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 دائرة التسجيل والقبول

 

 2021/2022 ألكاديميامن العام  الثانيللفصل لتحاق االطلبات  تقديمباب فتح 

 " درجة البكالوريوس"

إجراءات التالية:الإإتباع بااللتحاق بالجامعة  على الطلبة الراغبين

حدى الوسائل املبينة على صفحة القبول أو إلتحاق من خالل الحصول على طلب اال .1

إ.بالضغط هنا

خالل صفحة القبول على الرابط  تحاق منلااللى طلب إالدخول  .2

admission.birzeit.edu. إ، بإستخدام رقم الطلب ورمز املرور

 من التخصصات املتاحةلتحاق واختيار أحد التخصصات حسب الرغبة طلب االتعبئة  .3

حيث سيتم إصدار قبول مباشر  )نظام العادي أو املوازي(، املعلن عنهاعدالت وفق امل

 .القبولإشروط للطلبة الذين يحققون 

املعدالت املعلن  وفقحسب معدل وفرع الثانوية العامة، وإالتخصصات املتاحة لالطالع على 

إ.الضغط  هنا )نظام العادي أو املوازي( عنها

 الهندسة الكهربائية

 الهندسة المدنية

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكاترونيكس

 هندسة الحاسوب

 علم الحاسوب

 

 

 القانون

 دائرة العلوم السياسية 

 العالقات الدولية

https://ritaj.birzeit.edu/pay/#bzu-services
https://ritaj.birzeit.edu/admission/pre-login
https://ritaj.birzeit.edu/t/
https://ritaj.birzeit.edu/t/
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البرامج وتقدم دائرة األحياء والكيمياء الحيوية / 

 :التاليةاألكاديمية 

 

 منفرد األحياء

 رئيسي األحياء/ فرعي كيماء حيوية 

  

 البرامج األكاديمية التالية:وتقدم دائرة الرياضيات/ 

 

 منفرد الرياضيات

 رئيسي رياضيات / فرعي حاسوب 

 

 التالية البرامج األكاديميةوتقدم دائرة الكيمياء 

 منفرد الكيمياء

 صناعيةكيمياء رئيسي الكيمياء/ فرعي 

 التالية: البرامج األكاديميةتقدم  -دائرة الفيزياء

 

 منفرد الفيزياء

 رئيسي الفيزياء/ فرعي الرياضيات 

 

 ادارة األعمال

 االقتصاد

 المحاسبة

 اقتصاد األعمال

 التسويق

 

 

 

 ) يخضع الطالب المتحان قدرات(الموسيقى 

   التصميم

 التصميم الداخلي 

 التربية الرياضية 

 التعليم الجامع والتربية الخاصة

 تعليم اللغة االنجليزية كلغة أجنبية

 تعليم االجتماعيات
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 وآدابهااللغة العربية دائرة 

 اللغة االنجليزية وآدابها

 رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها/ فرعي الترجمة

 اللغة الفرنسية

 دائرة التاريخ واآلثار 

 جيوانفورماتكس 

 :تقدم البرامج األكاديمية التالية -دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية

 رئيسي علم االجتماع/فرعي ادارة عامة

 علم االجتماع/ فرعي علم النفسرئيسي 

 رئيسي علم النفس/ فرعي علم االجتماع

 رئيسي علم النفس/ فرعي دراسات المرأة

 

 هامة: مالحظات

بالجامعة لتحاق االحيث يستخدمان لجميع إجراءات  حتفاظ برقم الطلب ورمز المروريجب اإل .1

 .ومتابعة عملية القبول الحقا  وبدونهما لن يتمكن الطالب من الدخول إلى صفحة القبول 

يرفق جميع الطلبة المتقدمين للقبول بجامعة بيرزيت صورة عن الهوية الشخصية وشهادة الميالد  .2

مصدقة ونسخ ورقية لتحاق االباإلضافة الى الوثائق اإلضافية المبينة أدناه الكترونيا  من خالل طلب 

 .لتثبيت القبولحسب األصول 

 

 ثانوية العامة الفلسطينية وتلك الصادرة من الدول العربية األخرى:طلبة شهادة الدراسة ال 

 .العامة شهادة الدراسة الثانوية صورة مصدقة حسب األصول عن كشف عالمات امتحان  
 

 ( الشهادات األجنبية, etc.. ،األبتور األلمانيSAT1 & SATII, GCE, IGCSE, 

GCSE, IB): 

 كشف العالمات مع وثيقة معادلة الشهادات من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية 

  1948البجروت لطلبة فلسطيني:  

كشف عالمات شهادت البجروت مترجم من كاتب عدل وصورة مصدقة عن شهادة البجروت من وزارة 

 التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

 

  دون تسليم الوثائق المطلوبة أعاله.حيث لن يتم قبول أي طالب 

 

الشخصية  الهويةعن صورة  رفاقإ أما بالنسبة للطلبة المنتقلين من جامعات أخرى فعليهم .3

الثانوية شهادة الدراسة  عالمات امتحانوصورة مصدقة عن كشف شهادة الميالد عن  وصورة

 التالية:الكترونيا  من خالل طلب اإللتحاق باإلضافة الى الوثائق  ()التوجيهي العامة
  

  مصدقة  من وزارة التربية والتعليم  رسمية من سجل عالمات الجامعة المنتقل منهانسخة

 العالي الفلسطينية.

  التي درسها في الجامعة المنتقل منهالمساقات اوصف نسخة رسمية من.  

 . في قسم القبولعلى أن تسلم نسخ ورقية مصدقة حسب األصول 

 لمزيد من المعلومات حول كيفية تعامل الجامعة مع الشهادات غير الفلسطينية، الرجاء مراجعة صفحة القبول 
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students/requirements-https://www.birzeit.edu/ar/admissions/new 

 

 

ملزيد من املعلومات حول التخصصات املختلفة وإجراءات القبول، الرجاء االطالع على صفحة 

أو التواصل مع دائرة التسجيل  t.eduadmission.birzeiالقبول من خالل الرابط التالي: 

إوالقبول من خالل:

إ 022982057الرقم،أو من خالل االتصال على )REGS.ADMS@birzeit.edu(البريد اللكتروني 

. 
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