إعالن
فتح باب القبول للفصل الثاني من العام الدراسي 2018/2017
" درجة البكالوريوس"
تعلن دائرة التسجيل والقبول في جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لعدد محدود من المقاعد
في التخصصات المذكورة أدناه للطلبة الجدد الراغبين بااللتحاق في الجامعة لدرجة
البكالوريوس للفصل الثاني من العام الدراسي .2018/2017
التخصص

الكلية

كلية األعمال
واالقتصاد

كلية الهندسة
والتكنولوجيا

الكلية

كلية األعمال واالقتصاد( قبول غير مباشر)
التسويق
ادارة األعمال
المحاسبة ( عدد محدود من الطلبة)
اقتصاد األعمال
االقتصاد
العلوم المالية والمصرفية
كلية الهندسة والتكنولوجيا ( قبول غير
مباشر)
الهندسة الكهربائية
الهندسة المدنية
الهندسة المعمارية
الهندسة الميكانيكية
هندسة التخطيط والتصميم الحضري
هندسة الحاسوب
هندسة الميكاترونيكس

التخصص
كلية اآلداب ( قبول غير مباشر)
اللغة العربية وآدابها
اللغة االنجليزية وآدابها
رئيسي اللغة االنجليزية  /فرعي الترجمة
اللغة الفرنسية
اللغة األلمانية
دائرة التاريخ واآلثار

كلية
اآلداب

دائرة الجغرافية
علم االجتماع
رئيسي علم النفس /فرعي علم االجتماع
رئيسي علم النفس /فرعي دراسات المرأة
االعالم
التربية الرياضية ( يخضع الطالب المتحان القدرات)
الموسيقى العربية ( يخضع الطالب المتحان القدرات)
الفنون البصرية المعاصرة ( يخضع الطالب المتحان
القدرات).

علم الحاسوب

كلية الحقوق
واالدارة العامة
كلية التربية

القانون

كلية العلوم ( قبول غير مباشر)

دائرة االدارة العامة
دائرة العلوم السياسية

دائرة األحياء والكيمياء الحيوية
دائرة الرياضياات
دائرة الفيزياء
دائرة الكيمياء

كلية العلوم
تعليم االجتماعيات
تعليم اللغة االنجليزية كلغة أجنبية

 بإمكان الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو العربية وحملة
الشهادات األجنبية المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية )… ، SATI+SATII,
 ( GCE، IGCSE،IBوحملة شهادة البجروت لطلبة فلسطين  1948فقط .التقدم بطلب لاللتحاق
في الجامعة باتباع الخطوات التالية-:

 .1استالم بطاقة طلب االلتحاق ابتدا ًء من يوم األربعااء الموافا  2016/11/29مقابا
رسم وقدره  40دينارا ً أردنيا ً ) غير مستردة) من فار بنا فلساطين فا داخا حارم
جامعة بيرزيت يوميا ً ما عدا أيام الجمع واآلحاد.
من الساعة  8:30صباحا –  2:30بعد الظهر.
أما يوم الخميس من الساعة  1:30 – 8:30بعد الظهر.
 .2تعبئة طلب االلتحاق إلكترونيا ً باستخدام رقام الطلاب ورمال المارور الخااط بالطالاب
وذلاااااااااااا ماااااااااااان خااااااااااااال الااااااااااااراب التااااااااااااال علاااااااااااا اااااااااااابكة االنترناااااااااااات
http://admission.birzeit.edu
مالحظة هامة :على الطالب االحتفاظ ببطاقة طلب االلتحاق ورمزز المزرور حيز يسزتخدمان
لجميع إجراءات االلتحاق بالجامعة وبدونهما لن يتمكن الطالب من الدخول إلى صزفحة القبزول
ومتابعة عملية القبول الحقا.
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يتم تسليم الوثائق التالية في دائرة التسجيل والقبول بعد تعبئة طلب االلتحاق:
صورة عن هادة الميالد.
صورة عن الهوية الشخصية.
صوووورة مصد ووونة عنووونن كشوووـ عالموووات امتحووونان شوووهادة الدراسوووة الثانويووونة العاموووة
(التوجيهي) أو ما يعادلها.

 الطلبة المنتقلين من جامعات أخرى :
عليهم تسليم كافة الوثائق المطلوبة أعاله باإلضافة إلى ارفاق نسخة رسمية من
سجل عالمات الجامعة المنتقل منها مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي
الفلسطينية ونسخة رسمية من وصف المساقات في دائرة التسجيل والقبول.
لمزيد من المعلومات عن آلية القبول وكيفية تحديد التخصصات واالنتقال من جامعات
إخرى إلى جامعة بيرزيت ،يرجى اإلطالع على المو ع التالي عبر الرابط:
 ،http://admission.birzeit.eduكما يمكنكم التواصل مع دائرة التسجيل والقبول في
الجامعة على هاتـ ر م  022982056أو  ، 022982057أو بواسطة البريد
اإللكتروني  reg_Office@birzeit.eduأيضا ً باإلمكان مراجعة دائرة التسجيل
والقبول /سم القبول /مبنى جابي برامكي لإلدارة في الجامعة من الساعة  8:30صباحا ً
وحتى الساعة  3:00بعد الظهر ما عدا أيام الجمع واآلحاد.
تبدأ الدراسة للفصل الثاني من العام الدراسي  2018/2017يوم األربعاء الموافق
. 2018/1/31

