجة
من برامج
البكالوريوس

من برامج الدراسات
العليا ،يشمل أول طالب
يتخرج بدرجة الدكتوراة ي
العلوم االجتماعية

من برامج
الدبلوم
والفرعي

الهيئة األكاديمية واإلدارية
يبلغ عدد أعضاء الهيئة األكاديمية والباحثين بدوام كامل

33%
60%

من أعضاء الهيئة األكاديمية والباحثين هم من اإلناث
من أعضاء الهيئة األكاديمية والباحثين بدوام كامل يحملون
شهادة الدكتوراة
يبلغ عدد الطاقم اإلداري بدوام كامل

44%

16

454

تبلغ نسبة اإلناث من الطاقم اإلداري
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412

المعاهد والمراكز

تضم الجامعة

11

ً
ً
ومركزا
معهدا

7

معاهــد تطــرح عــدد منها بعــض برامج
الدراســات العليــا وتقــوم بإجــراء
البحــوث األكاديميــة والتطبيقيــة

4

مراكــز تقــدم التدريــب وتقــوم
بإجــراء البحــوث التطبيقيــة

•معهد الحقوق،
•معهد الدراسات البيئية والمائية،
•معهد الصحة العامة والمجتمعية،
•معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية،
•معهد دراسات المرأة،
•معهد سميح دروزة للصناعات الدوائية،
•معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان،
•مركز التعليم المستمر،
•مركز تطوير اإلعالم،
•مركز دراسات التنمية،
•مركز مختبرات جامعة بيرزيت للفحوص.

المنح واإلعفاءات والمساعدات المالية

كمنح دراسية ومساعدات مالية وقروض من
مختلف المصادر.
استفاد من المنح الدراسية والمساعدات المالية
والقروض.

حوالي

حصل طلبة الجامعة خالل العام
األكاديمي  2021/2020على

 5.8مليون

ً
دينارا
ً
أردنيا

(  8.2مليون دوالر)

حوالي

45%

من طلبة الجامعة

النشرة اإلرشادية لطلبة الثانوية العامة 17 2023-2022

دائرة التسجيل والقبول
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تعــد دائــرة التســجيل والقبــول مــن أهــم وحــدات الجامعــة حيــث أن خدماتهــا تمتــد لتشــمل مجتمــع
الجامعــة مــن طلبــة وأعضــاء هيئــة تدريــس ودوائــر اكاديميــة بهــدف تيســير العمليــة التعليميــة.
تســعى الدائــرة الــى تنظيــم وتســهيل عمليــات القبــول والتســجيل والحصــول علــى الوثائــق مــن أجــل
خدمــة الطالــب منــذ قبولــه فــي الجامعــة وخــال مســيرته األكاديميــة وبعــد تخرجــه من خالل االســتخدام
األمثــل للتكنولوجيــا مــع االلتــزام الكامــل باألنظمــة ,والتعليمــات .ومــن أهــداف الدائــرة:
•تنفيذ سياسة القبول في الجامعة بشفافية وكفاءة عالية.
•تنفيذ جميع التعليمات واألنظمة األكاديمية
•تعديل البرامج األكاديمية بما يتالءم مع الطلبة والمدرسين على حد سواء.
•تقديم النصح والمشورة فيما يتعلق باألنظمة األكاديمية لما فيه مصلحة الطلبة.
•تمكين الطلبة ليكونوا أكثر كفاءة في التخطيط الحتياجاتهم المستقبلية.
•توثيق سجالت الطلبة األكاديمية والمحافظة عليها.
•تمكين الطلبة والخريجين من الحصول على الوثائق المطلوبة بسهولة.
•أتمتة جميع نماذج التسجيل والقبول وحفظ وأرشفة البيانات الكترونيا.

القبول واإللتحاق
يتــم قبــول الطلبــة الجــدد وإلتحاقهــم بالجامعــة بشــكل عــام فــي الفصــل األول مــن كل عــام دراســي،
ويتــم قبــول أعـ ً
ـدادا محــدودة فــي الفصــل الثانــي إذا كان هنــاك أماكــن شــاغرة .وتقــوم دائــرة التســجيل
والقبــول بتنفيــذ إجــراءات القبــول معتمــدةً علــى األســس التاليــة التــي أقرهــا مجلــس الجامعــة:

متطلبات القبول
.
.
.
.

1الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها.
2يتــم قبــول طلبــة الثانويــة العامــة مــن الــدول العربيــة األخــرى( مــا عــدا دول الخليــج العربــي ) بنفــس
المعاييــر التــي تطبيقهــا علــى شــهادة الدراســة الثانويــة العامة الفلســطينية.
3ألغــراض التنافــس علــى القبــول فــي الجامعــة لطلبــة الشــهادة الثانويــة العامــة مــن دول الخليــج
العربــي وشــهادة الثانويــة العامــة الصــادرة مــن المملكــة العربيــة الســعودية قبــل عــام  2017يتــم
ضــرب معــدل الطالــب بمعامــل .0.95
ـاء علــى قــرار وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطيني والمــؤرخ بتاريخ ( 22/6/2017ال يســمح
4بنـ ً
بقبــول الطالــب الــذي أنهــى الصــف الثانــي عشــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية إال بعــد أن
يكــون قــد اجتــاز امتحانــي التحصيــل والقــدرات ،وذلــك أســوةً بالجامعــات فــي المملكــة العربيــة
الســعودية) .ويتــم احتســاب معــدل القبــول للطالــب مــن عالمــات المدرســة ونتائــج االختبــارات
المســاندة كمــا يلــي:

25% 25% 50%
من عالمة
الصف الثاني عشر

من عالمة
االمتحان التحصيلي

من عالمة
امتحان القدرات
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ـاء علــى فــرع
5 .يتــم تحديــد البرامــج والتخصصــات المســموح للطالــب دراســتها فــي جامعــة بيرزيــت بنـ ً
شــهادة الثانويــة العامــة كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:

فرع الثانوية العامة

الكليات /البرامج المسموح االلتحاق بها

الفرع العلمي

كافة الكليات والبرامج

الفرع األدبي

يقبــل فــي كليــة اآلداب وبرامجهــا ،وكليــة األعمــال واالقتصــاد
وبرامجهــا (باســتثناء برنامــج العلــوم الماليــة االكتواريــة) ،وبرامــج كليــة
الحقــوق واالدارة العامــة ،وبرامــج كليــة التربيــة ،وبرامــج كليــة الفنــون
والموســيقى والتصميــم.

الفرع الصناعي

يعامــل معاملــة الفــرع العلمــي باســتثناء برامــج كليــة الصيدلــة
والتمريــض والمهــن الصحيــة ،وبرنامــج القانــون ،وبرنامــج العلــوم
الماليــة االكتواريــة.

الفرع التكنولوجي

يعامــل معاملــة الفــرع العلمــي باســتثناء برامــج كليــة الصيدلــة
والتمريــض والمهــن الصحيــة ،وبرنامــج القانــون ،وبرنامــج العلــوم
الماليــة االكتواريــة.

الفرع الزراعي

يعامــل معاملــة الفــرع العلمــي باســتثناء كليــة الهندســة والتكنولوجيا
وبرامجهــا ،وبرامــج كليــة الصيدلــة والتمريــض والمهــن الصحيــة،
وبرنامــج القانــون ،وبرنامــج العلــوم الماليــة اإلكتواريــة.

الفرع التجاري ( الريادة واألعمال)

يعامل معاملة الفرع األدبي باستثناء القانون.

الفرعي الشرعي

يعامل معاملة الفرع األدبي.

الفرع الفندقي واالقتصاد المنزلي

يعامل معاملة الفرع األدبي ،باستثناء برنامج القانون.

6 .تُ عتَ مــد وثيقــة معادلــة الشــهادة األجنبيــة مــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي فلســطين لقبــول
الطلبــة الذيــن تقدمــوا إلمتحانــات أجنبيــة مثــل البكالوريــا الدوليــة ( ( ،IBالثقافــة العامــة البريطانيــة
( GCE, GCSE, IGCSE)، SATI & SATIIو األبتــور األلمانــي الدولــي ( .)ABITOURويتــم احتســاب
المعــدل التنافســي للقبــول فــي البرامــج والكليــات المختلفــة حســب المعاييــر المحــددة مــن الهيئات
المختصــة فــي الجامعــة.
7 .تعتمــد شــهادة البجــروت الشــاملة التــي ينهــي فيهــا الطالــب  21وحــدة علــى األقــل والمكتــوب
علــى رأســها (زكاي ،أو زكئيــت) والصــورة المصدقــة مــن وزارة التعليــم العالــي الفلســطيني
للترجمــة المعتمــدة مــن كاتــب عــدل معتمــد لقبــول طلبــة فلســطينيي  1948فقــط .وتحــدد البرامــج
والكليــات التــي يتــم قبــول الطالــب فيهــا حســب الفــرع بحيــث يعتبــر الطالــب الــذي درس مــادة
الرياضيــات ومــواد اجتماعيــة (تاريــخ ،وجغرافيــا )...طالبـ ًـا ملتحقـ ًـا بالفــرع األدبــي والطالــب الــذي درس
مــادة الرياضيــات ومــواد علميــة (فيزيــاء ،كيميــاء ،واألحيــاء) باإلضافــة طالبــا ملتحقـ ًـا بالفــرع العلمــي.
ً
ـنويا المعــدالت الدنيــا المقبولــة فــي الكليــات والبرامــج المختلفــة ،وتعلــن تلــك
8 .تحــدد الجامعــة سـ
المعــدالت علــى صفحــة القبــول
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قبول الطلبة المنتقلين من جامعات معتمدة
يتــم النظــر فــي قبــول طلبــة منتقليــن مــن جامعــات معتمــدة تأخــذ بمبــدأ المواظبــة والــدوام إذا
توفــرت شــواغر لهــم.
حاصــا علــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن  70%أو تقديــر جيــد فــي الجامعــة
1 .أن يكــون الطالــب
ً
المــراد االنتقــال منهــا.
2 .يأخــذ بعيــن االعتبــار تحقيــق الطالــب لشــروط القبــول فــي الكلية/التخصــص المــراد االنتقــال إليــه
فــي جامعــة بيرزيــت فــي الســنة التــي تقــدم فيهــا المتحــان الثانويــة العامــة ومعدلــه الجامعــي
والقــدرة االســتيعابية للدائــرة.
3 .أال يكون الطالب قد تعرض لعقوبة الفصل من جامعته.
ً
سابقا بما يعادلها في جامعة بيرزيت.
4 .يتم معادلة المساقات التي درسوها
5 .أال تزيــد الفتــرة مــا بيــن آخــر فصــل درســه الطالــب فــي جامعتــه والفصــل الــذي يرغــب االلتحــاق بــه
فــي جامعــة بيرزيــت علــى ثــاث ســنوات.
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طلبات اإللتحاق
1 .يعلــن عــادةً خــال شــهر حزيــران مــن كل عــام فــي الصحــف المحليــة وصفحــة الجامعــة اإللكترونيــة
إجــراءات تقديــم طلبــات اإلالتحــاق لدرجــة البكالوريــوس.
2 .يتــم الدخــول لتقديــم طلــب اإللتحــاق مــن خــال الرابــط  http://admission.birzeit.eduبعــد
الحصــول علــى رمــز المــرور ورقــم الطلــب مــن وصــل الدفــع (كمــا هــو مبيــن أدنــاه) والــذي يمكــن
الحصــول عليــه مــن:
•كافة فروع بنك فلسطين (خدمة  ) PALPAYبما فيها فرعه في جامعة بيرزيت.
•مراكــز التســديد التابعــة لشــركة  PALPAYفــي جميــع المحافظــات والمبينــة مــن http://www.
palpay.ps
•من خالل بطاقات االئتمان (مثل الفيزا والماستر كارد)
•دائــرة الماليــة فــي حــرم جامعــة بيرزيــت مــن الســاعة  8:30صباحـ ًـا –  3:00مــن بعــد الظهــر .ماعــدا
أيــام الجمعــة واألحــد.
3 .يرفــق جميــع الطلبــة المتقدميــن للقبــول بجامعــة بيرزيــت صــورة عــن الهويــة الشــخصية و شــهادة
الميــاد باإلضافــة الــى الوثائــق اإلضافيــة المبينــة أدنــاه الكترونيـ ًـا مــن خــال طلــب اإللتحــاق ونســخ
ورقيــة لتثبيــت القبــول .
•طلبــة شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة الفلســطينية و وتلــك الصــادرة مــن الــدول العربيــة
األخــرى :صــورة مصدقــة حســب األصــول عــن كشــف عالمــات امتحــان شــهادة الدراســة الثانويــة
العامــة (لطلبــة الثانويــة العامــة  2020ترفــق بطلــب اإللتحــاق بعــد اســتالم كشــف العالمــات).
1 .الشــهادات األجنبيــة (..etc ,األبتــور األلمانــي:)SAT1& SATII, GCE, IGCSE, GCSE, IB ،كشــف
العالمــات مــع وثيقــة معادلــة الشــهادات مــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية
2 .البجــروت لطلبــة فلســطيني  :1948كشــف عالمــات شــهادت البجــروت مترجــم مــن كاتــب عــدل
وصــورة مصدقــة عــن شــهادة البجــروت مــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الفلســطينية.

آلية اختيار التخصص والقبول وإعالن نتائج القبول
•يقــوم الطالــب بتحديــد خمســة خيــارات مــن بيــن التخصصــات المطروحــة فــي طلــب اإللتحــاق جامعــة
ـاء علــى تحقيقــه الحــد األدنــى لمعــدل القبــول والقــدرة االســتيعابية فــي
 ،ويتــم قبــول الطالــب بنـ ً
التخصــص حســب ترتيــب االختيــارات التــي حددهــا.
•تعتمد الجامعة نظامي القبول المباشر للتخصصات والقبول غير المباشر للكليات:
1 .القبــول المباشــر يتــم قبــول الطالــب فــي التخصــص مباشــرةً منــذ التحاقــه بالجامعــة مثــل اللغــة
االلمانيــة أو الرياضيــات.
2 .القبــول غيــر المباشــر يتــم قبــول الطالــب فــي الكليــة التــي يرغــب الطالــب اإللتحــاق بإحــدى
تخصصاتهــا ،وعلــى الطالــب القيــام بتقديــم طلــب تخصــص الحقـ ًـا حســب الشــروط المنصــوص
عليهــا فــي دليــل الجامعــة.
•تعلــن الجامعــة عــن الئحــة قبــول مــن خــال صفحــة القبــول عبــر الرابــط admission.birzeit.edu
مباشــرة بعــد إعــان نتائــج التوجيهــي  ،ويتــم بعــد ذلــك إعتمــاد آليــة القبــول الفــوري حيــث يتــم قبــول
الطالــب فـ ً
ـورا فــي التخصــص أو الكليــة حســب شــروط القبــول المعلنــة.
•يتــم تثبيــت القبــول وحجــز المقعــد بعــد دفــع رســوم التعليــم المعلــن عنهــا فــي صفحــة القبــول
فــي :
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1في دائرة المالية في الجامعة .
2كافة فروع البنك العربي .
3كافة فروع بنك فلسطين بما فيه فرعه في جامعة بيرزيت.
4كافة فروع البنك االسالمي العربي وذلك في الفترة المحددة لدفع الرسوم.
5كافة فروع البنك الوطني

علــى الطلبــة الذيــن قبلــوا وأتمــوا معامالتهــم الماليــة .التســجيل إلمتحــان المســتوى فــي اللغتيــن
العربيــة واإلنجليزيــة عبــر الرابــط  admission.birzeit.eduتحــت بنــد حجــز امتحــان المســتوى فــي
اللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة بعــد يــوم عمــل مــن تســديد الرســوم وذلــك باســتخدام رقــم الطلــب
ورمــز المــرور الخــاص بهــم  .علــى الطالــب إعطــاء اإلهتمــام الكافــي عنــد تقديــم إمتحانــي المســتوى
فــي اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ،حيــث ســتحدد نتيجــة االمتحانــان مســتوى الطالــب فــي اللغتيــن
العربيــة واإلانجليزيــة والمســاقات التــي يمكــن إعفاءالطالــب منهــا.

مالحظــة :يجــب االحتفــاظ ببطاقــة رقــم طلــب االلتحــاق ورمــز المــرور إذ ســيتم
اســتخدامها عنــد جميــع إجــراءات االلتحــاق بالجامعــة .ولــن يتمكــن الطالــب بــدون رقــم
الطلــب ورمــز المــرور مــن إكمــال عمليــة االلتحــاق بالجامعــة.
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المنح والمساعدات
المالية والقروض
لطلبة البكالوريوس
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تحــرص جامعــة بيرزيــت علــى أال تكــون الحالــة االقتصاديــة عائقـ ًـا فــي ســبيل التحــاق الطلبــة المؤهليــن
أكاديميــا بالدراســة الجامعيــة ،وتســعى إلــى إبقــاء الرســوم الدراســية فــي حدهــا األدنــى مــع المحافظــة
علــى مســتوى عــال مــن التعليــم الجامعــي والخدمــات األخــرى المســاندة للعمليــة التعليميــة .وتبــذل
الجامعــة جهدهــا فــي تأميــن المنــح الدراســية والمســاعدات الماليــة والقــروض الطالبيــة ،باإلضافــة
إلــى توفيــر بعــض الفــرص للعمــل الطالبــي مدفــوع األجــر فــي الحــرم الجامعــي.
تقدم الجامعة عددا من المنح الدراسية فصليا للطلبة الملتحقين في الجامعة على النحو التالي:
1 .منحة التفوق في امتحان الثانوية العامة
تقــدم الجامعــة منــح دراســية تشــجيعية للطلبــة الجــدد الحاصليــن علــى أعلــى معــدالت مــن بيــن
المعــدالت العشــرة األوائــل فــي امتحــان شــهادة الثانويــة العامــة فــي أي محافظــة مــن محافظــات
الوطــن فــي أحــد الفرعيــن العلمــي واألدبــي ،وبتغطيــة شــاملة للرســوم التعليميــة فــي الفصــل األول
مــن التحاقهــم فــي الجامعــة.
2 .منحة كلية العلوم
تقــدم كليــة العلــوم منــح دراســية تشــجيعية للطلبــة الجــدد الملتحقيــن فــي برامجهــا األكاديميــة التاليــة:
األحيــاء ،الكيميــاء ،الفيزيــاء ،الرياضيــات والحاصليــن علــى أعلــى المعــدالت فــي امتحــان شــهادة
الدراســة الثانويــة العامــة وبتغطيــة شــاملة للرســوم التعليميــة لمــدة أول فصليــن دراســيين مــن تاريــخ
التحاقهــم فــي الجامعــة.
3 .منحة موسى وسهيلة ناصر
تقــدم الجامعــة منــح للطلبــة الجــدد المقبوليــن مباشــرة فــي برنامــج البكالوريــوس فــي الفيزيــاء لمــدة
أول فصليــن دراســيين مــن تاريــخ التحاقهــم فــي الجامعــة وبتغطيــة شــاملة للرســوم التعليميــة
باإلضافــة إلــى مبلــغ مقطــوع للمعيشــة والكتــب الدراســية ،كمــا يمكــن تجديــد المنحــة فصليــا للطلبــة
الذيــن أنهــوا  25ســاعة معتمــدة وحققــوا األداء األكاديمــي حســب شــروط المنحــة.
4 .منحة التميز األكاديمي
ً
أكاديميــا فــي كل كليــة والذيــن
تقــدم الجامعــة فصليــا منــح دراســية تشــجيعية للطلبــة المتفوقيــن
يدرجــون علــى الئحــة شــرف عميــد الكليــة فــي نهايــة أي فصــل دراســي ضمــن فئتيــن:
•الئحــة الشــرف (أ) :تشــمل الطلبــة الذيــن أنهــو  15ســاعة معتمــدة أو أكثــر فــي الفصــل العــادي
وحققــوا شــروط التميــز األكاديمــي ،وتغطــي المنحــة كافــة الرســوم التعليميــة فــي الفصــل
الدراســي الــذي يلــي إدراجهــم علــى الئحــة الشــرف.
•الئحــة الشــرف (ب) :تشــمل الطلبــة الذيــن أنهــوا  12ســاعة معتمــدة كحــد أدنــى وأقــل مــن 15
ســاعة معتمــدة فــي الفصــل الدراســي ،وحققــوا شــروط التميــز األكاديمــي ،وتغطــي المنحــة
 50%مــن الرســوم التعليميــة فــي الفصــل الدراســي الــذي يلــي إدراجهــم علــى الئحــة الشــرف
5 .منحة األخوة
تقــدم الجامعــة منحــة لألخــوة النظامييــن فــي الجامعــة فــي حــال تســجيل عــدد مــن األخــوة فــي ذات
الفصــل الدراســي ويكــون الترتيــب حســب الرقــم الجامعــي مــن األقــدم إلــى األحــدث وضمــن شــروط
محــددة علــى النحــو التالــي:
•يدفع األول الرسوم التعليمية كاملة
•يحصل الثاني على منحة بقيمة  15%من الرسوم التعليمية
•يحصل الثالث على منحة بقيمة  20%من رسوم التعليمية
•يحصل الرابع فما فوق على منحة بقيمة  25%من الرسوم التعليمية
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يجــب التســجيل للمنحــة مــن قبــل الطلبــة وال ترصــد المنحــة تلقائيــا ،ويتــم تعديــل قيمــة المنحــة فــي
حــال حصــول الطالــب علــى منــح أو مســاعدات ماليــة أخــرى حســب اإلجــراءات المعمــول بهــا.
6 .منح أخرى
كما تقدم الجامعة عددا من المنح الدراسية للطلبة حسب الفئات التالية:
•الطلبة من أبناء الشهداء يحصلون على منحة شاملة للرسوم التعليمية لفترة دراستهم.
•الطلبــة الذيــن ترشــحهم وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،ومحافــظ رام اللــه والبيــرة ،وبلديــة
بيرزيــت ويتــم اعتمادهــا فصليــا.
7 .المنح المسماة
توفــر الجامعــة عــددا مــن المنــح الدراســية والمســاعدات الماليــة المقدمــة مــن أفــراد أو مؤسســات أو
جمعيــات تســتهدف الطلبــة غيــر المقتدريــن اقتصاديــا بشــرط أن يحافــظ الطالــب على معــدل تراكمي ال
يقــل عــن  68%وأن يقــدم ويســتكمل طلــب المســاعدات الماليــة مــن خــال بوابــة الجامعــة اإللكترونيــة
(رتــاج) فــي بدايــة كل عــام دراســي ،وطلــب قــرض مــن صنــدوق إقــراض الطالــب فــي بدايــة كل فصــل
دراســي .تُ ــوزع المنــح حســب مســتوى عــدم االقتــدار وشــروط الجهــة المانحــة وتوفــر المصــادر الماليــة
الالزمة.
يســتثنى مــن قيمــة جميــع المنــح المقدمــة الرســوم التعليميــة ألي مــن المســاقات المعــادة ســواء
بســبب االنســحاب أو الرســوب أو اإلعــادة ،كمــا ال تشــمل رســوم المــوازي أو رســوم التســجيل أو أي
رســوم إضافيــة.
كمــا يمكــن للطلبــة الملتحقيــن فــي الجامعــة الحصــول علــى قــروض مــن صنــدوق إقــراض الطلبــة
فــي مؤسســات التعليــم العالــي فــي فلســطين مــن خــال وحــدة المســاعدات الماليــة للطلبــة فــي
الجامعــة.
لالستفســار يمكــن التواصــل مــع طواقــم الجامعــة المتخصصــة علــى الرقــم المجانــي2982000 :
أو مــن خــال البريــد األالكترونــي حســب التالــي :دائــرة التســجيل القبــول(REG_OFFICE@BIRZEIT.
 )EDUودائــرة الماليــة ( )students.accounts@birzeit.eduووحــدة المســاعدات الماليــة للطلبــة
()INFO.SFAU@BIRZEIT.EDU

إعادة الرسوم لدى االنسحاب من الجامعة
تسري األنظمة التالية على جميع الطلبة الجدد المقبولين في الجامعة:
1 .إذا انســحب الطالــب مــن الجامعــة قبــل بــدء التدريــس فــي الفصــل الدراســي يعــاد لــه  65%مــن
رســوم التعليــم المعلــن عنهــا فــي إعالنــات القبــول بعــد خصــم كافــة الرســوم األخــرى ،ويعــاد
للطالــب أيضـ ًـا الوديعــة الماليــة ومــا تبقــى ممــا دفعــه.
2 .إذا انســحب الطالــب مــن الجامعــة خــال األســبوع األول مــن بــدء التدريــس يعــاد لــه  35%مــن
رســوم التعليــم المعلــن عنهــا فــي إعالنــات القبــول بعــد خصــم كافــة الرســوم األخــرى ،ويعــاد
ً
أيضــا الوديعــة الماليــة ومــا تبقــى ممــا دفعــه.
للطالــب
3 .الطلبــة المقبوليــن فــي برنامــج التعليــم المــوازي ينطبــق عليهــم مــا ورد أعــاه بخصــوص إعــادة
الرســوم ،باإلضافــة إلــى إعــادة رســوم التعليــم المــوازي اإلضافيــة كاملــة للطالــب.
4 .إذا انســحب الطالــب مــن الجامعــة بعــد نهايــة األســبوع األول مــن بــدء التدريــس ،ال يعــاد لــه أي
مبالــغ دفعهــا للجامعــة بمــا فــي ذلــك رســوم التعليــم المــوازي أينمــا ينطبــق.
ً
أيضا على رسوم السكن في منازل الطالبات.
 5 .تسري هذه التعليمات
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معلومات عامة
.
.
.
.
.

1يتكــون العــام الدراســي مــن فصليــن دراســيين مــدة كل منهمــا ســتة عشــر أســبوعا .وتعقــد الجامعة
خــال العطلــة الصيفيــة ،وحســب االمكانــات المتوفــرة دورة صيفيــة مدتها ثمانية أســابيع .
2تعطــل الجامعــة يومــي الجمعــة واألحــد مــن كل أســبوع ويعلــن عــن العطــل الرســمية فــي تقويــم
الجامعــة األكاديمــي فــي بدايــة كل عــام دراســي.
3تعتمــد الجامعــة نظــام الســاعات المعتمــدة ،وتعــادل الســاعة المعتمــدة الواحــدة لقــاء صفيـ ًـا مدتــه
ً
ـبوعيا.
خمســون دقيقــة أسـ
4الدراســة فــي الجامعــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ولذلــك يتوجــب علــى الطلبــة أن يكونــوا
متمكنيــن مــن اللغــة العربيــة ولديهــم اإللمــام الكافــي باللغــة االنجليزيــة .ويخضــع الطلبــة
المقبولــون فــي الجامعــة المتحــان مســتوى باللغــة اإلنجليزيــة والعربيــة قبــل التحاقهــم بالدراســة.
5تمنــح كليــات الجامعــة درجــة البكالوريــوس فــي تخصصــات متعــددة مــدة الدراســة فيهــا تتــرواح بيــن
أربــع وســت ســنوات حســب البرنامــج األكاديمــي.

مالحظات هامة
•علــى جميــع الطلبــة المقبوليــن فــي الجامعــة االطــاع على التعليمــات واألنظمــة األكاديمية والتي
هــي جــزء مــن المعلومــات التفصيليــة الــواردة فــي دليــل الطالــب مــن خــال النســخة الموجــودة
علــى الرابــط التالــيhttps://ritaj.birzeit.edu/ba-guide :

نظام الدراسة
•تتبــع الجامعــة نظــام تعليمــي يتيــح للطالــب فرصــة لدراســة المســاقات المطلوبــة للتخصــص،
وفــي الوقــت ذاتــه دراســة مســاقات أخــرى مــن خــارج حقــل تخصصــه تنميـ ًـة لثقافتــه وتلبيـ ًـة لميولــه
الشــخصية وذلــك ضمــن نظــام الســاعات المعتمــدة.
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الكليات والبرامج
األكاديمية
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تضــم جامعــة بيرزيــت تســع كليــات تطــرح  119برنامجـ ًـا أكاديميـ ًـا (منهــا 76 :برنامجـ ًـا يــؤدي إلــى درجــة
ً
برنامجــا يــؤدي إلــى درجــة الماجســتير ،وبرنامجيــن يؤديــان الــى درجــة الدكتــوراة
البكالوريــوس39،
فــي العلــوم االجتماعيــة باإلضافــة الــى علــم الحاســوب ،وبرنامجيــن يؤديــان إلــى درجــة الدبلــوم فــي
التربيــة ،باإلضافــة إلــى برنامــج الدراســات العربيــة والفلســطينية للطلبــة األجانــب).

كليات الجامعة:
•كلية الدراسات العليا،
•كلية اآلداب،
•كلية الفنون والموسيقى والتصميم
•كلية العلوم،
•كلية األعمال واالقتصاد،
•كلية الهندسة والتكنولوجيا،
•كلية الحقوق واإلدارة العامة،
•كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية،
•كلية التربية.
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ملتقى اآلداب والثقافة والعلوم االجتماعية
تأسســت كليــة اآلداب عــام  1974وهــي مــن أولــى الكليــات فــي الجامعــة وتعتبــر األكبــر مــن حيــث عــدد
التخصصــات التــي تقدمهــا وعــدد الطلبــة الملتحقيــن بهــا .الجــدول أدنــاه يبيــن البرامــج األكاديميــة التــي
تقدمهــا كليــة اآلداب مــع عــدد ســاعات المطلوبــة التخــرج:

كلية اآلداب
اللغة العربية وآدابها
اللغة االنجليزية وآدابها
اللغة األلمانية
اللغة الفرنسية
رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها /فرعي الترجمة
بكالوريوس في الترجمة

عدد الساعات المطلوبة للتخرج
120
120
120
120
120
136

دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية  -تطرح البرامج األكاديمية التالية :
رئيسي علم اجتماع/فرعي علم النفس
رئيسي علم اجتماع/فرعي إدارة عامة
رئيسي علم النفس/فرعي علم اجتماع
رئيس علم النفس/فرعي دراسات المرأة

120
120
120
120

دائرة التاريخ واآلثار – تقدم البرامج األكاديمية التالية:
رئيسي التاريخ /فرعي العلوم السياسية
رئيسي التاريخ /فرعي اآلثار الفلسطينية

120
120

دائرة الجرافية – تقدم البرامج األكاديمية التالية:
رئيسي الجغرافية /فرعي التاريخ
رئيسي الجغرافية /فرعي العلوم السياسية
رئيسي الجغرافية /فرعي العالقات الدولية
رئيسي الجغرافية /فرعي علم االجتماع
رئيسي الجغرافية  /فرعي االقتصاد

120
120
120
120
120

جيوانفورماتكس

120

اإلعالم

120

االتصال االستراتيجي

120
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تطوير روح اإلبداع ،والريادة ،والنقد ،واإلنتاج
تأسســت كليــة الفنــون والموســيقى والتصميــم فــي العــام  ،2017وتهــدف الكليــة للمســاهمة الفاعلــة
فــي المشــهد الثقافــي اإلبداعــي الفنــي واإلنتــاج الموســيقي والتصميــم الفلســطيني ،عبــر تميــز طلبتها
وخريجيهــا باإلبــداع وطــرق االنتــاج وروح النقــد .ادنــاه يوضــع البرامــج التــي تقدمهــا الكليــة وعــدد الســاعات
المطلوبــة للتخريــج:

كلية الفنون والموسيقى والتصميم
الموسيقى ( يخضع الطالب المتحان قدرات)
الفنون البصرية المعاصرة
التصميم
التصميم الداخلي

عدد الساعات المطلوبة للتخرج
121
133
133
127
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اإلسهام في تقدم العلوم البحتة والتطبيقية
تأسســت كليــة العلــوم عــام  1974وهــي مــن أولــى الكليــات فــي الجامعــة والجــدول أدنــاه يبيــن التخصصــات
التــي تقدمهــا كليــة العلــوم مــع الســاعات المطلوبــة للتخرج:

كلية العلوم

عدد الساعات المطلوبة للتخرج

دائرة األحياء والكيمياء الحيوية – تقدم الدائرة البرامج األكادمية التالية:
أحياء منفرد
رئيسي األحياء /فرعي كيماء حيوية
رئيسي األحياء  /فرعي تغذية وحمية

126
126
126

دائرة الرياضيات – تقدم البرامج األكاديمية التالية:
رياضيات منفرد
رئيسي الرياضيات  /فرعي علم الحاسوب
رئيسي الرياضيات /فرعي العلوم المالية والمصرفية
الرياضيات التطبيقية في االقتصاد

126
126
126
126

دائرة الرياضيات – تقدم البرامج األكاديمية التالية:

رئيسي الكيمياء /فرعي التغذية والحمية

126
126
126

رئيسي الكيمياء/فرعي ادارة األعمال

126

رئيسي الكيمياء/فرعي الكيمياء الصناعية

126

كيمياء منفرد
رئيسي الكيمياء /فرعي الكيمياء الحيوية

دائرة الفيزياء – تقدم البرامج األكاديمية التالية:
فيزياء منفرد
رئيسي الفيزياء /فرعي اإللكترونيات
رئيسي الفيزياء /فرعي الرياضيات
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126
126
126

دعم التنمية الشاملة في المجاالت الصحية
تأسســت الكليــة عــام  2008تحــت مســمى كليــة التمريــض والمهــن الصحيــة المســاندة وتغيــر اســمها
ـداء مــن الفصــل األول  2012/2013لتصبــح كليــة التمريــض والصيدلــة والمهــن الصحيــة وفــي العــام
ابتـ ً
الدراســي  2015/2016تــم تغييــر اســمها لتصبــح كليــة الصيدلــة والتمريــض والمهــن الصحيــة .والجــدول
أدنــاه يبيــن التخصصــات التــي تقدمهــا الكليــة مــع عــدد الســاعات المطلوبــة للتخــرج.

كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية

عدد الساعات المطلوبة للتخرج

دائرة األحياء والكيمياء الحيوية – تقدم الدائرة البرامج األكادمية التالية:
دكتور صيدلي
التغذية والحمية
عالج النطق والسمع
التمريض

208
127
129
138
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رفد القطاع العام والخاص بالكفاءات المميزة
تأسست كلية الحقوق واإلدارة العامة عام  2004والجدول أدناه يبين التخصصات التي تقدمها الكلية:

كلية الحقوق واإلدارة العامة
القانون

عدد الساعات المطلوبة للتخرج
142

دائرة االدارة العامة – تقدم البرامج األكاديمية التالية:
االدارة العامة
رئيسي االدارة العامة /فرعي العلوم السياسية
رئيسي االدارة العامة /فرعي االقتصاد
رئيسي االدارة العامة /فرعي عالقات دولية

124
124
124
127

دائرة العلوم السياسية – تقدم البرامج األكاديمية التالية:
رئيسي العلوم السياسية /فرعي عالقات دولية

126
120
120
120
120

العالقات الدولية

123

رئيسي العلوم السياسية /فرعي اإلدارة العامة
رئيسي العلوم السياسية /فرعي دراسات المرأة
رئيسي العلوم السياسية /فرعي الفلسفة
رئيسي العلوم السياسية /فرعي االقتصاد
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رفد المجتمع بكفاءات مهنية وريادية
ـداء مــن الفصــل
تأسســت الكليــة عــام  1978تحــت مســمى كليــة التجــارة واالقتصــاد وتــم تغييــر اســمها ابتـ ً
األول  2012/2013لتصبــح كليــة األعمــال واالقتصــاد ليعكــس التطــور الــذي حــدث فــي تخصصــات الكليــة
خــال الســنوات العديــدة الماضيــة .والجــدول أدنــاه يبيــن التخصصــات التــي تقدمهــا الكليــة وعــدد الســاعات
المطلوبــة للتخــرج:

كلية األعمال واالقتصاد
ادارة األعمال
االقتصاد
المحاسبة
العلوم المالية والمصرفية
العلوم المالية االكتوارية
اقتصاد األعمال
التسويق

عدد الساعات المطلوبة للتخرج
120
120
120
120
132
123
120
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ملتقى العلوم البحتة والتكنولوجيا
ـداء مــن الفصــل
تأسســت كليــة الهندســة عــام  1979وتأسســت كليــة تكنولوجيــا المعلومــات عــام  2006وابتـ ً
األول مــن العــام الدراســي  2014/2015تــم دمــج هاتيــن الكليتيــن لتصيــح كليــة الهندســة والتكنولوجيــا.
والجدول أدناه يبين البرامج األكاديمية التي تقدمها الكلية وعدد الساعات المطلوبة للتخرج:

كلية الهندسة والتكنولوجيا
الهندسة الكهربائية
الهندسة المدنية
الهندسة المعمارية
الهندسة الميكانيكية
هندسة الميكاترونيكس
هندسة الحاسوب
علم الحاسوب
أمن المعلومات
هندسة التخطيط والتصميم الحضري
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عدد الساعات المطلوبة للتخرج
158
158
162
158
158
158
129
128
162

تميز معرفي أكاديمي مهني تربوي
تأسســت كليــة التربيــة عــام  .2010إلعــداد معلــم يمتلــك الثقافــة العامــة ،المهــارات التعليميــة والقــدرة
علــى التعامــل مــع طلبتــه ويتطــور مهنيـ ًـا مــن خــال العمــل .والجــدول أدنــاه يبيــن البرامــج األكاديميــة التــي
تقدمهــا الكليــة وعــدد الســاعات المطلوبــة للتخــرج:

كلية التربية
التربية الرياضية (يخضع الطالب المتحان قدرات)
تعليم االجتماعيات
تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية
التعليم الجامع والتربية الخاصة

عدد الساعات المطلوبة للتخرج
126
130
124
120
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مرافق الجامعة
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عمادة شؤون الطلبة
ً
ً
ً
وفنيــا،
وثقافيــا
اجتماعيــا
تعنــى عمــادة شــؤون الطلبــة بحيــاة الطالــب الجامعيــة بأوجههــا المختلفــة:
ورياضيـ ًـا ،وتطويــر مهاراتــه وزيــادة قدراتــه فــي التعاطــي مــع مســتقبله وحياتــه ،وتحــاول مســاعدته
علــى حــل مشــكالته األكاديميــة والماليــة والنفســية التــي قــد تعتــرض مســيرته التعليميــة.

رؤية عمادة شؤون الطلبة
أن تبقــى عمــادة شــؤون الطلبــة تقــوم بأفضــل إدارة لخدمــات الطلبــة بنوعيــة عاليــة وتعــزز مشــاركة
الطلبــة فــي األنشــطة المجتمعيــة والثقافيــة والفنيــة والرياضيــة والتطوعيــة لخلــق مواطــن منتــج فــي
المســتقبل.

أهداف عمادة شؤون الطلبة
تشــجيع الممارســة الديمقراطيــة ،وتقديــم خدمــات إرشــادية نوعيــة للطالــب ،وتوفيــر اإلمكانيــات
لممارســة النشــاط الثقافــي والفكــري والرياضــي ،وتشــجيع اإلبــداع والفكــر المنفتــح ،وربــط الطالــب
بمجتمعــه المحلــي وتعزيــز انتمائــه ،وتشــجيعه علــى االلتــزام والتطــوع.

مكاتب عمادة شؤون الطلبة:

من أجل القيام بمهامها تضم العمادة المكاتب التالية
مكتــب تنســيق أعمــال مجلــس الطلبــة والكتــل الطالبيــة ،مكتــب العمــل التعاونــي ،مكتــب النشــاطات
الثقافيــة والفنيــة ،وحــدة هالــة عطااللــه لإلرشــاد النفســي واالجتماعــي ،مكتــب النشــاطات الرياضيــة.

النشرة اإلرشادية لطلبة الثانوية العامة 39 2023-2022

دائرة تكنولوجيا المعلومات
تســعى دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات إلــى توفيــر بيئــة معلوماتيــة متكاملــة لمجتمــع الجامعــة داخــل
الحــرم الجامعــي وخارجــه لخدمــة العمليــة األكاديميــة والبحــث العلمــي وألغــراض إدارة الجامعــة ،وكذلــك
للمســاهمة فــي تطويــر المجتمــع انســجاما مــع رســالة جامعــة بيرزيــت.
توفــر دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات التقنيــات واألدوات الالزمــة لخدمــة احتياجــات الجامعــة فــي
المجــاالت األكاديميــة واإلداريــة كبوابــة الجامعــة اإللكترونيــة – رتــاج  -والتــي تخــدم كل مــن الطلبــة،
أعضــاء الهيئــة األكاديميــة ،الشــؤون األكاديميــة ،الدوائــر اإلداريــة ،باإلضافــة إلــى البرمجيــات اإلداريــة
الســتخدام دوائــر الجامعــة اإلداريــة ومراكــز خدمــة المجتمــع ووحــدات الخدمــات للطلبــة والعامليــن ،كمــا
توفــر الدائــرة األنظمــة واألدوات الالزمــة للتعليــم عــن بعــد منصــة التعليــم ( )ITCوأنظمــة اللقــاءات
المرئيــة عــن بعــد ()Zoom & BBB
تديــر دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات شــبكة معلومــات ســلكية والســلكية متطــورة وفائقــة الســرعة
الســتخدام مجتمــع الجامعــة مــن طلبــة وهيئــة أكاديميــة وموظفيــن ،والتــي مــن خاللهــا يمكــن الوصــول
إلــى خدمــات الجامعــة اإللكترونيــة وشــبكة اإلنترنــت العالميــة.
تغطي الشبكة الالسلكية معظم مساحات حرم الجامعة وكذلك جميع مباني الجامعة ومرافقها.
تشــرف الدائــرة علــى مختبــرات الحاســوب فــي الجامعــة والتــي توفــر أكثــر مــن  1500جهــاز حاســوب
الســتخدام الطلبــة والتــي توفــر البرمجيــات الالزمــة للمســاقات األكاديميــة ،وبرمجيــات عامــة لتنفيــذ
الوظائــف واألبحــاث ،كمــا توفــر الخدمــات المعلوماتيــة وشــبكة اإلنترنــت ،كمــا توفــر المختبــرات
خدمــات الطباعــة للطلبــة ،وخدمــات دعــم فنــي أساســي باإلضافــة إلــى اإلرشــاد فيمــا يخــص البوابــة
اإللكترونيــة ،وربــط األجهــزة الذكيــة بالشــبكة الالســلكية.
يمكــن الحصــول علــى خدمــات دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات بشــكل مباشــر فــي مختبــر رتــاج ،أو مــن
خــال البريــد إلكترونــيHelp@ritaj.ps :

مكتبات الجامعة
يحتضــن الحــرم الجامعــي علــى  4مكتبــات ،مكتبــة واحــدة رئيســية :مكتبــة يوســف أحمــد الغانــم ،و3
مكتبــات متخصصــة :مكتبــة معهــد الحقــوق ،ومكتبــة معهــد دراســات المــرأة ،ومكتبــة مبنــى ســعيد
خــوري لدراســات التنميــة .اعتُ مــدت مكتبــة الجامعــة الرئيســية كمركــز إيــداع لمنشــورات اليونســكو
منــذ عــام  ،1979ومركــز إقليمــي لمنشــورات البنــك الدولــي منــذ عــام  ،2005ومركــز دعــم لنظــام
“مينيزيــس” المحوســب فــي فلســطين منــذ عــام  ،1998كمــا أنهــا اعتمــدت كمركــز ايــداع لمنشــورات
األمــم المتحــدة بالشــكل الرقمــي منــذ تمــوز .2016
توفــر مكتبــات الجامعــة لجمهــور الطلبــة والباحثيــن والمهتميــن العديــد مــن الخدمــات وذلــك مــن خــال
اشــتراكها فــي العديــد مــن قواعــد البيانــات اإللكترونيــة للكتــب والمجــات العلميــة بالنــص الكامــل،
ومحتوياتهــا المختلفــة والتــي بلغــت فــي مطلــع العــام األكاديمــي  2021/2022كمــا يلــي:

40

264,815

225,753

1,263

9,246

عدد المجلدات من الكتب

عدد العناوين من الكتب

عدد الكتب النادرة

عدد عناوين مواد غرفة
المجموعات الخاصة

4,251

454,200

39,000

77

عدد الرسائل الجامعية

عدد العناوين من الكتب
اإللكترونية

عدد العناوين من المجالت
اإللكترونية

قواعد بيانات الكترونية
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مكتب العالقات العامة
ُيعتبــر مكتــب العالقــات العامــة جهــة االتصــال األساســية للجامعــة ،والواجهــة التــي تعكــس الصــورة
المثلــى للجامعــة وتطورهــا داخليــا وخارجيـ ًـا .ويقــوم المكتــب بتطويــر خطط التواصــل والخطط اإلعالمية
التــي تعــزز هويــة الجامعــة فــي المجتمــع والعالــم ،وتبــرز أثرهــا األكاديمــي والبحثــي والمجتمعــي .كمــا
يعمــل المكتــب بتغطيــة مختلــف فعاليــات الجامعــة ،وأنشــطتها ،وينشــرها بشــكل يومــي ودوري ،عبــر
منصــات الجامعــة المختلفــة ،وأهمهــا الموقــع اإللكترونــي وصفحــات تواصــل الجامعــة االجتماعــي،
باإلضافــة إلــى نشــرها فــي وســائل اإلعــام المكتوبــة والمرئيــة والمســموعة ،المحليــة والدوليــة،
وتوثيقهــا فــي المنشــورات المنتظمــة التــي يحــرص المكتــب علــى إصدارهــا كمجلــة الغديــر ،وتقريــر
الجامعــة الســنوي ،وكتــاب المعلومــات العام التعريفي بوحدات الجامعة وكلياتهــا ومراكزها ومعاهدها،
باإلضافــة إلــى نشــرات خاصــة بجوائــز وطلبــة وفعاليــات محليــة ودوليــة.
ومــن أهــم محــاور عمــل العالقــات العامــة؛ إدارة عمليــة االتصــال والتواصــل داخــل مجتمــع الجامعــة
وخارجــه ،إدارة األزمــات إعالميـ ًـا ،وإدارة منصــات الجامعــة االلكترونيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي
الخاصــة بهــا ،إلــى جانــب اإلعــام ،واإلعــان عــن جميــع الفعاليــات ،وإدارة جمــع المعلومــات وإصــدار
المنشــورات ،وتنفيــذ الفعاليــات ضمــن برامــج عمــل مخططــة تقــوم علــى خدمــة الجامعــة وتلبــي رغبــات
جمهورهــا ،واســتقبال الوفــود الدوليــة والمحليــة والــزوار مــن جميــع األماكــن داخــل الوطــن وخارجــه،
والــرد علــى استفســارات الجمهــور الداخلــي والخارجــي ،وتنســيق االتصــال والتواصــل بيــن أجســام
الجامعــة ،مــن إدارة ،وعامليــن ،وطلبــة ،ونقابــة ،ودوائــر ،ومعاهــد ،ووحــدات ،ومراكــز ،والعالقــات مــع
المجتمــع الــذي يشــكل جمهــور الجامعــة الخارجــي (مؤسســات مجتــع مدنــي ،مؤسســات رســمية) ،عبــر
تنســيق التواصــل بيــن الجامعــة والمؤسســات األخــرى.
يقــوم الطلبــة بــدور فاعــل فــي العمــل ضمــن المحــاور المختلفــة مــن اســتقبال وفــود وزوار ومــدارس،
والمشــاركة فــي فعاليــات الجامعــة بشــكل عــام ونشــاط حملــة الحــق فــي التعليــم بشــكل خــاص،
باإلضافــة إلــى العمــل المكتبــي واإلعالمــي والتصويــر المرئــي (فيديــو وفوتوغرافــي).

حملة الحق في التعليم
يحتضــن مكتــب العالقــات العامــة حملــة الحــق فــي التعليــم ،والتــي تعمــل علــى نشــر الوعــي الطالبــي
تجــاه حــق الطالــب الفلســطيني فــي التعليــم قانونيـ ًـا ،عبر سلســلة من المؤتمــرات واللقــاءات الطالبية
محليـ ًـا ودوليـ ًـا ،حيــث يمكــن للطلبــة المشــاركة والتطــوع في نشــاطاتها.
كمــا تقــوم الحملــة بتســجيل انتهــاكات االحتــال لهــذا الحــق ،وحصــر أســماء الطلبــة المعتقليــن فــي
ســجون االحتــال ،والتواصــل معهــم ومــع ذويهــم ،ومتابعــة قضاياهــم عبــر محامــي الجامعــة ،كمــا
تســهل لهــم إجــراءات متابعــة دراســاتهم الجامعيــة بعــد اإلفــراج عنهــم.

مكتب العالقات الخارجية األكاديمية
مكتــب العالقــات الخارجيــة األكاديميــة فــي جامعــة بيرزيــت هــو الجهــة المســؤولة عــن جميــع العالقــات
األكاديميــة للجامعــة ويعمــل المكتــب علــى تفعيــل دور الجامعــة فــي العالقــات الخارجيــة االكاديميــة
وذلــك بالتعــاون الدائــم مــع الكليــات والدوائــر والمراكــز المختلفــة بالجامعــة بهــدف تعزيــز مكانــة الجامعــة
علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي ،وذلــك مــن خــال المســاهمة فــي تطويــر برامــج
شــراكة اكاديميــة مــع جامعــات اقليميــة وعالميــة ،و ايجــاد فــرص ودعــم التبــادل للهيئــة االكاديميــة
والطلبــة ،والمشــاركة فــي النشــاطات االكاديميــة والمؤتمــرات الدوليــة.
رسالة مكتب العالقات الخارجية األكاديمية
تتمحــور رســالة مكتــب العالقــات الخارجيــة األكاديميــة حــول ايجــاد وخلــق عالقــات أكاديميــة داعمــة بيــن
جامعــة بيرزيــت والمؤسســات االكاديميــة المحليــة والدوليــة ،وذلــك دعمــا لرســالة ورؤيــة الجامعــة ،ممــا
يســاعد علــى اقامــة شــراكات اكاديميــة مثمــرة وطويلــة االمــد والتــي ستســاهم بتعزيــز دور الجامعــة
محليــا ودوليــا
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دائرة الخدمات العامة
تعمــل الدائــرة علــى توفيــر وتقديــم حزمــة مــن الخدمــات ألســرة الجامعــة (عامليــن وطلبــة) فــي مجــاالت
األمــن والســامة العامــة والنظافــة والنقــل والبريــد ودعــم إقامــة وإنجــاح المناســبات التــي تقــام داخــل
الحــرم الجامعــي .كمــا تقــوم الدائــرة باإلشــراف علــى مخــزن الكتــب واألكشــاك وآالت الخدمــة الذاتيــة
داخــل الجامعــة وســكن الطالبــات ومطاعــم الجامعــة لضمــان حســن ســير العمــل فيهــا .والتنســيق مــع
شــركات النقــل لتأميــن وســائط النقــل الالزمــة لنقــل العامليــن والطلبــة مــن رام اللــه إلــى الجامعــة
وبالعكــس.

سكن الطالبات
توفــر الجامعــة سـ ً
ـكنا فــي مدينــة بيرزيــت لحوالــي  111طالبــة تحــت إشــراف الجامعــة المباشــر وتعطــي
األولويــة لالســتفادة مــن هــذه المنــازل لطالبــات الســنة األولــى والقاطنــات فــي أماكــن بعيــدة عــن
بيرزيــت أو رام اللــه.
وال توفــر الجامعــة حاليـ ًـا سـ ً
ـكنا للذكــور مــن الطلبــة تحــت إشــرافها ،وبإمــكان هــؤالء الطلبــة تأميــن ســكن
لهــم قريــب مــن الجامعــة باســتئجار بيــوت خاصــة فــي بلــدة بيرزيــت أو فــي القــرى والمــدن المجــاورة.
ً
ً
كبيــرا لتوفيــر ســكن للذكــور فــي القطــاع
جهــدا
بالنســبة لطلبــة فلســطيني  1948ســتبذل الجامعــة
الخــاص خــال المرحلــة األولــى اللتحــاق الطالــب فــي الجامعــة.
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مطاعم الجامعة
يتوفــر فــي الجامعــة ســبعة مرافــق لتقديــم خدمــات الطعــام لجمهــور الطلبــة والعامليــن وهــي :مطعــم
الجامعــة الرئيــس ويقــع فــي مبنــى آل مكتــوم ،وكافتيريــا مبنــى األعمــال واالقتصــاد ،وكافتيريــا مبنــى
العلــوم ،وكافتيريــا مبنــى اآلداب ،وكافتيريــا مبنــى كليــة الصيدلــة والتمريــض والمهــن الصحيــة،
وكافتيريــا حديقــة ســمير عويضــة “حديقــة الشــرفة” ،وكافتيريــا مبنــى الخدمــات المجتمعيــة.

الخدمات المصرفية
يتوفــر فــي الحــرم الجامعــي فــرع لبنــك فلســطين وعــدد مــن الصرافــات اآلليــة لمؤسســات مصرفيــة
متعــددة وذلــك بهــدف التســهيل علــى الطلبــة فــي إجــراء المعامــات الماليــة المختلفــة.

المرافق الرياضية
تشــمل المرافــق الرياضــة صالــة مغلقــة (الجمنيزيــوم) متعــددة االســتخدامات :كــرة اليــد ،كــرة الطائــرة،
كــرة الســلة ،قاعــة اللياقــة البدنيــة ،وقاعــة تحتــوي علــى أجهــزة رياضيــة.
أمــا المالعــب الخارجيــة فتشــمل ملعــب كــرة القــدم (ســباعيات) ،وملعبيــن لكــرة القــدم (خماســيات)،
وثالثــة مالعــب لكــرة الســلة ،ثالثــة مالعــب لكــرة الطائــرة ،وملعــب للتنــس األرضــي ،ومضمــار للجــري
وســباق التتابــع ،إضافــة إلــى ملعــب لدفــع الجلــة ورمــي القــرص والوثــب الطويــل والوثــب العالــي.

الفرق الرياضية

فريــق كــرة القــدم “طــاب وطالبــات” ،وفريــق كــرة الســلة “طــاب وطالبــات” ،وفريــق كــرة الطائــرة
“طــاب وطالبــات” ،وفريــق كــرة اليــد ،وفريــق التنــس األرضــي ،وفريــق للريشــة الطائــرة “طــاب
وطالبــات” ،وفريــق أللعــاب القــوى “طــاب وطالبــات” ،وفريــق للعبــة الشــطرنج “طــاب وطالبــات“ ،
وفريــق لتنــس الطاولــة “طــاب وطالبــات”.

متحف جامعة بيرزيت
منــذ افتتاحــه فــي العــام  ،2005وعبــر تدشــينه فــي كنــف مؤسســة أكاديميــة ،أصبــح متحــف جامعــة
ـاء فريـ ً
بيرزيــت( ،المعــروف سـ ً
ـدا
ـابقا بـــ متحــف جامعــة بيرزيــت للمقتنيــات الفنيــة اإلثنوغرافيــة) ،فضـ ً
إلنتــاج المعرفــة .ففــي قلــب الحــرم الجامعــي النابــض بالحيــاة ،يحتــوي متحــف جامعــة بيرزيــت علــى
أحيــزة متحفيــة تتميــز بخاصيــة تفاعليــة جديــدة .فقــد كان متحــف جامعــة بيرزيــت ،ومنــذ نشــأته المب ِّكــرة،
ً
عموما،
تجربــة رياديــة فــي فلســطين .ومــع األخــذ بعيــن االعتبــار اإلرث االســتعماري لمؤسســة لمتحــف
فكــرةً وتطبيقـ ًـا ،فقــد جــاء متحــف جامعــة بيرزيــت ليكــون فعــل تحـ ٍّـد مســتمر للســائد .وعلــى ذلــك ،فإننــا
ـي ومعاصــر للمتحــف كفضــاء يختــزن إمكانيــات مفتوحــة بيــن الماضــي،
نعمــل نحــو تدشــين فهــم محلـ ٍّ
والحاضــر ،والمســتقبل.
إن متحــف جامعــة بيرزيــت هــو جــزء ال يتجــزأ مــن مجتمــع الجامعــة ،وهــو فضــاء مركــزي للتفاعــل الحيــوي
وإنتــاج المعرفــة .ونظـ ً
محليـ ًـا ،تم تصميم
ـرا لتاريــخ المتاحــف حديثــة النشــأة في المؤسســات األكاديمية
ّ
ً
متحــف جامعــة بيرزيــت ليكــون نموذجــا لمــا ينبغــي أن تكــون عليــه المتاحــف فــي الفضــاء السياســي
ـاح عديــدة ،األول
والثقافــي فــي فلســطين .وعلــى ذلــك ،فقــد كان متحــف جامعــة بيرزيــت ،فــي منـ ٍ
محليـ ًـا ،وكان جهـ ً
ـدا يســتهدف البقــاء رياديـ ًـا مــن حيــث التعبيــر عــن الكيفيــة التــي ينبغــي أن
مــن نوعــه
ّ
ُّ
للتعلــم
ـدار فــي الســياق الفلســطيني .إن متحــف جامعــة بيرزيــت هــو مــكان
ـ
وتُ
ـف
ـ
المتاح
ـه
ترجــم فيـ
ُ
تُ َ
وإنتــاج المعرفــة ،وفضــاء نحمــي فيــه تاريخنــا علــى النحــو ذاتــه الــذي نتصـ َّـور فيــه مســتقبلنا الجماعــي.
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الرؤيا والرسالة
ـي مفتــوح للجمهــور ،يعيــد مفهمــة المتاحــف من حيــث المكان،
متحــف جامعــة بيرزيــت هــو متحــف تفاعلـ ٌّ
ً
ـا فكريــا داخــل الحــرم الجامعــي للتفكيــر اإلبداعــي
والفكــرة ،والممارســة .إننــا نســعى أن نكــون موئـ ً
حيــال مجموعاتنــا ،شــأنها شــأن الممارســات التعليميــة والفنيــة.
منصــات لإلنتــاج المعرفــي
إن الفضــاءات الفعليــة واالفتراضيــة فــي متحــف جامعــة بيرزيــت هــي
َّ
َّ
الخــاق والتبــادل الــذي يرعــى األدوات اإلبداعيــة لذلــك اإلنتــاج.
هنــاك ثالثــة أفــكار نعمــل عليهــا فــي متحــف جامعــة بيرزيــت ،هــي :بيداغوجيــا ،والبحــث ،والفعاليــات.
وتحــت المظلــة األكبــر لـ”حــكاوي المتحــف ”،نعمــل علــى برامــج وأنشــطة ،تتضمــن :نقاشــات ،وورش،
وعــروض ،ومعــارض.
•ويضم المتحف عددا من المقتنيات الفنية واالثنوغرافية منها:
•مجموعة توفيق كنعان للحجب والتمائم الفلسطينية :وتحتوي على اكثر من  1380قطعة.
ـوجات/المطرزات (الثيــاب الفلســطينية المطـ َّـرزة واإلكسســوارات) :تحتــوي علــى
•مجموعــة المنسـ
َّ
 400قطعــة.
•المجموعة الفنية :تحتوي على قرابة  300قطعة.

300
قطعة

لوحات ومطبوعات
ورسومات ومنحوتات
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400
قطعة

أزياء فلسطينية تشمل
المالبس واالكسسوارات
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1,380
قطعة

مجموعة الدكتور توفيق
كنعان للحجب والطالسم

أرقام هواتف ضرورية للدوائر
•استعالمات جامعة بيرزيت
•دائرة التسجيل والقبول
•دائرة الخدمات العامة-
•دائرة المالية
•عمادة شؤون الطلبة
•وحدة المنح والمساعدات الطالبية
•العالقات العامة
				
•مكتبة يوسف الغانم
			
•دائرة تكنولوجيا المعلومات
				
•عيادة الجامعة

02 - 2982000
02-2982057/ 0292982056
02-2982064
02-2982014
02-2982086
02- 2985547
02-2982059
02-2982006
02-2982012
02-2982151

أرقام هواتف الكليات
•كلية اآلداب
•كلية األعمال واالقتصاد
•كلية العلوم
•كلية الهندسة والتكنولوجيا
•كلية الحقوق واالدارة العامة
•كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية
•كلية التربية
•كلية الفنون والموسيقى والتصميم

02-2982004
02-2982005
02-2982003
02-2982002
02-2982050
02-2982093
02-2982124
02-2982000/ 5537
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داﺋﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻘﺒﻮل
ص.ب  14ﺑﻴﺮزﻳﺖ
رام اﻟﻠﻪ -ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ reg-ofﬁce@birzeit.edu
ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻘﺒﻮل admission.birzeit.edu

