دائرة التسجيل والقبول/قسم القبول

أعزاءنا الطلبة،

نرحب بكم في جامعة بيرزيت  ،ونسترعي انتباهكم إلى ما يلي-:
بعد تعبئة طلبات االلتحاق الكترونياً وظهور نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التووجيهي يوتم االعو ن

عن الئحة القبول

تعلن على صوححة القبوول فوي الجامعوة ويوتم أيحواً تحديود أدنوى معودالت القبوول للتخصصوات

المختلحة على صححة القبول وبعد ذلك يتم اعتماد آلية القبول الحوري للحاالت التالية:
 الطلبة الذين تقدموا بطلبات التحاق بعد إعالن الئحة القبول،
 الطلبة الذين لم يحصلوا على قبول في الئحة القبول.
 الطلبة الذين يرغبون في تغيير االختيارات.
 .1القبول الفوري  :حجز مقعد للطالب إلكترونيا وفو ار عندد اختيدار التخصد

المرغدوب إذا كدان معدلد فدي

امتحد ددان د ددساد الد ار د ددة الثانوي د ددة العامد ددة( التد ددوجيسي يؤهل د د لد ددذل وح د ددب الق د دددر اال د ددتيعابية فد ددي تل د د
التخصصات.
واليكم بعض اإلرشادات لمساعدتكم في تعبئة طلب االلتحاق إلكترونيا (.راع الدقة في تعبئة جميع المعلومات .
.1

أدخد

رقددم الجلددود وأدخد اال ددم باللغددة االنجليزي دة ( األحوورا ال تينيووة  ،ح ددب وثيقددة ر ددمية معتمددد مددن

قبل د

وهددي ( إمددا ج دواز ال د ر أو السويددة ال خصددية ،أو ددساد المدديالد ،أو ح ددب امتحددان ددساد الد ار ددة

الثانويددة العامددة ( التددوجيسي حي د

اال م ). ( Spelling

دديعتمد هددذا اال ددم لحددين التخددر  .لددذا يجددب التمكددد مددن كتابددة وتسجئددة

 .2يتكون طلب االلتحاق اإللكتروني من ق مين :
القسم األول :ادخال المعلومات:

يحتوي هذا الق م على ثالثة أجزاء هي  :معلومات خصية ،المعلومات األكاديمية ،معلومات عن األقارب،

 ،تمكد من تعبئة جميع المعلومات المطلوبة بدقة.
يمكن

الضغط على زر ح ظ لح ظ المعلومات المدخلة في أي لحظة ،وبعد التمكد من إتمام تعبئة
المعلومات المطلوبة الناقصة على ي ار الص حة باللون

المعلومات اضغط على زر أرسل ،يظسر ل

األحمر ،أعد تعبئة هذ المعلومات وتمكد من صحة جميع المعلومات قب الضغط على أر
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مر أخرى،

تصل

ر الة على ال ا ة ت يد

في دائر الت جي

أن تم ا تالم طلب

والقبول/ق م القبول ،وليد

باإلمكان إجراء تعديالت على المعلومات المر لة بعد ذل .
القسم الثاني :اختيار التخصص
يمكن قب اإلعالن عن الئحة القبول وأثناء تقديم طلب اإللتحاق اختيدار خمو

خيوارات كحدد أعلدى ح دب

رغبت ومرتبة ح ب أولوياتد الم ضدلة ( ،موع األخوذ بعوين االعتبوار نظوام القبوول للتخصوص و ديتم قبولد

فددي إحدددى التخصصددات بندداء علددى معدددالت القبددول المقددر مددن قب د الجامعددة والم ددتند علددى نتددائ امتحددان
ساد الد ار ة الثانوية العامة وح ب ال واغر.

 اإلع ن عن الئحة القبول:
ي ددتم اإلع ددالن عووون الئحوووة القبوووول ح ددب رق ددم طل ددب االلتح دداق عل ددى ددبكة االنترن ددت م ددن خ ددالل ارب ددط القب ددول
 admission.birzeit.eduوعليووك إتبوواع التعليمووات المعلنووة مووع إع و ن القبووول بدقووة ،واال تحقوود حقووك فووي

القبول.

في حال لم يظسر قبول

ضمن الئحة القبول ،باإلمكان الدخول ( في أقرب وقت ممكن عبر الرابط

 admission.birzeit.eduواختيار تخص

جديد يتنا ب مع معدل

في ساد الد ار ة الثانوية العامة

وذل بالضغط على زر تحويل تخصص لتتاح ل فرصة أخرى للقبول ح ب ال واغر في التخصصات.

هام :ستظهر لك على الشاشة فقط التخصصات التي يؤهلك معدلك االلتحاق بها والتي يوجد بها شواغر في

تلك اللحظة.

 القبول الموازي:
إذا رغبت االلتحاق بتخص

معين ولم يؤهل

معدل

لذل  ،بإمكان

االلتحاق بالتخص

عن طريق

الضغط على زر القبول الموازي إذا كان معدل يؤهل للقبول الموازي في ذاك التخصص  ،علما أن قبول
الطالب قبوال موازيا يترتب علي دفع ر وم إضافية مقدارها ٍ 500
دينار أردني في ال ص الواحد إضافة إلى

الر وم واألق اط المطلوبة ( .يرجى االط ع على تعليمات القبول الموازي ,

 تغيير التخصص:
الطلبة الذين قبلوا في تخص

ما ويرغبون في التحوي إلى تخص

على بند تغيير التخصص  ،إذا كان معدلسم يؤهلسم التخص
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آخر بإمكانسم القيام بذل عن طريق الضغط

الجديد ووجود اغر في .

 التسجيل المتحان المستوى في اللغة االنجليزية واللغة العربية :

 علددى جميددع الطلبددة الددذين قبل دوا و ددددوا الر ددوم المطلوبددة الت ددجي المتحددان الم ددتوى فددي اللغددة االنجليزيددة
والعربية بعد يوم من تسديد الرسوم.
 يتم الت جي المتحانات الم توى الكترونيا عبر الرابط admission.birzeit.edu :تحت بند حجز
امتحان المستوى في اللغة االنجليزية والعربية با تخدام رقم الطلب ورمز المرور.
 السددد

مددن امتحددان الم ددتوى هددو تحديددد م ددتوى الطالددب فددي اللغددة االنجليزيددة وبندداء علددى نتيجددة الطالددب يددتم

تحديد البرنام الد ار ي في ال ص األول والثاني.
 لمعرفة نمط امتحان الم توى باللغة االنجليزية يجدب قدراء ن در التعليمدات الخاصدة بدذل الموجدود عبدر
الرابط  admission.birzeit.edu :تحت بند حجز امتحان المستوى في اللغة االنجليزية
في جميع الحاالت تخحع عملية القبول لمعدالت القبول المعلنة ووجود شواغر في هذه التخصصات  ،وعليه
يرجى متابعة صححة القبول اإللكترونية باستمرار واإلسراع في تقديم الطلب وااللتزام بتسديد الرسوم واألقساط

المطلوبة في كافة فروع البنك العربي أو كافة فروع بنك فلسطين بما فيه فرعه في جامعة بيرزيت ،وذلك في الحترة

المحددة لحمان مقعد في جامعة بيرزيت.

م حظات هامة جداً:

 .1على الطلبة الذين تقدموا المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الحلسطينية للعام ،2016
عليهم تسليم الوثائق المطلوبة أدناه بعد قبولهم في الجامعة وذلك يوم جلسة امتحانات

المستوى وقبل الدخول إلى االمتحان بنصف ساعة على األقل.
 .1صورة عن الهوية الشخصية.
 .2صورة عن شهادة المي د.

 .3صورة مصدقة عن كشف ع مات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الحلسطينية .
 .4يتم تسليم كافة الوثائق المذكورة أع ه في دائرة التسجيل والقبول بعد تعبئة طلب االلتحاق وقبل
قبولهم في الجامعة للطلبة الحاصلين على :
 الشهادات األجنبية:
)SATI &SATII, GCE, IB, IGCSE, GCSE, Abitour etc...
 حملة شهادة البجروت لحلسطيني .1948
 حملة الشهادات من الدول العربية.
 طلبة الثانوية العامة الحلسطينية من سنوات سابقة .
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 .5أما بالنسبة للطلبة المنتقلين من جامعات أخرى :
 عليهم تسليم صورة مصدقة عن كشف ع مات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة(التوجيهي .
 تسليم نسخة رسمية من سجل ع مات الجامعة المنتقل منها مصدق ًة من وزارة التربيةوالتعليم العالي الحلسطينية.

 -تسليم

وصف للمساقات شخصياً في دائرة التسجيل والقبول بعد

تعبئة وارسال طلب

االلتحاق.

بإمكان الطلبة استخدام مختبر رتاج ) (Ritajداخل الحرم الجامعي لتعبئة طلب االلتحاق.

لمعلومات اضافية باإلمكان التواصل مع دائرة التسجيل والقبول في الجامعة على هاتف رقم
 022982056أو  ،022982057أو بواسطة البريد اإللكتروني  ، registration@birzeit.eduأو
شخصيا ً من الساعة  8:30صباحا وحتى الساعة  3:00بعد الظهر ما عدا أيام الجمع واآلحاد.
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