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القواعد العامة للقبول 
يـتم قـبول الـطلبة الجـدد فـي الـجامـعة والـتحاقـهم بـها فـي مـطلع الـفصل األول مـن كـل عـام دراسـي. ويـتم 
قـبول أعـداد محـدودة فـي الـفصل الـثانـي. وتـنفذ لـجنة الـقبول سـياسـة الـقبول الـعامـة الـتي يـقرهـا مجـلس 
الـجامـعة. ويـتم تـقديـم طـلبات االلـتحاق إلـى دائـرة الـتسجيل والـقبول حسـب الـمواعـيد الـتي تـعلن عـنها 

الجامعة وعادة تكون في الفترة الواقعة بين أواخر شهر حزيران وأوائل شهر آب. 

متطلبات القبول 
الحصول على شهادة  الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها. 1.

يـتم قـبول طـلبة الـثانـويـة الـعامـة مـن الـدول الـعربـية عـدا دول الخـليج بـناًء عـلى أسـس الـقبول 2.
التي يتم اعتمادها للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية. 

ألغــراض الــتنافــس عــلى الــقبول فــي الــجامــعة لــطلبة الــشهادة الــثانــويــة الــعامــة مــن دول الخــليج 3.
الـعربـي، وشـهادة  الـثانـويـة الـعامـة الـصادرة مـن الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة قـبل عـام 2017 مـن 

خالل ضرب معدل الطالب بمعامل 0.95. 

بــناًء عــلى قــرار وزارة الــتربــية والــتعليم الــعالــي الفلســطيني والــمؤرخ بــتاريــخ 22/6/2017 (ال 4.
يـسمح بـقبول الـطالـب الـذي أنهـى الـصف الـثانـي عشـر فـي الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة إال بـعد أن 
يــكون قــد اجــتاز امــتحانــي الــتحصيل والــقدرات، وذلــك أســوًة بــالــجامــعات فــي الــمملكة الــعربــية 
الـسعوديـة)، حـيث يـتم احـتساب مـعدل الـقبول لـلطالـب بـناء عـلى مـعدالت عـالمـات الـطالـب فـي 

المدرسة وفي نتائج االختبارات المساندة كما يلي:  

%50 من معدل الصف الثاني عشر. •
%25 من معدل االمتحان التحصيلي. •
%25 من معدل  امتحان القدرات. •

يتم تحديد البرامج والتخصصات المسموح للطالب دراستها في جامعة بيرزيت بناًء على فرع 5.
شهادة الثانوية العامة كما هو مبين في الجدول التالي: 
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ُتــعَتمد وثــيقة مــعادلــة الــشهادة األجــنبية الــتي تــصدرهــا وزارة الــتربــية والــتعليم  فــي فلســطين 6.
مــرجــعًا لــقبول الــطلبة الــذيــن تــقدمــوا إلمــتحانــات أجــنبية مــثل الــبكالــوريــا الــدولــية (IB)، الــثقافــة 
الـــــعامـــــة الـــــبريـــــطانـــــية SATI & SATII ،(GCE, GCSE, IGCSE) و األبـــــتور األلـــــمانـــــي الـــــدولـــــي 
(ABITOUR). ويـتم احـتساب الـمعدل الـتنافسـي لـلقبول فـي الـبرامـج والـكليات الـمختلفة حسـب 

سياسة القبول المقرة والمعتمدة في الجامعة. 

تـعتمد شـهادة البجـروت الـشامـلة الـتي ينهـي فـيها الـطالـب 21 وحـدة عـلى األقـل، والـمكتوب عـلى 7.
رأســها (زكــاي، أو زكــئيت)، والــصورة الــمصدقــة مــن وزارة الــتعليم الــعالــي الفلســطيني لــلترجــمة 
الــمعتمدة مــن كــاتــب عــدل مــعتمد،  مــرجــعًا لــقبول طــلبة فلســطينيي 1948 فــقط. ويــتم تحــديــد 
الــبرامــج والــكليات الــتي يــمكن قــبول الــطالــب فــيها حســب الــفرع بــناء عــلى الــمواد الــتي درســها 
الـــطالـــب، بـــحيث يـــعتبر الـــطالـــب الـــذي درس مـــادة الـــريـــاضـــيات ومـــواد اجـــتماعـــية (تـــاريـــخ، 
وجــغرافــيا...) طــالــبا يــكافــيء طــلبة الــفرع األدبــي فــي حــين يــعتبر الــطالــب الــذي درس مــادة 

الرياضيات ومواد علمية (فيزياء، كيمياء، واألحياء) طالبا يكافيء  طلبةالفرع العلمي.    

الكليات/ البرامج المسموح االلتحاق بهافرع الثانوية العامة
 كافة الكليات والبرامج.الفرع العلمي

الفرع األدبي
 يقبل في كلية اآلداب وبرامجها، وكلية األعمال واالقتصاد وبرامجها (باستثناء برنامج 
العلوم المالية االكتوارية)، وبرامج كلية الحقوق واالدارة العامة، وبرامج كلية التربية، 

وبرامج كلية الفنون والموسيقى والتصميم.

الفرع الصناعي
يعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء برامج كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية، 

وبرنامج القانون، وبرنامج العلوم المالية االكتوارية.

 الفرع التكنولوجي
يعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء برامج كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية، 

وبرنامج القانون، وبرنامج العلوم المالية االكتوارية.

الفرع الزراعي
يعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء كلية الهندسة والتكنولوجيا وبرامجها، وبرامج 
كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية، وبرنامج القانون، وبرنامج العلوم المالية 

اإلكتوارية.

يعامل معاملة الفرع األدبي باستثناء برنامج القانون.الفرع التجاري ( الريادة واألعمال)

يعامل معاملة الفرع األدبي.الفرعي الشرعي

يعامل معاملة الفرع األدبي، باستثناء برنامج القانون.الفرع الفندقي واالقتصاد المنزلي
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تـقوم جـامـعة بـيرزيـت بـإقـرار مـعدالت الـقبول فـي الـكليات والـتخصصات الـمختلفة سـنويـًا بـناء 8.
عـلى عـدة مـعايـير، وحسـب الـقدرة االسـتيعابـية لـلبرامـج األكـاديـمية. وتـلتزم جـامـعة بـيرزيـت بـالحـد 
األدنـى لـمعدل الـثانـويـة الـعامـة الـمطلوب لـاللـتحاق بـدرجـة الـبكالـوريـوس فـي مـؤسـسات الـتعليم 
الـعالـي الفلسـطينية، ويـتم اإلعـالن عـن أدنـى مـعدالت لـلقبول بـعد ظـهور نـتائـج امـتحان الـثانـويـة 

العامة. 

قبول الطلبة المنتقلين من جامعات معتمدة 9.
يتم النظر في قبول طلبة منتقلين من جامعات معتمدة تأخذ بمبدأ المواظبة والدوام إذا 

توفرت شواغر لهم بناء على األسس التالية: 

أن يـكون الـطالـب حـاصـالً عـلى مـعدل تـراكـمي ال يـقل عـن 70% أو تـقديـر جـيد فـي الـجامـعة 1.
المراد االنتقال منها.     

يـأخـذ بـعين االعـتبار تـحقيق الـطالـب لشـروط الـقبول فـي الـكلية/الـتخصص الـمراد االنـتقال   2.
إلـيه فـي جـامـعة بـيرزيـت فـي الـسنة الـتي تـقدم فـيها المـتحان الـثانـويـة الـعامـة ومـعدلـه 

الجامعي والقدرة االستيعابية للدائرة. 

أال يكون الطالب قد تعرض لعقوبة الفصل من جامعته. 3.

يتم معادلة المساقات التي درسها الطالب سابقًا بما يعادلها في جامعة بيرزيت. 4.

أال تـزيـد الـفترة بـين آخـر فـصل درسـه الـطالـب فـي جـامـعته والـفصل الـذي يـرغـب االلـتحاق 5.
به في جامعة بيرزيت على ثالث سنوات. 

 طلبات اإللتحاق 
يـتم عـادًة خـالل شهـر حـزيـران مـن كـل عـام بـاإلعـالن عـن ألـية الـحصول عـلى طـلبات االلـتحاق، 1.

وإجــراءات تــقديــم طــلبات اإللــتحاق فــي الــبرامــج الــتي تــؤدي لــدرجــة الــبكالــوريــوس،وذلــك عــلى 
مـــوقـــع الـــجامـــعة الـــرســـمي، وصـــفحة الـــقبول (http://admission.birzeit.edu)، وصـــفحات 

الجامعة المختلفة على وسائل التواصل االجتماعي.  
يتم الوصول وتعبئة وتقديم طلب االلتحاق  الذي يقدم إلكترونيًا من خالل الرابط ▪

 http://admission.birzeit.edu وذلك  بعد الحصول على رمز المرور ورقم الطلب. 
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يرفق جميع الطلبة المتقدمين للقبول بجامعة بيرزيت صورة عن الهوية الشخصية و شهادة 2.
الميالد باإلضافة الى الوثائق اإلضافية المبينة أدناه إلكترونيًا من خالل طلب اإللتحاق. 

ويطلب من الطلبة المقبولين تزويد دائرة التسجيل والقبول في الجامعة وبنسخ ورقية الحقًا 
من هذه الوثائق وذلك لتثبيت القبول في الجامعة. 

طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية  والشهادات الصادرة من الدول ▪
العربية: 

 صورة مصدقة حسب األصول عن كشف عالمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، 
(لطلبة الثانوية العامة المتقدمين للجامعة في نفس سنة التوجيهي   يررفق كشف العالمات 

بطلب اإللتحاق بعد استالم الكشف). 

▪ :(SAT1& SATII, GCE, IGCSE, GCSE, IB ،األبتور األلماني,) الشهادات األجنبية
كشف العالمات، مع وثيقة معادلة الشهادات من وزارة التعليم العالي الفلسطينية.  

البجروت لطلبة فلسطيني 1948:  ▪
كشف عالمات شهادت البجروت مترجم من كاتب عدل، وصورة مصدقة عن شهادة البجروت 

من وزارة التعليم العالي الفلسطينية. 

آلية اختيار التخصص والقبول وإعالن نتائج القبول  
يـقوم الـطالـب فـي طـلب االلـتحاق بتحـديـد خـمسة خـيارات مـن بـين الـتخصصات الـمطروحـة ، •

ويـتم قـبول الـطالـب بـناًء عـلى تـحقيقه الحـد األدنـى لـمعدل الـقبول والـقدرة االسـتيعابـية فـي 
التخصص حسب ترتيب االختيارات التي حددها مسبقًا.   

تعتمد الجامعة  نظامي  القبول المباشر للتخصصات والقبول غير المباشر للكليات:  •
الـقبول الـمباشـر يـتم قـبول الـطالـب فـي الـتخصص مـباشـرًة مـنذ الـتحاقـه بـالـجامـعة 1.

مثل اللغة االلمانية أو الرياضيات. 

الـقبول غـير الـمباشـر يـتم قـبول الـطالـب فـي الـكلية الـتي يـرغـب الـطالـب اإللـتحاق 2.
بــإحــدى تــخصصاتــها، وعــلى الــطالــب الــقيام بــتقديــم طــلب تــخصص الحــقًا حســب 

الشروط المنصوص عليها في دليل الجامعة.  

تـــــــعلن الـــــــجامـــــــعة عـــــــن الئـــــــحة قـــــــبول مـــــــن خـــــــالل صـــــــفحة الـــــــقبول عـــــــبر الـــــــرابـــــــط  •
admission.birzeit.edu  بـعد إعـالن نـتائـج امـتحان الـثانـويـة الـعامـة الفلسـطينية، ويـتم 
بـعد ذلـك إعـتماد آلـية الـقبول الـفوري حـيث يـتم قـبول الـطالـب فـورًا فـي الـتخصص أو الـكلية 

حسب شروط القبول المعلنة. 
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يــتم تــثبيت الــقبول وحجــز الــمقعد بــعد اتــمام اجــراءات تــثبيت الــقبول وحجــز الــمقعد الــتي •
يعلن عنها على صفحة القبول. 

نظام الدراسة 
تـتبع الـجامـعة نـظام الـتعليم الحـر الـذي يـتيح لـلطالـب فـرصـة لـدراسـة الـمساقـات الـمطلوبـة لـلتخصص، 
وفــي الــوقــت ذاتــه دراســة مــساقــات أخــرى مــن خــارج حــقل تــخصصه تــنمية لــثقافــته وتــلبية لــميولــه 

الشخصية وذلك ضمن نظام الساعات المعتمدة.  

يـتكون الـعام الـدراسـي مـن فـصلين دراسـيين مـدة كـل مـنهما 15 أسـبوعـًا لـلتدريـس وأسـبوعـين ألغـراض 
االمـتحانـات والـمراجـعة واسـتخراج الـنتائـج الـفصلية. تـعقد الـجامـعة خـالل الـعطلة  الـصيفية، وحسـب 

اإلمكانات المتوفرة، دورة صيفية مدتها 9 أسابيع كحد أقصى تشمل االمتحانات النهائية .  

تـعطل الـجامـعة يـومـي الجـمعة واألحـد مـن كـل أسـبوع ويـعلن عـن الـعطل الـرسـمية  لـلجامـعة فـي تـقويـم 
الجامعة األكاديمي في بداية كل عام دراسي.  

 لغة التدريس  
الدراسة في الجامعة باللغتين العربية واإلنجليزية ولذلك يتوجب على الطلبة أن يكونوا متمكنين من 
اللغة العربية ولديهم اإللمام الكافي باللغة االنجليزية. ويخضع الطلبة المقبولون في الجامعة المتحان 

مستوى باللغتين العربية واإلنجليزية قبل التحاقهم بالدراسة. 

كليات الجامعة 
تضم الجامعة تسع كليات : كلية اآلداب، كلية األعمال واالقتصاد، كلية العلوم ، كلية التربية، كلية 

الهندسة والتكنولوجيا، كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية، كلية الحقوق واإلدارة العامة، كلية 
الفنون والموسيقى والتصميم، وكلية الدراسات العليا. 

 مدة الدراسة في كليات الجامعة 
تــمنح كــليات الــجامــعة درجــة الــبكالــوريــوس فــي تــخصصات مــتعددة مــدة الــدراســة فــي كــل مــنها أربــع 
ســنوات مــا عــدا بــرامــج كــلية الــهندســة والــتكنولــوجــيا والــتي تــكون مــدة الــدراســة فــيها خــمس ســنوات 
بـاسـتثناء عـلم الـحاسـوب مـدة الـدراسـة فـيه أربـع سـنوات. بـينما تـكون مـدة الـدراسـة فـي بـرنـامـج دكـتور 
صـيدلـي سـت سـنوات. وفـيما يـلـي قـائـمة بـأسـماء الـكليات مـع الـتخصصات الـتي تـطرحـها كـل كـلية وعـدد 

الساعات المطلوبة للتخرج لكل تخصص. 
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كلية الهندسة والتكنولوجيا:

158الهندسة الكهربائية

158الهندسة المدنية

162الهندسة المعمارية

158الهندسة الميكانيكية

158هندسة الميكاترونيكس

158هندسة الحاسوب

129علم الحاسوب

162هندسة التخطيط والتصميم الحضري

عدد الساعات المطلوبة للتخرجكلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية 

208دكتور صيدلي

127التغذية والحمية 

129عالج النطق والسمع

138التمريض

قائمة الكليات والتخصصات/ درجة البكالوريوس للعام الدراسي 
2022/2021 
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كلية العلوم 

دائرة األحياء والكيمياء الحيوية – تطرح الدائرة البرامج األكاديمية التالية:

126أحياء منفرد

126رئيسي األحياء/ فرعي كيماء حيوية

126رئيسي األحياء / فرعي تغذية وحمية

دائرة الرياضيات –تطرح الدائرة البرامج األكاديمية التالية:

126رياضيات منفرد

126رئيسي الرياضيات / فرعي علم الحاسوب

126رئيسي الرياضيات/ فرعي العلوم المالية والمصرفية

126الرياضيات التطبيقية في االقتصاد

دائرة الكيمياء – تطرح الدائرة البرامج األكاديمية التالية:

126كيمياء منفرد

126رئيسي الكيمياء/ فرعي الكيمياء الحيوية

126رئيسي الكيمياء/ فرعي التغذية والحمية

126رئيسي الكيمياء/ فرعي إدارة االعمال

126رئيسي الكيمياء/ فرعي الكيمياء الصناعية

27فرعي في الكيمياء الصناعية

دائرة الفيزياء – تقدم البرامج األكاديمية التالية:

126فيزياء منفرد

126رئيسي الفيزياء/ فرعي اإللكترونيات

126رئيسي الفيزياء/ فرعي الرياضيات
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 كلية اآلداب 

120اللغة العربية وآدابها

120اللغة االنجليزية وآدابها

120رئيسي اللغة االنجليزية وآدابها/ فرعي الترجمة

136بكالوريوس في الترجمة

120اللغة الفرنسية

دائرة التاريخ واآلثار – تطرح الدائرة البرامج األكاديمية التالية:

120رئيسي التاريخ/ فرعي العلوم السياسية

120رئيسي التاريخ/ فرعي اآلثار الفلسطينية

دائرة الجغرافية – تطرح الدائرة البرامج األكاديمية التالية:

120رئيسي الجغرافية/ فرعي التاريخ

120رئيسي الجغرافية/ فرعي العلوم السياسية

120رئيسي الجغرافية/ فرعي العالقات الدولية

120رئيسي الجغرافية/ فرعي علم االجتماع

120رئيسي الجغرافية / فرعي االقتصاد

دائرة العلوم االجتماعية والسلوكية – تطرح الدائرة البرامج األكاديمية التالية: 

120رئيسي علم النفس/ فرعي علم االجتماع

120رئيسي علم النفس/ فرعي دراسات المرأة

120رئيسي علم اجتماع/ فرعي علم نفس

120رئيسي علم اجتماع / فرعي إدارة عامة

120اإلعالم

120اللغة األلمانية
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كلية األعمال واالقتصاد

120إدارة األعمال

120االقتصاد

120المحاسبة

120العلوم المالية والمصرفية

132العلوم المالية االكتوراية 

123اقتصاد األعمال

120التسويق

كلية الحقوق واإلدارة العامة

142القانون

دائرة اإلدارة العامة – تطرح الدائرة البرامج األكاديمية التالية:

124اإلدارة العامة

124رئيسي اإلدارة العامة/ فرعي العلوم السياسية

124رئيسي اإلدارة العامة/ فرعي االقتصاد

دائرة العلوم السياسية – تطرح الدائرة البرامج األكاديمية التالية:

123العالقات الدولية

126رئيسي العلوم السياسية/ فرعي عالقات دولية

120رئيسي العلوم السياسية/ فرعي اإلدارة العامة

120رئيسي العلوم السياسية/ فرعي دراسات المرأة

120رئيسي العلوم السياسية/ فرعي الفلسفة

120رئيسي العلوم السياسية/ فرعي االقتصاد
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كلية الفنون والموسيقى والتصميم 

121الموسيقى العربية

133الفنون البصرية المعاصرة 

133التصميم 

كلية التربية

130تعليم  االجتماعيات

124تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

126التربية الرياضية 

عدد الساعاتدبلوم التأهيل التربوي للمرحلة الثانوية / تعليم ( مبحث)

30تعليم اللغة العربية

30تعليم اللغة الفرنسية

30تعليم اللغة اإلنجليزية

30تعليم التاريخ

30تعليم الجغرافيا

30تعليم األحياء

30تعليم الرياضيات

30تعليم الكيمياء

30تعليم الفيزياء

30تعليم تكنولوجيا المعلومات

30تعليم االدارة واالقتصاد

شهادة الدبلوم: 
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دائرة التسجيل والقبول 
ص.ب 14 بيرزيت 
رام هللا - فلسطين 
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